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ДО ЧИТАЧІВ

Перегорнута ще одна сторінка трагічної історії нашого на-
роду – побачила світ чергова книга «Реабілітовані історією. За-
порізька область». Науково-редакційний підрозділ, долаючи ве-
личезні труднощі об’єктивного і суб’єктивного характеру, на-
полегливо працював над встановленням історичної справед-
ливості щодо багатьох тисяч наших земляків, чиї імена і долі 
були жорстоко сплюндровані безжальною машиною комуно-
більшовицького терору. Ми і сьогодні не можемо назвати точ-
ну цифру жертв цієї машини винищення власного народу в ім’я 
«світлого майбутнього людства». Зустрічаються і 60, і 110 
мільйонів… Жоден тиран, жоден душогубець світу за всю істо-
рію існування людства не пролив стільки людської крові, як це 
зробили «великі гуманісти» Ленін і Сталін!

Закономірно постає питання: в чому ж причина такої не-
баченої жорстокості правлячого режиму у ставленні до гро-
мадян своєї держави? Відповідь дає марксизм-ленінізм, який 
проголосив головною силою поступу до отого «світлого май-
бутнього» диктатуру пролетаріату. К.Маркс при цьому під-
креслив, що закони, мораль, релігія для пролетаріату – не біль-
ше, ніж буржуазні забобони. Ленін та Сталін пішли ще далі і 
розв’язали нечуваний в історії людства терор проти власного 
народу. При цьому намагалися підвести ще й «наукову базу» під 
свої людиноненависницькі теорії. Ленін, наприклад, писав: «На-
учное (!) понятие диктатуры означает не что иное, как ничем 
не ограниченную, никакими законами не стесненную, непосред-
ственно на насилие опирающуюся власть». Або таке: «Прин-
ципиально мы никогда не отказывались и не можем отказать-
ся от террора… Мы должны вскоре вернуться к террору как 
политическому, так и экономическому». В 1922 році юрист (!) 
Ленін дає вказівку доповнити карний кодекс: «Суд должен не 
устранять террор, а обосновывать и узаконить его принципи-
ально, ясно, без фальши и прикрас». Варто зазначити, що Ле-
нін залишив після себе багато своїх сентенцій про терор, дик-
татуру пролетаріату, про насилля. Досить прочитати хоч, 
наприклад, його твір «Пролетарская революция и ренегат Ка-
утский». (37–й том повного зібрання його творів).  
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Інструментом терору стали створені Леніним каральні 
органи – ВЧК і її наступники: ДПУ-ОДПУ-НКВС-МДБ-КДБ.           
А вже в квітні 1918 року в Росії за вказівкою і згодою Леніна 
були створені перші концентраційні табори. До кінця 1919 
року їх нараховувалося вже 21, влітку 1920 року – стало 49, до 
листопада – 84, в січні 1921 року – 107, в листопаді 1921 року – 
122 табори. На  1 березня 1940 року ГУЛАГ налічував 53 табо-
ри НКВС, 425 виправно-трудових колоній, в тому числі 170 про-
мислових, 83 сільськогосподарських, 50 колоній для неповноліт-
ніх. У цих закладах нараховувалося 1 668 200 осіб. А на 22 черв-
ня 1942 року їх стало вже 2,3 мільйона. Тільки в зоні Північного 
і Карельського фронтів в першому періоді війни було більше 200 
тисяч в’язнів ГУЛАГу. За даними «Военно-исторического жур-
нала» за 1941 – 1944 роки НКВС СРСР побудував і здав в експлу-
атацію 612 оперативних аеродромів і 230 аеродромів із злітно-
посадковими смугами, групу авіаційних заводів у районі Куйби-
шева, 3573 км нових залізниць, 4700 км шосейних шляхів, 1058 км 
нафтопроводів, авіазавод в Сибіру і т.п. На промислових комбі-
натах НКВС – Воркутинському, Норильському, Днидінському, 
Ухтинському нафтових промислах, Північно-Печорській заліз-
ничній магістралі всі роботи проводили фахівці з числа в’язнів. 

Ув’язнені ГУЛАГу споруджують залізничні магістралі комунізму
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За 1941 – 1944 роки вони добули: золота у переведенні на хіміч-
но чисте – 315 тонн, олова в концентратах – 14 398 тонн, воль-
фрамового концентрату – 6 795 тонн, молібденового концен-
трату – 1 561  тонну, нікелю електролітного – 6 511 тонн, лі-
соматеріалів – 90 млн. кубометрів.  Каральна машина набирала 
обертів і невпинно нарощувала потужність. У фашистській 
Німеччині, наприклад, на початок Другої світової війни було 
27 концтаборів, про які знає весь світ. В тих таборах утриму-
валося 24 400 ув’язнених. А в Радянському Союзі тільки з 1935 
року до початку війни було репресовано понад 20 мільйонів чо-
ловік, 7 мільйонів з яких відразу було знищено, а решта згодом 
майже повністю загинула в концтаборах. Праця репресова-
них широко використовувалася владою на будівництві «строек 
коммунизма» – каналів, заводів, залізничних магістралей, авто-
доріг та аеродромів, на шахтах і уранових рудниках. Існує без-
ліч офіційних документів (навіть постанов ЦК ВКП(б)) (!) про 
використання дармової праці ув’язнених на тяжких фізичних 
роботах. 

Працюючи над документами про репресії в Запорізькій об-
ласті, ми звернули увагу на деякі незрозумілі явища в прак-
тиці роботи радянської каральної машини. Так, наприклад, 
з’ясувалося, що деякі в’язні утримувалися в запорізьких тюр-
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мах по 2 і більше років, а потім були звільнені за «недоведен-
ням складу злочину». Але ж ті необгрунтовані звинувачення, 
які висувалися проти них, зовсім не потребували років для до-
ведення їх абсурдності. Гольцріхтер Я.Д., наприклад, був заа-
рештований в листопаді 1937 року за звинуваченням у прове-
денні контрреволюційної націоналістичної агітації. Запорізь-
кий обласний суд аж 27 червня 1939 року – через 2 з половиною 
роки – спромігся звільнити його «за недоведенням злочину»! 
Колгоспник Луценко П.П. з с. Орлянського Василівського району 
за звинуваченням у проведенні троцькістської агітації був заа-
рештований 26 липня 1933 року, а звільнений «за недоведенням 
обвинувачення» аж у серпні 1936 року. Чорнороб на будівництві 
Чернігівської райспоживспілки Хлипітько І.І., заарештований 
10 серпня 1937 року за агітацію проти радянської влади, за не-
доведенням обвинувачення був звільнений 28 грудня 1940 року. 
Майже три з половиною роки знадобилось радянській Феміді 
для того, щоб встановити безпідставність обвинувачення, ви-
сунутого проти неписьменного чорнороба.

Трапляються іноді анекдотичні ситуації, створені радян-
ськими каральними органами. Так, наприклад, в жовтні 1937 
року був заарештований мешканець села Обіточне Чернігів-
ського району колгоспник  Шумара Ф. Х., якого звинуватили в 
тому, що він «навмисно розгодував волів, в результаті чого дея-
кі з них здохли від обжерливості». Майже два роки знадобило-
ся запорізьким енкавеесовцям для того, щоб збагнути безглуз-
ду суть такого обвинувачення. Звільнили його аж в липні 1939 
року за недоведенням злочину.   

Таких невмотивованих арештів були сотні й тисячі. Ви-
никає питання: чи були покарані безпосередні винуватці цього 
безпрецедентного явища? Виявляється – ні! Але ж тих «зло-
чинців» потрібно було забезпечувати – хоч і тюремним – хар-
чуванням, надавати медичні послуги, одягати, охороняти і 
т.п. І ніхто з тих «правоохоронців», що завдали величезних 
збитків державі, не був покараний за свою діяльність. Але, ви-
являється, що ніяких збитків не було! Навпаки, дармова праця 
репресованих приносила тій державі лише користь. Адже їх 
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використовували на тяжких фізичних роботах, і ніяких гро-
шей за те їм не платили. Все «оплачувалося» мискою тюрем-
ної баланди та жалюгідною пайкою чорного хліба… Сьогод-
ні нам відомо про тисячі кілометрів залізничних і шосейних 
доріг, побудованих в’язнями,  про десятки аеродромів, сотні 
тонн добутого золота, сотні кілометрів каналів, про уранові 
рудники і багато чого іншого. То ж чи варто дивуватися, що 
і в Запоріжжі використовувалася дармова праця безпідставно 
заарештованих? Адже Запоріжжя активно розбудовувалося, 
зводилися корпуси нових гігантів металургії, машинобудуван-
ня, електростанцій, житлових масивів… Навіть головна ма-
гістраль – проспект Леніна – в післявоєнний час відбудовува-
лася руками «зеків»… 

Вивчаючи справи репресованих, зібрані в цій книзі, не мож-
на не звернути уваги на те, що руки радянського «правосуддя» 
дотягувались навіть до… дітей! Малолітні «вороги народу» 
теж потрапляли під маховик більшовицьких репресій.   

7 квітня 1935 року було прийняте «Совместное постанов-
ление ЦИК и СНК СССР о мерах борьбы с преступностью сре-
ди несовершеннолетних» № 3/598. Цей ганебний документ під-
писали голова ЦВК М.Калінін та голова РНК В.Молотов. По-
станова дозволяла карати на смерть навіть дітей, починаю-
чи з 12-річного віку! Звичайно, тут не обійшлося і без дозволу         
Й. Сталіна, «лучшего друга детей», як стверджували гасла і 
плакати того часу. Ось приклади по Запорізькій області:

26 жовтня 1939 року був заарештований 14-річний Артем 
Тимофейчук, мешканець с. Манятинці Чернівецької області за 
нелегальний перехід румунсько-радянського кордону. Хлопця рік 
тримали в ув’язненні, а потім відправили в трудову колонію 
для малолітніх злочинців;  

У жовтні 1945 року був заарештований 15-річний учень 7-го 
класу Володимир Павлов, звинувачений у тому, що «добровіль-
но вступив у антирадянську молодіжну групу, яка ставила ме-
тою знищення євреїв». Засуджений до 10 років позбавлення 
волі. Правда, наступного року, після розгляду касаційної скарги, 
покарання було зменшене до 1 року; 
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«Організатор антирадянської молодіжної групи» 15-річний 
Анатолій Зіберов отримав 10 років позбавлення волі. Цей тер-
мін ув’язнення дитини після розгляду касаційної скарги милос-
тиво скоротили до 2 років..; 

У грудні 1943 року був заарештований 16-річний учень Ан-
дрій Кулиненко, який «був завербований німцями для виявлення 
партизанів». Цього хлопця, правда, не засудили – звільнили за 
недоведенням обвинувачення;

У січні 1953 року була порушена кримінальна справа про-
ти 9-річного учня 3-го класу Бобильова Геннадія, батько якого 
«зрадив батьківщину, будучи червоноармійцем». У матері Ген-
надія відібрали підписку про невиїзд, а справу проти дитини 
припинили за амністією.

Привертає увагу і цілеспрямована діяльність радянських ка-
ральних органів не тільки проти корінного населення Запорізь-
кої області – українців, а і проти представників інших націо-
нальностей, що проживали на її території. Особливо помітно 
це щодо німців, які з початком Другої світової війни стали най-
більш жорстоко переслідуваною нацією. 22 вересня 1941 року 
вийшла цілком таємна постанова ДКО за № 702сс «О переселе-
нии немцев из Запорожской, Сталинской и Ворошиловградской 
областей». З нашої області планувалося переселити 63000 осіб 
німецької національності – набагато більше ніж з Сталінської 
та Ворошиловградської. Контингент працівників НКВС, міліції 
та військ НКВС у Запорізькій області, який мав виконувати це 
завдання, налічував 5300 осіб! В той час, коли оборонці нашого 
міста спливали кров’ю, відбиваючи запеклий наступ фашистів, 
коли на рахунку був кожен здатний тримати в руках гвинтів-
ку, за лінією фронту по селах і містах області сновигало більше 
5000 молодих здорових чоловіків, які виловлювали мирних нім-
ців, в тому числі похилого віку, жінок та навіть дітей. 

Трагічно склалася доля і тих німців, кого «переселили» до 
Росії та Казахстану. Дільман О. Я., віком 62 роки, заарештова-
ний 3 вересня 1941 року в с. Миколайфельд (нині с. Миколаївка) 
Михайлівського району – помер в Іркутській тюремній лікарні 
27 червня 1942 року від пороку серця.
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Лоран Р.І., віком 63 роки. Заарештований 31 серпня 1941 
року в с. Веселе того ж району – помер 4 травня 1942 року в Ір-
кутській тюремній лікарні від туберкульозу легенів.

Нейман Г.Г., віком  61 рік. Заарештований 25 липня 1941 
року в с. Гнаденфельд (нині с. Богданівка) Чернігівського райо-
ну – помер в Іркутській тюрмі 21 березня 1942 року від пороку 
серця. 

Тіссен І.Я., віком 66 років. Заарештований 25 червня 1941 
року в с. Руднорвейде (нині с. Розівка) Чернігівського району – 
помер в концтаборі Башкирської АРСР 16 січня 1942 року. 

Мекк Г.П., віком 56 років. Заарештований 7 вересня 1941 
року в с. Гофенталь (нині приєднане до м. Молочанська) Ток-
мацького району – помер в Івдельтаборі НКВС СРСР 2 березня 
1942 року.

Навіть з цього короткого списку репресованих німців ви-
дно, що їхнє життя закінчувалося невдовзі після прибуття 
на нове «місце проживання». А таких депортованих нарахо-
вувалося багато тисяч! Чому ж вони так швидко розлучалися 
з життям? Чому всі оті пороки серця, туберкульози, серцеві 
напади, інфаркти і т.п. спіткали депортованих німців через 
рік-два в отих Івдельтаборах, іркутських, башкирських та ін-
ших тюрмах? Варто нагадати, що з початком процесу реабі-
літації КДБ СРСР 24 серпня 1955 року видав цілком таємний 
наказ № 108сс, у якому зазначалося, що у випадках, коли по-
ставало питання повідомлення рідним про дату смерті і міс-
це поховання репресованого, належало давати відповідь про 
те, що він був засуджений до 10 років позбавлення волі (без 
права листування) і помер в ув’язненні 1942, 1943 і т. п. року. 
І тут теж не обійшлося без анекдотичних ситуацій: вказую-
чи хворобу, що стала причиною смерті засудженого, не над-
то обізнані з медициною працівники каральних органів, крім 
звичних туберкульозу, інфаркту, гіпертонії і т. п., називають 
і такі  «екзотичні» захворювання, як «рак сердца», «пропа-
дание  язвы»… А людина була розстріляна ще в 1937 чи 1938 
році! Побудована на брехні влада ніколи не говорила правди 
своєму народу.  
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Значну частину обсягу цієї книги займають матеріали про 
переслідування радянською владою церкви. Більшовики розпо-
чали боротьбу з нею з перших же днів свого володарювання. 
Відразу після Жовтневого перевороту 1917 року вони, незважа-
ючи на прийнятий ними ж декрет про відокремлення церкви 
від держави і школи від церкви, брутально порушили законні 
права десятків мільйонів громадян власної держави. Впевнені 
у своїй перемозі, вони фактично розпочали війну з релігією. У 
березні 1922 року побачила світ стаття Леніна «Про значен-
ня войовничого матеріалізму», в якій він нещадно картав дер-
жавні органи за бездіяльність в антирелігійній роботі. У тому 
ж 1922 році з’явився ще один документ ЦК РКП(б) про необхід-
ність і доцільність прямого втручання державних органів у ре-
лігійні питання.

 Варто зазначити, що з плином часу комуністи зуміли по-
ставити церкву в цілковиту залежність від влади. Дійшло 
до того, що найвищі церковні ієрархи російської православної 
церкви одночасно були агентами КДБ, мали навіть військові 
звання!   

У цій книзі опубліковані дані про майже 2000 репресованих 
наших земляків-запоріжців. Основну масу складають, звичай-
но, українці, але є чимало й представників інших національ-
ностей – німців, болгар, росіян, турків, іранців, поляків, євреїв 
та інших. Майже всі вони – малоосвічені або й зовсім непись-
менні робітники, селяни, кустарі і тому, якщо можна ще якось 
сприйняти звинувачення когось з них в «антирадянській агіта-
ції», то вже зовсім свідомість не здатна погодитися з обвину-
ваченням неписьменного кустаря-чистильника взуття іранця 
в шпигунстві «на користь Ірану». А такі приклади у книзі є.

У цій книзі наведено менше смертних вироків щодо репресо-
ваних запоріжців, ніж в попередніх наших книгах, та від цьо-
го почуття болю не вгамовується. За що ж були скалічені долі 
людей, долі їхніх рідних і близьких? Вся їхня «провина» поля-
гала лише в тому, що вони любили рідну землю, вміли працю-
вати та почувалися господарями на ній. Світла їм пам'ять! 
Пам’ятаймо  про них!
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Р О З Д І Л   П Е Р Ш И Й

МОВОЮ ДОКУМЕНТІВ*
(Архівні матеріали)

ДОКУМЕНТИ І МАТЕРІАЛИ

№ 1. З ПРОТОКОЛУ ОБ’ЄДНАНОГО ЗАСІДАННЯ 
ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ ПОВІТОВОЇ РАДИ І ПРЕДСТАВНИКІВ 

МІСЦЕВИХ ОСЕРЕДКІВ УСДРП, УПСР ПРО НЕГАЙНЕ 
ФОРМУВАННЯ ВІЛЬНОГО КОЗАЦТВА У ПОВІТІ

21 вересня 1917 р.

...Головує т. Магалевський, заступник Сосновський і секретар Іванченко.
т. Магалевський чита відношення Українського військового комітету до 

повітової ради за Вільне козацтво. Вирішено негайно приступити до форму-
вання Вільного козацтва, поза як городу недалеким часом загрожує анархія і 
бунти. Доручено товаришам,., котрі працюють на заводі, зараз же приступи-
ти до запису в Вільне козацтво.

...Вирішено вислати відповідь Генеральному комітетові на його запитан-
ня: Заснування Вільного козацтва в м. Олександрівську і його повіті необхід-
не, і якомога скоріше.

Таке заснування застріне прихильність населення.
Організація Вільного козацтва, як такої, в повіті ще ніде немає.
Повітовий комісар Олександрівського пов. в розмові з членом Ц.Р. Іван-

ченко дуже бажав такого заснування і дав згоду допомагати керівникам такої 
організації.

Голова зборів:               Ю. МАГАЛЕВСЬКИЙ
Заступник:      А. ТУРЧИН
Секретар:      Е. ІВАНЧЕНКО

ДАЗО. Ф.Р. 74, оп. 1, спр. 1, арк. 20

____________
* Документи публікуються зі збереженням мови, стилю та орфографії оригіналу, з незначними 

скороченнями.
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№ 2. НАКАЗ КАТЕРИНОСЛАВСЬКОГО ГУБЕРНСЬКОГО 
СТАРОСТИ УКРАЇНСЬКОЇ ГЕТЬМАНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 
ЧЕРНІКОВА З ЗАКЛИКОМ ДО ГРОМАДЯН ГУБЕРНІЇ 

ПРИПИНИТИ КЛАСОВІ, НАЦІОНАЛЬНІ, РЕЛІГІЙНІ ТА 
ПАРТІЙНІ ЧВАРИ, УБИВСТВА, РОЗБОЇ І НАСИЛЬСТВА

26 травня 1918 року

ПРИКАЗЪ
Екатеринославского Губернского Старосты

мая 26 дня 1918 г.
  

Наказомъ Ясновельможного Пана Гетьмана всей Украины я назначен 
Екатеринославскимъ Губернскимъ Старостою.

Вступивъ сего числа на этотъ ответственный постъ я твердо решилъ воз-
становить въ Екатеринославской Губерніи для общаго блага населения и спо-
койствія родины, должный порядокъ.

Прося благословенія Божье, призываю все населеніе губерніи без раз-
личія веры, национальносты, состоянія и положенія въ переживаемый ныне 
исключительный моментъ – созданія Украинского Государства, – отдать все 
силы для преодаленія безконечныхъ невзгодъ.

Прошу забыть все классовыя, национальныя, религиозныя и партийныя 
распри. Пора прекратить убыйства, разбои, насилія, захватъ чужой собствен-
ности и всякого рода анархическія віступленія.

Съ горячим призывомъ обращаюсь ко всемъ честнымъ людямъ, стремля-
щимся къ порядку – притти мне на помощь и облегчить мой труд на общую 
нашу пользу. 

Губернский Староста Черниковъ.  
ДАЗО. Ф.Р. 24, оп. 7, спр. 98, арк. 50

№ 3. ПРОТОКОЛ ЗБОРІВ МАР’ЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ 
ГРОМАДИ БІЛЕНЬСЬКОЇ ВОЛОСТІ 

ПРО ВИБОРИ ДЕЛЕГАТА НА ТРУДОВИЙ КОНГРЕС 
15 січня 1919 р.

Собранию прочитана инструкция о выборах на Трудовой Конгресс, 
Земельный Закон, утвержденный Украинской Центральной Радой 18 января 
1918 г., и пояснено о порядке выборов.

Председателем, согласно пункту 3 Инструкции по расчету 947 душ обое-
го пола населения Марьевки, предложено о выборах одного представителя на 
уездный съезд для выбора из них депутатов на Трудовой Конгресс на 19 ян-
варя 1919 года в г. Киев.
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Представителем избран единогласно Илья Минович Водяха.
Избранный представитель Водяха заявил, что он поддерживает и стоит 

всецело за трудовое рабочее селянство, за передачу земли без выкупа трудо-
вому народу, стоит за федеративную демократическую Украинскую Народ-
ную Республику, причем впредь до созыва Учредительного Собрания, долж-
но быть самостоятельное Правление Украины.

Избранному представителю наказали:
1. Стоять за федеративную демократическую Украинскую Народную Рес-

публику, причем впредь до созыва Всероссийского Учредительного Собра-
ния – стоять за самостоятельное Правление Украины.

2. За передачу земли согласно IV Универсала Центральной Рады.
3. За введение обязательного и бесплатного государственного обучения.

ДАЗО. Ф.Р. 95, оп. 1, спр. 6, арк. 1

№ 4. ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ ТИМЧАСОВОГО 
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ

від 18 січня 1919 р.

Протокол заседания временного рабоче-крестьянского 
правительства Украины.  18-го января 1919 года.

Присутствовали: т.т. ПЯТАКОВ, АРТЕМ, ЗАТОНСКИЙ, ЖАРКО.

ПОРЯДОК ДНЯ:
14. Декрет об отделении церквей от Государства.

СЛУШАЛИ:
13*. Декрет об отделении церквей от Госуд[арс]тва.

ПОСТАНОВИЛИ:
13. Опубликовать декрет, опубликованный в Советской России.
(Під час розгляду порядку денного черговість питань було змінено).
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВРЕМЕННОГО РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ     [Артем]
ЧЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА     [Аверин]
УПРАВЛЯЮЩИЙ ДЕЛАМИ     [Кудрин]
СЕКРЕТАРЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА     [Грановский]
Верно: ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ] СЕКРЕТАРИАТА] [Леонтьев(?)]

ЦДАВО України. Ф. 2, оп. 1, спр. 14, арк. 45.
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№ 5. ДЕКРЕТ 
ТИМЧАСОВОГО РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ 

УКРАЇНИ «ПРО ВІДОКРЕМЛЕННЯ ЦЕРКВИ
ВІД ДЕРЖАВИ І ШКОЛИ ВІД ЦЕРКВИ»

від 19 січня 1919 р.

ДЕКРЕТ ВРЕМЕННОГО РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ ОБ ОТДЕЛЕНИИ ЦЕРКВИ 

ОТ ГОСУДАРСТВА И ШКОЛЫ ОТ ЦЕРКВИ

1. Церковь отделяется от государства.
2. В пределах Республики запрещается издавать какие-либо местные 

законы или постановления, которые бы стесняли или ограничивали свободу 
совести, или устанавливали какие бы то ни было преимущества или привиле-
гии на основании вероисповедной принадлежности граждан.

3. Каждый гражданин может исповедывать любую религию или не 
исповедывать никакой. Всякия праволишения, связанныя с исповеданием 
какойбы то ни было веры или неисповеданием никакой веры, отменяются.

Примечание: Из всех официальных актов всякое указание на религиоз-
ную принадлежность и непринадлежность граждан устраняется.

4. Действия государственных и иных публично-правовых общественных 
установлений не сопровождаются никакими религиозными обрядами или це-
ремониями.

5. Свободное исполнение религиозных обрядов обеспечивается постоль-
ку, поскольку они не нарушают общественного порядка и не сопровождают-
ся посягательствами на права граждан Советской Республики.

Местные власти имеют право принимать все необходимые для обеспече-
ния в этих случаях общественного порядка и безопасности.

6. Никто не может, ссылаясь на свои религиозные воззрения, уклоняться
от исполнения своих гражданских обязанностей.
Изъятия из этого положения, под условием замены одной гражданской 

обязанности другою, в каждом отдельном случае допускаются по решению 
народного суда.

7. Религиозная клятва или присяга отменяется.
В необходимых случаях дается лишь торжественное обещание.
8. Акты гражданского состояния ведутся исключительно гражданской 

властью: отделами записи браков и рождений.
9. Школа отделяется от церкви.
Преподавание религиозных вероучений во всех государственных и общест-

венных, а также частных учебных заведениях, где преподаются общеобразо-
вательные предметы, не допускается.

Граждане могут обучать и обучаться религии частным образом.
10. Все церковные и религиозные общества подчиняются общим поло-

жениям о частных обществах и союзах и не пользуются никакими преиму-
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ществами и субсидиями ни от государства, ни от его местных автономных в     
самоуправляющихся установлений.

11. Принудительные изыскания сборов и обложений в пользу церковных 
и религиозных общества, равно как меры принуждения или наказания со 
стороны этих обществ над их сочленами, не допускаются.

12. Никакие церковные и религиозные общества не имеют права владеть 
собственностью.

Прав юридического лица не имеют.
13. Все имущества существующих в Украине церковных и религиозных 

обществ объявляются народным достоянием.
Здания и предметы, предназначенные специально для богослужебных 

целей, отдаются, по особым постановлениям местной власти или централь-
ной государственной власти, в бесплатное пользование соответственных 
религиозных обществ.

ЗАМЕСТ[ИТЕЛЬ] ПРЕДСЕДАТЕЛ[Я] ВРЕМ[ЕННОГО]
ПРАВИТЕЛЬСТВА     АРТЕМ
УПРАВЛЯЮЩИЙ ДЕЛАМИ    И. КУДРИН
СЕКРЕТАРЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА    М. ГРАНОВСКИЙ
С подлинным верно:
Делопроизводитель Секретариата   Підпис нерозбірливий
19 января 1919 г.
ЦДАВО України, ф. 2, оп. 1, спр. 14, арк. 49-49 зв.

Копія. Машинопис.

№ 6. З ДЕКРЕТУ РРФСР ПРО РЕКВІЗИЦІЮ 
ТА КОНФІСКАЦІЮ МАЙНА

Не пізніше 22 квітня 1919 р.

ДЕКРЕТ О РЕКВИЗИЦИЯХ И КОНФИСКАЦИЯХ

В целях установления общего порядка реквизиция и конфискация, Совет 
Народных Комиссаров постановил:

1. Никакое имущество не может быть реквизировано или конфисковано 
иначе, как в порядке, предусмотренном настоящими правилами.

2. Реквизиция считается принудительное отчуждение и временное 
изъятие имущества, находящегося в обладании частных лиц и обществ, за 
плату, определяемую подлежащими органами власти (ст. 9 и 10).

3. Конфискацией считается безвозмездное, принудительное отчуждение 
государством имущества, находящегося в обладании частных лиц и обществ.

4. Право реквизиции продовольственных предметов в порядке заготов-
ки их государством, а также предметов хозяйственно-производственных для 

2 Зам. № 3393



18

удовлетворения государственной потребности, предоставляется ВСНХ и Н.К. 
продовольствий по принадлежности, при чем оба эти ведомства осуществля-
ют свое право, как непосредственно, так и через свои местные органы.

Примечание: Право и порядок реквизиции конфискации другими ведом-
ствами определяются особыми декретами.

5. Право конфискации принадлежит органам власти, указанным в 
предыдущей статье, а также президиуму ВЧ Революционным Трибуналом и 
Народным Судам, применяющим эту меру, как наказание.

Право это осуществляется особыми постановлениями указанных органов 
власти, каковые постановления в письменной форме вручается заинтересованным 
лицам, согласно ст. 10 настоящего декрета.

Революционные Трибуналы и Народные Суды свои постановления о кон-
фискации вносят в судебные приговоры.

6. Реквизиция и конфискация вещей домашнего обихода (мебели, 
одежды, обуви, посуды и проч.) воспрещается. В случае особо острой обще-
ственной нужды в этих вещах право реквизиции или конфискации принадле-
жит Особой Комиссии в составе представителей Губисполкома, Губсовнар-
хоз, Губпродкома и при условии уведомления каждый раз соответствующих 
центральных властей.

7. Предметы, хранение коих совершенно запрещено, или допускается лишь 
в количестве не превышающем известной нормы, подлежат немедленному 
аресту со стороны органа административной власти, обнаружившего их ранее.

Вопрос же о их реквизиции или конфискации передается на разрешение 
учреждений в ст. 4,5 и 6-й настоящего декрета.

8. Реквизируемое и конфискованное имущество поступает в собствен-
ность и при временном изъятии, в распоряжение РСФСР, и передается подле-
жащим органам власти не позднее 3-х дней с момента отобрания.

Органы, постановляющие о реквизиции и конфискации, а равно и органы 
к коим поступают реквизированные и конфискованные предметы, ведут 
точный им учет и инвентарные списки.

Примечание: Более подробный порядок передачи в собственные ведом-
ства, а также учета и оценки устанавливается инструкцией НК Юстиции, при 
участии Н. К. Прода, В.С.Н.Х. и Н. К. Раб. и Кр. Инспекции, до издания каковой 
соблюдается общий порядок, предусмотренный ст. 7 и 10 настоящего декрета.

9. Оплата реквизируемого имущества производится правительственным 
органом, имевшим постановление о реквизиции в месячный срок со дня вру-
чения заинтересованному лицу копии реквизиционного акта.

10. При каждой реквизиции, конфискации и аресте имущества, составля-
ется в момент отобрания особый акт с точным указанием:

1) формальных оснований, по которым они производятся,
2) реквизируемого или конфискуемого имущества. Владельцу реквизи-

руемого или конфискуемого имущества выдается не позднее 2-х дней копии 
вышеозначенного акта.

ДАЗО. Ф.Р. 2, оп. 1, спр. 3, арк. 5
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№ 7. СТАТТЯ В ГАЗЕТІ «ВІСТІ ВУЦВК» 
ГОЛОВИ ВУНК М. Я. ЛАЦІСА 

ПРО ОГОЛОШЕННЯ ЧЕРВОНОГО ТЕРОРУ
18 травня 1919 року

КРАСНЫЙ ТЕРРОР

В связи с авантюрой атамана Григорьева Совет обороны объявил красный 
террор по отношению к левым социалистам-революционерам-активистам и 
«незалежникам»-активистам.

Это решение продиктовано после целого ряда недвусмысленных дей-
ствий последних против Советской власти и вовсе не носит характера нео-
жиданности.

Еще задолго до опубликования этого акта Украинским советским прави-
тельством собратья наших активистов в РСФСР были объявлены вне терпи-
мости и изымались из обращения.

Наши активисты, оставленные в покое, ничему не научились от прошло-
го и продолжали свою разлагающую работу дальше.

Никто не поверил их борьбе о лояльности и нейтральности. В момент ре-
шающего боя в гражданской войне подобное положение не может быть тер-
пимо. Кто не с нами, тот против нас. Преступление стоять в стороне и глазеть, 
когда тяжелая рука международного капитала дробит твердыни пролетариа-
та. Да и нет такой стороны, такого захолустья. Как два жернова, обе борющи-
еся стороны уничтожают все прослойки.

Неудивительно, что наши «активисты», отвергнувшие существующую 
Советскую власть, должны были примкнуть к Григорьеву. Наши екатеринос-
лавские «незалежники» были только более последовательны и прямодушны, 
приехав с поклоном в ставку Григорьева.

Но этим самым они себя открыто поставили по ту сторону баррикад.         
И не Совет обороны, а они сами первые себя поставили под удар пролетари-
ата, под действие красного террора.

Как же быть дальше?
Это определили они сами.
На действия нашего врага мы должны ответить встречными действиями.
Нас грабят, нас избивают, нас убивают, нас насилуют.
Нам что же – молчать?
Нет, мы ударим по врагу, но откажемся от варварских действий, 

применяемых ими. Больше того. Мы должны предупредить смерть и муки 
наших товарищей. Поэтому мы должны расстреливать на месте каждого по-
днявшего и собирающегося поднять против нас оружие.

Мы должны арестовывать и держать заложниками всех мало разбираю-
щихся «активистов», дабы предупредить лишнее кровопролитие.

Нам это диктует здравый смысл, наш инстинкт самосохранения.

  2*   
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Красный террор необходим. Это вынужденное действие к самозащите.
И плох тот коммунист и тот советский деятель, который на это не спосо-

бен, который этого не понимает.
Лацис

Известия ВУЦИК. 1919. 18 мая. № 45(72).*

№ 8. ВИТЯГ ІЗ ТЕЛЕГРАМИ Н. МАХНА ВОРОШИЛОВУ, 
ТРОЦЬКОМУ, ЛЕНІНУ ТА ІН.

9 червня 1919 р.

Штаб 14 армії Ворошилову. Харків
Головреввійськрада Троцькому.
Москва Леніну, Каменєву

У зв’язку з наказом Військ-рев. ради Республіки за № 1824 мною була на-
діслана в штаб 2-ї армії і Троцькому телеграма, в якій я просив звільнити мене 
з посади, яку я займаю. Зараз вдруге заявляю про це, причому вважаю себе 
зобов’язаним дати наступне пояснення до своєї заяви. Незважаючи на те, що я 
з повстанцями вів боротьбу виключно з білогвардійськими бандами Денікіна, 
проповідуючи народу лише любов до свободи, до самодіяльності, вся офіцій-
на радянська преса, а також преса комуністів-більшовиків поширювала про 
мене брехливі свідчення, не гідні революціонера. Мене виставляли і банди-
том, і спільником Григор’єва, і змовником проти Радянської республіки в ро-
зумінні відновлення капіталістичних порядків. Так, у № 51 газети «В пути» 
Троцький у статті під назвою «Махновщина» питає: «Проти кого ж повстають 
махновські повстанці?» і впродовж всієї своєї статті доводить, що махновщи-
на є, по суті, фронт проти радянської влади, 1 жодним словом не говорить про 
фактичний білогвардійський фронт, що розтягнувся більше ніж на сто верст, 
на якому протягом шести з лишком місяців повстанство несло і несе незлічен-
ні жертви. У згаданому наказі № 1824 я оголошуюся змовником проти Радян-
ської республіки, організатором заколоту на манер григор’євського.

Я вважаю невід’ємним, революцією завойованим правом робітників і се-
лян самим влаштовувати з’їзди для обговорення і вирішення як приватних, 
так і загальних справ своїх. Тому заборона таких з’їздів центральною вла-
дою, оголошення їх незаконними (наказ № 1824) є пряме нахабне порушен-
ня прав трудящих.

Я віддаю собі повен звіт щодо відношення до мене центральної держав-
ної влади. Я абсолютно переконаний в тому, що ця влада вважає все повстан-
ство несумісним зі своєю державною діяльністю. Попутно з цим центральна
____________

* Документи, про які зазначено, що вони вперше надруковані в «Известиях ВУЦИК», «Сборни-
ке узаконений и распоряжений Всеукраинского революционного Комитета», «Сборнике узаконений 
УССР», «Вечірньому Києві», «Урядовому кур’єрі», взяті з наукової праці Івана Біласа «Репресивно-
каральна система в Україні 1917 – 1953 рр.»
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влада вважає повстанство зв’язаним зі мною і всю ворожість до повстанства 
переносить на мене. Прикладом цьому може служити згадана стаття Троць-
кого, в якій він, поряд із явною брехнею, висловлює надто багато особисто-
го, ворожого мені.

ст. Гайчур, 9 червня 1919 р.                                                           Батько МАХНО

Н. Герасименко, Батько Махно. Мемуары белогвардейца. Москва. «Ин-
терграф- Сервис». 1990 г. – С. 107 – 109.

№ 9. ПОВІДОМЛЕННЯ ГАЗЕТИ «ВІСТІ ВУЦВК» 
ПРО ЗАЯВУ ВУНК ЩОДО ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ЛІВИХ ЕСЕРІВ-АКТИВІСТІВ
15 червня 1919 року

В последнее время целый ряд ответственных советских работников 
получает угрожающие письма от боевой дружины левых социалисгов-
революционеров-интернационалистов, т.е. активистов. Советским работни-
кам объявлен белый террор.

Всеукраинекая Чрезвычайная комиссия настоящим заявляет, что за ма-
лейшую попытку нападения на советских работников будут расстреливать-
ся находящиеся под арестом члены партии социалистов-революционеров-
активистов как здесь, на Украине, так и в Великороссии. Карающая рука про-
летариата опустится с одинаковой тяжестью как на белогвардейца с деникин-
ским мандатом, так и на активистов левых социал-революционеров, именую-
щих себя интернационалистами.

Председатель Всеукраинской Чрезвычайной комиссии                         Лацис

Известия ВУЦИК. 1919. 15 июня. № 66(93).

№ 10. З ЛИСТІВКИ МАХНОВЦІВ
«ДЕ ВЛАДА – ТАМ НЕМА СВОБОДИ»

Червень 1919 р.

Товариші робітники, селяни і червоноармійці!
В кошмарні дні звертаємося ми до вас з нашим словом. В дні, коли купка 

підлих насильників, прикриваючись іменем «Робітничо-селянського уряду», 
творить підлу справу, справу придушення революції, розстрілу всіх інакомис-
лячих робітників і селян і ганебної зради партизанської армії імені батька 
Махна...

Зброї не вистачало. Набоїв не було, і хай не вказують зрадники троцькісти-
більшовики на панічний відступ армії. Вони домоглися свого. Махновщина 
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задавлена... Махно був усунений за наказом Троцького. Рахуючись із стано-
вищем фронту, він вирішив за необхідне утриматися від будь-яких дій. Він з 
товаришами пішов у народну масу, де й буде продовжувати свою революцій-
ну роботу...

Штаб Махна на вимогу провокатора Троцького був арештований і роз-
стріляний соціалістичними катами, бо червоні банди не рахуються зі старими 
інакомислячими революціонерами-каторжанами. Але хай знають підлі вбив-
ці Троцький і Пятаков та інша сволота, що рука месника висить над ними. За 
кожного розстріляного революціонера-анархіста-повстанця будуть страчені 
десятки червоних катів. 

Кати, які застосовують терор, від терору і загинуть... 
Геть червоних катів! 
Геть жахливі страти!
Геть насильство, сваволю і розгул червоних опричників! 
До зброї на захист розіп’ятої революції!

1919 p., червень.

В. Верстюк, Махновщина: селянський повстанський рух на Україні (1918 – 
1921). Київ. «Наукова думка». 1991 p. – С. 111-112.

№ 11. ІЗ НАКАЗУ № 1 
ПО ПОВСТАНСЬКІЙ АРМІЇ Н. МАХНА

5 серпня 1919 р.

Всілякі самочинні реквізиції і конфіскації, а також заміна коней чи бричок 
без офіційних паперів від начальника постачання забороняються під страхом 
суворої відповідальності. Кожному повстанцю належить пам’ятати, що само-
чинні реквізиції приваблюють в чесні ряди Повстанської армії відвертих ху-
ліганів, які прагнуть лише наживи, і що це дає можливість іменем револю-
ційних повстанців творити підлі справи, які ганьблять наш революційний ви-
звольний рух...

Не може бути несправедливості у нашому середовищі. Не може бути 
кривди від нас хоча б одному сину чи дочці трудового народу, за який ми бо-
ремося...

В. Верстюк, Махновщина: селянський повстанський рух на Україні (1918 – 
1921). Київ. «Наукова думка». 1991 p. – С. 191.
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№ 12. З ПОСТАНОВИ РАДИ РОБІТНИЧОЇ ТА СЕЛЯНСЬКОЇ 
ОБОРОНИ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗЛОЧИННЕ 

ПОШКОДЖЕННЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ СПОРУД
Не пізніше 20 жовтня 1919 р.

...Совет Рабоче-крестьянской обороны постановляет:
Для пресечения участившихся за последнее время случаев злоумышленного 

разрушения железнодорожных сооружений или покушения на таковые, 
пойманных на месте преступления разстреливать в порядке непосредственной 
расправы, а остальных заподозренных в тех же преступлениях, но на месте не 
застигнутых, судить в 24-часовый срок по законам военного времени.

Председатель Совета 
Рабоче-Крестьянской Обороны   В. УЛЬЯНОВ (Ленин)

Секретарь       Л. ФОТИЕВА

«Собрание Узаконений и Распоряжений Рабочего и Крестьянского прави-
тельства № 50» 20 октября 1919 года.

ДАЗО. Ф.Р. 630, оп. 1, спр. 24, арк. 53. – Оригінал

№ 13. ЗАМІТКА В МАХНОВСЬКІЙ ГАЗЕТІ 
«ВОЛЬНЫЙ БЕРДЯНСК» ПРО ВЗЯТТЯ М. БЕРДЯНСЬКА

21 жовтня 1919 p.

По занятии города Александровска повстанческая армия решила, как и 
раньше, действовать стремительным натиском. Для занятия города Бердянска 
были посланы части 2-го Азовского корпуса во главе с командиром т. Вдови-
ченко. При занятии Б. Токмака этими частями взято 95 тысяч пудов пшеницы, 
1 автомобиль и снаряжение.

Двигаясь вперед, передовые части имели перестрелку с неприятелем в 
«Трояны», а по дороге из Ногайска ими уничтожено 30 человек государствен-
ной стражи.

В полночь на 12 октября наши части подошли к Бердянску версты на 
две, но неприятель открыл по ним ураганный артиллерийский, пулеметный и 
ружейный огонь, в виду чего Новоспасовский полк окопался и утром, около 
шести часов, вместе с другими частями появился над морем и во главе с ко-
мандиром т. Гончаренком занял город.

Деникинские банды пытались на лодках спастись, но нашим пулеметным 
огонем они почти все были уничтожены.

В городе и окресностях нами было изрублено около 600 офицеров и сда-
лись 900 человек мобилизированных. Захвачена большая военная добыча, о 
которой уже сообщалось в оперативной сводке.
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По вступлении наших частей в город моментально были освобождены 
заключенные из тюрем, но, к великому огорчению, палачи успели до наше-
го прихода совершить тяжелое злодейство и в последнюю ночь расстрелять 
200 заключенных.

До чего велик был интузиазм повстанцев при взятии города, показывает 
тот факт, что сестра милосердия Новоспасовского полка т. Митранюк, нахо-
дясь все время в передовой цепи и будучи ранена, не отставала и с криком 
«вперед» приближалась к городу, пока не была вторично ранена; но и тогда, 
без посторонней помощи вошла в город. Так бороться и умирать за револю-
цию могут лишь вольные повстанцы и подлинные дети труда. И взятие Бер-
дянска останется одной из самых красивых страниц в истории революцион-
ной повстанческой борьбы махновцев.

«Вольный Бердянск». – 1919. – 21 октября.

№ 14. З ПОВІДОМЛЕННЯ ГАЗЕТИ «ПУТЬ К СВОБОДЕ»
ПРО РОЗСТРІЛ ГРУПИ БІЛЬШОВИКІВ, КОМАНДИРІВ 

ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ, ЗВИНУВАЧЕНИХ В ОРГАНІЗАЦІЇ 
ЗМОВИ ПРОТИ КЕРІВНИЦТВА АРМІЇ

6 грудня 1919 р.

2 декабря 1919 г. по постановлению Военно-Полевой контрразведки, 
утвержденному Командармом Б. Махно, Начштабом армии и командирами 1-го 
Донецкого и 3-го Екатеринославского корпусов расстреляны следующие лица.

1. Полонский, бывший командир 3-го Крымского полка, ныне 1-го сталь-
ного кавалерийского.

2. Семенченко, адъютант Полонского, поручик,
3. Вайнер, бывший председатель большевистского трибунала при 1-ом 

сводном Екатеринославском полку.
1. Бродский, бывший большевистский инспектор.
2. Сожительница Полонского.
Все пятеро, находясь в революционной повстанческой армии путем наме-

ченного убийства ответственных руководителей повстанчества и подготовля-
ли организацию политической власти.

Резко подчеркиваю еще раз, что предоставляя всем социалистическим 
партиям и течениям полную свободу проповедывания своих убеждений, ре-
волюционная повстанческая армия будет и впредь пресекать в корне всякую 
попытку подготовки, организации и навязывания трудящимся политической 
власти и диктатуры, откуда бы таковая попытка не исходила.

Примечание: В связи с расстрелом означенных выше лиц, коммунистами-
большевиками распространяются слухи о том, что по распоряжению коман-
дования повстанческой армии происходят аресты партийных невоенных 
большевиков.
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Официально заявляется, что ни один партийный большевик за принад-
лежность к партии не был арестован. Арестованные несколько коммунистов-
большевиков были задержаны на квартире Полонского, пришедшие туда в 
связи с изменой и заговором Полонского...

Bp. и об. Начальника
Военно-Полевой контрразведки ЗИНЬКОВСКИЙ

Путь к свободе – 1919 – 6 декабря (3 кн. Махно и махновские движения. 
Из истории повстанческого движения в Екатеринославской губернии, Сбор-
ник документов и материалов. Днепропетровск. – 1993. – С. 28-29).

№ 15. ІЗ ЗВЕРНЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РЕВОЛЮЦІЙНОГО 
КОМІТЕТУ ДО ПАРТИЗАН І ПОВСТАНЦІВ УКРАЇНИ ІЗ 

ЗАКЛИКОМ ВСТУПАТИ В РЯДИ ЧЕРВОНОЇ АРМІЇ
10 січня 1920 р.

Второй уже раз победоносные Красные Армии приносят освобождение 
крестьянам и рабочим Украины от их угнетателей и врагов. После полугодо-
вого засилья помещиков, капиталистов и царских генералов усталая, обагрен-
ная кровью Украина вновь становится достоянием трудящихся. Привыкшие к 
лишениям, закаленные в боях, рабочие и крестьяне России пришли на помощь 
своим украинским братьям и вырвали их, наконец, из цепких лап добровольцев.

Товарищи партизаны, товарищи повстанцы! В то время, когда Деникин гра-
бил украинские села и города, вы поднялись как один на борьбу с помещиками 
и офицерами. Своими набегами вы расстраивали тыл врага и тем облегчили на-
ступление победоносной Красной Армии. Теперь этот враг сломлен, но еще не 
добит. Еще много усилий и труда надо положить прежде, чем он будет уничто-
жен. Но для этого прежде всего нужен строгий революционный порядок. В тылу 
Деникина нужны и полезны были партизанские отряды, но они не нужны на ли-
нии фронта, где наступает Красная Армия, и вредны в ее тылу, где нет врагов.

Если партизанские и повстанческие отряды свести в красные армейские 
батальоны, сильные своей дисциплиной и организацией, то сила их во много 
раз увеличится. Чтобы бить и добить врага на всех фронтах, нужны органи-
зация, дисциплина и революционная спайка. Поэтому не мелкими повстан-
ческими отрядами его надо тревожить, но бросить против него красноармей-
ские полки и дивизии.

ТОВАРИЩИ РАБОЧИЕ И КРЕСТЬЯНЕ!
ТОВАРИЩИ ПАРТИЗАНЫ!

Идите в ряды победоносной Красной Армии! В ее рядах, под предводи-
тельством ее вождей добивайте врага. Те же, кто малодушен, кто не решается 
добровольно подчинить себя революционной дисциплине, кто устал, пусть 
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те разойдутся по домам и сдадут оружие Красной Армии, которая еще не 
устала сражаться.

Или в Красную Армию, или по домам на отдых! Только тогда у нас будет 
порядок, только тогда мы победим.

В прошлом году партизаны не вошли в ряды Красной Армии. Они про-
должали сражаться мелкими отрядами и отдельными частями. Но беда была 
в том, что каждый батько дрался тогда, когда он хотел, и бросал фронт, когда 
ему надоедало. В прошлом году было сколько голов, столько и умов. Каждый 
распоряжался так, как ему хотелось. Были партизаны, были батьки, но не 
было порядка, а поэтому мы и не можем добить белых. Если какой-нибудь 
батько ссорился с другими, если ему не по душе были приказания высшего 
командования, он бросал фронт и предавал этим самым и других партизан, и 
красноармейские части. Отдельные начальники изменяли и предавали народ. 
Григорьев первый изменил и выступил против Красной Армии, помог белым. 
Махно из-за личных обид или выгод изменил революции и обнажил фронт на 
радость Деникину. Если бы Махно и Григорьев не изменили Красной Армии, 
если бы не предали ее в самую трудную минуту, то Деникину не прорваться 
бы на Украину и не вернуть старых порядков и офицерской плети. Только це-
ной новой крови рабочих и крестьян, жертвовавших собою, Красной Армии 
вновь удалось прогнать белогвардейскую сволочь.

Но мы не хотим, чтобы вновь случилось, как в прошлом году. Мы хотим 
победу довести до конца, а это может сделать только крепкая и единая Крас-
ная Армия. Поэтому все в ее ряды! Усталые же и нерешительные сдавайте 
оружие красным бойцам и идите на отдых.

Революцию делает весь народ, все рабочие и крестьяне, и управлять сво-
ими делами должны все трудящиеся. Советская власть – власть трудового на-
рода. Советская власть – власть рабочих и крестьян. Советы, выбранные все-
ми крестьянами и рабочими, должны управлять Украиной, как они уже боль-
ше двух лет управляют Россией...

Известия Всеукраинского и Харьковского губернского ревкома. – № 20. – 
1920. – 10 января.

Друк, за: «Гражданская война на Украине». Т. 2. – К. – 1967. – С. 638-639.

№ 16. 3 ПОСТАНОВИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РЕВКОМУ 
ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ВИЩОЇ МІРИ ПОКАРАННЯ – 

РОЗСТРІЛУ ДО АКТИВНИХ КОНТРРЕВОЛЮЦІОНЕРІВ
НА УКРАЇНІ

2 лютого 1920 р.
Вводиться в дію телеграфом

Всеукраїнський революційний комітет, обговоривши питання про засто-
сування вищої міри покарання, тобто розстрілу, за вироками надзвичайних 
комісій і ревтрибуналу в межах території України, у зв’язку з постановою 
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про скасування смертної кари в РРФСР знаходить скасування смертної кари 
не може бути здійснене в межах території України..., де ворог... чинить нашій 
Червоній Армії ще достатній опір, де з кожним днем виявляються все нові 
змови проти Радянської влади на Україні, а тому надалі до повного знищен-
ня перешкод, що порушують сталість Радянської влади на Україні, Всеукра-
їнський революційний комітет, відповідальний перед робітничо-селянською 
масою України за всебічне зміцнення її, у своїй непохитній боротьбі з уся-
кими способами контрреволюційного характеру не може зупинитись перед 
будь-якими заходами, аж до застосування системи червоного терору.

Але нехай український народ, впевнившись на прикладі Радянської Ро-
сії, знає, що терор і всі важкі репресії щодо ворогів робітників і селян 
нав’язуються нам виключно буржуазією, яку скидають, і її наймитами, і що 
ці важкі заходи скасуються, як тільки зміцнення влади робітників і селян вва-
жатиметься завершеним.

Голова Всеукраїнського 
революційного комітету                                    ПЕТРОВСЬКИЙ

Члени Всеукрревкому:            ЗАТОНСЬКИЙ,  
               ГРИІІЬКО

Друк, за збірником... «На защите революции»... Из истории Всеукраин-
ских чрезвычайной комиссии 1917 – 1922 гг. Сборник документов и материа-
лов. – К. – 1971. – С. 139-140.

№ 17. 3 НАКАЗУ № 46 ОКРУЖНОГО КОМІСАРІАТУ 
ВІЙСЬКОВИХ СПРАВ ХАРКІВСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО ОКРУГУ

25 лютого 1920 р.

... 6. Ко времени истичения срока на добровольную сдачу заготовить новые 
листовки уже другого содержания с предупреждением о той каре, которой подле-
жат все те лица, кои не сдадут оружия добровольно. С истечением же указанного 
срока, т. е. с 15 сентября (1920 р. – авт.), продлить срок добровольной сдачи еще 
на десять дней и распространить одновременно означенные новые листовки.

На митингах и собраниях в течении этих 10 дней обращение и призыв к 
населению должно носить также характер напоминания, как о необходимос-
ти сдачи оружия, так и о каре, ожидающей лиц, злонамеренно задерживаю-
щих и не сдающих таковое.

7. По истечении дополнительного 10-ти дневного срока, т. е. с 25 сентя-
бря, все укрыватели оружия объявляются врагами народа и к ним должны 
быть применены самые суровые меры наказания, до расстрела и конфиска-
ции имущества включительно.

8. У всех лиц, подозреваемых в сокрытии оружия производить самые тща-
тельные обыски, с привлечением для сего организованных вооруженных отрядов.
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9. Лицам, указавшим укрывателей, для успеха дела гарантировать, что их 
показания останутся в полной тайне, и сверх того выдавать вознаграждение,... 
а именно: а) за орудие и пулемет исправный по 1200 р., б) за неисправный пу-
лемет – 600 р., в) за исправную винтовку – 600 р., и г) за винтовку неисправ-
ную – 300 р.».

ДАЗО. Ф.Р. 1241, оп. 1, спр. 43, арк. 10, 12, 13

№ 18. З КОРОТКОЇ ІНСТРУКЦІЇ БОРОТЬБИ 
З БАНДИТИЗМОМ І КУРКУЛЬСЬКИМИ ПОВСТАННЯМИ, 

КОТРА ЗАТВЕРДЖЕНА РАДОЮ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР
20 квітня 1920 р.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Боротьба з бандитизмом і куркульськими повстаннями повинна вес-
тись найнещаднішим чином, маючи головною метою захоплення... керівни-
ків банд, їх помічників, штабів і матеріальної частини...

10. Основні завдання боротьби з бандитизмом полягають:
а) у знищенні банд і окремих бандитів;
б) знищенні ватажків і їх помічників;
в) поголовному обеззброєнні населення;
г) здійсненні застережних каральних заходів;
д) агентурній розвідці;
е) зверненні серйозної уваги на розшарування села...

ЗАСТЕРЕЖНІ І КАРАЛЬНІ ЗАХОДИ
33. З метою попередження бандитизму і повстань належить брати з місць, 

де є дані про підготовку таких, заручників з куркулів, з осіб впливових або 
підозрілих за співучастю чи співчуттям бандитам чи повстанцям...

35. Населенню оголошується, що в разі відходу місцевого населення в 
бандитські зграї або участі в повстаннях чи інших ворожих діях проти оперу-
ючих в даній місцевості чи пункті військових частин, їх начальників, установ 
і агентів радянської влади, заручники будуть розстріляні...

36. Під круговою порукою населення покласти на всі села кожного райо-
ну відповідальність за будь-яке заворушення, а тим більше виступ, для чого 
відповідними наказами зобов’язати населення повідомляти начальника най-
ближчої військової частини або ревкому про всіх підозрілих осіб, що помі-
чені в селах; надати населенню право самим заарештовувати і затримувати 
осіб, які агітують і виступають проти Радянської влади з запровадженням та-
ких до місцевої надзвичайної комісії...

38. В разі явно висловленої ворожості населення, приховування і уперто-
го невидавання бандитів і повстанців, на це населення може бути накладене 
те чи інше покарання.
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39. Такими заходами можуть бути:
а) контрибуція харчовими продуктами;
б) контрибуція грошова;
в) виселення і вилучення сімей ватажків, призвідників повстань, конфіс-

куючи все майно і передаючи його бідноті;
г) обстріл селища;
д) його повне знищення...

Друк, за часописом «Віче». 1994. № 1. С. 122-123.

№ 19. ПОСТАНОВА РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УРСР 
ПРО ЗАХОДИ ПО ВИКОНАННЮ ДЕКРЕТУ 

ПРО ВІДОКРЕМЛЕННЯ ЦЕРКВИ ВІД ДЕРЖАВИ 
І ШКОЛИ ВІД ЦЕРКВИ

Липень 1920 р.

В целях согласования законодательной практики У.С.С.Р. и Р.С.Ф.С.Р. по 
вопросу об отделении церкви от государства Совет Народных Комиссаров 
постановил:

1. Проведение в жизнь декрета Рабоче-Крестьянского Правительства 
У.С.С.Р. от 22-го января 1919 г. об отделении церкви от государства и школы 
от церкви (Собр. Узак. за 1919 г. № 3 ст. 37) возложить на Народный Комис-
сариат Юстиции и его органы.

2. В изменение ст. 2 означенного выше Декрета Рабоче-Крестьянского 
Правительства лишить церковные и религиозные общества прав юридичес-
кого лица.

3. Поручить Народному Комиссариату Юстиции составить подробную 
Инструкцию о проведении в жизнь Декрета от 22-го января 1919 г. об отде-
лении церкви от государства и школы от церкви и ввести ее в действие по со-
глашению с заинтересованными ведомствами.

4. Декрет Совнаркома от 17-го мая 1919 г. (известия Всеукраинско-
го Ц.И.К.С. № 44 за 1919 г.) отменить. Ликвидацию имуществ церковных 
и религиозных обществ возложить на Исполкомы преимущественно для 
[нрзб.] социального обеспечения.

Председатель Совета Народных Комиссаров [Раковский]

Зам. Народного Комиссара Юстиции  [Ширвиндт]

«…» июля 1920 г.

Управляющий делами Совнаркома [Ждан-Пушкин]

ЦДАВО України, ф. 2, оп. 1, спр. 578, арк. 102.
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№ 20. РАПОРТ МІЛІЦІОНЕРІВ 
ПРО ЇХНЄ БАЖАННЯ СЛУЖИТИ В АРМІЇ МАХНА

15 жовтня 1920 p.
Начальнику милиции 6 района 
Александровского уезда

РАПОРТЪ
В сем доносим Вам втом что мы милиционеры вовериного вам участка 6 ра-

йона С. Семеновки (нині це село Пологівського р-ну Запорізької області – авт.) 
изъявили свое желание поступить добровольно служить въ Армию Махно...

в чом иподписуем 
свое ручно подписю   Родион Кириллович ГОНЧАР 

П. К. ПЕТЕЦКИЙ 
Иван ГОНЧАРДАЗО. Ф.Р. 1241, оп. 1, спр. 76, арк. 40

№ 21. З ПОСТАНОВИ РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР ТА 
РЕВОЛЮЦІЙНОЇ РАДИ ПІВДЕННОГО ФРОНТУ ПРО ЗАХОДИ 

З ОХОРОНИ ЗАЛІЗНИЧНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД
9 листопада 1920 г.

 О МЕРАХ ПО ОХРАНЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ И СООРУЖЕНИЙ
Постановление Совета Народных Комиссаров и

 Революционного Военного Совета фронта 
9 ноября 1920 г.

(Извлечение)
Ввиду участившихся за последнее время случаев злоумышленной порчи 

железнодорожных путей и сооружений, телеграфных и телефонных проводов, 
Совет Народных Комиссаров УССР и Революционный Совет Южного фронта 
в подтверждение и дополнение постановления от 9 мая 1920 года постановили:

1. Возложить ответственность за сохранность железнодорожного полотна, 
искусственных сооружений, телеграфных и телефонных линий на население 
прилегающих к 15-верстной полосе селений, деревень и населенных пунктов.

2. Вменить в обязанность всему населению в указанной в п. 1 полосе при-
нять все меры к охране железнодорожных путей и телеграфно-телефонных 
линий, сообщая в ближайшие исполкомы, комендантам станций, железнодо-
рожной администрации, начальникам милиции, начальнику ближайшей вой-
сковой части, комитету партии, органам ЧК, комитетам незаможных селян о 
появлении различных банд или отдельных злонамеренных лиц, стремящихся 
повредить указанные в п. 1 сооружения<...>

4. В случае злоумышленной порчи железнодорожных или телеграфных 
линий брать из районов, коим поручен был участок, заложников исключи-
тельно из кулацкого элемента.
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При взятии заложников руководствоваться преимущественно указаниями 
комитетов незаможных селян.

Примечание 1. В местностях, где имели место частые случаи порчи же-
лезнодорожного пути, телеграфных или телефонных линий, нападений на 
поезда и пр., заложников взять немедленно по опубликовании настоящего по-
становления, объявив населению, что при повторении случаев порчи желез-
нодорожного пути, сооружений, нападений на поезда и др., заложники будут 
расстреляны.

Примечание 2. Железнодорожным агентам и военным властям в случае 
порчи или разрушения в том или ином районе указанных в п. 1 сооружений 
привлекать все, без исключения, население данного района к работе для не-
медленного восстановления разрушенного.

Примечание 3. В районах, особо охваченных бандитизмом, привлекать 
население к тягчайшим формам принудительных работ, не останавливаясь 
перед выселением из пределов данного района целых семейств, наиболее 
замеченных в участии в банде.

5. Укрыватели, попустители, недоносители будут предаваться самым 
беспощадным карам, вплоть до расстрела и конфискации имущества.

6. Командующему войсками внутренней службы предоставить право в 
особо важных пунктах (железнодорожные узлы, государственной важности 
железнодорожные мосты, тоннели и прочее), объявить военное или осадное 
положение, распространяя его на местное население в радиусе 15 верст, до-
водя об объявлении осадного и военного положения до сведения Совнаркома 
УССР и Реввоенсовета Южфронта.

7. Предоставить командующему войсками внутренней службы право из-
давать в развитие настоящего постановления соответствующие приказы и 
распоряжения, обязательные для всех органов власти на территории УССР.

8. Настоящее постановление под ответственность губернских, уездных 
и волостных исполкомов ввести в действие по телеграфу, широко оповестив 
все население путем объявления на досках во всех деревнях и населенных 
пунктах.

Сборник узаконений УССР. [X ], 1920. N 26. Ст. 545.

№ 22. ЗІ ЗВЕДЕННЯ 
ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО ГУБЕРНСЬКОГО КП(б)У 

ПРО СТАНОВИЩЕ В ГУБЕРНІЇ І РОБОТУ РЕВКОМІВ
Станом на 2 грудня 1920 р.

Секретно

Наркомвнудел. Копия: Губчека, ПоАрм 4, Губпарком, уезды: Бердянский 
и Мелитопольский.
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СВОДКА № 9
о положении в губернии и работы уездных, районных, волостных и 

сельских ревкомов на 2 декабря 1920 года
Бердянск: повстанческому движению в уезде, сопутствует бандитизм, 

повальные грабежи, пьяный разгул, буйство и проч. С. Николаевки и Трояны 
местная милиция обезоруживается махновцами. Начмилиции 6-го райо-
на эвакуировался в Бердянск. Казенное имущество милиции расхищается. 
В других районах милиция дезорганизована терористическими действиями 
махновцев. О принятии предупредительных мер сообщено Военкому кавбри-
гада 2. На митинге с. Трояны представители Махно, Удовиченко и Матросен-
ко предъявили Волревкому ультимативное требование: исполнять только их 
волю, игнорируя распоряжение агентов Соввласти, в результате Волревком 
террорезирован и распался...

Население с. Черниговки тоже пропитано духом махновщины, работа Вол-
ревкома тормозится. В с. Новотроицком Председатель Волревкома вынужден 
отказаться от работы ввиду бандитизма и явного неподчинения населения 
Соввласти... Махновцы настроены враждебно против командируемых аген-
тов Соввласти.

Басанская волость Председатель Волревкома бежал с махновцами. 
Басанка занята 42-й дивизией. Производятся обыски оружия и аресты... 
По официальным сведениям бандит Чалый убит возле села Воздвижен-
ки Советским передовым отрядом во время его поездки из стан. Гайчур в   
Гуляйполе.

Зав. Губ. Отделом Управления 
Зав. Информац. – Инструк. п/о

ДАЗО. Ф.Р. 6638, оп. 1, спр. 2, арк. 11

№ 23. ЗІ ЗВЕДЕННЯ 
ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО ГУБЕРНСЬКОГО КП(Б)У 

ПРО СТАНОВИЩЕ В ГУБЕРНІЇ І РОБОТУ РЕВКОМІВ
Станом на 23 грудня 1920 р.

СВОДКА № 15
о положении в Губернии и работы уездных, районных, волостных и 

сельских ревкомов на 23 декабря 1920 г.

В Губкоме 22/ХІІ организована комиссия по борьбе с кулачеством.
Александровский уезд: Ввиду появления банд Махно численностью 

1000 человек в селах Антоновки, Новомиргородовке начмилиции 3 района 
эвакуировался с милицией в Александровск... В Гуляйполе организован Рев-
ком, в состав которого вошли кулацкий элемент.
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Бердянск: 12/ХІІ 8 часов утра банда Махно совершила налет на Город, 
разрушен артилерией, убито до 100 чел., убит предревкома Михелович и 10 
коммунистов.. Все кассы взорваны, пишущие машинки забраны... Жизнь го-
рода невозможна... В бою села Всесвятское Махно ранен в голову, жена уби-
та,* махновская кавалерия во главе с Махно заняла хутора Миргородовку, 
Антоновку, Довбышево.

Завгуботупра                                                                                                   Підпис

ДАЗО. Ф.Р. 6638, оп. 1, спр. 2, арк. 28

№ 24. ЗАПИСКА B. I. ЛEHIHA Е. М. СКЛЯНСЬКОМУ 
ПРО НЕЗАДОВОЛЕННЯ ДІЯМИ ЧЕРВОНОЇ АРМІЇ 

В БОРОТЬБІ З ПОВСТАНЦЯМИ 
ПІД КЕРІВНИЦТВОМ МАХНА

6 лютого 1921 року

т. Склянський!

Додаю ще одне «попередження».
Наше військове командування ганебно провалилось, випустивши Махна 

(незважаючи на гігантську перевагу сил і суворі накази піймати), і тепер ще 
більш ганебно провалюється, не вміючи роздавити жменьок бандитів.

Замовте мені коротку доповідь Головкома (з короткою схемою розміщен-
ня банд і військ) про те, що робиться. 

Як використовується цілком надійна кіннота?
– бронепоїзди? (Чи раціонально вони розміщені? 
Чи не курсують по-пустому, віднімаючи хліб?)
– броньовики?
– аероплани?
Як і скільки їх використовується?
І хліб і дрова, все гине через банди, а ми маємо мільйонну армію. Треба 

підтягти Головкома з усієї сили.

6 лютого 1921 р. Ленін

Ленін В.І. Повне зібрання творів. Т. 52. С. 67.

___________
* «Жена убита» – автор «зведення» має на увазі дружину Н. Махна – Галину Кузьменко. Насправ-

ді вона вбита не була. Разом з Н. Махном в 1921 році емігрувала за кордон, жила в Румунії, Польщі та 
у Франції. Померла в 1978 році в м. Джамбул (Казахстан).

3 Зам. № 3393
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№ 25. З НАКАЗУ № 12 ОСОБЛИВОГО ВІДДІЛУ 3-го КІННОГО 
КОРПУСУ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ЗБРОЇ ТА ПОРЯДОК 

АРЕШТІВ І ОБШУКІВ В м. ОЛЕКСАНДРІВСЬКУ
29 березня 1921 р.

ПРИКАЗ № 12 
Особого отдела 3-го конного корпуса (скорочено)

марта 29 дня 1921 г.  г. Александровск

§1. Объявляю для сведения военным и гражданским учреждениям, что с 
19 марта 1921 года Особый Отдел 3-го Конного Корпуса развернулся в гор. 
Александровске и занял помещение по Покровской улице в доме № 18.

§2. Приказываю всем гражданам, военным и гражданским учреждени-
ям г. Александровска и окрестностям зарегистрировать имеющееся холодное 
и огнестрельное оружие в недельный срок начиная с 1 апреля, в Активной      
ОО 3-го Конного Корпуса.

За неисполнение сего параграфа приказа лица уклонявшиеся от регистра-
ции оружия будут подвергаться суду по всем строгостям закона Военного Ре-
волюционного времени...

§4. ...с сего числа аресты, обыски и выемки будут производиться по орде-
рам ОО 3-го Конного корпуса и Александровской Губчека.

Все учреждения производившие разного рода аресты должны зареги-
стрировать ордера в активной части Особого отдела 3-го Конного корпуса...

Начальник Особого Отдела 3-го Конного корпуса      ДОВГЕР 
Начальник Активной части ОО 3-го Конного корпуса      РОККЕ
Секретарь           КАЛЬНИН

ДАЗО. Ф.Р. 641, оп. 1, спр. 156, арк. 246

№ 26. ЗВЕРНЕННЯ 5-го ВСЕУКРАЇНСЬКОГО З’ЇЗДУ  
РОБІТНИЧИХ ТА СЕЛЯНСЬКИХ ДЕПУТАТІВ ДО 

ПОВСТАНЦІВ ПРОТИ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ 
ПРО ЇХ ПОМИЛУВАННЯ, ЯКЩО ВОНИ СКЛАДУТЬ ЗБРОЮ

Не пізніше 15 квітня 1921 року
ЗВЕРНЕННЯ ДО ПОВСТАНЦІВ

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!
До повстанців

П’ятий Всеукраїнський З’їзд Робітничих та Селянських депутатів 9 бе-
резня 1921 р. оповістив помилування (амністію) всім, що брали участь в 
загонах против Робітничо-Селянської Влади Рад, коли вони по своїй охоті 
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прийдуть не пізніше 15 квітня до розпорядження місцевої влади і складуть 
зброю, пообіцявши більше не виступати проти Радянської Влади й револю-
ційного ладу. Нині, зважаючи на технічні труднощі оповіщення широких се-
лянських мас до зазначеного часу, Радянська Влада постановила продовжити 
строк явки до 15 травня.

Не бажаючи проливати даремно крові, ми ще раз звертаємось до всіх обду-
рених і втягнутих у братоубійчу різанину: одумайтеся! Ваші руки в крові братів 
ваших, селян та робітників, які після трьохлітніх жертв і поневірянь одержали 
змогу взятися до мирного будівництва. Вас кличуть наймити капіталу во ім’я 
любові рідної країни. Та чи ж ви не розумієте, що своєю роботою, заважаючи 
встановити лад та мирно працювати, ви ведете країну до загибелі, збільшуєте 
нелад і цим одсуваєте далеко час встановлення добробуту всіх трудящих. Ще 
не пізно. Радянська Влада вміє милувати одурених членів сім’ї, приходьте до 
представників влади на місцях, складайте зброю, і ви вернетесь до мирної пра-
ці, до своїх господарств! Час явки продовжено до 15 травня. Але, милуючи оду-
рених, Радянська Влада розпочне нещадну боротьбу з запеклим бандитизмом. 
Пам’ятайте. Пам’ятайте, що, не одчухуючись (мабуть, помилка: слід «одгукую-
чись». – ред.) на наш братерський заклик, ви підписуєте собі смертний присуд 
і виключення назавжди з чесної трудящої селянської громади.

Член Президії Всеукраїнського Центрального Комітету і 
Член Революційної Військової Ради Київської Військової Округи

В. ЗатонськийВечірній Київ. 1991. 25 червня.

№ 27. ПОСТАНОВА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ПРО СКАСУВАННЯ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАДЗВИЧАЙНОЇ КОМІСІЇ ТА СТВОРЕННЯ 
ДЕРЖАВНОГО ПОЛІТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ (ДПУ)

22 березня 1922 року

ОБ УПРАЗДНЕНИИ ВСЕУКРАИНСКОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 
КОМИССИИ И ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСПОЛИТУПРАВЛЕНИЯ

Постановление Всеукраинского Центрального 
Исполнительного Комитета 

22 марта 1922 г.

1. Всеукраинскую чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией, 
спекуляцией и преступлениями по должности и ее местные органы упразднить.

2. При Народном комиссариате внутренних дел, под личным                                          
председательством Народного комиссара или назначаемого Совнаркомом 
его заместителя, образовать Государственное Политическое Управление               
для  выполнения  по  всей  территории  УССР  нижеследующих  задач:

  3*    
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а) подавления открытых контрреволюционных выступлений, в том чис-
ле бандитизма, и принятия необходимых мер для своевременного предупре-
ждения таковых;

б) принятия мер охраны и борьбы со шпионажем;
в) охраны железнодорожных и водных путей сообщения;
г) борьбы с контрабандой и переходом границ республики без соответ-

ствующих разрешений;
д) выполнение специальных поручений Президиума Всеукраинского 

Исполнительного Комитета или Совета Народных Комиссаров по охране ре-
волюционного порядка.

3. Местными органами госполитуправления являются его губернские 
отделы, образуемые при губернских исполнительных комитетах и действую-
щие на основании особого положения, утверждаемого Президиумом ВУЦИК.

4. Председатель Госполитуправления УССР, по соглашению с ГПУ РСФСР, 
является полномочным представителем последнего по Украине и, в целях 
объединения руководства деятельностью всех органов ГПУ на Украине, ему под-
чиняются и ведущие борьбу с преступлениями в армии и на транспорте на терри-
тории УССР Особые и транспортные отделы, а также и войска ГПУ на Украине,

5. При необходимости принятия мер пресечения в отношении лиц, 
причастных к контрреволюционным выступлениям, бандитизму, шпионажу, 
хищениям на железнодорожных и водных путях сообщения, контрабанде и 
переходу границ без разрешения, госполитуправлению, его губернским отде-
лам, а также и уполномоченным их в уездах предоставляется право производ-
ства обысков, выемок вещественных доказательств и необходимых докумен-
тов и ареста на следующих основаниях:

а) в отношении лиц, застигнутых на месте преступления, аресты, обыски или 
выемки агентами госполитуправления или его отделов могут [быть] произведены 
без специального постановления и особого ордера Госполитуправления или его 
отделов с последующей санкцией пред. ГПУ или пред. губ. отдела в течение 48 
часов после принятия мер пресечения; во всех остальных случаях арест, а также 
обыски и выемки допускаются не иначе, как по специальному постановлению 
ГПУ или губотдела ГПУ за подписью председателей их, по особым ордерам, по-
рядок выдачи каковых определяется вырабатываемой Госполитуправлением и 
утверждаемой Народным комиссариатом юстиции инструкцией;

б) не позднее двух недель со дня ареста должно быть предъявлено обви-
нение арестованному;

в) не позднее двух месяцев со дня ареста ГПУ или освобождает арес-
тованного, или испрашивает у Президиума ВУЦИК разрешения на даль-
нейшую изоляцию, если того требуют особые обстоятельства дела, на срок, 
определяемый Президиумом ВУЦИК, или направляет дело в суд, зачисляя за 
ним и арестованного.

6. Все уголовные дела по спекуляции, должностным и прочим преступле-
ниям, находящиеся до опубликования настоящего постановления в производ-
стве ВУЧК и ее органов, подлежат в двухнедельный срок передаче в ревтри-
бунал и народные суды по принадлежности, и впредь все дела о преступле-
ниях, направленных против Советского строя или представляющих наруше-
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ние законов УССР, подлежат разрешению исключительно в судебном поряд-
ке ревтрибуналами или народными судами по принадлежности.

7. Общий надзор за выполнением статей 5 и 6 настоящего постановления 
возлагается на Народный комиссариат юстиции.

Сборник узаконений УССР. [X.], 1922. N 13. Ст. 228

№ 28. ВИТЯГ ІЗ ЗАКОНУ 
ПРО КОМІТЕТИ НЕЗАМОЖНИХ СЕЛЯН 

27 травня 1922 року

ЗАКОН О КОМИТЕТАХ НЕЗАМОЖНИХ СЕЛЯН, УТВЕРЖДЕННЫЙ 
2-й СЕССИЕЙ VI СОЗЫВА ВСЕУКРАИНСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
27 мая 1922 г. 
(Извлечение)

Для защиты интересов крестьянской бедноты и середняков, для упро-
чения Советской власти, во исполнение постановлений V и VI Всеукраин-
ских съездов Советов и во изменение закона о комнезамах от 13 апреля 1921 
года, Всеукраинский Центральный Исполнительный Комитет Советов рабо-
чих, селянских и красноармейских депутатов объявляет все существующие и 
имеющие впредь возникнуть комитеты незаможних селян и селянок органи-
зациями государственного значения.

Всем гражданским и военным советским органам блюсти как за точным 
уважением прав незаможних селян и их комитетов, так и за исполнением ими 
обязанностей, предусмотренных в настоящем законе.

II. Состав и организация комитетов незаможних селян
10. В состав сельских и волостных комитетов незаможних селян имеют 

право вступать:
а) селяне и селянки безземельные и малоземельные;
б) селяне и селянки, не могущие прокормиться своим хозяйством и 

вынужденные поступать в наем;
24. В состав комитетов незаможних селян не имеют права вступать:
а) капиталисты, бывш. помещики, арендаторы, управляющие их име-

ниями или фабрично-заводскими предприятиями, бывшие или настоящие 
владельцы мельниц и крупорушек;

б) кулаки;
в) лица, пользующиеся чужим трудом с целью извлечения выгоды;
г) лица, живущие или жившие на нетрудовые доходы (проценты с капи-

тала, с имущества, с торговли и т.п.);
д) спекулянты и перекупщики;
е) частные торговцы-лавочники, содержатели постоялых дворов, трак-

тирщики, корчмари, торговые и коммерческие посредники, занимающиеся 
этим делом в прошлом или занимающиеся в настоящем;
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ж) лица, служившие в царской, гетманской, петлюровской, деникинской и 
врангелевской полиции, жандармерии и охранке и вообще агенты белой власти;

з) лица, злостно не выполняющие трудгужналога;
и) лица, злостно не выполняющие продналога;
к) лица, занимающиеся выкуркой и продажей водки и самогона;
л) лица, судившиеся за уголовные преступления и находящиеся под след-

ствием или осужденные советским судом;
м) попы, ксендзы, раввины, пасторы, начетники и вообще духовные лица 

всех церквей и религиозных культов;
н) душевнобольные, находящиеся под опекой;
13. Лица, не имеющие права вступать в комитеты и все же вступившие, 

подлежат немедленному исключению и преданию суду за нарушение закона.
IV. Комитеты незаможних селян и борьба за революционный порядок

(Борьба против бандитизма, контрреволюции, пьянства и кулацкого засилья)
42. Оказывать всемерное содействие гражданским и военным органам 

Советской власти в выполнении их обязанностей, поддерживая всеми сила-
ми твердый революционный порядок, охраняя жизнь и безопасность бедня-
ков и их имущество.

43. Помогать усилению мощи Красной Армии, содействуя проведению 
людской, конской и др. мобилизации в деревне и давая пример точного ис-
полнения всех приказов военных властей.

44. Заботиться о сохранности достояния республики (советские хозяйства, 
леса, сады, общественные здания, школы, библиотеки, мельницы, заводы, фа-
брики, опытные станции и поля, случные, прокатные пункты и т.п.).

45. Следить за тем, чтобы в выборные органы не попадали кулацкий 
элемент и прочие лица, не имеющие согласно Конституции права выбора.

46. Иметь строжайший надзор за всякими подозрительными личностя-
ми, за шпионами и агентами белогвардейцев и желтоблакитников, вести бес-
пощадную борьбу с распространением провокации, лжи, национальной и ре-
лигиозной травли, задерживая немедленно виновников и передавая их в руки 
Советской власти.

47. Немедленно сообщать органам Советской власти о всяких враждебных 
выступлениях и подготавливающихся заговорах и мятежах.

48. Помогать в охране железных дорог и мостов, телеграфных и телефонных 
линий и др. государственных сооружений, обслуживающих интересы всей рес-
публики и, в частности, интересы военной обороны.

49. Беспощадно преследовать укрывателей бандитов, а также тех, которые 
оказывают им материальную помощь хлебом, подводами и проч.

50. Участвовать в формировании кадров милиции и в надзоре за ее дея-
тельностью в центре и на местах.

51. Бороться против бандитизма и беспощадно истреблять бандитов как 
уголовных, так и тех, которые в интересах кулаков, капиталистов, помещи-
ков и белогвардейцев разрушают общественное достояние и имущество тру-
дового государства.
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52. Пользоваться вооруженной поддержкой милиции, частей Красной 
Армии и военной поддержкой всех органов Советской власти.

53. Пользоваться наравне со всеми государственными учреждениями 
средствами связи и сообщения.

54. Вести решительную борьбу с «самогонкой», вплоть до конфискации в 
установленном порядке средств выработки самогона и предания виновных суду.

55. Устанавливать контроль над выполнением населением трудгужповин-
ностей и трудгужналога, соблюдая правила освобождения от него.

VI. Права и обязанности комнезамов по проведению различных 
государственных повинностей, сбору сырья и участию в кооперации
74. При проведении трудгужналога понижать для незаможных селян норму 

трудгужналога, в установленном порядке участвовать в составлении списков 
труд и гужобязанных, контролировать правильность привлечения к выполнению 
налога, следить за целесообразным использованием хозорганами предоставля-
емого им труда и гужа и принимать меры к устранению всех замеченных упу-
щений и неправильностей, привлекая виновных к ответственности.

VIІ. Участие комнезамов в работе рабоче-крестьянской 
инспекции и в учреждениях красного суда

77. Участвовать в составлении списков кандидатов на занятие выборных 
судебных и следственных должностей.

78. Представлять через губернский отдел юстиции и Народный комисса-
риат юстиции о необходимости отмены или изменения приговоров, вошед-
ших в законную силу.

79. Содействовать судебным властям в деле проведения общественно-
принудительных работ для лиц, осужденных на таковые, без лишения свободы.

Сборник узаконений УССР. [X.], 1922. N 25. Ст. 287.

№ 29. З ПРОТОКОЛУ ЗБОРІВ
ВЕЛИКОТОКМАЦЬКОЇ ПОВІТОВО-МІСЬКОЇ МІЛІЦІЇ 

ПРО ЗАСУДЖЕННЯ ДІЙ ПАРТІЇ ЕСЕРІВ*
20 червня1922 р.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
сотрудников Б. Токмакской У(ездной) милиции

Присутствовало комунистов 39 чел., б/п – 45 чел. 
Председатель ИВАНОВ 
Секретарь ДЕНИСОВ
Доклад сделал начальник уездной милиции Пальчиков: 
«О процессе суда над эсерами в г. Москве»

___________
* Партія есерів — соціалістів-революціонерів – в Російській імперії виникла наприкінці 1901 – на 

початку 1902 pp. з народницьких гуртків і груп. До лютого 1917 року есери перебували на нелегально-
му становищі. Політична програма есерів передбачала встановлення демократичної республіки, феде-
ративний устрій Росії тощо. В 1922 році відбувся судовий процес над керівництвом партії, після чого 
частина лідерів емігрувала за кордон, а партія припинила своє існування (ред.).
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ПОСТАНОВИЛИ:
Партия эсеров за годы революции совершила бесчисленные тягчайшие 

преступления перед пролетариатом федерации, а посему партию эсеров за-
клеймить позором, как партию преступников, авантюристов, предателей про-
летариата и наймитов капитала, требуем перед пролетарским судом примене-
ния высшей меры наказания.

ДАЗО. Ф.Р. 317, оп. 1, спр. 253, арк. 62  

№ 30. ВІТАЛЬНА ТЕЛЕГРАМА В. ЛЕНІНУ, 
НАДІСЛАНА 5-ю ЗАПОРІЗЬКОЮ ГУБЕРНСЬКОЮ 

КОНФЕРЕНЦІЄЮ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ
В період між 15 – 18 вересня 1922 р.

ТЕЛЕГРАММА*
МОСКВА            КРЕМЛЬ                 ТОВ. ЛЕНИНУ
Привет от Запорожцев тов. Ленину.
5-я Запорожская Губернская Партконференция шлет Вам, Владимир 

Ильич, горячий привет, мы – Запорожцы, собравшись в обстановке тягчайше-
го голода и величайшей нищеты – счастливы тем, что Вы снова возвращаетесь 
на революционную работу, за руководство движением мирового пролетариата.

Ваше возвращение снова на работу вселяет успех нашей работе, дает нам 
надежду на победу на фронтах голода невежесть и нищеты.

Мы рады, что еще раз надежды наших врагов не оправдались, ставка на 
Вашу болезнь не увенчалась успехом.

Мы Вас дорогой Владимир Ильич, уверяем, что несмотря на голод, на 
пустую казну будем смело и решительно творить дело Коммунизма.

Да здравствует Коммунизм!
Да здравствует пролетарская революция! Президиум
ДАЗО. Ф.Р. 264, оп. 1, спр. 31, арк. 1

№ 31. АКТ-ДОНЕСЕННЯ ПРАВЛІННЯ ОБЩИНИ
ПИЛИПІВСЬКОЇ ЦЕРКВИ м. ЗАПОРІЖЖЯ В ЗАПОРІЗЬКИЙ 

ОКРВИКОНКОМ ПРО ТАЄМНЕ ЗІБРАННЯ ВІРУЮЧИХ В 
КВАРТИРІ СВЯЩЕНИКА МАКСИМОВИЧА

                                                                                                9 травня 1923 року
                                                                                                  Копия

А К Т
1923 г. мая 9 дня. Члены правления общины Филипповской церкви г. За-

порожья: Осипов, Мовчан и Тупиков составили настоящий акт в следующем: 
сего числа стало нам известно, что во вторник 8-го мая вечером в квартире
___________

* Вперше дається повністю
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священника Максимовича было собрание, на котором участвовали лично 
Максимович, Андрацкая и ещё кто-то, что можно узнать от Печеника, как 
приглашённого на это собрание духовенством Филипповской церкви. Собра-
ние происходило при закрытых ставнях и даже был выставлен часовой жен-
щина, постановили: изложенное записать в настоящий акт, который предста-
вить правлению общины для направления по принадлежности.

Члены правления С.Мовчан, Осипов
С подлинным верно: Подпись

ДАЗО. Ф.Р. 316, оп. 3, спр. 8. арк. 34

№ 32. ДОНЕСЕННЯ ПРАВЛІННЯ ОБЩИНИ ПИЛИПІВСЬКОЇ
ЦЕРКВИ м. ЗАПОРІЖЖЯ В ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРВИКОНКОМ 

ПРО ПРОВЕДЕННЯ СВЯЩЕНИКАМИ 
«ШКІДЛИВОЇ АГІТАЦІЇ СЕРЕД ПАРАФІЯН» 

                                                                                16 травня 1923 року

Окр. Исполкому г. Запорожья

Под влиянием агитации духовенства Филипповского прихода некоторые 
группы прихожан обращаются к правлению общины с требованием созыва 
общего собрания. Имея опыт от предыдущих трех собраний  15 и 22 апре-
ля и 6 мая с. г., где общее собрание состоявшее из большинства женщин-
кликуш разжигаемых священниками прихода, которые вели себя крайне 
буйно вплоть до рукопашного боя. Священники и по настоящее время ве-
дут вредную агитацию между прихожанами натравливанием одной части 
прихода на другую, о чем свидетельствуют два при сем прилагаемых акта. 
Правление об-ны будучи ответственным перед Сов. Властью согласно за-
ключенного договора с таковой за всякие беспорядки, могущие произойти 
на общем собрании, вынуждено воздержаться от такового до полного успо-
коения прихода. 

Поэтому правление общины просит окрисполком не разрешать каким бы 
то ни было группам созыва общих собраний в церкви, имея в виду прошлые 
три собрания, которые реальных результатов не дали вследствие, как выше 
уже сказано вредной агитации приходских священиков. Правление общины 
убедится в полном успокоении прихода само созовет общее собрание и дове-
дет дело до конца.

Мая 16 дня   Председатель правления   (підписи
1923 г. № 13  Секретарь    нерозбірливі)

ДАЗО. Ф.Р. 316, оп. 3, спр. 8. арк. 35
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№ 33. З ДОГОВОРУ, УКЛАДЕНОГО ГРОМАДЯНАМИ 
с. ТАРАСОВЕ ПЕТРОПАВЛІВСЬКОГО РАЙОНУ 

БЕРДЯНСЬКОГО ОКРУГУ КАТЕРИНОСЛАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ* 
З ПЕТРОПАВЛІВСЬКИМ РАЙОННИМ ВИКОНКОМОМ ПРО 

КОРИСТУВАННЯ БОГОСЛУЖЕБНИМ ПРИМІЩЕННЯМ 
(З БОГОСЛУЖЕБНИМИ ПРЕДМЕТАМИ)

                                                                          1 липня 1923 року
3.  … в принятых нами в заведывание богослужебных помещениях мы 

обязуемся не допускать: а) политических собраний враждебного Советской 
власти направления; б) раздачи или продажи книг, брошюр, листков и посла-
ний, направленных протии Советской власти или её представителей; произ-
несение проповедей и речей, враждебных Советской власти или её отдельным 
представителям и г) совершения набатных тревог для созывания населения 
в целях возбуждения его против Советской власти, в виду чего мы обязуемся 
подчиняться всем распоряжениям местного Совета Рабочих и Крестьянских 
Депутатов относительно распорядка пользования колокольнями. 

[…]
6.  Мы обязуемся допускать беспрепятственно, в не богослужебное вре-

мя, уполномоченных Советом Рабочих и Крестьянских Депутатов лиц к пе-
риодической проверке и осмотру имущества.

[…]
10.  За непринятие всех зависящих от нас мер к выполнению обязаннос-

тей, вытекающих из сего договора, или за прямое его нарушение, мы под-
вергаемся уголовной ответственности по всей строгости революционного 
закона, при чем договор этот (Советом или Исполкомом) Петропавловским    
райисполкомом может быть расторгнут.

[…]

ДАЗО. Ф.Р. 316, оп. 3, спр. 5, арк. 55, 55 зв.

№ 34. ІЗ ЗАЯВИ ГОЛОВИ ТА СЕКРЕТАРЯ АВТОКЕФАЛЬНОЇ
ГРУПИ м. ЗАПОРІЖЖЯ ЗАПОРІЗЬКОМУ ОКРУЖНОМУ
ЛІКВІДАЦІЙНОМУ КОМІТЕТУ ПРИ ОКРВИКОНКОМІ

З ПРОХАННЯМ ПЕРЕДАТИ ЦІЙ ГРОМАДІ ОДНУ  
З ЛІКВІДОВАНИХ ЦЕРКОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ТАМ

БОГОСЛУЖІННЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
17 січня 1924 року

Запорожскому Окрликвидкому Авто-кефальной группы гор. Запорожье
___________

* с. Тарасове – нині Новомосковського району Дніпропетровської області.
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З А Я В Л Е Н И Е
Несмотря на неоднократные просьбы о передаче нам одной из церквей го-

рода Запорожья, просьба наша удовлетворена не была, причем, как нам сооб-
щили в Центрликвидкоме, отказ мотивирован тем обстоятельством, что яко-бы 
в Авто-кефальной группе всего лишь десять человек членов, все-же остальные 
не авто-кефалисты, а лишь желающие служить на украинском языке…

В отношении численности Запорожской группы АК яснее всего говорят 
подписи лиц желающих иметь в городе Запорожье авто-кефальную церковь в 
количестве 491 человек. 

При регистрации членов группы зарегистрировано также 476 человек и 
списки авто-кефалистов представлены Вам, так что по ним также можно су-
дить о численности автокефальной группы.

На основании вышеизложенного ещё раз просим Окрликвидком о пере-
даче нам Филипповской церкви…

Января 17 дня 1924 года Председатель  М. Бариленец
Секретарь  Береговой

Члены  Н. Садновский С. Нерода П. Кулишов С. Молвчанъ
П. Лануев Влад Добровольский С. Печекник Орловский

Резолюція         Отказать. Протокол № 1 п.10
(підпис нерозбірливий)

7/ІІІ – 24 г.

ДАЗО. Ф.Р. 316, оп. 3, спр. 10, арк. 57

№ 35. РЕЄСТРАЦІЙНА АНКЕТА, ЯКУ В ОБОВ’ЯЗКОВОМУ
ПОРЯДКУ НА ВИМОГУ ОРГАНІВ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ

ЗАПОВНЮВАЛИ ВСІ ЧЛЕНИ РЕЛІГІЙНИХ КУЛЬТІВ
ЗАПОРІЗЬКОГО ОКРУГУ НА ПОЧАТКУ 20-х РОКІВ

МИНУЛОГО СТОЛІТТЯ
Не пізніше 23 березня 1924 року

А Н К Е Т А
Для регистрации лиц религиозных культов в гор. Запорожье и 

его округа Екатеринославской губернии
1) Фамилия, имя и отчество   Энс Корнелий Яковлевич
2) Возраст и место рождения  53 г.          с. Бабурка
3) Социальное происхождение  крестьянин
5) Подданство и национальность  УССР     немец
6) образование: общее   низшее
7) Основная профессия   хлебороб
8) Политическое убеждение   беспартийный
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  9) Занимаемая должность   никакая
10) С какого времени состоит в  с 1892 г. был рядовым членом,                       
      названной общине, перечисление а с 1922 г. – членом                
      занимаемых должностей в общине церковного совета            
11) Название общины   Хортицкая Евангелическая
      и местонахождение таковой  менонитская община
      Хортицкого района
12) Подвергался ли репрессиям
      (когда и за что)    нет
13) Служил ли в старой армии (когда,
      сколько времени, какой части и                   
      в какой должности)    нет                                                   
14) Служил ли в Красной Армии
      (когда, сколько времени, какой  нет                    
      части и в какой должности)  
15) Если не служил, то почему  вышел из учетного возраста
16) Где был и чем занимался:  в с. Бабурка Хортицкого
      а) до февральской революции  района и все время                       
      б) до октябрьской революции  занимался хлебопашеством
      в) после октябрьской революции     
17) Какую общественную или  никакую
      Политическую работу вели  
18) Ваш точный адрес в настоящее  Екатерининской губ.
      время     Запорожского окр.
      с. Бабурка п/о Хортица

За правильность данных сведений мною отвечаю своей подписью
(підпис)

Дата не зазначена.

ДАЗО. Ф.Р. 316, оп. 3, спр. 9, арк. 295, 295 зв.

№ 36. РОЗ’ЯСНЕННЯ НАЧАЛЬНИКА ЗАПОРІЗЬКОГО 
ОКРУЖНОГО АДМІНВІДДІЛУ ТА ГОЛОВИ ОКРУЖНОЇ  

ЛІКВІДАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ ЩОДО ЗАБОРОНИ В СЕЛІ ІВАНІВЦІ 
БАЛКІВСЬКОГО РАЙОНУ1 ХРЕСТИТИ, ПРИЧАЩАТИ ДІТЕЙ 

ТА ХОДИТИ ДО ЦЕРКВИ ПІДЛІТКАМ ДО 18 РОКІВ
21 червня 1924 року

Балківському Райвиконкому (Райуповноваженому Ліквідкому)
По відомостям, які маються в розпорядженні Окрліквідкому, в селі Іва-

новці Балківського району сельрадою заборонено парафіянам Кушніковської
____________

1 с. Балки – нині Василівського району Запорізької області
  с. Іванівці – нині його немає
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церкви христити та причащати дітей, при чому всім громадянам які недося-
гли 18 років заборонено ходити до церкви.

З’ясовуючи ще раз, що:
1) распорядження Окрліквідкому про не дозвіл навчання дітей (закону бо-

жьему) зовсім не забороняє їм відвідування церкви;
2) діти які недосягли 18 років не можуть бути членами релігійних громад;
3) з огляду на це вони не можуть бути присутніми на зібраннях які мають 

своєю метою навчання релігії, а саме: біблейськіх, проповідніческіх та місі-
онерскіх, а рівно повинні бути заборонені спеціальні дітячі загальні зібрання 
які мають метою навчання релігії;

4) на підставі цього відвідування церквей дітями які ще не досягли 18 ро-
ків повинно бути дозволено.

Окрліквідком пропонує негайно приставити з’ясування про причини не-
дозвілу вчинення релігійних обрядів маючи а увазі що ниякім чином недозво-
лено порушати незадоволення громадянства.

Нач окрадмінвідділу і Голова Комісії
                    Секретар

ДАЗО. Ф.Р. 316, оп. 3, спр. 10, арк. 296                 Машинопис

№ 37. ВИМОГА ГОЛОВИ КОМІСІЇ ЗАПОРІЗЬКОГО 
ОКРЛІКВІДКОМУ ДО УПОВНОВАЖЕНОГО ЛІКВІДКОМУ

ПО МИХАЙЛО-ЛУКАШЕВСЬКОМУ РАЙОНУ1 
ПРО ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ГОЛОВИ 
СІЛЬРАДИ с. ВЕРХНЬОДНІПРОВКА2 ЗА НЕЗАКОННИЙ

ДОЗВІЛ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПАРАФІЯН 
3 липня 1924 року

        Пильно
Райуповноваженому ліквідкома 
по М. Лукашевському району

По мающимся в розпорядженні Окрліквідкома звісткам, Предсельради   
с. Верхньодніпровки дозволив православной громаді с. Верхньодніпровки 
загальне зібрання парахвіян, що суперечить розпорядженням Окрадмвідділа 
без дозвола котрого ни які загальні зібрання не можуть бути допущені.

З огляду на це Окрліквідком пропонуючи негайно оповістити громаду, 
що зібрання признано незаконним, з значення, пропонує негайно пристави-
ти з’ясування про незаконну дію предсельради на прекмет притягнення до за-
конної відповідальності.

Начадмвідділу та голова комісії
СекретарДАЗО. Ф.Р. 316, оп. 3, спр. 6, арк. 375

____________ 
1 нині Вільнянський район Запорізької області
2 с. Верхньодніпровка – стара назва.
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№ 38. ПРО АРЕШТИ ЧЛЕНІВ СІОНІСТСЬКИХ УГРУПОВАНЬ 
НА КАТЕРИНОСЛАВЩИНІ

18 вересня 1924 р.

... 2 вересня 1924 р. губвідділом ДГІУ було проведено вилучення актив-
них членів сіоністських угруповань: у місті Катеринославі заарештовано     
44 чоловіки, у Павлоградському окрузі – 9, у Запорізькому – 2, у Бердянсько-
му – 3, у Мелітопольскому – 5 чоловік. Найбільш активний елемент серед за-
арештованих буде висланий за межі УСРР. Таким чином з 2-го вересня робо-
та сіоністських угруповань на Катеринославідині ліквідована.

Нач. КРБ Губвідділу ДПУ (підпис)
ДАДО. Ф. 1, оп. 1, спр. 1602, арк. 14

№ 39. ЗІ СТАТУТУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ
ОБ’ЄДНАНЬ БАПТИСТІВ

[ … ]                                                                                   25 липня 1925 року

2. Все вышеуказанные цели, в согласии с духом Евангелия, Всеукраин-
ский союз баптистов осуществляет всеми средствами, не пртиворечащи-
ми законам Украинской Республики: …

в) открывает с разрешения властей, высшие духовные проповедничес-
кие и регентские курсы, для подготовки работников в союзе,  г) устраивает, 
с надлежащего разрешения НКВД съезды для своих членовобъединений 
баптистов, вошедших в союз.

[ … ]
14. Очередной Всеукраинский Съезд представителей объединения 

баптистов созывается с разрешения НКВД УССР председателем Союза,  
… Совет союза созывается с доведением каждый раз об этом до сведения 
НКВД, также председателем Союза, не менее двух раз в году, пиичем вре-
мя и место назначается председателем Союза. 

15. Список членов Правления и членов Совета Союза каждое полуго-
дие представляется в Административный отдел НКВД УССР. 

[ … ]
16. Устав Союза может быть изменен или дополнен съездом предста-

вителей объединений баптистов, 2/3 голосов, с последующей регистраци-
ей в центр МЕКОСО при НКВД УССР.

[ … ]
17. Деятельность союза может быть прекращена:  … б) по постановле-

нию НКВД УССР или соответствующих органов власти УССР.
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Цей статут Всеукраїнського Союзу Об’єднань Баптистів зареєстрова-
ний в Центральній Міжвідомчій Комісії у справах спілок та товариств при 
Наркомвнусправ 25 липня 1925 року (протокол ч. 9) й занесено в реєстр 
під ч. 38.

Нач. Адмінвідділу НКВС
Голова Центр МЕКОСО Невський

Секретар Яременко
ДАЗО. Ф.Р. 316, оп. 3, спр. 20, арк. 104, 104 зв.

№ 40. ВКАЗІВКА ЗАВІДУВАЧА ВІДДІЛУ КУЛЬТІВ 
ЗАПОРІЗЬКОГО ОКРАДМІНВІДДІЛУ БАСАНСЬКОМУ 

ГОЛОВІ ДНІПРОВСЬКОЇ1 СІЛЬРАДИ ІВАНІСОВУ 
ПРО ЗАТРИМАННЯ СВЯЩЕНИКА МИХАЙЛА ДОМНИЧА

З ВЕЛИКОЇ БІЛОЗЕРКИ ТА ЙОГО ДОПРАВЛЕННЯ
В ЗАПОРІЗЬКЕ ДПУ

17 листопада 1925 року

Секретно. Лично
Председателю Днепровского Сельсовета тов. Иванисову

Уважаемый товарищ!

У Вас предполагается храмовое празднование при Михайловской общине 
куда предполагает прибыть из Большой Белозерки священник Домнич Миха-
ил. Вы за ним проследите, конечно не Вы лично, это, я думаю, Вы сумеете.

А после празднования пригласите его в Сельсовет и проверьте документы 
и если у него не будет регистрации на документе Запорожского Отделения 
культов, задержите и направьте его в Запорожское ДПУ.

Регистрации нашей у него не будет, так как мы, если бы он и обратился за 
регистрацией, не дали бы, но он по всей вероятности и не собирается полу-
чить ее, полагаясь на простоту и добродушие сельсовета. 

В общем если он будет обязательно задержите и направьте в ГПУ, но сделай-
те это по окончании праздненства, чтобы не было недоразумений с верующими.

К его отправке подготовтесь, чтобы, если задержите, долго не держали в 
Сельсовете, а немедленно отправили. 

Райисполкому сообщите о моем распоряжении, пишу непосредственно 
Вам потому, что боюсь если буду писать через РИК, распоряжение своевре-
менно не поспеет. 

Зав. Окротделением культов Запорожского Окрадминотдела
Басанский

ДАЗО. Ф.Р. 316, оп. 3, спр. 136, арк. 137
____________

1 с. Дніпровка – нині Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області.
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№ 41. З ВИРОКУ НАРОДНОГО СУДУ 7-ГО РАЙОНУ
ЗАПОРІЗЬКОГО ОКРУГУ ПРО ПРИТЯГНЕННЯ ДО 

КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАДЬНОСТІ СВЯЩЕНИКА
м. ЗАПОРІЖЖЯ НОВІКОВА П.П. ЗА ПОРУШЕННЯ 

НИМ ВИМОГ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ ПРИ ПОХОВАННІ
ГРОМАДЯНКИ СКРИПНИК                                                                        

28 квітня 1926 року

…суд установил, что обвиняемый гр. Новиков Прохор Филиппович 41 год 
образование среднее, совершил религиозный обряд похоронов без регистра-
ции что и сам не отрицает, каковое преступление предусмотрено по 123 ст. УК, 
а посему руководствуясь ст.ст. 123 часть ІІІ УК 323 ІІ-я часть 324 до п. 5 вклю-
чительно и 146 и п. 5 УПК приговорил:

Обвиняемого гр. Новикова Петра Филипповича 41 год, священник по  
123 ст III УК подвергнуть лишению свободы без строгой изоляции сроком 
на 1 год, по 146 ст. п. «5» УПК до вступления в законную силу настоящего 
приговора меру пресечения по отношению к осужденному избрать содержа-
нием под стражей в Запорожском ОкрДОПРе, срок отбытия наказания счи-
тать со дня заключения. Судебных расходов по делу нет. Вещественных до-
казательств нет. Настоящий приговор может быть обжалован в Запорожском 
Окрсуде в Уголовно-кассационном отделе в 14 дней через Нарсуд 7 участка.

Приговор подписан в 4 часа 30 минут вечера.
Подлинный за надлежащими подписями:

С подлинным верно: Секретарь нарсуда 7 района (К Пебас)

ДАЗО. Ф.Р. 316, оп. 3, спр. 7, арк. 36, 36 зв.

№ 42. ДОНЕСЕННЯ КАМ’ЯНСЬКОГО РАЙВИКОНКОМУ
ЗАПОРІЗЬКОМУ ОКРВДДІЛУ ДПУ ПРО НЕЗАРЕЄСТРОВАНУ 

ГРУПУ ЄВАНГЕЛІСТІВ с. ВОДЯНЕ1, ЯКА ВЕДЕ 
АНТИРАДЯНСЬКУ АГІТАЦІЮ, ТА ВІДПОВІДНЕ 

РОЗПОРЯЖЕННЯ ЗАПОРІЗКОГО ОКРВІДДІЛУ ДПУ 
ПРО ПРИТЯГНЕННЯ ВИННИХ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

3 червня 1927 року

Штамп        Копия
Каменского РИКа      Секретно
№ 39/с  3/VI-27 г.
             Запорожскому окротделу ГПУ,

копия Окрадминотделу, п/от. культов
____________
1 с. Водяне – нині Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області
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Настоящим Райадминотдел Каменского Райисполкома сообщает, что в 
с. Водяное Каменского района имеется группа евангелистов, состоящая из 
28 человек, не имеющих никакого устава, зарегистрированного в МЕКО-
СО, причем члены указанной группы без надлежащего на то разрешения 
производят в селе всякого рода собеседования на темы о религии, одновре-
менно затрагивая и власть, что выразилось, например 2-го июня с./г., где                    
8 человек в с. Каменке в 8-й сотне устроили песнопения и начали прово-
дить беседы среди населения явно контрреволюционного характера, так к 
примеру что мол Советская власть это «нашествие галлов» и т. д. Таким об-
разом, члены группы будируют тёмные массы населения, вооружая таковое 
против Соввласти.

Окрадминотделу просьба срочно сообщить как поступить с указанной 
группой. 

ПредРИКа (Сова)
Зав админотделом (Прокопенко)

С подлинным верно:
Секретарь РИКа (підпис) (Прокопенко)

ДАЗО. Ф.Р. 316, оп. 3, спр. 205, арк. 13

8 серпня 1927 року
  Секретно

КАМЕНСКОМУ РИКу
на № 39/с

Рассмотрев Ваше отношение от 3/VI-27 г. № 39/с Запорожский окрадмин-
отдел предлагает Вам следующее:

1. Вызвать руководителя группы евангелистов и предложить ему за-
регистрировать свою группу, на основании общих положений о реги-
страции религиозных общин, членов коих меньше 50 регистрируется как 
группа.

2. Что касается антисоветской агитации, то в этом отношении предло-
жить раймилиции в том, чтобы таковая расследовала это дело и виновных 
привлекла к ответственностипо 119 ст. Уголовного Кодекса, части 1-й.

Об исполнении нашего распоряжения немедленно сообщить а Окр.         
Админотдел.

Завокрадминотделом (Савицкий)
Зав. ІІ Отделом Культов (Левченко)

ДАЗО. Ф.Р. 316, оп. 3, спр. 205, арк. 10

4 Зам. № 3393
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№ 43. ЛИСТ ГОЛОВИ ТА СЕКРЕТАРЯ БАЛКІВСЬКОГО1

РАЙВИКОНКОМУ ДО ЗАПОРІЗЬКОГО ОКРУЖНОГО 
АДМІНІСТРАТИВНОГО ВІДДІЛУ З ПРОХАННЯМ ПОКАРАТИ 

ЄПИСКОПА ЗАПОРІЗЬКОЇ ЄПАРХІЇ СЕРГІЯ ЗА ПОРУШЕННЯ 
НИМ ЗАКОНУ ПРО ВІДОКРЕМЛЕННЯ ЦЕРКВИ ВІД ДЕРЖАВИ

26 жовтня 1927 року

В сх. 4-10924. Д. № 11/7-

До Запорізького Окрадмінвідділу
(Відділення культів)

Балківський Райвиконком повідомляє, що 9/Х-27 р. в с. Іванівка Бал-
ківського р-ну в переведенні релігійного свята (храм) брали участь єпископ 
Запорізький Сергій і инші з ним службовці релігійного культу, без попере-
дньої реєстрації своїх документів як в РВК”у, так і в С-раді, чим наруши-
ли правила реєстрації службовців релігійного культу під час пересування.

Сповіщаючи про це, РВК”ом прохає зазначених осіб притягти до відпові-
дальности за ламання закону про відокремлення церкви від Держави.

       Голова РВК”у Кица
(підписи) 

       Секретар  Логвинов
26/Х – 1927 р.
№ 11171

ДАЗО. Ф.Р. 316, оп. 3, спр. 192, арк. 45

№ 44. З ПОСТАНОВИ ПОЛІТБЮРО ЦК КП(б)У 
ПРО ПОСИЛЕННЯ БОРОТЬБИ З АНТИРАДЯНСЬКИМИ 

ЕЛЕМЕНТАМИ СЕРЕД РОБІТНИКІВ, СЕЛЯН ТА ІНТЕЛІГЕНЦІЇ
(за доповіддю Балицького)

4 травня 1928 р.

1. З огляду на серйозне пожвавлення антирадянської куркульської діяль-
ності на селі визнати необхідним:

а) доручити окружкомам негайно посилити політичну і агітаційну роботу 
серед бідняцьких і середняцьких мас селянства, зокрема звернувши особливу 
увагу на більше висвітлення допомоги, наданої державою в посівну кампанію...

г) ДПУ посилити роботу щодо боротьби з активно виступаючими анти-
радянськими елементами на селі (колишні поміщики, колишні поліцаї, попи, 
куркулі), застосовуючи до них заходи репресії...
____________

1 с. Балки – нині Василівського району Запорізької області
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д) ДПУ негайно вжити заходів для посилення роботи спостереження 
ДПУ на селі, забезпечення достатньої гнучкості його стосовно своєчасної ін-
формації про всі настрої і антирадянську діяльність на селі.

Через настрої робітників, які погіршились у зв’язку з переглядом норм 
виробітку, а також у зв’язку з проникненням в їх середовище окремих нега-
тивних селянських настроїв, доручити окружкому і фракції ВУСПС посили-
ти політичну, організаційну і агітаційну роботу серед робітників, зокрема ак-
тивніше і популярніше висвітлюючи перед ними досягнення в усіх галузях 
нашого будівництва і досягнуті результати стосовно покращання становища 
робітничого класу...

4. У зв’язку з посиленням активності ворожих інтелігентських груп, а та-
кож організаційним оформленням деяких угруповань в місті і на селі (монар-
хічні елементи, сіоністи, українські націоналістичні контрреволюційні еле-
менти) ДПУ посилити боротьбу з групами, що ведуть активну антирадянську 
роботу, проводячи при цьому необхідні арешти, заздалегідь повідомляючи в 
ЦК питання, що торкаються цілих груп.

Друк, за Шаповал Ю. та ін. «ВЧК-ГПУ-НКВД в Україні». – Київ. – 1997. 
С. 268-269.

№ 45. ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 69/370 ЗАСІДАННЯ 
МАЛОЇ ПРЕЗИДІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ПРО ЗАКРИТТЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ 
СИНАГОГИ ПІД ПРИВОДОМ ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ 

ДЛЯ КУЛЬТОСВІТНІХ ПОТРЕБ
30 жовтня 1928 року

ОБГОВОРЮВАЛИ: 
18. Закриття молитовень (доп. Т. Карбаненко)
[ … ]
ПОСТАНОВИЛИ:
18.2. Дати дозвіл на закриття і використання для культосвітніх потреб та-

ких молитовень:
8) Синагоги в м. Запоріжжі, що на вул. Чекіста
[ … ]

Голова Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету
(Петровський)

Секретар Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету
                    (Буценко)

За оригіналом: Референт Секретаріату Президії ВУЦВК  (Нещеретний)
Згідно:              Тех. Секретар Окрвиконкому (Колядюк)

ДАЗО. Ф.Р. 316, оп. 3, спр. 231, арк. 5

  4*   
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№ 46. З ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ СЕКРЕТАРІАТУ
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ ПРО ЗАКРИТТЯ ПРАВОСЛАВНИХ ЦЕРКОВ

В МІСТАХ МЕЛІТОПОЛІ ТА ЗАПОРІЖЖІ, А ТАКОЖ 
МЕНОНІТСЬКОГО МОЛИТОВНОГО БУДИНКУ В с. КІЧКАС

26 червня 1929 року

ОБГОВОРЮВАЛИ: 13. Прохання трудящих про закриття церков, сина-
гог і молитовень та використання їх приміщень для культ просвітніх установ.

(Подача НКВнСправ). Доп. тов. Олійник
ПОСТАНОВИЛИ: Погодитись з висновком НКВнСправ і дозволити     

Окрвиконкомам закрити нижченаведені молитовні приміщення та викорис-
тати їх для культ просвітніх потреб.

ПО МЕЛІТОПОЛЬСЬКІЙ ОКРУЗІ
Закрити Успенську (колиш. Монастирську) церкву в м. Мелітополі і вико-

ристати її приміщення під хату-читальню;

ПО ЗАПОРІЗЬКІЙ ОКРУЗІ
Закрити церкву та менонітський молитовний будинок в с. Кічкасі

ТВО секретаря Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету                           
(К.Горлинський)   

За оригіналом:
Референт Секретаріату
Президії ВУЦВК Нещеретний

          
ДАЗО. Ф.Р 316, оп. 3, спр. 231, арк. 149

№ 47. ПОСТАНОВА ВУЦВК І РАДНАРКОМУ УСРР 
ПРО ПОШИРЕННЯ ПРАВ МІСЦЕВИХ РАД ЩОДО СПРИЯННЯ 
ВИКОНАННЮ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИХ ЗАВДАНЬ І ПЛАНІВ

3 липня 1929 р.

Щоб приборкати куркульсько-спекулянтські елементи, що зривають по-
станову загальних зборів громадян щодо виконання планових завдань держа-
ви, Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет і Раднарком ухвалили:

1. Дозволити сільським радам за тих випадків, коли загальні збори гро-
мадян ухвалюють постанову про виконання порядком самозобов’язання 
всім селом хлібозаготівельного плану і у зв’язку з цим буде розверстано за-
вдання між окремими господарствами, накладати на окремих господарів, 
що не виконують таких постанов і ухилятимуться здавати хліб, штрафи ад-
міністративним порядком у межах до п’ятикратного розміру вартості хліба, 
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що його повинно здати, продаючи в разі потреби майно відповідних госпо-
дарств з торгів.

2. Коли здавати хліб відмовлятимуться і попереду змовившись групи гос-
подарств та коли хто ставитиме опір проведенню хлібозаготівельного пла-
ну, то проти таких осіб потрібно порушувати кримінальні справи за арт. 57          
КК УСРР. Якщо окремі господарства злісно ухилятимуться здавати хліб і піс-
ля вжиття цих заходів адміністративного впливу за арт. 1-м цієї постанови, то 
проти таких осіб повинно порушувати кримінальні справи за арт. 58 КК УСРР.

3. Із штрафних грошей, що їх стягають за цією постановою, та з грошей, 
уторгованих за продане з торгів майно, повинно відраховувати 25 відсотків, 
повертаючи їх до відповідальних фондів кооперування і колективізації сіль-
ської бідноти даної місцевості.

Голова ВУЦВК  ПЕТРОВСЬКИЙ 
Голова Раднаркому ЧУБАР

«Колективізація і голод на Україні», 1929 – 1933», Київ, «Наукова Дум-
ка», 1992. – с. 101-102.

№ 48. ВИСНОВКИ ІНСПЕКТОРА ЗАПОРІЗЬКОГО ОКРУЖНОГО 
АДМІНІСТРАТИВНОГО ВІДДІЛУ У СПРАВІ РЕЛІГІЙНИХ 

КУЛЬТІВ Г. С. БОРЗЕНКА ПРО ЗАКРИТТЯ ПРАВОСЛАВНОЇ 
СТАРОСЛОВ’ЯНСЬКОЇ ЦЕРКВИ ТА МОЛИТОВНОГО БУДИНКУ

ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН-МЕНОНІТІВ У с. КІЧКАС1

20 вересня 1929 року
ВИСНОВОК

1929 року вересня 20 дня м. Запоріжжя
Мною інспектором Окрадмінвідділу по справі релігійних культів Борзенко 

Г. С. у виконання постанови ВУЦВКу від 26/VIII-29 року (протокол № 16/409) 
про зачинення православної старослов’янської церкви в селі Кічкас та моли-
товного будинку Євангельських хрістіян-менонітів – переведено таке: моли-
товний будинок православної реліг. громади закрито та самий будинок переда-
но в розпорядження Кичкаської Райради. Все культ майно в присутности пред-
ставника від Кічкаської Райради тов. Вокаревой та бувшого голови церковної 
ради гр-на Токового Трохима перевірено та на наявність його складена опис, 
яка до цього прикладається. Зазначене в описі культмайно із церковного будин-
ку забрано при чому вважаю за необхідне реалізувати культмайно на підставі 
обіжника НКВС з 1/VIII-28 року ч. 583 таким порядком: самий будинок був-
шої церкви передати в розпорядження Кічкаської Райради для використання 
його під культосвітню установу, а також передати в розпорядження Кічкаської 
____________

1 с. Кічкас – нині в межах м. Запоріжжя.
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Райради таке майно: підстав престола (дерев’яний), клір оси, одна конторка, 
одна етажерка, одна вітрина, одну шафу, два поломаних стільці, три аналої, 
двоє відер, три скамейки, одні нари, одна лозова кушетка, одна залізна піч-
ка, одна драбина, чотирі табуретки, один кухоль, один лихтарь, одна тумбочка, 
один таз жестяний. 

Зазначене майно передано Райраді через Зам. Пред. Райради тов. Мо-
крицького. Згідно описи.         

Всі речі дорогоцінні, як то: одна серебряна чаша, один серебряний хрест, 
один серебряний ковшик, одна серебряна звіздиця, одна серебряна ложка, 
один серебряний підстав діскоса, одна серебряна тарілочка, один шарф ко-
ванний серебром довжиною в два метри, девять кусків без пробного срібла, 
знятого з євангелії. Всі ці предмети передати згідно акту на схоронення в 
Держбанк згідно обіжника НКВС ч. 583.

Всі освящені речі, як-то: різи, корогви, тещо передати за описую в корис-
тування іншої реліг. громади однороднього культу. Інші речі культового май-
на повсякденного характеру зарахувати до державного фонду і реалізувати 
його згідно постанови ЦВК і РКК за 26 рік «Про вивласнення державного 
майна» (арт. 5 обіжника НКВС з 1/VIII-28 року ч. 583.

Інспектор Окрадмінвідділу (Борозенко)
Затверджую: зав. Окрадмінвідділом (Стояновський)

м. Запоріжжя

ДАЗО. Ф.Р. 316, оп. 3, спр. 12, арк. 68

№ 49. ДОНЕСЕННЯ ТАЄМНОГО ІНФОРМАТОРА ДПУ
З ПОКРОВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОГО ОКРУГУ

ПРО ПРОПАГАНДУ СВЯЩЕНИКОМ КОТЛЯРЕМ
ІДЕЙ САМОСТІЙНОСТІ УКРАЇНИ

1929 рік   

1929 г.                                                                                      Копия
№ 1 стр. 235

Агенту уголовного розыска Покровской раймилиции
ОСВ 7  Гордон

СВОДКА
Гр-н села Коломойцы Покровского района1 Безродный Афанасий Федо-

рович зимой этого года представлял из себя просто человека пассивного не 
интересующегося никакими политическим вопросами. В настоящее же время 
гр-н Безродный часто спорит открыто с гр-нами по политическим вопросам 
____________

1 с. Коломійці – нині Покровського р-ну Дніпропетровської області
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преимущественно же по вопросам самостийности Украины. Заинтересо-
вавшись этим делом я установил что местный священник села Коломийцы 
Котляр Никита дал для чтения книгу под названием «Історія України» автор 
этой книги Грушевский Михайло. Мне кажется что это запрещенная книга. 
Безродный – по соц. имущественному положению – середняк, имеет: одну 
лошадь, одну корову, одну бричку, одну веялку, один плуг, земли имеет 8, 90 
дес. семьи 6 человек, служил в Красной Армии.

Осв. (подпись)
Справка: выезжал в х. Коломойцы. Дал задание ос. освещать дальнейшие 

действия Котляра и Безродного установив круг их близких.
Агент УРО Шаповалов

С подлинным верно:                   Агент УРО Покровского р-на РК Милиции
підпис (Шаповалов)

ДАЗО. Ф.Р. 316, оп. 3, спр. 137, арк. 32

№ 50. ВИПИСКА З ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ ОКРУЖНОЇ 
«ТРІЙКИ» ПРИ МЕЛІТОПОЛЬСЬКОМУ ОКРВИКОНКОМІ ПРО 
ВИСЕЛЕННЯ РОДИНИ ПАНЧЕНКА В. Ф. В ПІВНІЧНИЙ КРАЙ

21 березня 1930 р.

ДАЗО. Ф.Р. 5747, оп. 3, спр. 3226, арк. 13. Машинопис. 
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№ 51. ВИПИСКА 
З ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ ЧУБАРІВСЬКОЇ  

РАЙТРІЙКИ ПРО ВИСЕЛЕННЯ БУЛАНОВА О. Я.*
7 травня 1931 р.

ДАЗО. Ф.Р. 5747, оп. 3, спр. 3214, арк. 6

____________
* Буланий Олексій Якович, 1874 р. народження, нар. і проживав у с. Воздвижівка Гуляйпільського 

р-ну Запорізької області. Заарештований 17 листопада 1932 р. за контреволюційну агітацію проти хлі-
бозаготівель. Особливою нарадою при колегії ДПУ УСРР 1933 р. засуджений до 3 років висилки до Ка-
захстану. До місця висилки направлений етапом. Подальша його доля невідома. 

** Чубарівський район – нині Пологівський р-н Запорізької області.
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№ 52. ІНФОРМАЦІЯ УПОВНОВАЖЕНОГО ДПУ 
ПО ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКОМУ РАЙОНУ 

ПРО ФАКТ ВИСИЛКИ ЗА МЕЖІ УКРАЇНИ 
СІМ’Ї РИЛЬСЬКОГО В. А. 

ЗА НЕВИКОНАННЯ ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬ
27 квітня 1932 р.

СПРАВКА

По книги учета проходящих лиц Б.Белоозерского аппарат ГПУ за 1931 
год значится:

«Семья жителя села М. Белоозерки Каменского с/с РЫЛЬСКОГО Влади-
мира Антоновича, в составе матери, 2-х менших братьев – ВЫСЛАНЫ ЗА 
ПРЕДЕЛЫ УКРАИНЫ КАК КУЛАКИ В ИЮЛЕ МЕСЯЦЕ 1931 года, с по-
грузкой на ст. ПРИШИБ».

Райуполномоченный ГПУ: 
КАЛУЖСКИЙ

ДАЗО. Ф.Р. 5747, оп. 3, спр. 2472, арк. 10. Машинопис
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№ 53. З ПОСТАНОВИ СЕКРЕТАРІАТУ 
ЗАПОРІЗЬКОГО МІСЬККОМУ КП(б)У ПРО ОЧИСТКУ 

КОЛГОСПУ ВІД «КУРКУЛЬСЬКИХ ЕЛЕМЕНТІВ»

ІЗ липня 1932 р.
По Хортицкому сельсовету

Предложить тов. Дуднику проверить социальный состав артели «Альфа» 
и принять немедленно меры к очистке артели от кулацких элементов, а так-
же принять немедленно меры к возврату коров, забранных кулаками из кол-
хоза и предать суду.

Заведующий общим отделом ГПК БЕЛКИН

ДАЗО. Ф.Р. 157, оп. 1, спр. 277, арк. 11,13. Машинопис

3 ПРОТОКОЛУ ПЛЕНУМУ ОРІХІВСЬКОГО РПК I РКК 
ПРО СТАН У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ РАЙОНУ

30 серпня 1932 p.

Головін (РПК).* Досить розмов. Організація хлібозаготівель геть незадо-
вільна, робота проходить самопливом, відсутність масово-виховавчої роботи 
серед мас навколо скиртування, хлібозаготівель.

На місцях організувати й переносити кращий досвід в відсталі бригади. 
Використання корів треба організувати обов’язково.

Прикриваючись, що адмініструвати не можна, на місцях сидять, безді-
яльничають. Опортунізм, а не що інше, що молотарки стоять. РКС, МТС пра-
цюють ганебно. Треба переключатись і на молотьбу котками. М. Токмач-
ка – Поляков, хлібоплану виконано на 30%, а ми зобов’язувалися до 1 ве-
ресня виконати на 40 % річного плану. Це тому, що прикриваючись різними 
об’єктивними причинами, на місцях бездіяльничають. Машинному настрою 
треба покласти край.

Прокуратура й суд працюють некудишнє. Редакція не висвітлює те, що 
вони судять. П/осередки не керують комсомолом. Чому його роботи не видно.

ДАЗО. Ф.Р. 240, оп. 1, спр. 109, арк. 41. Машинопис

____________
  * Головін В. П. – секретар Оріхівського райкому КП(б)У. За вказівкою Сталіна його і все керів-

ництво району було засуджено на тривалі строки ув’язнення як саботажників хлібозаготівель. (Див. 
«Реабілітовані історією», кн. 1. – Запоріжжя. – 2004. – с. 270-274).
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№ 54. ПОСТАНОВА ПОЛІТБЮРО ЦК КП(б)У 
ПРО ЗАСТОСУВАННЯ СУДОВИМИ ОРГАНАМИ СУВОРИХ 

РЕПРЕСІЙ ЩОДО ТИХ ГРОМАДЯН, ЯКІ ЗРИВАЮТЬ 
ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬ

5 листопада 1932 року

ПОСТАНОВА ПОЛІТБЮРО ЦК КП(б)У

З метою посилення боротьби за хліб ЦК КП(б)У пропонує НКЮсту, об-
ласним і районним комітетам, поряд з розгортанням широкої роботи, забез-
печити рішуче посилення допомоги хлібозаготівлям з боку органів юстиції.

ЦК пропонує:
1. Зобов’язати судові органи поза чергою розглядати справи по хлібоза-

готівлях, як правило, виїзними сесіями на місці із застосуванням суворих ре-
пресій, забезпечуючи диференційований при цьому підхід до окремих соці-
альних груп, застосовуючи особливо суворі заходи до спекулянтів, перекуп-
ників хліба.

2. Організувати в кожній області не менше як 5-10 додаткових роз’їзних 
судових сесій нарсуду для роз’їздів по районах.

Судовий розгляд справ і застосування найсуворіших репресій повинен 
супроводжуватися широким розгортанням масової роботи по мобілізації гро-
мадськості навколо цих процесів на посилення боротьби за хліб.

Секретар ЦК КІІ(б)У М. Хатаєвич
Урядовий кур’єр. 1993. 20 лютого.

Жертви голодомору 1932-1933 рр. в Україні
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№ 55. З ЛИСТА С. KOCІOPA Й. В. СТАЛІНУ 
ПРО ЗАСТОСУВАННЯ РЕПРЕСІЙ ДО КОЛГОСПНИКІВ 

8 грудня 1932 року
... 2. Застосування репресій до колгоспів.
Репресії до колгоспів, які не виконують плану хлібозаготівель, особливо 

ж до голів, членів правлінь цих колгоспів і до рахівників, застосовано у вели-
кій кількості – за листопад і 5 днів грудня арештовано по лінії ДПУ 1.230 чо-
ловік – голів, членів правлінь, рахівників (голів – 340, членів правлінь – 750, 
рахівників – 140). Крім того, арештовано бригадирів – 140, завгоспів-вагарів – 
265, інших працівників колгоспів – 195.

3. Репресії щодо комуністів, посібників і покривателів куркульського са-
ботажу.

Щодо цього останнім часом виявлено багато серйозних фактів розкладу 
і зрадництва комуністів, особливо з числа тих, хто безпосередньо працює на 
селі в колгоспах. Нині притягнуто до суду 327 чоловік комуністів. За розгля-
нутими в жовтні-листопаді справами засуджено 9 чоловік до вищої міри. Се-
ред них головний контингент становлять службові особи колгоспів. За найо-
станніший час розкрито кілька великих справ районних працівників...

Секретар ЦК КП(б)У 
Урядовий кур’єр. 1993. 20 лютого.                                                  С. Косіор

№ 56. З ПРОТОКОЛУ № 6 ЗАСІДАННЯ БЮРО 
ЗАПОРІЗЬКОГО ОБЛАСНОГО КОМІТЕТУ КПУ 

ПРО ПОСМЕРТНУ РЕАБІЛІТАЦІЮ ВАВРІНА Ф. І.
(про події грудня 1932 р.)

28 березня 1989 р.
Секретно

С П Р А В К А 
ПО ВОПРОСУ О РЕАБИЛИТАЦИИ ВАВРИНА Ф.И.

В ПАРТИЙНОМ ОТНОШЕНИИ 
(посмертно)

Ваврин Франц Иванович, 1899 г. рождения, состоял членом КПСС с мар-
та 1931 года по ноябрь 1932 года,... чех. В период исключения из партии ра-
ботал председателем колхоза «Прукопник» Мелитопольского района.

Постановлением бюро Мелитопольского райкома партии от 23 ноября 
1932 года Ваврин Ф. И. исключен из КПСС за связь с кулаками, допущение 
хищений колхозного хлеба, срыв хлебозаготовок.

Приговором Днепропетровского областного суда от 27 декабря 1932 года 
Ваврин Ф. И. приговорен к высшей мере наказания – расстрелу. Определени-
ем судебной коллегий по уголовным делам Верховного Суда УССР от 12 ян-
варя 1933 года это решение оставлено без изменения.
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Ему предьявлялись обвинения в том, что являясь классово-враждебным 
элементом, он устроился на ответсвенную должность, проводил вредитель-
скую контрреволюционную деятельность, подрывал мощь колхоза и создавал 
условия саботажа выполнения плана хлебозаготовок.

По данному решению в Верховный суд УССР поступил протест замести-
теля Прокурора УССР о его отмене, который 24 июня 1983 года был удовлет-
ворен и дело прекращено за недоказанностью обвинения.

... учитывая, что приговор Днепропетровского областного суда от 27 де-
кабря 1932 года и определение судебной коллегии по уголовным делам Вер-
ховного Суда УССР от 12 января 1933 года в отношении Ваврина Ф. И. 
отменены Пленумом Верховного Суда УССР 20 июня 1983 года, в связи с чем 
предъявленные ему обвинения при исключении из партии отпали, во измене-
ние решения Мелитопольского райкома партии от 23 ноября 1932 года реаби-
литировать Ваврина Франца Ивановича в партийном отношении (посмертно).

    Председатель комиссии партийного контроля 
    при обкоме партии                                     А. БАНАХ
    Инструктор комиссии партийного контроля 
    при обкоме партии       Ю. ПОКАЗ
ДАЗО. Ф.Р. 102, оп. 38, спр. 20, арк. 70,71

№ 57. З НФОРМАЦІЙНОГО ЛИСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ 
ОБЛПРОКУРАТУРИ ТА ОБЛСУДУ

Грудень, 1932 р.
... Обмежуючись вищезгаданими прикладами, які характеризують судо-

ву лінію в справах, пов’язаних з крадіжками хліба, зазначаємо, що за весь час 
хлібозаготівлі за крадіжку хліба засуджено 4727 осіб з них:

до розстрілу – 163 
до 10 років – 687 
до 8 років – 462 
до 5 років – 539 
до 3 років – 1545 
до примус. праці – 1131
По справах, по яких засуджено до розстрілу, на день складаня цього лис-

та маємо відомості про затвердження 17 вироків. Витяги з цих вироків наді-
слані усім редакторам районових газет, де слухались ці справи,з проханням 
негайно оголосити повідомлення про виконання вироків. Так само надіслано 
листа до усіх секретарів Райпарткомів та Учпрокурорів за погодженням з ке-
рівними органами, з проханням провести навколо цих справ відповідну масово-
роз’ясшовальну роботу по селах та колгоспах, використовуючи ці вироки для 
стимулювання поліпшення хлібозаготівлі.

ТВО Облпрокурора
Голова облсуду

ТВО зав. оргінстромДАЗО. Ф.П. 19, оп. 1, спр. 494, арк. 19, 20
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№ 58. ЛИСТІВКИ, ЩО БУЛИ РОЗПОВСЮДЖЕНІ В УКРАЇНІ 
У 1932 РОЦІ ДО ЧЕРВОНОАРМІЙЦІВ-УКРАЇНЦІВ 

ТА ДО УКРАЇНСЬКИХ СЕЛЯН
К красноармейцам-украинцам 

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, ПАРЕНЬ:
1. Что ты сын подневольного московскою коммуною украинского народа?
2. Что из народа твоего теперешняя твоя власть сдирает не 7, а 27 шкур: 

забирает у него последнюю мерку пашни, тянет из хлева последнюю скоти-
ну, забирает последний ковш муки и последнюю курку?

3. Что бесконечные подати, которые платит твой отец и весь украинский 
народ, идут на пьянство да гульню московской комиссарни-босоты?

4. Известно ли тебе, что сотни миллионов пудов сахара, пшеницы, ржи 
и других посевов, которые насильно забирает у бедного украинского народа 
и вывозит теперешняя твоя власть за границу, разбазаривает на проведение 
коммунистического «рая» среди: негров, арабов, индусов, китайцев, японцев 
и других далеких чужих тебе народов?

5. Что за деньги, за хлеб, заработанный потом и кровыо украинского на-
рода и вывезенный властью за границу, гуляют аж гудит целая армия совет-
ских комиссаров, агитаторов, шпиков и другой сволочи, а ты чтобы иметь са-
поги или же плуг вынужден продавать чуть ли не корову или коня, а за метр 
паршивого ситца платишь пудами хлеба?

6. Что твоих братьев теперешняя власть сотнями тысяч переселяет с род-
ной им от деда и прадеда земли на гибель в далекую и холодную Сибирь и на 
Соловки, на место их садит своих прихвостней?

7. Что украинского рабочего только за то, что он заикнется о своих правах-
работать и жить, так как работает и живет рабочий за границей, – эта, твоя 
власть, что зовет себя рабоче-крестьянской, – расстреливает и немилосердно 
гноит по тюрьмам и ссылкам.

8. Понимаешь ли ты, что украинский крестьянин и рабочий, эти как будто 
бы хозяева рабоче-крестьянской республики, превращенные твоей властью в 
подневольных, еще хужих, чем прежние панские крепостные.

9. Что возле твоего отца и братьев эта «крестьянско-рабочая» власть наса-
дила в каждом селе, в каждом хуторе, на фабрике и на заводе везде своих шпи-
ков, разных комиссаров, селькоров, сексотов и другой голоты, чтобы не спря-
тали от нее храни господи гарнца муки или яйца, чтобы «неблагонадежных» 
(тех, кто посмеет быть такой хорошей властью неудовлетворенным, либо 
коммунистическому паршивчику издалека шапочки не снимет) выявлять и 
скорее со свету убрать?

10. Знаешь ли ты наконец, что эта же твоя теперешняя власть постаралась 
уничтожить со свету божьего наилучшего защитника украинского народа, за-
клятого врага теперешних твоих опекунов С. Петлюру? Что Шмуль Шварц-
бард, который застрелил в Париже на улице в 1926 г. этого украинского на-
родного героя, был никто иной как подосланный твоею властью чекист?
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Так вот же знай:
1. Что позвали тебя в Красную армию, чтобы ты эту власть прохвостов, 

разбойников, злодеев своей грудью защищал, чтобы опираясь на тебя, крас-
ноармеец, власть эта твоими же руками могла расстреливать и обдирать: тво-
его отца, брата, соседа, весь украинский народ; чтобы твоим штыком она мо-
гла насадить коммуну во всем мире, чтобы ободрать и согнуть в бараний рог 
рабочих и крестьян других государств мира, так как она это сделала с рабо-
чими и крестьянами Украины.

2. Что перед этой властью украинский народ в 1917, 18, 19, 20, гг. защи-
щался как только мог; что для борьбы с московской коммуной он организо-
вал было свою почти десятитысячную регулярную армию, имел сотни парти-
занских повстанческих отрядов и что в борьбе этой положили головы сотни 
и тысячи лучших сынов украинского народа.

3. Что народ украинский хотел жить независимой своей жизнью, не иметь 
ни одного «опекуна» и организовал было свою независимую Украинскую На-
родную Республику, которую теперешние твои хозяева-коммунисты уничто-
жили, а украинский народ вновь взнуздали.

4. Что теперь по тюрьмам Сибири и Соловков и в концентрационных 
большевистских лагерях в голоде и холоде гниют сотни и тысячи твоих бра-
тьев, которые боролись за свободу украинского народа против коммуны.

5. Что и до сих пор за границей есть правительство независимой Укра-
инской Народной Республики во главе с Андреем Левицким, который заме-
нил покойного С. Петлюру, что есть еще и украинское войско, которое в 1917, 
18, 19 и 20 г.г., боролось со всеми врагами украинского народа пошло в свет, 
а коммуне не подчинилось.

6. Что и сейчас московская коммунистическая власть думает о тебе как 
бы погнать тебя на войну с Японией, с Польшей и Румынией, вывезти тебя 
из родной земли, чтобы когда ты за коммуну сложишь голову свою, смогла 
бы окончательно ограбить твоих безоружных отцов и братьев. Так знай же, 
что такой власти служить, – это значить своему же народу изменять. Знай 
же, что свобода и благополучие твое и твоего народа может быть обеспече-
но лишь тогда, когда будешь иметь собственную Независимую Украинскую 
Государственность, когда от чужой насильственной власти на Украине не 
останется и следа.

А поэтому:
1. Помни, что задача каждого сына украинского народа, а тем больше 

бойца – народ свой защищать, а потому всегда выступай с оружием в руках в 
защиту народа, если его обманывают комиссары, ГПУ и др. сволочь, вступай-
ся за своего товарища в армии.

2. Требуй, чтобы в твоей части командирами твоими были бы украинцы, 
а не иностранцы.

3. Ни на одну войну не иди. Если же тебя на эту войну потянут, сдавай-
ся в плен, либо забирай оружие и иди с ним домой, уничтожай коммунисти-
ческую власть, организовывай свой строй. Не выпускай с Украины живым 
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ни одного врага украинского, отбирай все имуществе и оружие, не давай 
вывозить врагу ни одного вагона, ни одного фунта хлеба. Войско же укра-
инское из-за границы тебе в этом поможет.

4. Если же в подневольных Москвою землях востанут люди против на-
сильников и будут их бить, выгонять, чтобы самим порядок в своих краях на-
водить, помни, что и твой край подневольный. Не воюй с восставшими, не за-
щищай своего врага, советскую московскую власть. Помни, что грузин и та-
тарин, черкес и турок все твои приятели и союзники, ибо все они как и ты хо-
тят освободиться из-под московского ярма. Присоединяйся к восставшим и 
помогай им.

5. Тем временем сговаривайся со своими товарищами, ближними и род-
ственникам чтобы, когда чужую власть начнуть на Украине черти брать, быть 
готовым их гибели помогать. Время уже недалеко.

6. Все это хорошо помни, передавай родным, знакомым, товарищам, 
чтобы они знали.

Украинский Революционный Комитет
1932 год
ДАЗО. Ф.П. 157, оп. 1, спр. 267, арк. 32 зв. – 33

Прочитавши не скури, а подбрось соседу!

К УКРАИНСКИМ КРЕСТЬЯНАМ

Крестьяне хлебопашцы!
Распознали ли вы в конце концов своего злейшего врага – красную Мос-

ковскую власть? Поняли ли вы, какой хищный и хитрый зверь в овечьей шку-
ре забрался к нам на Украину? Видите ли вы, что большевики ведут к тому, 
чтобы отобрать от вас не только ту государственную помещичью землю, ко-
торой вас наделила в 1917 г. наша законная власть – правительство Украин-
ской Народной Республики, – а имеют поползновения и на ту землю, которая 
была вашей от дедов до прадедов? Не ясно ли вам еще, что красная Москва 
хочет превратить всех крестьян в крепостных и сгноить на барщине в 
советских экономиях?

Колхозы – это только временные коммунистические штучки, ибо они бо-
ятся сразу завести везде совхозы и думают себе, что «дядько» наш не успе-
ет сразу разобраться и попадется как рыба на крючек. Но вышло так, что наш 
«дядько» не лыком шит! Увидел, что не хозяин он уже на своей земле, бро-
сил пахать и сеять не только колхозную землю, но и ту землю, которую боль-
шевики у него не отняли. Кому в самом деле охота сеять, если не для себя то, 
что уродится, он будет косить и молотить.

Крестьяне хлебопашцы! Не надейтесь, что вы красного москвича обма-
нете. Не думайте и того, что вы своего врага уже преодолели. Враг наш злой 
и хитрый... Все приказы теперешнего советского царя Сталина о том, чтобы 
приостановить насильное проведение коллективизации, о возвращении со-
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циализированного скота и наконец разрешение продавать на вольном рынке 
остатки и скот, – это только обман. Увидели коммунисты, что «дядько» не 
сеет, и ослабили нажим: пусть, мол, обсеется, а там дальше видно будет, кому 
хлеб придется. Если не посеет «дядько», то нечего будет советской власти 
вывозить за границу, не за что будет золота за границей достать, нечего бу-
дет в заграничных банках на черный день отложить. Уже все золото и царское                                                                                                                                      
и из церквей и монастырей разграблено, и все они уже заграницей попри-
строили.

Вот почему они ослабили нажим! А что люди будут умирать, как мухи, то 
им это не впервые. В 1921 г. на одной Украине вымерло 5 миллионов людей, 
а если в этом году вдвое больше вымрет, то москалям от этого не плакать! 
Люди вымрут, но земли никуда не денутся и легче будет совхозы заводить 
или, как они говорят, «зерновые фабрики». Народ с голоду смиреннее стано-
вится, послушным как серая скотина, А им только того и нужно, ибо если бы 
и все хохлы вымерли, то в Москве ребят много и возле трактора каждый Ва-
нюха найдет себе работу. А пока что все хохлы не вымерли, коммунисты каж-
дой весной во время пахоты и сева им послабляют, а с уборки начинают под-
кручивать. Сейчас они как будто притихли и ослабляют нажим еще и потому, 
что они боятся войны с Японией. А чтобы не бояться соседа, для этого необ-
ходимо помириться и с своими домашними, чтобы в случае не ударили сзади. 
Боятся они, чтобы не пришлось как во время турецкой войны царю Алексан-
дру II освободить крепостных от барщины или как Николай II во время япон-
ской войны кой-какие облегчения для своих, подданных сделать. Ибо может 
случиться так, что народ их сбросит, как сбросил Николая в последней войне 
с германцами и австрийцами.

Как только опасность войны пройдет, а хлеб уродится, тогда они не так 
запоют.

Братья, крестьяне! Хлебопашцы!
Не давайте хлеба советской власти!
Вредите красным москвичам как можете и где можете!
Разрушайте телеграф, телефон, железную дорогу, чтобы они не могли с 

Украины вывозить наше добро!
Время уже наконец из серой скотины, которая послушно подставляет 

шею под московское ярмо, царское ли, советское ли стать свободным граж-
данином своей свободной страны и ни от кого независимой Украинской На-
родной Республики! Сбрасывайте московское красное ярмо!

«Вставайте, кандалы порвите и вражеской злою кровью волю окро-
пите!» – такой завет дал нам наш Великий Пророк ТАРАС ШЕВЧЕНКО.

И мы его должны выполнить!
Украинский Революционный Комитет

1932 год.

ДАЗО. Ф.П. 157, оп. 1, спр. 267, арк. 30 зв.

5 Зам. № 3393
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№ 59. СЛІДЧІ МАТЕРІАЛИ ПО САБОТАЖУ 
ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬ В ОРІХІВСЬКОМУ РАЙОНІ НИНІШНЬОЇ 

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ, НАДІСЛАНІ ЦК ВКП(б) В НИЗОВІ 
ПАРТІЙНІ ТА РАДЯНСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ

7 грудня 1932 р.
Секретно

ВСЕМ ЧЛЕНАМ И КАНДИДАТАМ ЦК И ЦКК, 
ВСЕМ СЕКРЕТАРЯМ ОБКОМОВ, КРАЙКОМОВ, НАЦ. ЦК, 
ВСЕМ СЕКРЕТАРЯМ РАЙКОМОВ И ВСЕМ ПРЕДРИКАМ, 

ВСЕМ ЧЛЕНАМ-ПАРТИЙЦАМ КОЛЛЕГИИ НАРКОМЗЕМА СССР
Рассылаются для сведения следственные материалы по саботажу хле-

бозаготовок в Ореховском районе Украины, присланные в ЦК ВКП(б) пред-
седателем ГПУ Украины тов. Реденсом. Так как материалы эти являются 
характерными для значительной части районов Советского Союза, то следо-
вало бы, но моему мнению, обратить на них особое внимание. Материалы 
лишний раз показывают, что организаторами саботажа являются в большин-
стве случаев «коммунисты», т. е. люди, имеющие в кармане партбилет, но 
давно уже переродившиеся и порвавшие на деле с партией. Это – те самые 
обманщики партии и жулики, которые искусно проводят кулацкую политику 
под флагом своего «согласия» с генеральной линией партии.

Вот что говорит Ленин о таких жуликах и обманщиках:
«Рабочие и крестьяне, трудящиеся и эксплуатируемые! Земля, банки, 

фабрики, заводы перешли в собственность всего народа! Беритесь сами за 
учет и контроль производства и распределения продуктов, – в этом и толь-
ко в этом путь к победе социализма, залог его победы, залог победы над вся-
кой эксплуатацией над всякой нуждой и нищетой! Ибо в России хватит хле-
ба, железа, леса, шерсти, хлопка и льна на всех, лишь бы правильно распре-
делить труд и продукты, лишь бы установить всенародный деловой, практи-
ческий контроль за этим распределением, лишь бы победить не только в по-
литике, но и в повседневной экономической жизни врагов народа: богатых, 
их прихлебателей, – затем жуликов, тунеядцев и хулиганов».

«Никакой пощады этим врагам народа, врагам социализма, врагам тру-
дящихся! Война не на жизнь, а на смерть богатым и их прихлебателям, 
буржуазным интеллигентам, война жуликам, тунеядцам и хулиганам».

«Богатые и жулики, это – две стороны одной медали, это – два главные 
разряда паразитов, вскормленных капитализмом, это – главные враги соци-
ализма, этих врагов надо взять под особый надзор всего населения, с ними 
надо расправляться, при малейшем нарушении ими правил и законов соци-
алистического общества, беспощадно. Всякая слабость, всякие колебания, 
всякое сантиментальничанье в этом отношении было бы величайшим пре-
ступлением перед социализмом».

(Ленин, том XXII, стр. 164. — «Как организовать соревнование»).
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Так как враг с партбилетом в кармане должен быть наказан строже, чем 
враг без партбилета, то следовало бы людей вроде Головина (бывший секре-
тарь Ореховского райкома), Паламарчука (бывш. пред. рика), Луценко, Орде-
льяна, Пригоды и других немедля арестовать и наградить их по заслугам, т. е. 
дать им от 5 до 10 лет тюремного заключения каждому.

Секретарь ЦК ВКП(б) И. СТАЛИН
7 декабря 1932 г. № П4731

ДАЗО. Ф.П. 267, оп. 1, спр. 77, арк. 95

№ 60. З ПОСТАНОВИ БЮРО ОРІХІВСЬКОГО 
РАЙКОМУ КП(б)У ПРО СУДОВО-СЛІДЧУ БРИГАДУ 

ДЛЯ ОБСТЕЖЕННЯ СТАНУ КОНЕЙ*
23 січня 1933 р.

[...]
13. Зобов’язати прокуратуру, суд, міліцію організувати судебно-слідственну 

бригаду, виїхав на місце, обслідува(ти) стан коней та винних в хижацькому ухо-
ду за конем суворо карати. Термін проходження справ встановити не більш як 
3-4 дні; тов. Набока (прокурор – авт.) негайно виїхати особисто в «Степ. кому-
ну» (Н-Білики) перевірити стан коней і негайно притягти до судової відпові-
дальності всіх осіб в знищенні коней.

ДАЗО. Ф.Р. 240, оп. 1, спр. 118, арк. 31. Машинопис

№ 61. ОПЕРАТИВНИЙ НАКАЗ НКВС СРСР № 00486 
ПРО РЕПРЕСУВАННЯ ЧЛЕНІВ СІМЕЙ ЗРАДНИКІВ 

БАТЬКІВЩИНИ, ЧЛЕНІВ ПРАВОТРОЦЬКІСТСЬКИХ 
ШПИГУНСЬКО-ДИВЕРСІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

15 серпня 1937 р.
Совершенно секретно 

г. Москва

С получением настоящего приказа приступите к репрессированию из-
менников родины, членов правотроцкистских шпионско-диверсионных орга-
низаций, осужденных военной коллегией и военным трибуналом по первой и 
второй категориям, начиная с 1 августа 1936 г.

При проведении этой операции руководствуйтесь следующим:
____________

* Новостворений склад райкому після засудження колишнього керівництва району, стривожений 
падежем коней в господарствах, шукав винних. Про людей, які пухли і вмирали від голоду в Оріхів-
ському районі взимку 1933-го року, турбот у нового складу районного керівництва з архівних докумен-
тів не розшукано (авт.).

  5*   
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ПОДГОТОВКА ОПЕРАЦИИ
1. В отношении каждой, намеченной к репрессированию, семьи произ-

водится тщательная ее проверка, собираются дополнительные установочные 
данные и компрометирующие материалы. На основании собранных матери-
алов составляются:

а) подробная общая справка на семью с указанием: фамилии, имени 
и отчества осужденного главы семьи, за какие преступления, когда и кем и 
какому наказанию подвергнут; именной список состава семьи (включая и 
всех лиц, состоявших на иждивении осужденного и вместе с ним проживав-
ших), подробных установочных данных на каждого члена семьи; компроме-
тирующих материалов на жену осужденного; характеристики в отношении 
степени социальной опасности детей старше 15-летнего возраста; данных о 
наличии в семье престарелых и нуждающихся в уходе родителей, наличии 
тяжело или заразно больных, наличии детей, по своему физическому состоя-
нию требующих ухода;

б) отдельная краткая справка на социально опасных и способных к анти-
советским действиям детей старше 15-летнего возраста;

в) именные списки детей до 15 лет; отдельно дошкольного и школьного 
возраста.

2. Справки рассматриваются соответственно наркомами внутренних дел 
республик и начальниками управлений НКВД краев и областей.

Последние:
а) дают санкцию на арест и обыск жен изменников родины;
б) определяют мероприятия в отношении детей арестуемой;
в) указывают мероприятия в отношении родителей и других родственни-

ков, состоявших на иждивении осужденного и совместно с ним проживающих.

ПРОИЗВОДСТВО АРЕСТОВ И ОБЫСКОВ
3. Намеченные к репрессированию арестовываются. Арест оформляет-

ся ордером.
4. Аресту подлежат жены, состоявшие в юридическом или фактическом 

браке с осужденным в момент его ареста.
Аресту подлежат также жены, хотя и состоявшие с осужденным, к мо-

менту его ареста, в разводе, но:
а) причастные к контрреволюционной деятельности осужденного;
б) укрывавшие осужденного;
в) знавшие о контрреволюционной деятельности осужденного, но не 

сообщившие об этом соответствующим органам власти.
5. Аресту не подлежат:
а) беременные; жены осужденных, имеющие грудных детей, тяжело или 

заразно больные; имеющие больных детей, нуждающихся в уходе; имеющие 
преклонный возраст.

В отношении таких лиц временно ограничиваться отобранием подпис-
ки о невыезде с установлением тщательного наблюдения за семьей.
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Ксерокопія довідки Запорізького міськвідділу НКВС на дружину репресованого 
Вершицького Д. В. – Пелагею Бенедиктівну з резолюцією начальника УНКВС 

по Дніпропетровській області «арестовать», незважаючи на відсутність 
«компрометирующих материалов». 1937 р.
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б) жены осужденных, разоблачившие своих мужей и сообщившие о 
них органам власти сведения, послужившие основанием к разработке и 
аресту мужей.

6. Одновременно с арестом производится тщательный обыск. При 
обыске изымаются: оружие, патроны, взрывчатые и химические вещества, 
военное снаряжение, множительные приборы (шапирографы, стеклографы, 
пишущие машинки и т. п.), контрреволюционная литература, переписка, 
иностранная валюта, драгоценные металлы в слитках, монетах и изделиях, 
личные документы и денежные документы.

7. Все имущество, лично принадлежащее арестованным (за исключе-
нием необходимых белья, верхнего и нижнего платья, обуви и постельных 
принадлежностей, которые арестованные берут с собой), – конфискуется. 
Квартиры арестованных опечатываются.

В случаях, когда совместно с арестуемыми проживают их совершенно-
летние дети, родители и другие родственники, то им, помимо их личных ве-
щей, оставляется в пользование необходимые: жилая площадь, мебель и до-
машняя утварь арестуемых.

8. После производства ареста и обыска арестованные жены осужденных 
конвоируются в тюрьму. Одновременно, порядком, указанным ниже, 
вывозятся и дети.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДЕЛ
9. На каждую арестованную и на каждого социально опасного ребенка 

старше 15-летнего возраста заводится следственное дело, в которое помимо 
установленных документов, помещаются справки (см. ниже п. «а» и «б» ст. 1) 
и краткое обвинительное заключение.

10. Следственные дела направляются на рассмотрение Особого сове-
щания НКВД СССР.

Начальникам управлений НКВД по Дальневосточному и Красноярскому 
краям и Восточносибирской области следственных дел на арестованных Осо-
бому совещанию – не высылать. Вместо этого, сообщать по телеграфу об-
щие справки на семьи осужденных (пункт «а» ст. 1), которые и будут рассма-
триваться Особым совещанием. Последние свои решения по каждой семье, 
с одновременным указанием места заключения (лагеря) сообщает начальни-
кам перечисленных УНКВД, также по телеграфу.

РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ И МЕРЫ НАКАЗАНИЯ
11. Особое совещание рассматривает дела на жен осужденных изменни-

ков родины и тех их детей старше 15-летнего возраста, которые являются со-
циально опасными и способными к совершению антисоветских действий.

12. Жены осужденных изменников родины подлежат заключению в лаге-
ря на сроки, в зависимости от степени социальной опасности, не менее как 
5-8 лет.
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13. Социально опасные дети осужденных, в зависимости от их возраста, 
степени опасности и возможностей исправления, подлежат заключению в ла-
геря или исправительно-трудовые колонии НКВД, или водворению в детские 
дома особого режима Наркомпросов республик.

14. Приговоры Особого совещания сообщаются для приведения их в ис-
полнение Наркомам республиканских НКВД и начальникам управлений 
НКВД краев и областей по телеграфу.

15. Следственные дела сдаются в архив НКВД СССР.

ПОРЯДОК ПРИВЕДЕНИЯ ПРИГОВОРОВ В ИСПОЛНЕНИЕ
16. Осужденных Особым совещанием жен изменников родины направ-

лять для отбытия наказания в специальное отделение Темниковского 
исправительно-трудового лагеря, по персональным нарядам ГУЛАГа НКВД 
СССР. Направление в лагеря производить существующим порядком.

17. Осужденные жены изменников родины, не подвергнутые арес-
ту в силу болезни и наличия на руках больных детей, по выздоровлению 
арестовываются и направляются в лагерь.

Жены изменников родины, имеющие грудных детей, после вынесения 
приговора немедленно подвергаются аресту и без завоза в тюрьму направля-
ются непосредственно в лагерь. Также поступать и с осужденными женами, 
имеющими преклонный возраст.

18. Осужденные социально опасные дети направляются в лагеря, 
исправительно-трудовые колонии НКВД или в дома особого режима Нар-
компросов республик по персональным нарядам ГУЛАГа НКВД для первой 
и второй группы, АХУ НКВД СССР – для лиц третьей группы.

Жінки політв’язнів відбувають покарання в спеціальних таборах ГУЛАГу
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РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕТЕЙ ОСУЖДЕННЫХ
19. Всех оставшихся после осуждения детей-сирот размещать:
а) детей в возрасте от 1 – 11/2 лет и до 3 полных лет в детских домах и яс-

лях Наркомздравов республик в пунктах жительства осужденных;
б) детей в возрасте от 3 полных лет и до 15 лет – в детских домах Нар-

компросов других республик, краев и областей (согласно установленной дис-
локации) и вне Москвы, Ленинграда, Киева, Тбилиси, Минска, приморских и 
пограничных городов.

20. В отношении детей старше 15 лет вопрос решать индивидуально. 
В зависимости от возраста, возможностей самостоятельного существования 
собственным трудом или возможностей проживания на иждивении родствен-
ников, такие дети могут быть:

а) направлены в детские дома Наркомпросов республик в соответствии   
с п. «б» ст. 19;

б) направлены в другие республики, края и области (в пункты, за исклю-
чением перечисленных выше городов) для трудового устройства или опреде-
ления на учебу.

21. Грудные дети направляются вместе с их осужденными матерями в ла-
геря, откуда по достижению возраста 1 – 11/2 лет переводятся в детские дома 
и ясли Наркомздравов республик.

22. Дети в возрасте от 3 до 15 лет принимаются на государственное обес-
печение.

23. В том случае, если оставшихся сирот пожелают взять другие род-
ственники (не репрессируемые) на свое полное иждивение – этому не пре-
пятствовать.

ПОДГОТОВКА К ПРИЕМУ И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ДЕТЕЙ
24. В каждом городе, в котором будет производиться операция, специаль-

но оборудуются:
а) приемно-распределительные пункты, в которые будут доставлять-

ся дети тотчас же после ареста их матерей и откуда дети будут направлять-
ся затем по детским домам;

б) специально организуются и оборудуются помещения, в которых бу-
дут содержаться до решения Особого совещания НКВД социально опасные 
дети. Для указанных выше детей используются, там, где они имеются, дет-
ские приемники отделов трудовых колоний НКВД.

25. Начальники органов НКВД пунктов, где расположены детские дома 
Наркомпросов, предназначенные для приема детей осужденных, совместно с 
заведующими или представителями облоно производят проверку персонала до-
мов и лиц, политически неустойчивых, антисоветски настроенных я разложив-
шихся – увольняют. Взамен уволенных персонал домов доукомплектовывается 
проверенным, политически надежным составом, могущим вести учебно-
воспитательную работу с прибывающими к ним детьми.
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26. Начальники органов НКВД определяют, в каких детских домах и яс-
лях Наркомздравов можно разместить детей до 3-летнего возраста и обеспе-
чивают немедленный и безотказный прием этих детей.

27. Наркомы внутренних дел республик и начальники управлений НКВД 
краев и областей сообщают по телеграфу лично заместителю начальника 
АХУ НКВД СССР тов. Шперсону именные списки детей, матери которых 
подвергаются аресту. В списках должны быть указаны: фамилия, имя и отче-
ство, год рождения ребенка, в каком классе учится. В списках дети перечис-
ляются по группам, комплектуемым с таким расчетом, чтобы в один и тот же 
дом не попали дети, связанные между собой родством или знакомством.

28. Распределение детей по детским домам производит заместитель на-
чальника АХУ НКВД СССР. Он телеграфом сообщает наркомам республи-
канских НКВД и начальникам управлений НКВД краев и областей, каких де-
тей и в какой дом направить. Копию телеграммы посылает начальнику со-
ответствующего детского дома. Для последнего эта телеграмма должна яв-
ляться основанием к приему детей.

29. При производстве ареста жен осужденных, дети у них изымаются и 
вместе с их личными документами (свидетельства о рождении, ученические 
документы), в сопровождении специально наряженных в состав группы, про-
изводящей арест, сотрудника или сотрудницы НКВД, отвозятся:

а) дети до 3-летнего возраста – в детские дома и ясли Наркомздравов;
б) дети от 3 до 15-летнего возраста – в приемно-распределительные пункты:
в) социально опасные дети старше 15-летнего возраста в специально 

предназначенные для них помещения.

ПОРЯДОК ОТПРАВКИ ДЕТЕЙ В ДЕТСКИЕ ДОМА
30. Детей на приемно-распределительном пункте принимает заведую-

щий пунктом или начальник детского приемника ОТК НКВД и специально 
выделенный оперработник (работница) УГБ.

Каждый принятый ребенок записывается в специальную книгу, а 
документы его запечатываются в отдельный конверт. Затем дети группируют-
ся по местам назначения и в сопровождении специально подобранных работ-
ников отправляются группами по детским домам Наркомпросов, где и сдают-
ся вместе с их документами заведующему домом под личную его расписку.

31. Дети до 3-летнего возраста сдаются лично заведующим детскими до-
мами или яслями Наркомздравов под их личную расписку. Вместе с ребенком 
сдается и его свидетельство о рождении.

УЧЕТ ДЕТЕЙ ОСУЖДЕННЫХ
32. Дети осужденных, размещенные в детских домах и яслях Наркомпро-

сов и Наркомздравов республик, учитываются АХУ НКВД СССР.
Дети старше 15-летнего возраста и осужденные социально опасные дети 

учитываются 8 отделом ГУГБ НКВД СССР.



74

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ДЕТЬМИ ОСУЖДЕННЫХ
33. Наблюдение за политическими настроениями детей осужденных, за 

их учебой и воспитательной жизнью возлагаю на наркомов внутренних дел 
республик, начальников управлений НКВД краев и областей.

ОТЧЕТНОСТЬ
34. О ходе операции доносить мне трехдневными сводками по телеграфу. 

О всех эксцессах и чрезвычайных происшествиях – немедленно.
35. Операцию по репрессированию жен уже осужденных изменников 

родины закончить к 25/Х с. г.
36. Впредь всех жен изобличенных изменников родины, правотроцкист-

ских шпионов, арестовывать одновременно с мужьями, руководствуясь по-
рядком, устанавливаемым настоящим приказом.

  Народный комиссар внутренних дел Союза ССР 
  генеральный комиссар государственной безопасности       ЕЖОВ
  Верно:
  оперативный секретарь ГУГБ НКВД СССР комбриг    УЛЬМЕР
  пом. секретаря 6 отдела ГУГБ НКВД 
  сержант Государственной безопасности                         КОСЫРЕВ

Архів Управління МВС України Харківської області. – Колекція докумен-
тів. Арк. 1 – 11. Машинопис. Копія.

№ 62. ЛИСТ ГРОМАДЯНКИ РОЖКОВОЇ-РОЗЕРТ Н. Я. 
ПРО РЕПРЕСІЮ ЇЇ БАТЬКА – КОЛИШНЬОГО ГОЛОВИ 

ПАВЛІВСЬКОЇ СІЛЬРАДИ ЗАПОРІЗЬКОГО р-ну 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

9 лютого 1938 р.

...Мій батько Рожков Яків Антонович, народився 28.02.1896 р. Працював 
головою сільради у селі Павлівка* Запорізького району. 9 лютого 1938 року 
вночі разом із ним із сільради прийшло кілька чоловік, перерили усі шафи. 
Тоді я не розуміла, для чого вони це робили, була дуже маленькою. Мені було 
лише шість років.

Потім я зрозуміла, і дорослі пояснили, що вони створювали видимість об-
шуку. Та й що можна було шукати в будинку, де знаходилось шестеро дітей і 
один працюючий?

Братів батько не дозволив будити. Присутні при цьому була старша се-
стра і я, бо я знаходилась із батьками в одній кімнаті.

____________
* с. Павлівка – нині с. Долинське Запорізького району.
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Прощаючись, батько сказав:
– Це помилка. Я ні перед ким не винний. І скоро повернуся. – І пішов на-

завжди.
Матері в тюрмі сказали, що він засуджений без права листування. Другий 

раз їй відповіли, що його вивезли невідомо куди. Ми ніколи не вважали його 
винним у злочині, але Ви самі знаєте, що у ті роки про це не можна було роз-
мовляти.

Думаю, що зараз, по завершенню десятиріч, коли навіть іноземців розшу-
кують у нас в країні, я маю право знати, у чому звинувачувався мій батько, де 
провів свої останні дні, і чому ми повинні страждати, рости без батька сиро-
тами і ховати, що наш батько репресований.

Я вважаю, що наступив час відновити його добре ім’я, щоб ми – я, сестра, 
діти, внуки і правнуки – могли відкрито пишатися ним.*

Ніна Яківна РОЖКОВА-РОЗЕРТ 
м. Краснотур’їнськ, Свердловської області 
вул. Коржинського, 36, кв. 12.
ДАЗО. Ф.Р. 5747, оп. 3, спр. 963, арк. 241

№ 63. 3 ПРОТОКОЛУ ЗАКРИТИХ ЗБОРІВ КОМУНІСТІВ 
УДБ УНКВС ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ПРО НЕЗАКОННІ РЕПРЕСІЇ ГРОМАДЯН, ВЧИНЕНІ 
СПІВРОБІТНИКАМИ ЦІЄЇ УСТАНОВИ В 1937-1938 рр.

9-10 січня 1939 року.
ПРИСУТСВОВАЛО:  членов ВКП(б) –

Кандидатов ВКП(б)
В ПРЕЗИДУИМ СОБРАНИЯ ИЗБРАНЫ: Партийный Комитет УГБ 

УНКВД (т.т. САПОЖНИКОВ, ПАЩЕНКО, КОРКИН, ЧЕРЕПЕНИН, ПУЛ-
КИН, СТРАХОВ) и Секратарь ОБКОМА КП(б)У тов. ЗАДИОЧЕНКО.

СЕКРЕТАРИАТ СОБРАНИЯ: тт. ЧУЛКОВ И ЗВАРКОВСКИЙ.
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Отчет Партийного комитета УГБ УНКВД (тов. Сапожников)
Собранием принимается регламент:
1.) Докладчику время не ограничивать
2.) Выступление в прениях: первый раз – 10 минут 

второй раз  –   5 минут
___________

* Рожков Яків Антонович, 27.02.1894 р. народження, заарештований 18.02.1938 р. Запорізьким 
MB НКВС як учасник антирадянської націоналістичної організації. «Трійкою» УНКВС по Дніпропет-
ровській області засуджений до розстрілу. Вирок виконано 9.11.1938 р. в м. Запоріжжі. Реабілітований 
Запорізьким обласним судом 4.03.1959 р.
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СЛУШАЛИ: – Ответ Партийного комитета УГБ УНКВД (тов. Сапожников)
(Тезисы прилагаются)... <...> л.13
<...> Тов. Кутовой: ошибки отмеченные постановлением ЦК ВКП(б) 

и СНК СССР от 17.XI.38 года имели место и в нашей области. Значитель-
ную роль в этом сыграл приезд УСПЕНСКОГО* сюда. Я помню совещание 
у Уманского, когда он давал установку арестовывать по несколько сот чело-
век (в день).

Шла погоня за подысканием материалов – кого арестовать. Отсюда не 
различали где враг, где честный человек... <...> л.14

Тов. Уманский: – Я считаю тов. Сапожников и как секретарь Парткомите-
та и как работник, с которым не так давно и продолжительное время работали 
в одном отделе бок о бок оскорбил меня на ответственном собрании.

Кто на каком основании дав право называть меня подхалимом, интрига-
ном, перестраховщиком и т.д.

О РЕЗНИКОВЕ стоит вопрос, что он обижен. Это его частное дело. Но 
какое основание у меня быть обиженным? Откуда взялась у меня перестра-
ховка?

Мы все выполняли вражескую установку УСПЕНСКОГО. Теперь стре-
мимся исправить ошибки. Если надо освобождать – освобождаем, надо су-
дить – предаем суду. Если были ошибки, то теперь мы их должны исправить 
общими усилиями и не допускать впредь. ...<...> л.17.

<...> Тов. Стрельцов:
...Как мне, так наверное всем нам, мучительно больно, как мы прогляде-

ли «успеновщину», как мы своевременно не разоблачили вражескую тактику 
предателя УСПЕНСКОГО. В любой момент, всегда, перед нами открыты две-
ри ЦК и между тем никто по видимому из нас не написал в ЦК о тех вражес-
ких установках, которые давал тут-же в этом зале УСПЕНСКИЙ.

Мучительно вспомнить тот постыдный торг, который на наших глазах 
происходил здесь 11-го июля прошлого 1000 или 1500 человек.

Стыдно теперь, что после этого возмутительного «аукциона», я давал 
руку ДАРАГАНУ, проявившему особую прыть в деле приема установок от 
УСПЕНСКОГО в этом зале.

Каждому из нас думаю особенно больно, что мы допустили ошибки, о 
которых совершенно правильно и точно, говорит постановление ЦК и Со-
внаркома. Все теперь силы, все внимание надо сосредоточить на том, чтобы 
выправить наши ошибки и ликвидировать результаты вражеской деятельнос-
ти УСПЕНСКОГО. <…> л.18-19.

<...> тов. КОГАН М.: – Основная задача нашей парторганизации – скорее 
исправить ошибки, которые мы допустили в процессе работы.
____________

* Успенський Олександр Іванович (1902 – 1940 рр.) Народний комісар внутрішніх справ УРСР з 
січня до жовтня 1938 р. В жовтні 1938 року, знаючи про те, що на нього чекає арешт за незаконні репре-
сії, що проводилися під його керівництвом а Україні, імітував втоплення в р. Дніпро, перейшов на не-
легальне місцезнаходження. Через місяць був заарештований у Воронежі і розстріляний у 1940 р. Ко-
місар державної безпеки ІІІ рангу.



77

Как мы их допустили? Вот пример: тов. ДАРАГАН, будучи Начальником 
Горотделения в Никополе, завел агентурное дело и затем посадил парня 1915 
года рождения, который якобы, имел личное задание от Троцкого создать тер-
рористическую группу. На этого парня только посмотреть и сразу можно ска-
зать, что иметь дело с таким мальчишкой Троцкий не будет.

Затем ДАРАГАН арестовал члена ВКП(б) – БОНДЕ от которого «получил 
показания», что он имел задание взорвать электростанцию. Проверкой, путем 
передопроса оказалось, что все это натянуто. БОНДЕ даже никогда не видел 
электростанцию. Эти факты уже говорили об искривлениях в следствии, но 
мало уделили внимания, что бы их сразу ликвидировать.

Такие же «показания» были получены в Никополе от одного парня, бывш. 
комсомольца, что он знает 39 троцкистов, а проверкой установлено, что зна-
ет только 4 человек.

Тов. ДАРАГАН, здесь в этом зале, дал слово УСПЕНСКОМУ арестовать 
2000 человек, в результате в Днепродзержинске были допущены искривления.

Мы все в этом виноваты. Я сам арестовал людей, в отношении которых 
мы располагали данными об их прошлой преступной деятельности, под на-
жимом УСПЕНСКОГО. А теперь некоторых приходится освобождать, Боль-
ше перекручивания были также в Кривом Роге. <...> л.21-22.

<...> Вся парторганизация знает, что мой брат репрессирован. С братом я 
около 12 лет почти связи не имею. В связи с этим я был освобожден от руковод-
ства 1-м отделением. Четыре месяца я «болтался» не определившись, только 
лишь в начале декабря я был назначен начальником отделения IX отделе. Я об-
ратился к тов. САПОЖНИКОВУ и спросил его: если я могу бать начальником 
отделения в IX отделе, почему я не могу работать в IV Отделе. Тов. САПОЖНИ-
КОВ мне ответил, что поскольку мой брат репрессирован, я не могу работать в 
1-м отделении IV Отдела, что это слишком ответственный участок работы.

В связи с тем, что я четыре месяца был неопределившимся, все на меня 
смотрели, как на «штрафного» даже партгруппа считала, что я уже не рабо-
таю и меня почти изолировали от выполнения партобязанностей, даже парт-
поручения не давали. После измены УСПЕНСКОГО, т. РЕЗНИКОВ, в беседе 
со мной, интересуясь моим положением заявил, что меня вероятно убрали из 
1 отделения потому что я еврей. Партийный Комитет допустил ошибку, что 
до сего времени не ориентировал парторганизацию об УСПЕНСКОМ. <...>

<…> тов. РЕЗНИКОВ: – Решение ЦК о перегибах, НКВД, имеет по-
лное отражение и в Днепропетровской области на работе и областного аппа-
рата и периферийных органов. Допущенные нами искривления вылились в 
искусственные создание не существовавших организаций, придание престу-
плением шпионского характера, что происходило от того куда направлялось 
дело, дела по несколько раз перешивали, перекраивали, изменяли. Все проис-
ходило от того, что относились к делу не по-большевистски. <...>

Я лично, будучи в Кривом Роге, также по сути выполнял вражеские уста-
новки. Меня УСПЕНСКИЙ заставил обещать арестовать за несколько дней 
еще 1000 человек. Я должен был бы заявить, что это невозможно, но как и все 
остальные этого не сделал.
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У меня много недостатков по прежней работе. Я получил за это ряд 
взысканий, порой совершенно правильно, порой не верно. Считаю непра-
вильным, что на каждым оперативном совещании меня обязательно долбят.

Во-первых я не обижен. Я член партии и партия меня в обиду не даст. В 
августе месяце меня вновь перевели на работу в Днепропетровск, сняв с На-
чальника Горотдела. Почему я был снят, мне не совсем ясно. Меня вызывал к 
себе УСПЕНСКИЙ, но меня не принял и со мной не говорил. Я интересовал-
ся у тов. КОРКИНА причинами снятия.

Мое мнение, что я снят только потому, что я еврей.
Приехал из Кривого Рога в Днепропетровск и стал работать. Через две-три 

недели тов. КОРКИН просматривая следственное дело СИДИРОВА обнару-
жил, что он в течении двух недель после ареста, не допрашивался. Была систе-
ма не фиксировать показаний, пока не сознавался арестованный, поэтому и не 
было протоколов за первые две недели. За это я получил взыскание. <...> Л.24.

Т. КОРКИН. <...> ПУЛКИН* заявил, что масса говорит, что к КОРКИНУ 
боятся ходить. Это после случая с ОСТРОВСКИМ. Я извиняюсь перед ОСТ-
РОВСКИЙ, перед всем собранием.

Нами проведена большая оперативная работа, но много допущено оши-
бок и извращений, не надо сваливать в кучу, под один гребешок. Если ска-
зать, что все виноваты, то этого никого не научит.

Извращения имелись в различных наших аппаратах. Наиболее поражен-
ное место – Кривой Рог. На днях я наткнулся на дело СГИБНЕВА – управ-
ляющего рудником до июня 1938 года. В газете появилась статья о его свя 
зях с вредителями. Криворожский Горотдел представляет справку на арест. 
УМАНСКИЙ передает ее на заключение ШУМКОВУ, который устанавлива-
ет, что нет основании для ареста. СГИБНЕВА рудком исключает из партии, 
Криворожскицй Горотдел после этого арестовывает его без санкции области. 
Ведь это же не массовка? Сейчас СГИБНЕВА мы (не?) освободили.

В работе Криворожского Горотдела имели место и такие извращения. Ра-
ботник Горотдела КОЛЕСТНИКОВ дошел до того, что очные ставки прово-
дил массовым порядком. Заготовил заранее протоколы очных ставок между 
обвиняемыми вышел во двор Горотдела, куда вывели из камер несколько де-
сятков арестованных. Арестованные по очереди подходили к Колесникову и 
подписывали протоколы. Если кто интересовался, что он должен подписать, 
то ему зачитывали протокол, а большинство подписывали, даже не зная, что 
зафиксировано в протоколах.

В Криворожском Гор отделе было два крупных дела на 268 и 260 человек – 
повстанческие организации. Когда по настоящему взялись за проверку этих 
дел и за работу с арестованными. Так даже группировок не нашли в этих де-
лах. Сейчас эти дела разбиты на одиночки. Документы в делах сплошь и ря-
дом с подлогами.
____________

* Пулкін – колишній оперуповноважений Запорізького МВ НКВС. В 1937-1938 рр. масово фаль-
сифікував справи на так названих «ворогів народу», спеціалізувався на виявленні «шпигунів польської 
розвідки» (ред.)
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Такого рода извращения являются прямым преступлением. (л.38)
Мною допущено различного рода ошибок. Наиболее количество ошибок 

и извращений выявлено в Кривом Роге, Днепродзержинске, Никополе, Запо-
рожье, имеются и отдельных районах, Вот ЛОПАТКО, где он был, там оста-
лась грязь, БАЛЕЦКИЦЙ, ДАНИЛЕЦКИЙ. (л.39).

Но не надо все валить в одну кучу, говорить что все сплошной перегиб. 
Это лини наименьшего сопротивления.

По отделам Управления дела тоже обстоят не одинаково. В ІІІ-м отделе 
наиболее тяжелое положение и по количеству и по качеству дел. Лучше, бла-
гополучнее в IV-м отделе. Здесь лучше дела и работа идет организованней. 
Но и IV-м отдел освободил целый ряд людей по различным мотивам.

Были ли у нас сигналы и предупреждения всему оперативному составу о 
недопустимых являниях в нашей работе?. Был издан ряд приказов. Вспомни-
те о ПАЩЕНКО – молодой работник, а пришлось дать ему 3 суток ареста. Он 
не допросил арестованного, а протокол подписать заставил.

26-го мая было проведено совещание по следствию, а особенно много го-
ворилось о перегибах на совещании 3-го июля.

Говорили-говорили, а пришли все-таки к такому положению, что извра-
щения и перегибы являются массовым явлением.

Оперсостав предупреждался, конечно, не для того, чтобы сложить с себя 
ответственность.

Я виноват в первую очередь. С моей стороны большая ошибка в том, что 
я слишком много доверил своим заместителям и начальникам отделов. ЯН-
КОВИЧ обычно говорил работникам, что если надо кого арестовать, то иди-
те ко мне у меня рука легкая. А я прежде, чем дать санкцию на арест, тре-
бовал тщательно ознакомления с материалами. По Днепродзержинску был 
факт, что представили 250 справок, а санкцию на арест дали на 115 человек. 
Раз ГУРЕВИЧ из Кривого Рога привез материал, его как следует не просмо-
трели. А там справки писались с потолка. JI.39

Мои заместители вели работу самостоятельно. Не было того контроля, 
который должен быть за начальниками отделов.

Одной из основных ошибок с моей стороны является, что я не поста-
вил как следует в партийной организации вопрос о борьбе с извращениями 
в работе, чтобы весь партийный коллектив мобилизовать на борьбу с этими 
проявлениями.

Не согласен я с. Т. ГЕНИНЫМ, что у нас было достаточно данных, чтобы 
поставить вопрос о том, что УСПЕНСКИЙ враг, еще в бытность его Наркомом.

Тов. ХРУЩЕВ сказал, что беда у чекистов в том, что часто ведомственная 
дисциплина [преобладала] над партийной.

ОСТРОВСКИЙ привел мой разговор с начальниками отделов, что, якобы, 
я давал установку не выполнять некоторые указания УСПЕНСКОГО. Так я 
вопроса не ставил. Я говорил, что при этой массовке надо быть осторожнее, 
чтобы не было необоснованных арестов. Этого я требовал каждый день от на-
чальников отделов. Считаю это правильным. <...>



80

<...> В мае месяце САПОЖНИКОВ поставил перед мною вопрос, что 
вызывает большое сомнение виновность арестованного б. командира конвой-
ной роты СОКОЛОВА. Перепроверили все обстоятельства. СОКОЛОВ пред-
ставил тезисы, сохранившиеся у него, из которых видно, что он давно давал 
Особому Отделу материалы компрометирующего характера на лиц, дающих на 
него показания. Был установлен явный сговор и СОКОЛОВ был освобожден.

Дело КОРШУНОВА. Дает показания на одного секретаря Райпарткома. Это 
вызвало сомнение, чувствовалась ложь в этих показаниях. А сейчас он уже со-
знался, что пытался оговорить. А ведь вопрос об этом секретаре РПК стоял в ЦК.

Когда начали заниматься агентурной работой, были попытки протащить 
вредную практику в следствии, на аг. работу (РЕДЬКОВ, ЛЫГАН представи-
ли в УНКВД донесение агента, предварительно переработав и исказив его).

Некоторые начальники Горотделов меня сильно подвели, но того, что го-
ворил КЛИБАНОВ* во всем этом не было.

Обстановка сейчас крайне сложная. Когда стоят большие трудности, то 
обязательно найдется слабое звено. А кое у кого не хватает партийности и со-
здают мутную воду.

Считаю, что РЕЗНИКОВ (об УММАНСКИМ и КЛИБАНОВ ничего не 
могу сказать) занял именно эту позицию. Трудности большие, напакостил он 
лично много. В некоторой части он причастен к делу HATАЛИНА, к делам 
ю. XI отдела, к Кривом Рогу.

ПУЛКИН бросил упрек, что одной политикой (?) бить РЕЗНИКОВА не 
исправить. Я с ним говорил сотни раз. Заявлял ему, что тебя, мол, перехватили, 
испортили, давай вместе выправлять ошибки. Обидно, что пошел мордобой.

Сегодня приносит РЕЗНИКОВ мне следственное дело. Вел его БЕЛКИН, 
подписал РЕЗНИКОВ. Фамилия одного свидетеля вычеркнута. Оказывается 
этот свидетель являлся одновременно и экспертом по этому делу. Поэтому 
был изъят его протокол, как свидетеля. Но протокол обвиняемого ОМЕЛЬ-
ЧЕНКО, в котором упоминаются изъятые из дела свидетельские показания. 
Спрашиваю в чем дело? – Виноват… И так каждый день.

Постановление ЦК и СНК довели до каждого. Механически каждый зна-
ет, а поняли ли по существу, в этом уверенности, это показывает практика.

ЛОГИНОВА правильно поставила вопрос, что в ряде звеньев есть шара-
хания. (л.41)

На днях получаю анонимку такого содержания, что ошибок наделали 
много, надо же их исправлять, а вы оперативный состав ориентируете непра-
вильно, поэтому сидят невиновные люди и их боятся освобождать. Подпись 
«сотрудник».

Не верно, конечно, пишет этот «сотрудник». По этому вопросу есть яс-
ность, если не виноват – освободить.
____________

* Клібанов – в 1937-1938 рр. – співробітник Запорізького МВ НКВС. Начальник 4-го відділення 
цієї установи, мол. л-т держбезпеки. За масові фальсифікації справ на громадян Запоріжжя 18 березня 
1939 року військовим трибуналом внутрішніх військ НКВС Харківського округу засуджений до 7 ро-
ків позбавлення волі.
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Агентура сейчас не должна забрасываться, но центральный вопрос – за-
кончить следствие. Со следствием очень плохо. Устанавливаются совершен-
но возмутительные дела. Посадили человека, в тот же день дал показания, а 
этого протокола в деле нет. А дальше обобщают показания.

С арестованным АЛЕКСАНДРОВЫМ работали квалифицированные 
следователи. Он написал возмутительное заявление в ЦК. По этому вопро-
су приехал прокурор. Прокурору дали целый чемодан с документами АЛЕК-
САНДРОВА, а там куча документов от КАМЕНЕВА, ВАРЕЙКИСА и др., 
которые совершенно не были использованы следствием. Это не партийное 
отношение к делу.

Еще факт – КАГДИН, молодой работник, закончил 12 дел, а ФАЙШТЕЙН – 
только 4.

Еще 24-го декабря было ясно ФАЙНШТЕЙНУ, что арестованный (фами-
лия не указана) подлежит освобождению, но не освобожден до сегодняшнего 
дня только потому, что нет в деле справки на арест. Не мог заглянуть в Про-
куратуру и взять копию справки. л.42 <...>

<...> Тов. ЗАДИОНЧЕНКО*: – Отчет Партийного Комитета неудовлетво-
рительный, он не вскрыл всех недочетов.

Задачи, поставленные НКВД последним решением ЦК нашей партии 
огромны и партийная организация, как никогда, должна быть спаяна для ис-
коренения ошибок.

Неправильно охаивать всю работу. ЦК так и указывает. Там же в постанов-
лении сказано, что в проведенной большой работе не могло быть без ошибок, 
без извращений. Днепропетровск не [является] исключением в этом вопросе.

Партийный Комитет мог бы и обязан не допускать в коллективе проявле-
ний нездоровых явлений.

Есть нездоровое явление – вскрыть и пресечь,. Почему же так получа-
лось? Потому, что заброшена работа Парткомитета, не было должной партий-
ной работы. Не открывать партийную работу от оперативной. Надо уметь со-
четать партийную и оперативную работу. Так надо ставить вопрос.

За все недостатки и безобразия после Партийного Комитета, полностью 
отвечает КОРКИН, как руководитель и как член бюро Обкома. Надо было 
давно поставить вопрос о нездоровых явлениях. Это его ошибка.

Ряд вопросов надо выносить за стены коллектива. Надо решать вопросы 
в Райкоме, Горкоме, Обкоме и ЦК. (л.43)

Трагедия в том, говорил тов. ХРУЩЕВ, что в работе НКВД довлела ве-
домственность и мало было партийности. Мы критикуем хозяйственные, 
профессиональные, партийные организации. А вас не критиковали. <...> л.43-44.

<…> Считаю большим недостатком, что в Кривом Роге и Днепродзер-
жинске очень плохо со следственной работой. В первую очередь несет ответ-
ственность за это КОРКИН, с его стороны не было настоящего контроля. 
____________

* Задіоченко – секретар Дніпропетровського обкому КП(б)У, в 1937-1938 рр. був одним з трьох 
членів так званої «трійки» УНКВС області, яка винесла багато сотень «розстрільних» вироків безне-
винним громадянам Дніпропетровської області, до складу якої до 1939 р. входила й нинішня Запорізь-
ка область (ред.)

6 Зам. № 3393
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Есть факты, когда рабочих делают врагами. Это преступление перед парти-
ей за каждый случай.

УСПЕНСКИЙ, конечно, приложил руку. Но неправильно все приписывать 
ему. Кто арестовывал, кто подбирал материалы? Надо теперь ответить перед 
партией за каждый случай искривлений.

Могли быть, конечно, в работе ошибки, но когда сажают без основания, 
это преступление.

Нельзя все допущенные в работе безобразия сваливать на установки 
УСПЕНСКОГО.

За Кривой Рог, за Днепродзержинск в первую очередь несет ответствен-
ность КОРКИН.

Партийная организация обязана вскрывать все эти недочеты. Ты комму-
нист, почему не поставил вопрос в парторганизации? Это ваша болезнь - ве-
домственность выше, чем партийность.

Возьмем процесс в Молдавии. Для партии это неприятно, это не жела-
тельно, но партия вынуждена была пойти на это.

Надо заниматься людьми, а не вообще.
Есть ошибки – надо их исправлять.
Когда зачитывали письмо ЦК ВКП(б), то говорили, что необходимо пере-

строиться. А настоящей перестройки до сегодняшнего дня еще нет. <...>
<...> Надо признавать свои ошибки и не шарахаться.
Поучителен пример с арестованным АЛЕКСАНДРОВЫМ. Он написал пись-

мо, в котором оклеветал НКВД. Пишет жуткие вещи. Не верилось, чтобы так из-
девались. Проверили. АЛЕКСАНДРОВ оказался исключительной сволочь.

Если бы по настоящему, по партийному были использованы все имевши-
еся в распоряжении следствия материалы, то он давно был бы разоблачен. В 
чемодане лежали разоблачающие документы.

Разоблачил уже АЛЕКСАНДРОВА прокурор.
Если сейчас с АЛЕКСАНДРОВЫМ хорошенько поработают, то можно 

размотать и дальше.
Таких дел много.
Много арестованных в отказе. Многие пишут заявления. Мы должны проверять 

все, что указывается в заявлениях, но в то же время нельзя верить каждому слову.
О фактах разложения среди отдельных коммунистов.
Как может быть постановлена работа, когда начальник Райотделения 

пьянствует, разлагается, но об этом здесь в области не знают. Пьет, пьет на-
чальник милиции, учиняет драку, забирает оружие, а об этом никто не знает. 
Потому что оторваны от партийной организации.

Дело о РЕЗНИКОВЕ надо решать скорее, но не загонять его вглубь.
Необходимо немедленно крепить партработу. Учеба, дисциплина, оказа-

ние помощи руководству – такие задачи надо поставить перед собой.
В работе Управления НКВД ряд участков прямо опастных. Есть сигналы 

об этом в сельском хозяйстве, в торговле. Надо как никогда, работать и 
вскрывать вражескую деятельность.
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Сейчас начальники райорганов сидят на следствии, а надо уделить коло-
ссальное внимание агентурной работе.

Парткомитет УНКВД должен сделать для себя крепкий урок.
Охаивать все – неправильно. Надо говорить о конкретных ошибках, 

конкретных людях.
С методом грубости надо покончить.
Критиковать надо по партийному. Это пойдет только на пользу. Если мы 

не будем подвергать острой критике свои ошибки, то расти не будем. Крити-
ка здоровая идет только на пользу.

Надо перестроить работу, изжить недостатки. Наделали глупостей – да-
вайте же их исправлять. <.. .>

<...> ПОСТАНОВИЛИ:
Выделенная собранием комиссия в составе т.т. ПУЛКИНА, СТРЕЛЬЦО-

ВА, ИОФФЕ, НУСИМОВИЧА м ГУЗЕНКО предлагает резолюцию, которая 
единогласно принимается за основу.

В обсуждении пунктов резолюции приняли участие т.т. ПУЛКИН, ШУМ-
КОВ, КОРКИН, ОСТРОВСКИЙ, СИНЯКОВ, ЛОГИНОВА, ПОЛОНОВ, 
КОГВЕ С., КОГАН М., МАМЯС, ЛОГВИНЕНКО, ГУЗЕНКО, КЛИБАНОВ, 
УМАНСКИЙ, ПАЩЕНОК, ГОМБЕРГ, ЛОПАНЦЕВ, ГЕНИН, РЕЗНИКОВ, 
ФАЙНШТЕЙН, ЖЕРОМСКИЙ, ШЕЙМАН.

Принимается единогласно резолюцией, предложенная комиссией с 
внесенными добавления и изменениями.

«Заслушав отчетный доклад секретаря Партийного Комитета парторганиза-
ции УГБ УНКВД по Днепропетровской области тов. САПОЖНИКОВА о рабо-
те Партийного Комитета с апреля 1938 года по январь 1939 года, – закрытое пар-
тийное собрание считает работу Партийного Комитета, удовлетворительной.

За отчетный период, Партийный Комитет, на основе решений февральско-
мартовского пленума ЦК ВКП(б) и постановлений 14-го съезда КП(б)У, 
мобилизовал парторганизацию на разгром контрреволюционного право-
троцкистского и буржуазно-националистического подполья, а также агентуры 
иностранных разведывательных органов.

На основе постановления ЦК, Парткомитет мобилизовал всю парторгани-
зацию на изучение «Краткого курса истории ВКП(б)», на повышение идейно-
политического уровня всех коммунистов, комсомольцев и беспартийных. […]

Наряду с этим, партийное собрание отмечает, что в работе Партийного 
Комитета имели место следующие основные недочеты:

1. Партийный Комитет не поднял на должную высоту вопросы разворо-
та большевистской критики и самокритики, в результате этого имела место 
со стороны Парткоммитета грубая ошибка, выразившаяся в непринятии сво-
евременно мер по разбору заявлений – сигналов отдельных коммунистов, в 
частности по разбору вредных настроений члена партии тов. РЕЗНИКОВА

2. Партийный Комитет не поднял на принципиальную высоту вопрос и не ре-
агировал на отдельные факты извращений в оперативной работе, имевшие мес-
то в нашем коллективе (дела НАТАЛИНА, ГОРБАЧЕВА, КУЗЬМИЧЕВА). […]

Партийное собрание постановляет:

  6*   
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[…] 2. Проводить подготовку партийных собраний и заседаний Партийно-
го Комитета, в соответствии с имеющимися на сей счет решениями ЦК партии. 
Привлекать на заседания Партийного комитета, широкий партийный актив. […]

6. Партийному Комитету, впредь немедленно реагировать на сигналы, по-
ступающие от коммунистов по вопросам нездоровых проявлений.

7. На основе решений ЦК и Совнаркома об имевших место фактах искривле-
ний в работе органов НКВД и мерах по искоренению последствий этих фактов, – 
Партийному Комитету мобилизовать всю парторганизацию на выполнение за-
дач, поставленных этим постановлением ЦК и СНК перед нашими органами.

Партийному Комитету выносить на обсуждение партийной организа-
ции вопросы о серьезных недочетах в оперативной работе, допускаемые 
отдельными коммунистами, мобилизовывая всю парторганизацию над устра-
нением подобных фактов. […]

13. Поручить Партийному Комитету в 3-х дневный срок разобраться с де-
лом тов. РЕЗНИКОВА.

При расследовании данного факта учесть имевшие место здесь выступления 
в отношении т.т. КЛИБАНОВА и УМАНСКОГО.

ПРЕЗИДИУМ:                                                                                 ЗВАРКОВКИЙ
СЕКРЕТАРИАТ                                                                               ЧУЛКОВ
Верно:                                                                                     ЛИТВИНЕНКО

ГДА СБУ. Ф.16, оп.32, спр.31, арк.13-53.

№ 64. СПЕЦПОВІДОМЛЕННЯ НАЧАЛЬНИКА ЗАПОРІЗЬКОГО 
УНКВС ГОРБАНЯ ПРО ПОХОВАННЯ РЕПРЕСОВАНИХ 

ГРОМАДЯН У ДВОРІ ЗАПОРІЗЬКОГО МІСЬКВІДДІЛУ НКВС
31 січня 1939 р.

НКВД УССР
УНКВД по Запорожской области
Сов. секретно
31/1-1939 г.

Зам. Народного Комиссара Внутренних Дел УССР
майору государственной безопасности тов. КОБУЛОВУ. –
г. Киев. –

СПЕЦСООБЩЕНИЕ
При ознакомлении с постановкой работы в б. Горотделе НКВД – мной было 

выявлено, что во дворе в выгребной яме, служившей для собирания нечистот, 
в момент операции весной 1938 года по распоряжению бывш. нач. Горотде-
ла НКВД ЯНКОВИЧА (арестован) было уложено и засыпано 100-110 трупов.
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В настоящее время строение и двор бывш. Горотдела НКВД передается в 
ведение завода «Коммунар» в обмен на здание УНКВД. Вынуть трупы сейчас 
не представляется возможным, ввиду их разложения.

Так как выгребная яма находится на расстоянии одного метра от 3-х 
этажного здания – мною принято единственное решение: на глубине 2,5-3 ме-
тра залить выгребную яму крепким раствором цемента, что не даст возможнос-
ти дальнейшего оседания почвы и рытья в этом месте каких-либо котлованов.

О чем ставлю Вас в известность.
Начальник управления НКВД по Запорожской области 

капитан государственной безопасности (ГОРБАНЬ)
ГДА СБУ – Ф.16-оп.31-спр.32-арк.109.

№ 65. СВІДЧЕННЯ ГРОМАДЯНИНА ПАПАЗОВА Л. Т. 
ПРО ФАЛЬСИФІКАЦІЮ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ НА 

ТАК ЗВАНИХ «ВОРОГІВ НАРОДУ» У БЕРЕЗНІ 1938 року
З ПРОТОКОЛУ ДОПИТУ

с. Строгановка 2 мая 1956 года
Я, следователь следотдела УКГБ при СМ УССР по Запорожской области 

ст. лейтенант Акимов допросил в качестве свидетеля Папазова Лукьяна Ти-
хоновича, 1909 года рождения, с. Райновка Приазовского р-на Запорожской 
области, болгарина, гр-на СССР, член КПСС с 1943 года, образование 4 клас-
са, несудимого, проживающего в с. Строгановка Приазовского р-на Запорож-
ской области, работающего председателем колхоза им. Калинина. Об ответ-
ственности за отказ от дачи показантий и за дачу заведомо ложных показаний 
предупрежден по ст. 87 и 89 УК УССР. (Підпис свідка)

Допрос начат в 11 часов 00 мин.
Вопрос: На каком языке Вы желаете давать показания?
Ответ: Показания желаю давать на русском языке, которым я свободно 

владею, хотя по национальности являюсь болгарином.
Вопрос: Где Вы проживали и чем занимались в 1937-1938 годах?
Ответ: В 1937-1938 годах я проживал в селе Райновка, бывшего Коларов-

ского района, работал там председателем местного колхоза.
Вопрос: Допрашивали ли Вас в 1938 году в отношении Плачкова Ивана Ти-

ховича и Неткова Алексея Георгиевича и если допрашивали, то что показывали?
Ответ: Точно не помню, но возможно допрашивали. Что я тогда 

показывал, не помню.
Вопрос: Вам предъявляються для ознакомления протоколы Вашего до-

проса в отношении названных Вам лиц от 21 и 22 марта 1938 года, где указа-
но, что они в Вашем присутствии высказывали антисоветские взгляды. Под-
тверждаете ли Вы изложенное в протоколах?
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Ответ: Прочитав лично протоколы моего допроса от 21 и 22 марта 1938 
года в отношении Плачкова Ивана Тихоновича и Неткова Алексея Георги-
евича и ознакомившись с подписями допрашиваемого, я хочу показать, что 
оба протокола подписаны мной. Плачкова и Неткова я хорошо знал как од-
носельчан, взаимоотношения с ними у меня были нормальные, личных сче-
тов к ним я не имею, родственником им не являюсь. Изложенных в протоколе 
антисоветских высказываний от этих лиц я никогда не слышал и об этом не 
показывал. Допросов как таковых не было. Обычно в село приезжал сотруд-
ник НКВД, приводя с собой санкции прокурора на арест нескольких человек, 
и говорил, что на этих лиц ему нужны показания об их антисоветской деятель-
ности: вредительстве, диверсиях, антисоветской агитации. Такие показания 
обычно давали активисты села. Их собирали и предлагали им подписывать 
заранее заготовленные протоколы допросов, что они и делали. Так же под-
писал предъявленные мне протоколы допросов и я. Обычно протоколы до-
просов нам не читали и мы не требовали этого, так. как это не влияло на 
ход дела. Прочитал или не прочитал, а подписывали все равно. Отказаться 
подписывать протокол допросов мы боялись, так как считали, что нас могут 
обвинить в стремлении защитить врагов народа, которые уже арестованы или 
имеется санкция на их арест, а следовательно (имеются – авт.) и материалы 
об их преступной деятельности. За это могли арестовать нас самых. При-
поминаю, что люди, причем одни и те же, столько подписывали протоко-
лов, что уже иногда давали подписи брат на брата и впоследствии некоторые 
отказывались подписывать. Таких лиц вызывали в районный отдел НКВД и 
там после соответствующей обработки принуждали их давать свои подписи...

ДАЗО. Ф.Р. 5747, оп. 3, спр. 447, арк. 115 – 118

         

        

Жертви голодомору на вулицях Харкова
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Р О З Д І Л  Д Р У Г И Й

ТРАГІЧНІ ДОЛІ
(Біографічні нариси,статті)

Олександр ТКАЧЕНКО
БОРОТЬБА ЗА ЛЮДСЬКІ ДУШІ

Релігія, як одна з форм суспільної свідомості, виникла одночасно з фор-
муванням людської спільноти. Матеріалістичне вчення класиків марксизму-
ленінізму впродовж багатьох десятиліть пояснювало виникнення релігії ви-
ключно фантастичним відображенням в свідомості людей пануючих над 
ними природних і суспільних сил. Тому і головний зміст релігії трактував-
ся як віра людей в існування богів, духів, душ тощо. За допомогою молитов, 
різних обрядів, свят і т. ін. віруючі, мовляв, намагалися впливати на надпри-
родні сили, випрошували у них «милості» для себе. Далі йшла мова про воро-
же ставлення релігії до класової боротьби, протидії експлуататорам, які вико-
ристовували релігійні почуття мирян для зміцнення свого економічного і по-
літичного панування. Отже, релігія – це «опіум для народу, один з видів духо-
вного гніту, що лежить скрізь і всюди на народних масах, задавлених вічною 
працею на інших, злиднями і самотністю». Таке місце відвів релігії Володи-
мир Ленін. Він в цьому був цілком солідарним з К. Марксом, який заявив, що 
закони, мораль і релігія для пролетаріату – всього лише буржуазні забобони.

Класики «єдино вірного вчення» нічого не сказали про вплив релігії на 
формування моральних якостей людини, точніше кажучи, вони сказали тіль-
ки про ними ж визначений негатив – рабську покору, сліпу віру в боже сло-
во, вимоги церкви суворо дотримуватися божих заповідей… А в тих заповід-
ях, наприклад, закладені і такі норми, яких комуно-більшовики не дотриму-
валися ніколи, які йшли врозріз з теорією і практикою марксизму-ленінізму. 
Як, наприклад, можна поєднати ленінське «расстреливать, никого не спраши-
вая и не допуская идиотской волокиты» з божою заповіддю «не убий»? Таких 
протиріч можна навести десятки, але ніхто не переконає нас в тому, що запо-
віді «не кради», «шануй батька твого і матір твою», «не перелюбствуй», «не 
давай лжесвідчень» і т. п. шкідливі для суспільства лише тому, що то релігій-
ні заповіді. Це загальнолюдські надбання, які впродовж тисячоліть заклада-
лися в людську свідомість. Отже, релігія – це не сліпе і бездумне виконання 
невідомо ким сформульованих положень, а ще й могутня сила формування 
людської душі, світогляду, сумління. Мабуть, потреба в цьому теж стала одні-
єю з причин її виникнення й існування протягом тисячоліть. 

Варто зазначити, що високі моральні цінності закладені в постулати всіх 
релігій. Коли б це було не так, то людство відмовилося б від тих віровчень, 
які закликають до ганебних норм поведінки, але таких релігій немає. В су-
часних умовах релігія займає чільне місце як універсальне духовне явище 
суспільства.
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Зростання суспільної ролі релігії зумовило піднесення в суспільній сві-
домості важливості загальнолюдських цінностей. Їх чітко сформулювала за-
гальнолюдська мораль, підтримувала і обґрунтовувала релігія. Це дало мож-
ливість релігії відігравати роль об’єднавчого чинника суспільства, зберігати 
його сталість. Давньоєгипетська релігія, конфуціанство, даосизм, християн-
ство, іслам вели людей до морального самовдосконалення, налагодження гар-
монії між особистістю і суспільством, формування почуття відповідальності, 
поєднання інтересів особи та маси.

І тут ми підходимо до ключового питання у відносинах церкви і держави, яке 
завжди хвилювало людство. Не будемо розглядати співіснування багатьох релі-
гій і влади, починаючи від доісторичних часів та середньовіччя. Звернімося до 
більш знайомих нам років існування Російської імперії та її спадкоємців – СРСР і 
Російської федерації. Чому між церквою і владою цих утворень велася така жор-
стока і непримиренна боротьба протягом століть? Не затихає це протистояння і 
сьогодні. Все пояснюється дуже просто: ця боротьба точилася за людські душі. 
І влада, і церква прекрасно засвоїли тезу про те, що хто володіє масами – той і 
є справжнім господарем у державі. Згадаймо ленінське положення про те, що 
ідея, заволодівши масами, стає реальною силою. А ділитися владою нікому не 
хотілося. Здавалося б, все так просто: віруючі займаються своїми церковними 
справами, а влада керує державою, піклується про народ, розвиває господарство, 
захищає територіальну цілісність і т. п. Але ж ні! Вся історія Росії просякнута 
державно-церковним протистоянням. І це при тому, що імперія на словах підтри-
мувала релігію, а та в свою чергу – імперію. Згадаймо церковний постулат про 
те, що «всяка влада – від Бога». Але держава  не хотіла ділитися владою з Богом! 

Шалений наступ російського царизму на церкву добре відслідковується, 
наприклад, в переслідуванні царем Олексієм Михайловичем старообрядниці 
боярині Морозової, яку заморили голодом в 1675 році. Згадаймо несамовиті 
нападки на церкву Петра І, його жорстоку боротьбу з старовірами, «розколь-
никами» і т. п. Характерно, до речі, що проти церкви боролися люди, далекі 
від елементарних понять порядності і людської гідності. Іван IV (Грозний), 
наприклад, характеризується сучасниками як людина надзвичайної жорсто-
кості, аморальна, безжалісна. На його совісті безліч вбивств політичних про-
тивників, в тому числі релігійних діячів і навіть… власного сина. Не меншої 
«слави» заслуговує і Петро І. Ми вже звикли до того, що в імперській Росії та 
її наступниках – Радянському Союзі і Російській федерації – його подають ве-
ликим реформатором, прогресивним діячем, що «прорубав вікно в Європу», 
тобто вивів Росію у світ. Правда, на цей рахунок існує жарт про те, що поряд-
ні люди ходять через двері, а не прорубують вікна до сусідів. А яким же на-
справді був цей «реформатор»? Щоб уникнути звинувачень в тенденційності, 
надамо слово російському письменнику Л.Толстому:

«С Петра І начинаються особенно поразительные и особенно близкие и 
понятные нам ужасы русской истории… Беснующийся, пьяный, сгнивший от 
сифилиса зверь четверть столетия губит людей, казнит, жжет, закапывает жи-
вьем в землю, заточает жену, распутничает, мужеложествует… Сам, забавля-
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ясь, рубит головы, кощунствует, ездит с подобием креста из чубуков в виде 
детородных органов и подобием Евангелий – ящиком с водкой… Коронует 
б…ь (у Толстого це слово написане повністю – авт.) и своего любовника, ра-
зоряет Россию и казнит сына… И не только не поминают его злодейств, но 
до сих пор не перестают восхваления доблестей этого чудовища, и нет конца 
всякого рода памятников ему». (ПСС. – М., 1936 – Т. 26. – С.568) 

Тож немає нічого дивного в тому, що Льва Толстого було відлучено від 
церкви і це рішення не скасоване до сьогодні, як не зняте й церковне проклят-
тя – анафема. Російська церква і тоді й тепер догоджає в першу чергу царю 
земному, а вже потім – небесному. 

Після листопадових подій 1917 року відношення нової державної влади 
до церкви спочатку не було ворожим, але розвиток подій уже поставив країну 
на поріг епохи тотального атеїзму. До того ж більшовики керувалися настано-
вами Маркса про релігію як опіум для народу. Та і сама більшовицька влада не 
мала бажання поступатися церкві можливостями впливу на маси. А ще у во-
лодінні церкви знаходилися великі матеріальні цінності, а комуністи-ленінці 
і самі були дуже охочі до золота-срібла… Тож Радою Народних Комісарів Ро-
сійської Федерації 23 січня 1918 року спішно був прийнятий декрет про від-
ділення церкви від держави і школи від церкви. Декрет ускладнив положення 
церкви, позбавив її прав юридичної особи і права володіти власністю. Отже, 
руки у держави були розв’язані і незабаром побачив світ новий декрет про ви-
лучення церковних цінностей, що знаходилися у розпорядженні груп віру-
ючих. Розпочалися масові судові процеси над духовенством, яке протидіяло 
грабунку церков. Уже на середину 1922 року відбувся 231 судовий процес, на 
лаві підсудних опинилися 732 чоловіка, багато з яких були розстріляні.

Про напруженість становища свідчить і той факт, що на засіданнях По-
літбюро ЦК РКП(б) за рік було розглянуто 34 питання про Російську право-
славну церкву. Основним виконавцем рішень Політбюро з релігійних питань 
стало Головне Політичне управління (ГПУ), в якому цими проблемами за-
ймалося VI відділення Секретного відділу. В 1923 році в провадженні цього 
відділення знаходилася 301 справа, за якими було заарештовано 375 чоловік. 
Всього ж у 1922 – 1923 рр. було репресовано майже 10 тисяч чоловік, з яких 
близько 2 тисяч було розстріляно. Репресії і розстріли завжди супроводжува-
ли зусилля радянської влади в її боротьбі з церквою. Особливо ж коли це сто-
сувалося величезних церковних цінностей! Варто зауважити, що ці переслі-
дування були спрямовані не лише проти російської православної церкви, а й 
проти інших конфесій – священиків, муллів, рабинів та прихильників інших 
релігій арештовували, розстрілювали або засилали в концтабори. 

Влітку 1921 року в країні спалахнув страшенний голод, до травня 1922 року 
голодувало вже майже 20 млн. чоловік, близько мільйона померло, 2 млн. ді-
тей залишилися сиротами. Це лихо теж було використане владою для бороть-
би з церквою. Ленін поставив завдання: «Именно теперь и только теперь, ког-
да в голодных местах едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи 
трупов, мы можем (и поэтому должны) провести изъятие церковных ценностей 
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с самой бешеной и беспощадной энергией, не останавливаясь перед подавле-
нием какого угодно сопротивления… Чем большее число представителей реак-
ционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам по этому поводу 
расстрелять, тем лучше». Чи можна уявити щось більш цинічне і кровожерливе, 
враховуючи, що сказав це «великий гуманіст» і «вождь світового пролетаріату»?     

При вилученні церковних цінностей у 1414 випадках влада застосовувала 
зброю. В результаті було награбовано: 33 пуди золота, 24 тисячі пудів срібла 
і кілька тисяч дорогоцінних каменів. Всього ж було вилучено цінностей на                                                                                                                                        
7 мільярдів 150 мільйонів золотих рублів. І це далеко не остаточний результат! 

Оскільки вилучення церковних цінностей велося під гаслом допомоги 
голодуючим, то постає питання: як же були використані ті величезні «при-
бутки»? Відповідь дає І. Буніч у книзі «Золото партії»: тільки в голодному 
1921 році до деяких банків на персональні рахунки надійшло:

– від Троцького – 11 мільйонів доларів лише в один з американських банків
  і 90 мільйонів швейцарських франків у Швейцарський банк;
– від Зінов’єва – 80 мільйонів швейцарських франків;
– від Урицького – 85 мільйонів швейцарських франків;
– від Дзержинського – 80 мільйонів швейцарських франків;
– від Ганецького – 60 мільйонів швейцарських франків і 10 мільйонів 
  доларів США;
– від Леніна – 75 мільйонів швейцарських франків.
Підкреслимо: це тільки в лиховісному голодному 1921 році! Ось такі 

люди вершили долі мільйонів! Куди вже тут до божої заповіді «не вкради»…   
Боротьба за вилучення церковних цінностей виявилася звичайним гра-

бунком з метою забезпечення в першу чергу добробуту більшовицьких вож-
дів. Доказом цього може бути майже детективна історія з сейфом ленінського 
сподвижника Я.М.Свердлова. Після його смерті в березні 1919 року не змо-
гли відшукати ключі від його особистого сейфу. Відкрили той сейф аж у лип-
ні 1935 року і виявили там: золотих монет царської чеканки на суму 108 525 
рублів, золоті вироби, багато з них з дорогоцінними камінцями, – 705 предме-
тів, 7 чистих бланків паспортів царського зразка, кредитних царських білетів 
на 750 тисяч рублів. Крім того, були виявлені закордонні паспорти на імена: 
Якова Михайловича Свердлова, Цецілії-Ольги Гуревич, Катерини Сергіївни 
Георгієвої, княгині Олени Михайлівни Барятинської, Сергія Костянтиновича 
Ползикова, Ганни Петрівни Романюк, Івана Григоровича Кленочкіна, Адама 
Антоновича Горена, Олени Сталь (німецький паспорт). Як бачимо, більшо-
вицькі вожді про всякий випадок готували собі «запасні аеродроми» – звідси 
і закордонні паспорти і солідні валютні рахунки в іноземних банках. 

А згодом розпочалася і руйнація церковних храмів, соборів, лавр, зняття 
дзвонів і т. д. Це ганебне дійство продовжувалося аж до кінця 30-х років. У 
вересні 1937 року ЦК ВКП(б) спеціальним рішенням проголосив «безбожну 
п’ятирічку» – до кінця 1937 року в СРСР мали бути ліквідовані всі релігій-
ні конфесії і навіть зовнішні вияви релігійності. Почалося знищення храмів 
та предметів культу, посилився економічний та політичний тиск на духовен-
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ство. Священики були позбавлені виборчих прав, їх обкладали непомірними 
податками, змушували відрікатися сану. У 1929-1930 рр. цьому тискові ско-
рилися до 2 тис. священнослужителів. У непокірних конфісковували майно, а 
сім’ї виселяли та «розкуркулювали». В жодній країні світу не було такого лю-
того наступу на релігію, яку сповідувала основна маса населення.

Було спрощено процедуру закриття храмів. Рішення про це могли приймати 
місцеві відділи НКВС за несплату податку, поширення епідемії, на «вимоги насе-
лення», на підставі «зібрань ворожих державі елементів». Як наслідок – в Україні 
було закрито до 75 – 80 % (8 тисяч) храмів. На початок 40-х років не залишилося 
жодної православної церкви у Вінницькій, Донецькій, Кіровоградській Микола-
ївській, Сумській, Хмельницькій областях, по одній було в Луганській, Полтав-
ській, Харківській. Із 1710 храмів Київської області за призначенням використо-
вувалися лише 2, з 23 монастирів – жодного, із 1435 священиків служили три… 

Проте, незважаючи на свій запеклий атеїзм, комуністична влада вела бо-
ротьбу не тільки за церковні багатства, а й в першу чергу – за душі вірую-
чих. Більшовицькі вожді прекрасно розуміли, що водночас позбавити міль-
йони людей віри в Бога неможливо – церква залишалася реальною і впливо-
вою силою, незважаючи на всі переслідування її з боку влади. Більше того: 
ці переслідування поповнювали ряди симпатиків церкви. Отже, залишало-
ся одне: перебрати на себе можливості її впливу на маси. Це сталося після 
того, як більшовицький натиск на релігію дещо послабився, особливо з по-
чатком війни 1941 – 1945 рр. Сталін, мабуть, і сам не вірив у те, що знесиле-
ні голодоморами, колективізаціями, розкуркулюваннями, репресіями народи 
СРСР з криками «За Родину, за Сталина!» будуть кидатися зі зв’язками гра-
нат під гусениці німецьких танків, закривати своїми тілами амбразури воро-
жих дотів, спрямовувати палаючі літаки на колони фашистської бронетехні-
ки… А зробити це можна було тільки перетягнувши священнослужителів на 
свій бік. І це завдання було успішно виконане! Перестрілявши і запроторив-
ши в концтабори найбільш непоступливих священнослужителів та віруючих, 
влада трохи послабила свою «мертву хватку», скориставшись їхнім патріо-
тичним бажанням допомогти Батьківщині в тяжку хвилину. На зібрані вірую-
чими гроші була сформована танкова колона «Дмитрий Донской», побудова-
ні літаки для авіаескадрилій «За Родину» та «Александр Невский». 

У післявоєнний період політика радянської влади щодо церкви була ней-
тральною до початку 50-х років, але нові репресії проти церкви не могли не 
розпочатися тому, що оцінка релігії, як реакційного явища, владними структу-
рами не була знята. До того ж церква завоювала неабиякий авторитет своїми 
патріотичними діями, спрямованими проти загрози фашизму. Тому особливос-
тями нових репресій став їх завуальований характер. Методи тиску на релігій-
них опонентів змінювалися, але не відзначалися чимось новим, оригінальним. 
Радянська влада боролася не з релігійною ідеологією, а з носіями цієї ідеології. 
Їх обкладали непомірними податками, не допускали дітей до вузів, примушу-
вали залишати культові споруди, втручалися в діяльність релігійних об’єднань. 
Варто зазначити, що ця боротьба держави проти релігії не була спрямована 
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лише проти християнства – переслідувалися й інші релігійні конфесії. Утис-
ків зазнавали і мусульмани, і іудеї, і представники різних релігійних сект, яких 
було чимало. Тож закривали і знищували церкви, мечеті, синагоги, костьоли, 
монастирі та лаври, здійснювали шалений тиск на духовенство і віруючих.

Наступним етапом боротьби держави з релігією стало формування законо-
давчої бази для гонінь на церкву. Згідно з постановою «Про посилення контр-
олю за виконанням законодавства про культи» 1961 року скорочується чисель-
ність монастирів та церковних громад, послаблюється матеріальна база церк-
ви. В період з 1960 до 1965 року в Україні було закрито 4165 церков. У деяких 
областях знято з реєстрації до 90 відсотків загальної кількості релігійних гро-
мад. У Криму залишилось діючими 14 церков, у Запорізькій області – 9, у Дні-
пропетровській – 26. Вилучені культові споруди використовувалися державою 
для різних господарських потреб або порожніми і розвалювалися… А платою 
за протести проти беззаконня була кар’єра, а то й життя.   

Знищивши чи запроторивши в концтабори непокірних священнослужи-
телів, комуністична влада впритул зайнялася тими, хто через різні причини 
був готовий до співробітництва. Звичайно, це не було новинкою – за поді-
бним сценарієм діяла і влада царської Росії. Перетягнути священиків на свій 
бік, зобов’язати їх інформувати відповідні органи про настрої та наміри насе-
лення, боротися з «крамолою». Згадаймо хоч би невелике оповідання Архи-
па Тесленка «У схимника». Тож за справу взялися відповідні радянські «ор-
гани» – ДПУ, НКВС, КДБ. Почалася активна і цілеспрямована «обробка» свя-
щеннослужителів ще в перші роки існування радянської влади, з кожним ро-
ком вона набирала все більших обертів. Дійшло до того, що комуністична пар-
тія і КДБ підбирали і затверджували на посади церковних ієрархів «своїх лю-
дей». З документів, оприлюднених останніми роками, дізнаємося про те, що з 
партійними органами та КДБ узгоджувалися кандидатури патріархів, митро-
политів, архієпископів та єпископів. 

Колишній полковник КДБ, а нині російський письменник Костянтин Пре-
ображенський у 2005 році заявив на радіо «Голос Америки»:

«Всі радянські єпископи призначені державою. Точніше кажучи – КДБ. 
Тому що єпископ – це керівник обласного масштабу. Керівників обласного 
масштабу затверджував ЦК КПРС, його ідеологічний відділ. Документи для 
кадрових призначень готували КДБ з ЦК… Кожна довідка закінчувалася од-
нією й тією ж фразою: «Співпрацює з такого-то року». Саме вона була для ЦК 
головною, а зовсім не церковні заслуги єпископа». 

«За радянських часів не було жодного священика, який би не мав кон-
тактів з органами безпеки (виділено мною). Це називалося «реєстрація». Без 
неї ти не мав права служити на парафії, – говорить у інтерв’ю «Газеті по-
українськи» 22 січня 2009 року Патріарх Київський і всієї Руси-України Фі-
ларет, і далі він сказав: «Як єпископ я мав сам призначати священиків на па-
рафію, але мусив погоджуватися на тих, кого мені підсовували. Особливо 
важко було в часи «хрущовщини». Я був тоді ректором Київської семінарії. 
Списки абітурієнтів узгоджував із КДБ. Відсіювали всіх із вищою освітою.»
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І, нарешті, останнє. Що ж було і є предметом непримиренної боротьби 
влади і церкви протягом багатьох століть – від сивої давнини і до наших днів? 
Відповідь лежить на поверхні: людські душі! Бо ні влада, ні релігія не можуть 
існувати без моральної і матеріальної (!) підтримки суспільства, що склада-
ється з отих душ. А ділитися прибутками з конкурентами так не хочеться… 
От і точиться безкомпромісна боротьба за ті душі. Іноді наставало перемир’я, 
іноді боротьба загострювалася. Так триває і до сьогодні. Не варто тільки зви-
нувачувати віруючих. Не вони розв’язували війни, тероризували братів по 
вірі, проводили жорстокі репресії. Багато десятків і сотень тисяч з них були 
розстріляні або стерті в табірний пил лише за те, що свято вірили в Бога і ви-
конували його заповіді. Все це творила владна верхівка держави. 

Варто пам’ятати й те, що переслідуванням були піддані не лише христи-
яни. Представники інших релігійних конфесій і угруповань постраждали не 
менше. А всі вони вірили в одного Бога! В Запорізькій області, наприклад, 
люто переслідувалися і католики, і меноніти, і мусульмани, і п’ятидесятники, 
і баптисти та інші. 

На терені сучасного зростаючого плюралізму усвідомлюється важлива 
роль релігії як духовного чинника українського суспільства, зростає вплив 
релігійних цінностей на життя України. Розбудова ринкових відносин, вхо-
дження України до правового простору Європейського співтовариства, лікві-
дація ідеологічної одноманітності дають можливість людині вільно самовиз-
начитись світоглядно і політично на основі Закону «Про свободу совісті та 
релігійні організації». 

В цій книзі ми намагалися в міру наших можливостей висвітлити не 
лише питання важкого релігійного життя Запорізької області в роки комуно-
радянського режиму, а й продовжуємо опубліковувати документи і подаємо біо-
графічні довідки про громадян, що зазнали від того режиму жорстоких репресій.

Валерій СТОЙЧЕВ
ВАЖКИЙ ШЛЯХ РИМО-КАТОЛИКІВ ЗАПОРІЖЖЯ

У місті Олександрівську (з 1921 р. – м. Запоріжжя) і його околицях на по-
чатку ХХ століття не було жодного католицького храму. Жителі Олександрів-
ська католицького віросповідання були позбавлені можливості відвідувати і 
слухати церковні богослужіння. Бажаючі задовольнити свої релігійні потреби 
вимушені були їздити аж до Катеринослава (нині м. Дніпропетровськ) чи Хар-
кова. Таке дороге задоволення було доступне далеко не всім і не завжди. Інко-
ли до Олександрівська приїздив священик для проведення служби. Але через 
відсутність необхідного спеціального приміщення, в якому можна було б зби-
ратися на богослужіння і здійснювати релігійні треби, він приїжджав не так 
часто, як того хотілося місцевим католикам. Тому католицька община виріши-
ла побудувати в м. Олександрівську невеликий молитовний будинок. Для цьо-
го її представники 22 травня 1902 року звернулися в Олександрівське місь-
ке управління з проханням про відведення безвідплатної земельної ділянки.
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У 1903 році Олександрівська міська дума продала католицькій громаді за 
пільговою ціною невеличку ділянку землі, а в 1906 році католицький моли-
товний будинок прийняв перших прихожан.

Як вдалося з’ясувати з «Адрес-календаря Екатеринославской губернии» 
за 1917 рік, на чолі Олександрівського римо-католицького костьолу перебу-
вав ксьондз Вікентій Антонович Сквирецький. Тривалий час його доля за-
лишалася невідомою і лише з другої книги видання «Реабілітовані історією. 
Дніпропетровська область», виданому у 2008 році, дізнаємося, що 9 листопа-
да 1937 року він був заарештований за звинуваченням в антирадянській агі-
тації і згодом розстріляний.1

У розпал сталінських репресій саме за зв’язок з ксьондзом Сквирецьким 
були заарештовані і розстріляні керівники Запорізької католицької общини 
брати Якшти Станіслав і Купріян.

З анкети Запорізької католицької релігійної громади за 1924 рік вдало-
ся з’ясувати, що членів громади було зареєстровано 66 осіб, в тому числі: ро-
бітників – 15, селян – 3, торговців – 5, службовців – 17, кустарів, ремісників, 
інтелігентів та інших – 26 громадян. За національною ознакою в католицьку 
громаду входили німці, поляки, литовці і вірмени.

Римо-католицька община знаходилася за адресою: м. Запоріжжя, вулиця Гряз-
нова, буд. № 97. Район діяльності общини поширювався тільки на м. Запоріжжя. 

На початку 1924 року органами радянської влади з метою тотального 
контролю над релігійними громадами всіх конфесій була проведена акція під 
гаслом «Релігію під контроль». Духівництво і члени релігійних громад по-
винні були надати  до адмінвідділів виконкомів анкети з фотокартками у двох 
примірниках. Запорізька римо-католицька громада теж змушена була підко-
ритися цій директиві. Від общини держава вимагала також скласти і підписа-
ти стандартний статут для подальшої діяльності. Ця вимога була виконана, і в 
квітні 1925 року статут було затверджено Губвідділенням у справах культів.2

Головою общини того часу був литовець Якшта Станіслав Йосипович, 55 ро-
ків, колишній селянин, член католицької громади з 1900 року. До лютневої рево-
люції 1917 року займався торгівлею в м. Олександрівську, після жовтневого пере-
вороту 1917 року і до грудня 1923 року працював сторожем. В релігійних справах 
йому активно допомагали: брат Купріян Йосипович, вірменин Татосов Сергій 
Іванович, поляки Козицький Дамозій Карлович та Ілишко Венедикт Юрійович, 
німець Майн Іван Петрович, латиш Лукальський Генріх Антонович та інші.

Римо-католицька община з кожним місяцем набувала в місті все більшої 
популярності і це, нарешті, занепокоїло владу, яка почала думати про дійову 
боротьбу з «релігійним дурманом». І от 21 листопада 1926 року в газеті «Чер-
воне Запоріжжя» з’являється невеличка замітка під заголовком «Костьол фіз-
культурникам», у якій говорилося про клопотання окружної ради фізкульту-
ри щодо надання католицького молитовного будинку для зимових занять фіз-
культурників у зв’язку з тим, що в ньому, мовляв, не буває богослужінь. 

Рада Запорізької римо-католицької общини швидко відреагувала на таку 
провокацію, звернувшись 26 листопада 1926 року до відділу культів Запорізь-
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кого окрвиконкому із заявою, повідомляючи, що «…в связи с тем, что в об-
щине нет постоянного священника ежемесячно приезжает из Екатериносла-
ва и кроме того, по воскресеньям народ собирается в церкви и исправляет бо-
гослужение без священника, но тек как при указанном доме нет колокола, то 
это не бросается людям в глаза и создается впечатление как будто никогда не 
бывает богослужение.»3 Вся громада римо-католиків активно виступила на 
захист своїх прав, і запорізький костьол не був переданий «фізкультурникам». 

Кожного разу дозвіл на богослужіння римо-католики мали отримувати у від-
ділі культів Запорізького окрадмінвідділу і туди ж повідомляти про його прове-
дення. Так 28 квітня 1927 року голова общини Станіслав Якшта повідомляв вла-
ду: «...25 апреля с. г. в молитвенном доме общины было богослужение, отслужен-
ное священником Вольф из Днепропетровска.» 6 серпня 1927 року богослужін-
ня було проведене ксьондзом Ф. Куном з села Дудникове Жеребецького району.4 

Згідно з даними НКВС УСРР, станом на 1 травня 1927 року в республіці 
нараховувалося 128 ксьондзів. З них у Дніпропетровському окрузі – 2, в Кри-
ворізькому – 1, Мелітопольському – 3 ксьондзи. В Олександрівському окрузі 
взагалі не було жодного римо-католицького священика. Це свідчило про зна-
чні успіхи влади в боротьбі з католицьким духівництвом на Запоріжжі.5 

На початку 1930 року Запорізький костьол було закрито, а приміщення 
передано під клуб. На членів общини, які не змирилися із закриттям, почали-
ся гоніння. Так, Станіслав Йосипович Якшта був звинувачений у спекуляції 
золотом і валютою.

З цього часу в країні розпочалися масштабні «операції» щодо ліквідації 
куркульства як класу, а також проведення масових арештів членів «антира-
дянських» партій, білогвардійців, жандармів і чиновників царської Росії, бан-
дитів, учасників антирадянських організацій, церковників і сектантів.

Особливо активізувалася діяльність радянських каральних органів з по-
чатком 1937 року, коли згідно з вказівкою «згори» на місцях були складені 
списки на увесь «контрреволюційний елемент». Тоді ж почалися масові аре-
шти і фальсифікації так званих контрреволюційних справ. Сенс цих акцій 
зводився до «розкриття і знешкодження» так званих всесоюзних контррево-
люційних організацій: шпигунсько-диверсійної, антирадянської повстансько-
терористичної, есерівсько-шпигунської, контрреволюційно-націоналістичної 
фашистської, польської організації військової та багатьох інших вигаданих 
чекістами формувань і груп.

У цю загальнодержавну машину перемелювання «ворогів народу», зви-
чайно, потрапила і запорізька римо-католицька громада. Були арештовані її 
керівники й активісти. 1 серпня 1937 року оперуповноважений 3-го відділен-
ня УДБ Запорізького міського відділу НКВС сержант державної безпеки Пул-
кін, розглянувши матеріали у звинуваченні Якшти Станіслава Йосиповича в 
злочинах, передбачених ст. 54 ч. 6 КК СРСР, дійшов висновку, «что он Якшта 
бывший председатель Запорожской римо-католической общины то есть 
тесно связан с ксендзом Сквирецким проживающим в Днепропетровске, 
имеет связь с закордонном, высказывает явно контрреволюционные 
взгляды, подозревается в шпионаже в пользу Польши.»
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На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 143, 145 і 156 КПК УРСР, 
цей Пулкін ухвалив заарештувати Якшту Станіслава Йосиповича і відправи-
ти його до Запорізької в’язниці. Через кілька днів було заарештовано і брата 
Купріяна за контрреволюційну агітацію та участь в антирадянській організа-
ції, тобто в римо-католицькій общині. 

Обох братів енкавеесівці звинувачували також в польському націоналізмі 
і в тому, що вони проводили активну контрреволюційну діяльність, спрямова-
ну на вихваляння польської фашистської держави. А Купріян Якшта до того 
ж був ще й учасником «Польської Організації Військової», в яку начебто був 
завербований в 1933 році одним з її керівників – ксьондзом Сквирецьким. Го-
ловною «провиною» Станіслава Якшти було те, що він протягом багатьох ро-
ків керував Запорізькою римо-католицькою общиною, мав зв’язки та знайом-
ства з католицьким духовенством. 18 жовтня 1937 року рішенням Народного 
Комісара Внутрішніх Справ СРСР і Прокурора СРСР Якштів Станіслава Йо-
сиповича та Купріяна Йосиповича було засуджено по першій категорії – до 
розстрілу. Вирок було виконано 2 листопада 1937 року в м. Запоріжжі.6 

22 листопада 1958 року Якшта Олена Антонівна – дружина Купріяна Йоси-
повича – звернулася з письмовою заявою до начальника УКДБ по Запорізькій 
області щодо відомостей про долю її чоловіка: «мой муж Якшта Куприян Оси-
пович рожденье в Литве 1875 г., живущий, в г. Запорожье, по ул. Грязнова д. № 
38, кв. 1 был репрессирован 5 сентября 1937 года. Последнее время работал в 
магазине им. Микояна. Прошу сообщить где он (мертвый) или живой.» 

8 січня 1959 року оперуповноважений УКДБ по Запорізькій області стар-
ший лейтенант Кузнецов розглянув цю заяву і, достеменно знаючи, що Купрі-
ян та його брат Станіслав були безневинно розстріляні ще у 1937 році, розпо-
рядився дати Олені Антонівні брехливу відповідь про те, що, мовляв, Якшта 
Купріян Йосипович, перебуваючи в місцях позбавлення волі, помер 15 верес-
ня 1942 року від склерозу серця.7 

Лише у 1989 році брати Якшти були реабілітовані і відкрилася страшна 
правда про їхню долю. 28 серпня Купріян Йосипович, а 6 вересня Станіслав 
Йосипович були реабілітовані згідно з Указом Президії Верховної Ради СРСР 
від 16 січня 1989 року «О дополнительных мерах по восстановлению спра-
ведливости в отношении жертв репрессий, имевших место в 30-х – 40-х и на-
чале 50-х годов».     
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Ігор ПАВЕЛКО

ПРО ПАСТОРА БАПТИСТСЬКОЇ ОБЩИНИ СЕЛА
ШЕЛЮГИ ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ, 

РОЗСТРІЛЯНОГО ЗА ВІРУ
В історії нашої країни напевно немає більш важкої дати, ніж «37 рік». Цей 

рік запам’ятався багатьма значущими подіями в житті нашої країни. «Вчора 
на процесі троцькістського центру з яскравою насиченою промовою висту-
пив державний обвинувач А.Я.Вишинський. Заключні слова тов. Вишинсько-
го: «Я звинувачую не один! Я звинувачую разом зі всім нашим народом, зви-
нувачую найтяжчих злочинців, гідних тільки однієї міри покарання – розстрі-
лу, смерті.» Ці слова були підтримані довго не стихаючими оплесками всього 
залу.  Так писала газета «Правда» за 29 січня 1937 року про виступ Генераль-
ного прокурора СРСР Андрія Вишинського на судовому процесі «головних 
ворогів радянської влади» на той час. Саме з цього процесу почався 1937 рік, 
рік наймасовіших і найжорстокіших репресій проти свого народу. Природно, 
що основною метою цього процесу було усунення політичних конкурентів 
для встановлення цілковитої диктатури і контролю над народом. Цей процес 
мав бути показовим і на його прикладі влада дала зрозуміти, як буде з кож-
ною людиною, яка постане проти неї. Тим більше, що машина каральних ор-
ганів вже була запущена на повну потужність. Так з 1934 року починає актив-
но розвиватися система ГУЛАГ (головне управління виправно-трудових та-
борів, трудових поселень). Спеціальні управління ГУЛАГу об’єднували ба-
гато виправно-трудових таборів (ВТТ), у яких були встановлені важкі умо-
ви утримання засуджених: не дотримувалися елементарні людські права, за-
стосовувалися суворі покарання за найменші порушення режиму тощо. Ро-
бота ГУЛАГу як інструменту таборів стала інтенсивнішою у другій полови-
ні 30-х років. В його катівнях тільки за 37-й і 38-й роки було підписано 681 
692 смертних вироки (близько 1000 вироків на день). Природно, що для про-
ведення широкомасштабних репресій необхідно було підготувати не тільки 
систему каральних органів, але і сформувати громадську думку свого наро-
ду про необхідність проведення цих репресій. Для цього проводилася актив-
на пропаганда засобами масової інформації. Наприклад, газета «Комсомоль-
ская правда» 5 травня 1937 року писала: 

«При выборах нам придется иметь дело с враждебной агитацией и 
враждебными кандидатурами», – предупреждал тов. Жданов в своем докладе 
на пленуме ЦК ВКП(б). Это предупреждение особенно правильно по отно-
шению к деревне. Враждебные элементы, пользуясь слабостью политичес-
кой и культурной работы, играя на религиозных чувствах отсталой части на-
селения, пользуясь часто неграмотностью и малограмотностью колхозников, 
особенно стараются здесь, в деревне, развить свою подрывную работу и ан-
тисоветскую агитацию. В этих условиях должна быть особенно велика роль 
комсомола на селе как первого помощника партии во всех ее мероприятиях». 

7 Зам. № 3393
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За допомогою таких газетних матеріалів проводилася агітація по боротьбі з 
контрреволюційними елементами на селі.

Окремим питанням ставилася антирелігійна агітація і боротьба радян-
ської влади проти релігійних організацій і віровчень. Оскільки з моменту 
утворення СРСР відразу був взятий курс на свободу віровчень і відокремлен-
ня держави від релігії, то і практично відразу ж почалася антирелігійна агіта-
ція і пропаганда. 23 січня 1918 року було видано декрет «Про відокремлення 
церкви від держави і школи від церкви». Цей законодавчий акт більшовиць-
кої влади скасовував будь-яку дискримінацію громадян у зв’язку з їх ставлен-
ням до релігії, проголошував світськість держави і школи, усував раніше іс-
нуючий поділ релігійних організацій на «пануючі», «стерпні» і «гнані» - всі 
вони стали рівноправними «приватними товариствами», які утворюються на 
добровільних засадах і утримуються за рахунок віруючих. Декрет створював 
правові, організаційні та матеріальні умови, коли кожен громадянин міг віль-
но визначити своє ставлення до релігії і поступати згідно зі своїми переко-
наннями. Пункт № 3 декрету свідчив: «Кожен громадянин може сповідувати 
будь-яку релігію, або не сповідувати ніякої». Можна сказати, що в січні 1918 
року Росія стала врівень з передовими буржуазними державами того часу, які 
в своїх конституційних актах закріплювали принцип свободи совісті. Але не 
тільки. Вона зробила ще один і дуже принциповий крок вперед, гарантуючи 
не тільки право на віру, але і право не мати релігійних переконань, бути ате-
їстом. З 1922 року починає виходити газета «Атеїст». А в 1925 році створю-
ється всесоюзне товариство «Союз войовничих безбожників». Стаття 1 Ста-
туту Спілки войовничих безбожників СРСР сформульована так: «Союз во-
йовничих безбожників є добровільна пролетарська громадська організація, 
яка ставить своїм завданням об’єднання широких мас трудящих СРСР для 
активної систематичної і послідовної боротьби з релігією у всіх її видах та 
формах, яка є гальмом соціалістичного будівництва і культурної революції». 
Ця організація сприяла виданню різного роду пропагандистської літерату-
ри. Наприклад, такої як «Біблія для віруючих і невіруючих» автора Омеляна 
Ярославського, який критикував Біблію з послідовно класових і матеріаліс-
тичних позицій. Природно, що ці дії, проведені владою, не могли не викли-
кати хвилю протесту з боку віруючих різних релігійних конфесій. Особливо 
активною була боротьба проти віруючих євангельських християн баптистів 
(ЄХБ)*, адже багато статутів та положень баптистської церкви суперечили 
законам, встановленим радянською владою. До того ж до початку 20-х років 
чисельність євангельських християн баптистів стала стрімко зростати, попо-
внюючись переважно за рахунок сільського населення, причому головною 
фігурою поступово став середняк, частка якого становила 45 – 60 %. У містах 
переважали кустарі, ремісники, наймані робітники, прислуга – в основному 
колишні селяни. Вони також поповнювали ряди баптистів. Вже у 1918 році 
____________

*Баптизм – учення однієї з християнських сект, що заперечує більшість релігійних обрядів і ви-
знає хрещення тільки в дорослому віці (Великий тлумачний словник сучасної української мови. Київ. 
2004 р., стор. 37).
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виникли перші баптистські сільськогосподарські комуни: «Прилучье» в Нов-
городській губ., «Башан» в Єнісейській та «Гефсиманія», «Віфанія», «Цоару» 
у Тверській губерніях та інші. У 1921 році при Наркомземі навіть була ство-
рена спеціальна комісія з заселення вільних земель і колишніх поміщицьких 
маєтків громадами баптистів, євангельських християн, старообрядців і т. п. 
До 1924 року в Росії було 25 комун баптистів, які проіснували недовго. 

На початку 1-ї світової війни баптисти відмовлялися брати в руки зброю. 
Але 4 січня 1919 року було видано декрет про звільнення з військової пови-
нності за релігійними переконаннями і розгляд кожного окремого випадку 
покладався на Об’єднану раду релігійних громад і груп, члени яких відві-
дували призовні пункти і надсилали клопотання в народні суди. У 1923 році 
євангельські християни* і в 1926 році баптисти на своїх з’їздах визнали не-
обхідним для членів їхніх громад відбування військової повинності. Очевид-
ці цих подій стверджують, що це було зроблено під жорстким тиском ДПУ. 
У 1925 році на пленумі Союзу баптистів було прийнято рішення про те, що 
в 1926 році необхідно розширити місіонерську діяльність і посилити робо-
ту серед інородців, які проживають на території СРСР, забезпечити їх літера-
турою і Священним писанням. На цьому ж пленумі було оприлюднено кіль-
кість громад та їх членів. Загальна кількість близько 3200 громад, 1100 мо-
литовних будинків, 600 пресвітерів і 1400 інших служителів. За даними на 
1928 рік кількість членів релігійних громад у країні була така: Всеукраїн-
ський Союз Баптистів – 60 тис. осіб, Кавказький відділ – 12 192, Закавказь-
кий – 1852, Середньоазіатський – 3 тисячі, Далекосхідний – 7 тисяч, Сибір-
ський – 17 614, Кримський – 700, Білоруський – 450, Центр. Росія, Поволжя 
та Ленінградська обл. – 300 тисяч осіб. У березні 1929 року ВЦРПС розісла-
ла циркуляр № 53 «Про посилення антирелігійної пропаганди», в якому під-
креслювалася необхідність посилення ідейної боротьби з релігійним світо-
глядом, зокрема, з розвитком баптизму, вченням євангелістів і т. п., а також 
стверджувалося, що церква і різні релігійні секти «є прикриттям для анти-
радянської роботи куркульських і капіталістичних елементів у країні, і для 
міжнародної буржуазії». У резолюції ІІ Всесоюзного з’їзду безбожників (кві-
тень 1929 р.) баптисти, євангелісти, адвентисти і методисти зараховували-
ся в розряд релігійних організацій, верхівка яких є «політичною агентурою 
і… військово-шпигунськими організаціями міжнародної буржуазії». 8 квіт-
ня 1929 року вийшла постанова ВЦВК РРФСР «Про релігійні об’єднання», 
якою права релігійних організацій значно скорочувалися порівняно з де-
кретом 1918 року. Так, наприклад, від них стали вимагати обов’язкової  ре-
єстрації. У травні того ж року вноситься поправка до Конституції РРФСР: 
«свобода релігійної пропаганди» замінюється на «свободу релігійних спо-
відань». У відповідності з наступними офіційними роз’ясненнями «пропо-
відь Євангелія і діяльність із залученням новонавернених віруючих людей 
розглядається як злочин перед державою». З 1929 року розпочалися масові
____________

* Євангелізм – віра деяких протестантських сект в особисте перевтілення та спокуту через смерть 
Христа як засіб спасіння (Великий тлумачний словник сучасної української мови. Київ. 2004 р., стор. 269).

  7*   
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репресії серед діячів баптизму і євангельського християнства як у центрі, 
так і на периферії. Регіональні спілки цих конфесій припинили своє існу-
вання, перестали друкуватися релігійні газети і журнали. До 1936 року май-
же всі місцеві громади баптистів та євангельських християн були зняті з ре-
єстрації, молитовні будинки відібрані, старші пресвітери – репресовані.1

На тлі цієї політичної та релігійної ситуації відбувається боротьба органів 
НКВС і Державної безпеки Якимівського району нинішньої Запорізької об-
ласті з членом баптистської громади села Шелюги її активним проповідником 
Ковальовим Митрофаном Степановичем. Він був заарештований 21 жовтня 
1937 року за звинуваченням у контрреволюційній та антирадянській діяльнос-
ті. Згідно з анкетними даними Митрофан Степанович народився в 1885 році в 
селі Охрімівка того ж Якимівського району. Родом він був із заможних селян, 
внаслідок чого і отримав соціальний статус куркуля. Це було пов’язано з тим, 
що він мав до революції невеличке підприємство з вироблення шкіри (так за-
значено у довідці-характеристиці, виданій сільрадою.)2  Склад сім’ї у нього 
був такий: дружина Агрипина Іванівна і сини: Петро 1922 року народження та 
Іван 1911 року народження. Доньки на час арешту були вже заміжні. Основою 
звинувачення послужили заяви деяких односельців, які стверджували, що Ко-
вальов знищив півгектара колгоспної капусти, напустивши на неї черв’яків. 
А ще «свідки» від НКВС звинуватили Митрофана Степановича в антирадян-
ській пропаганді: мовляв, щось подібне вони чули в його проповідях.

Окремо від показань свідків хочеться розглянути статтю, надруковану в ра-
йонній газеті «Соціалістичний степ» від 21 липня 1937 року № 172, яка була до-
лучена до матеріалів кримінальної справи. Стаття називається « Обличчя ше-
люгівських сектантів». Вже в самій назві є пряма образа особистості. Букваль-
но з перших рядків публікації можна зрозуміти, що основне звинувачення базу-
ється на антирелігійній пропаганді. «Усім давно відомо, що попи, ксендзи, різ-
ні сектантські проповідники завжди були найвірнішими слугами капіталістів і 
поміщиків. Одверто чи приховано, вони виступали і виступають проти радян-
ської влади, шкодять нашому соціалістичному будівництву. Нерозумно було б 
думати, що у нас в районі немає цих колишніх прислужників буржуазії. Вони 
є повсюди. Сектанти звели собі міцне вороняче гніздо в селі Шелюгах. Тут у 
них справжнє кубло. Приховано вони проводять свої обряди, тобто займають-
ся антирадянською роботою. Агітують проти нової Сталінської Конституції.»

Та хіба можна було кому-небудь з енкавеесівців довести свою правоту, 
коли їм «згори» дана вказівка: «Судити і розстрілювати якомога більше но-
сіїв «опіуму для народу», під яку б рясу вони не ховалися?» Невдовзі Яки-
мівське райвідділення НКВС у звинувальному висновку зазначило, що Кова-
льов М.С. «є керівником євангельської секти, проводить систематичну агіта-
цію повстансько-терористичного порядку. …слідством встановлено, що Ко-
вальов Митрофан Степанович сектант євангельської течії з 1919 року, остан-
нім часом є керівником нелегальної групи, систематично проводить контрре-
волюційну роботу, спрямовану на загострення мас проти партії і уряду, про-
водить агітацію за зрив проведених заходів радвлади, висловлює терористич-
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ні наміри, які він буде здійснювати на випадок зміни обстановки, тобто на ви-
падок війни. Контрреволюційна агітація і терористичні висловлювання Кова-
льова Митрофана Степановича повністю підтверджуються показаннями свід-
ків і власним зізнанням самого звинувачуваного.»3 Що стосується зазначено-
го в цьому звинуваченні терміну «керівник нелегальної групи сектантів», по-
трібно уточнити, що на початку 30-х років майже всі релігійні громади (не 
тільки баптисти) перейшли на нелегальне становище, бо позбавлялися офі-
ційної реєстрації, хоч і подавали на реєстрацію свої статути, але їх не реєстру-
вали в окрвиконкомі, а члени громад відразу попадали «під ковпак» НКВС. 
Не менш важливо і те, що по даній справі ніяких речових доказів виявлено 
не було. А це означає, що всі звинувачення будувалися на показаннях сум-
нівних свідків. Звинувачення підписали начальник Якимівського РВ НКВС 
мол. лейтенант Держбезпеки Коровін і начальник Мелітопольської міжрай-
групи УДБ лейтенант Держбезпеки Резніков. В справі є виписка з протоколу 
№ 52 засідання «трійки» при Дніпропетровському Облуправлінні НКВС від 
28. 10. 1937 року: «Заслухавши справу Якимівського РВ НКВС 3121 за зви-
нуваченням Ковальова Митрофана Степановича у контрреволюційній діяль-
ності, ухвалили Ковальова Митрофана Степановича розстріляти. Все особис-
те його майно конфіскувати.»4 25 листопада 1937 року в м. Дніпропетровську 
цей вирок був виконаний. Акт про розстріл складений у трьох примірниках 
і підписаний начальником 10 відділу УДБ НКВС лейтенантом Держбезпеки 
Турбовським, прокурором Собко і секретарем НКВС Юровським.5  

Тільки 28 червня 1989 року завдяки Указу Президії Верховної Ради СРСР 
від 16 січня 1989 року «Про додаткові заходи щодо відновлення справедли-
вості щодо жертв репресій, що мали місце в період 30-40-х і на початку 50-х 
років» Ковальов Митрофан Степанович реабілітований.6  

Останні сторінки цієї справи найбільш важкі. Читаючи їх, розумієш весь 
трагізм долі цієї людини, бачиш всю жорстокість і ненависть радянської вла-
ди до її громадян. Розумієш лукавість заяв влади, де вона, з одного боку, за-
кріпила своєю Конституцією за кожною людиною право на свободу віроспо-
відування та свободу слова і друку, а з іншого – методично і жорстоко знищу-
вала невинних громадян і з допомогою масових репресій проти народу нама-
галася здобути для себе і своїх нащадків вічне панування на Землі.

Але обраний комуністами шлях – це їхня Голгофа… А жертвам комуніз-
му хай буде Царство Небесне.

Джерела і література
1. История евангельских христиан-баптистов в СССР – М.: ВСЕХБ, 1980.
2. Державний архів Запорізької області – ДАЗО. – ФР. 5747. – Спр. 4682. – 

Арк. 7, 7 зв.
3. Там само – Арк. 23.
4. Там само – Арк. 24.
5. Там само – Арк. 25. 
6. Там само – Арк. 29.
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Валерій СТОЙЧЕВ,
Ірина СТОЙЧЕВА

          СВЯЩЕНИКА УЛОВИЧА ВРЯТУВАЛА АМНІСТІЯ…
З встановленням радянської влади церква втратила пріоритетне станови-

ще, яке займала протягом століть. Радянською владою було прийнято цілу 
низку декретів і постанов, спрямованих на обмеження прав церкви. Осно-
вним завданням антирелігійної політики було послабити вплив церкви на на-
родні маси, поширити думку про її експлуататорський характер і дискредиту-
вати церкву як соціальний інститут.

23 січня 1918 року Раднаркомом РСФРР ухвалений Декрет «Про відо-
кремлення церкви від держави»1. Це був своєрідний сигнал влади грабува-
ти та знищувати культові храми, нівечити церковне майно, рішуче виступати 
проти духовенства. Почалося переслідування єпископів, священиків і вірую-
чих мирян, що викликало справжню антирелігійну хвилю на місцях. 

Не в змозі спокійно спостерігати за подібною вакханалією, щиро пережи-
ваючи муки сотень тисяч віруючих, Патріарх Московський і всієї Русі Тихон 
виступив 19 січня 1918 року із посланням з нагоди відкриття Помісного собо-
ру російської православної церкви (РПЦ). В історії це послання відоме біль-
ше як прокляття (анафема) діячів влади. В ньому, зокрема, говорилося: «… за-
буто і знехтувано заповіді Христові про любов до ближніх: щоденно доходять 
до нас звістки про жахливі і звірячі винищення людей. І все це здійснюється з 
нещадною жорстокістю, без будь-якого суду і з нехтуванням будь-якого права 
і законності. Схаменіться, безумці, припиніть ваші криваві розправи. Адже те, 
що чините ви, не лише жорстока справа: це – воістину справа сатанинська…»2

Проголошення в радянській Україні відокремлення церкви від держави 
мало формальний характер. Цей принцип постійно порушувався радянськи-
ми і партійними органами. Справжнє ставлення до релігійного питання ви-
словив В. Ленін 19 березня 1922 року в листі до В. Молотова для членів По-
літбюро ЦК РКП(б). Ленін радив не обмежуватися «свідомою критикою ре-
лігії, а дати найрішучішу і нещадну битву чорносотенному духовенству; чим 
більше представників реакційного духовенства вдасться нам з цього приво-
ду розстріляти, тим краще. Придушити його опір треба з такою жорстокістю, 
щоб воно не забувало цього протягом кількох десятиріч».3  Одним із методів 
боротьби проти церкви було вилучення цінностей, необхідність яких «прихо-
вувалася» голодом 1921 – 1923 рр.

Процес вилучення цінностей був надважливим для центральних органів 
влади, щоб не бути детально регламентованим. Поряд з формальною бюро-
кратизацією процесу вилучення спостерігалася активізація в цьому напрямку
___________

1 Декреты Советской власти, 1, 25 октября 1917 г. – 16 марта 1918 г., Москва, 1957 г. С. 373 – 374.
2 Послание патриарха Тихона // Наука и религия. 1989. – № 4. – С. 18.
3 Шитюк М.М. Масові репресії проти населення Півдня України в 20-50-ті роки ХХ століття.         

К. – 2000. – С. 222-223.
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роботи райкомів КП(б)У, органів ДПУ, місцевих «трійок». Діяльність безпосе-
редньо відповідальних за вилучення фактично випереджала формальні зако-
нодавчі постанови ВУЦВК. Українські центральні і місцеві органи влади від-
штовхувались у своїй роботі від постанови ВЦВК про вилучення цінностей, 
російського декрету ВЦВК про вилучення цінностей від 13 (26) лютого 1922 р. 

«Про вилучення церковних цінностей для боротьби з голодом» та Всеу-
країнського ЦВК від 8 березня 1922 р. «Про передачу церковних цінностей у 
фонд допомоги голодуючим».4   Ці декрети були прийняті не тільки, щоб вря-
тувати від голоду народ, але й викорінити релігійні переконання із свідомості 
віруючих. Було вжито всіх можливих заходів щодо знищення церкви – своє-
рідного конкурента більшовиків у ідеологічному впливові на населення. Про-
цес вилучення цінностей був найважливішим для центральних органів вла-
ди – у релігійних організацій вилучали майно, приміщення, земельні угід-
дя. Все майно існуючих в державі церков, монастирів, релігійних організацій 
було проголошено народним надбанням, проводилася його масштабна кон-
фіскація. Всі банківські рахунки релігійних організацій закривали, священ-
нослужителів обкладали великими податками.

Як наслідок, в державі відбулися показові процеси над священиками. За-
боронялась будь-яка діяльність релігійних організацій поза церковними сті-
нами, була сувора реєстрація релігійних спільнот, заборонялось викладати 
релігійні віровчення. Священиків переслідували навіть за те, що вони носи-
ли релігійне вбрання. 

Огляд слідчих справ дає можливість об’єктивно оцінити становище церк-
ви і відносини з владою в Україні періоду становлення сталінського тоталітар-
ного режиму. На прикладі матеріалів слідчої справи «… по обвинению свя-
щенника Больше-Токмацкого уезда Уловича в контрреволюции и сокрытии 
церковных ценностей от изъятия»5 маємо змогу детально простежити нетер-
пиме ставлення радянської влади до служителів культу.

Перед нами священик – людина освічена і авторитетна. Микола Петрович 
Улович мав вищу академічну освіту. Закінчив Київську Духовну Академію, 
був знайомий з самим патріархом Тихоном і отримав від нього нагороду – сріб-
ний хрест. У вересні 1919 року священик Улович був призначений до м. Вели- 
кого Токмака Сімферопольським архієреєм Дмитром. Вихований на кращих 
традиціях служіння «царю та вітчизні», він не сприймав більшовиків і їхньої 
влади. Тож коли м. Великий Токмак зайняв Врангель, М.П.Улович зустрів 
його  «хлібом і сіллю» та виступив з привітальною промовою, поздоровляю-
чи генерала з приходом у місто. Саме за це радянська влада, яка невдовзі опа-
нувала Великим Токмаком, звинуватила священика за 3-ма пунктами: 1) в 
контрреволюційній діяльності і активній участі допомоги барону Врангелю
____________

4  Рябошапко Л.  Вплив радянських і партійних органів УРСР на діяльність громад національних 
меншин (середина 1920-х років) // Право України. – 2000. – № 9. – С. 13.

5  Державний архів Запорізької області (далі – ДАЗО) – Фр. 1241, оп-1, спр. 955. Дело по обвине-
нию священника Больше-Токмакского уезда Уловича в контрреволюции и сокрытии церковных цен-
ностей от изъятия (начато 9 сентября 1922 г. – окончено 9 ноября 1922 г.)
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в наданні бойових сил, 2) в прихованні церковних цінностей , «щоб не дати 
можливість поступити таким на користь тих, що голодують, 3) в умисному 
авантюристському затьмаренні селянських мас, часткою мощів, що належать 
нібито святителеві Феодору Суздальському і спільному, разом з старостою 
Симоненком, розкраданні церковного майна та цінностей. 

За всі ці «злодіяння» перед радянською владою отець Микола мав бути 
розстріляним. Та раптово, 9 листопада 1922 року, Запорізький губернський 
Ревтрибунал справу священика Миколи Уловича припинив за амністією. 

Вивчаючи кримінальні справи, заведені більшовиками у 20-х роках мину-
лого століття на священиків, в тому числі на найколоритнішого з них – Мико-
лу Петровича Уловича, можна зробити висновок, що за допомогою вилучен-
ня церковних цінностей на Запоріжжі влада вирішила низку власних проблем. 
По-перше, були знайдені кошти для становлення тоталітарного режиму. По-
друге, була підірвана матеріальна база багатьох церковних установ – своєрідно-
го конкурента більшовиків у ідеологічному впливі на населення. По-третє, го-
лод 1921-1923 рр., фактично спровокований у країні і, зокрема, на Півдні Укра-
їни, дав змогу ліквідувати такі форми повстанства як селянські та релігійні.

У ставленні більшовицького режиму до церкви повною мірою прояви-
лися риси майбутньої сталінської тоталітарної системи – масове насильство, 
репресії проти священнослужителів, закриття храмів, знищення системи за-
гальнолюдських цінностей, носієм яких виступала релігія.

Олег КОВАЛЬОВ,
Валерій ТИМОФЄЄВ

ДОТРИМУВАВСЯ ЗАВІТІВ ХРИСТА
Про священнослужителів м. Мелітополя та Мелітопольського району, які 

постраждали за віру під час масових репресій та гонінь на православну церк-
ву у 20-х-30-х роках минулого століття, поки що видане єдине грунтовне до-
слідження. Це книга протоієрея Миколи Доненка, який присвятив свою пра-
цю священномученику Сергію (Зверєву), архієпископу Мелітопольському1. У 
ній о. Микола наводить також дані про священномученика протоієрея Дми-
тра Феофановича Ігнатенка2, який останні роки свого життя служив у Мелі-
тополі. А у книзі «Новомученики Феодосии» він згадує протоієрея Алексія 
Богоаєвського, який теж закінчив свій життєвий шлях у Мелітополі3. Також 
про священномученика Сергія (Зверєва) пише у своїй статті І. Я. Науменко       
(3, с. 182 – 186). І, нарешті, останнім часом побачило світ белетристичне ви-
дання Сергія Авдєєнка, в якому розповідається про життєвий шлях та подвиг 
священномученика Сергія архіепископа Мелітопольського4. 
____________

1 Протоиерей Николай  Доненко. Наследники царства. Симферополь: 2004.
2 Там же, с. 390 – 438.
3 Протоиерей Николай Доненко. Новомученики Феодосии. Феодосия-Москва: 2005. С. 179.
4 Сергей Авдеенко. Голгофа архиепископа Сергия. Мелитополь: 2011.
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Метою цього дослідження є уведення до наукового обігу матеріалів про 
протоієрея Феодосія Пилиповича Станкевича. 

Він народився 11 січня 1872 року у с. Черлінкове Юзвинської волості Ві-
нницького повіту Подольської губернії у родині псаломщика. Здобуття освіти 
розпочав з навчання у церковно-приходській школі, де вчителем-засновником 
працював його батько Пилип Єфимович. 

Духовну освіту Феодосій Станкевич здобував, навчаючись з 10-річного 
віку спочатку  в духовному училищі містечка Шаргород Могилівського пові-
ту, потім у Кам’янецькій духовній семінарії. У 1893 році, після закінчення се-
мінарії, він приїздить до с. Косикович Углицького повіту Подольської губер-
нії, де спочатку служить псаломщиком. Проте  вже наступного, 1894 року, він 
був рукоположений у священика.

Через кілька років, удівець, бездітний священик Феодосій Станкевич по-
дає прохання про направлення його у військовий флот5. До речі, тоді в Ро-
сійській імперії для виконання пастирських обов’язків у військовий флот на-
правлялись лише ієромонахи та священики-удівці. У 1901 році  Станкевича 
спочатку  призначають судновим священиком на броненосець «Сисой Вели-
кий» на Далекий Схід, до Порт-Артура. Проте згодом, після того, як у скла-
ді ескадри цей корабель повернувся до Кронштадту, в січні 1902 р. його  при-
значають судновим священиком на панцерний крейсер 1-го рангу «Россия». 

Під час російсько-японської війни 1904-1905 рр. отець Феодосій  брав 
участь у всіх боях та походах «России», проявивши при цьому мужність та 
відвагу. Він був нагороджений  орденом Святої Анни 2-го ступеня з мечами, а 
також золотим наперсним хрестом  на Георгієвській стрічці. Отець Феодосій 
ледве не загинув 1 серпня 1904 року, під час бою у Корейській протоці  вла-
дивостоцького загону панцирних крейсерів «Россия», »Громобой» і «Рюрик» 
із загоном адмірала Камімури (6, с. 96). Саме тоді суднового священика Стан-
кевича було поранено осколком, який пройшов над серцем. А сталося це саме 
того часу, коли він надавав допомогу пораненим матросам. Крім осколочних 
поранень, о. Феодосій був  також  контужений6.

Після завершення війни крейсер «Россия» повернувся до Кронштадту на 
капітальний ремонт, у зв’язку з чим у  травні 1906 року Феодосія Пилиповича 
переводять штатним судновим священиком на крейсер 1-го рангу «Богатырь», 
який входив до окремого загону для плавання з корабельними гардемаринами. 
На  цьому кораблі він прослужив понад 5 років. Одним з найяскравіших епі-
зодів служби у гардемаринському загоні була участь екіпажу корабля у ряту-
вальних роботах в Італії по наданню допомоги мешканцям Мессіни та Кала-
брії, постраждалим в грудні 1908 року внаслідок руйнівного землетрусу.

У грудні 1911 року його переводять до Миколаєва священиком Свято-
Миколаївського Морського Собору, призначають благочинним берегових вій-
ськових церков Одеського військового округу, а звідти на початку першої світової
____________

5 Особова справа протоієрея Станкевича Ф. П. Мелітопольський міський краєзнавчий музей 
(МКМ, Архів № 596. С. 6).

6 Там же, с. 6 зв.
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війни, у вересні 1914 року, відряджають до Чорноморського Флотського екі-
пажу (м. Севасотополь).

У 1918-1919 рр. після видання Декрету про відокремлення церкви від 
держави він працював конторником у штабі морської оборони7.  Після того, 
як  червоні війська  відійшли, він «поновив свою духовну діяльність» у гос-
піталях Миколаєва, служив тут у Свято-Миколаївській церкві в Татарській 
Слобідці8. Після закриття радянською владою  цього храму у березні 1924 
року, «за постановою Приходськ(ої) ради приходу... залишився продовжу-
вати обслуговуючим цього приходу пастирські потреби»9. Потім він був за-
прошений приходською радою Свято-Митрофаніївської церкви у м. Севасто-
полі для служіння та виконання там обов’язків настоятеля храму. Звичайно,                                                                                                                       
погодився.

Як і кожен священнослужитель тих часів, котрий зберіг вірність каноніч-
ній церкві, яку очолював найсвятійший патріарх Тихон, а після його смерті – 
місцеблюстителі патріаршого престолу та іхні заступники, протоієрей Фео-
досій не міг змиритися з політикою брутального втручання радянської вла-
ди у внутрішнє життя церкви: вилучення церковного майна, репресій проти 
духівництва та віруючих , підтримки обновленського руху.  Ця незгода вияв-
лялася в окремих словах під час його проповідей, у приватних бесідах з при-
хожанами.

Про все це через агентурних співробітників дізнавалися органи ДПУ, за-
вданням яких було виявлення та придушення всілякої протидії (навіть па-
сивної) такій політиці та проявів невдоволення діями «народної влади». Тож 
13 червня 1927 року уповноважений секретного відділу Північвідділу  ДПУ 
Криму Козлов, »розглянувши матеріал на настоятеля Митрофаніївської церк-
ви Станкевича Феодосія Пилиповича», пише постанову, в якій дає свою оцін-
ку діяльності  о. Феодосія: «... своїми проповідями нацьковував одну частину 
віруючих проти іншої, проводячи ідеї тихонівщини..., під час богослужінь де-
якими формами обряду розпалює релігійний фанатизм віруючих. Під час ви-
кликів до Північвідділу ДПУ намагався негайно оповіщати своїх прихожан, 
щоб  збудити зненависть частини населення до органів Держ. Політ. Управ-
ління»10. На підставі цих матеріалів уповноважений Козлов розпочинає слід-
чу справу № 329 за звинуваченням «гр-на Станкевича Феодосія Фомича за ст. 
58-14 та 58-18 К.К. Російської Федерації»11. Наступного дня він пише нову 
постанову – про взяття під варту о. Феодосія12, і отримує ордер на його арешт 
та обшук в будинку по вул. Углицькій, б. 4 м. Севастополя13.

____________
7 Там же, с. 7, 7 зв.
8 Державний архів Автономної Республіки Крим, Ф. Р-4808, Оп.1, Спр. 09636/4490. Дело по обви-

нению гр. Федосия Филипповича Станкевича. С. 47.
9 Там же, с. 11 зв.
10 Там же, с. 1.
11 Там же.
12 Там же, с. 3.
13 Там же, с. 4.
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Розпочинаються допити арештованого та свідків. Практично всі свідки 
говорили про те, що о. Феодосій під час богослужінь згадує найсвятійшого 
патріарха Тихона, а після його смерті – місцеблюстителя митрополита Кру-
тицького Петра. У проповідях та приватних бесідах він пояснював прихо-
жанам різницю між канонічною, «тихонівською» церквою та обновленським 
розколом, закликав людей не відвідувати храми,  в яких духівництво приєд-
налося до розколу. Сам настоятель Митрофаніївської церкви  не приховував 
свого ставлення до патріарха та обновленців. На запитання уповноваженого 
під час чергового допиту він відповідав :» Я суворо дотримуюся завітів  Хрис-
та, та якщо я відступлю, я буду не християнином. Я обновленцем-живистом 
ніколи не стану, адже вони порушили канони»14.

Становище заарештованого погіршувалося ще й тим, що у 1926 році було 
спочатку заарештовано, а згодом засуджено та «адміністративно вислано за 
контрреволюцію«15 кримського священика  Іоанна Хорошунова. О. Феодосій під 
час богослужінь молився за звільнення його від позбавлення волі, «влаштову-
вав спеціальні за ним молебства», чим, на думку уповноваженого Козлова, «роз-
палював релігійний фанатизм та ненависть до Радвлади присутніх віруючих»16. 
Після висилки о. Іоанна, в його будинку по вулиці Чернігівській м. Севастополя, 
де залишалася мешкати його дружина, почали у вечірній час збиратися віруючі. 
Напевно для того, аби підтримати матінку у злиденному становищі.

За чаюванням розмовляли на різноманітні теми, у тому числі і про ви-
клики до ДПУ священиків, про розкол, про поминання під час богослужінь 
найсвятійшого патріарха Тихона. На цих зібраннях бував і о. Фоедосій. Одна 
жінка, яка мешкала поряд, засвідчила працівникові ДПУ, що «...Феодосій.... 
був ініціатором тих збіговищ» та що « ...там йшлося про те, що скоро настане 
кінець радвлади та прийде Михаїл Архангел, який і буде царювати, адже без 
царя жити не можна, отець Феодосій завжди був у таких випадках першим 
»заводіякою» та ненависником радвлади»17.

Всі оці дії в обвинувальному висновку, складеному пом. уповноважено-
го, кваліфікувалися як «таємні збіговища», котрі обвинувачений, використо-
вуючи своє становище священика, «...влаштовував спочатку у церкві після 
завершення богослужінь, а потім переніс їх «...на квартиру адміністративно-
висланого за контр-революцію св. Хорошунова», «...агітував та пропагував 
проти влади серед віруючих...», використовуючи «...релігійні забобони мас з 
метою підриву авторитету влади, що становить кримінально каране діяння, 
передбачене 58/10 ст. К.К»18.

Ось із таким висновком справу і було передано на «розгляд трійки при   
секретному відділі ВДПУ». Слухалась вона 12 листопада 1927 року. Особли-
ва нарада при колегії ВДПУ постановила: «Станкевича Феодосія Пилиповича
____________

14 Там же, с. 23 зв.
15 Там же, с. 26.
16 Там же.
17 Там же, с. 25.
18 Там же, с. 47-48.
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з-під варти звільнити, позбавивши права мешкати у Москві, Ленінграді, Києві, 
Харкові, Одесі, Ростові-на-Дону, цих губ. та у Криму терміном на три роки»19.

Після цього о. Феодосій переїжджає до Мелітополя. До Великої Вітчиз-
няної війни він служив спочатку, з 1929 р., у с. Семенівка Мелітопольської 
округи (потім Мелітопольського району Дніпропетровської області), з 1933 – 
у Дніпропетровську, в липні 1934 року був призначений другим священиком 
цвинтарної церкви с. Піщаного, а у 1941 р. був обраний священиком св. Олек-
сіївської Кручанської церкви у Мелітополі20, де й служив до  своєї смерті. По-
мер Ф. П. Станкевич 12 листопада 1950 року. Похований він у м. Мелітополі, 
на одному з міських кладовищ.

Мелітопольці, які знали  протоїєрея Феодосія Станкевича, згадували його 
теплим словом. Так громадянка Михайлова Л.Ф. пригадувала той час, коли у 
визволеному від нацистів Мелітополі за благословінням о. Феодосія прихо-
жани збирали продукти харчування, готували обіди та годували ними пора-
нених бійців у госпіталі, котрий був розташований у приміщенні школи № 
12. «Поранені, – пригадувала вона, – очікували о. Феодосія, він розмовляв з 
ними, служив молебствія... Я вдячна Богові за те, що була знайома з такою чу-
довою людиною, образ якої залишився у моїй душі назавжди»21.
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19 Там же, с 46.
20 Особова справа протоієрея Станкевича Ф. П. МКМ, Архів № 596. с. 7 зв.
21 Особова справа протоієрея Станкевича Ф. П., МКМ, Архів № 596, с. 12-12 зв.
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ВІЙНА БЕЗБОЖНИКІВ З ВІРУЮЧИМИ
                          СПРАВА БЕРДЯНСЬКИХ БАПТИСТІВ

Готуючись до розв’язання Другої світової війни, радянська пропаганда 
вперто нав’язувала своєму народу думку про те, що він живе в таборі, який 
з усіх боків оточений підступними ворогами. Тому єдиним гарантом нашо-
го щасливого сьогодення і ще прекраснішого завтра є доблесні наші чекіс-
ти, яким ми довірили найдорожче: пильно охороняти мирну працю свого на-
роду від всіляких зазіхань будь-якого ворога. Переконливим свідченням цієї 
«пильної охорони» є численні угруповання, котрих десятками, а то й сотня-
ми, мало не щодня знешкоджували доблесні працівники НКВС.

Ось одна з таких «справ», в ході якої бердянські чекісти «знешкодили» 
таємну баптистську повстанську, звичайно ж, «контрреволюційну», організа-
цію, яку очолював 66-річний пресвітер місцевої общини Іван Дмитрович Вє-
тров, заарештований 2 лютого 1938 року. Вже на першому допиті 5 лютого 
він без будь-якого тиску на нього з боку слідчих показав: «Я особисто завер-
бував в контрреволюційну повстанську організацію Педанова Матвія Івано-
вича, Медведовського Федора Демидовича, Бондаренка Захара Федосійови-
ча, Вержиковського Федота Семеновича. Про це довів до відома колишнього 
члена Всесоюзного центру баптистів Дацька Павла Яковича, котрий схвалив 
мою активну контрреволюційну роботу».* 

Політичне обличчя цих «ворогів», з точки зору караючих органів, вкрай ан-
типатичне. Ось 56-річний українець Матвій Педанов. Він був палітурником в 
місцевій друкарні газети «Більшовицька зірка». В громадянську війну служив 
в армії Денікіна. В 1923 році цей давній ворог радянської влади був заарешто-
ваний органами ДПУ за активну контрреволюційну агітацію, але через відсут-
ність вагомих доказів притягти його до судової відповідальності тоді не вдалося.

Не менш «огидно» виглядає і 55-річний українець Захар Бондаренко. Ак-
тивний агітатор проти колгоспного ладу, підписки на державну грошову позику 
та інших заходів партії та уряду. Дуже вихваляв фашистський лад у Німеччині. 

Лише на рік старший за нього вагар м’ясокомбінату росіянин Федір Вер-
жиковський, але ні в чому йому не поступається. Розкуркулена особа і свого 
втраченого нікому не пробачить. Відвертий ворог радянської влади.

Ось саме тому вся ця четвірка «контрреволюціонерів» рішенням особли-
вої «трійки» УНКВС по Дніпропетровській області засуджена до розстрілу.
Вирок виконано через 17 днів – 27 травня 1938 року. 

Та справа про «контрреволюційних» баптистів з Бердянська, чиї життя обі-
рвалися в 1938 році, ще не раз виникала перед енкавеесівсько-кадебістською 
Фемідою і тому «лицарі щита і меча революції» вкотре були вимушені бреха-
ти всім чесним людям.
____________

* ДАЗО. Ф.Р. 5747, оп. 3, спр. 1293, арк. 43, 44 

Михайло ЛИТОВЧЕНКО
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31 березня 1938 року бердянські слідчі вирішили, що по справі Федора 
Медведовського та ще однієї людини – Митрофана Васильця – матеріалів у 
них обмаль, тому справу на цих двох виділили в окреме провадження, а що 
стосується обвинувачуваного Павла Дацька, то його справу передали Дніпро-
петровському УНКВС. 

У позасудовій справі на бердянських баптистів зберігається оглядова до-
відка з іншої справи, з якої видно, що доля Павла Яковича Дацька 14 і 15 квіт-
ня 1939 року вирішувалася на закритому засіданні Військової колегії Верхо-
вного Суду СРСР. На тому засіданні Павло Дацько винним себе не визнав, 
але був засуджений до розстрілу. Вирок було виконано наступного ж дня –            
16 квітня 1939 року. 

В грудні 1959 року на вимогу дружини Захара Бондаренка Ганни Яківни 
КДБ СРСР провів додаткову перевірку «бердянської справи баптистів» і по-
станову особливої «трійки» Дніпропетровського УНКВС залишив у силі, а 
скаргу дружини визнав такою, що не підлягає задоволенню.

З цим документом перегукуються кілька інших чекістських фальшивок. 
В листопаді 1959 року Запорізьке управління КДБ надіслало Ганні Яківні по-
відомлення, що її чоловік Бондаренко З.Ф. помер у виправно-трудовому та-
борі 16 липня 1944 року.

У вересні 1958 року сім’ю Ф.С.Вержиковського повідомили, що чекісти 
ведуть посилений розшук слідів Федота Семеновича, а пізніше – про те, що 
їм нібито вдалося встановити, що він помер у виправно-трудовому таборі 28 
квітня 1943 року від інфаркту міокарда. 

Рідні Матвія Педанова отримали звістку про те, що дорога їм людина по-
мерла від склерозу серця 23 серпня 1943 року. А насправді усім цим комуно-
радянським душогубам з ім’ям «чекіст» достеменно було відомо про долю 
цих людей.

Провину в смерті невинно убієнних баптистів з Бердянщини радянська 
влада офіційно визнала лише через 22 роки. Постановою Запорізького облас-
ного суду від 29 лютого 1960 року Матвій Педанов, Захар Бондаренко, Федір 
Вержиковський та Іван Вєтров реабілітовані за недоведенням висунутих про-
ти них звинувачень.

                              
 

НЕБЕЗПЕЧНІ ЄВАНГЕЛІСТИ

8 і 9 серпня 1941 року в Запоріжжі відбулося закрите судове засідання, 
на якому розглядалася кримінальна справа сімох українців, звинувачених 
архіпильними енкавеесівцями в належності до підпільної релігійної секти 
(за тогочасною термінологією) євангелістів або трясунів-п’ятидесятників. 
В післявоєнні роки ця течія протестантської церкви, що зародилася в над-
рах католицької релігії, взяла собі іншу назву – євангельські християни-
баптисти.
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Тоді, в серпні 1941 року, на лаву підсудних потрапили: 40-річний мешка-
нець села Верхня Хортиця (нині воно в межах м. Запоріжжя) чорнороб авто-
ремонтної майстерні Василь Бабиченко, 53-річний столяр Василівської МТС 
Гаврило Ісаєв, 57-річний робітник артілі «Портретист» в м. Запоріжжі Ан-
тон Михайличенко, наймолодший серед підсудних 36-річний робітник тієї ж 
артілі Лука Пацюк, 49-річний робітник згаданої артілі Микола Степаненко, 
48-річний слюсар-ремонтник Запорізького Центрального механічного заводу 
Народного Комісаріату шляхів сполучення Кирило Тимофієв і 49-річний ро-
бітник «Запоріжсталі» Йосип Хоменко. 

Дводенне судове засідання завершилося нічим – прийняти якесь конкрет-
не рішення суд так і не спромігся. Євангелісти були впевнені, що вийдуть на 
волю. Та їхні сподівання виявилися марними: вхід до сталінського ГУЛАГу 
був широко відчинений для мільйонів радянських людей, але вийти з нього 
вдавалося лише окремим одинакам, найщасливішим.

18 серпня німецькі війська несподівано прорвалися до Запоріжжя і всіх 
в’язнів того ж дня, як дорогоцінний скарб країни Рад, таємно, під посиле-
ною охороною, вивезли на схід. Запорізьких євангелістів доправили до сто-
лиці Башкирії Уфи. До того ж, евакуювали в’язнів так поспішно, що слідчі 
справи на своїх бранців у паніці залишили в Запоріжжі. Тому башкирським 
колегам довелося знову розпочинати все з нуля – за сталінським принципом                  
«Є людина – є проблема». Можливо, уфимські слідчі були досвідченішими, ніж 
запорізькі костоломи, а, можливо, в умовах війни радянська Феміда стала ще 
більш жорстокою, але до звинувачень, що інкримінувалися їм раніше, – вони    
є переконаними євангелістами і під виглядом відправлення обрядів займали-
ся антирадянською діяльністю – в трактуванні уфимських слідчих звинува-
чення зазвучали дещо інакше: під виглядом відправлення релігійних обрядів 
проводили зборища на власних квартирах, де поряд з колективним читанням 
релігійних книг та спільних молитов займалися антирадянською агітацією, 
спрямованою на повалення радянської влади. З метою залучення в свою гру-
пу інших людей пропагували релігійні переконання серед населення, особли-
во серед молоді шкільного віку. 

Обвинувальний висновок яскраво ілюструвався відповідями звинувачу-
ваних. Зокрема Антон Михайленко на запитання про те, як давно виникло 
їхнє релігійне угруповання, – відповів: «До 1937 – 1938 років нам дозволяло-
ся проводити зібрання і відправляти молебні в організованому порядку і без 
перешкод. А коли це було заборонено, тоді ми, декілька осіб, що були знайомі 
між собою, утворили невелику групу і продовжували нелегальні зібрання».*

А Лука Пацюк заявив слідчому таке: «Якби мене призвали в Червону ар-
мію, то я б виконував лише добрі справи, але не вбивав би людей, хоча би й 
своїх ворогів».**

____________
*   ДАЗО. Ф.Р. 5747, оп. 3, спр. 1463, арк. 28
** Там само.  Арк. 36
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Завершення розслідування так і не дочекався колишній робітник «Запо-
ріжсталі» Йосип Михайлович Хоменко. Він помер в тюремній лікарні м. Уфи 
10 травня 1942 року. У зв’язку зі смертю звинувачуваного заведена на нього 
слідча справа була припинена. 

Про шістьох інших запоріжців потурбувалася Особлива нарада при НКВС 
СРСР 8 липня 1942 року. За її рішенням Василь Купріянович Банченко був 
засуджений до 8 років утримання у виправно-трудовому таборі. Він помер в 
Усольтаборі НКВС СРСР 11 січня 1943 року. На території Російської федерації 
є лише 2 населених пункти зі схожими назвами «Усольє» – в Пермській та Ір-
кутській областях. Де саме знаходився згаданий табір встановити не вдалося.

Ісаєв Гаврило Сергійович отримав 5 років виправно-трудового табору, а 
Антон Пимонович Михайленко – три роки. Перший з них відбував  покаран-
ня у тому ж таки Усольтаборі НКВС СРСР, де й помер 8 вересня 1942 року. 
Місце, де відбував покарання Антон Михайленко, встановити не вдалося. Він 
помер в ув’язненні 24 січня 1944 року. 

Найдовший термін покарання – 8 років ув’язнення у виправно-трудовому 
таборі – відбув наймолодший серед євангелістів Лука Петрович Пацюк. Він 
вийшов на волю в лютому 1948 року. Почав працювати на Запорізькому транс-
форматорному заводі, а через півтора року знову був заарештований за тим 
самим звинуваченням, за яке вже відбув покарання. «Справу» знову направи-
ли на розгляд Особливої наради при Міністерстві держбезпеки СРСР  з про-
позицією відправити «винного» на поселення у віддалені місцевості СРСР. 
Як на цю пропозицію відреагувало МДБ СРСР невідомо, але судячи з іншо-
го документу, підписаного рукою самого Л.П.Пацюка 2 червня 1992 року, у 
засланні він не був. У своїй заяві автор звертався до керівництва обласного 
управління МВС з проханням видати документа про його судимість в 1942 
році. Далі автор написав, що має реабілітацію, а документи йому потрібні для 
подання в комісію з реабілітації та у відділ соціального забезпечення. 

Про долю двох останніх мучеників-євангелістів сталінського ГУЛАГу – 
запоріжців Миколу Ісайовича Степаненка, 1893 р. народження, та Кири-
ла Свиридовича Тимфієва, 1894 р. народження, з матеріалів кримінальної 
справи майже нічого невідомо. Постановою тієї ж Особливої наради НКВС 
СРСР кожен з них отримав по 5 років позбавлення волі. Подальша їхня доля 
невідома.

ПРИ НАБЛИЖЕННІ ДО ПЕРЕМОГИ СОЦІАЛІЗМУ…
За всі роки існування «диктатури пролетаріату» не було навіть наймен-

шого відрізка часу, коли її державна каральна машина перебувала хоча би у 
відносному спокої чи на канікулах. З історії ми пам’ятаємо заклик Володими-
ра Леніна про необхідність перетворення Першої світової війни, тобто війни 
з будь-якої точки зору несправедливої, імперіалістичної, у війну громадян-
ську, перемога в якій обов’язково повинна бути на боці пролетаріату та його 
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авангарду – більшовицької партії. Тільки за умови керівництва цієї партії ре-
волюційним процесом народи відсталої Росії вийдуть на широкий шлях сус-
пільного прогресу і лише тоді побудують для себе заможне життя. 

Хоча початкові накреслення ленінського плану здійснилися майже на сто 
відсотків, спокійне життя в країні не запанувало. З Першої світової війни кра-
їна відразу вступила в громадянську, слідом за якою настала економічна роз-
руха всього народного господарства, а потім почався жахливий голодомор з 
ще не баченою в світі жорстокою диктатурою правлячої верхівки держави.    

Всіх незадоволених новою владою більшовики без жодних сумнівів зара-
хували до своїх класових ворогів, тобто до контрреволюціонерів, з якими по-
трібно найжорстокіше боротися всіма наявними силами. Незважаючи на не-
впинне поширення масового терору, кількість більшовицьких ворогів чомусь 
не зменшувалась, а, навпаки, зростала.

«Теоретичне» пояснення цій людиноненависницькій практиці дав «ві-
рний продовжувач ленінської справи», а заодно і «батько всіх народів» Йосип 
Сталін, котрий після введення в СРСР «сталінської» конституції дійшов ви-
сновку: чим більше ми наближаємося до повної перемоги соціалізму, тим ак-
тивніше зростає опір класового ворога. 

На першому етапі колективізації сільського господарства більшовики зі-
ткнулися з відвертим небажанням селян створювати колгоспи і з найближ-
чою перспективою перетворитися в сільських пролетарів, позбавлених пра-
ва власності на землю. 

Значною перешкодою на шляху цих невідворотних змін у житті села ста-
новили всі, без винятку,релігійні конфесії, серед яких найбільшим впливом 
користувалася Російська православна церква. Тож не випадково її священики 
зазнавали всіляких утисків від більшовицької влади. 

Яскравою ілюстрацією до сказаного є справа священика з колишнього 
села, а нині міста Молочанська Токмацького району росіянина Попова Степа-
на Георгійовича, котрий народився 1864 року в м. Утук Приморського краю 
(Росія). Його кримінальна справа* займає кілька аркушів і зберігається в Дер-
жавному архіві Запорізької області.

Коротка фабула цієї справи. Восени 1930-го в Запоріжжі була розкрита 
і ліквідована контрреволюційна військово-повстанська організація, яка мала 
на меті повалення радянської влади шляхом збройного повстання. Членом цієї 
організації і був Попов, а завербований він був туди іншим священиком Алєк-
сеєвим Михайлом Павловичем у селі Тарасівка, де в той час Попов працював. 
Одночасно він отримав завдання створити повстанський осередок з близьких 
до церкви осіб. Такий осередок з 16 чоловік Попов незабаром створив.

Свою причетність до створення контрреволюційної організації Попов ка-
тегорично спростував, але це звинувачення повністю підтвердили своїми по-
казаннями свідки Алексеєв Михайло Павлович і Чижов Єпіфан Логвинович. 
Але всупереч показанням свідків Попов винним себе не визнав.
____________

*  ДАЗО. Ф.Р. 5747, оп. 3, спр. 3677

8 Зам. № 3393
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У висновках слідчої групи Запорізького міськвідділу ДПУ від 17 черв-
ня 1931 року записано, що речових доказів по справі немає, але свій матеріал 
вона направила на розгляд судової «трійки» при колегії ДПУ УСРР.

Майже через місяць, 14 липня 1931 року, «трійка» винесла рішення: свя-
щеника Попова С.Г. від покарання звільнити, але заборонити йому прожива-
ти в Україні, в прикордонних зонах інших місцевостей, в Московській і Ле-
нінградській областях, в усіх центральних округах та республіках, а також в 
районах Північного Кавказу протягом п’яти років. 

Доля служителя релігійного культу Попова С.Г. та багатьох його інших 
колег, що потрапили в обійми радянської Феміди на початку тридцятих років 
минулого століття, мабуть, була набагато прихильнішою до них, ніж до тих, 
хто опинився за гратами у другій половині тридцятих років, коли до «перемо-
ги соціалізму» стало ще ближче.

Майже навмання беру чергову справу*, заведену на священика Новогу-
палівської церкви Вільнянського району росіянина Пєшкова Якова Костянти-
новича, 1882 року народження, випускника Кронштадтського духовного учи-
лища. Заарештований 17 серпня 1937 року за те, що проводив серед селян 
контрреволюційну агітацію, закликав людей до розправи з комуністами, а та-
кож готував замах на життя голови сільради Бездєнєжного, оскільки під його 
керівництвом віруючі були позбавлені можливості молитися в церкві. 

Свідок Яків Васько на допиті показав: «Знаю від колгоспників, та й сам не 
раз чув від попа Пєшкова, що потрібно проводити роз’яснювальну роботу се-
ред молоді, щоб відірвати її від комсомолу та клубу. Він також висловлював на-
дію на швидку загибель радянської влади за умови активної боротьби з нею ві-
руючого населення та підтримки інших країн. Він веде антирадянську агітацію, 
підтверджуючи це такою приповідкою: «Жито і пшениця ідуть за границю, яч-
мінь і овес забирає МТС, а сорго усміхається, що колгоспникам на харчі зали-
шається».

Протокол доніс до нас і свідчення голови сільради Бездєнєжного: «Пєш-
ков організував групу церковників, переважно з куркулів, деякі з них втекли 
з місця заслання. В липні 1936 року Пєшков організував їхній похід до закри-
тої нами церкви і вимагав повернути ключі… Через місяць Пєшков знову зі-
брав народ біля церкви і разом з людьми знову прийшов до сільради і зажадав 
віддати йому ключі від церковної споруди. Тоді я йому заявив, що відкривати 
церкву не маю права, оскільки вона закрита за рішенням уряду».

Через дві доби, що минули з часу арешту Пєшкова, обвинувальний висно-
вок проти нього від 19 серпня 1937 року вже був готовий. В ньому читаємо: 
«… веде антирадянську агітацію серед учнів старших класів Новогупалів-
ської школи, вмовляє їх не відвідувати навчання в дні релігійних свят, оскіль-
ки школа перестала виховувати дітей, а лише духовно їх калічить. Закликав 
віруючих до розправи над комуністами та невіруючим населенням, яке він 
називає антихристами. На незаконних зборищах висловлює впевненість, що
____________

*  ДАЗО. Ф.Р. 5747, оп. 3, спр. 4043
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радянська влада буде розгромлена Німеччиною та Японією. Закликає молодь 
і колгоспників до активної боротьби проти існуючого ладу та закриття цер-
ков. Справу Пєшкова передати на розгляд «трійки» УНКВС Дніпропетров-
ської області». 

Доля священика Якова Пєшкова «трійкою» УНКВС була вирішена на чет-
вертий день – 23 серпня 1937 року – розстріляти! Вирок був виконаний через 
тиждень – 30 серпня 1937 року в м. Запоріжжі.

Новогупалівський священик Яків Костянтинович Пєшков реабілітований 
прокурором Запорізької області 11 травня 1989 року згідно з Указом Прези-
дії Верховної Ради СРСР від 16 січня 1989 року «Про додаткові заходи по від-
новленню справедливості щодо жертв політичних репресій, що мали місце в 
період 30-40-х і а початку 50-х років».

Світлана ЖОВТЕНКО

ЗА ЗЛОЧИННИМ СЦЕНАРІЄМ
Переді мною пожовклі аркуші 73-річної давнини кримінальної справи 

(ДАЗО – ФР. – 5747. – Оп. 3. – Спр. 9928, 9929) церковників тихонівської орі-
єнтації села Новоспасівка (нині с. Осипенко) Бердянського району Запорізь-
кої області. Вісім священнослужителів стали жертвами політичних репресій 
наприкінці 30-х років минулого століття – вісім загублених і скалічених до-
лей. Та чи вісім? А рідні і близькі їм люди? Адже вони теж зазнали великих 
страждань і непоправних втрат від «справедливої» радянської влади.

Шестеро новоспасівських священиків та церковних активістів були роз-
стріляні в 1938 році, один – позбавлений волі до 6 років і ще один -  висланий 
на 5 років у Комі АРСР. 

Якою ж була їхня провина перед радянською владою, що їм довелося за-
знати такого суворого покарання?

Кримінальна справа новоспасівських священиків та церковних активістів – 
одна з незліченної кількості сфальсифікованих справ 1937 – 1938 років – страш-
них років терору по всій Україні, коли радянська влада прагнула остаточно зни-
щити церкву і всіх віруючих і повела з ними жорстоку боротьбу. Їй було мало зни-
щити духовенство і зруйнувати церкви та храми. Найважливішим було викоріни-
ти будь-які прояви релігійності з життя і побуту народу. Адже на той час внутріш-
ня політика в країні зводилася до створення нового типу людей – будівників ко-
мунізму, отже, відповідно потрібно було ліквідувати ту частину населення, яка за 
своєю суттю не могла будувати «світле майбуття», тобто була «шкідливою» час-
тиною суспільства. Певна річ, до таких «шкідливих» людей входило й духо-
венство. 

Ще на початку радянської влади під приводом голоду в країні з церков ви-
лучалися цінності із золота, срібла, коштовних каменів і передавалися в орга-
ни Народного комісаріату фінансів та НКВС начебто у фонд допомоги голо-
дуючим. Але сюди церковні цінності, як відомо зараз, не надходили. 

  8*   
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Найбільших утисків та розправи зазнавали священнослужителі тихонів-
ської орієнтації. Патріарх Тихон закликав вірян не лише до врятування Росій-
ської Православної церкви, а й до врятування моральних цінностей народу. А 
це, безперечно, заважало комуністичній партії та радянському уряду будува-
ти комунізм в країні. Тож боротьба з «релігійними пережитками» була нещад-
ною. Повсюди закривалися і зносилися з «лиця землі» церкви, велася актив-
на атеїстична пропаганда, зокрема, в школах, інших навчальних закладах, на 
підприємствах, у колгоспах. Всі члени партії також проходили ретельну пере-
вірку на ставлення їх до релігії та релігійних обрядів. 

На озброєння в боротьбі з церквою було взято загальновідомий вислів 
К.Маркса «Релігія є опіум народу».

У 30-ті роки гноблення церкви посилилося. Тисячі церков в Україні були 
закриті, а священики – репресовані. Свого апогею репресії «неугодних» до-
сягли в 1937 – 1938 роках. У той час було сфабриковано сотні тисяч справ з 
метою знищення «шкідливої» радянській владі частини населення. Оскільки 
комуністи будували країну незаперечного атеїзму, тож церкву і віру нищили 
особливо нещадно. 

У 1937 році був заарештований архієпископ Дніпропетровський Геор-
гій Делієв. Його звинувачували в тому, що він створив на Дніпропетровщи-
ні контрреволюційну церковно-фашистську організацію. Невдовзі Делієв був 
розстріляний. Після розправи над ним хвиля арештів священнослужителів та 
церковних активістів покотилася по всій Дніпропетровщині. Сягнула вона й 
Бердянського округу на той час Дніпропетровської (нині Запорізької) області.

25 червня 1938 року був заарештований благочинний Бердянського окру-
гу протоієрей Віктор Михайлович Кіранов, котрий користувався великим 
авторитетом у віруючих і священнослужителів. Його звинуватили в тому, 
що він був одним з організаторів і керівників контрреволюційної церковно-
фашистської організації, створеної архієпископом Г. Делієвим.(2) Під не-
стерпними катуваннями його змусили визнати себе винним. Особливою на-
радою при НКВС СРСР 29 жовтня 1939 року Кіранова Віктора Михайловича 
було засуджено до 8 років ув’язнення у виправно-трудовий табір. (3) 

Преображенська церква в с. Новоспасівка була закрита радянською вла-
дою ще в 1935 році.(4) Однак боротьба з «релігійними пережитками» захопи-
ла в свій міцний ланцюг священиків та віруючих цього села…

За ретельно розробленим сценарієм IV відділом УДБ Бердянського РВ 
НКВС влітку 1938 року були заарештовані священики та церковні активісти 
новоспасівської  Преображенської церкви Максим Іванович Загамула, Григо-
рій Михайлович Силенко, Василь Петрович Тодорцев, Анатолій Іванович Не-
стеров, Филимон Пилипович Манойленко, Іван Федорович Лисечко (Лесечко), 
Гаврило Улянович (Юліанович) Сербін (Серба), Родіон Демидович Біловол.

У постанові Бердянського РВ НКВС про долучення матеріалів до спра-
ви від 7 вересня 1938 року зазначено: «… обвиняемые по настоящему делу 
Загамула Максим Иванович, Нестеров Анатолий Иванович вовлеченные в 
организацию руководителем контрреволюционной повстанческой органи-
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зации среди церковников по Бердянскому району Кирановым Виктором 
Михайловичем и по его же указанию и непосредственным руководством 
заложили контрреволюционную фашистскую повстанческую группу в 
с. Н. Спасовке в составе: Сербина, Манойленко, Беловола, Лысечко и Тодор-
цева, которые организационно связаны в своей контрреволюционной дея-
тельности с Кирановым Виктором Михайловичем и получали от него руко-
водящие указания…» (5)

Фантазіям Бердянських енкавеесівців не було меж. І в обвинувальному 
висновку (дата не вказана) йдеться: «… Террористическая группа в с. Ново-
Спасовке, которую там создали служители религиозного культа Загамула 
Максим Иванович и Силенко Григорий Михайлович по заданию руководите-
ля контрреволюционно-фашистской повстанческой диверсионной организа-
ции по Бердянскому району Кирановым Виктором Михайловичем.

По заданию Киранова … обвиняемые Загамула и Силенко создали 
контрреволюционную повстанческую террористическую группу в с. Ново-
Спасовке из 8 человек. Участники названной контрреволюционной фашист-
ской террористической организации подготавливали повстанческие кадры 
для активного выступления в тылу Красной армии во время нападения фа-
шистских государств на СССР. В пользу последних готовили уничтожение 
советского актива и коммунистов и производство диверсионных актов в гос-
подарстве страны.

Участники ликвидированной контрреволюционной фашистской группы, 
будучи осведомлёнными о связях руководителей названной организации 
собирали шпионские сведения о настроениях отдельных групп населе-
ния к Соввласти, об оборонной мощи СССР и передавали их упомянутым 
иностранным разведывательным органам через Киранова и Делиева…

Во время выборов в Верховный Совет Украины участники контрреволю-
ционной повстанческой фашистской группы проводили контрреволюцион-
ную агитацию, направленную к срыву выборов в Верховный Совет УССР. В 
день выборов в Верховный Совет УССР 26 июня 1938 года названная контр-
революционная группа готовила террористический акт против избирате-
лей путём отравления питьевой воды на избирательном участке раствором 
мышьяка или раствором соляной кислоты…» (6)

Карателі не барилися. Ось виписка з протоколу №89 засідання особливої 
«трійки» при УНКВС Дніпропетровської області від 27 вересня 1938 року:

«… Постановили:
Загамулу М.И., Лесечко И.Ф., Манойленко Ф.Ф., Нестерова А.И., Серби-

на Г.У. и Тодорцева В.П. – р а с с т р е л я т ь. Всё лично принадлежащее им 
имущество конфисковать…» (7)

Згідно з довідками, що їх містить кримінальна справа, з виконанням ви-
року кати не зволікали. Священики та церковні активісти Нестеров А.І. (8), 
Тодорцев В.П. (9), Манойленко Ф.П. (10), Сербін Г.У. (11) були розстріляні     
7 жовтня 1938 року, Загамула М.І. (12) і Лисечко (Лесечко) І.Ф. (13) – 29 лис-
топада 1938 року.
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Кримінальна справа щодо Силенка Григорія Михайловича була виділена 
в окреме судочинство. Згідно з випискою з протоколу №30 Особливої наради 
при НКВС СРСР від 3 травня 1940 року «за участие в антисоветской органи-
зации» його було вислано в Комі АРСР терміном на 5 років. (14)

Слідчі матеріали щодо Біловола Родіона Демидовича також були виділе-
ні в окреме судочинство. Запорізьким обласним судом 15 травня 1939 року 
він був засуджений до 10 років позбавлення волі. Верховним Судом УРСР від    
23 серпня 1939 року міру покарання йому було зменшено до 6 років. (15)

Коли після смерті «вождя всіх народів» Й.Сталіна настало відносне «по-
тепління», в судові органи країни почали надходити листи від родичів репре-
сованих, котрі благали сповістити їм хоч що-небудь про безслідно зниклих 
рідних людей.

23 жовтня 1958 року до судових органів надходить заява громадянки         
с. Осипенко (колишнє с. Новоспасівка) Бердянського району Запорізької об-
ласті Манойленко Олени Петрівни: «Мой муж Манойленко Филимон Филип-
пович… был забран органами государственной безопасности 15 июня 1938 
года в с. Новоспасовка… О его судьбе, а также о вине перед Родиной мне до 
сих пор ничего не известно. Прошу Верховную Прокуратуру Союза ССР со-
общить мне о вышесказанном…» (16)

Але правди про чоловіка Олена Петрівна тоді так і не дізналася. Їй циніч-
но було повідомлено, що Манойленко Филимон Пилипович «отбывая срок на-
казания в ИТЛ НКВД СССР умер 14 февраля 1944 года от «миокардита». (17)

В судові органи надійшли також заяви з подібними просьбами – дізнатися 
щось про долю своїх чоловіків – від Тодорцевої Неоніли Петрівни (18), Сер-
біної Векли Романівни. (19)

Справу щодо звинувачення Манойленка Ф.П., Сербина (Серби) Г.У та ін-
ших розслідувала Військова прокуратура Одеського військового округу. Саме 
вона звернула увагу на допити деяких звинувачуваних у 1939 році. Так на до-
питі 1 вересня 1939 року Силенко Г.М. від раніше даних ним показань, у яких 
визнавав свою участь в контрреволюційній організації, відмовився і заявив, 
що давав показання під тиском слідчого. (20)

У касаційній скарзі, поданій у Верховний Суд УРСР, Біловол Р.Д. в контр-
революційній діяльності винним себе не визнав, а в пояснювальній запис-
ці на ім’я Верховного Суду УРСР від 21 травня 1939 року послався на те, 
що до нього застосовувались незаконні методи слідства. Це він охарактери-
зував так: «Следствие велось с 12 по 17 июня следователем НКВД Беловым 
без перерыва все эти дни подвергая пыткам, стойка и посадка 120 часов не 
уснувши ни одной минуты, что, конечно, отразилось на моём здоровье, ноги 
пухлые, голова не работает, а в промежутках этого времени следователь Бе-
лов писал протокол об моём участии в контрреволюционной повстанческой 
организации с. Новоспасовки».

В цій же записці Біловол навів факти побиття його в камері слідчим Бєло-
вим, під фізичним примусом якого він підписав протокол, не читаючи його. (21)
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Допити всіх інших священиків та церковних активістів с. Новоспасівка, 
звинувачуваних по цій справі, проводив також слідчий Бєлов (22) і можна 
лише уявити, яких мук від нього зазнали згодом розстріляні священнослужи-
телі Загамула М.І., Нестеров А.І., Тодорцев В.П., Лисечко І.Ф., Манойленко 
Ф.П., Сербин Г.У.

Розроблений катами сценарій спрацював безвідмовно…
Після повторного розгляду цієї кримінальної справи Військовий проку-

рор Одеського військового округу А.Попов 26 червня 1959 року подає про-
тест у Військовий трибунал Одеського військового округу. (23)

11 серпня 1959 року Військовим трибуналом Одеського військового окру-
гу новоспасівські священнослужителі Загамула Максим Іванович, Нестеров 
Анатолій Іванович, Сербин Гаврило Улянович, Манойленко Филимон Пили-
пович, Лисечко (Лесечко) Іван Федорович, Силенко Григорій Михайлович 
реабілітовані за відсутністю складу злочину. (24)

Біловол Родіон Демидович реабілітований згідно зі ст. 1 Закону України 
«Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні» від 17 квітня 1991 року.             

Світла їм пам’ять!
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Степан РЕВ’ЯКІН
ЗА КИМ ПЛАЧУТЬ ДЗВОНИ?

         (Як антихристи знищили у с. Балабине Запорізького району
         Запорізької області стару цегляну церкву, вбили священика
                   і стерли у «сталінський порох» двох віруючих)

1934 рік. Невеличка залізнична станція Апостолове, що на Дніпропетров-
щині. Купки пасажирів чекають потяга, який має ось-ось відправитися до За-
поріжжя. Якось відокремлено від них, трохи осторонь, стоїть батюшка Стефан 
Бензин з матушкою Антоніною. Сліпить очі бархатисте весняне сонце, пристан-
ційні клумби вже причепурені, троянди на них підрізані, і все це мало б викли-
кати в людей радісне піднесення – слава Богу, благополучно пережили мороз-
ну і сніжну зиму! Проте бодай хоч якоїсь радості ні в кого з пасажирів не було.

Батюшка Стефан намагався згладити 
гнітючу обстановку, навіть жартував з ко-
ханою дружиною, говорив їй ласкаві сло-
ва, та на серці в Антоніни Андріївни було 
тривожно.

– У мене якийсь неспокій на душі,  
забідкалася вона. – Ми так приросли до 
свого рідного квітучого містечка зі свя-
щенною назвою – Апостолове, що, поки-
даючи його, я мов назавжди прощаюся з 
цим білим світом. 

– Перестань, Тоню, себе мучити. По-
бачиш – усе буде гаразд. Я ж був у Бала-
биному – дуже гарне село, і люди в ньому 
привітні, і Дніпро, українська свята ріка, 
зовсім поряд. А церква! Вся розписана, з 
п’ятьма банями, добротно вимурувана з 

червоної цегли. Вона величаво стоїть на узвишші, сповіщаючи у святдні свої-
ми мелодійними дзвонами про мир і благодать у всій окрузі.

– Які-то нині мир і благодать?! Про що ти кажеш, Стефане? Адже кругом 
руйнують церкви, зневажають священиків…

Бензин подумки цілком погоджувався з матушкою, але знав, що він, як 
особа міцної статі, не мав права саме зараз впадати у розпач, щоб не поклас-
ти на серце вразливої дружини зайвий камінь – їй і так важко, адже ж вона аж 
ніяк не хотіла їхати з Апостолового, в яке вросла могутніми коренями з юних 
літ. Та і йому вороття назад не було. А тому був невблаганним:

– Я – служитель церкви і маю безперечно підпорядковуватися вимогам 
вищих чинів.

– Стефанчику, не ображайся. Я з тобою – і в полум’я, і на плаху, якщо до-
ведеться. Знаю, що й Георгію Георгійовичу дуже тяжко, адже від нього теж 
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вимагає екзарх України Дьяков, щоб усі церкви по селах діяли. Але ж мені на 
серці зараз чомусь так тоскно, ось і бубоню…

Матушка згадала Георгія Георгійовича Делієва* – архієпископа Дніпро-
петровської області, в яку входив увесь Запорізький край. Родина Бензиних 
добре знала цю шляхетну й розумну людину, часто Стефан з матушкою, бу-
ваючи в Дніпропетровську, гостювали у Делієва, а той не гребував відвідува-
ти дім Бензиних у Апостоловому. Тож Антоніна Андріївна, глибоко шануючи 
Георгія Георгійовича, з розумінням поставилася до його розпорядження пе-
ревести її чоловіка з престижного містечка в якесь глухе село в сані священи-
ка та настоятеля* церкви. Мабуть, так потрібно для єпархії. Розуміти розумі-
ла. А ось серце чомусь бунтувало, не погоджувалося. Вже коли Бензини сіли 
у потяг і той зрушив з місця, матушчині очі, що пильно дивилися на будиноч-
ки вокзалу, зволожилися, по її гарних моложавих щоках потекли сльози. Бен-
зин співчутливо доторкнувся опущених плечей дружини й сказав:

– Ось побачиш, що ми там будемо щасливими.
А жінка йому у відповідь:
– Ти чуєш дзвони нашої церкви? Прислухайся – вони зараз співають крізь 

сльози. Так, так, вони плачуть.
– Ну що ти так мучиш себе? Завтра Благовіщення Пресвятої Богородиці, 

а сьогодні свята субота, і дзвонар Тихон про це сповіщає усіх мирян.
– Ти прислухайся до мелодії дзвонів! – наполягала матушка.
Стефан Микитович прислухався. Дійсно, Тихон видзвонював щось не-

зрозуміле – тужне, аж за серце брало. «О, безгрішна його душа! – подумав ба-
тюшка. – Сказав же мені, що коли рушить зі станції потяг, то він обов’язково 
пробудить усі дзвони, так і зробив, незважаючи на мою категоричну заборо-
ну… Взяв  гріх на душу – а зробив, бо, мовляв, община плакатиме за ним, от-
цем Стефаном».

Потяг, як здалося Бензину, плентався зі станції Апостолове дуже повіль-
но, наче справді не хотів відвозити звідси Стефана та його звабливу 40-річну 
дружину. А дзвони усе плакали й плакали – їх сумна мелодія супроводжува-
ла Бензиних аж до самого Запоріжжя. 

Тут, щойно вийшли з вагона, до них підійшов середнього зросту, в білій 
полотняній сорочці-косоворотці чоловік, представився, що він Іван Макси-
мович Сороченко, присланий церковною общиною села Балабине за батюш-
кою і матушкою. Він вихопив з рук Антоніни Андріївни валізи, ще якось при-
мудрився й узяти одну валізу в Стефана й, отак нав’ючений, дуже швидко пі-
шов на вокзальну площу, де стояла його бричка, вся у подушках, застелених
____________

*Делієв Георгій Георгійович – 1878 р. народження, народився в с. Каракуб (стара назва) Дніпропе-
тровської області, архієпископ Дніпропетровської області у 1930 – 1937 рр. Мабуть, у березні 1937 року 
заарештований НКВС по Дніпропетровській області. Звинувачення: з 1934 р. був учасником контрре-
волюційної фашистської церковної організації, якою керував митрополит Київський екзарх України 
К.Дьяков. Розстріляний, певно, у 1938 р. Місце поховання невідоме. Реабілітований у 60-х роках мину-
лого століття. Точніші відомості про нього – в СБУ чи в Держархіві Дніпропетровської області.

* Настоятель – старший священник православной церкві.
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райдужними ряднами. А коні! Які баскі коні! Вони бадьоро, аж якось артис-
тично піднімали ноги і ладні були зі спокійного підтюпцю будь-якої миті пус-
титися риссю, а то й галопом.

Бензини поважно сиділи ззаду брички, на підмостку, мов цар і цариця, 
Стефану Микитовичу було навіть якось не по собі, а його дружині, мабуть, 
нівроку. Бо вона приємно і зацікавлено всю дорогу спостерігала за новою 
місцевістю, була в захопленні від охайного передмістя Запоріжжя. А коли 
в’їхали в Балабине, навіть вголос висловила свою збудженість красою села:

– Ой, як тут гарно! Усі будиночки такі біленькі, чепурні, з призьбами, біля 
кожного квітники – просто лялечки!

Вже десь біля третьої чи п’ятої хати стояв гурт селян, який, коли з ним 
порівнялася бричка, керована Сороченком, кинувся прямо до неї. Їздовий зу-
пинився. Одна з селянок, одягнена в розмережену вовняну камізельку й таку 
ж квітчасту спідницю, піднесла Бензиним хліб-сіль, ще й чистою українською 
мовою, що дуже сподобалося прибульцям-українцям, привітала батюшку й ма-
тушку з приїздом на постійне їхнє проживання й побажала їм з Божої ласки 
щасливої долі. Тут же хтось із селян запитав, чи буде завтра правитися у церкві?

– Звичайно, буде – відповів священик. – Адже завтра Благовіщення Пре-
святої Богородиці.

Селяни низько вклонилися батюшці. Сороченко вйокнув – і коні підтюп-
цем зрушили з місця. На їхньому шляху, аж до самої церкви, групками стоя-
ли біля дороги люди, і коли Бензини проїздили мимо, ті хрестилися і шано-
бливо вклонялися їм.

Розташувавшись у будиночку, що був збудований на подвір’ї церкви для 
проживання сім’ї священика, Стефан Микитович зажадав зустрітися з керів-
никами общини та її активом. Коли всі зібралися, батюшка  коротко розповів 
про свій 49-річний життєвий шлях та діяльність на ниві православної церкви. 
Того ж дня відвідав сільраду, мав недовгу, але пам’ятну бесіду з головою ра-
дянської влади на селі. Той уже знав усе про Бензина аж до дрібниць сьогод-
нішнього дня. Він попередив:

– Я не потерплю, щоб до церкви люди ходили дружніше, ніж на роботу 
у колгосп. І що це ви придумали – брати з рук балабинців якийсь там «хліб-
сіль»? Ви що, голодні? Чи якесь там велике «цабе»? Так я ще раз говорю: у 
Балабиному одна влада – радянська і один керівник – це я!

Бензин спокійно вислухав безпідставні звинувачення на свою адресу й 
відповів: 

– Від грішників дуже часто страждають на землі безневинні праведники. 
Господе, пробач несвідомі гріхи заблудлих овець.

– Що це означає, попе?! – зневажливо і нервово вигукнув голова.
– Те, що сказав, не більше, – відповів йому Бензин і демонстративно вий-

шов з приміщення сільради. 
А вдома допитливій Антоніні пояснив:
– Познайомився з місцевим головою. Справив на мене приємне вражен-

ня. З таким можна працювати аж до смерті, аби тільки вона не заспішила.
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– Що ж він конкретно сказав? – невгавала дружина.
– Конкретно? Побажав, щоб мені плідно працювалося і щоб паства була 

мною задоволена.
Батюшка, звісно, пожартував. Але сталося так, як оце зараз сказав. Щоне-

ділі та й, звісно, по великих православних святах (отець Стефан правив служ-
бу лише у ці дні)  церква була переповнена. Послухати молитви і спів церков-
ного хору, яким керував колишній дяк, а нині звичайний балабинський селя-
нин і ще й відомий на всю округу природжений математик Митрофан Григо-
рович Василега, сходилися до церкви люди з усіх усюд – з Кушугума, Мало-
катеринівки і навіть з Біленького та Верхньої Хортиці.

За проханням селян Бензин відспівував померлих (їх чомусь було ба-
гатенько, а їхні родичі відмовлялися влаштовувати похорони за комуно-
радянськими вказівками), хрестив новонароджених (цих щомісяця меншало), 
причащав та одружував усіх бажаючих (а таких не зменшувалося, а навпаки, 
ставало усе більше), були також дні, переповнені святими таїнствами сповіді.

Невдовзі отець Стефан знову був викликаний до сільради. Все той же за-
розумілий голова накинувся на нього:

– Я ж вас попереджав – не дуже хвацько беріться за свою роботу – ви ж 
баламутите народ. Можете накликати біду не лише на себе, а й на мене. До 
вас же пішли хрестити дітей і вінчатися не лише позапартійні, а й, таємно від 
мене і секретаря парторганізації, – комсомольці і навіть комуністи.

А батюшка йому у відповідь: 
– Господе Чолововіколюбче, тих, що ненавидять і кривдять нас, прости. 

А братам і рідним нашим даруй, чого вони просять для спасіння й життя ві-
чного, – і перехрестився тричі.

На подив Бензина, голова сільради з хвилину мовчав, мов занімів, не знав 
що сказати  і лише згодом, оговтавшись, знову взявся за своє:

– А чого-то ви, Стефане Микитовичу, у багатьох своїх молитвах все про-
сите Бога визволити вас від якихось ворогів? Кого ви маєте на увазі? Чи не 
радянську владу?

Цього разу змовчав Бензин. А голова:
– Отож-бо, отче. Вам нічого відповісти. Виходить, я попав у ціль. Міг би 

після цього заявити на вас, куди необхідно. Але я добрий чоловік. Не буду… 
Та замість цього вимагаю, щоб ви щотижня клали мені на стіл доповідну з 
прізвищами тих, хто сповідується, хрестить дітей, одружується… 

– Тоді можете, пане голово, записувати усіх громадян села Балабине та 
навколишніх сіл.

– Так уже й усіх?
– Справді так, пане… Люди тягнуться до Бога, як спраглий до джерель-

ної води.
– Я ж не тягнуся і наш секретар парторганізації не ходить. Чи він поза 

моєю спиною також?.. 
– Пане голово, навіть заблудла вівця, коли вона не стоїть на місці, рано чи 

пізно, виходить на битий шлях.  
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– Стефане Микитовичу, мені потрібно виявляти комсомольців і комуніс-
тів, які таємно відвідують церкву. Ви мене зрозуміли? – вже зовсім примир-
ливо попросив голова.

Та батюшка не зігнувся перед нехристом.
– Я ніколи не порушу святих таїнств, – рішуче і твердо сказав Бензин. 
– А ви, попе, не будьте такі категоричні! – знову збеленився голова. – По-

думайте… Бо це можуть зробити за вас інші. 
– Бог їм суддя, – коротко відповів священик.
Після цієї важкої розмови Бензин прийшов у церкву (добре, що тут ніко-

го не було), у вівтарі став навколішки перед Пресвятою Богородицею й почав 
молитися: «Пресвятая Владичице Богородице, світло затемненої душі моєї, 
надіє, покрово, пристановище, утіхо, радосте моя, дякую Тобі, що сподобила 
мене, недостойного, бути причасником Пречистого Тіла і Чесної Крові Сина 
Твого. 

Звертаюся до тебе, Пресвятая Богородице, у важкі дні народу українсько-
го, заступитися за нас грішних перед Сином Твоїм- Світлом істини, не погор-
ди, Богородице, своїми молитвами та ізбав нас від бід, що посилає нам вла-
да комуністів…»

Хтось зашурхотів у церкві, почулося скрипіння підлоги. Закінчивши мо-
литву, отець вийшов з вівтаря, побачив регента хору Митрофана Василегу та 
його найліпшого друга дзвонаря Івана Сороченка. Обох їх уже добре пізнав 
Бензин і довіряв їм, як собі. Тож не втримався, розповів про його розмову з го-
ловою сільради і, в свою чергу, попросив Василегу поділитися своїми вражен-
нями і чутками про відвідини ним Запоріжжя та Свято-Покровського собору.

– Дуже сумні вісті привіз я, отче, – відповів Митрофан Григорович. – 
Ще вчора, пізно ввечері, комуністами був повністю розграбований наш 
п’ятиглавий красень-собор: усі ікони звідси кудись вивезли, все церковне на-
чиння забране, частина його тут же, на майдані, була розбита обухами сокир 
та молотами. Після цього собор зачинили на великий амбарний замок, ще й 
місцеві енкавеесівці обклеїли двері папером з печатками. (1)

Бензин сів на лавку, що стояла під стіною, й схопився за голову. 
– Іроди, душогуби, прийде на вас Божа кара, ой, прийде! – шепотів він. 

Невдовзі промовив до Сороченка: 
– Завтра ж зранку іди на дзвіницю і продзвони за упокій Свято-Покровського 

собору. Вислови цим самим наш сум за ним і нашу ненависть до влади. Ой який 
же був завбачливий святійший патріарх Тихон, коли ще у жовтні 1918 року на-
писав Раді Народних Комісарів, тобто, Леніну, своє знамените «Посланіє».

– А ви, отче, обіцяли нам його прочитати, – тут же втрутився в розмову 
завжди мовчазний Іван Сороченко. – То може зараз і прочитаєш?

– Що, тут?
– Та ні, можна піти до мене додому. Тут же недалечко, – запропонував 

дзвонар.
– Гаразд, я зараз, – погодився Бензин і пішов у вівтар. Незабаром вийшов 

звідти і всі троє чоловіків попрямували до обійстя Сороченка. 
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В будинку Івана Максимовича було чистенько, охайно, пахло ладаном. 
Його троє діток – Люба, Катя та найменшенький синочок Павло – такі гар-
ненькі, як писанки, й тихі, як заводь ріки Дніпра, що біля Балабиного. Своїх 
діток Бензин не мав – Бог не дав, – то чужих любив, мов своїх. І цього разу, 
знаючи куди йде, прихопив у кишені проскурки та цукерки. Дітки, одержав-
ши подаруночки, цілували батюшці руки, а Іванова дружина Параска Сидо-
рівна, розчулена, не знала вже як і дякувати, заметушилася, почала накривати 
у світлиці стіл, але її зупинив Бензин:

– Не турбуйтеся, пані Параско, ми зайшли у справі, прочитаємо «Посла-
ніє» святійшого патріарха Московського Тихона, то й ви приєднуйтеся до нас.

Жінка враз погодилася, бо давно знає про це «Посланіє», а жодного разу 
не чула його змісту – адже воно було заборонене владою і нею ж пересліду-
валося.

Стефан Микитович читав твір спокійно, чітко, з дотриманням певної ін-
тонації: «… Все, взявшие меч, мечем же погибнут. Это пророчество Спа-
сителя обращаем мы к вам, нынешние вершители судеб нашего отечества, 
называющие себя «народными» комиссарами. Целый год держите вы в ру-
ках своих государственную власть и уже собираетесь праздновать годовщи-
ну октябрьской революции, но реками пролитая кровь братьев наших, безжа-
лостно убитых по вашему призыву, вопиет к небу и вынуждает нас сказать 
вам горькое слово правды…» (2)  

На цьому місці Бензин зупинився і сказав, певно, тільки для Параски Си-
дорівни, що «Посланіє» патріарх Тихон писав ще 26 жовтня (за старим сти-
лем) 1918 року Леніну, та воно актуальне й досі. Адже нині звідусіль надхо-
дять вісті про арешти духовенства й віруючих християн, знущання над ними. 

Прослухавши цей твір до кінця, жінка роз-
плакалася, а чоловіки обговорювали його зміст 
і долю православної церкви аж до пізнього ве-
чора.

Потім перескочили на тему сьогодення, за-
говорили про майбутнє їхньої Балабинської 
церкви. Особливо всіх турбувало те, що хтось із 
селян доносить на віруючих усякі небилиці го-
лові сільради та секретареві комуністичної пар-
тійної організації. Цікаво, що в очах Івана Со-
роченка, його дружини та регента Митрофана 
Василеги усі балабинці були поза всякою під-
озрою, усі вони в їхній свідомості дуже чесні і 
порядні миряни, навіть богобоязливі, а те, про 
що говорить голова сільради – то його припу-
щення й хвороблива уява. 

Святотроїцька церква
в Гуляйполі. 1910 р.
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Розійшлися, побажавши один одному на добраніч. Вона справді була до-
брою і спокійною. Такі ж були й наступні не лише дні та ночі, а й цілі місяці. 
Та спокій цей – то затишшя перед бурею. Нараз уже з березня 1935 року зві-
дусіль поповзли чутки про новий наступ влади на православну церкву та інші 
релігії. Так, у березні більшовицько-комсомольському активу Гуляйпільсько-
го району не сподобалася, як дияволу суха груша, Святотроїцька церква в м. 
Гуляйполі. Бачите, тут службу правили аж три священики, диякони і псалом-
щики і всі вони не встигали обслужити весь люд віруючих, а до радянських 
чиновників мало хто звертався. Справді, до церкви-красуні було справжнє па-
ломництво парафіян з райцентру, Верхньої Терси, Варварівки та Марфополя, 
хуторів Скотоватого, Цапка, Різника та Рябка. Місцевий клуб порожнів, а вся 
молодь збиралася у Святотроїцькій церкві. І ось нехристи вирішили поквита-
тися зі своїм могутнім ідеологічним противником злочинним шляхом, бо на 
інше, цивілізоване, протиборство вони були не здатні. 23 березня, у грішний 
понеділок, церкву по-звірячому почали ламати. А вона – кам’яна, міцна (бу-
дувалася ж усім миром на віки!) – не піддавалася ніяким тортурам комуніс-
тів, і тоді антихристи підклали під її мури чималу дозу вибухівки та й підірва-
ли. Цей вибух було чути не лише по всьому Гуляйпільському району, а й да-
леко за його межами. (3)

Дізнавшись про подробиці загибелі гуляйпільської Святотроїцької церк-
ви, Стефан Микитович поїхав у Дніпропетровськ до архієпископа Делієва, 
щоб про все розповісти йому. Георгій Георгійович був, як завжди, ввічливий, 
більше слухав батюшку з периферії, ніж говорив сам. Виявилося, він добре 
був поінформований про події у його єпархії і теж, як і Бензин, стривожений 
становищем православної церкви. На прощання сказав:

 – Нам усім потрібно готуватися до найгіршого і за найскладніших обста-
вин не забувати, що Ісус Христос пішов на мученицьку смерть, але не зламався. 

Весь 1935 рік та першу половину 1936-го року парафіяни села Балабине 
прожили в постійному очікуванні чогось страшного і нелюдського. Десь 16 
чи 18 квітня 1936 року до них дійшли чутки про арешт місцевим НКВС свя-
щеника села Кінські Роздори Пологівського району Василя Яковича Конце-
вича. (4) Бензин дуже добре його знав і цінував як освічену й високопорядну 
людину. Його арешт сильно вразив не лише отця Стефана, а й матушку Анто-
ніну, яка також була знайома з Концевичем. Антоніна Андріївна розплакала-
ся, просила усіх святих заступитися за безневинного Василя Яковича, а, ви-
плакавшись, почала благати чоловіка покинути те кляте село Балабине і їха-
ти з нього хоч на край світу. 

– Цього я ніколи не зроблю. І навіть, не дай Господь, буде комуністами 
зруйнована наша церква, – сконаю на її руїнах.

І припущення Бензина незабаром справдилося. Одного погожого дня 
червня місяця 1936 року раптом біля церкви, коли в її приміщенні відбува-
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лася літургія, з’явилися півтора десятка чоловіків та хлопців, певно комуніс-
тів і комсомольців, бо привів їх сюди парторг місцевого колгоспу імені 90-го 
Уральського полку. Кожний з них тримав у руках чи то лом, чи то сокиру, а то 
й молоток, певно взяті у сільській кузні.

Декотрі з них були озброєні мисливськими рушницями. Отак озброєні, з 
ломами, молотами й сокирами в руках, як розбійники з широкої дороги, ввір-
валися в церкву, наказали Бензину припинити службу Божу, а всім парафія-
нам негайно покинути церкву; ще й один з прибулих іродів пальнув з руш-
ниці вгору, попав шротом у панікадило, і скло від нього полетіло віруючим 
на голови. У церкві зчинився лемент, миряни кинулися до дверей навтікача і 
пішли потоптом один по одному. Отець Стефан, міцної статури 51-річний чо-
ловік, скочив до зухвалого зброєносця, вихопив з його рук гвинтівку й розла-
мав її навпіл. На нього навалилися чоловік п’ять-шість нехристів, хтось з них 
чимось вдарив батюшку по голові, збили його з ніг і скривавленого виволо-
кли з церкви й поклали біля її входу. 

– Нехай цей патлатий чорт приходить до тями, а потім з ним поговоримо 
в іншому місці, – розпорядився голова сільради. 

Нараз десь взялася матушка Антоніна. Вона кинулася до чоловіка, заго-
лосила, обзиваючи непроханих прибульців убивцями, почала хусткою, зня-
тою з голови, витирати з його обличчя кров. А тим часом інші жінки села 
озброїлися вилами, заступами і навіть качалками та рогачами і рушили у на-
ступ на комсомольців та комуністів. Ось-ось протистояння двох гуртів, двох 
світів мало перерости у криваву, а може й смертельну бійку. І тут, трохи очу-
нявши, підвівся з землі батюшка, підняв вгору свою правицю:

– Зупиніться, православні! – закричав він. – Не ставайте на стезю грішників.
Озброєні жінки і навіть чоловіки, які до них приєдналися, тримаючи в ру-

ках довбешки й голоблі, стали, як вкопані. Тут десь узявся і дільничний мілі-
ціонер. Звісно, він також став на бік комуністів. 

А Бензин став між двома супротивними таборами, але обличчям до ми-
рян. Тож до них і звернувся:

– Ми усі перед Богом винні, що допустили до влади душогубів. Ось те-
пер і справляє бал диявол. Будемо, люди добрі, на підставі закону, якщо він 
є у державі, боронити нашу святу церкву, нашу православну релігію. Будемо 
збирати підписи до Сталіна. 

Люди ще деякий час погули, покричали, але посмирнішали, опустили до-
низу свою примітивну зброю. (5)  А комуністи й комсомольці розвернулися й 
ринули в церкву, виносячи з неї старовинні, ще козацької доби, ікони, підсвіч-
ники, всяке інше цінне церковне начиння. Все це склали у велику купу, обли-
ли гасом і підпалили. Батюшка звів до неба обидві руки,як великий птах кри-
ла перед своїм злетом у небесний простір, і тихо читав якусь молитву.

А нехристи продовжували у своїй звірячій люті бешкетувати. Комуніст з 
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1932 року Іван Іванович Швець за кілька пляшок горілки, обіцяних йому се-
кретарем парторганізації, почав скидати з куполів хрести. (6)

– Ірод окаянний! – гукнув до нього отець Стефан. – В пеклі тобі бути! У 
смолі кипіти!

Після цього з дзвіниці були скинуті дзвони. Падаючи, вони вдарялися об 
суху землю й розколювалися, наповнюючи довкілля звуками плачу й стогону. 
Вони, ці живі дзвони, оплакували майбутню нещасну долю тих, хто став нині 
на захист церкви, хто невдовзі за віру і правду віддасть своє коротке життя.

Багато селян, які були присутні при знущанні представників нової вла-
ди над православними символами, обливалися сльозами, а то й голосно, як за 
рідним покійником, тужили. Та на них комсомольсько-більшовицький актив 
Балабиного не звертав ніякої уваги. 

Згодом цей же актив в особі голови сільради Іваненка відібрав у батюшки 
колективну заяву селян до керівництва держави з проханням дозволити від-
новити у церкві службу. (7)  Коли нічого не вийшло з цією заявою-скаргою, 
отець Стефан почав відправляти літургію в будинку Івана Максимовича Со-
роченка. За це його сільрада тут же покарала: примусово виселила з церков-
ної сторожки, де він жив з матушкою, на вулицю, а сторожку розібрали до 
фундаменту. Десятки людей запропонували Бензину перебратися жити до ко-
гось з них. З усіх батюшка вибрав помешкання Івана Сороченка (8), де й про-
довжував відправляти Божу службу.

Не дрімала й місцева радянська влада. Вона за вказівкою згори продовжу-
вала викорінювати з душ балабинців «релігійний опіум». І таким черговим 
кроком у цьому викоріненні стало будівництво в селі клубу (колбуду), причо-
му поряд з церквою і за рахунок церкви: тобто, розбивали на цеглини церков-
ні стіни і з цього будівельного матеріалу ліпили «світле майбутнє комунізму». 
(9)  До речі, цей клуб з церковної цегли стоїть у селі й досі. 

Стефана Бензина не раз і не двічі викликали до сільради й пропонували 
йому покинути Балабине. На цьому наполягала і його дружина, серце якій 
підказувало, що для її сім’ї тут може статися щось жахливе. Та Стефан Ми-
китович був невблаганним:

– Ісус Христос пішов на Голгофу за нас, за християнську віру, і я за неї, 
за нашу православну церкву буду стільки боротися, скільки вистачить мого 
життя. 

І він боровся: прохав селян не здаватися, писати самостійно скарги до 
уряду країни. Разом зі своїми найвідданішими церкві парафіянами регентом 
Митрофаном Василегою та Іваном Сороченком щодня проводив Божу служ-
бу у повному її обсязі в будинку Сороченка.

І тоді, це сталося в ніч з 2 на 3 вересня 1937 року, їх усіх трьох – Бензи-
на С.Н., Василегу М.Г. та Сороченка І.М. – було заарештовано і відправлено 
до Запорізької тюрми. Це зробив помічник оперуповноваженого 4-го відді-
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лення управління держбезпеки Запо-
різького міського відділу НКВС сер-
жант Ременніков. (10)  Це прізвище 
варто тут назвати тому, що воно дуже 
часто зустрічається у кримінальних 
справах, порушених на безневинних 
жертв комуно-радянського режиму у 
1937 – 1938 рр. Причому, як уже було 
встановлено у 60-х роках минуло-
го століття (після розвінчання куль-
ту особи Й.Сталіна), цей малогра-
мотний «слідчий» Ременніков дуже 
грубо й цинічно фальсифікував со-
тні справ. І на основі цих фальшивок 
(чинити такий злочин вимагали від 
енкавеесівців усі керівники тодіш-
ньої «імперії зла», у тому числі і на-
самперед Й.Сталін) були розстріля-
ні чи замордовані у концтаборах Си-
біру й Казахстану священики, вчите-
лі, лікарі, інженери, робітники, селя-
ни. Усі вони входили до числа міль-

йонів громадян, запланованих на знищення комуністичним ладом як «воро-
ги народу». 

Потрапили у це багатомільйонне число й парафіяни села Балабине Запо-
різького району Запорізької області: священик С.М.Бензин (його було роз-
стріляно 28 листопада 1937 року в м. Запоріжжі як «активного церковника 
тихонівської орієнтації». Місце його поховання невідоме); регент церковно-
го хору М. Г. Василега (він був засуджений 15 листопада 1937 року до 10 ро-
ків позбавлення волі також як «активний церковник», відбував покарання в 
Усольському концтаборі тодішньої Молотовської області, 20 січня 1940 року 
він був ще тут. Подальша його доля невідома); І.М.Сороченко  (він також був 
засуджений 15 листопада 1937 року до 10 років позбавлення волі за тим же 
звинуваченням – як «активний церковник». Ще до початку червня 1941 року 
він перебував в одному з концтаборів м. Хабаровська. Подальша його доля 
невідома). (11)

Починаючи з лютого 1959 року, справою С.М.Бензина, М.Г.Василеги та 
І.М.Сороченка (за настійною вимогою дружини Івана Сороченка – Параски 
Сидорівни) почали займатися помічник військового прокурора Запорізького 
гарнізону підполковник юстиції Росторгуєв та співробітники Запорізької об-
ласної прокуратури. Саме вони встановили, що так званий «слідчий» Запо-

9 Зам. № 3393
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різького НКВС Ременніков справу балабинського священи-
ка Бензина та віруючих Василеги і Сороченка сфальсифіку-
вав: усі їхні та свідків протоколи допитів вигадав сам і склав 
їх зміст таким, який був йому потрібний для засудження без-
невинних людей (мовляв, вони були «активними учасниками 
контрреволюційної організації церковників» і самі про це зі-
зналися). (12)

Враховуючи пов-ну безневинність С. М. Бензина, М. Г. Василеги та 
І. М. Сороченка, Запорізький обласний суд 11 березня 1959 року їх реа-
білітував. А що з того? Коли вони у розквіті свого життя (їм було: Бензи-
ну – 52 роки, Василезі – 56 років, Сороченку – 42 роки) вже втратили його.

Та хоч ми, живі, пам’ятаючи про них і згадуючи добрим словом, щиро по-
просимо у Бога: «Дай, Господе, їм місце у своєму райському царстві. Адже 
вони були «стерті у сталінсько-комуністичний порох» за віру в тебе».
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Микола ЄРЕМЕНКО

ОХОРОНЕЦЬ БАТЬКА МАХНА
ОСТАПЕНКО МИХАЙЛО ТРОХИМОВИЧ

У Трохима Савелійовича Остапенка та його дружини Марфи, яку він при-
віз з війни на Балканах, було четверо синів: Степан, Харитон, Данило і Ми-
хайло. Доля найстаршого достеменно невідома. Харитон помер від ран, по-
вернувшись з громадянської, Данило помер у 20-му від свинки. Найтрагічні-
ша і найтаємничіша історія життя Михайла.

Народився він 1895 року. Був рухливим, відчайдушним, кохався у конях. 
По-вуличному Остапенків називали Міняйлами – за надзвичайну здатність 
все міняти, особливо – коней. Тож зрозуміло, що серед «гостей» Михайла 
були цигани, різні підозрілі особи, які несподівано з’являлися і раптово зни-
кали.

Коли в Російській імперії грянула лютнева 1917 року революція, в Гуляй-
поле приїхав з каторги Нестор Махно й підняв селян на повстання. Тоді в Ми-
хайла Остапенка неначе крила виросли. Його тачанка, здавалось, була запря-
жена не кіньми, а буйним вітром. Якими полями, під якими прапорами но-
сився він, можна було тільки здогадуватися. Якось, заскочивши в Чернігів-
ку, вхопив він на тачанку юну Онисю, в чому стояла, сказав, що одружиться з 
нею. У двадцятому році Онися народила дівчинку, яку назвали Наталією. Ми-
хайло ж вірою і правдою служив Махну. Командував загоном, який охороняв 
«Батька». А ось як розповідає сам Нестор Іванович про нього: «17 березня, на 
світанку, ми подалися в бік Новоспасівки і, пройшовши верст 17, наштовхну-
лися на інші свіжі кавалерійські частини більшовиків, які йшли по слідах Ку-
риленка і, втративши слід останнього, напали на нас.

…Люди наші помирають тільки через мене, тільки через те, що не хо-
чуть полишити мене. Противник числом у 5 – 6 разів більший, і бійці його 
свіжі й свіжі прибувають. Дивлюся: до мене на тачанку чіпляються люйсис-
ти (команда кулеметників, озброєних ручними кулеметами системи «Люй-
са»)… Їх було п’ятеро під командою Мишка з с. Чекрнігівка Бердянського 
повіту. Почепившись, вони прощаються зі мною й тут же кажуть: «Батьку, ви 
потрібні справі нашої селянської організації. Ця справа дорога нам. Ми за-
раз помремо, але смертю своєю спасемо вас і усіх, хто вірний вам і вас бере-
же; не забудьте переказати нашим батькам це»… Я чув лише кулеметну тріс-
котню та вибухи бомб, – то люйсисти перепиняли шлях більшовикам. За цей 
час ми проїхали версти 3 – 4 і переправились через річечку. А люйсисти там 
померли.» (1)

Затримуючи червоних і даючи «Батькові» змогу відступити в безпечне місце, 
загін майже повністю загинув. Михайлові ж чудом вдалося врятуватися й втекти.

Він з’явився в Чернігівці, в батьківській хаті. Кілька днів переховувався, 
рятуючись від чекістів, тікав і через вікно, і через дах. Але одного дня хату 
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оточили  і Михайла арештували. Суд був короткий. На страту зігнали багато 
чернігівців. Була серед них і Онися з Наталочкою, якій вже виповнився рік.

Їх судила «трійка» Бердянської повітової Надзвичайної комісії на чолі з 
більшовиком Шумовим. Їх, 12 чоловік, вивели на площу села Чернігівки (це 
десь, де нині колишній магазин «Техніка»). Руки всіх були скручені колю-
чим дротом і між собою теж. Крім Михайла Остапенка (Міняйла), були серед 
страчуваних Карпо Божко та Жук з с. Чернігове-Токмачанськ. 

Залп поклав махновців на землю. Тіла покидали на підводу і повезли в 
глиняний кар’єр. Коли розстріляних звалили в яму, тіла раптом заворушилися 
і з-під них підвівся Михайло. Він простягнув руку і з останніх сил прохрипів: 

– Онисю! Бережи Наталю!
Немає вже свідків, які б розповіли про подальшу долю Онисі і Наталі, 

але років з двадцять тому в Чернігівку до Дмитра Харитоновича Остапенка 
приїздив двоюрідний брат Степан Степанович Остапенко. Він казав, що за-
лишився сам, має добрий будинок і хотів би переписати його на племінницю 
Наталю Михайлівну. Ще казав, що прізвище її Киянченко, а проживала вона 
тоді по вулиці Лермонтова.

Необхідно відзначити, що разом з Михайлом Остапенком були страче-
ні й інші учасники махновського руху з Чернігівки: ВЕРЕМІЙ Василь Григо-
рович, ВЕРЕМІЙ Федір Григорович, ЛАВРИК Давид Андрійович, ЛАВРИК 
Павло Андрійович, СІДАШ Євдоким Артемович, КЛИМЕНКО Тимофій Во-
лодимирович, ЗАДУНАЙСЬКИЙ Іван Харитонович, КРИЖА Никифор Гав-
рилович, ЗУБКО Антон Кіндратович, БОЖКО Карпо Сергійович, КРИЖКА 
Андрій Іванович, ЯКОВЕНКО Степан Олексійович, ЗУБКО Матвій Пимоно-
вич, БОГДАН Іван Трохимович, КРИЖКА Федір Семенович, КУЧЕР Пав-
ло Кузьмич, ЛИННИК Андрій Федорович, МИРОНОВ Григорій Сергійович, 
ЛАВРИК Іван Гнатович, ЩЕРБАНЬ Арсеній Гаврилович. (2)

Їх стратили як бандитів. А якими ще їх могли бачити чекісти?
У 2009 році автором було відшукане місце поховання цих жертв політич-

них репресій, впорядковане поховання, встановлено хрест. Був також прове-
дений поминальний молебен та запалені свічки пам’яті. (3)
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Віталій ШЕВЧЕНКО

ЛІКАР З СЕЛА ЖЕРЕБЕЦЬ
Груба картонна обгортка справи вкрита різними плямами, вицвілими чор-

нилами, якимись помітками синіми та червоними олівцями, перекреслени-
ми цифрами… У цій справі відобразилося життя «зека» Коноваленка Євгена 
Онисимовича, який до арешту 7 липня 1941 року завідував лікарнею села Кі-
рове Оріхівського району Запорізької області. 

Безмежне море ГУЛАГу і серед нього – мільйони людей з понівеченими 
долями, їхніми зламаними життями та життями їхніх близьких… Безліч та-
ких справ проходить перед дослідниками, вченими та просто людьми, яким 
не байдужа доля власного народу, своєї історії, які вважають своїм громадян-
ським обов’язком донести до прийдешніх поколінь свої знання про цей стра-
хітливий океан людських поневірянь, зламаних життів, горя та образ, який 
колись гучно називався Союзом Радянських Соціалістичних Республік. 

Як же так вийшло, що лікаря зі старовинного козацького села Жеребець 
(при більшовиках воно спочатку було Єжове, а потім – Кірове) на Оріхівщині 
втягнула і всмоктала в себе репресивна система ГУЛАГу, виплекана руйнів-
никами нормальних людських стосунків Леніним і Сталіним, які за результа-
тами своєї діяльності стали в один ряд з найстрашнішими вбивцями в історії 
людства – Чінгісханом і Тамерланом?

Перечитуючи загалом невеличку справу – якихось 40 сторінок докумен-
тів, уважно вивчаючи вицвілі від часу папери, бачиш, що до арешту цю люди-
ну довели її незалежницьке мислення і те, що на кожну подію в громадсько-
му житті мала власний погляд, словом, була особистістю, чого дуже не люби-
ла тоталітарна система.

Зі справи видно, що НКВС почав збирати компромат на Євгена Онисимо-
вича ще до війни. (1)   А початок її тільки прискорив події. Євген Онисимо-
вич потрапив у проскрипційні списки людей, яких тоталітарна система вилу-
чила із суспільства, бо була не впевнена у своєму майбутньому. 

Відомий дослідник І. Білас пише, що «з початком воєнних дій у 1941 році 
каральні органи почали евакуювати в’язнів з місцевих тюрем. У листі до Мо-
скви комісар внутрішніх справ України старший майор держбезпеки Сергі-
єнко В.Т. для евакуації з Запорізької області 1700 чоловік просив виділити 60 
залізничних вагонів. На середину липня 1941 року з в’язниць Запорізької об-
ласті було звільнено 812 чоловік, відправлено до Архангельська – 1336, до 
Свердловська – 1207 в’язнів. Крім того, з Мелітополя було етаповано 200 чо-
ловік до Уфи залізничними вагонами, а 500 чоловік із Запоріжжя – пішки до 
м. Сталіно.» (2)

Але Молох пролетарської Феміди не припиняв своєї дії ні на хвилину, 
арешти неблагонадійних людей продовжувалися на території Запоріжжя й 
області і з початком війни. Євген Коноваленко опинився саме серед таких. За 
що ж енкавеесівська зграя накинула на нього оком?
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Євген Онисимович народився 1 грудня 1892 року в селі Паньківка Ново-
московського повіту Катеринославської губернії в сім’ї службовця. В 1908 
році в Катеринославі закінчив міське училище і в цьому ж році вступив до 
фельдшерської школи, яку закінчив у 1912 році. І з цього часу починаєть-
ся його трудовий стаж, який не припиняється до самого арешту. Працював 
фельдшером у різних лікарнях Донецької та Запорізької областей. В 1928 
році вступив до Харківського медичного інституту на екстернат, який закін-
чив у 1931 році і в листопаді того ж року був направлений завідуючим Мико-
лаївської лікарні в Бердянському районі, де працював до кінця 1933 року. Зго-
дом змінив ще кілька лікарень, доки не був відряджений у 1935 році до села 
Кірове завідуючим лікарнею, де і працював до 7 липня 1941 року, тобто до 
дня його арешту. (3)  

Звинувачення висунули досить типове, як на той час, – антирадянська агі-
тація. 

Під час обшуку, крім особистих документів, у Євгена Онисимовича ви-
лучили роман одного з лідерів партії есерів письменника Бориса Савінко-
ва  (1879 – 1925 рр) «Те, чого не було» (1914 р.)   (4)     Про цей роман трохи 
згодом, а тут нагадаємо читачам, що німці майже підійшли до Запоріжжя, а 
«залізні солдати Дзержинського» замість того, щоб зі зброєю в руках піти в 
окопи, викопані селянами й міськими жителями, несамовито, навіть в агонії, 
шастали по області і арештовували ні в чому не винних людей. 

Так що ж інкримінували Євгену Онисимовичу слідчі? А ось що: він мав 
необережність розповісти два роки тому анекдот про Сталіна з Ворошиловим 
парторгу Дехтяренку І.Г., який згадав його і розповів тепер слідчому, квалі-
фікувавши це неподобство як дискредитацію керівників ВКП(б) і радянсько-
го уряду.  (5)

Мабуть, з тим Дехтяренком у Є.О.Коноваленка були напружені стосунки, 
Євген Онисимович сам розповів на допиті, що той вимагав звільнити лікар-
ню від чужого елементу, на що Коноваленко відповів: «А хто буде працюва-
ти?» І залишив на роботі колишнього «куркуля» Левченка на посаді двірни-
ка за згодою сільради.   (6)

14 серпня 1941 року, коли німці майже підійшли до Запоріжжя, слідчий у 
тюрмі НКВС ставить Євгену Онисимовичу таке запитання:

– Скажіть, які були висловлювання з Вашого боку проти існуючого ладу 
в СРСР?

– Так, дійсно, я був невдоволений деякими указами радянського уряду. 
Невдоволення моє було проти указу, де засуджували усіх, хто запізнився на 
роботу. Це я вважав дуже суворим і жорстоким, бо судити людей за запізнен-
ня я вважав невірним і з цим ніяк не міг погодитися.   (7)

Що ж тут антирадянського чи протизаконного? Нормальна думка нор-
мальної людини, але … в демократичному суспільстві. В тоталітарному ж це 
… кримінал!



136

Нагадали Коноваленку і його висловлювання під час перевиборів про-
фкому. Він тоді запропонував провести вибори так, як рекомендують … укра-
їнські есери: «Треба зробити кулями таємне голосування, одна урна жовта, 
інша чорна і … пускай листок!» (8) Тобто відмовитися від формального го-
лосування, яке було за всі часи радянської влади. Ну, тепер зрозуміло, що він 
антирадянщик!

Мабуть, Коноваленко Є.О. таки ставився з симпатією до українських есе-
рів, бо недаремно у нього вилучили отой роман Савінкова, де автор намагав-
ся розібратися. чому у них нічого не вийшло у 1905 році.  (9)  Думаю, що і 
Коноваленко сушив голову над тим, як так могло вийти, що невеличка куп-
ка екстремістів-комуністів змогла захопити владу і перетворити життя в кра-
їні в суцільне пекло?

26 серпня 1941 року Коноваленко ще у Запоріжжі. В справі зберігся до-
кумент, підписаний саме цією датою. (10) А через півтора місяця Євген Они-
симович опиняється в Уфі. (11)   Там слідчі працюють швидко. Вже 31 жов-
тня 1941 року складений обвинувальний висновок. (12) А через чотири міся-
ці особлива нарада НКВС СРСР 21 лютого 1942 року виносить Євгену Они-
симовичу вирок – 8 років ув’язнення. (13)

29 квітня 1942 року Є.О.Коноваленку дають ознайомитися з цим рішен-
ням особливої наради і він ставить на цьому папері свій останній підпис.  (14)  
Він разюче відрізняється від того підпису, який він поставив на самому по-
чатку слідства. Тепер він виводить погано літери, вони розбігаються в різні 
боки, видно, що людина пише з напругою, важко.

В справі ще є останній документ, де вказується, що «з/к Коноваленко Єв-
ген Онисимович вибув із тюрми № 1 НКВС БАРСР (м. Уфа) в Безим’янтабір 
НКВС СРСР ст. Безим’янка 13 травня 1942 року…» (15) Символічна назва 
цього табору ГУЛАГу!

Через багато років, у 1989 році, коли реабілітували Євгена Онисимовича, 
написали, що відомостей про його звільнення немає, а на 5 грудня 1945 року 
він ще утримувався в таборі. (16)

Можливо, важка фізична праця підірвала його здоров’я і він загинув у 
тому «безіменному» таборі, яких так багато було в Радянському Союзі. Див-
лячись на отой його останній підпис, думаєш чомусь саме про це. Поглинув 
його ГУЛАГ, як поглинув він мільйони людей, які мали право жити щасливо 
на цій благодатній українській землі. 

А в селі Кірове у центрі і досі стоїть лікарня, в якій працював Євген Они-
симович, ходив коридорами цього, ще побудованого земцями, закладу, захо-
див у палати, нахилявся над хворими, приязно усміхаючись до них і, допо-
магаючи їм видужати, призначав курс лікування, спостерігаючи, щоб заклад 
працював і допомагав людям.

Кати хотіли, щоб ми забули про убієнних. Ні, не забудемо, ми будемо 
пам’ятати їх усіх, в тому числі і Євгена Онисимовича, лікаря з сільської лі-
карні, що у старовинному козацькому селі Жеребець.
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Степан РЕВ’ЯКІН

ТРАГІЧНИЙ СЛІД ДРАМИ 18 СЕРПНЯ

Крижко Іван Семенович, 1900 року 
народження, народився в смт Черні-
гівці того ж району Запорізької облас-
ті в бідній селянській родині, за націо-
нальністю – українець, мав вищу осві-
ту – закінчив Ленінградський мета-
лургійний інститут за спеціальністю 
інженер-металург, член ВКП(б) з 1928 
чи 1925 року. Його дружина Мотря Ми-
хайлівна, 1898 року народження, на-
родилася в с. Новополтавка Чернігів-
ського району Запорізької області, пе-
дагог за освітою. Їхній син Олександр, 
1934 року народження, народився в                                                                        
м. Ленінграді, де того часу мешкав і 
працював Іван Семенович.

У найважчий і найтрагічніший для 
Запоріжжя період Великої Вітчизняної війни – з 7 серпня 1941 року і до 
свого арешту органами НКВС області, тобто, до 25 серпня 1941 року, 
був директором Дніпровського магнієвого заводу (ДМЗ), який сьогодні 
має назву Казенне підприємство «Запорізький титано-магнієвий ком-
бінат».

16 лютого 1942 року УНКВС Челябінської області, де того часу пере-
бував в ув’язненні І. С. Крижко, кримінальну справу проти нього припи-
нило за недоведенням звинувачення його в контрреволюційному сабота-
жі, і підозрюваний в цьому важкому злочині з-під варти був звільнений.

Реабілітований за ст. 1 Закону України «Про реабілітацію жертв по-
літичних репресій в Україні» від 17 квітня 1991 року, тобто за відсутніс-
тю складу злочину.

Легко сказати: «Справа припинена за недоведенням звинувачення»...    
Але ж подальша доля Крижка І. С. і його родини були скалічені назавжди, бо 
по них проїхав багатотонний комуно-більшовицький всюдихід, який залишив 
по собі довічний кривавий слід і безкінечне людське лихо.

Трагічні події для Івана Семеновича розгорнулися після 18 серпня 1941 
року. Що ж трапилося цього дня для усіх громадян, в тому числі, а, може, й 
в першу чергу, для керівників підприємств м. Запоріжжя? Згадаймо попере-
дні дні, коли наприкінці липня – на початку серпня 1941 року фашисти на-
близилися до кордонів Запорізької області. Якраз тоді німецька авіація по-
чала вперше систематично бомбити підприємства Запоріжжя, Мелітополя й 
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Бердянська (1). Не оминули ворожі бомби й Дніпровського магнієвого заво-
ду, а, може, якраз йому дісталося найбільше. Адже, кому-кому, а гітлерівській 
розвідці достеменно було відомо, що з 24 грудня 1935 року саме під Запоріж-
жям почав діяти завод, який випустив перший радянський промисловий маг-
ній і щодень нарощував його виробництво (2). До цього вкрай необхідний для 
обороноздатності СРСР магній країна закуповувала за непомірними цінами в 
Німеччині та США (3).

Чи не тоді, у серпні 1941 року, вперше надто боляче защеміло серце в 
Івана Семеновича Крижка, коли він став свідком безжальних руйнувань во-
рожою авіацією та гарматними прицільними пострілами його дітища – Дні-
провського магнієвого заводу?

Раптово спливли у пам’яті деякі віхи його не вельми щасливого життя. 
До березня 1935 року він працював заступником декана металургійного фа-
культету Ленінградського індустріального інституту і разом з тим усі вільні 
години проводив на Ленінградському дослідному заводі, де робилися прак-
тичні кроки в пошуках технології та виготовлення магнію. Тож, коли зачув, 
що на батьківщині, в Запоріжжі, задихав Дніпровський магнієвий завод, по-
просився сюди, мотивуючи тим, що його науковий досвід і виробничі над-
бання у виготовленні магнію найбільшою мірою знадобляться саме тут, у 
Запоріжжі. Разом з ним з Ленінградського дослідного заводу приїхали на 
запорізький завод інженери Ю. А. Балховитінов, Н. І. Зарубін, В. І. Тітов,                        
А. І. Іванов, Є. А. Сінченко, Б. І. Хажинська, а також досвідчені робітники й 
майстри виробництва Н. В. Старченко, Т. П. Рудаков, П. П. Бабій, М. І. Нікі-
тін, І. І. Юкша* та інші, які вписали не одну славну сторінку в історію ДМЗ, 
а пізніше – титано-магнієвого комбінату (4) і стали на все життя вірними 
друзями Івана Семеновича.

Коли в березні 1935 року І. С. Крижко приїхав з Ленінграда до Запоріж-
жя, то він у перший же свій вихідний відвідав рідне село Чернігівку, заві-
тав до свого старшого рідного брата Олексія (1893 року народження) та се-
стри Домнікії (1891 року народження). Усі гуртом побували на місцевому 
кладовищі, на якому знайшли вічний спочин їхні найрідніші: батько у 1922 
році та мати у 1928 році. Батько, міцної статури чоловік, помер від ленін-
ського голодомору, а мати після цього ще шість років билася, як риба об лід, 
аби не дати в лабети голоду, що охопив Україну після панування тут біль-
шовизму, своїх діток. Особливо бідкалася вона за долю найменшого, Іва-
на. Він був дуже худий – самі ребра та кістки – і найхворобливіший та най-
вразливіший душею, та водночас дуже роботящим, прагнув будь що ви-
битися в люди, допомогти бідним, батькам і старшим за себе брату та се-
стрі. Тож вже з 12-ти років, як трапилася нагода, пішов на роботу у крам-
ницю до місцевого не дуже багатого хазяїна. Тут піднімав важкі мішки 

____________
*Ініціали імен та по батькові даються без перекладу з рос. мови.
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з цукром та всякою всячиною, аж, здається, розв’язувався пуп, а заробітку 
було, мов кіт наплакав. А тому уже в 1941 році пішов батракувати до черні-
гівських заможних селян, але у них не міг навіть сам наїстися досхочу кар-
топлі. Що вже казати про допомогу рідні? Вимушений був у 1916 році зем-
леробське ремесло змінити на молот робітника – став молотобійцем у при-
ватній кузні с. Чернігівки. Але й тут не дозволяло здоров’я довго бити по ко-
вадлу, тим більше, що зневірився у справедливості життя, і руки все часті-
ше тяглися до зброї. А тим часом навкруги завирувала революція, що пере-
росла у всенародну бійню. І вже у березні 1919 року він опинився в якомусь 
червоному повстанському загоні, чи то більшовицькому, чи то махновсько-
му – хіба можна було розібратися дев’ятнадцятирічному сільському хлоп-
цеві в кольорах тодішньої круговерті, коли один день вони рубали денікін-
ців під червоним стягом, а вже наступного тих же денікінців – під чорним?

Усе згадали брати й сестра, зустрівшись на батьківщині у 1935 році че-
рез багато років розлуки: і як стражденно бідували, і як їхні неньо і ненька 
мріяли, аби хоч когось з дітей вивести в люди – вивчити на агронома, чи лі-
каря, або хоча б на писаря. І вже тоді їх вибір зупинився на найслабкішому 
здоров’ям, але тямущому у книгах та письмі Івану. І ця батьківська мрія якось 
неждано-негадано почала збуватися: у грудні 1920 року Івана Крижка взяли 
до волосного виконкому переписувачем всяких офіційних паперів. З роботою 
справлявся на відмінно, усім сподобався його почерк – чіткий, зрозумілий 
навіть малописьменним громадянам. Тож уже через два роки, у рік великого, 
спричиненого більшовиками, голодомору, що звів у могилу сотні тисяч укра-
їнських селян, в тому числі й Семена Крижка, його сина Івана, за долю яко-
го він так вболівав, нараз призначило місцеве радянське керівництво секрета-
рем сільради, а невдовзі й головою сільради в сусідньому селі Стульневе Чер-
нігівського району. А з 1924 року він завідував складом на базі Бердянського 
міськкурорту, з 1926 року був головою Бердянського райвідділення профспіл-
ки «Медсантруд». З вересня 1927 року, як часто говорив його батько, Іван пі-
шов в науку, яку розпочав з робфаку Дніпропетровського гірничого інститу-
ту. Отже, не зовсім справдилася мрія його рідних бачити Івана агрономом чи 
лікарем. Життя і серце підказали молодому чоловіку інший шлях (5).

Все це брату Олексію та сестрі Домні добре відомо. Вони хоч і згадували 
з сумом і просто так, аби не забути, минуле, але їх обох цікавило сьогодення 
(1935 рік). Олексій так і запитав:

– Що ж там зараз в Ленінграді? Бо сюди, в Чернігівку, всякі газетні пліт-
ки доходять: одні жахливіші за інші. Ми вже й за тебе і за твою Мотрю поча-
ли непокоїтися.

А сестра додала:
– Я вже й молилася у церкві за спасіння ваших душ: і за твою, і за Мо-

трину, у якої, знаю, серце за Україну болить, і за вашого первістка – синоч-
ка Сашка.
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У цей період дійсно розгорнулися в Ленінграді трагічні події, які набрали 
вже державного масштабу: 1 грудня 1934 року тут, у Смольному, пострілом 
з револьвера комуніст Ніколаєв убив коханця своєї дружини-красуні «улю-
бленця партії, улюбленця робітничого класу» С. М. Кірова (6).

Компартійна преса й радіо СРСР волали на весь світ, що в 1933-1934 рр. 
в Ленінграді була створена підпільна контрреволюційна терористична група 
під назвою «Ленінградський центр», якою керував перший секретар Ленін-
градського обкому компартії Зінов’єв. Саме він запланував убити Кірова, а 
за ним, звісно, Сталіна, Молотова та іже з ними. Ленінградські терористи, як 
встановлено слідством, фінансувалися капіталістичними державами. Незаба-
ром аналогічна контрреволюційна організація – «Московський центр» – була 
розкрита органами НКВС і в Москві. Нею керували Каменєв, Бакаєв, Євдо-
кимов та інші. Шлях від цих двох терористичних об’єднань тягнувся до най-
запеклішого ворога народу Л. Троцького (7).

Словом, Йосипу Сталіну та його оточенню потрібно було раз і назавжди 
розправитися зі своїми умовними противниками («ворогами народу»), і вони, 
сталіністи, вдало розіграли побутову (ними ж організовану) карту вбивства 
свого «улюбленця» Кірова (кимось-то потрібно було для доброї компартійної 
справи пожертвувати) і розпочали у країні масові гоніння на «відьом» – жор-
стокі репресії усіх і вся, хто навіть у подумках міг бути не згоден з «лінією 
партії». Таким чином, комуністична партія Радянського Союзу так захопи-
лася чисткою суспільства від інакодумців і будівництвом «безкласового сус-
пільства» та «комунізму в одній окремо взятій країні», що цю роботу не мо-
гла припинити аж до свого скону – до 1991 року.

«Коліща і гвинтик» держави комуніст Іван Крижко тоді, у 1935 році, міг 
лише ловити себе на думці, що багато чого не розуміє в діях ВКП(б), але ви-
словитися з цього приводу навіть перед братом і сестрою не міг і боявся. Він 
прагнув триматися осторонь усіх цих трагічних подій і порадив рідним ніко-
ли, ніде і ні перед ким не висловлювати навіть своєї зацікавленості жахливи-
ми діями партії, що набирають обертів.

А щоб і самому не згадувати про все це людиноненависницьке бузувір-
ство психічно хворих вождів і їхніх поплічників, Крижко з головою пори-
нув у нову, дуже цікаву для нього роботу – одержання на Дніпровському маг-
нієвому заводі першого промислового магнію. Це про нього і таких, як він, 
згадується в книзі колишнього генерального директора Запорізького титано-
магнієвого комбінату В. І. Бакуменка «За днепровскими порогами»:

«Спеціалісти активно включилися в роботу складання та монтажу облад-
нання, з кожним днем наближаючи пуск цехів. Працювали не покладаючи 
рук. Взяли високі соціалістичні зобов’язання: до 20 вересня 1935 року закін-
чити монтаж обертової печі; до 25 – здати газоочистку; до 1 жовтня ліквіду-
вати усі недоліки в цеху дроблення та складування, до 10 жовтня – по пічно-
му цеху, до 15 жовтня – по електролізному цеху» (8).
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Після 24 грудня 1935 року,  коли був одержаний перший промисловий магній, 
заводчани почали одну за другою пускати ванни… На складах з’явилися перші 
штабелі чушок магнію (9). А вже 13 січня 1936 року пішов з Запоріжжя перший 
вагон довгоочікуваного країною металу, і Дніпровський магнієвий завод одержав 
статус заводу. Його першим директором став Ернест Карлович Вейдеман, німець 
за національністю. Тут варто зауважити, що його співбратів за кров’ю якраз цьо-
го часу масово почали у нашій області арештовувати органи НКВС та відправ-
ляти на безкрайні землі російського Сибіру. Як-то було на душі в Ернеста Кар-
ловича, коли він все це бачив і чув? Лише можна було потай йому співчувати.

У ці роки І. С. Крижко піднімався службовою драбиною все вище і вище: 
з березня 1935 року до березня 1936 року був бригадиром та майстром з мон-
тажу; з березня 1936 року до грудня того ж року він – начальник зміни ДМЗ; 
з грудня 1936 року до червня 1937 року – начальник центральної хімічної ла-
бораторії підприємства; а з червня і до вересня 1937 року – начальник цеху 

електролізу; з вересня 1937 року до черв-
ня 1938 року – начальник хімічного цеху; 
з червня до серпня 1938 року – заступник 
головного інженера заводу; з серпня 1938 
року до квітня 1939 року – виконуючий 
обов’язки головного інженера (10)...

Вивчаючи цей період життєдіяль-
ності Дніпровського магнієвого заводу, 
авторський колектив у своїй книзі «Путь 
к титану» записав: «У ті перші тяжкі 
роки самовіддано трудилося багат... При 
організації та освоєнні виробництва 
особливо відзначилися начальники змін 
Є. А. Сінченко та І. С. Крижко…» (11). 
Словом, усі інженери, майстри та робіт-
ники працювали, мов злагоджений го-
динниковий механізм. Розгорнувся ста-
хановський рух. Виробничі плани вико-
нувалися й перевиконувалися з місяця в 
місяць, з кварталу в квартал, з року в рік. 
Про успіхи ДМЗ писали місцева, респу-
бліканська та всесоюзна преса. В лип-
ні 1936 року підприємство відвідав нар-
ком важкої промисловості СРСР Серго 
Орджонікідзе. Та найпам’ятнішим днем 
для магнієвців стало 27 квітня 1939 року. 
Тоді з Москви була одержана телеграма 
про нагородження Дніпровського магні-
євого заводу орденом Трудового Черво-
ного прапора (12).
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З цього приводу був зібраний велелюдний мітинг. На трибуні, наспіх 
«склепаній» господарниками і оббитій, звісно, червоним ситцем (у комуніс-
тів все урочисте обов’язково мало бути кольору крові), стояли керівники за-
воду, передові виробничники, усі інженери, хто з першого дня і до сьогодні 
споруджував це унікальне підприємство та працював на ньому досі, і, звісно, 
усі, хто виплавив перший шмат магнію. Серед них був Іван Семенович Криж-
ко, який на той час виконував обов’язки головного інженера заводу. Виступа-
ючих було чимало, говорили коротко, в основному клялися Сталіну й уряду, 
що усі працюватимуть по-стахановськи. Іван Крижко у своєму виступі назвав 
ряд виробничників, які, на його думку, поклали на вівтар підприємства най-
більше своїх творчих сил. Усім було радісно і весело.

А вже по святу, коли залишився сам на сам зі своїми думками, стало чо-
гось сумно. Брат, що приїхав з Чернігівки у гості, розповів, як щоночі енка-
веесівці забирають селян-гречкосіїв у «воронок» (чорну вантажну автомаши-
ну) і кудись вивозять. Вже вивезли усіх німців, тепер добралися й до україн-
ців, болгар, албанців. Словом, беруть за національною ознакою… В пам’яті 
спливли постаті добре знайомих йому інженерів, начальників цехів, змін, тих 
же стахановців «Запоріжсталі», алюмінієвого, феросплавного та інших заво-
дів міста, які усі ці останні роки, виявляється, були контрреволюціонерами, 
навмисне шкодили виробництву, навіть були шпигунами різних капіталістич-
них країн, і, в першу чергу, – Німеччини, Польщі, яким передавали таємну 
документацію своїх підприємств.

Особливо Іван Семенович ніяк не міг збагнути, як так багато потрапило 
шпигунів та диверсантів до Запорізького авіабудівного заводу № 29, що випус-
кає продукцію оборонного значення, а тому був дуже засекречений. Сюди вла-
штуватися працювати навіть робітником міг не кожний з вулиці, а тим більше 
на керівні та інженерні посади. Втім же, в останні роки (1937-1938) тут були 
заарештовані як «злісні контрреволюціонери» і безслідно зникли начальник 
відділу збуту Лев Лагунов, начальник транспортного відділу Олександр Про-
хоров, начальник відділу технічного контролю Юрій Бережний (13). А якось 
товариш з того ж заводу розповів, що у них навіть арештували прямо біля вер-
стата малограмотного слюсаря-латиша Петра Аншмідта і теж наче б він був 
закоренілим шпигуном якоїсь капіталістичної держави, звісно, Литви (14).

А центральні газети не вщухають повідомляти про розкриття органами 
НКВС антирадянських організацій в усіх сферах життя. Складається вра-
ження, що дійсно, як говорить Й. Сталін, з наближенням СРСР до комуніз-
му ворогів країни Рад стає все більше й більше. То може ніхто не хоче того 
комунізму, коли його побудові чиниться такий шалений опір? Чи може влада 
робить ворогами величезну кількість громадян, аби підтвердити фальшиву 
теорію вождя про масовий опір майбутньому комуністичному раю? Особис-
то Іван Семенович ніякого опору соціалізму й комунізму не бачить і чогось 
подібного не відчуває. Ось лише про велику кількість контрреволюціонерів 
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та агітаторів проти радянської влади він чує з уст працівників НКВС, які за-
кріплені за магнієвим заводом і щодень тільки й те роблять, що нишпорять 
по закутках і то з тим, то з іншим інженером чи майстром про щось пере-
шіптуються. Їх, енкавеесовців, так і називають робітники між собою – шеп-
тунами, мовляв, «дивись-дивись, ондечки прошмигнув з цеху «шептун» чи: 
«Хлопці, язики на замок, бо наближається до нас «шептун». Ненавидять ен-
кавеесівців усі, і всі бояться, навіть директор заводу дивиться на них з осто-
рогою і недовірою. А вони зовсім знахабніли. Це видно було й на мітингу, 
присвяченому врученню заводу ордена Трудового Червоного Прапора. Го-
ловний енкавеесовець – сержант, що на постійній основі був закріплений 
за підприємством, безцеремонно заліз на трибуну, на яку ніхто його не за-
прошував, став біля директора заводу Омеляна Сінченка й пильно пронизу-
вав своїм зухвалим поглядом кожного, хто виступав, і навіть кивав головою, 
схвалюючи ту чи іншу промову. Словом, сержант прагнув показати присут-
нім, що головний тут не хто інший, як він.

А тим часом виробниче життя на ДМЗ продовжувало вирувати. Колектив 
підприємства достроково виконав план 1939 року. Знову – успіх, премії робіт-
никам, хвала інженерам, технікам. Одержував звідусіль вітання й І. С. Криж-
ко, який з кінця квітня 1939 року вже обіймав посаду головного інженера за-
воду.

1940 рік був не менш успішним. «Магнієвці включилися в змагання під 
девізом «Сьогодні рекорд новатора, завтра – норма для всіх» (15). П’ятирічку 
свого заводу усі робітники й службовці зустріли відмінними показниками 
(16). 1941-й рік мав бути ще успішнішим. В це вірили всі. І нараз – 22 черв-
ня 1941 року, як вибух багатотонної бомби, з радіоприймачів прозвучав з Мо-
скви голос диктора: «Фашистська Німеччина віроломно напала на Радянський 
Союз…» Мирне життя зупинилося, всі запрацювали на оборону країни.

Задовго до цього трагічного дня радянська преса, звісно, в унісон заявам 
вождів комуністичної партії та уряду, невгвмовно наголошувала, що війни 
не буде. А коли вона розпочнеться, то Радянський Союз в особі Червоної ар-
мії закидає ворога шапками і обов’язково на його території. Тобто, не дамо 
топтати противнику брудними чобітьми свою землю жодного дня. Та ба! На 
практиці вийшло все інакше.

«З перших днів війни виключно на оборону працювали підприємства об-
ласті. Переключились на випуск воєнного спорядження всі машинобудівні 
підприємства області» (17).

Велика кількість магнієвців, здебільшого молодь, на яку спирався завод 
при виконанні планів, поповнила ряди бійців-червоноармійців чи ополчен-
ців. А ті, що залишилися, вимушені були працювати за двох, а то й за де-
сятьох. Тим часом ворог семимильними кроками наближався до Запоріж-
жя, і вже у серпні активно бомбив місто. Саме у цей надто важкий час (так 
розпорядилася доля!) директором ДМЗ, з 7 серпня 1941 року, був призна-
чений Іван Семенович Крижко – вольова і мужня людина, великий органі-
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затор магнієвого виробництва. Керівництво всесоюзного міністерства його 
завжди посилало на найважчі і найвідповідальніші ділянки роботи, і скрізь 
він успішно справлявся. Кращого директора у тій воєнній обстановці годі 
було й шукати. То був генерал мирної праці з далекоглядним баченням стра-
тегії і тактики ведення підприємства в період неймовірно складного воєн-
ного часу.

Відтоді він приїздив додому (жив у місті Запоріжжі по вул. Спортивній, 
б. № 1, кв. 2 – це нині біля стадіону «Металург») лише на хвилину-другу, 
щоб перевдягтися, що-небудь перекусити, аби кишки не грали «марш» і взя-
ти з собою шмат хліба й кусень сала та, поцілувавши кохану дружину і 7-річ-
ного сина, квапився на завод. Через тиждень вже зовсім не з’являвся додо-
му – не міг, не мав права залишити завод і робітників навіть на мить. Бо об-
становка мінялася блискавично і все гіршала, тож потрібно було приймати рі-
шення дуже швидко і безпомилково. Тим більше, уже відчувалися, що пані-
ка оволодіває керівництвом обкому партії та облвиконкому, їхні вказівки час-
то мали суперечливий характер і були некваліфікованими, хаотичними та без-
порадними. Потрібно було все частіше покладатися лише на себе і на свою 
інтуїцію. Але Іван Семенович вже з життєвого досвіду знав, що вирішува-
ти будь-які, особливо складні питання самостійно, без попередньої згоди чи 
вказівки зверху, то надто небезпечно, і такі «відсебеньки» можуть закінчити-
ся великим лихом. Тим більше, що той сержант-шептун з НКВС не відходив 
від директора ні на крок, наче був до нього міцно прицвяхований. А ще при 
черговій зустрічі в приміщенні обкому партії з представниками місцевої вла-
ди особисто йому, директору ДМЗ, було наказано:

– Виконуй вказівки органів НКВС у повному обсязі. Скажуть підривати 
завод – підривай, не перепитуй нас.

Та до підриву не дійшло. Бо неждано-негадано виникла для Запоріжжя 
найбільша за всю війну драма. Вона розігралася 18 серпня 1941 року. «Протя-
гом дня у місті розгорнулися драматичні події. Від прямого влучення снаря-
да вибухнув замінований міст, що з’єднував о. Хортицю з лівим берегом. Це 
полегшило завдання захисникам міста, оскільки надалі у лівобережну части-
ну Запоріжжя можна було потрапити лише через греблю Дніпрогесу. Атаки 
ворога на неї відбили, і на кінець дня, 18 серпня, безпосередня загроза захо-
плення німцями міста вже відступила.

Але у цей момент далися взнаки елементи паніки, плутанини і сум’яття… 
Надвечір 18 серпня вони відгукнулися трагедією. Несподівано було підірвано 
греблю Дніпрогесу» (18). Це сталося о 17 годині 15 хв. (19).

Мешканці Запоріжжя, що були свідками наслідків цього підриву, в один го-
лос заявляли, що це вчинили німецькі десантники чи місцеві диверсанти. На-
справді то була справа рук підривників-червоноармійців, які виконали наказ 
підполковника Петровського з 274-ї стрілецької дивізії, що обороняла о. Хор-
тицю, та представника Генштабу начальника окремого науково-дослідного 

10 Зам. № 3393
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військово-інженерного інституту (м. Москва) військового інженера 1-го ран-
гу Єлова. Петровський і Єлов були заарештовані військовою розвідкою. Ще б 
пак! Адже потужним вибухом було вщент зруйновано четверту частину гре-
блі (135 із 600 метрів). Величезна кількість води ринула з висоти 38 метрів 
і вже за кілька хвилин вдарилася в Хортицю та майже миттєво затопила її 
значну частину. Були змиті в Дніпро й потоплені тисячі мешканців острова 
та багато тисяч бійців Червоної армії й фашистів, що вже встигли окупува-
ти Хортицю. Орієнтовна кількість людей у зоні ураження водою, що трощи-
ла усіх і вся на своєму шляху, нині вказується істориками й дослідниками За-
порізької драми 18 серпня – це 450 тисяч осіб. З них загинуло від 20-30 ти-
сяч до 75-100 тисяч.*

Та ця драма поглиблювалася ще й тим, що одночасно з висадженням гре-
блі (до речі, в цьому, як виявилося, не було ніякої необхідності) були підірвані 
й електрогенератори, в результаті чого вся промислова індустрія міста вмить 
була паралізована. Ось що сказав з цього приводу 3 березня 1942 року на до-
питі у Свердловську (допитував начальник оперативної групи НКВС СРСР 
Купрінов) начальник Головалюмінію Наркомату кольорової металургії А. А. 
Гайліт, який тоді, 18 серпня 1941 року, був спецпредставником свого нарко-
мату в Запоріжжі:

«Внаслідок підходу німців, гребля Дніпрогес була висаджена в повітря 
за вказівкою представників військового командування 18 серпня 1941 р. між                                                                                                                                           
17 і 18 годинами. Відключення електроенергії сталося без попередження і під-
готовки, усі заводи були зупинені на повному ходу, що в подальшому усклад-
нило демонтаж (електролізні ванни замерзли з металом) обладнання».*

Аналогічну характеристику становища Дніпровського магнієвого заводу 
в драматичний день 18 серпня дав ще 14 лютого 1942 року його директор І. С. 
Крижко (був допитаний в тюрмі м. Челябінська оперуповноваженим НКВС 
УРСР сержантом держбезпеки Калініним): «Основні агрегати внаслідок від-
сутності електроенергії подача якої припинилася з Дніпрогесу о 1715 18 серп-
ня були фактично виведені з ладу». (19-а)

А що ж відбувалося на ДМЗ до висадження в повітря греблі? Читаємо в 
протоколі допиту за 30 січня 1942 року слідчим УНКВС Челябінської облас-
ті завідуючого виробництвом цеху електролізів цього виробництва Леоніда 
Михайловича Бріка, 1913 року народження (цей допит відбувся також в тюр-
мі м. Челябінська, Росія, Сибір):

«18 серпня 1941 року на з-д прибув уповноважений НКВС прикріплений 
до з-ду, який скликав працівників керівно-адміністративного складу заводу в

____________
* В. М. Мороко, Дніпрогес: чорний серпень 1941 року. Наукові праці історичного факультету      

Запорізького національного університету, Запоріжжя, ЗНУ, 2010, с. 201.
А. В. Румме, Скажите людям правду. Социологические исследования, Москва, 1990, № 9, с. 128.
* Тут і далі витяги з протоколів допиту подаються в перекладі з рос. і зі збереженням стилю та 

орфографії оригіналу (авт.).
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спецвідділ заводу, це було приблизно 2 години дня. З цеху електролізу був ви-
кликаний начальник цеху Соковнін, парторг цеху Нікітін і я. Нам було повідо-
млено, що становище на фронті напружене, противник знаходиться на Пра-
вому березі Дніпра, а тому керівництвом міста прийняте рішення завод зни-
щити. Для знищення цеху електролізу було виділено 3 осіб в складі парторга 
цеху Нікітіна, начальника цеху Соковніна і мене… Був намічений план зни-
щення  цеху. Згідно цього плану робітників відпустили о 00 годин з 18-го на 
19 серпня» (20).

Це ж саме підтвердив представник Головалюмінію НККМ* А. А. Гайліт 
при його допиті в м. Свердловську 3 березня 1942 року:

«Після наради в обкомі ВКП(б) з питання евакуації заводів, де було при-
йняте рішення підготовити обладнання до знищення, вдень о 3-4 годині           
18 серпня 1941 р. мною по телефону було запропоновано директору Магніє-
вого заводу Крижко продумати і підготувати до знищення найцінніше облад-
нання на випадок відходу із Запоріжжя». (20-а)

Отже, спочатку в Запорізькому обкомі ВКП(б), в НКВС УРСР та в Голо-
валюмінії НККМ зовсім не планувався вивіз обладнання підприємств м. За-
поріжжя вглиб країни, а планувалося його знищення шляхом підриву.

Хто ж мав дати останню, найважливішу вказівку, скажімо, директору 
ДМЗ висадити в повітря підприємство? І. С. Крижко на його допиті 20 квітня 
1942 року в тюрмі м. Челябінська стверджує:

«18 серпня 1941 року я приблизно о 18-19 годині мав останню розмову з 
Гайлітом з питання евакуації заводу, останній мені сказав, що в тому випад-
ку, коли з боку органів НКВС буде дане розпорядження підірвати завод то я 
маю його виконати і відступити разом з колоною Алюмінієвого заводу» (21).

Сам А. А. Гайліт на аналогічне запитання начальника опергрупп НКВС 
СРСР 3 березня 1942 року (на допиті в м. Свердловську) відповів, що він на-
казав Крижку «без моєї особистої вказівки розрушення заводу не приводи-
ти». (22) Але тут же А. А Гайліт говорить: «В подальшому весь телефонний 
зв’язок з м. Запоріжжя був припинений і більше розмови з магнієвим заводом 
не велося до 20 серпня, коли обстановка змінилася у ліпший бік і був розпо-
чатий організований демонтаж» (23).

Яка ж обстановка була в Запоріжжі до 20 серпня, коли навіть був  пере-
рваний телефонний зв’язок? Виявляється, після висадження в повітря гре-
блі Дніпрогесу (18 серпня), німецька авіація оскаженіло розпочала бомбити 
усі підприємства міста. Особливо дісталося магнієвому заводу. А 19 серпня                                                                                                            
о 1400  фашисти прицільним вогнем почали нищити ДМЗ ще й гарматними 
пострілами. (24)

Невдовзі цехи заводу нагадували скелети розкопаних археологами давно 
вимерлих мамонтів.

Жителі міста панічно тікали на схід, у напрямку Донбасу: пішки, на возах, 
авто-, мототранспортом і, звісно, на велосипедах. В паніці була й Червона армія.
____________

* НККМ – народний комісаріат кольорової металургії

  10*    
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Вона також поспіхом відступала. Робітники магнієвого заводу ще зранку були 
розпущені, і тепер вони з сім’ями самотужки, хто як міг і хто куди, тікали з 
міста, яке ось-ось мало бути захоплене противником (25).

Директор магнієвого заводу вже о 7-й годині ранку 19 серпня зателе-
фонував в обком партії. Підняв слухавку голова облвиконкому Дорофеєв. І. 
С. Крижко встиг лише його спитати, що робити з заводом, як телефонний 
зв’язок обірвався і більше не поновився. Єдина дорога, що з’єднувала магні-
євий завод з містом, була під сильним кулеметним та артилерійським вогнем. 
Тоді Іван Семенович звернувся до уповноваженого УНКВС області Степа-
ненка з запитанням, як бути? Адже німці ось-ось можуть з’явитися на заводі. 
Їм в руки можуть потрапити дорогоцінний орден Трудового Червоного Пра-
пора, платиновий лабораторний посуд, а також секретна документація заводу. 
Що-що, а орден був для Івана Семеновича вагомою часткою його життя, і він 
не міг навіть подумати, щоб ця річ була захоплена німцями. Та як він, дирек-
тор, буде пояснювати робітникам заводу, що не зміг врятувати їхній орден? 
Це все одно, що військова частина в бою втрачає прапор. От і виклав Іван Се-
менович представнику свою думку про орден і прапор, причому, цілком сер-
йозно виклав, без лірики й романтизму. Той задумався, хвилину помовчав і чи 
то порадив, чи то наказав:

– Гаразд, візьми орден заводу і лабораторну платину в службову авто-
машину і негайно від’їжджай на кілометрів 10-15 від заводу на схід – з зони 
артилерійського вогню. А там поцікався про обстановку в Запоріжжі. Якщо 
вона поліпшиться, повертайся назад.

Дніпровський магнієвий завод у руїнах. Серпень, 1941 рік
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Іван Семенович схопив заздалегідь налаштовану валізу з цінностями й 
направився до автомашини. Всіх, хто стояв на сходах заводоуправління, по-
просив сідати в авто (якщо, звісно, бажають їхати). В легковик сіли: завідую-
чий виробництвом цеху електролізу Леонід Михайлович Брік, начальник від-
ділення електролізного цеху Михайло Ілліч Нікітін, начальник військового 
відділу заводу Самойлович, начальник електролізного цеху Соковнін і, звіс-
но, за кермом був шофер.

А тут раптом почали падати снаряди німецької артилерії поряд з заводом 
і все ближче і ближче до заводоуправління.

– Не тягни, Іване Семеновичу… Пошвидше відчалюй! – гукнув енкавее-
совець, і сам кудись зник.

Крижко зачинив дверцята авто.
– Рушай! – розпорядився він.
Проїхавши 2-3 кілометри,  на дорозі побачили редактора магнієвської га-

зети Данченка, який чвалав пішки, як і всі інші біженці, до ст. Софіївки.
– Зупинися! – наказав Іван Семенович водієві. Забрали й редактора. По-

тім наздогнали заступника начальника заводської лабораторії Одабову. Якось 
втиснули в, здається, гумовий автомобіль і її. Так проїхали кілометрів трид-
цять. Зупинилися. Від Запоріжжя тягнулася нескінченна плетениця відступа-
ючих військових частин та цивільного населення. Крижко прагнув розпита-
ти в офіцерів Червоної армії, що там зараз у Запоріжжі, але ті лише безпорад-
но махнули рукою. Вже в передмісті Сталіно (нині м. Донецьк) Іван Семено-
вич зустрів співробітників Запорізького військового аеродрому (вони теж від-
ступали) і запитав, чи знають вони, що робиться в Запоріжжі? Ті відповіли:

– Цієї ночі вщент розбомбили Запорізький військовий аеродром і найімо-
вірніше, що наше місто зайняли німці.

А в Горлівці, куди їх направили даїшники ( в Сталіно в’їзд автотранспор-
ту був заборонений), начальник міськвідділу НКВС сказав дуже коротко:

– Запоріжжя горить… Ось все, що я знаю. (26)
Запорізькі магнієвці всю ніч 20 і весь день 21 серпня 1941 року поневіря-

лися по Сталінській області, але так і не могли ніде дізнатися конкретно, що 
ж діється у їхньому рідному місті. Більше того, голова виконкому міста Арте-
мівська показав Івану Семеновичу телефонограму, згідно з якою він, Криж-
ко, мав негайно здати в державне розпорядження службового легковика і все 
майно, що віз. Здав. Але тут же поскаржився у міський відділ НКВС:

– Як же так?! Орден заводу!.. Платина… Таємні документи напіввійсько-
вого підприємства! І раптом забрали якісь цивільні… Хоч влада й радянська, 
а все ж…

Аргументи Крижка подіяли на начальника місцевого НКВС позитивно, 
і автомашина з усіма її цінностями була повернена запоріжцям, які дістали 
право навіть повернутися до свого міста, де воєнна обстановка поліпшилася 
і ворог начебто відступив.
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Поверталися до Запоріжжя лише Крижко, Нікітін та Брік. Всі інші по до-
розі розбрелися, хто куди: до родичів, друзів, знайомих і навіть у Сибір, в по-
шуках своїх дружин та дітей.

Іван Семенович міг би радіти поверненню до Запоріжжя (хоча, правда, і 
його сім’я вже того часу жила в Солікамську), але його непокоїли ті двоє мілі-
ціонерів, яких підсадили в Сталіно енкавеесівці і сказали, що це, мовляв, охо-
рона, щоб ніхто більше в дорозі не забрав автомашини з цінностями.

Приїхали до Запоріжжя 25 серпня о 14-й годині. На заводі були приблиз-
но 2 години і відразу ті ж міліціонери вже офіційно і безцеремонно наказали:

– Тепер чвалаемо в УНКВС області. Там вже на нас чекають.
В УНКВС їх всіх трьох допитали й помістили в камеру попереднього     

затримання. А вже 26 серпня їм оголосили, що слідство закінчене, і 28 серп-
ня з енкавеесівського КПЗ їх перевезли до Запорізької тюрми (27). В поста-
нові про арешт, винесеній начальником слідчої частини УНКВС по Запорізь-
кій області лейтенантом Золотоверхим 26 серпня 1941 року, говорилося, що      
«19/VIII – 1941 р. І. С. Крижко разом з начальником електролізного цеху Со-
ковніним, завідуючим виробництвом Брік та начальником ливарного відді-
лення електролізного цеху Нікітіним самовільно, без будь-якого на те дозво-
лу від вищих органів влади покинули завод та обладнання на ньому, а самі по-
їхали в Сталінську область, де були затримані й направлені в УНКВС по За-
порізькій області». (27-а)

Таким чином, в діях перелічених осіб енкавеесівці побачили склад зло-
чину, передбачений ст. 54-14 КК УРСР, тобто, «Контрреволюційний саботаж: 
свідоме невиконання будь-ким певних обов’язків чи навмисне недбале їх ви-
конання з спеціальною метою послаблення влади уряду та діяльності дер-
жавного апарату». За цей злочин в умовах воєнного часу передбачався роз-
стріл з конфіскацією усього майна.

Що й казати: кому – війна, а кому одержання задоволення від улюбленої пра-
ці. Співробітники НКВС за багато років при владі комуністів звикли до своєї ро-
боти – арештів і розстрілів безневинних громадян чи хоча б одержання насоло-
ди від знущання над «гегемоном пролетаріату» та селянством. Слушно зауважу-
ють автори книги «Історія рідного краю» запорізькі науковці В. М. Мороко та Ф. 
Г. Турченко, що «навіть драматичний початок війни, що згуртував у патріотично-
му пориві рядових громадян, не примусив державу хоча б тимчасово пом’якшити 
тиск на них своєї репресивної машини… Після 22 червня репресії навіть поси-
лились». (28)

Арештованих Крижка, Бріка та Нікітіна тримали в Запорізькій тюрмі, аж 
поки німці не ввійшли в місто – до 3 жовтня 1941 року (оборона міста трива-
ла 47 днів – з 18 серпня до 3 жовтня). А цього дня вони спішно були вивезені у 
тюрму м. Сталіно, а звідти – у Челябінську тюрму, і вже 9 листопада 1941 року 
їх перевезли в тюрму м. Златоуста Челябінської області.

В цих та інших тюрмах Сибіру робилося все, аби якнайбільше і якнай-
швидше пішло у небуття в’язнів. Сотні тисяч безневинних жертв комуно-
радянського режиму померло в концтаборах взимку 1942 року. А ось нашим 
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землякам-магнієвцям пощастило, Бог змилувався над ними. А, може, країні 
вкрай потрібні були цього часу спеціалісти-магнієвці на Солікамському заво-
ді? Найвірогідніше, країні вкрай знадобилися спеціалісти магнієвого вироб-
ництва. Тоді згадали про запорізьких магнієвців-в’язнів. 2 лютого 1942 року 
були звільнені з тюрми Михайло Нікітін та Леонід Брік, а вже 16 лютого 1942 
р. – Іван Семенович Крижко. Мотив звільнення – недоведений слідством їх-
ній контрреволюційний саботаж.

Подальша доля М. І. Нікітіна та Л. М. Бріка за справами, що є в архіві 
УСБ України в Запорізькій області, невідома. Можна лише припустити, що 
вони, звільнившись з тюрми, працювали на Солікамському магнієвому заво-
ді, куди було відправлене вціліле від німецьких бомбардувань та артилерій-
ських снарядів спорядження Дніпровського магнієвого заводу і де на той час 
працювало багато інженерів і техніків цього підприємства.

Відомо, що згодом І. С. Крижко був призначений директором Березни-
ківського магнієвого заводу (Пермська область). Та його вабила батьківщи-
на – Україна і конкретно – Запорізький титано-магнієвий завод. Тут він ладен 
був працювати на будь-якій посаді, навіть чорноробом. Та вище керівництво, 
а особливо Комітет держбезпеки СРСР не поспішали задовольнити прохання 
Івана Семеновича. Нарешті в період Хрущовської «відлиги», в 60-х роках ми-
нулого століття мрії його збулися: він знову ступив на землю свого рідного за-
воду. Директор Дніпровського титано-магнієвого заводу Петро Іванович Мі-
рошников, який давно знав І. С. Крижка і дуже цінував його організаторські 
виробничі здібності, не міг не врахувати «заплямовану» біографію свого дав-
нього товариша і запропонував йому лише посаду начальника цеху.

– Вибирай будь-який… Можеш взяти найлегший. Адже ти вже заслужив 
дещо спокійнішого життя…

– Ні, Петре Івановиче, дай мені 7-й цех…
П. І. Мірошников замахав руками:
– Ти що, Іване Семеновичу. Адже 7-й на сьогодні найбрудніший, найне-

безпечніший для твого здоров’я.
І. С. Крижко категорично заперечив:
– Найважче, Петре Івановичу, було мені пережити зиму 1942-го, коли що-

день моїх друзів-в’язнів мертвих вивозили возами… Ось-ось мав померти і 
я… та, як бачиш, вижив…

– Гаразд, Іване Семеновичу, приймай 7-й цех. Наводь там порядок… Ти 
можеш, я знаю…

Друзі потиснули один одному руки, міцно обнялися.
І тут, в 7-му цеху, І. С. Крижко працював ще з десяток років. Звідси й пі-

шов на пенсію. Помер у 1978 році, похований на одному з кладовищ м. Запо-
ріжжя, найімовірніше, на Капустяному.

P.S. Збираючи матеріали про І. С. Крижка, я ловив себе на думці, що не 
все віднайдено, не все мною вивчене. Скажімо, його період керівництва заво-
дом у серпні 1941 року. Як, наприклад, оцінювали роботу Івана Семеновича 
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його друзі, колеги по роботі. І я знову поринув у пошуки... Нарешті, знайшов, 
що в березні 1942 року вже згаданий раніше начальник Головалюмінію Нар-
комату кольорової металургії А. А. Гайліт сказав: «Колишній директор Маг-
нієвого заводу Крижко до 18 серпня 1941 року був хорошим і толковим інже-
нером і повністю забезпечував керівництво заводом» (29). Ці слова відомого 
в СРСР організатора виробництва кольорової металургії є чи не найкращим 
підтвердженням, що І. С. Крижко справді був незвичайною людиною і му-
дрим керівником відомого в Радянському Союзі підприємства.

Довелося мені поговорити зі ще однією дуже цікавою людиною, леген-
дою і ветераном Дніпровського титано-магнієвого комбінату, першим кан-
дидатом хімічних наук на цьому підприємстві колишнім начальником тех-
нічного відділу ЗТМК Олександром Олексійовичем Рогаткіним. Виявило-
ся, що він дуже добре знав і Петра Івановича Мірошникова, і Івана Семено-
вича Крижка.

– Вони обидва наче доповнювали один одного, – сказав О. О. Рогаткін. – 
Їхні долі багато в чому співпадали П. І. Мірошников* завжди ставився до І. 
С Крижка з великою повагою, у своїй роботі брав до уваги його поради. До 
речі, Іван Семенович у найскладніших виробничих питаннях прислухався до 
порад директора.

Помовчавши, Олександр Олексійович додав:
– А для мене Іван Семенович Крижко – то був мудрий учитель. Дуже вбо-

лівав за творчу молодь, прагнув, щоб вона не засиджувалася довго на одному 
місці. Де тільки можна було, пропонував молодих інженерів на все вищі й вищі 
посади. І вболівав, щоб його підлеглі мали нормальні житлові умови, матеріаль-
ні статки. Нам, молодим, він казав: «Ставте перед собою велику мету – і праг-
ніть її досягти. Боріться за правду праведними методами… і ви – переможете.»

Таким запам’ятався І. С. Крижко усім, хто його знав. 
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Р О З Д І Л   Т Р Е Т І Й

СЛІДАМИ НАШИХ ПУБЛІКАЦІЙ
ЗА МАЛЕНЬКИХ ДЕТОК ЗАМОЛВИТЬ БЫ СЛОВО 

Мы ежегодно празднуем годовщину победы над фашистской Германи-
ей. Я тоже ее праздную и, ничуть не умаляя величие этой победы советско-
го народа, хотел бы отметить, что эта дата – 9 мая 1945 года – не является 
датой окончания войны… Я имею в виду войну, развязанную государством 
СССР против собственного народа, начатую сразу же после освобождения 
оккупированных территорий. Я не говорю об арестах и расстрелах тех, кто 
своей деятельностью или бездеятельностью пособничал оккупантам. Нет! 
Я имею в виду войну, развязанную против детей, когда дети, лишившиеся 
по разным причинам родителей, определялись органами советской власти в 
такие условия, которые были намного хуже, чем жизнь на улице, от влия-
ния которой этих детей якобы пытались защитить. Главное в том, что этих 
детей несправедливо лишали свободы, как преступников. Чтобы не быть 
голословным, обратимся к документам Госархива Украины по Запорожской 
области, как уже опубликованным, так и впервые увидевшим свет.

Начнем из материалов, опубликованных в альманахе «Спокута» № 6-7
2007 г. – дополнении к серии книг «Реабілітовані історією» – о судьбе 
Валентины Ивановны Гоок, 1909 г. рождения, уроженки и жительницы 
г.Запорожья, проживавшей по улице Грязнова, 28, украинки, гражданства 
СССР, замужней, образование 7 классов. Гоок, проживая на оккупирован-
ной территории, в 1941 году, как жена немца, оформилась и состояла в чис-
ле лиц, именующихся «фольксдойче». После оформления была прикрепле-
на к немецкому магазину, откуда получала спецпаек по повышенной норме. 
За это «изменническое поведение во время пребывания на оккупированной 
территории» Гоок В. И. была сослана 8 сентября 1945 года в Сузунский ра-
йон Новосибирской области сроком на 5 лет. (ГАЗО – Ф.Р. – 5747. – Оп. 3. –                                                                                                       
Д. 4894. – Стр. 16).

Хотелось бы отметить в данном случае, не отрицая какой-то вины 
Валентины Ивановны,  гораздо большую степень вины государства СССР, 
представители власти которого в сентябре 1941 года бежали, сломя голову, 
в тыл, оставив таких, как Гоок, на произвол судьбы. Позволительно спро-
сить: «Может быть, государство предоставило возможность всем выехать 
в эвакуацию?» Нет и еще раз нет! Бросались, сжигались и взрывались 
огромные материальные ценности, и никто не думал о судьбе людей, тем бо-
лее о матерях с детьми. Государство самоустранилось от этих проблем. Зато 
после!... Читаем в характерном на эту тему уголовном деле на Гоок В.И., где 
местной милиции дается указание немедленно арестовать «виновницу зла», 
а ее детей отправить в детприемник МВД. Выполнить это указание милиция 
отказывается из-за  гуманных побуждений:
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«При этом возвращаю выписку из протокола 33а Особого Совещания на 
осужденную Гоок В.И. без исполнения в связи с тем, что Гоок имеет 5 душ 
детей в возрасте от 10 месяцев до 15 лет, причем грудной ребенок болеет, 
о чем прилагается справка врача. Поэтому прошу Ваших указаний. Нач. от. 
ГОМ НКВД к-н Лазаренко».  (ГАЗО – Ф.Р. – 5747. – Оп. 3. – Д. 4894. – Стр. 20)

Как видим из вышеизложенного, и в милиции имелись люди, с понимани-
ем отнесшиеся к проблеме Гоок, которые хотели хоть как-то облегчить судьбу 
ее детей. Но таких сердобольных милиционеров немедленно ставили по ко-
манде «смирно» вышестоящие руководители:

«Начальнику 5 ГОМ. МВД капитану тов. Лазаренко г. Запорожье
Вторично направляем для немедленного исполнения выписки из прото-

кола 33а Особого Совещания при МВД СССР от 8.10.1945 г. на осужденную 
Гоок В.И., которую после объявления выписок возьмите под стражу и на-
правьте в тюрьму №1 г. Запорожья для этапирования к месту ссылки в Сузун-
ский р-н. Новосибирской обл.       Детей осужденной Гоок В.И.

1. Гоок Марию Ив. 1930 г.р.
2. Гоок Раису Ив.  !034 г.р.
3. Гоок Евгения Ив. 1937 г.р.
4. Гоок Аллу Ив. 1940 г.р.
   Сдайте в Детприемник МВД, находящийся на пос. Максима Горького, а 

дочь Иру 1945 г.р. сдайте в дом грудного ребенка. 11 поселок. 
Начальник 1 спецотдела УМВД Запорожской обл. Майор Сидорко.»
(ГАЗО. – Ф.Р. – 5747. – Д. 4804. – Стр. 23)
Так быстро и легко разрешили вопрос матери с детьми.
Теперь посмотрим, что из себя представляли в 1944 – 1948 гг. запорож-

ские детприемники МВД, детские дома и дом грудного ребенка. Вот выписка 
из протокола № 77 заседания Сталинского райкома КП(б)У от 18 октября 
1944 г.:

«…3.  О состоянии борьбы с детской беспризорностью и безнадзорнос-
тью. Из имеющихся в р-не 932 сирот взято под опеку только 33 ч-к, патрони-
ровано 23 ч усыновлен 1 ребенок.

В Детприемнике НКВД и Дет. Доме не созданы элементарные условия 
детям. Детприемник совершенно не обеспечен постельными принадлежнос-
тями, бельем, одеждой, обувью для детей, хозинвентарем, медикаментами. 
Помещение Детприемника к зиме не отремонтировано, топливом не обеспе-
чено. Само расположение Детприемника в непосредственном соседстве с ла-
герем военнопленных. Такое символическое соседство с воспитательной точ-
ки зрения недопустимо. Вместо установленного двухнедельного пребывания 
в Детприемнике подобранные с улицы дети по месяцам не направляются в   
Д. Дома дет. Колонии, Детприемники, находящиеся в них дети находятся в 
антисанитарном состоянии. Из 120 детей проживающих в Дет. Доме, 60 ч-к. 
не обеспечены койками, постельными принадлежностями. Санитарное со-
стояние Дет. Дома крайне неудовлетворительно: помещения тесны, постель-
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ное белье запущено и грязное, в кухне грязно, много мух, территория Дет. 
Дома также запущена и грязная. Питание детей также неудовлетворительное. 
Подготовка к зиме по существу не ведется.

Докладывают: Яковлева Зав Районо Воловенко. Никоненко.
(ГАЗО. – Ф. – 165. – Оп. 1. – Д. 193)
Следующая выписка из постановления Запорожского Облсовета депута-

тов трудящихся и Бюро Обкома КП(б)У № 9 п.14 от 11-12.02.1948 г.:
«О состоянии и мероприятиях по улучшению работы Дет.Домов.
…в ряде ДетДомов нашли себе место воры, жулики, проходимцы, которые 

разворовывали имущество, продукты питания десятки тысяч госсредств и 
наживались за счет состояния здоровья детей-сирот.»

(ГАЗО. – Ф. – 1335. – Оп. 14. – Д. 161)
Еще один документ:
«О состоянии домов грудного ребенка.
... В Сталинском р-не (зав. Домом ребенка Лавриненко и врач Лившиц) в 

годовом отчете указано, что в Доме ребенка умерло 56 детей, из них в Доме 
ребенка 36, в больнице 20, а комиссией установлено, что в Доме ребенка 
умерло 68 детей и в больницах 74 ребенка. Неправильно были указаны и дру-
гие цифры движения детей, а именно: переведены в Дома Наробраза – указа-
но в отчете 36, а в действительности 17 детей, отдано родителям 80, а в дей-
ствительности 90 детей, направлено в больницы для лечения в течение года 
107 ч-к, а в действительности 83 ч-ка детей.» 

(Из протокола № 20 от 13.04.1948 г. – см. ГАЗО.-Ф.Р. – 75. – Оп.5.- Д.191)
Все эти махинации совершались с целью хищения, и в период от 1948 по 

1950 г. были осуждены или сняты с работы почти все работники командно-
го звена детских учреждений. Хочется добавить, что хотя вначале была при-
ведена для примера судьба Гоок, как «фольксдойче», не следует думать, что 
дети-сироты погибших на фронте и партизан были в лучшем положении. Нет, 
все дети – и черные и белые – страдали одинаково. А если будут утверждать, 
что не было средств, – все-таки война, – так хочется указать, что в тот период 
за сбор металлолома с освобожденной от немцев местности отличившимся 
выплачивались большие премии, да только в списках все одни и те же лица из 
властных структур, рабочих нет. А суммы премий, хотя бы их половины, хва-
тило бы на всех детей-сирот области, чтобы они содержались в нормальных 
человеческих условиях. Но увы!..

Виктор Воленюк, 
житель г. Запорожья
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АРХІВНА КРИМІНАЛЬНА СПРАВА 1937 РОКУ

ПРОДОВЖЕННЯ ІСТОРІЇ

Матеріали про трагедію своєї родини по батьківській лінії я вперше опу-
блікував у статті «І ця справа – сфальсифікована» (часопис «Спокута» – Запо-
ріжжя, 1001. – № 4. с. 77 – 84). У ній розповів про окремі факти з життя та про 
події, які стали мені відомі після вивчення кримінальної справи 1937 р. по об-
винуваченню в контрреволюційній діяльності мого діда Леня Єгора Іванови-
ча та восьми мешканців села Новогупалівка Червоноармійського (нині Віль-
нянського) району Запорізької області. Їх усіх незаконно, всупереч нормам 
права, за сфальсифікованими матеріалами кримінальної справи розстріляли. 

Про цю жахливу історію я дізнався у 1994 році, перебуваючи на поса-
ді старшого слідчого управління МВС в Запорізькій області. Ні мій батько, 
Лень Валентин Єгорович, ні його сестри Ольга та Галина, ні бабуся Явдоха 
ніколи мені не розповідали про це і всіляко уникали розмов на болючу тему. 
Так вони були залякані радянським режимом. Навіть після вивчення мною 
згаданої справи та отримання довідки з обласного (апеляційного) суду Запо-
різької області про реабілітацію мого діда та опублікування вищезазначеної 
статті мій батько не хотів про це розмовляти. Лише один раз він перечитав усі 
зібрані мною документи про реабілітацію його батька, ознайомився зі стат-
тею, надрукованою у згаданому альманасі «Спокута», вислухав мій коментар 
і запросив свою молодшу сестру Олю. Розповів їй про все, показав згадані 
матеріали і більше до цього питання не повертався. Сестра Оля, ознайомив-
шись з паперами, мовчки плакала. 

На сьогодні залишилась живою лише моя рідна тітка – старша сестра 
мого батька Галина, яка під час окупації була вивезена до Німеччини, а після 
визволення американськими військами поїхала до Канади, де мешкає й пони-
ні. З нею я ніколи не зустрічався.

І ось лише зараз, перебуваючи у грудні 2011 р. – січні 2012 р. за океаном, 
я дізнався від неї про два дуже тяжкі факти: коли вона вчилася у Новогупа-
лівській школі, до неї вороже ставилися як вчителі, так і школярі, бо назива-
лася донькою ворога народу. Бувало, що учні кидали в неї каміння, ображали, 
принижували, давали стусанів. Іноді старшокласники чіпляли їй саморобну 
табличку, що вона донька ворога народу.

У 1942 році., після півторарічної німецької окупації, під час кампанії ви-
везення української молоді на примусові роботи до Німеччини, тітка Галина 
(їй було на той час 14 років) однією з перших потрапила у списки на вивезен-
ня. Так вирішили мешканці Новогупалівки, вірніше ті, хто займався органі-
зацією вивезення молоді, складанням списків, добором кандидатур у німець-
ке рабство. Як пояснює тітка, вони керувалися тим, що вона донька репресо-
ваного.
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І дійсно, у першу чергу до Німеччини відправляли дітей репресованих, а 
при новій вимозі окупантів – вже дітей інших селян – так вирішували у селі 
ті, хто служив загарбникам і здобув вишкіл в комуністичній системі. 

Сама тітка Галина також була не проти виїхати, бо вона вже не могла тер-
піти знущання і приниження як донька «ворога народу». 

За віком тітка вже не пам’ятає, які в неї були в Німеччині документи, але 
перед приходом туди радянських військ вона їх знищила, щоб її не повернули  
назад та не знущалися знову як з доньки «ворога народу». Вона розповідала, 
як радянських громадян, які працювали в Німеччині (територія відповідаль-
ності радянських військ), вантажили щодня, мов худобу, у бортові вантажів-
ки і відвозили у товарні вагони на залізницю, щоб усіх відправляти в Союз, де 
вони потрапляли у фільтраційні табори. Тому частина «остарбайтерів» нама-
галася втекти в американську зону відповідальності, де не дозволяли радян-
ським військам забирати тих радянських людей, котрі не бажали їхати в Союз.

Англійці ж вільно пускали у свою зону відповідальності радянські вій-
ська, які насильно (примусово) забирали усіх своїх громадян. 

Отже, тітці Галині вдалося перебігти у американську зону відповідаль-
ності. Там їй пропонували для тимчасового проживання кілька країн, доки 
вона не визначиться: повертатись на Батьківщину, чи ні. Через два роки про-
живання в Канаді їй знову потрібно було визначитися. І вона вирішила зали-
шитись у Канаді. 

Збереглись і кілька фото тих часів, коли тітка Галина була в Німеччині 
перед приходом радянських військ. Це була молода пані. Гарна світла сук-
ня, на голові вишуканий капелюшок зі стрічкою, щасливе обличчя з веселою 
усмішкою. У Союзі, а тим більше у селі, так не вдягались прості люди того 
часу. Більше того, тітка розповідала, що жилось їй у Німеччині добре, стави-
лись там до неї гідно. А на Батьківщині жилося вкрай бідно, там її ображали, 
принижували як неблагонадійну. І хоч визнавати це вкрай неприємно, однак 
усе це є правдою. Про це вона розповідала наприкінці 2011 року. Колись пе-
режите болісно й досі  добре пам’ятає. 

І не думаю, що так було тільки з нею, скоріше, так було з багатьма. 
Ось ще один випадок (дізнався недавно), щостався з моїм батьком зи-

мою 1943  року, коли вже наше село було звільнене Червоною армією. Необ-
хідно було очистити дорогу від глибокого снігу від станції Новогупалівка до 
села. Тож на прибирання снігу вигнали селян. Серед них був і мій батько Ва-
лентин Єгорович (на той час йому виповнилося 15 років). І за те, що він на-
чебто погано прибирав сніг, а через деякий час ще й самовільно пішов додо-
му, бо змерз, оскільки в нього було погане взуття, а замість устілок була со-
лома, – його відправили на півтора року до трудового табору для неповноліт-
ніх у м. Актюбінськ північного Казахстану – мовляв, також, як і батько, во-
рог радянської влади. 

Батько про це ніколи не розповідав. А я з юнацтва епізодично пам’ятаю, 
що інколи він кілька разів говорив про те, що був у м. Актюбінську, що там 
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суворі зими, а моя мама лише одного разу розказувала, що батька під час ві-
йни за порушення якогось «закону»  кудись відправляли з Новогупалівки. 

У той час, будучи юним, я ще не розумів нічого, та мама – я сьогодні впев-
нений – практично нічого й не знала, бо мій батько тримав усе в таємниці і за-
брав те з собою – він помер влітку 2006 року.

Ось так постраждала моя родина від радянської влади по батьківській 
лінії. 

Не здійснилося багато життєвих планів, мрій та сподівань. Невдовзі піс-
ля розстрілу у 1937 році діда Єгора Івановича помер його шестимісячний син 
Петрик: життя було злиденним, і Явдоха Марківна не змогла його вигодува-
ти. Ніхто з трьох дітей, що залишилися живими, – Галина, Валентин і Оль-
га, – не здобули іншої освіти, крім початкової, не мали престижних посад та 
професій. 

Явдоха Марківна, моя бабуся, прожила все життя у селі Новогупалівка, 
останні роки – у молодшої доньки Олі в м. Запоріжжі, померла у віці 94 роки, 
так і не дізнавшись нічого про долю свого чоловіка після його затримання у 
1937 році.  

Валентин Лень,
кандидат юридичних наук, 

доцент, полковник міліції у відставці

РОЗСТРІЛЯНИЙ ГЕРОЙ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

В книзі другій «Реабілітовані істо-
рією. Запорізька область.» (вийшла дру-
ком у видавництві «Дніпровський мета-
лург» 2005 року) я прочитав такі сумні 
рядки про свого земляка: «Кавун Павло 
Якимович, 1890 р. народження, с. Ост-
риківка Токмацького району, проживав 
у с. Ротфронт (нині с. Владівка) Черні-
гівського р-ну Запорізької області, укра-
їнець, освіта початкова. Тесляр колгоспу 
«Ленінфельд» в с. Ротфронт. Заарешто-
ваний 28 листопада 1937 року. Звинува-
чення: проводив контрреволюційну про-
паганду, виступав проти заходів радян-
ської влади. «Трійкою» УНКВС по Дні-
пропетровській області 8 грудня 1937 
року засуджений до розстрілу. Вирок ви-
конано 11 грудня 1937 року в м. Дніпро-
петровську. Реабілітований у 1962 році.»
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Фотознімку з нього, як і з багатьох інших замучених радянською владою 
«ворогів народу», біографічні довідки яких вміщені у згаданій вище книзі, не 
було. А жаль, бо чомусь мій погляд зупинився саме на Павлові Якимовичу, і 
фото могло б прискорити мої пошуки інформації про цю людину. Побував у          
с. Остриківка, розмовляв з багатьма старожилами с. Владівка, рився в архів-
них матеріалах сільрад Чернігівського району. І ось переді мною відкрився 
образ цієї мужньої людини, безневинно розстріляної комуністичним режи-
мом. Розповім все по порядку.

Павло Якимович Кавун народився в селянській сім’ї, в якій, крім ньо-
го, було ще чотири брати і дві сестри. Закінчивши чотири класи церковно-
парафіяльної школи, допомагав батькам по господарству. 

У 1910 році був призваний на дійсну строкову службу, де й зустрів поча-
ток Першої світової війни. 

Пройшов усю війну, показуючи мужність і хоробрість у боях. За подви-
ги в цій війні був нагороджений медалями «За храбрость» чотирьох ступе-
нів, а також солдатськими Георгіївськими хрестами чотирьох ступенів. Такий 
комплект нагород називався «повним Георгіївським бантом». Нагороджува-
лись ними одиниці і називалися вони героями Першої світової війни. Крім 
того, Павло Якимович був ще й нагороджений іменною шаблею та іменним 
біноклем. Службу закінчив у званні прапорщика. 

Коли вщухли останні постріли на полях битв, він повертається додому. 
Такого досвідченого воїна хотіли бачити в своїх рядах і білі, і червоні, і воя-
ки батька Махна. Але Кавун В.Я. обрав мирну працю, бо пострілами з вогне-
пальної зброї, каліцтвом і смертями братів-солдатів був ситий по самі вінця. 

Коли в 1924 році стали наділяти землі біля менонітської колонії Марієн-
воль у Чернігівському районі, він із сім’єю (на цей час уже був одружений) 
переселяється разом з земляками туди і вони засновують село Зелений Яр. 
Змайструвавши воза (він був чудовим теслею), маючи конячину, почав госпо-
дарювати на землі, намагаючись «вивести в люди» своїх п’ятьох синів. Та ге-
роїчне минуле у війні за царя-батюшку, цінні нагороди, одержані з рук знову 
ж таки царських офіцерів, не давали спати сільським активістам радянської 
влади. 

Навіть віддавши першим до колгоспу коня і підводу, він змушений був 
переховуватися на Донбасі. А сім’ю його розкуркулили, будинок відібрали. 
Діти змушені були проживати у брата. Повернувшись у 1937 році до села Рот-
фронт (нині с. Владівка), він вступив до місцевого колгоспу теслею. Але в 
перший же день був заарештований за наклепом одного із земляків і відправ-
лений до Дніпропетровської в’язниці, де його було страчено як ворога наро-
ду. А реабілітований, як уже говорилося, у 1962 році за відсутністю складу 
злочину.

Микола Єременко,
вчитель, історик.

с. Владівка Чернігівського р-ну
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ЛЕЙБ-ХІРУРГ* ДЕРЕВЕНКО
Я давно збираю всякі історії про мешканців нашого старого Олександрів-

ська, села Вознесенка, що нині в межах м. Запоріжжя, і Великого Запоріжжя 
або нової його частини (від універмагу «Україна» до Дніпрогесу). Серед тих, 
хто привабив мою увагу, є лікар Володимир Миколайович Деревенко, який 
на початку 30-х років минулого століття був репресований органами НКВС, а 
коли вийшов з ув’язнення, жив і працював у Великому Запоріжжі.

З цією незвичайної долі людиною я хочу познайомити читачів книг «Реа-
білітовані історією. Запорізька область».

Інеса Атаманчук
м. Запоріжжя.

Коли в лютому 1917 року скинули в Росій-
ській імперії царя, сюди, в Запорізький край, а 
також у Таврію і до Криму потягнулися вцілілі 
дворяни, заможні люди, ті, кому було що втрача-
ти, і хто вже втратив майже все і хотів зберегти 
хоча б життя. Так у цих краях опинився Володи-
мир Деревенко, лікар сім’ї царя Миколи Другого.

Володимир Миколайович Деревенко наро-
дився 15(27) липня 1879 року в Бесарабії, в дво-
рянській сім’ї. Освіту здобув в першій Кишинів-
ській гімназії, після закінчення якої в 1899 році 
вступив до Військово-медичної академії (ВМА) 
у Санкт-Петербурзі.

У 1904 році закінчив цю академію, одержавши диплом лікаря з відзна-
кою. Його залишали при академії для приготування до професорського зван-
ня, але почалося війна з Японією, армія чекала на кадри. І Володимира Дере-
венка у квітні 1904 року було призначено молодшим лікарем Керченської крі-
посної артилерії. У вересні того ж року був приписаний до 55-го Подільсько-
го піхотного полку, в складі якого відбув до театру воєнних дій на Далекий 
Схід. Тут брав участь у бойових діях російсько-японської війни, допомагаю-
чи пораненим на передовому перев’язочному пункті під час найкровопролит-
ніших боїв – під Сандепу (у січні 1905 року) та Мукденом (лютий-березень 
1905 року). Ця війна була своєрідною кузнею кадрів російської меди-
цини. Доктор Є. С. Боткін, царський лейб-медик, – також на передовій. 

У 1908 році В. М. Деревенко підготував та захистив дисертацію на отри-
мання ступеня доктора медицини «К вопросу об оперативном лечении не-
вралгии тройничного нерва».
____________

* Лейб... – перша частина складних слів, що означає: який входить в обслугу монарха; придво-
рний. Лейб-хірург – той, хто обслуговував царську сім’ю як лікар-хірург.

11 Зам. № 3393

В. М. Деревенко. Фото 1917 року
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У жовтні 1912 року з легкої руки відомого професора медицини С. П. Федо-
рова та за підтримки лейб-медика знаного у своєму світові вченого Є. С. Боткіна 
молодий вчений В. М. Деревенко нараз стає лікарем хворого на гемофілію (кро-
воточивість) найменшого сина царя Миколи-ІІ – Олексія. Живе в Росії: в Том-
ську, Пермі. А з 1923 року – в Україні. Тут був обраний професором і завідуючим 
кафедрою та клінікою загальної хірургії Дніпропетровської медичної академії. 
В архіві академії збереглася стисла характеристика на Деревенка: «Владимир 
Николаевич безукоризненно владел иностранными языками, систематически 
следил за мировой литературой и отлично знал ее. Он был блестящим лектором, 
его лекции бизаровались на глубоких знаниях и умении ясно и четко, в образ-
ной форме преподнести тему, поэтому лекции профессора посещали не только 
студенты, но и практические врачи многих лечебных учреждений города. Про-
фессор В. Н. Деревенко был прекрасным клиницистом-диагностом. Диагности-
ку он связывал с данными физиологии, патологической анатомии, другими дис-
циплинами. Разбор болезней, который он проводил, был исчерпывающий. Осо-
бенно следует отметить высокую хирургическую технику Владимира Никола-
евича. Это был хирург-виртуоз, который свободно владел техникой сложных 
операций. Владимир Николаевич впервые в Днепропетровске стал применять 
инструментальные исследования и операции на мочевыводящих путях». (1)

У Дніпропетровську професор Деревенко інтенсивно працював над кни-
гою «Пособие по хирургии», яка, на жаль, залишилася незавершеною у 
зв’язку з арештом автора…

У 20-ті роки на фабриках і заводах, у наркоматах і установах працювала 
велика кількість старих фахівців, експертів, науковців. Незважаючи на прин-
ципові політичні розбіжності з більшовиками, ці люди з надією сприйняли 
НЕП. Вони чимало зробили для економічного відродження країни. Можна 
сказати, що успіхи НЕПу спиралися на співпрацю досвідчених фахівців зі 
старої інтелігенції і групи більшовицьких лідерів.

Але, починаючи зі знаменитого шахтинського процесу 1928 року, значна 
частина фахівців була звинувачена в «шкідництві» та засуджена. Розправля-
ючись з ними, сталінське керівництво перекладало на них провину за числен-
ні провали в економіці і різке зниження рівня життя народу, викликані полі-
тикою «великого перелому». Вихід з цього керівництво партії і держави зна-
йшло в пошуку ворогів соціалізму. За такою схемою була проведена нова ак-
ція проти «шкідників» у 1930 році.

Репресії торкнулися долі мільйонів людей. Про події у нашому регіоні 
можна дізнатися із статті В. В. Ченцова «Репресії у 1930-ті роки на Дніпро-
петровщині». (2)

Внаслідок проведених ДПУ операцій по вилученню «шкідників» на по-
чатку 30-х років, на розстріл, в тюрму, на заслання відправлені старі спеціа-
лісти, науковці, а також анархісти, есери, меншовики і т.д. і т.п.

Потрапив тоді під безжальні жорна більшовизму і В. М. Деревенко. В 
1930 році його разом із сином заарештували органи НКВС Дніпропетровської 
області за надуманим звинуваченням в антирадянській діяльності.
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І він на декілька десятиліть зник з-під ока історії. У книзі Олени Кербер 
(3) читаємо:

«В исправительно-трудовой колонии в Запорожье в больничном отделе-
нии я беседую с врачом. Он – профессор и, как мне говорила администра-
ция, выдающийся специалист. Я удивляюсь, что такого ценного работни-
ка послали в отдаленную колонию для лишенных свободы. «Он ведь и сам 
лишенный свободы, – отвечает мне один из служащих колонии, – он был 
в числе обвиняемых в большом процессе вредителей два года тому назад. 
Он был приговорен к расстрелу, который был заменен 10 годами лишения 
свободы. Да пусть он вам сам расскажет».

И вот мы ведем с ним беседу.
– Вам должно быть тяжело жить в этих огромных камерах вместе с таким 

множеством лишенных свободы, – спрашиваю я его.
– Этого от меня никогда не требовали, – отвечает он, – жена моя тоже жи-

вет здесь. У нас своя собственная небольшая квартира.
Вскоре после этого разговора узнаю, что его вызвали к постороннему боль-

ному. Так бывшие враги советской власти превращаются в лояльных граждан».
Читаємо далі: «Достижения русских в области труда не свалились им с 

неба. Они провели большую работу, и теперь еще приходится преодолевать 
громадные трудности. Возьмем для примера 5-ю строительную колонию при 
Днепрострое. Прибыв на место 23 июля 1931 года, начальник колонии за-
стал там голую степь. Сотрудники должны были жить в вагоне, а лишенные 
свободы были вынуждены спешно соорудить себе бараки. Они и теперь еще 
живут в них, начальник колонии тоже живет в лично им построенном бара-
ке. Как только лишенные свободы обзавелись самым необходимым, они ста-
ли работать на Днепрострое бок о бок со свободными рабочими и гордятся 
этим гигантским сооружением».

Знайшовся слід царського доктора і у Великому Запоріжжі, де він був під 
наглядом, та йому дозволено було працювати. І він лікував – в Олександрів-
ську, в старій частині міста, і в тюрмі, що була і є по вул. Червоногвардій-
ській, там він, за деякими даними, мав приватний кабінет. Приймав пацієнтів 
і у третій міській радянській лікарні міста Запоріжжя.

Запорізький період життя Володимира Миколайович Деревенка, лейб-
хірурга царської сім’ї, зберігся в основному в пам’яті людей, що жили в на-
шому місті в 30-ті роки минулого сторіччя.

Ось що згадує Василь Кирилович Дяченко, якому у дитинстві пощастило 
стати пацієнтом царського доктора.

– 1932 року наша сім’я отримала квартиру у будинку на бульварі Ентузіас-
тів імені Серго Орджонікідзе – так до війни називався проспект Металургів. Там 
і зараз так звані магазини-близнюки, а у будинку, що зліва, номер 26, перший 
під’їзд, другий поверх, – там ми жили у двокімнатній квартирі № 3. Дах над мага-
зином був у нас за балкон, там ми кролів, голубів тримали, вугілля туди завозили.

В 1934-му, семи років, падав я з цього балкона… Коли отямився – лежу на 
землі, з рота кров тече. Якісь жінки питають: хлопчику, ти звідки? Я показую 
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пальцем нагору: звідти. Аж раптом натовп тісниться, з’являється мати, хапає 
мене на руки, бігом несе додому.

Звичайно, повідомили батька. Він прибігає із співробітниками – лікаря тре-
ба. І – не пам’ятаю, хто саме, хтось із міськвиконкому, каже: – Деревенка сюди!

Привезли Деревенка. Я прийшов до тями, бачу: якийсь старий наді мною 
стоїть, слухає мене дерев’яною трубочкою. Сива борідка клинцем у нього, 
невисокий, але кремезний, і звертається до мене дивно: «Так-так, молодой 
человек». Думаю: який я тобі «молодой человек»?

Матері каже: «Лед на голову, лед на грудь, лед на ноги… До свадьбы за-
живет, молодой человек».

І слухає через дерев’яну трубочку. А батько хвилюється – ще б пак, улюб-
лений син.

Лікар батьків заспокоїв, переломів не було. Я вдало впав. Язика тільки 
прикусив, потім багато років «р» не вимовляв. А лікар мене зацікавив. І коли 
всі вийшли – я швиденько до вікна на кухню – бачу, на дроги сідає лікар Дере-
венко, біля нього охоронець – поїхали. Я зрозумів, що це не проста людина…

У 2002 році в запорізькій газеті «Досье» був частково опублікований що-
денник Бориса Олександровича Вейде (4), в якому не раз згадувався лікар Во-
лодимир Деревенко. 

Прочитавши цю публікацію, відгукнувся Володимир Олександрович Ка-
лінін, який особисто бачив лікаря – Деревенко вилікував його від страшної 
хвороби: запалення головного і спинного мозку.

І Калінін, і Дяченко згадували, що лікаря до них привезли на особисте 
прохання батьків. Калінін-старший був техніком-підривником на Дніпробу-
ді. Кирило Іванович Дяченко працював на «Запоріжсталі». До пацієнтів Де-
ревенка доставляли під конвоєм, парою коней. Тобто, на той час (1933-1934 
роки), лікар не мав можливості вільно пересуватися містом.

І помер Володимир Миколайович Деревенко як лікар.
За матеріалами журналіста запорізької газети «Досье» Миколи Зубашенка: 

«…однажды в праздник Первомая на «скорой помощи» он спешил на вызов 
к тяжелобольному. Ехал по проспекту Металлургов, надо было пересечь про-
спект Ленина. А тут как раз первомайская демонстрация. Деревенко вышел 
из машины, стал убеждать людей пропустить его машину, так как у больно-
го сердечный приступ и ему нужна срочная помощь. Убеждал, доказывал, но 
те, от кого зависело остановить колонну демонстрантов, на его увещевания не 
обращали внимания. И тут случилось страшное. Разволновавшийся врач на 
глазах прохожих и демонстрантов упал и скончался», (5) – така смерть спітка-
ла лікаря за спогадами матері Володимира Олександровича Калініна.

Так закінчилося життя політв’язня радянської влади доктора Володимира 
Миколайовича Деревенка. На момент смерті йому не виповнилося й шістде-
сяти років. Реабілітований В. М. Деревенко у 2009 році Генеральною проку-
ратурою Російської Федерації за відсутністю складу злочину.

Інеса Атаманчук, м. Запоріжжя
співробітниця Запорізької обласної газети «МИГ»
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ВІН ПІШОВ У ВІЧНІСТЬ

Як завжди, із Держав-
ного архіву Запорізької об-
ласті, що розташований по                                                 
вул. Українській, ми усі, спів-
робітники редакції «Реабі-
літовані історією», йшли до 
тролейбусної зупинки «Май-
дан Пушкіна» пішки. День 
був на схилі свого віку. А 
сонце ще пригрівало. Хтось 
із нас вголос помріяв:

– Ще можна було б з’їздити 
на дачу.

На це відразу зреагу-
вав Михайло Литовченко й, 
усміхаючись, сказав:

– А я щодня на дачі: ви-
йду вранці у двір свого обій-
стя, навкруги стільки всякого 

птаства, квітів у палісаднику, буяє зеленню городина… І так хочеться жити й 
ніколи не розлучатися з раєм на землі!..

Ми знали, що наш лірик за покликанням Михайло Петрович мешкає у Верх-
ній Хортиці (передмістя Запоріжжя), аж там, ген-ген, ближче до поля широко-
го, і він справді дуже закоханий у клаптик своєї  рідної землі, яка кожної днини 
дбайливо заквітчується усією його родиною, в тому числі й ним. І раділи за свого 
колегу-брата, за його щиру любов до природи-матінки. А тоді на його відвертість 
про цнотливі почуття до землі і якусь нотку песимізму в його голосі відповіли:

М. П. Литовченко біля батьківської хати. 
2010 рік.
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– Нехай, друже, усі твої мрії збуваються. То й нам буде радісно…
Не знали ми тоді, що наступного дня зателефонує нам його дружина Ка-

терина Миколаївна й з сумом та плачем сповістить:
– У Михайла Петровича – інсульт.
Лікарі тривалий час боролися за життя нашого доброго серцем колеги. Та 

марно… 14 липня 2011 року він пішов у вічність.
Народився Михайло Петрович Литовченко в с. Галиця Ніжинського ра-

йону Чернігівської області 21 листопада 1934 року. Закінчивши семирічку 
і не маючи змоги продовжувати далі навчання у школі (батьки-колгоспники 
ледь-ледь животіли), подався у мандри по степах Таврії й зупинився в задим-
леному Запоріжжі, де вступив на навчання в одне з ремісничих училищ і здо-
був тут робітничу професію. Потім працював у електроремонтному цеху ком-
бінату «Запоріжсталь». Пізніше три роки молодецького життя віддав Радян-
ській армії.

Далі в школі робітничої молоді здобув середню освіту, а в 1971 році він 
уже закінчив філософський факультет університету Ростова-на-Дону. Та вже 
тоді його все більше вабила журналістика. А тому кілька років пропрацював 
кореспондентом у багатотиражних газетах великих запорізьких підприємств 
і на Запорізькому обласному радіомовленні, де пройшов всебічну школу жит-
тя, а здобуті вузівські знання допомогли спеціалізуватися в жанрах історич-
ної та політичної публіцистики, попит на які в суспільстві особливо зріс піс-
ля проголошення незалежності України. З 1975 року він – член Національної 
спілки журналістів України.

Починаючи з 1992 року, його статті, що завжди мали філософсько-
історичне спрямування, регулярно з’являлися в обласній та республіканській 
пресі, викликали бурхливу полеміку, а то й оскаженілий напад з боку прибіч-
ників колишньої радянсько-комуністичної імперії:

Весь поклик неспокійної душі Михайла Петровича привів його, врешті-
решт, у редакцію «Реабілітовані історією», яка займається вивченням «кри-
мінальних» справ на безневинно репресованих «совєцьким» режимом гро-
мадян Запорізької області. Саме тут набув апогею його талант вдумливого 
і кмітливого журналіста, історика та публіциста. В 2009 році у видавництві 
«Дніпровський металург» вийшла його цікава, дослідницького плану, книга 
«Відлуння імперії», яка знайшла схвальний відгук в істориків Другої світо-
вої війни та в усіх, хто хоче розібратися, що ж то була за держава під назвою 
Союз Радянських Соціалістичних Республік?

Для усіх, хто його добре знав і хто поряд з ним працював, він назавжди 
залишиться у пам’яті як людина з неспокійним серцем, високої порядності, 
яка свій непересічний талант поклала на вівтар боротьби за правду і справед-
ливість.

Колектив редакції «Реабілітовані історією» 
при Запорізькій облдержадміністрації
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*   *   *
Нижче подаємо дослідницький матеріал М. П. Литовченка «Фатальна по-

милка Йоганна Вільчека» видрукуваного в книзі «Відлуння імперії» («Дні-
провський металург», Запоріжжя, 2009. с. 18-24).

ФАТАЛЬНА ПОМИЛКА ЙОГАННА ВІЛЬЧЕКА
На початку червня 1974 року жителька міста Вільногірська Дніпропе-

тровської області Євдокія Омелянівна Пихаленко відправила листа Голові 
Ради Міністрів СРСР Олексію Косигіну. То вирвався на волю відчайдушний 
зойк її душі, котрий вона тамувала в собі понад 36 років! У тому листі було 
єдине прохання: допоможіть з’ясувати долю мого чоловіка Йоганна Вільче-
ка, угорця за національністю, члена компартії Австрії, арештованого органа-
ми НКВС у м. Мелітополі в ніч з І на 2 лютого 1938 року.

«Спочатку його тримали при мелітопольському НКВС, а потім перевезли 
до Дніпропетровська. Сьогодні я хочу знати де він – живий чи мертвий? Виї-
хав до Австрії? Нині я вже пенсіонерка, наша дочка виросла – в неї своя сім’я, 
а в мене двоє внуків. Переконливо прошу Вас взнати про нього хоч щось».

Зрозуміло, що листа голова уряду не читав, але його канцелярія спрацю-
вала чітко. В середині липня те звернення надійшло в управління КДБ по За-
порізькій області разом з вимогою прокурора Одеського військового окру-
гу терміново з’ясувати всі деталі давньої справи і дати відповідь дружині ре-
пресованого. Військова прокуратура встановила, що свідки по справі Вільче-
ка не допитувалися, а тому зажадала провести додаткове розслідування з од-
ночасною перевіркою – чи не притягалися до карної відповідальності колиш-
ні співробітники УНКВС по Дніпропетровській області Коркін, Уманський, 
Нусимович, Перцов та Гузенко з м. Мелітополя, а за необхідності і наявних 
для того можливостей допитати згаданих осіб.

Розслідувати справу доручили молодому слідчому КДБ лейтенанту Кон-
дратенку. Він сумлінно поставився до справи, виконав величезний обсяг ро-
боти і 13 вересня 1974 року доповів про її завершення.

Нині справа «німецького шпигуна» Йоганна Вільчека разом з результата-
ми додаткового розслідування зберігається в Державному архіві Запорізької 
області в папці Р. 5747 – Оп. 3 – Спр. 10847.

Розповідаючи про життєвий шлях людини першої половини ХХ століт-
тя, автор цих рядків вважає за необхідне лише нагадати про історичний фон 
у СРСР та за його межами, на тлі якого розгорталися події 70-річної давнини.

Вільчек Йоганн Францович народився 15 лютого 1909 року в місті Тата-
панья в бідній угорській родині, найголовнішим багатством якої були 9 її ді-
тей. В пошуках кращої долі сім’я малого Йоганна переїхала в Австрію, де й 
осіла після розпаду Австро-Угорської імперії.
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Ставши юнаком, Йоганн влаштувався працювати в шахті, де добувало-
ся буре вугілля. Світова економічна криза кінця 20-х – початку 30-х років не 
оминула й Австрію: багато шахтарів, а разом з ними і Йоганн, залишилися 
без роботи. Саме тоді юнак зблизився з людьми, які наївно вірили комінтер-
нівським байкам про казкове життя радянських трудящих. Тому в 1931 році 
він, не порадившись з рідними, припустився фатальної помилки – вступив 
до компартії Австрії. Це дуже не сподобалося консервативно налаштованим 
батькам і вони фактично відмовилися від сина, перервавши з ним усі стосунки.

У травні 1933 року профашистський уряд Дольфуса заборонив КПА і 
розпочав репресії проти її членів. Наступного місяця Вільчек втік до омріяної 
ним країни казок – СРСР. У Москві його радо зустріли співробітники МОДРу, 
так званої міжнародної організації допомоги революціонерам, створеної ко-
мінтерном. Офіційна назва тієї комінтернівської структури була дуже пишно-
мовною – Міжнародна організація допомоги борцям революції. В СРСР вона 
існувала до 1947 року включно і мала величезні кошти з «добровільних» вне-
сків радянських трудівників. Мені добре пам’ятається час, коли нас, школя-
рів, вважали юними членами МОДРу, а тому класних керівників примушува-
ли збирати серед учнів так звані членські внески, вручаючи за це відповідні 
МОДРівські марки, подібні до поштових.

За рахунок тих внесків Йоганну було влаштоване казкове життя з без-
коштовним житлом, харчуванням та різноманітними екскурсіями по Москві. 
Наслідком того агітаційно-пропагандистського «шоу» стало рішення Вільче-
ка про набуття радянського громадянства.

Казкове життя незабаром закінчилося, і він прийшов до тями в забої шах-
ти «Американка» в м. Чистяково (нині Торез) Донецької області. Там і поба-
чив справжню радянську дійсність, яка не мала нічого спільного з комінтер-
нівськими байками про неї. А тому вже в кінці 1933 року Йоганн назавжди 
розпрощався з професією шахтаря і став учнем німецького відділення Дні-
пропетровського музично-театрального технікуму по класу скрипки. В Дні-
пропетровську зустрів і своє кохання в образі студентки медичного техніку-
му Дусі Пихаленко, яка через рік стала вірною супутницею їхнього занадто 
короткого сімейного життя.

Після закінчення технікуму Йоганна направили на роботу в Дніпропе-
тровський колгоспний німецький театр, який постійно гастролював по райо-
нах області. Але кочове життя його не влаштовувало: хотілося весь час про-
водити з дружиною. Тому весною 1937 року, перебуваючи на гастролях у Ме-
літополі, Йоганн знайшов собі роботу скрипаля в естрадному оркестрі місце-
вого кінотеатру «Червоний факел». Житло – невелику кімнату – найняв у гос-
подарів хати села Кизияр (нині в межах м. Мелітополя). За кілька днів з Дні-
пропетровська до нього переїхала й дружина, а потім у них народилася донь-
ка і стала невимовним щастям для молодих батьків.
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То був період широкомасштабних сталінських репресій, коли в катівнях 
НКВС під керівництвом наркома Єжова безслідно зникали тисячами «воро-
ги народу», кількість яких з кожним днем чомусь все більше зростала: вождь 
віддав усю країну в найжорстокіші «єжовські рукавиці», а офіційна пропа-
ганда аж захлиналася від захоплення:

Великого Ленина мудрое слово
Растило для битвы батыра Ежова.
Великого Сталина пламенный зов
Услышал всем сердцем, всей кровью Ежов.

Під кінець 1937 року чекісти Дніпропетровського управління НКВС 
«розкрили» чергову «контрреволюційну організацію», яка нібито діяла в 
музично-театральному технікумі. Один із арештованих у числі своїх знайо-
мих згадав ім’я і колишнього випускника технікуму Йоганна Вільчека. Саме 
це і стало початком шляху австрійського комуніста на ешафот.

Мелітопольські «пінкертони», виконавши вимогу свого дніпропетров-
ського начальства, не знали за яким звинуваченням затриманий Йоганн і че-
рез деякий час відправили його до в’язниці обласного центру. І там теж ніхто 
ним не цікавився. Здавалося, що про нового в’язня всі забули.

Так тривало довгих чотири місяці. Лише 3 червня 1938 року Вільчека ви-
кликали на перший допит. У кабінеті сидів оперуповноважений Савелій Пер-
цов у формі молодшого лейтенанта держбезпеки, що в той час прирівнювало-
ся до звання капітана Червоної армії. Слідчий відразу зажадав детальної роз-
повіді про те, коли, хто і як зробив Йоганна агентом німецької розвідки. І аре-
штований, як засвідчує протокол допиту, відразу чистосердечно виклав усе, 
нічого не втаївши.

Другий, він же й останній допит, через 10 днів провів безпосередній на-
чальник Перцова, теж молодший лейтенант держбезпеки Нусимович. І зно-
ву Йоганн не заперечив жодного з висунутих проти нього звинувачень: так, 
я агент німецької розвідки, входив до контрреволюційної організації м. Ме-
літополя, систематично збирав і передавав за кордон різні шпигунські дані 
включно з місяцями дислокації частин Червоної армії.

На тому допити й закінчилися. Здавалося, що про нього знову всі забули. 
Насправді ж сталінський механізм репресій працював на повну потужність, 
але роботи у нього було так багато, що працівники НКВС не встигали своє-
часно розстрілювати всіх приречених на смерть.

Долю Йоганна Вільчека за кілька хвилин 28 вересня вирішила позасудова 
«трійка» в складі першого секретаря Дніпропетровського обкому комуністич-
ної партії, начальника обласного управління НКВС та обласного прокурора. 
Доповідав уже знайомий читачам начальник ІІІ відділення відділу держбез-
пеки Нусимович, доповідь якого мала суто формальний характер. Хто були ті 
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в’язні, кожен з яких був внесений до різних списків з конкретними заходами 
покарання, членів «трійки» не цікавило – їхнім обов’язком було своїми під-
писами затвердити ті списки. Потім ті рішення набирали законної сили і під-
лягали неухильному виконанню відповідними службами НКВС.

Йоганна Вільчека розстріляли через 10 днів – 8 жовтня 1938 року. Нар-
кома НКВС Миколу Єжова звільнили з посади дещо пізніше, а розстріля-
ти Сталін наказав у 1940-му. Потім, як і після розстрілу попередника Єжо-
ва – Генріха Ягоди, полетіли голови висуванців розстріляного, так само після 
зняття Єжова знову полетіли голови, тепер уже висуванців останнього. В той 
вир, як установив лейтенант Кондратенко, затягло й колишнього начальника 
управління Дніпропетровського НКВС майора держбезпеки Коркіна – того 
теж розстріляли в 1940 році.

А на початку 1941-го відбувся суд над колишнім заступником Коркіна – 
Дараганом та колишнім начальником третього відділу управління держбез-
пеки УНКВС по Дніпропетровській області лейтенантом держбезпеки Уман-
ським. Першого було засуджено до 8 років, другого – до 10 років ув’язнення 
у виправно-трудових таборах.

У документах тієї справи наголошено, що Дараган та Уманський під ке-
рівництвом Коркіна проводили масові невмотивовані арешти, штучно ство-
рювали групові справи про викриття контрреволюційних організацій і пода-
вали їх до розгляду в позасудовому порядку, фальсифікували слідчі докумен-
ти, вказуючи вигадані дані про активні контрреволюційні дії звинувачених.

Зокрема, свідок Нероба на попередньому слідстві показав: «Следствие (під 
керівництвом Уманського) велось извращенным способом. Арестованные са-
жались в камеры «парилки-отстойники», в которых… из-за перегруженности 
возникала невыносимая жара, в связи с чем арестованные вынуждены были 
давать вымышленные показания, оговаривая себя и других».

Свідок Балецький пояснив: «Уманский ставил своей целью вскрыть ор-
ганизованное националистическое подполье и от арестованных такие показа-
ния были добыты… Каждый арестованный знал, что ему нужно говорить при 
допросе, что он участник контрреволюцыионной организации… Примерно 
в июле или августе 1938 г. Уманский распорядился все дела в количестве 91 
обвиняемого смонтировать в одно групповое дело и считать его контррево-
люционной организацией повстанческого подполья и от имени 3-го отдела 
УНКВД было составлено обвинительное заключение».

Відносно інших колишніх працівників НКВС Дніпропетровської облас-
ті – Гузенка, Нусимовича та Перцова, особами яких цікавилася військова 
прокуратура, судових справ лейтенант Кондратенко на них не виявив, бо в 
той час вони були ще надто дрібними «пішаками», але дехто з них уже встиг 
скоїти немало чорних справ, як це можна помітити з протоколу допиту Пер-
цова, оскільки лейтенанту Кондратенку вдалося його розшукати.
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Дебелий НКВСівський вовчисько до 1951 року служив у органах без-
пеки, а потім вийшов на пенсію з партквитком у кишені. Мабуть, був дуже 
гордий з того, що відправив на той світ кілька сотень «ворогів народу». А 
коли відчув, що, можливо, доведеться відповідати за свої військові злочи-
ни, які не мають строків давнини, на допиті почав вдавати з себе таку собі 
сумирну вівцю: був лише помічником оперуповноваженого, жодної карної 
справи мені не довіряли доводити до кінця, Вільчека не пам’ятаю, бо допи-
тував його лише раз. Протокол допиту Йоганна і свій підпис під ним визнав 
справжніми.

Не зрозуміле в цій історії єдине: чому лейтенант Кондратенко не ткнув 
Перцова носом у кінець того протоколу, де сам же Перцов чітко вказав свої 
посаду і військове звання – «оперуповноважений, молодший лейтенант 
держбезпеки!» Але лейтенант Кондратенко цього не зробив. Мабуть тому, 
що вважав для себе неможливим вийти за рамки, встановлені прокурором, 
котрий поставив чітке завдання: відшукати слід і з’ясувати долю Йоганна 
Вільчека.

Незадовго до зустрічі з Перцовим слідчому КДБ вдалося розшукати і до-
питати кількох людей, які були знайомі з Йоганном по Дніпропетровську чи 
Мелітополю. Ті свідки жодним словом не підтвердили фантастичних зви-
нувачень, висунутих проти Вільчека. Та й центральна інформаційна служ-
ба КДБ СРСР повідомила, що в 1936-1938 роках ніяких контрреволюційних 
організацій у Мелітополі не існувало. Тому лейтенант Кондратенко поставив 
Перцову останнє запитання:

– Вы убеждены в том, что Вильчек действительно является агентом фа-
шистських разведорганов? – І почув невпевнену відповідь:

– На этот вопрос я ответить не могу.
…Вільчек Йоганн Францович повністю реабілітований судом військово-

го трибуналу Одеського військового округу 21 жовтня 1974 року.
2009 р.
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ЖИВИ, УКРАЇНО!

Натхненням жаданої волі
Живи, Україно моя.
На жовто-блакитному полі
Хай золотом Тризуб сія.

В борні віковічного бою
Втрачала ти кращих синів,
Та вже ти не будеш рабою
Підступних чужинців-катів.

Бо слава козацька не вмерла, 
І честь українська жива.
Ніхто нас тепер не поверне
В ганебні лабета ярма.

Хай хлібом поля колосяться
І синій вирує Дніпро.
Живи, Україно, на щастя,
Всім людям землі на добро.

Соборна, навіки єдина, 
Могутня, незламна в віках.
Живи, золота Україно, 
І в цьому до слави твій шлях.

Леонід САВЕНКО
Колишній політв’язень із 30-річним «стажем»

Часопис Всеукраїнського товариства політичних
в’язнів і репресованих «Зона» № 3 1992 р.
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А
АБАКУМОВ Іван 

Олексійович, 1888 р. 
народження, смт Парти-
зани  Генічеського  р-ну
Херсонської області, 
росіянин, освіта почат-
кова. Проживав у м. Ме-
літополі Запорізької об-

ласті. Майстер водопостачання залізн. ст. Ме-
літополь. Заарештований 27 червня 1938 року.
Звинувачення: був членом нелегальної есе-
рівсько-меншовицької контрреволюційної 
організації і проводив роботу проти кому-
ністичної партії та уряду. ДТВ НКВС УРСР 
Сталінської залізниці 6 листопада 1939 року 
справу припинено за недоведенням обвину-
вачення, з-під варти звільнений. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. –  
спр. 1796

АБРАМОВ Василь Іванович, 1898 р. 
народження, с. Кожено Горьковської облас-
ті (Росія) – так у кр. справі, росіянин, освіта 
початкова. Проживав у м. Запоріжжі. Поміч-
ник начальника котельного цеху Запорізького 
паровозоремонтного заводу. Заарештований                                                                                              
8 листопада 1937 року. Звинувачення: був 
учасником контрреволюційної організації, вів 
диверсійну діяльність. НКВС СРСР і Проку-
рором СРСР 15 грудня 1937 року засуджений 
до розстрілу за участь у контрреволюційній 
фашистській диверсійній організації. Вирок 
виконано 30 грудня 1937 року. Місце похо-
вання невідоме. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1602

АБРАМОВ Іван Іванович, 1902 р. на-
родження,  с. Кожено  Горьковської  області 

(Росія) – так у кр. справі, росіянин, освіта 
початкова. Проживав у м. Запоріжжі. Май-
стер котельного цеху Запорізького парово-
зоремонтного заводу. Заарештований 8 лис-
топада 1937 року. Звинувачення: був учасни-
ком контрреволюційної організації, вів ди-
версійну діяльність. НКВС СРСР і Прокуро-
ром СРСР 15 грудня 1937 року засуджений 
до розстрілу за участь в контрреволюційній 
фашистській диверсійній організації. Вирок 
виконано 30 грудня 1937 року. Місце похо-
вання невідоме. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. –  
спр. 1602

АБРАМСОН Іван Семенович, 1899 р. 
народження, с. Сардина Бессенберзького по-
віту Естландської губернії, Естонія (так у 
кр. справі), естонець, освіта початкова. Про-
живав у м. Запоріжжі. Електрик прокатно-
го цеху комбінату «Запоріжсталь». Зааре-
штований 2 серпня 1938 року. Звинувачення: 
був учасником контрреволюційної організа-
ції. Запорізьким обласним судом 23 червня 
1939 року засуджений до 2 років позбавлен-
ня волі. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. –  
спр. 165

АВГУСТ Генріх Генріхович, 1895 р. на-
родження, с. Миколаївка, проживав у с. Пло-
дородне Михайлівського р-ну Запорізької 
області, німець, освіта середня. Бухгалтер пром-
артілі «Спартак». Заарештований 2 серпня 
1938 року. Звинувачення: учасник контррево-
люційної шпигунської організації. Запорізь-
ким обласним судом 15 червня 1939 року за-
суджений до 8 років позбавлення волі і 3 ро-
ків поразки в правах. Верховним Судом УРСР 
4 листопада 1939 року вирок скасовано, справу 

Р О З Д І Л  Ч Е Т В Е Р Т И Й

ПОВЕРНЕНІ ІМЕНА
(Біографічні довідки про репресованих у Запорізькій області)*

______________
* У більшості слідчих справ фотокартки репресованих відсутні (ред.)
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направлено на новий розгляд. Запорізьким об-
ласним судом 21 січня 1940 року справу припи-
нено, з-під варти звільнений за недоведенням 
обвинувачення. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. –  
спр. 437

АВДЄЄВ Олександр Петрович, 1883 р. 
народження, нар. і проживав у м. Мелітополі 
Запорізької області, росіянин, освіта почат-
кова. Рахівник артілі «Плодопром». Зааре-
штований 11 червня 1938 року. Звинувачен-
ня: займався антирадянською діяльністю. За-
порізьким обласним судом 27 червня 1939 р. 
засуджений до 2 років позбавлення волі. Реа-
білітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. –  
спр. 143

АВІЛОВ Абрам 
Андрійович, 1874 чи 
1878 року народжен-
ня, нар. і проживав у           
м.Бердянську Запорізь-
кої області, українець, 
освіта початкова. Од-
ноосібник, орендар са-
довиноградних ділянок
у Бердянському вин-

радгоспі. Заарештований 26 травня 1932 
року. Звинувачення: вороже налаштований до 
ВКП(б) і радянської влади, вів активну анти-
радянську агітацію, дискредитував керівни-
цтво ВКП(б) і радянського уряду. Дніпропе-
тровським облвідділом ДПУ 15 липня 1932 
року справу припинено, зважаючи на вік та 
інвалідність арештованого, з-під варти звіль-
нений. Запорізьким обласним судом 11 берез-
ня 1946 року засуджений до 8 років позбав-
лення волі і 3 років поразки в правах. Помер   
7 березня 1953 року в Карелофінському табо-
рі НКВС СРСР. Реабілітований у 1989 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. –  
спр. 857, 1432

АВРАМЕНКО Іван Іванович, 1912 р. 
народження, нар. і проживав у м. Запоріжжі, 
українець, освіта середня. Контролер відділу 

технічного контролю заводу № 29 у м. Запо-
ріжжі. Заарештований 5 січня 1935 року. Зви-
нувачення: контрреволюційне шкідництво. 
Дніпропетровським обласним судом 10 серп-
ня 1935 року засуджений до 2 років позбав-
лення волі. Верховним Судом України 17 лис-
топада 1935 року міра покарання зменшена 
до 6 місяців примусової праці. З врахуванням 
часу перебування під слідством справу припи-
нено, з-під варти звільнений. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. –  
спр. 668 

АВРАМЕНКО Микола Григорович, 
1919 р. народження, нар. і проживав у м. Ток-
маку того ж р-ну Запорізької області, украї-
нець, освіта початкова. Рядовий колгоспник 
к-пу ім. Політвідділу в м. Токмаку. Заарешто-
ваний 27 вересня 1943 року. Звинувачення: бу-
дучи червоноармійцем, потрапив у полон до 
німців і проживав на окупованій території. 
Токмацьким РВ НКВС 6 листопада 1943 року 
у зв’язку з відсутністю складу злочину спра-
ва припинена і направлений у діючу Червону 
Армію. Подальша його доля невідома. Реабі-
літований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. –  
спр. 1420

АДАМОВИЧ Іван Микитович, 1911 р.
народження, с. Святодухівка (нині с. Лю-
бимівка) Гуляйпільського р-ну, проживав у                                               
с. Островське Новомиколаївського р-ну За-
порізької області, українець, освіта початко-
ва. Рядовий колгоспник к-спу «Долина пра-
ці» в с. Остриківка (стара назва). Заарешто-
ваний 2 грудня 1937 року. Звинувачення: на 
загальних зборах колгоспників агітував не 
продавати хліб державі через кооперацію. 
Дніпропетровським обласним судом 8 люто-
го 1938 року засуджений до 3 років позбав-
лення волі і 1 року поразки в правах. Верхо-
вним судом УРСР 3 травня 1938 року за не-
доведенням злочину, справу припинено, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. –  
спр. 88
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АДАМОВИЧ Олександр Микитович, 
1916 р. народження, с. Святодухівка (нині     
с. Любимівка) Гуляйпільського р-ну, прожи-
вав у с. Островське Новомиколаївського р-ну 
Запорізької області, українець, освіта почат-
кова. Рядовий колгоспник к-спу «Долина пра-
ці» в с. Остриківка (стара назва). Заарештова-
ний 2 грудня 1937 року. Звинувачення: на за-
гальних зборах колгоспників агітував не про-
давати хліб державі через кооперацію. Дні-
пропетровським обласним судом 8 лютого 
1938 року засуджений до 3 років позбавлен-
ня волі і 1 року поразки в правах. Верховним 
судом УРСР 3 травня 1938 року справу при-
пинено  за недоведенням злочину, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 88

АДЛЕР Еммануїл Іванович, 1907 р. на-
родження, нар. і проживав у с. Кам’янське 
(нині с. Мар’янівка) Куйбишевського р-ну 
Запорізької області, німець, освіта початко-
ва. Рядовий колгоспник к-спу ім. Будьонно-
го в с. Кам’янське. Заарештований 5 вересня 
1941 року. Звинувачення: соціально небез-
печний елемент – сестра жила в Німеччині і 
від неї одержував грошову допомогу. Еваку-
йований з прифронтової смуги до Актюбин-
ської в’язниці. Оперативним відділом Актю-
бинської виправно-трудової колонії 16 ве-
ресня 1943 року справу припинено за недо-
веденням обвинувачення, з-під варти звіль-
нений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1913

АКИМЧЕНКОВ 
Василь Андрійович, 
1907 р. народження,     
с. П’янове Комарич-
ського р-ну Брянської 
області (Росія), росія-
нин, малограмотний. 
Проживав у м. Мелі-
тополі Запорізької об-

ласті. Швець-приватник. Заарештований                
24 січня 1950 року. Звинувачення: вороже 

налаштований до радянської влади, в грудні 
1949 року привселюдно порвав портрет вож-
дя народів СРСР Й.Сталіна. Запорізьким об-
ласним судом 15 травня 1950 року за воро-
же ставлення до радянської влади і за те, що    
порвав  портрет  Й. Сталіна  засуджений  до               
10 років позбавлення волі і 5 років поразки в пра-
вах. Військовим трибуналом військ МДБ Київ-
ського округу 25 квітня 1952 року справа припи-
нена за недоведенням обвинувачення, з-під вар-
ти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1463

АКОПОВ Акоп Ісайович, 1900 р. народ-
ження, с. Хочик Мікоянівського р-ну, Вірме-
нія, вірменин, освіта вища, член ВКП(б). Про-
живав у м. Запоріжжі. Завідуючий відділом 
пропаганди і агітації Запорізького міськкому 
партії. Заарештований 31 березня 1938 року. 
Звинувачення: був учасником контрреволю-
ційної троцькістської  організації, вів актив-
ну контрреволюційну діяльність. Військовим 
трибуналом Харківського військового округу 
27 червня 1939 року справу припинено за не-
доведенням звинувачення, з-під варти звіль-
нений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 856  

АКСЮТИН Андрій Карпович, 1911 р. 
народження, с. Кустове Санжарського р-ну 
Харківської обл. (так у кр. справі), українець, 
освіта середня. Проживав у м. Запоріжжі. Ди-
ректор Запорізької СШ № 25. Заарештова-
ний 9 квітня 1938 року. Звинувачення: актив-
ний учасник антирадянської української наці-
оналістичної повстанської організації. «Трій-
кою» УНКВС по Дніпропетровській області 
20 квітня 1938 року засуджений до розстрілу. 
Вирок виконано 15 червня 1938 року в м. За-
поріжжі. Реабілітований у 1956 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1751

АЛДОШІН Микола Іпатійович, 1883 р. 
народження, с. Клинське Навлінського р-ну 
Брянської області (Росія), росіянин, малогра-
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мотний. Проживав у 
с. Астраханка Меліто-
польського р-ну Запо-
різької області. Пастух 
колгоспу в с. Астра-
ханка. Заарештований 
7 вересня 1941 року. 
Звинувачення: агітував
селян проти заходів 
радянської влади та 
компартії в період во-

єннго часу. УНКВС по Іркутській області 18 
липня 1942 року справа припинена у зв’язку 
зі смертю обвинувачуваного від серцевої не-
достатності 1 травня 1942 року в Іркутській 
тюрмі № 1. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1094 

АЛЕКСАНДРОВА Мар’яна Іванівна, 
1889 р. народження, нар. і проживала в м. 
Бердянську Запорізької області, росіянка, не-
письменна. Домашня господарка. Заарешто-
вана 5 листопада 1943 року, 29 листопада 
1943 року переведена на підписку про неви-
їзд. Звинувачення: під час окупації вихваля-
ла німецьку владу, співробітничала з поліці-
єю. Осипенківським МВ НКВС 7 грудня 1943 
року справа припинена за недоведенням об-
винувачення, запобіжний захід скасовано. Ре-
абілітована у 2000 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1155

АЛЕКСЕЄВА Ірина Степанівна, 1898 
р. народження, м. Миколаїв, українка, освіта 
початкова. Проживала в с. Вознесенка (нині 
в межах м. Запоріжжя). Секретар-друкарка 
Запорізького тресту їдалень. Заарештована 
6 листопада 1943 року. Звинувачення: підо-
зрювалась в співпраці з німецькою службою 
«СД» в якості агента. Запорізьким УНКДБ      
6 лютого 1944 року справу припинено за 
недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнена. Реабілітована в 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1362

АЛЕКСЕЄНКО (ОЛЕКСІЄНКО) Кос-
тянтин Гаврилович, 1892 р. народження, 
нар. і проживав у с. Новоданилівка Оріхів-

ського р-ну Запорізької області, українець, 
освіта початкова, селянин-одноосібник. Заа-
рештований 15 листопада 1943 року. Звину-
вачення: будучи перекладачем у німів, брав 
участь у виявленні радянського партакти-
ву, у допитах заарештованих громадян. Орі-
хівським РВ НКДБ 4 квітня 1944 року спра-
ву припинено за недоведенням обвинувачен-
ня, з-під варти звільнений. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1345

АЛЛА-ВЕРДИ Біт Ада, 1877 р. наро-
дження, с. Ада Урмійського округу, Іран (так 
у кр. справі), ассірієць, неписьменний. Про-
живав у м. Бердянську. Заливальник калош 
«Трудкомбінату» в м. Бердянську. Заарешто-
ваний 5 лютого 1938 року. Звинувачення: 
був учасником націоналістичної контррево-
люційної повстанської організації. УНКВС 
по Запорізькій області 27 лютого 1939 року 
справу припинено за недоведенням обвину-
вачення, з-під варти звільнений. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1684

АЛТУХОВ Степан Титович, 1889 р. на-
родження, м. Сімферополь, росіянин, непись-
менний. Проживав у м. Запоріжжі. Ремісник – 
швець взуття. Заарештований 19 грудня 1937 
року. Звинувачення: систематично вів антира-
дянську агітацію. Запорізьким міським відді-
лом НКВС 5 лютого 1938 року справа припи-
нена, з-під варти звільнений за недоведенням 
складу злочину. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 320

АЛЬБРЕХТ Густав Фердинандович, 
1907 р. народження, м. Дніпропетровськ, ні-
мець, освіта початкова. Проживав у м. Запо-
ріжжі. Слюсар водогону комбінату «Запоріж-
сталь». Заарештований 15 квітня 1938 року. 
Звинувачення: учасник контрреволюцій-
ної організації. Запорізьким обласним судом     
13 серпня 1939 року засуджений до 4 років 
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позбавлення волі за антирадянську агітацію, 
а 7 січня 1940 року тим же судом справа при-
пинена за недоведенням злочину, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 621

АЛЬШЕВСЬКИЙ Соломон Хацке-
левич, 1906 р. народження, м. Дніпропе-
тровськ, єврей, освіта вища, член ВКП(б) до 
грудня 1937 року. Проживав у м. Запоріжжі. 
Начальник доменного цеху комбінату «Запо-
ріжсталь». Заарештований 19 січня 1938 року. 
Звинувачення: учасник контрреволюційної 
троцькістської диверсійно-підривної орга-
нізації. Військовим трибуналом Харківсько-
го військового округу 26 грудня 1938 року 
засуджений до розстрілу за участь у право-
троцькістській терористичній контрреволю-
ційній організації, а 3 вересня 1939 року піс-
ля розгляду касаційної скарги засуджений до                                                                                    
6 років позбавлення волі за злочинно-халатне 
ставлення до своїх службових обов’язків. 
Верховним Судом СРСР 17 жовтня 1939 
року з ув’язнення звільнений під підписку 
про невиїзд. УНКВС по Запорізькій області              
10 грудня 1939 року справа припинена за від-
сутністю складу злочину, підписка про неви-
їзд анульована. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 403

АНГЕЛОВ Іван 
Степанович, 1888 р. 
народження, нар. і про-
живав у с. Федорівка 
Приазовського р-ну За-
порізької області, бол-
гарин, освіта початко-
ва. Обліковець трактор-
ної бригади колгоспу 
ім. Будьонного в с. Фе-

дорівка. Заарештований 18 липня 1938 р. Зви-
нувачення: вихваляв Троцького, дискредиту-
вав ВКП(б) та уряд. Запорізьким обласним су-
дом 26 серпня 1939 р. виправданий за відсут-
ністю складу злочину, з-під варти звільнений. 
Реабілітований у 1939 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 47

АНДРЕС Петро Якович, 1910 р. наро-
дження, нар. і проживав у смт Верхня Хор-
тиця (нині в межах м. Запоріжжя), німець, 
освіта початкова. Водій Верхньохортицької 
МТС. Заарештований 3 лютого 1938 р. Зви-
нувачення: учасник контрреволюційної орга-
нізації. Запорізьким обласним судом 25 черв-
ня 1939 року справа припинена за недоведен-
ням обвинувачення, з-під варти звільнений. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 52

АНДРЕС Яків Іванович, 1879 р. народ-
ження, нар. і проживав у с. Канцерівка За-
порізького р-ну Запорізької області, німець, 
освіта середня. Учитель неповної середньої 
школи в с. Запорізьке Томаківського р-ну. За-
арештований 13 жовтня 1936 року. Звинувачен-
ня: проводив організовану контрреволюційну 
роботу, спрямовану на повалення радянської 
влади. УДБ УНКВС по Дніпропетровській об-
ласті 27 листопада 1936 року справа припине-
на за недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 855

АНДРЮЩЕНКО Микола Якович, 
1898 р. народження, нар. і проживав у смт 
Куйбишеве того ж р-ну Запорізької облас-
ті, українець, малограмотний. Колгоспник 
к-спу ім. Тельмана. Заарештований 13 січня 
1933 року. Звинувачення: проводив антира-
дянську агітацію. Царекостянтинівським РВ 
ДПУ 13 березня 1933 року справа припине-
на, з-під варти звільнений. Подальша його 
доля невідома. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 441

АНДРЮЩЕНКО Сергій Ігнатович, 
1889 р. народження, с. Десенка Кіровського 
р-ну Калузької області, росіянин, освіта по-
чаткова. Проживав у м. Запоріжжі. Десят-
ник будівельних робіт листопрокатбуду № 3 
комбінату «Запоріжсталь». Заарештований                                                                                    
17 липня 1938 року. Звинувачення: проводив
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активну антирадянську діяльність. Військо-
вим трибуналом Харківського військового 
округу 25 жовтня 1939 року справу припине-
но за недоведенням обвинувачення, з-під вар-
ти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 581

АНДРЮЩЕНКО Трохим Леонтійович,
1880 р. народження, нар. і проживав у м. За-
поріжжі, українець, освіта початкова, пен-
сіонер. Заарештований 16 грудня 1943 року. 
Звинувачення: підозрювався у зв’язках з ні-
мецькими окупантами. Військовим трибуна-
лом військ НКВС Запорізької області 28 лю-
того 1945 року справу припинено за недове-
денням обвинувачення, з-під варти звільне-
ний. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1364

АНІКІН Петро Іванович, 1911 р. народ-
ження, нар. і проживав у м. Пологах того ж 
р-ну Запорізької області, росіянин, освіта се-
редня. З 1949 року – інвалід 2-ї групи, ніде 
не працював. Заарештований 16 вересня 1953 
року. Звинувачення: протягом 1952 – 1953 ро-
ків виготовив і розповсюдив серед громадян 
м. Поліг більше 10 антирадянських листівок. 
Запорізьким обласним судом 9 грудня 1953 
року направлений на примусове лікування 
від шизофренії в Казанську психіатричну лі-
карню. Від примусового лікування звільне-
ний 29 червня 1956 року і направлений для 
лікування на загальних підставах за місцем 
проживання. Подальша його доля невідома.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1748

АНІСІМОВ Григо-
рій Гаврилович, 1904 р. 
народження, смт Вагай 
того ж р-ну Тюменської 
області (Росія), росіянин, 
освіта початкова. Прожи-
вав у м. Запоріжжі. Робіт-
ник тресту «Алюмінбуд» 
у м. Запоріжжі. Заареш-

тований 30 червня 1941 року. Звинувачення: 
серед мешканців м. Запоріжжя проводив  ан-
тирадянську агітацію, розповсюджував чутки 
про наближення в країні голоду. Військовим 
трибуналом військ НКВС Дніпропетровської 
області 20 липня 1941 року за антирадянську 
агітацію засуджений до 3 років позбавлення 
волі. Верховним судом СРСР 20 серпня 1941 
року попередній вирок скасовано за відсутніс-
тю складу злочину, з-під варти звільнений. Ре-
абілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1915

АНІСІМОВ Іван Данилович, 1911 р. 
народження, нар. і проживав у с. Якимів-
ка того ж р-ну Запорізької області, росія-
нин, освіта початкова, член ВЛКСМ. Кол-
госпник, секретар комсомольського осеред-
ку к-спу ім. 12-річчя Жовтня. Заарештований 
1 січня 1933 року. Звинувачення: проводив 
антирадянську агітацію з метою зриву хлі-
бозаготівлі. Обласним відділом ДПУ 13 січ-
ня 1933 року справа припинена за недоведен-
ням складу злочину, з-під варти звільнений. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 723

АНОХІН Тимофій Фірсович, 1901 р. на-
родження, с. Волканешти (нині с. Вовчанське) 
Якимівського р-ну, проживав у смт Якимів-
ка того ж р-ну Запорізької області, росіянин, 
освіта початкова. Рахівник колгоспу «Труд»  
Якимівської сільради. Заарештований 3 груд-
ня 1932 року. Звинувачення: шкодив радян-
ській владі, свідомо перекручував звітність 
про витрачання хліба. Нарсудом Якимівсько-
го р-ну 26 січня 1933 року засуджений до 3 ро-
ків позбавлення волі. Дніпропетровським об-
ласним судом 31 березня 1933 року за каса-
ційною скаргою справу припинено, з-під вар-
ти звільнений. Вдруге арештований 2 лис-
топада 1937 року. Звинувачення: проводив 
контрреволюційну агітацію, спрямовану про-
ти заходів партії і уряду. «Трійкою» УНКВС 
по Дніпропетровській області 3 грудня 1937 
року засуджений до 8 років позбавлення волі. 
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Управлінням НКВС по Запорізькій області    
15 грудня 1939 року касаційну скаргу засу-
дженого задоволено, справу припинено, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 858

АНТИПЕНКО Григорій Якович, 1881 р. 
народження, м. Токмак того ж р-ну, прожи-
вав у с. Відважне Нововасилівського р-ну 
(старі назви, нині Приазовський р-н) Запо-
різької області, українець, малограмотний. 
Тесляр колгоспу ім. Шевченка в с. Відважне. 
Заарештований 30 грудня 1943 року. Звину-
вачення: займався контрреволюційною агі-
тацією проти поставки хліба державі. Ново-
василівським РВ НКВС 1 березня 1944 року 
справу припинено за недоведенням обвину-
вачення, з-під варти звільнений. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1139    

АНТОННИК Олена Петрівна, 1922 р. 
народження, с. Новобогданівка Мелітополь-
ського р-ну, проживала в м. Молочанську 
Токмацького р-ну Запорізької області, німке-
ня, освіта неповна середня. Касир-рахівник 
Молочанської МТС. Заарештована 1 квіт-
ня 1944 року, згодом переведена на підписку 
про невиїзд у зв’язку з вагітністю. Звинува-
чення: сприяла німецьким окупантам у вста-
новленні фашистського ладу, фольксдойче.  
Прокурором військ НКВС 21 квітня 1944 
року справа припинена за недоведенням об-
винувачення, запобіжний захід анульовано. 
Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1114 

АНФІЛОВ (СИБИЛЕВ) Данило Пав-
лович, 1883 р. народження, с. Пальцева 
Дмитрієвського р-ну Курської області (Ро-
сія), росіянин, неписьменний. Проживав у 
смт Приазовське того ж р-ну Запорізької об-
ласті, безробітний. Заарештований 17 грудня 
1937 року. Звинувачення: проводив контрре-
волюційну агітацію проти радянської влади. 

Дніпропетровським обласним судом 5 верес-
ня 1938 року засуджений до 3 років позбав-
лення волі і 2 років поразки в правах за ан-
тирадянську агітацію. Реабілітований у 1993 
році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 811

АНЦИФЕРОВ Іван Григорович, 1898 
р. народження, нар. і проживав у с. Кам’янка 
(нині с. Кам’янка-Дніпровська) того ж р-ну 
Запорізької області, росіянин, освіта почат-
кова. Столяр комбінату ДССК в с. Кам’янка. 
Заарештований 29 травня 1931 року. Звину-
вачення: був активним членом контрреволю-
ційної повстанської організації, яка стави-
ла метою повалення радянської влади. Запо-
різьким МВ ДПУ 17 червня 1931 року спра-
ву припинено за недоведенням обвинувачен-
ня, з-під варти звільнений. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1654

АПОЛЛОНИК Василь Антонович, 
1901 р. народження, с. Гончарі (Анчирі) Но-
вогрудського р-ну Гродненської області (Бі-
лорусія), білорус, малограмотний. Прожи-
вав у м. Донецьку. Робітник Юр’ївського ме-
талургійного заводу в м. Донецьку. Зааре-
штований 24 квітня 1920 року. Звинувачен-
ня: підозрювався в шпигунстві, мандрував 
без документів в прифронтовій смузі. Осо-
бливим відділом Північно-Західного фронту 
17 червня 1920 року направлений до етапно-
го коменданта для відправлення на Західний 
фронт. Подальша його доля невідома. Реабі-
літований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1672

АРАБ-ОГЛИ Арто Григорович, 1900 р. 
народження, с. Кубадурюк Ольтинського 
округу Карської області, Туреччина (так у кр. 
справі), вірмен, освіта вища, член ВКП(б) до 
липня 1937 року. Проживав у м. Синельни-
кове того ж р-ну Дніпропетровської області.  
Директор  ресторану  міського  споживчого 

  12*   
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товариства в м. Синельникове. Заарештова-
ний 22 січня 1938 року. Звинувачення: прово-
див антирадянську контрреволюційну троць-
кістську діяльність як редактор радгоспної 
газети. Запорізьким обласним судом 29 черв-
ня 1939 року справа припинена за недоведен-
ням складу злочину, з-під варти звільнений. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 611

АРКІН Григорій Михайлович, 1903 р. 
народження, м. Лубни того ж р-ну Полтав-
ської області, єврей, освіта вища. Проживав 
у м. Запоріжжі. Інженер заводу фероспла-
вів комбінату «Запоріжсталь». Заарештова-
ний 4 січня 1938 року. Звинувачення: учас-
ник троцькістської організації. Запорізьким 
обласним судом 27 червня 1939 року спра-
ва припинена за недоведенням обвинувачен-
ня, з-під варти звільнений. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 612

АРТЕМОВА Степанида Мойсеївна, 
1881 р. народження, с. Павлівка Лембірсько-
го р-ну Мордовської АРСР (Росія), росіян-
ка, малограмотна. Проживала в м. Запоріж-
жі, домогосподарка. Заарештована 10 жовтня 
1937 року. Звинувачення: активна церковни-
ця, член релігійної общини тихонівської орі-
єнтації, вела активну контрреволюційну ді-
яльність. Дніпропетровським обласним судом 
11 серпня 1938 року засуджена до 4 років по-
збавлення волі. Звільнена з ув’язнення 8 трав-
ня 1942 року. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 317

АСТАПУХА (ОСТАПУХА) Дмитро 
Гаврилович, 1895 р. народження, нар. і про-
живав у смт Казанка того ж р-ну Микола-
ївської області, українець,малограмотний. 
Помічник старшого механіка Казанківської 
МТС. Заарештований 30 грудня 1932 року. 
Звинувачення: проводив контрреволюційну 
агітацію на зрив хлібо- та м’ясозаготівель. 

Долинським РВ ДПУ (область не вказана)   
26 березня 1933 року справу припинено за 
недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 412

АФОНІН Федір 
Михайлович, 1886 р. 
народження, с. Великі 
Павловичі Орлинської 
волості Севського пові-
ту Орловської губернії 
(так у кр. справі), ро-
сіянин, освіта початко-
ва. Проживав у с. Пре-
ображенка Оріхівсько-

го р-ну Запорізької області. Нічний сторож в 
Оріхівському райвиконкомі. Заарештований 
24 червня 1938 року. Звинувачення: система-
тично агітував проти радянської влади і проти 
кандидата в депутати Верховної Ради УРСР. 
Запорізьким обласним судом 27 липня 1939 
року за контрреволюційну агітацію засудже-
ний до 1 року позбавлення волі. З врахуван-
ням терміну перебування під арештом тією 
ж установою справу припинено, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1990 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 341

Б
БАБАК Федір Йосипович, 1905 р. на-

родження, нар. і проживав у с. Орлівка При-
морського р-ну Запорізької області, росія-
нин, освіта початкова. Інспектор дошкільно-
го виховання Коларівського районного відді-
лу народної освіти. Заарештований 26 черв-
ня 1938 року. Звинувачення: серед колгосп-
ників проводив агітацію проти виборів до 
Верховної Ради УРСР і дискредитував керів-
ників партії та уряду. Запорізьким обласним 
судом 26 серпня 1939 року засуджений до                  
3 років позбавлення волі за антирадянську 
агітацію. Реабілітований у 1995 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 237
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БАБАНІН Іван Трохимович, 1907 р. на-
родження, смт Михайлівка, проживав у смт 
Пришиб Михайлівського р-ну Запорізької об-
ласті, українець, освіта початкова. Лінійний 
монтер Пришибського поштового відділен-
ня. Заарештований 17 січня 1938 року. Зви-
нувачення: проводив контрреволюційну ро-
боту, направлену на дискредитацію керівни-
ків партії та уряду. Запорізьким обласним су-
дом 3 лютого 1940 року справа припинена за 
недоведенням антирадянської агітації, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 623

Б А Б АЧ Е Н К О 
Яків Петрович, 1896 р. 
народження,нар. і про-
живав у с. Еристівка 
(нині с. Широке) Ва-
силівського р-ну Запо-
різької області, украї-
нець, освіта початко-
ва. Городник колгоспу    

ім. Орджонікідзе в с. Еристівка. Заарешто-
ваний 29 лютого 1941 року. Звинувачення: 
агітував селян проти радянської влади. Вій-
ськовим трибуналом Уральського військово-
го округу 15 жовтня 1941 року засуджений 
до 8 років позбавлення волі і 5 років пораз-
ки в правах. Військовою колегією Верховно-
го Суду СРСР 5 грудня 1941 року справу при-
пинено за недоведенням злочину, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1622

Б А Б И Ц Ь К И Й 
Еммануїл Якович, 
1903 р. народження, 
м. Білосток Гроднен-
ської губернії, Польща 
(так у кр. справі), єв-
рей, освіта вища, член 
ВКП(б).  Проживав  у 
м. Запоріжжі. Головний

 електрик комбінату «Запоріжсталь». Заареш-
тований 21 серпня 1936 року. Звинувачення: 

учасник контрреволюційного троцькістсько-
го підпілля. Військовою колегією Верховно-
го Суду СРСР 10 липня 1937 року засудже-
ний до 10 років позбавлення волі і 5 років 
поразки в правах. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 10 березня 1943 року за висо-
кі виробничі показники в Норільськтаборі 
НКВС СРСР термін покарання зменшений 
на 1 рік 6 місяців. Особливою нарадою МДБ 
СРСР 27 вересня 1951 року засуджений до 
безтермінової висилки на поселення в Крас-
ноярський край. Реабілітований у 1956 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1717

БАБИЧ Йосип Сергійович, 1890 р. народ-
ження, с. Велика Білозерка того ж р-ну, про-
живав у м. Вільнянську того ж р-ну Запорізь-
кої області, українець, освіта середня. Учи-
тель Червоноармійської середньої школи. Заа-
рештований 10 червня 1938 року. Звинувачен-
ня: контрреволюційно налаштований проти 
радянської влади, групував навколо себе ан-
тирадянський елемент, дискредитував радян-
ську владу. Дніпропетровським обласним су-
дом 21 квітня 1939 року засуджений до 3 років 
позбавлення волі і одного року поразки в пра-
вах за антирадянську діяльність. Верховним 
Судом УРСР 5 липня 1939 року справу при-
пинено за недоведенням обвинувачення, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 586

БАБІЙ Олексій Микитович, 1895 р. на-
родження, с. Байбузівка Савранського р-ну 
Одеської області, українець,член ВКП(б). 
Проживав у м. Оріхові того ж р-ну Запо-
різької області. Завідуючий зернодільницею 
Оріхівського зернорадгоспу. Заарештований            
25 вересня 1932 року. Звинувачення: син 
куркуля, займався шкідництвом у зернорад-
госпі. ДПУ по Дніпропетровській області                     
4 травня 1933 року справа направлена об-
лпрокурору для припинення за недоведен-
ням обвинувачення. Подальша його доля не-
відома. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 869
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БАБКІН Соломон Григорович,  1882 р.
народження, м. Полтава, єврей, малограмот-
ний, член КП(б)У. Проживав у м. Запоріж-
жі. Начальник цеху Запорізької швейної фа-
брики ім. Володарського. Заарештований 
15 серпня 1936 року. Звинувачення: прово-
див активну контрреволюційну троцькіст-
ську діяльність. Дніпропетровським облас-
ним судом 20 липня 1937 року засуджений 
до 5 років позбавлення волі і 3 років поразки 
в правах, а 25 лютого 1938 року термін пока-
рання скорочено до 2 років. Помер в місцях 
ув’язнення, дата і місце  смерті не встановле-
ні. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1750

БАДЕР Омелян Іванович, 1906 р. народ-
ження, нар. і проживав у с. Московка № 8 (нині 
с. Московка) Вільнянського р-ну Запорізької 
області, німець, освіта не встановлена. Рядовий 
колгоспник к-спу «Індустрія». Заарештований 
3 вересня 1941 року. Звинувачення: син курку-
ля. Евакуйований в тил країни. Подальша його 
доля невідома. Реабілітований у 1964 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1884 

БАЄР Фрідріх Густавович, 1907 р. на-
родження, с. Торушино Боровського р-ну 
Калузької області, німець, малограмотний. 
Проживав у с. Українка Вільнянського р-ну 
Запорізької області. Тесляр колгоспу ім. Во-
ровського. Заарештований 2 серпня 1938 
року. Звинувачення: займався контрреволю-
ційною діяльністю. Запорізьким обласним 
судом 1 серпня 1939 року справа припинена 
за недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 504

БАЗАРОВ Гнат Федорович, 1889 р. на-
родження, с. Руський Сарсас Чистопільсько-
го р-ну Татарської АР (Росія), росіянин, осві-
та початкова. Проживав у с. Чапаєвка (нині 
с. Дніпрельстан) Запорізького р-ну Запорізь-
кої області. Колгоспник к-спу ім. Чапаєва.                                                                                       

11 червня 1947 року відібрана підписка про 
невиїзд. Звинувачення: його рідний син – 
зрадник батьківщини. МДБ СРСР 3 листо-
пада 1947 року справу припинено згідно з 
висновком про незастосування вислання до 
члена сім’ї зрадника батьківщини. Запобіжний 
захід скасовано. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1499

БАЗАРОВА Ірина Микитівна, 1897 р. 
народження, с. Руський Сарсас Чистопіль-
ського р-ну Татарської АР (Росія), росіянка, 
малограмотна. Проживала в с. Чапаєвка (нині 
с. Дніпрельстан) Запорізького р-ну Запорізь-
кої області. Колгоспниця к-спу ім. Чапаєва.  
11 червня 1947 року відібрана підписка про 
невиїзд. Звинувачення: її рідний син Іван – 
зрадник батьківщини. МДБ СРСР 3 листопа-
да 1947 року справу припинено згідно з ви-
сновком про незастосування вислання до чле-
нів сім»ї зрадника батьківщини. Запобіжний 
захід скасовано. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1499

БАЗАРОВА Олександра Гнатівна, 1926 р.
народження, с. Руський Сарсас Чистопіль-
ського р-ну Татарської АР (Росія), росіянка, 
освіта початкова. Проживала в с. Чапаєвка 
(нині с. Дніпрельстан) Запорізького р-ну За-
порізької області. Секретар Дніпробудівської 
сільради. 8 липня 1947 року відібрана підпис-
ка про невиїзд. Звинувачення: її рідний брат – 
зрадник батьківщини. МДБ СРСР 3 листопада 
1947 року справу припинено згідно з висно-
вком про незастосування вислання до членів 
сім’ї зрадника батьківщини. Запобіжний захід 
скасовано. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1499

БАЙДІН Август Пилипович, 1894 р. на-
родження, с. Альт-Нассау (нині с. Виноград-
не), проживав у м. Молочанську Токмаць-
кого р-ну Запорізької області, німець, осві-
та початкова. Формувальник артілі «Технік» 
в м. Молочанську. Заарештований 30 листо-
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пада 1937 року. Звинувачення: був учасни-
ком контрреволюційної організації, діяль-
ність якої спрямована на повалення радян-
ської влади. «Трійкою» УНКВС по Дніпро-
петровській області 8 грудня 1937 року за-
суджений до 10 років позбавлення волі за 
активну участь у фашистській повстансько-
шкідницькій організації. Реабілітований у 
1956 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1812

БАКАРДЖІЄВ Іван Георгійович, 1910 р.
народження, нар. і проживав у с. Андрівка 
Бердянського р-ну Запорізької області, бол-
гарин, малограмотний. Їздовий колгоспу 
ім. Молотова в с. Андрівка. Заарештований                                                   
29 травня 1938 року. Звинувачення: учасник 
болгарської націоналістичної контрреволю-
ційної повстанської організації. Особливою 
«трійкою» УНКВС по Дніпропетровській 
області 9 жовтня 1938 року засуджений до            
10 років позбавлення волі. УДБ Бердянського 
РВ НКВС 1 лютого 1939 року справу припи-
нено за недоведенням обвинувачення, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1989 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1720

БАЛАБАНЦЕВ Антон Федотович, 1896 р.
народження, нар. і проживав у с. Юзкуй (нині 
с. Фрунзе) Генічеського р-ну Херсонської об-
ласті, українець, малограмотний. Рядовий 
колгоспник к-спу ім. Блюхера. Заарештова-
ний 26 липня 1938 року. Звинувачення: слу-
жив у армії Денікіна, мав зв’язки з контррево-
люційним елементом, розвалив трудову дис-
ципліну в колгоспі. Запорізьким обласним су-
дом 26 червня 1939 року справу припинено 
за недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 865

БАЛАК Пилип Іванович, 1898 р. народ-
ження, с. Марфопіль Гуляйпільського р-ну, 
проживав у с. Фрайндорф (стара назва) Но-
возлатопільської сільради Гуляйпільського 

р-ну Запорізької області, українець, освіта 
початкова. Тесляр колгоспу в с. Фрайндорф. 
Заарештований 28 червня 1937 року. Звину-
вачення: проводив антирадянську агітацію. 
Дніпропетровським обласним судом 13 серп-
ня 1937 року засуджений до 3 років позбав-
лення волі і 1,5 років поразки в правах. Реабі-
літований Верховним Судом України в 1966 
році за відсутністю складу злочину.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 717

БАЛИЧ Микола Миколайович, 1883 р. 
народження, м. Ялта АР Крим, німець, освіта 
початкова. Проживав у м. Запоріжжі. Маляр на 
відрядних роботах. Заарештований 14 жовтня 
1932 року. Звинувачення: брав участь у ство-
ренні контрреволюційної організації для по-
валення радянської влади. Прокурором м. За-
поріжжя 26 листопада 1932 року справу при-
пинено за недоведенням обвинувачення, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 914

БАЛОН Нахим Меєрович, 1876 р. народ-
ження, с. Веселе (нині с. Ремівка) Гуляйпіь-
ського р-ну, проживав у с. Солодководне Ро-
зівського р-ну Запорізької області, єврей, ма-
лограмотний. Голова ревізійної комісії колгос-
пу «Фабріціус». Новозлатопільським РВ ДПУ 
9 листопада 1931 року відібрана підписка про 
невиїзд. Звинувачення: проводив антирадян-
ську агітацію. Дніпропетровським обласним 
судом 12 березня 1932 року справу припине-
но за недоведенням обвинувачення, з-під вар-
ти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 598

БАРАН Григороій Іудович, 1877 р. народ-
ження, нар. і проживав у с. Берестове Бердян-
ського р-ну Запорізької області, українець, 
освіта початкова. Сторож, мірошник колгос-
пу ім. Затонського. Заарештований 25 верес-
ня 1937 року. Звинувачення: читав Біблію на 
робочому місці. Запорізьким обласним судом   
22  червня  1939  року  справа  припинена  за 



184

недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 604

БАРАНИЧЕНКО Володимир Панасо-
вич, 1924 р. народження, нар. і проживав у 
м. Приморську того ж р-ну Запорізької об-
ласті, українець, освіта початкова. Рядовий 
колгоспник к-спу ім. Леніна. 3 січня 1947 
року відібрана підписка про невиїзд. Звину-
вачення: його батько – зрадник батьківщи-
ни. УМДБ по Запорізькій області 15 липня 
1952 року справу припинено згідно з висно-
вком про незастосування вислання щодо чле-
на сім’ї зрадника батьківщини. Запобіжний 
захід скасовано. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1502

БАРАНИЧЕНКО Раїса Панасівна, 1925 р.
народження, нар. і проживала в м. Приморську 
того ж р-ну Запорізької області, українка, осві-
та початкова. Колгоспниця к-спу ім. Леніна.                                                                                             
3 січня 1947 року відібрана підписка про неви-
їзд. Звинувачення: її батько – зрадник батьків-
щини. УМДБ по Запорізькій області 15 липня 
1952 року справу припинено згідно з висно-
вком про незастосування вислання до члена 
сім’ї зрадника батьківщини. Запобіжний захід 
скасовано. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1502

БАРАНИЧЕНКО Христина Григорів-
на, 1900 р. народження, нар. і проживала в    
м. Приморську того ж р-ну Запорізької об-
ласті, українка, малограмотна. Рядова кол-
госпниця к-спу ім. Леніна. 3 січня 1947 року 
відібрана підписка про невиїзд. Звинувачен-
ня: її чоловік – зрадник батьківщини. УМДБ 
по Запорізькій області 15 липня 1952 року 
справу припинено згідно з висновком про 
незастосування вислання до члена сім’ї зрад-
ника батьківщини. Запобіжний захід скасо-
вано. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1502

БАРАНОВ Микола Феодосійович, 1912 р.
народження, с. Підлісний Олексинець Горо-
доцького р-ну Хмельницької області, украї-
нець, малограмотний, член ЛКСМУ. Прожи-
вав у комуні ім. Ворошилова (стара назва) 
Чехоградської (нині Новгородківської) сіль-
ради  Мелітопольського р-ну Запорізької об-
ласті. Тракторист в комуні ім. Ворошилова. 
Заарештований 13 грудня 1932 року. Звину-
вачення: систематично проводив контррево-
люційну агітацію. Прокурором м. Мелітопо-
ля 16 березня 1933 року справа припинена, 
оскільки обвинувачуваний не є соціально не-
безпечним, з-під варти звільнений. Реабілі-
тований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 861

БАРАНОВ Семен Родіонович, 1890 р. 
народження, нар. і проживав у м. Кам’янка-
Дніпровська того ж р-ну Запорізької області, 
росіянин, освіта початкова. Інспектор заготі-
вельної контори при Кам’янсько-Дніпровській 
райспоживспілці. Заарештований 10 черв-
ня 1938 року. Звинувачення: був учасником 
контрреволюційної повстанської організації. 
Запорізьким обласним судом 17 липня 1939 
року справа припинена за недоведенням об-
винувачення, з-під варти звільнений. Реабілі-
тований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 129

БАРАНОВСЬКА Марія Іванівна, 1890 р.
народження, нар. і проживала в с. Велика Бі-
лозерка того ж р-ну Запорізької області, укра-
їнка, малограмотна, домогосподарка. 31 січ-
ня 1951 року відібрана підписка про невиїзд. 
Звинувачення: її рідний брат – зрадник бать-
ківщини. Згідно з постановою МДБ СРСР від 
17.8.1951 р. про незастосування заслання про-
ти члена сім’ї зрадника батьківщини підпис-
ку про невиїзд з постійного місця проживан-
ня анульовано 28 листопада 1951 року. Реабі-
літована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1488
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БАРАШОВ Райко Тадорович, 1888 р. 
народження, с. Осикове (Болгарія), болгарин, 
освіта не встановлена, член ВКП(б). Прожи-
вав у с. Ботієве Коларівського р-ну Запорізь-
кої області. Заготівельник Ботієвського сіль-
ського споживчого товариства. Заарештова-
ний 27 вересня 1937 року. Звинувачення: про-
водив контрреволюційну роботу на селі. По-
дальша його доля невідома. Реабілітований у 
1991 році.

ДАЗО. – Ф.Р. – 5747. – Оп.3. – Спр.  425, 
435, 443

БАРМА Петро Матвійович, 1889 р. на-
родження, с. Спаське Новомосковського р-ну 
Дніпропетровської області, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Котівка Долинсько-
го р-ну Дніпропетровської області (за ста-
рим адмін.-територ. поділом). Секретар Ко-
тівської сільради, член колгоспу «Нова зго-
да». Заарештований 10 січня 1933 р. Звину-
вачення: проводив антирадянську контрре-
волюційну агітацію серед колгоспників. До-
линським РВ ДПУ 22 лютого 1933 року спра-
ву припинено за недоведенням обвинувачен-
ня, з-під варти звільнений. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 413

БАРТЕЛЬС Маргарита Іванівна, 1912 р. 
народження, с. Шанзе (нині с. Снігурівка), про-
живала в с. Кліфельд (нині с. Веселе) Токмаць-
кого р-ну Запорізької області, німкеня, освіта 
початкова. Колгоспниця к-спу в с. Кліфельд. 
Заарештована 19 листопада 1937 року. Звину-
вачення: дружина активного учасника контр-
революційної організації, вела контрреволю-
ційну діяльність. Ротфронтівським РВ НКВС 
11 лютого 1938 року справа припинена за не-
доведенням обвинувачення, з-під варти звіль-
нена. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1237

БАРЦ Данило Фердинандович, 1897 р. 
народження, с. Антонівка Баришівського р-ну 
Київської області, німець, освіта початкова. 

Проживав у с. Фріденсбург (нині його немає) 
Токмацького р-ну Запорізької області. Рядо-
вий колгоспник к-спу ім. Ракоші в с. Фріден-
сбург. Заарештований 26 лютого 1938 року. 
Звинувачення: учасник контрреволюційної 
організації. Запорізьким обласним судом 21 
червня 1939 року справа припинена за недо-
веденням звинувачення, з-під варти звільне-
ний. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 766 

БАСЕНЗОН (БО-
СЕНЗОН) Юхим 
Григорович, 1900 р. 
народження, м. Брест-
Литовськ (нині м. Брест),
Білорусь, єврей, осві-
та вища. Проживав у 
м. Запоріжжі. Началь-
ник планового відді-
лу «Трамелектро». За-

арештований 27 лютого 1936 року. Звинува-
чення: був активним контрреволюціонером, 
троцькістом, вів контрреволюційну троць-
кістську агітацію. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 15 вересня 1936 року засудже-
ний до 5 років позбавлення волі. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1811

БАСТЕН Олександр Олександрович, 
1891 р. народження, м. Льєж, Бельгія, бель-
гієць, освіта початкова. Проживав у с. Окто-
берфельд (нині с. Солов’ївка) Михайлівсько-
го р-ну Запорізької області. Рядовий колгосп-
ник к-спу в с. Октоберфельд. Заарештований 
19 липня 1938 року. Звинувачення: керівник 
контрреволюційного штурмового повстан-
ського загону. Запорізьким обласним судом 
13 червня 1939 року Запорізьким обласним 
судом справа припинена за недоведенням 
звинувачення, з-під варти звільнений. Реабі-
літований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 764
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БАТИЩЕВ Валентин Іванович, 1914 р. 
народження, м. Красний Сулін Ростовської 
області (Росія), росіянин, освіта незакінче-
на вища. Проживав у м. Запоріжжі. Сдент 
3-го курсу Московського інституту сталі, 
проходив практику на комбінаті «Запоріж-
сталь». Заарештований 29 червня 1937 року. 
Звинувачення: був учасником контрреволю-
ційної терористичної організації, вів актив-
ну контрреволюційну роботу. Військовою 
колегією Верховного Суду СРСР 27 лис-
топада 1937 року засуджений до розстрілу 
за участь в контрреволюційній організації 
правих. Вирок виконано 28 листопада 1937 
року. Місце поховання невідоме. Реабіліто-
ваний у 1956 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1639

БАТКИЛІН Йосип Михайлович, 1904 р.
народження, м. Херсон, єврей, малограмот-
ний. Проживав у м. Запоріжжі. Завідуючий 
магазином № 56 «Харчоторгу» в м. Запоріж-
жі. Заарештований 9 серпня 1938 року. Зви-
нувачення: проводив антирадянську агіта-
цію. Запорізьким обласним судом 10 верес-
ня 1938 року справа припинена за недоведен-
ням обвинувачення, з-під варти звільнений. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 506

БАТРАК  Михайло 
Дем’янович,   1883 р.
народження, нар. і про-
живав у с. Андріївка 
Вільнянського р-ну За-
порізької області, укра-
їнець, освіта початкова, 
селянин-одноосібник. 
Заарештований 28 лю-
того 1931 року. Звину-

вачення: проводив антирадянську агітацію. 
Запорізьким МВ ДПУ 5 червня 1931 року 
справа припинена, включений у списки за-
гального плану виселення. Подальша його 
доля невідома. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 812

БАУЕР Генріх Іванович, 1907 р. народ-
ження, нар. і пароживав у с. Кальчинівка Во-
лодарського р-ну Донецької області, німець, 
малограмотний. Рядовий колгоспник к-спу 
«Стахановець» в с. Кальчинівка. Заарештова-
ний 18 лютого 1938 року. Звинувачення: про-
водив контрреволюційну повстанську пропа-
ганду серед німців і розповсюджував чутки 
про загибель СРСР. Запорізьким обласним су-
дом 16 листопада 1939 року справа припине-
на за недоведенням обвинувачення, з-під вар-
ти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 347

БАУЕР Данило Еммануїлович, 1909 р. 
народження, нар. і проживав у с. Мирівка 
Новомиколаївського р-ну Запорізької облас-
ті, німець, освіта початкова. Рахівник колгос-
пу «Німецький пролетар». Заарештований 
20 липня 1938 року. Звинувачення: проводив 
контрреволюційну фашистську повстанську 
роботу. Запорізьким обласним судом 20 лип-
ня 1939 року засуджений до 6 років позбав-
лення волі і 5 років поразки в правах за дис-
кредитацію радянської влади. 28 листопада 
1939 року рішенням того ж суду з-під варти 
звільнений за недоведенням обвинувачення. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 340

БАУЕР Микола Іванович, 1914 р. народ-
ження, нар. і проживав у с. Кальчинівка Во-
лодарського р-ну Донецької області, німець, 
освіта початкова. Рядовий колгоспник к-спу 
«Стахановець» в с. Кальчинівка. Заарештова-
ний 3 серпня 1938 року. Звинувачення: учас-
ник німецької фашистської контрреволюцій-
ної організації. Запорізьким обласним судом 
26 листопада 1939 року справа припинена 
за недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 348

БАХМАН Освальд Іванович, 1906 р. 
народження, с. Зміївка Бериславського р-ну, 
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проживав у с. Високопілля того ж р-ну Хер-
сонської області, німець, малограмотний. Ря-
довий колгоспник к-спу ім. Фріца Геккерта. 
Заарештований 22 липня 1937 року. Звинува-
чення: мав ненависть до керівників ВКП(б) 
і уряду, порвав портрет маршала СРСР Во-
рошилова. Дніпропетровським обласним су-
дом 16 листопада 1937 року засуджений до 
3 років позбавлення волі і 1,5 років поразки 
в правах за ненависть до керівників партії і 
уряду. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 672

БДУЛЕНКО Іван Іванович, 1884 р. на-
родження, нар. і проживав у с. Новоолексан-
дрівка Веселівського р-ну Запорізької об-
ласті, українець, малограмотний. Мірошник 
млина колгоспу «Авангард». Заарештований 
20 березня 1944 року. Звинувачення: колиш-
ній куркуль, під час німецької окупації агі-
тував селян проти радянської влади і вихва-
ляв фашизм. Військовим трибуналом Мелі-
топольського гарнізону 30 серпня 1944 року 
засуджений до 10 років позбавлення волі. Ре-
абілітований у 2000-у році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1474

БЕВЕР Едуард Мартинович, 1873 р. на-
родження, нар. і проживав у с. Староясинів-
ка (нині приєднане до с. Вільне) Розівського 
р-ну Запорізької області, німець, неписьмен-
ний, селянин-одноосібник. Заарештований     
8 липня 1932 року. Звинувачення: вів контрре-
волюційну агітацію серед колгоспників. Дні-
пропетровським обласним судом 13 вересня 
1932 року засуджений до 3 років позбавлен-
ня волі і 3 років поразки в правах за антира-
дянську агітацію. Реабілітований у 1990 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 774

БЕЗВЕРХНІЙ Назар Семенович, 1884 р.
народження, нар. і проживав у с. Сасику-
лак (нині в межах смт Чернігівка) Чернігів-
ського р-ну Запорізької області, українець, 
освіта початкова. Член СОЗу ім. Сталіна в                

с. Сасикулак. Заарештований 1 червня 1931 
року, 17 липня 1931 року переведений на 
підписку про невиїзд. Звинувачення: член 
повстанської антирадянської організації в 
с. Сасикулак. Подальша його доля невідома. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1518

БЕЗСУСІДНИЙ Яків Степанович, 
1898 р. народження, с. Юр’ївка Приморсько-
го р-ну, проживав у с. Тарасівка Чернігів-
ського р-ну Запорізької області, українець, 
малограмотний. Тракторист радгоспу «Віль-
ний» у с. Тарасівка. Заарештований 9 червня 
1938 року. Звинувачення: проводив контрре-
волюційну агітацію. Запорізьким обласним 
судом 15 серпня 1939 року справа припинена 
за недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 602

БЕЙРІТ Пилип Михайлович, 1883 р. 
народження, нар. і проживав у с. Олексан-
дрогейм (нині с. Олександрівка) Михайлів-
ського р-ну Запорізької області, німець, ма-
лограмотний. Сторож колгоспу «Нове жит-
тя» в с. Олександрогейм. Заарештований        
2 серпня 1938 року. Звинувачення: проводив 
активну контрреволюційну роботу серед ні-
мецького населення. Запорізьким обласним 
судом 22 червня 1939 року справа припинена 
за недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 601

БЕККЕРМАН Михайло Йосипович, 
1897 р. народження, м. Владове Сідлець-
кої губернії, Польща (так у кр. справі), єв-
рей, освіта початкова. Член ВКП(б) з 1926 
по 1929 р. Проживав у м. Запоріжжі. Слюсар 
управління капітального будівництва заводу 
ім. Баранова в м. Запоріжжі. Заарештований 
17 червня 1937 року. Звинувачення: активний 
учасник контрреволюційного троцькістсько-
го  підпілля.  Дніпропетровським  обласним 
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судом 14 серпня 1938 року засуджений до 
5 років позбавлення волі. Верховним судом 
СРСР 18 липня 1940 р. попередній вирок 
скасовано, справу припинено за відсутністю 
складу злочину. Реабілітований у 1940 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 95  

БЕЛИЦЬКИЙ   Денис   Васильович, 
1904 р. народження, с. Петровеньки Слов’яно-
сербського р-ну Луганської області, украї-
нець, освіта початкова. Проживав у смт Куй-
бишеве того ж р-ну Запорізької області. Ін-
спектор по конярству Куйбишевського рай-
земвідділу. Заарештований 2 листопада 1935 
року, 12 грудня 1935 року переведений на під-
писку про невиїзд. Звинувачення: був членом 
контрреволюційної групи. Подальша його 
доля невідома. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 840

БЕЛІЧЕНКО Сергій Прохорович, 1879 
р. народження, нар. і проживав у смт Кири-
лівка Якимівського р-ну Запорізької області, 
українець, освіта початкова. Без певного міс-
ця роботи. Заарештований 17 листопада 1944 
року. Звинувачення: беручи активну участь у 
діяльності автокефальної церкви, поширю-
вав націоналістичну пропаганду за створен-
ня самостійної України. Помер 24 лютого 
1945 року під час слідства (порок серця). Ре-
абілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1395

БЕЛОВИЦЬКИЙ Никифор Лукич, 
1879 р. народження, с. Новокиївка Калан-
чацького р-ну Херсонської області, українець, 
освіта початкова. Проживав у м. Запоріжжі. 
Робітник лісозаводу. Заарештований 7 жовтня 
1933 року. Звинувачення: займався контррево-
люційною агітацією. Запорізьким міськвідді-
лом ДПУ 8 лютого 1934 року справа припине-
на за недоведенням обвинувачення, з-під вар-
ти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1109 

БЕНГС Фрідріх Фрідріхович, 1892 р. на-
родження, с. Розівка Приазовського р-ну За-
порізької області, німець, освіта початкова. 
Проживав у с. Новокраснівка Володарсько-
го р-ну Донецької області. Тракторист к-спу в                                                                                         
с. Новокраснівка. Заарештований 16 листопа-
да 1932 року. Звинувачення: шкодив колгосп-
ному ладу. Дніпропетровським обласним су-
дом 2 грудня 1932 року засуджений до 8 років      
позбавлення волі. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 887

БЕР Петро Йосипович, 1905 р. народ-
ження, нар. і проживав у с. Урицьке Розі-
вського р-ну Запорізької області, німець, ма-
лограмотний. Пожежник пожежної частини 
колгоспу в с. Урицьке. Заарештований 3 серп-
ня 1938 року. Звинувачення: активний учас-
ник контрреволюційної шпигунської органі-
зації. Запорізьким обласним судом 20 травня 
1939 року справа припинена за недоведенням 
антирадянської діяльності та агітації. З-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 579

БЕРГЕН Абрам Іванович, 1915 р. народ-
ження, с. Фірстенвердер (нині с. Балкове), 
проживав у с. Гренталь (нині с. Урожайне) 
Токмацького р-ну Запорізької області, ні-
мець, освіта неповна середня, член ВЛКСМ. 
Учитель початкової школи в с. Гренталь. За-
арештований 11 травня 1939 року. Звинува-
чення: був учасником контрреволюційної 
групи, виконуючи завдання якої сприяв у 
вбивстві члена ЛКСМУ Ольги  Шмідт. Запо-
різьким обласним судом 19 серпня 1939 року 
засуджений до 8 років позбавлення волі і                                                                                            
4 років поразки в правах за участь в контр-
революційній організації і підбурюванні до 
вбивства комсомолки. Верховним судом УРСР                                                                                             
29 грудня 1939 року попередній вирок скасо-
вано за відсутністю складу злочину, з-під вар-
ти звільнений. Реабілітований у 1939 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 268 
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БЕРГЕР Рафаїл Адамович, 1911 р. на-
родження, с. Ландау Карла-Лібкнехтівського 
р-ну Одеської області (так у кр. справі), ні-
мець, освіта середня. Проходив військову 
службу в 90-му Уральському стрілецькому 
полку в м. Запоріжжі. Заарештований 14 січ-
ня 1936 року. Звинувачення: перебуваючи в 
90-му Уральському полку,займався система-
тичною антирадянською агітацією. Військо-
вим трибуналом 7-го стрілецького корпу-
су Харківського військового округу 4 квітня 
1936 року засуджений до 2 років позбавлен-
ня волі. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 111

БЕРДНІКОВ Ілля Єгорович, 1921 р. 
народження, с. Знам’янка (стара назва) Ве-
ликолепетиського р-ну Херсонської облас-
ті, українець, освіта початкова. Проживав у 
м. Запоріжжі. Тимчасово ніде не працював. 
Заарештований 15 березня 1944 року. Зви-
нувачення: у лютому 1943 року був завербо-
ваний начальником жандармерії м. Запоріж-
жя таємним агентом. УНКВС по Запорізькій 
області 26 лютого 1945 року справа припи-
нена у зв’язку зі смертю обвинувачуваного                
11 серпня 1944 року в тюрмі № 1 м. Дніпопе-
тровська. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1092 

БЕРЕЖНИЙ Макар Юхимович, 1889 р. 
народження, нар. і проживав у с. Семенівка 
Пологівського р-ну Запорізької області, украї-
нець, малограмотний. Сторож каменедробиль-
ного  заводу  в  с.  Семенівка. З аарештований 
23 липня 1938 року. Звинувачення: проводив ан-
тирадянську агітацію. УНКВС по Запорізькій 
області 2 березня 1939 року справа припинена 
у зв’язку зі смертю обвинувачуваного 2 грудня 
1938 року в тюрмі м. Дніпропетровська від ту-
беркульозу легенів. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 498

БЕРЛЕВ Яків Микитович, 1900 р. народ-
ження, с. Дунаївка, проживав у с. Гірсівка 

Приазовського р-ну Запорізької області, мол-
даванин, освіта початкова. Рядовий колгосп-
ник к-спу «14-і роковини Жовтня». Заарешто-
ваний 14 березня 1938 року. Звинувачення: 
систематично агітував проти радянської вла-
ди. Запорізьким обласним судом 4 липня 1939 
року справа припинена за недоведенням ан-
тирадянської агітації, з-під варти звільнений. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 551

БЕТІН Артем Леонтійович, 1898 р. 
народження, нар. і проживав у с. Охрімів-
ка Якимівського р-ну Запорізької облас-
ті, українець, освіта початкова, селянин-
одноосібник. Заарештований  15 квітня 1932 
року. Звинувачення: систематично агітував 
проти здійснюваних заходів і кампаній на 
селі. Якимівським РВ ДПУ 22 травня 1932 
року справу припинено за недоведенням об-
винувачення, з-під варти звільнений. Реабілі-
тований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 866

БЕХТГОЛЬД Генріх Якович, 1889 р. 
народження, с. Шаховець (нині його немає) 
Великоновосілківського р-ну Донецької об-
ласті, німець, малограмотний. Проживав у 
с. Староясинівка (стара назва) Розівського 
р-ну Запорізької області. Рядовий колгоспник 
к-спу «Староясинівка». Заарештований 8 лип-
ня 1932 року. Звинувачення: вів контрреволю-
ційну агітацію серед колгоспників. Дніпропе-
тровським обласним судом 13 вересня 1932 
року засуджений до 2 років позбавлення волі і 
3 років поразки в правах за антирадянську агі-
тацію. Реабілітований у 1990 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 774

БЄЛКА Михайло Єфремович, 1908 р. 
народження, с. Максимівка Славгородсько-
го р-ну Західно-Сибірської області (так у кр. 
справі), українець, освіта початкова. Прожи-
вав на хут. Р. Люксембург (нині його немає) 
Кам’янсько-Дніпровського р-ну Запорізької 
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області. Робітник-ремонтник колії залізн. ст. 
Караванна Донецької обл. Заарештований 
7 листопада 1943 р. Звинувачення: зрадник 
батьківщини, проживав на окупованій терито-
рії, інформував жандармерію про комуністів 
та осіб, налаштованих проти німецької влади. 
Військовим трибуналом 243 сд 28 грудня 1943 
року виправданий за відсутністю складу зло-
чину. Реабілітований у 1943 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 15

БЄЛКІН Олександр Володимирович, 
1909 р. народження, м. Ленінград, росіянин, 
освіта вища. Проживав у с. Вовчанське Яки-
мівського р-ну Запорізької області. Технічний 
директор каучукпромгоспу Якимівського ра-
йону. Заарештований 23 вересня 1937 року. 
Звинувачення: проводив шкідницьку антира-
дянську діяльність, спрямовану на знищення 
каучуконосіїв. Запорізьким обласним судом 
16 серпня 1939 року засуджений до 3 років по-
збавлення волі, а 11 грудня 1939 року тим же 
судом з-під варти звільнений за відсутністю 
складу злочину. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 318

БЄЛКІНА Антоніна Агеївна, 1913 р. 
народження, м. Нікополь того ж р-ну Дні-
пропетровської області, росіянка, малогра-
мотна. Відбувала покарання в Мелітополь-
ській виправно-трудовій колонії № 36. Ме-
літопольським РВ НКВС 28 квітня 1939 
року висунуте звинувачення: перебуваючи в 
ув’язненні, написала контрреволюційне гас-
ло на білому полотні проти радянської влади. 
Запорізьким обласним судом 31 липня 1939 
року засуджена до 4 років позбавлення волі і 
3 років поразки в правах за антирадянські ви-
словлювання. Реабілітована у 1990 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 583  

БЄЛОВ Іван Васильович, 1889 р. на-
родження, с. Лужне Калузької області, Ро-
сія (так у кр. справі), росіянин, малограмот-
ний. Проживав у с. Новоданилівка Якимів-
ського  р-ну  Запорізької  області.  Рахівник 
к-спу «Центральна». Заарештований 3 грудня 

1932 року. Звинувачення: проводив антира-
дянську діяльність (зривав плани хлібоза-
готівель). Дніпропетровським обласним су-
дом 13 січня 1933 року засуджений до 10 ро-
ків позбавлення волі і 5 років поразки в пра-
вах. Верховним судом УРСР 23 вересня 1935 
року міру покарання знижено до 2,5 років 
позбавлення волі. Враховуючи термін пере-
бування в ув’язненні, з-під варти звільнений. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 872

БИБА Іван Сергійович, 1865 р. народ-
ження, с. Царекостянтинівка (нині смт Куй-
бишеве того ж р-ну), проживав у с. Костянти-
нівка Мелітопольського р-ну Запорізької об-
ласті, українець, освіта середня. Священик 
церкви в с. Костянтинівка. Мелітопольським 
РВ НКВС 23 липня 1935 року відібрана під-
писка про невиїзд. Звинувачення: вороже на-
лаштований до радянської влади, надавав до-
помогу організованим контрреволюційним 
угрупованням. Дніпропетровським обласним 
судом 25 грудня 1935 року справу припинено 
за недоведенням обвинувачення, запобіжний 
захід скасовано. Реабілітований у 1995 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 925

БИЧКОВ Яким Андрійович, 1897 р. на-
родження, с. Новополево Орловського повіту 
Орловської губернії (так у кр. справі), росія-
нин, освіта початкова. Проживав у с. Костян-
тинівка Мелітопольського р-ну Запорізької 
області. Рядовий колгоспник к-спу ім. Фрун-
зе в с. Костянтинівка. Заарештований 26 лип-
ня 1938 року. Звинувачення: проводив контр-
революційну агітацію. Запорізьким облас-
ним судом 27 грудня 1940 року за антирадян-
ську агітацію засуджений до 5 років позбав-
лення волі і 3 років поразки в правах. Реабі-
літований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 765

БІБЕРОВ Федір Григорович, 1893 р. на-
родження, нар. і проживав у с. Інзівка При-
морського р-ну Запорізької області, болгарин, 
освіта початкова. Колгоспник у с. Інзівка.   
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Заарештований 24 лютого 1939 року. Звину-
вачення: проводив антирадянську діяльність 
серед населення. Запорізьким обласним су-
дом 28 листопада 1939 року з-під варти звіль-
нений за недоведенням складу злочину. Реа-
білітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 282

БІЛА Дарина Антонівна, 1891 р. народ-
ження, с. Нескучне Великоновосілківського 
р-ну Донецької області, українка, освіта по-
чаткова. Проживала в с. Темирівка Гуляй-
пільського р-ну Запорізької області. Кухарка 
колгоспу ім. Матросова в с. Темирівка. 14 бе-
резня 1952 року відібрана підписка про не-
виїзд. Звинувачення: мати зрадника батьків-
щини. УМДБ по Запорізькій області 24 квіт-
ня 1952 року справу припинено за відсутніс-
тю складу злочину, запобіжний захід скасо-
вано. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1511

БІЛА Ксенія Кирилівна, 1893 р. народ-
ження, м. Харків, українка, освіта початкова. 
Проживала в м. Запоріжжі. Помічник касира 
в артілі «Колективна творчість». Заарешто-
вана 20 квітня 1938 року. Звинувачення: про-
водила антирадянську агітацію разом з чоло-
віком. Запорізьким МВ НКВС 26 квітня 1939 
року  справа припинена за недоведенням об-
винувачення, з-під варти звільнена. Реабілі-
тована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 493

БІЛАЙ Прокіп Охрімович, 1894 р. народ-
ження, нар. і проживав у м. Гуляйполі того ж 
р-ну Запорізької області, українець, малогра-
мотний. Колгоспник к-спу «Ударник» у м. Гу-
ляйполі. Заарештований 22 листопада 1932 
року. Звинувачення: не виконував хлібозаго-
тівлю і займався контрреволюційним сабо-
тажем. Дніпропетровським обласним судом 
29 листопада 1932 року засуджений до 2 ро-
ків позбавлення волі за зрив хлібозаготівель в 
1932 році. Реабілітований у 1990 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 599

БІЛИЙ Йосип Іович, 1889 р. народжен-
ня, нар. і проживав у с. Темирівка Гуляйпіль-
ського р-ну Запорізької області, українець, 
освіта початкова. Рядовий колгоспник к-спу 
ім. Матросова в с. Темирівка. 14 березня 1952 
року відібрана підписка про невиїзд. Звинува-
чення: батько зрадника батьківщини. УМДБ 
по Запорізькій області 24 квітня 1952 року 
справу припинено з врахуванням похилого 
віку, хворобливого стану здоров’я і відсутнос-
ті складу злочину. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1511

БІЛОВІЛ Родіон Демидович, 1890 р. на-
родження, нар. і проживав у с. Новоспасівка 
(нині с. Осипенко) Бердянського р-ну Запо-
різької області, українець, освіта середня. Об-
ліковець артілі «Перемога» в с. Новоспасівка. 
Заарештований 24 травня 1938 року. Звинува-
чення: учасник контрреволюційної повстан-
ської організації. Запорізьким обласним су-
дом 15 травня 1939 року за антирадянську ді-
яльність засуджений до 10 років позбавлення 
волі. Верховним судом УРСР 23 вересня 1939 
року термін покарання зменшений до 6 років 
позбавлення волі. Помер і похований у місті 
Новосибірську. Дата смерті не вказана. Реабі-
літований у 1962 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 580 

БІЛОДІД Мирон Степанович, 1898 р. на-
родження, нар. і проживав у с. Басань Поло-
гівського р-ну Запорізької області, українець, 
малограмотний, колгоспник к-спу ім. Блюхе-
ра. Заарештований 11 червня 1935 року. Зви-
нувачення: проводив контрреволюційну діяль-
ність серед колгоспників. Дніпропетровським 
обласним судом 10 вересня 1935 року засудже-
ний до 4 років позбавлення волі і 3 років по-
разки в правах. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 660

БІЛОУС Михайло Трохимович, 1890 р.
народження, с. Новокостянтинівка Братсько-
го р-ну Миколаївської області, українець, 



192

освіта початкова. Проживав у с. Любимівка 
Михайлівського р-ну Запорізької області. Ін-
спектор комітету заготівель по Любимівській 
дільниці. Заарештований 5 листопада 1943 
року. Звинувачення: будучи інспектором ко-
мітету заготівель, активно допомагав у за-
безпеченні продуктами німецької армії. Вій-
ськовим трибуналом військ  НКВС Запорізь-
кої області справу припинено за недоведен-
ням звинувачення, з-під варти звільнений. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1135 

БІЛОУСКО (БІЛОУСЬКО) Михайло 
Пилипович, 1878 р. народження, с. Федорів-
ка Великокринківського р-ну Полтавської об-
ласті (так у кр. справі), українець, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Нельгівка Примор-
ського р-ну Запорізької області. Машиніст 
молотилки в колгоспі ім. Сталіна с. Нельгів-
ка. Заарештований 22 жовтня 1943 року. Зви-
нувачення: під час німецької окупації був ста-
ростою села, жорстоко обходився з селянами, 
відбирав у них худобу. УНКДБ по Запорізькій 
області 16 серпня 1944 року справа припине-
на за недоведенням обвинувачення, з-під вар-
ти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1258 

БІРНБАУМ Якубина Іванівна, 1885 р. 
народження, с. Етітау (стара назва) Керчен-
ського р-ну АР Крим, німкеня, освіта почат-
кова. Проживала в м. Запоріжжі, домогоспо-
дарка. Запорізьким МВ НКВС 10 листопа-
да 1937 року відібрана підписка про невиїзд. 
Звинувачення: займалась антирадянською 
діяльністю. Запорізьким МВ НКВС 9 верес-
ня 1938 року справу припинено за недове-
денням звинувачення, запобіжний захід ану-
льовано. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 863       

БІСКУП Іван Антонович, 1914 р. на-
родження, с. Тарноруда Волочиського р-ну 
Хмельницької області, поляк, малограмотний. 
Проживав  у  с. Зелене  (стара назва)  Велико-

лепетиського р-ну Херсонської області. Ма-
трос Дніпровського річкового транспорту. 
Заарештований 9 березня 1938 року. Звину-
вачення: займався серед населення контр-
революційною націоналістичною фашист-
ською агітацією. Верховним судом УРСР    
26 серпня 1940 року справу припинено за не-
доведенням злочину, з-під варти звільнений. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 868

БІТНЕР Леопольд Людвігович, 1890 р. 
народження, с. Миколайполь Волинської гу-
бернії (так у кр. справі), німець, малограмот-
ний. Проживав у с. Андріївка (стара назва) 
Гнаденфельдської (нині Богданівської) сіль-
ради Чернігівського р-ну Запорізької облас-
ті. Рядовий колгоспник к-спу ім. Сталіна в с. 
Континусфельд (нині с. Довге) Чернігівсько-
го р-ну. Заарештований 30 січня 1938 року. 
Звинувачення: серед німців проводив контр-
революційну націоналістичну пропаганду 
та агітацію. Запорізьким обласним судом 7 
червня 1939 року справа припинена за недо-
веденням звинувачення, з-під варти звільне-
ний. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 767 

БІХЕ Християн 
Якович, 1879 р. народ-
ження, нар. і прожи-
вав у с. Фрідріхсфельд 
(нині с. Роздол) Ми-
хайлівського р-ну За-
порізької області, ні-
мець, освіта початко-
ва. Тесляр колгоспу 
ім. М. Гельца в с. Фрі-

дріхсфельд. Заарештований 5 вересня 1941 
року. Звинувачення: вів антирадянську діяль-
ність. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
22 серпня 1942 року засуджений до 5 років 
позбавлення волі за антирадянську агітацію. 
Помер 15 листопада 1942 року в тюремній 
лікарні м. Тайшет Іркутської області (Росія). 
Реабілітований у 1989 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1677
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БЛИЗНЕНКО Устина Павлівна, 1891 р. 
народження, с. Медведівка Чигиринського 
р-ну Черкаської області, українка, непись-
менна. Проживала в с. Мокре (нині в межах 
м. Запоріжжя). Комендант бараку в с. Мокре. 
Заарештована 14 жовтня 1943 року. Звинува-
чення: підозрювалася в шпигунстві. УНКВС 
по Запорізькій області 30 листопада 1943 
року справу припинено за недоведенням зви-
нувачення, з-під варти звільнена. Реабіліто-
вана у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1122       

БЛОШЕНКО Микола Васильович, 
1911 р. народження, нар. і проживав у м. Запо-
ріжжі, українець, освіта середня. Теплотехнік 
водоканалу в м. Запоріжжі. Заарештований                            
16 жовтня 1943 року. Звинувачення: під час 
окупації працював теплотехніком і ремонтни-
ком опалювальних мереж, займався антира-
дянською діяльністю. УНКДБ по Запорізькій 
області 31 жовтня 1943 року справу припине-
но за недоведенням обвинувачення, з-під вар-
ти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1459

БЛЬОХ Розалія Фрідріхівна, 1890 р. 
народження, с. Андріївка (так у кр. справі) 
Ємільчинського р-ну Житомирської області, 
німкеня, неписьменна. Відбувала покаран-
ня в Запорізькій виправно-трудовій колонії. 
Запорізьким МВ НКВС 9 вересня 1938 року 
висунуте звинувачення в проведенні контр-
революційної агітації серед в’язнів. Дніпро-
петровським обласним судом 26 листопа-
да 1938 року справа направлена на повтор-
ний розгляд. Запорізьким МВ НКВС 22 квіт-
ня 1939 року справа припинена за недове-
денням складу злочину, з-під варти звільне-
на. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 485

БОБИЛЬОВ Геннадій Федорович, 1944 р. 
народження, с. Алфімове Касплянського 
р-ну Смоленської області (Росія), росіянин, 
малограмотний. Проживав у м. Запоріжжі. 

Учень 3-го класу. 21 січня 1953 року у матері 
відібрана підписка про невиїзд. Звинувачен-
ня: син, батько якого зрадив батьківщину, бу-
дучи червоноармійцем. УМВС по Запорізь-
кій області 24 квітня 1953 року справу при-
пинено за амністією від 27.03.1953 року. Реа-
білітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1483

БОБРАКОВ Федір Якимович, 1875 р.  на-
родження, с. Зелене, проживав у смт Новоми-
колаївка того ж р-ну Запорізької області, росія-
нин, освіта початкова. Без певного місця робо-
ти. Заарештований 14 серпня 1937 року. Звину-
вачення: проводив контрреволюційну агітацію. 
Дніпропетровським обласним судом 13 травня 
1938 року засуджений до 6 років позбавлення 
волі і 3 роки поразки в правах. Помер 20 квітня 
1942 року в місцях позбавлення волі у Перм-
ській області. Реабілітований у 1990 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 792

БОБРОВНИК Максим Федорович, 
1884 р. народження, с. Троїцьке, прожи-
вав у с. Блюменорт (нині с. Орлове) Меліто-
польського р-ну Запорізької області, украї-
нець, освіта початкова. Садівник колгоспу 
«Більшовик» Орловської сільської ради. За-
арештований 25 лютого 1938 року. Звину-
вачення: був учасником контрреволюційної 
організації, вів фашистську діяльність се-
ред населення. Запорізьким обласним судом                                                                                  
19 серпня 1939 року справу припинено за 
недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 588

БОГАШОВ Михайло Степанович,   
1906 р. народження, смт Новгородка того 
ж р-ну Кіровоградської області, українець, 
освіта початкова. Член ВКП(б) з 1928 по 
1938 рік. Проживав у м. Генічеську того ж 
р-ну Херсонської області. Завідуючий Ге-
нічеським ФЗУ рибників. Заарештований 
11 січня 1938 року. Звинувачення: був учас-
ником контрреволюційної терористичної 
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право-троцькістської організації. Військо-
вим трибуналом Харківського військового 
округу 26 серпня 1939 року з-під варти звіль-
нений за недоведенням обвинувачення. Реа-
білітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 58

БОГДАН Гри-
горій Федорович, 
1900 р. народження, с. 
Кам’янське, проживав 
у с. Лобкове Василів-
ського р-ну Запорізь-
кої області, українець, 
малограмотний. Пас-
тух колгоспу ім. Ра-
коші. Заарештований 
30 вересня 1939 року. 

Звинувачення: виголошував загрози на адре-
су комуністів і активу села. Запорізьким об-
ласним судом 11 грудня 1939 року з-під вар-
ти звільнений за недоведенням складу злочи-
ну. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 434

БОГДАНОВ Григорій Іванович, 1890 р. 
народження, м. Цюрупинськ того ж р-ну 
Херсонської області, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у м. Запоріжжі. Музи-
кант оркестру комбінату «Запоріжсталь». За-
арештований 19 жовтня 1937 року. Звинува-
чення: проводив активну контрреволюційну 
націоналістичну діяльність. Дніпропетров-
ським обласним судом 15 квітня 1939 року 
засуджений до 2 років позбавлення волі. Реа-
білітований у 1992 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 139

БОГОВІН Яким Михайлович, 1897 р. 
народження, нар. і проживав у м. Пологах 
того ж р-ну Запорізької області, українець, 
освіта початкова. Вантажник комунтрансу в 
м. Пологи. Заарештований 4 липня 1938 року. 
Звинувачення: був учасником контрреволю-
ційної повстанської організації, яка ставила 
за мету повалення радянської влади. Особли-
вою нарадою НКВС СРСР 25 жовтня 1938 
року засуджений до 5 років позбавлення волі 

за участь в повстанській організації. Верхо-
вним Судом УРСР 26 серпня 1940 року за 
скаргою засудженого справа припинена, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 862

БОГОМАЗ Григорій Онуфрійович, 
1880 р. народження, с. Сухий Ташлик Віль-
шанського   р-ну   Кіровоградської   області,
українець, освіта неповна середня, член 
ВКП(б). Проживав у м. Запоріжжі. Май-
стер ремонтно-будівельного цеху шамотно-
динасового заводу. Заарештований 11 липня 
1938 року. Звинувачення:проводив активну 
антирадянську діяльність. Військовим три-
буналом Харківського військового округу          
25 жовтня 1939 року справу припинено за 
недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 589

БОГУСЛАВСЬКИЙ Никифор Полі-
карпович, 1901 р. народження, с. Воздви-
жівка, проживав у с. Варварівка Гуляйпіль-
ського р-ну Запорізької області, українець, 
освіта початкова. Колгоспник к-спу «Дні-
прельстан» в с. Варварівка. Заарештований   
23 червня 1938 року. Звинувачення: був учас-
ником української контрреволюційної по-
встанської націоналістичної організації. За-
порізьким обласним судом 14 квітня 1939 
року справу припинено за недоведенням зло-
чину, з-під варти звільнений. Реабілітований 
у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 700

БОДЛО Матвій Антонович, 1883 р. на-
родження, с. Кінські Роздори, проживав на 
хут. Драгунський (нині його немає) Поло-
гівського р-ну Запорізької області, украї-
нець, освіта вища. Дорожний майстер шахти                                                                                     
№ 29. Заарештований 1 жовтня 1943 року. 
Звинувачення: проводив антирадянську 
агітацію. Військовим трибуналом військ 
НКВС 26 липня 1944 року засуджений до 
10 років позбавлення волі. Помер 17 лютого 
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1945 року в пересильній тюрмі м. Дніпропе-
тровська. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1373

БОДНЯ Михайло Омелянович, 1907 р.
народження, м. Севастополь (АР Крим), 
українець, освіта вища. Проживав у м. За-
поріжжі. Заступник головного технолога 
Запорізького заводу № 29. Заарештований            
27 грудня 1937 року. Звинувачення: актив-
ний учасник шпигунської організації на за-
воді № 29. Військовою колегією Верховного 
суду СРСР 31 березня 1938 року засуджений 
до 20 років позбавлення волі і 5 років пораз-
ки в правах. Реабілітований у 1956 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1768

БОЖИНОВ Петро Дмитрович (Петко 
Мінков), 1897 р. народження, Болгарія, Тро-
янська околиця (так у кр. справі), болгарин, 
освіта неповна середня. Проживав у с. Ботієве 
Приазовського р-ну Запорізької області. Стар-
ший механік Ботієвської МТС. Заарештова-
ний 1 вересня 1936 року. Звинувачення: про-
водив контрреволюційну агітацію серед жи-
телів села Ботієве, спрямовану проти існую-
чого ладу. Дніпропетровським обласним су-
дом 16 грудня 1936 року засуджений до 5 ро-
ків позбавлення волі і 3 років поразки в пра-
вах. Помер 7 лютого 1944 року в Північсхідта-
борі НКВС СРСР. Реабілітований у 1993 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 853

БОЖКО Іван Іванович, 1905 р. народ-
ження, нар. і проживав у с. Новоуспенів-
ка  Веселівського р-ну Запорізької області, 
українець, освіта початкова. Голова колгос-
пу «Нове життя» в с. Новоуспенівка. Заареш-
тований 3 вересня 1941 року. Звинувачен-
ня: виявляв цілковитий саботаж у виконан-
ні військово-оборонних заходів району. Згід-
но з довідкою начальника Мелітопольської 
в’язниці № 3565 від 16 вересня 1941 року 
справу припинено, з-під варти звільнений. 
Причини припинення у матеріалах справи 
відсутні. Реабілітований у 2000-му році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1439

БОЙКО Василь Семенович, 1906 р. 
народження,нар. і проживав у с. Альшин 
(нині с. Вишневе) Приазовського р-ну Запо-
різької області, українець, малограмотний. 
Конюх колгоспу ім. Кірова в с. Альшин. За-
арештований 24 лютого 1938 року. Звинува-
чення: син куркуля, проводив контрреволю-
ційну пропаганду. Запорізьким обласним су-
дом 4 липня 1939 року справа припинена за 
недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 603

БОЙКО Григорій Митрофанович, 1910 р.
народження, нар. і проживав у с. Копані Орі-
хівського р-ну Запорізької області, українець, 
малограмотний. Рядовий колгоспник к-спу 
«Оборона країни» в с. Копані. Заарештова-
ний 24 червня 1938 року. Звинувачення: про-
водив контрреволюційну агітацію проти ви-
борів кандидата в депутати Верховної Ради  
УРСР. Дніпропетровським обласним су-
дом 28 квітня 1939 року справа припинена 
за недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 691

БОЙКО Іван Панасович, 1900 р. народ-
ження, смт Чернігівка, проживав у с. Рот-
фронт (нині с. Владівка) Чернігівського р-ну 
Запорізької області, українець, освіта почат-
кова, член ВКП(б). Голова Ротфронтівсько-
го райвиконкому. Заарештований 20 серпня 
1938 року. Звинувачення: учасник антирадян-
ської правотроцькістської організації. 118-м 
Військовим трибуналом (так у кр. справі)       
3 червня 1939 року справа припинена за не-
доведенням антирадянської діяльності, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 550

БОЙКО Михайло Іванович, 1913 р. на-
родження, нар. і проживав у с. Копані Оріхів-
ського р-ну Запорізької області, українець, 
малограмотний. Тракторист Оріхівської 
МТС.  Заарештований  24  червня  1938  року.

  13*   
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Звинувачення: систематично агітував про-
ти заходів уряду на селі та проти виборів до 
Верховної Ради УРСР. Дніпропетровським  
обласним судом 28 квітня 1939 року справа 
припинена за недоведенням контрреволю-
ційної агітації, з-під варти звільнений. Реабі-
літований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 691

БОЙКО Олександр Степанович, 1886 р.
народження, с. Лозуватка Компаніївсько-
го р-ну Кіровоградської області, українець, 
малограмотний. Проживав у с. Калкатинове 
(стара назва) Долинського р-ну Кіровоград-
ської області. Колгоспник колгоспу ім. Шев-
ченка. Заарештований 24 листопада 1932 
року. Звинувачення: проводив контрреволю-
ційну агітацію. Долинським РВ ДПУ 4 люто-
го 1933 р. справа припинена за недоведенням 
обвинувачення, з-під варти звільнений. Реа-
білітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 871

БОЙКО Сидір Федорович, 1886 р. на-
родження, нар. і проживав у с. Орлянське Ва-
силівського р-ну Запорізької області, укра-
їнець, освіта початкова. Медфельдшер в 
с. Орлянське від Михайлівської райлікар-
ні. Заарештований 1 червня 1945 року. Зви-
нувачення: під час німецької окупації агіту-
вав громадян проти радянської влади та Чер-
воної армії і комуністичної партії, вихваляв 
німецький режим. Військовим трибуналом 
військ НКВС Запорізької області 28 серпня 
1945 року засуджений до 10 років позбавлен-
ня волі і 3 років поразки в правах. Верховним 
судом СРСР 11 червня 1946 року термін по-
карання скорочено до 3 років позбавлення 
волі і згідно з амністією 1945 року з-під вар-
ти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1302

БОЙЛО Микита Прокопович, 1874 р. 
народження, с. Красилівка Чернігівської гу-
бернії (так у кр. справі), українець, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Єлизаветівка Примор-

ського р-ну Запорізької області. Стрілочник 
залізничної станції Єлизаветівка. Заареш-
тований 27 січня 1930 року, 14 лютого 1930 
року переведений на підписку про невиїзд. 
Звинувачення: активно діяв проти радянської 
влади в період громадянської війни, агітував 
проти заходів радянської влади. Остаточно-
го рішення по справі немає. Подальша його 
доля невідома. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1456

БОЛЖЕЛАРСЬКИЙ Василь Петро-
вич, 1892 р. народження, нар. і проживав у    
с. Мануйлівка Приморського р-ну Запорізь-
кої області, болгарин, малограмотний. Ря-
довий колгоспник к-спу «Схід соціалізму». 
Заарештований 6 червня 1938 року. Звину-
вачення: раніше служив у білій армії, про-
водив активну контрреволюційну фашист-
ську пропаганду. Запорізьким обласним су-
дом 10 серпня 1939 року засуджений до                                 
1,5 року позбавлення волі за вороже ставлен-
ня до радянської влади. Помер у 1961 році. 
Дата смерті та місце поховання невідомі.               
Реабілітований у 1989 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 159 

БОЛЖЕЛАРСЬ-
КИЙ Дмитро Івано-
вич, 1914 р. народжен-
ня, нар. і проживав у                                           
с. Мануйлівка При-
морського р-ну Запо-
різької області, болга-
рин, освіта початко-
ва. Робітник заводу ім. 
Леніна в Мар’їнському 

районі Волгоградської області (так у кр. спра-
ві). Заарештований 27 лютого 1951 року. Зви-
нувачення: раніше був куркулем, під час оку-
пації був поліцаєм в с. Мануйлівка, проводив 
каральну діяльність проти радянських грома-
дян. УМДБ по Запорізькій області 27 квітня 
1951 року справу припинено у зв’язку зі смер-
тю обвинувачуваного 19 квітня 1951 року в 
тюрмі м. Запоріжжя. 3 жовтня 1951 року було 
встановлено, що справа заведена помилково. 
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Справу припинено за відсутністю складу зло-
чину. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1470

БОЛОТІН Абрам Ісакович, 1883 р. народ-
ження, с. Грузьке Конотопського р-ну Сум-
ської області, єврей, освіта початкова. Про-
живав у м. Оріхові того ж р-ну Запорізької об-
ласті. Рахівник колгоспу «12-річчя Жовтня». 
Заарештований 12 жовтня 1937 року. Звину-
вачення: займався троцькістською агітацією 
серед колгоспників. Дніпропетровським об-
ласним судом 21 березня 1938 року засудже-
ний до 6 років позбавлення волі і 3 років по-
разки в правах. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 797

БОЛОТІНА Євгенія Павлівна, 1901 р. 
народження, м. Новозибков Брянської облас-
ті (Росія), єврейка, освіта вища, член ВКП(б). 
Проживала в м. Дніпропетровську. Викладач 
Оріхівської школи підвищення кваліфіка-
ції колгоспних кадрів. Заарештована 28 жов-
тня 1937 року. Звинувачення: член троць-
кістської організації, проводила контррево-
люційну пропаганду. Оріхівським РВ НКВС           
11 грудня 1938 року справа припинена за 
недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнена. Реабілітована 2000 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 795

БОНДАЛЄТОВ Павло Антонович, 
1878 р. народження, м. Севастополь, росія-
нин, освіта незакінчена вища. Проживав у 
смт Нововасилівка Приазовського р-ну Запо-
різької області. Завідуючий юридичною кон-
сультацією, член колегії захисників. Зааре-
штований 14 липня 1937 року. Звинувачен-
ня: проводив контрреволюційну агітацію, на 
судових процесах захищав підсудних, спо-
відував антирадянські теорії. Дніпропетров-
ським обласним судом 14 січня 1938 року за-
суджений до 6 років позбавлення волі і 3 ро-
ків поразки в правах. Помер 6 вересня 1938 
року в місцях позбавлення волі. Місце похо-
вання невідоме. Реабілітований у 1990 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 609

БОНДАР Володимир Костянтинович, 
1883 р. народження, с. Стара Збур’ївка Го-
лопристанського р-ну Херсонської облас-
ті, українець, освіта початкова. Проживав у 
м. Бердянську Запорізької області. Інженер 
рибпромоблспоживспілки, судно ім. Тельма-
на. Заарештований 26 лютого 1937 року. Зви-
нувачення: проводив контрреволюційну агі-
тацію. Дніпропетровським обласним судом  
1 червня 1937 року засуджений до 5 років по-
збавлення волі і 3 років поразки в правах. Ре-
абілітований у 1993 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 801

БОНДАР Григорій Васильович, 1898 р.
народження, нар. і проживав у с. Олексіїв-
ка Куйбишевського р-ну Запорізької області, 
українець, неписьменний. Вантажник залізн. 
ст. Більманка. Заарештований 8 лютого 1935 
року. Звинувачення: дезорганізовував роботу 
колгоспу «Прогрес» і погрожував голові кол-
госпу. Прокурором Куйбишевського району 
16 квітня 1935 року переведений на підпис-
ку про невиїзд. Подальша його доля невідо-
ма. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 448

БОНДАР Карпо Петрович, 1913 р. на-
родження, с. Заставці Старосинявського р-ну 
Хмельницької області, українець, освіта не 
встановлена, член КПРС. 24 грудня 1952 
року відібрана підписка про невиїзд. Звину-
вачення: рідний брат – зрадник батьківщини. 
МДБ СРСР 19 лютого 1953 року справу при-
пинено за відсутністю складу злочину, за-
побіжний захід скасовано. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1479

БОНДАРЕНКО Віра Василівна, 1923 р. 
народження, с. Ново-григорівка Долинського 
р-ну Кіровоградської області, українка, осві-
та середня педагогічна. Проживала в м. Хуст 
того ж р-ну Закарпатської області. Заарешто-
вана 27 вересня 1948 року. Звинувачення: під 
час німецької окупації добровільно працювала 
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в фельдкомендатурі та 
гебітскомісаріаті міст 
Нікополя і Запоріжжя. 
УМДБ по Запорізькій 
області 20 серпня 1949 
року справу припинено 
за недоведенням обви-
нувачення, з-під варти 
звільнена. Реабілітова-
на у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1464

БОНДАРЕНКО Демид Якович, 1875 р. 
народження, нар. і проживав у м. Оріхові того 
ж р-ну Запорізької області, українець, мало-
грамотний, селянин-одноосібник. Заарешто-
ваний 29 квітня 1935 року. Звинувачення: 
проводив контрревлюційно-терористичну 
агітацію. Дніпропетровським обласним су-
дом 10 серпня 1935 року засуджений до 5 ро-
ків позбавлення волі. Військовим трибуналом 
військ НКВС 13 липня 1944 року засуджений 
до 15 років позбавлення волі як німецький 
пособник. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 597

БОНДАРЕНКО Іван Калинович, 1908 р.
народження, нар. і проживав у м. Молочан-
ську Токмацького р-ну Запорізької облас-
ті, українець, малограмотний. Червоноармі-
єць технічної роти мостобудівного батальйо-
ну 69-ї армії. Заарештований 31 січня 1944 
року. Звинувачення: в 1941 році здався в по-
лон німцям і до жовтня 1943 року працював в 
м. Молочанську водієм при німецьких караль-
них органах СД. Великотокмацьким РВ НКДБ 
19 червня 1944 року справу припинено за не-
доведенням зради Батьківщині, з-під варти 
звільнений і направлений в спецтабір НКВС 
для фільтрації. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1408

БОНДАРЕНКО Марія Лук’янівна, 
1896 р. народження, нар. і проживала в с. 
Трудове (стара назва) Великобілозерсько-
го р-ну Запорізької області, українка, освіта 

початкова. Рядова колгоспниця к-спу «Запо-
рожець». Заарештована 13 серпня 1935 року. 
Звинувачення: систематично займалася ан-
тирадянською агітацією, здійснювала контр-
революційні дії, підмішувала в їжу для кол-
госпників гас. Великобілозерським район-
ним судом 15 вересня 1935 року засуджена 
до 8 місяців примусових робіт з перебуван-
ням на підписці про невиїзд з місця постій-
ного проживання. Дніпропетровським облас-
ним судом 14 жовтня 1935 року вирок скасо-
вано, справу закрито за недоведенням обви-
нувачення. Реабілітована у 1991 році. 

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 106

БОНДАРЕНКО Петро Іванович, 1912 р. 
народження, смт Шпикове того ж р-ну Він-
ницької області, українець, освіта середня. 
Проживав у с. Маківка Приазовського р-ну 
Запорізької області. Агроном МТС Маків-
ської сільради. Заарештований 10 липня 1938 
року. Звинувачення: учасник контрреволю-
ційної повстанської організації. Запорізь-
ким обласним судом 7 липня 1939 року спра-
ва припинена за недоведенням складу злочи-
ну, з-під варти звільнений. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 751

БОНДАРЕНКО Роман Павлович, 1893 р. 
народження, нар. і проживав у с. Гурів-
ка Долинського р-ну Кіровоградської об-
ласті, українець, малограмотний, селянин-
одноосібник. Заарештований 1 січня 1933 
року. Звинувачення: агітував колгоспни-
ків проти радянської влади. Долинським РВ 
ДПУ 15 лютого 1933 року справа припинена 
за недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році. 

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1053

БОРЗЕНОК Аврам Петрович, 1893 р. 
народження, нар. і проживав у с. Мала Біло-
зерка Василівського р-ну Запорізької області, 
українець, освіта початкова. Чорнороб мебле-
вої фабрики в м. Сімферополі. Заарештований 
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17 липня 1938 року. Звинувачення: проводив 
антирадянську агітацію. Запорізьким облас-
ним судом 25 липня 1939 року справа припи-
нена за недоведенням обвинувачення, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 763

БОРИСЕНКО Василь Макарович, 
1913 р. народження, с. Грабове Старобешів-
ського (або Шахтарського) р-ну Донецької 
області, українець, освіта початкова. Прожи-
вав у м. Запоріжжі. Льотчик військової час-
тини № 1589, розташованої у м. Запоріж-
жі (зал. ст. Мокра). Заарештований 27 січ-
ня 1935 року. Звинувачення: серед військо-
вослужбовців проводив антирадянську агіта-
цію. Військовим трибуналом 7 стрілецького 
корпусу 27 лютого 1935 року засуджений до 
5 років позбавлення волі. Військовою коле-
гією Верховного суду СРСР 20 травня 1935 
року міра покарання знижена до 2 років по-
збавлення волі. Реабілітований у 1990 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1584 

БОРИСЕНКО Катерина Демидівна, 
1920 р. народження, с. Вознесенка (нині в 
межах м. Запоріжжя), проживала в с. Матві-
ївка Вільнянського р-ну Запорізької області, 
українка, освіта неповна середня. Землероб 
сталеливарного цеху заводу «Запоріжсталь». 
20 березня 1953 року відібрана підписка про 
невиїзд. Звинувачення: її чоловік – зрадник 
батьківщини. УМДБ по Запорізькій області  
8 травня 1953 року справа припинена, запо-
біжний захід скасовано за відсутністю скла-
ду злочину. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1481

БОРИСОВ Петро Якович, 1906 р. народ-
ження, с. Юр’єво Семенівського р-ну Горь-
ковської області, росіянин, освіта початкова. 
Проживав у с. Нове Запоріжжя Запорізького 
району Запорізької області. Рядовий колгосп-
ник к-пу ім. Леніна. Заарештований 19 серп-
ня 1931 року. Звинувачення: активно агітував 
селян проти рдянської влади. 

Не пізніше кінця серпня 1931 року Запо-
різькою районною міліцією справа направ-
лена в Запорізьку міську прокуратуру для її 
передачі до спецколегії Дніпропетровського 
обласного суду. Інших відомостей щодо цієї 
кримінальної справи немає.

17 серпня 1937 року Запорізьким МВ 
НКВС заарештований за контреволюційну агі-
тацію серед колгоспників. 20 лютого 1938 року 
Дніпропетровським обласним судом за недове-
денням звинувачення справа припинена і з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році. 

  ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 138, 1178

БОРИСЮК Іван 
Іванович, 1904 р. на-
родження,  с.  Рубченки
Володарського р-ну 
Київської області, 
українець, освіта по-
чаткова, член ВКП(б). 
Проживав у м. Запо-
ріжжі. Випробувач тех-
нічного нормування 

відділу організації праці комбінату «Запоріж-
сталь». Заарештований 25 серпня 1936 року. 
Звинувачення: активний учасник контррево-
люційного троцькістського підпілля. Військо-
вою колегією Верховного суду СРСР 10 лип-
ня 1937 року засуджений до 10 років позбав-
лення волі і 5 років поразки в правах. Особли-
вою нарадою при МДБ СРСР 26 листопада 
1949 року висланий на поселення в Краснояр-
ський край. Військовою колегією Верховного 
суду СРСР 5 травня 1956 року з місць висил-
ки звільнений за відсутністю складу злочину. 
Реабілітований у 1956 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1745

БОРКУТОВА (ДАННИК) Олександра 
Пантеліївна, 1910 р. народження, м. Гуляйпо-
ле того ж р-ну, проживала в м. Бердянську Запо-
різької області, українка, малограмотна. Тим-
часово ніде не працювала. 23 травня 1947 року 
відібрана підписка про невиїзд. Звинувачення: 
її чоловік – зрадник батьківщини.  УМДБ по 
Запорізькій  області  21  лютого  1952  року
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справу припинено згідно з висновком про не-
застосування вислання до членів сім’ї зрад-
ника батьківщини. Запобіжний захід скасова-
но. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1503

БОРКУТОВА Олена Іванівна, 1883 р. 
народження,нар. і проживала в м. Бердян-
ську Запорізької області, українка, непись-
менна, домогосподарка. 22 травня 1947 року 
відібрана підписка про невиїзд. Звинува-
чення: її син – зрадник батьківщини. УМДБ 
по Запорізькій області 21 лютого 1952 року 
справу припинено згідно з висновком про не-
застосування заслання до неї. Запобіжний за-
хід скасовано. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1503

БОРМАЧЕНКО Анатолій Спиридо-
нович, 1904 р. народження, нар. і прожи-
вав у м. Вільнянську того ж р-ну Запорізь-
кої області, українець, освіта початкова, член 
ВКП(б) з 1941 року. Робітник заводу «Рол-
лер» у м. Берліні. Заарештований 24 лип-
ня 1945 року. Звинувачення: підозрював-
ся у співробітництві з німецькою владою на 
шкоду СРСР. УНКДБ по Запорізькій області                             
15 жовтня 1945 року за недоведенням звину-
вачення справа припинена, з-під варти звіль-
нений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1428

БОРОВИК Іван Хомич, 1901 р. народ-
ження, нар. і проживав у м. Гуляйполі того ж 
р-ну Запорізької області, українець, малогра-
мотний. Чорнороб на Гуляйпільському еле-
ваторі. Заарештований 10 вересня 1937 року. 
Звинувачення: активно проводив антирадян-
ську агітацію серед робітників елеватора. Гу-
ляйпільським РВ НКВС 25 липня 1939 року 
за недоведенням звинувачення справа при-
пинена, з-під варти звільнений. Реабілітова-
ний у 1991 році. 

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1588

БОРОВСЬКИЙ Петро Антонович, 
1901 р. народження, с. Перетоки Новогруд-

ського р-ну Гродненської області (Білорусь), 
білорус, освіта вища. Проживав у смт Розі-
вка того ж р-ну Запорізької області. Учи-
тель Розівської СШ. Заарештований 5 люто-
го 1938 року. Звинувачення: перебуваючи в 
Польщі як військовополонений, був завер-
бований польською розвідкою і зі завданням 
контрреволюційного характеру перекинутий 
в СРСР. УНКВС по Дніпропетровській об-
ласті 15 травня 1939 року справу припинено 
за недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1774

БОРОДАЙ Марія Федотівна, 1901 р. на-
родження, м. Оріхів того ж р-ну Запорізької 
області, українка, освіта середня, член КП(б)У.
Проживала в м. Дніпропетровську. Тимчасо-
во ніде не працювала. Заарештована 14 січ-
ня 1938 року. Звинувачення: була учасницею 
антирадянської націоналістичної організації. 
Дніпропетровським обласним судом 14 січ-
ня 1939 року засуджена до 4 років позбав-
лення волі і 2 років поразки в правах. Запо-
різьким обласним судом 22 липня 1939 року 
з-під варти звільнена за недоведенням обви-
нувачення. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 211

БОЯРСЬКИЙ Михайло Петрович він же
ЖАРКОВ Іван Тимофійович, 1908 р. наро-
дження, м. Ростов-на Дону (Росія), росіянин, 
освіта початкова. Проживав у с. Гайчул (нині 
с. Новоукраїнка) Куйбишевського р-ну За-
порізької області. Тимчасово ніде не працю-
вав. Заарештований 9 квітня 1944 року. Зви-
нувачення: під час німецької окупації спів-
робітничав з німцями – працював вагарем в 
сільгоспартілі. Куйбишевським РВ НКВС 21 
квітня 1944 року справу припинено за недо-
веденням обвинувачення, з-під варти звіль-
нений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1242

БРАГІН Тимофій Семенович, 1888 р. 
народження, с. Іванівка Краснолуцької місь-
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кої ради Луганської області, українець, освіта 
початкова. Проживав у м. Запоріжжі. Слюсар 
механічних майстерень комбінату «Запоріж-
сталь». Заарештований 16 липня 1938 року. 
Звинувачення: проводив антирадянську агі-
тацію проти партії та уряду. Запорізьким об-
ласним судом 4 липня 1939 року засуджений 
до 5 років позбавлення волі і 3 років поразки 
в правах. Верховним cудом УРСР 23 жовтня 
1939 року вирок обласного суду скасований 
за недоведенням звинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 370

БРАНДТ Олек-
сандр Християно-
вич,   1901 р. народ-
ження, нар. і прожи-
вав у м. Токмаку того 
ж р-ну Запорізької об-
ласті, німець, освіта не 
встановлена. Розсиль-
ний заводу ім. Кірова в 
м. Токмаку. Заарешто-
ваний 8 вересня 1941 

року. Звинувачення: мав підозрілий зв’язок із 
закордоном, одержував посилки із фашист-
ської Німеччини. УНКВС по Свердловській 
області 26 березня 1942 року справу припи-
нено у зв’язку зі смертю обвинувачуваного                                                                               
28 грудня 1941 року в Івдельтаборі НКВС 
СРСР. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1453

БРАТУС Пелагея Григорівна, 1921 р. 
народження, нар. і проживала в м. Запоріж-
жі, українка, освіта неповна середня. Сор-
тувальниця заводу «Запоріжсталь». 7 груд-
ня 1951 року відібрана підписка про невиїзд. 
Звинувачення: чоловік – зрадник батьківщи-
ни. МДБ СРСР 17 червня 1952 року справу 
припинено, підписка про невиїзд анульова-
на за непідсудністю обвинувачуваної. Реабі-
літована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1493

БРАУН Анна Корніївна, рік народжен-
ня у справі не вказаний, с. Михайлівка (ста-

ра назва) Мелітопольського р-ну Запорізької 
області, проживала в с. Кічкас (нині в межах                                                                                       
м. Запоріжжя), німкеня, освіта середня. 
Технік-конструктор Харківського відділен-
ня «Електропрому» в м. Запоріжжі. Запорізь-
ким МВ НКВС 20 листопада 1937 року віді-
брана підписка про невиїзд. Звинувачення: 
дружина репресованого активного учасника 
шпигунсько-диверсійної організації. Подаль-
ша її доля невідома. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 293

БРЕМ Емілія Федорівна, 1885 р. народ-
ження, с. Ксенівка Володарського р-ну До-
нецької області, німкеня, освіта початкова. 
Проживала в м. Пологах того ж р-ну Запо-
різької області. Колгоспниця к-спу «Авро-
ра». Заарештована 23 вересня 1943 року. Зви-
нувачення: працювала перекладачем у нім-
ців. Пологівським РВ НКВС 23 грудня 1943 
року справу припинено за відсутністю скла-
ду злочину, з-під варти звільнена. Реабіліто-
вана у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1323

БРІК Леонід Михайлович, 1913 р. на-
родження, с. Будьоннівка того ж р-ну (старі 
назви) Донецької області, українець, освіта 
вища, член ВКП(б). Проживав у м. Запоріж-
жі. Завідуючий виробництвом електролізно-
го цеху Дніпровського магнієвого заводу в   
м. Запоріжжі. Заарештований 26 серпня 1941 
року. Звинувачення: 19 серпня 1941 року са-
мовільно покинув магнієвий завод з облад-
нанням в період наступу німецьких військ. 
УНКВС по Челябінській області 2 лютого 
1942 року справу припинено за недоведен-
ням обвинувачення, з-під варти звільнений. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1624

БРІЛЛЕР Густав Іванович, 1885 р. на-
родження, хут. Майєр (стара назва) Синель-
никівського р-ну Дніпропетровської області, 
німець, малограмотний. Проживав у с. Пер-
шозванівка Вільнянського р-ну Запорізької 
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області. Конюх к-спу ім. Луначарського в                                                                                      
с. Першозванівка. Заарештований 2 серпня 
1938 року. Звинувачення: серед колгоспників 
проводив контрреволюційну фашистську ді-
яльність. Запорізьким обласним судом 22 бе-
резня 1939 року засуджений до 4 років позбав-
лення волі і 2 років поразки в правах за контр-
революційну діяльність і дискредитацію кол-
госпного ладу. Реабілітований у 1961 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 147

БРОМБЕРГ Наум Маркович, 1911 р. 
народження, м. Старокостянтинів того ж р-ну 
Хмельницької області, єврей, малограмот-
ний. Проживав у м. Запоріжжі. Технік Дні-
провського алюмінієвого заводу в м. Запоріж-
жі. Заарештований 21 січня 1938 року. Звину-
вачення: проводив антирадянську агітацію на 
заводі. Запорізьким обласним судом 1 серпня 
1939 року засуджений до 7 років позбавлення 
волі. Верховним cудом УРСР 23 жовтня 1939 
року попередній вирок скасовано за недове-
денням обвинувачення, з-під варти звільне-
ний. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 737

БРУСТИЛО Микита Васильович, 1898 р.
народження, нар. і проживав у смт Куйби-
шеве того ж р-ну Запорізької області, украї-
нець, малограмотний. Вантажник залізн. ст. 
Царекостянтинівка. Заарештований 16 квіт-
ня 1932 року. Звинувачення: проводив анти-
радянську агітацію. Царекостянтинівським 
РВ ДПУ 14 червня 1932 року обвинувачення 
знято, з-під варти звільнений. Подальша його 
доля невідома. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 439

БРЮХОВЕЦЬ Іван Єгорович, 1906 р. 
народження, с. Олександрія Новомосков-
ського р-ну Дніпропетровської області, укра-
їнець, освіта початкова. Проживав у м. Запо-
ріжжі. Бригадир залізничної колії при 7-му 
будівельному районі залізн. ст. Запроріж-
жя-2. Заарештований 11 лютого 1935 року. 
Звинувачення: будучи пропагандистом в 

комсомольській школі, пропагував троць-
кістські ідеї про неможливість побудови со-
ціалізму в СРСР. ВДТВ УДБ НКВС УРСР                           
26 травня 1935 року справу припинено за 
недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1594

БУКРЕЄВ Василь Єфремович, 1877 р. 
народження, с. Агрофенівка Вільнянсько-
го р-ну, проживав у смт Комишуваха Орі-
хівського р-ну Запорізької області, украї-
нець, малограмотний, селянин-одноосібник. 
Заарештований 13 квітня 1931 року. Звину-
вачення: проводив антирадянську агітацію. 
Дніпропетровським оперативним сектором 
ДПУ 5 червня 1931 року справа припинена, 
обвинувачуваний включений у списки на ви-
селення. Подальша його доля невідома. Реа-
білітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 870

БУКРЕЄВ Іван Миколайович, 1909 р. 
народження, хут. Шатохін (нині його немає) 
Павлоградського р-ну, проживав у с-щі Ла-
тівка Широківського р-ну Дніпропетровської 
області, українець, освіта початкова. Бри-
гадир колгоспу «Латівка». Заарештований      
17 червня 1938 року. Звинувачення: учасник 
контрреволюційної фашистської шкідниць-
кої організації. Запорізьким обласним судом 
9 жовтня 1939 року засуджений до 1 року по-
збавлення волі і 1 року поразки в правах. Ре-
абілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 309

БУКРЕЄВ Олександр Михейович (Ми-
хайлович), 1910 р. народження, смт Приа-
зовське того ж р-ну, проживав у с. Астрахан-
ка Мелітопольського р-ну Запорізької облас-
ті, росіянин, освіта середня. Завгар Астра-
ханської МТС. Заарештований 22 жовтня 
1937 року. Звинувачення: вів контрреволю-
ційну агітацію серед робітників МТС, вихва-
ляв ворогів народу – Тухачевського та інших. 
«Трійкою» УНКВС по Дніпропетровській 
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області 3 грудня 1937 року засуджений до                                                
10 років позбавлення волі за активну контр-
революційну фашистську пропаганду. Реабі-
літований у 1956 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1611

БУЛАВІН Мефодій Степанович, 1899 р. 
народження,нар. і проживав у с. Мала Ток-
мачка Оріхівського р-ну Запорізької облас-
ті, українець, малограмотний. Пастух к-спу 
«ІІІ-й Інтернаціонал» в с. Мала Токмачка. За-
арештований 24 червня 1938 року. Звинува-
чення: систематично проводив контрреволю-
ційну повстанську агітацію серед населення, 
спрямовану на зрив заходів партії. Дніпропе-
тровським обласним судом 21 березня 1939 
року з-під варти звільнений за недоведенням 
обвинувачення. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 109

БУЛАВІН Павло Сидорович, 1879 р. 
народження, нар. і проживав у с. Мала Ток-
мачка Оріхівського р-ну Запорізької області, 
українець, малограмотний. Колгоспник к-спу 
«Могучий» в с. Мала Токмачка. Заарештова-
ний 5 травня 1931 року, 27 липня 1931 року 
переведений на підписку про невиїзд. Звину-
вачення: був членом контрреволюційної ор-
ганізації. Оріхівським РВ ДПУ 7 січня 1932 
року справу припинено за недоведенням об-
винувачення. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 864

БУЛГАКОВ Євген Олександрович, 
1928 р. народження, нар. і проживав у м. При-
морську того ж р-ну Запорізької області, украї-
нець, освіта неповна середня. Робітник радгос-
пу «Надія республіки». 4 січня 1947 року ві-
дібрана підписка про невиїзд. Звинувачення: 
його батько – зрадник батьківщини. УМДБ по 
Запорізькій області 19 лютого 1947 року при-
йнято ухвалу про невиселення згідно з дирек-
тивою МВС СРСР № 560 від 27.12.1942 р. (під-
лягає призову в Червону армію). Запобіжний 
захід скасовано. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1498

БУЛГАКОВА Неоніла Андріївна, 1907 р. 
народження, нар. і  проживала в м. Примор-
ську того ж р-ну Запорізької області, україн-
ка, освіта початкова, домогосподарка. 2 січ-
ня 1947 року відібрана підписка про невиїзд. 
Звинувачення: її чоловік – зрадник батьківщи-
ни. УМДБ по Запорізькій області 19 лютого 
1947 року прийнято ухвалу про невиселення 
згідно з директивою  МВС СРСР № 560 від 
27.12.1942 р. Запобіжний захід скасовано. Ре-
абілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1498

БУЛИЧ Андріян Семенович, 1907 р. 
народження, нар. і проживав у с. Варварів-
ка Долинського р-ну Кіровоградської облас-
ті, українець, малограмотний. Комірник кол-
госпу «Вірний шлях» Варварівської сільської 
ради. Заарештований 20 липня 1935 року,      
4 серпня 1935 року переведений на підписку 
про невиїзд. Звинувачення: займався шкід-
ництвом у колгоспі. Долинським народним 
судом 13 грудня 1935 року засуджений до                                                                                
2 років позбавлення волі. Дніпропетров-
ським обласним судом 27 грудня 1935 року  
термін покарання зменшено до 1 року при-
мусових робіт. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 787

БУРАКОВСЬКИЙ Антон Васильович, 
1884 р. народження, нар. і проживав у смт 
Михайлівка того ж р-ну Запорізької облас-
ті, українець, освіта початкова. Ветеринар-
ний фельдшер колгоспу «Пам’ять Леніна» в 
смт Михайлівка. Заарештований 25 червня 
1938 року. Звинувачення: агітував селян про-
ти радянської влади. Запорізьким обласним 
судом 23 вересня 1939 року справа припине-
на за недоведенням звинувачення, з-під вар-
ти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 688

БУРАКОВСЬКИЙ Тихон Васильович, 
1880 р. народження, смт Михайлівка того ж 
р-ну, проживав у с. Новомиколаївка Меліто-
польського р-ну Запорізької області, украї-
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нець, освіта початкова. Завідуючий сільгосп-
сектором Мелітопольського м’ясокомбінату. 
Заарештований 3 листопада 1936 року. 
Звинувачення:вів контрреволюційну роботу 
і поширював терористичні тенденції. Запо-
різьким обласним судом 9 серпня 1939 року 
справа припинена за недоведенням обвину-
вачення, з-під варти звільнений. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 587

БУРГЕР Фрідріх 
Карлович, 1910 р. народ-
ження, нар. і проживав 
у с. Мар’янівка Михай-
лівського р-ну Запорізь-
кої області, німець, осві-
та початкова. Зоотехнік 
колгоспу ім. Свердлова. 

Заарештований 4 серпня 1938 року. Звинува-
чення: проводив антирадянську агітацію се-
ред колгоспників. Запорізьким обласним су-
дом 7 грудня 1939 року з-під варти звільне-
ний за недоведенням обвинувачення. Реабі-
літований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 289 

БУРДЕЄВА Тетяна Олександрівна  
(вона ж МАРКОВА Тетяна Єгорівна), 1926 р.
народження, м. Москва, росіянка, освіта по-
чаткова. Проживала в м. Бердянську Запо-
різької області, безробітна. Заарештована   
17 серпня 1944 року. Звинувачення: підозрю-
валася в шпигунстві на користь Німеччини. 
УНКВС по Запорізькій області 27 листопа-
да 1944 року справа припинена за недове-
денням обвинувачення, з-під варти звільне-
на. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1086

БУРЛАЧЕНКО Костянтин Андрійович, 
1887 р. народження, с. Урзуф Маріупольської 
сільради (так у кр. справі) Донецької області, 
грек, освіта вища. Проживав у с. Гусарка Куй-
бишевського р-ну Запорізької області. Завід-
уючий Гусарської неповної середньої школи. 

Заарештований 31 січня 1938 року. Звинува-
чення: проводив контрреволюційну націона-
лістичну агітацію, поширював фашистську 
пропаганду. Запорізьким обласним судом      
13 квітня 1939 року засуджений до 5 років 
позбавлення волі і 3 років поразки в правах.                                                                               
10 серпня 1939 року на підставі касаційної 
скарги до Верховного cуду УРСР Запорізьким 
обласним судом попередній вирок скасовано 
за недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 140

БУРЛАЧКО Христофор Іванович, 1893 р.
народження, нар. і проживав у с. Георгіївка 
Приазовського р-ну Запорізької області, алба-
нець, освіта початкова. Рядовий колгоспник 
к-спу ім. Кагановича Георгіївської сільради. 
Заарештований 10 березня 1938 року. Звинува-
чення: систематично проводив серед колгосп-
ників контрреволюційну агітацію проти ра-
дянської влади. Запорізьким обласним судом                                                                                                
4 липня 1939 року засуджений до 2 років по-
збавлення волі. За даними МВС  СРСР 16 серп-
ня 1950 року був засуджений до 25 років по-
збавлення волі. Звільнений 22 листопада 1954 
року через хворобу. Реабілітований у 1992 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 161

БУРЛЯЄВ Микола Іванович, 1912 р. 
народження, м. Невинномиськ Ставрополь-
ського краю (Росія), росіянин, освіта почат-
кова. Проживав у с. Гнаденфельд (нині с. 
Богданівка) Чернігівського р-ну Запорізької 
області. Шофер МТС в с. Гнаденфельд. За-
арештований 20 вересня 1943 року. Звинува-
чення: під час німецької окупації служив шо-
фером у начальника місцевої СД. Запорізь-
ким УНКВС 3 березня 1944 року справу при-
пинено за відсутністю складу злочину, на-
правлений у спецтабір НКВС для фільтрації. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1368

БУРЦЕВ Андрій Омелянович, 1875 р. 
народження, с. Капліно Старооскольського 
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р-ну Білгородської області 
(Росія), росіянин, освіта се-
редня. Проживав у м. При-
морську того ж р-ну Запо-
різької області. Фельдшер 
Ногайської лікарні. Заареш-
тований 5 листопада 1937 
року. Звинувачення: прово-

див контрреволюційну фашистську агітацію 
серед населення. Дніпропетровським облас-
ним судом 17 січня 1938 року засуджений до 
5 років позбавлення волі і 3 років поразки в 
правах. Помер в ув’язненні 26 грудня 1940 
року. Місце поховання невідоме. Реабіліто-
ваний у 1992 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 800

БУРЯК Василь Арсенійович, 1896 р.   
народження, нар. і проживав у с. Варварів-
ка Гуляйпільського р-ну Запорізької області, 
українець, малограмотний. Завідуючий фер-
мою колгоспу «Дніпрельстан» у с. Варварів-
ка. Заарештований 22 липня 1938 року. Зви-
нувачення: був учасником контрреволюційної 
махновської повстанської організації. Запо-
різьким обласним судом 14 квітня 1939 року 
справа припинена за недоведенням обвинува-
чення, з-під варти звільнений. Заарештований 
9 серпня 1945 року за співпрацю з німецькою 
окупаційною владою. Подальша його доля не-
відома. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 744

БУТОВЕЦЬКИЙ Володимир Лазаро-
вич, 1894 р. народження, с. Медведівка Чи-
гиринського р-ну Черкаської області, єврей, 
освіта початкова. Відбував покарання в Запо-
різькій виправно-трудовій колонії НКВС. До 
ув’язнення проживав у м. Херсоні. Керівни-
цтвом колонії 14 квітня 1939 року висунуте зви-
нувачення: проводив антирадянську агітацію 
серед в’язнів, висловлював терористичні тен-
денції. Помер 7 липня 1939 року в Запорізь-
кій в’язниці від токсичної жовтухи. Прокуро-
ром 118-ї військової прокуратури 17 липня 1939 
року справу припинено у зв’язку зі смертю об-
винувачуваного. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 478

БУЮКЛУ Георгій Іванович, 1902 р. на-
родження, нар. і проживав у с. Строганівка 
Приазовського р-ну Запорізької області, бол-
гарин, малограмотний. Агроном колгоспу в 
с. Строганівка. Заарештований 9 квітня 1938 
року. Звинувачення: проводив контрреволю-
ційну діяльність серед селян. Запорізьким 
обласним судом 25 вересня 1939 року спра-
ва припинена за недоведенням обвинувачен-
ня, з-під варти звільнений. Реабілітований у 
1991 році. 

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 746

БЮЛЕР Еміль Іванович, 1890 р. наро-
дження, с. Вікторівка, проживав у с. Мирівка 
Новомиколаївського р-ну Запорізької області, 
німець, освіта початкова. Рядовий колгоспник 
к-спу «Німецький пролетар». Заарештований 
20 липня 1938 року. Звинувачення: проводив 
контрреволюційну фашистсьу повстанську 
роботу. Запорізьким обласним судом 26 трав-
ня 1939 року засуджений до 5 років позбав-
лення волі і 5 років поразки в правах. Звільне-
ний з ув’язнення 31 липня 1946 року. Реабілі-
тований у 1989 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 166

В

ВАЙСМАН Меєр-Лейзер Гершкович, 
1896 р. народження, нар. і проживав у с. Но-
возлатопіль Гуляйпільського р-ну Запорізь-
кої області, єврей, освіта середня. Зоотехнік 
Новозлатопільського райземвідділу. Зааре-
штований 24 червня 1938 року. Звинувачен-
ня: був учасником антирадянської шкідниць-
кої організації. Запорізьким обласним судом 
23 липня 1939 року засуджений до 1 року 
позбавлення волі і 1 року поразки в правах 
за антирадянські погляди і дискредитацію 
колгоспного ладу. Верховним cудом УРСР 
4 листопрада 1939 року попередній вирок 
скасовано за недоведенням складу злочи-
ну, з-під варти звільнений. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 338
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ВАЛЕНТЕЙЧИК Михайло Адамович, 
1907 р. народження, с. Селець Пружансько-
го р-ну Брестської області (Білорусь), поляк, 
освіта середня, член ВКП(б). Проживав у с. 
Велика Білозерка того ж р-ну Запорізької об-
ласті. Заступник директора Великобілозер-
ської МТС по політчастині. Заарештований 
19 липня 1938 року. Звинувачення: учасник 
антирадянської організації, яка діяла проти 
заходів партії та уряду на селі. Запорізьким 
обласним судом 26 липня 1939 року справа 
припинена за недоведенням обвинувачен-
ня, з-під варти звільнений. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 759

ВАЛЬКЕР Едуард 
Кіндратович, 1884 р. 
народження, нар. і про-
живав у с. Долинське 
Бердянського р-ну Запо-
різької області, німець, 
освіта початкова. Рядо-
вий колгоспник к-спу в 
с. Долинське. Заарешто-

ваний 22 листопада 1934 року. Звинувачен-
ня: проводив антирадянську агітацію. Дні-
пропетровським обласним судом 16 квітня 
1935 року засуджений до 6 років позбавлен-
ня волі. Реабілітований у 1990 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 882

ВАЛЬТЕР Фрідріх Петрович, 1884 р. 
народження, с. Катеринівка Сталіндорфсько-
го р-ну (так у кр. справі), німець, освіта почат-
кова. Проживав у с. Показне Михайлівсько-
го р-ну Запорізької області, безробітний. Заа-
рештований 7 січня 1933 року. Звинувачення: 
проводив агітацію проти колгоспного будів-
ництва. Молочанським РВ ДПУ 6 січня 1933 
року (така дата вказана у кр. справі) справа 
припинена. Без звільнення з-під варти вклю-
чений у списки  для виселення на Північ як со-
ціально небезпечний елемент. Подальша його 
доля невідома. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 876

ВАНСОВИЧ Софія Іванівна, 1893 р. 
народження, м. Гродно (Білорусь), росіянка, 
освіта початкова. Проживала в м. Запоріжжі, 
домогосподарка. Заарештована 29 січня 1938 
року. Звинувачення: проводила антирадян-
ську націоналістичну агітацію. Запорізьким 
обласним судом 26 березня 1939 року спра-
ва направлена в прокуратуру для додатково-
го розслідування. УНКВС по Запорізькій об-
ласті 4 травня 1939 року справа припинена 
за недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнена. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 562

ВАСИЛЕНКО Віктор Трохимович, 
1913 р. народження, нар. і проживав у с. Бі-
лоцерківка Куйбишевського р-ну Запорізької 
області, українець, освіта початкова. Тракто-
рист к-спу ім. Червоної армії в с. Білоцерків-
ка. Заарештований 29 липня 1935 року. Зви-
нувачення: агітував трактористів проти ра-
дянської влади та її вождів. Дніпропетров-
ським обласним судом 8 березня 1936 року за 
антирадянську агітацію засуджений до 3 ро-
ків позбавлення волі і 2 років поразки в пра-
вах. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 121

ВАСИЛЕНКО Іван Йосипович, 1919 р.
народження, смт Андріївка Бердянсько-
го р-ну, проживав у м. Бердянську Запорізь-
кої області, українець, освіта середня, член 
ЛКСМУ. Студент Бердянської фельдшер-
ської школи. Заарештований 3 січня 1937 
року. Звинувачення: проводив серед студен-
тів контрреволюційну агітацію фашистсько-
го спрямування. Дніпропетровським облас-
ним судом 16 квітня 1937 року засуджений 
до 1,5 року позбавлення волі та одного року 
поразки в правах. Реабілітований у 1995 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 107

ВАСИЛЕНКО Назарій Іванович, 1899 р. 
народження, нар. і проживав у с. Чубарів-
ка Пологівського р-ну Запорізької області, 
українець, освіта початкова. Член правління
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комуни «Могутня Україна» в с. Чубарівка. 
Заарештований 3 січня 1933 року. Звинува-
чення: чинив опір вивезенню хліба в держав-
ні засіки. Чубарівським РВ ДПУ 21 лютого 
1933 року справа припинена за відсутністю 
складу злочину, з-під варти звільнений. Реа-
білітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 874

ВАСИЛЬЄВ Іван Пилипович, 1885 р. 
народження, с. Вознесенка Мелітопольсько-
го р-ну, проживав у м. Мелітополі Запорізь-
кої області, росіянин, освіта початкова. Різ-
норобочий, двірник. Заарештований 4 квітня 
1941 року. Звинувачення: сектант-євангеліст, 
проводив таємно збори з членами секти. Запо-
різьким обласним судом 11 липня 1941 року 
засуджений до 10 років позбавлення волі і                                                                                          
5 років поразки в правах. Помер в ув’язненні 
13 липня 1942 року. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 884

ВАСЬКОВСЬКИЙ Франц Антонович, 
1888 р. народження, нар. і проживав у с. Но-
вопетрівка Нижньосірогозького р-ну Хер-
сонської області, поляк, освіта початкова. Ря-
довий колгоспник к-спу в с. Новопетрівка. 
Заарештований 29 січня 1938 року. Звинува-
чення: проводив контрреволюційну націона-
лістичну діяльність на користь Польщі. Запо-
різьким обласним судом 15 липня 1939 року 
справа припинена за недоведенням обвину-
вачення, з-під варти звільнений. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 760

ВДОВЧЕНКО Кос-
тянтин Трохимович, 
1894 р. народження, нар. 
і проживав у с. Партизани 
Приморського р-ну Запо-
різької області, українець, 
освіта початкова. Швець 

артілі ім. Ворошилова. Заарештований 28 ве-
ресня 1939 року. Звинувачення: займався ан-
тирадянською агітацією. Запорізьким облас-
ним судом 28 жовтня 1939 року засуджений 

до 3 років позбавлення волі за антирадянську 
агітацію. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 433

ВЕБЕР Готфрід Готфрідович, 1892 р. на-
родження, нар. і проживав у с. Арбайтсталь 
(нині с. Золота Долина) Мелітопольського 
р-ну Запорізької області, німець, освіта по-
чаткова. Сторож колгоспу в с. Арбайтсталь. 
Заарештований 7 лютого 1938 року. Звину-
вачення: проводив контрреволюційну про-
паганду. Мелітопольським РВ НКВС 10 лю-
того 1939 року справа припинена у зв’язку зі 
смертю обвинувачуваного в тюрмі м. Дніпро-
петровська від гнійного плевриту 6 лютого 
1939 року. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 508

ВЕКСЕЛЬ Август 
Людвігович, 1894 р. на-
родження, с. Миколаїв-
ка Новоград-Волинського 
р-ну Житомирської облас-
ті, німець, освіта початко-
ва. Проживав у с. Гохш-
тадт (нині с. Високе) Ми-

хайлівського р-ну Запорізької області. Чор-
нороб при МТС в с. Гохштадт. Заарештова-
ний 26 серпня 1941 року. Звинувачення: со-
ціально небезпечний елемент – в 1930 році 
був засуджений за контрреволюційну агіта-
цію. УНКВС по Актюбінській області 11 лю-
того 1943 року справу припинено за недове-
денням обвинувачення. Подальша його доля 
невідома. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1890

ВЕЛИГОДСЬКИЙ Петро Іванович, 
1899 р. народження, нар. і проживав у с. Да-
видівка Якимівського р-ну Запорізької облас-
ті, українець, освіта початкова. Рядовий кол-
госпник к-спу «Більшовик» в с. Давидівка. 
Заарештований 21 травня 1938 року. Звину-
вачення: проводив антирадянську контррево-
люційну агітацію, спрямовану на розвал кол-
госпу. Запорізьким обласним судом 27 квітня 
1939 року засуджений до 2 років позбавлення 
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волі за антирадянську агітацію. Реабілітова-
ний у 1995 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 61 

ВЕЛЬБИК Денис Семенович, 1902 р. 
народження, смт Горностаївка того ж р-ну 
Херсонської області, українець, освіта почат-
кова. Проживав у м. Запоріжжі. Грабар «Дні-
пробуду» в м. Запоріжжі. Заарештований          
9 травня 1932 року, 8 липня 1932 року пе-
реведений на підписку про невиїзд. Звину-
вачення: серед дніпробудівців проводив агі-
тацію проти заходів радянської влади. Запо-
різьким МВ ДПУ 22 серпня 1932 року спра-
ва припинена у зв’язку з відсутністю складу 
злочину. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 127

ВЕЛЬКЕ (ВЕЛЬК) Гергард Гергардо-
вич, 1879 р. народження, нар. і проживав у 
с. Петерсгаген (нині с. Кутузівка) Токмацько-
го р-ну Запорізької області, німець, освіта не 
встановлена. Без певних занять. Заарештова-
ний 8 вересня 1941 року. Звинувачення: син, 
перебуваючи на оборонних роботах, перей-
шов на бік противника. Помер 18 лютого 1942 
року в Івдельтаборі НКВС СРСР. УНКВС 
Свердловської області 27 березня 1942 року 
справу припинено у зв’язку зі смертю обви-
нувачуваного. Реабілітований у 2000-му році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1444

ВЕНИЧЕНКО Параска Павлівна, 1904 р. 
народження, с. Дягова Менського р-ну Чер-
нігівської області, українка, освіта почат-
кова. Відбувала покарання в Запорізькій 
виправно-трудовій колонії. Запорізьким МВ 
НКВС 9 вересня 1938 року висунуто звину-
вачення: проводила контрреволюційну агіта-
цію серед в’язнів. Дніпропетровським облас-
ним судом 26 листопада 1938 року справа на-
правлена на повторний розгляд. Запорізьким 
УНКВС 22 квітня 1939 року справа припи-
нена за недоведенням складу злочину, з-під 
варти звільнена. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 485

ВЕРБАНОВ Григорій Андрійович, 1914 р.
народження, с. Паркани Тираспольського 
р-ну (Молдова), болгарин, освіта незакінчена 
вища. Проживав у с. Зеленівка Приморсько-
го р-ну Запорізької області. Завідуючий уч-
бовою частиною НСШ в с. Зеленівка. Зааре-
штований 12 грудня 1937 року. Звинувачен-
ня: проводив антирадянську агітацію, висту-
пав проти заходів партії та уряду. Запорізь-
ким обласним судом 30 вересня 1939 року 
виправданий за недоведенням злочину, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 60 

ВЕРДАЄВ Юнан Авдишевич, 1880 р. 
народження, м. Урмі, Іран, ассірієць, непись-
менний. Проживав у м. Мелітополі Запорізь-
кої області. Муляр Мелітопольського мли-
нокомбінату. Заарештований 5 лютого 1938 
року. Звинувачення: проводив контрреволю-
ційну націоналістичну пропаганду та агіта-
цію. Мелітопольським РВ НКВС 1 лютого 
1939 року справа припинена за недоведен-
ням контрреволюційної діяльності, з-під вар-
ти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 894

ВЕРНЕР Абрам Карлович, 1914 р. народ-
ження, нар. і проживав у м. Запоріжжі, ні-
мець, освіта неповна середня. Слюсар меха-
нічного цеху Запорізького заводу № 29. Заа-
рештований 28 квітня 1935 року. Звинувачен-
ня: проводив контрреволюційну діяльність. 
Запорізьким МВ НКВС 11 травня 1935 року 
справу припинено за недоведенням обвину-
вачення, з-під варти звільнений. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 877

ВЕРТЕГЕЛ Михайло Єрофійович, 1878 р. 
народження, нар. і проживав у с. Мала Біло-
зерка Василівського р-ну Запорізької області, 
українець, освіта початкова. Рядовий колгосп-
ник к-спу ім. Будьонного в с. Мала Білозер-
ка. Заарештований 19 липня 1938 року. Зви-
нувачення: проводив антирадянську агітацію. 



209

Запорізьким обласним судом 26 липня 1939 
року справа припинена за недоведенням об-
винувачення, з-під варти звільнений. Реабілі-
тований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 758

ВЕРЬОВКІНА Аліна Гаврилівна, 1923 р. 
народження, м. Пологи того ж р-ну Запорізь-
кої області, проживала в м. Запоріжжі, укра-
їнка, освіта середня. Робітниця швейної фа-
брики в м. Запоріжжі. Заарештована 29 жов-
тня 1943 року. Звинувачення: підозрювалася у 
зв’язках з німецькими властями. Запорізьким 
УНКДБ 21 січня 1944 року справу припине-
но за недоведенням обвинувачення, з-під вар-
ти звільнена. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1358

ВЕЧЕРЯ Антон Леонтійович, 1886 р. 
народження, нар. і проживав у м. Оріхові того 
ж р-ну Запорізької області, українець, освіта 
початкова. Експедитор маслозаводу в м. Орі-
хові. Заарештований 16 травня 1938 року. 
Звинувачення: проводив серед населення 
контрреволюційну агітацію, спрямовану про-
ти заходів партії та уряду. Запорізьким облас-
ним судом з-під варти звільнений за недове-
денням злочину. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 213

ВИГРАНОВСЬКИЙ Федір Маркович, 
1875 р. народження, нар. і проживав у с. Гай-
чул (нині с. Українка) Куйбишевського р-ну 
Запорізької області, українець, неписьменний. 
Столяр колгоспу «Червоне поле» в с. Гайчул. 
Заарештований 10 червня 1938 року. Звинува-
чення: виголошував антирадянські промови. 
Куйбишевським РВ НКВС 9 січня 1939 року 
справа припинена за недоведенням обвинува-
чення, з-під варти звільнений. Реабілітований 
у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 816

ВИНОГРАДОВА Олександра Володи-
мирівна,  1910 р.  народження,  с.  Софіївка

Новомиколаївського району Запорізької об-
ласті, проживала в м. Запоріжжі, українка, 
малограмотна. Тимчасово ніде не працюва-
ла. Заарештована 12 листопада 1943 року. 
Звинувачення: в період окупації німцями      
м. Запоріжжя мала зв’язок з політвідділом 
фашистських каральних органів. УНКДБ по 
Запорізькій області 15 листопада 1943 року 
справа припинена за недоведенням обвину-
вачення, з-під варти звільнена. Реабілітована 
у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1289

ВИШНЕВСЬКИЙ Гнат Йосипович, 
1899 р. народження, м. Оренін того ж р-ну 
(так у кр. справі), українець, освіта почат-
кова. Проживав у м. Запоріжжі. Нормуваль-
ник лісозаводу Дніпробуду в м. Запоріжжі. 
Заарештований 1 березня 1932 року. Звину-
вачення: займався шпигунською діяльністю 
на користь Польщі. Запорізьким МВ ДПУ                
28 серпня 1932 року справу припинено за 
недоведенням складу злочину, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 880

ВІЗИРСЬКИЙ Олексій Кирилович, 
1880 р. народження, нар. і проживав у с. Ба-
нівка Приморського р-ну Запорізької облас-
ті, болгарин, освіта початкова. Об’їждчик по-
лів колгоспу ім. Димитрова в с. Банівка. За-
арештований 15 квітня 1938 року. Звинува-
чення: був учасником болгарської націона-
лістичної контрреволюційної повстанської 
організації. Запорізьким обласним судом                              
25 квітня 1939 року виправданий за відсут-
ністю в його діях складу злочину, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1939 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 62

ВІЛЛЕР Євген Вікторович, 1906 р. на-
родження, с. Григорівка Запорізького р-ну 
Запорізької області, проживав у м. Запоріж-
жі, німець, освіта початкова. Контролер ін-
струментальної контори Запорізького заводу       
№ 29 (нині завод Мотор Січ). Заарештований 
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20 січня 1935 року, 16 березня 1936 року пере-
ведений на підписку про невиїзд. Звинувачен-
ня: серед робітників заводу № 29 проводив 
агітацію проти заходів партії та уряду. Спец-
колегією Дніпропетровського обласного суду 
11 листопада 1936 року справу припинено за 
недоведенням обвинувачення, запобіжний за-
хід скасовано. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1608

ВІЛЬМС Іван Пе-
трович, 1903 р. народ-
ження, с. Олександрів-
ка Міжівського р-ну 
Дніпропетровської об-
ласті, німець, освіта 
середня. Проживав у                                                                             
м. Запоріжжі. Бухгал-
тер деревкомбінаттрес-
ту «Союзбуддеталь». 

Заарештований 15 липня 1938 року. Звинува-
чення: був учасником контрреволюційної наці-
оналістичної організації. УНКВС по Запорізь-
кій області 7 травня 1939 року справу припине-
но за недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. 27 червня 1941 року арештований 
як антирадянський елемент. Помер 12 червня 
1942 року в Івдельтаборі НКВС СРСР Сверд-
ловської області. Реабілітований у 1995 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1835

ВІТКОВ Панас Мойсейович, 1909 р. на-
родження, нар. і проживав у с. Ганнівка При-
азовського р-ну Запорізької області, болга-
рин, освіта початкова. Бригадир рільничої 
бригади  колгоспу ім. Фрунзе в с. Ганнівка. 
Заарештований 15 березня 1938 року. Звину-
вачення: агітував колгоспників проти заходів 
радянської влади на селі. Запорізьким облас-
ним судом 20 травня 1939 року справа припи-
нена за недоведенням обвинувачення, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 761

ВІТКОВ Степан Іванович, 1910 р. народ-
ження, с. Вячеславка, проживав у с. Коларівка 

Приморського р-ну Запорізької області, бол-
гарин, освіта початкова. Автомеханік Кола-
рівської МТС. Заарештований 24 лютого 1938 
року. Звинувачення: проводив контрреволю-
ційну агітацію, спрямовану на зрив заходів 
радянської влади на селі. Запорізьким облас-
ним судом 26 липня 1939 року засуджений до 
5 років позбавлення волі і 3 років поразки в 
правах за дискредитацію колгоспного ладу, а 
26 січня 1940 року тим же судом справу при-
пинено за недоведенням злочину, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 220

ВІТРЕНКО Микола Омелянович,    
1898 р. народження, с. Житні Гори Рокит-
нянського р-ну Київської області, украї-
нець, освіта вища. Проживав у м. Молочан-
ську Токмацького р-ну Запорізької облас-
ті. Завідуючий метеорологічною станцією в 
м. Молочанську. Заарештований 14 жовтня 
1943 року. Звинувачення: ініціатор організа-
ції контрреволюційної української націонал-
соціалістичної групи в м. Молочанську і при-
леглих районах. УМДБ Запорізької облас-
ті 18 липня 1946 року справу припинено у 
зв’язку з тяжкою хворобою (хронічний енце-
фаліт) обвинувачуваного, з-під варти звіль-
нений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1335

ВОВК Тимофій Архипович, 1901 р. на-
родження, с. Новогригорівка Гуляйпільсько-
го р-ну, проживав у с. Сисикулак (нині с. 
Мала Токмачка) Оріхівського р-ну Запорізь-
кої області, українець, малограмотний. Кол-
госпник к-спу ім. Блюхера в с. Сисикулак. 
Заарештований  17 червня 1938 року. Звину-
вачення: учасник контрреволюційної органі-
зації. Запорізьким обласним судом 20 черв-
ня 1939 року справа припинена за недоведен-
ням обвинувачення, з-під варти звільнений. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 606

ВОВКОДАВ Григорій Антонович, 1910 р.
народження, с. Вербове Пологівського р-ну 
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Запорізької області, українець, освіта почат-
кова. Тимчасово пербував при штабі 43-го 
прикордонного загону в с. Великомихайлів-
ка Покровського або Синельниківського р-ну 
Дніпропетровської області. Червоноармі-
єць 43-го оперативного прикордонного заго-
ну. Заарештований 28 серпня 1941 року. Зви-
нувачення: вихваляв німецькі збройні сили і 
гудив Червону армію. Військовим трибуна-
лом військ НКВС по охороні типу військо-
вої частини № 1080 8 вересня 1941 року за 
недоведенням звинувачення справа припи-
нена, з-під варти звільнений. Реабілітований 
у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1423

ВОВКОДАВ Давид Радивонович, 1890 р. 
народження, с. Велика Білозерка того ж р-ну, 
проживав у с. Охрімівка Якимівського р-ну 
Запорізької області, українець, малограмот-
ний. Комбайнер колгоспу «День Паризь-
кої комуни» в с. Охрімівка. Заарештований 
1 жовтня 1944 року. Звинувачення: вороже 
ставився до радянської влади та комуністич-
ної партії, саботував якісне збирання зерно-
вих. Військовим трибуналом військ НКВС 
Запорізької області 20 січня 1945 року спра-
ву припинено за недоведенням обвинувачен-
ня, з-під варти звільнений. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1307

ВОВНА Никифор Тимофійович, 1876 р. 
народження, с. Новоукраїнка Куйбишевсько-
го р-ну Запорізької області, українець, мало-
грамотний. Без певного місця проживання і 
роботи. Заарештований 28 вересня 1939 року. 
Звинувачення: проводив антирадянську про-
паганду. Запорізьким обласним судом 8 січ-
ня 1940 року засуджений до 5 років позбав-
лення волі і 3 років поразки в правах. Верхо-
вним судом УРСР попередній вирок скасова-
но, справа направлена на повторний розгляд 
з проведенням судово-медичної експертизи. 
Запорізьким обласним судом                             24 
травня 1941 року направлений на примусо-
ве лікування у психоневрологічний інститут.

Подальша його доля невідома. Реабілітова-
ний у 1990 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 885

ВОДНЄВ Микита Архипович, 1879 р. 
народження, с. Бражне Дорогобузького р-ну 
Смоленської області (Росія), росіянин, осві-
та початкова. Проживав у м. Молочанську 
Токмацького р-ну Запорізької області. Сто-
рож млина в м. Молочанську. Заарештований 
29 листопада 1943 року, невдовзі переведе-
ний на підписку про невиїзд (дата не вста-
новлена). Звинувачення: мав зв’язок з полі-
цією, допомагав евакуювати борошно для ні-
мецької армії. Великотокмацьким МВ НКВС 
19 лютого 1944 року справу припинено за не-
доведенням складу злочину. Запобіжний за-
хід скасовано. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1116

ВОЗНЮК Михайло Борисович, 1922 р. 
народження, м. Житомир, українець, осві-
та неповна середня. Проживав у м. Запо-
ріжжі. Червоноармієць 348-го стр. полку 
51-ї стр. дивізії. Заарештований 29 листопа-
да 1941 року. Звинувачення: був завербова-
ний німецькою розвідкою і перекинутий на 
територію Червоної армії з шпигунським за-
вданням. Військовим трибуналом Південно-
го фронту 9 травня 1942 року засуджений до 
10 років позбавлення волі і 5 років поразки 
в правах. Верховним Судом СРСР 11 лютого 
1956 року справу припинено за відсутністю 
складу злочину. Реабілітований у 1956 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1738

ВОЙКОВ Мефодій Дмитрович, 1882 р. 
народження, нар. і проживав у с. Луначар-
ське Бердянського р-ну Запорізької облас-
ті, болгарин, освіта початкова. Рядовий кол-
госпник к-спу в с. Луначарське. Заарешто-
ваний 27 березня 1931 року. Звинувачення: 
проводив контрреволюційну пропаганду. Ко-
ларівським народним судом 28 серпня 1931 
року засуджений до 3 років позбавлення волі 
і 5 років поразки в правах та виселення піс-

  14*    



212

ля відбуття покарання за межі України на            
2 роки. Реабілітований у 1990 році. 

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 881

ВОЙТКОВСЬКИЙ Костянтин Костян-
тинович, 1894 р. народження, с. Скеля (ста-
ра назва) Таращанського р-ну Київської об-
ласті, українець, освіта середня. Проживав 
у смт Веселе того ж р-ну Запорізької облас-
ті. Директор Веселівської інкубаторної стан-
ції. Заарештований 30 травня 1938 року. Зви-
нувачення: проводив контрреволюційну агі-
тацію. Запорізьким обласним судом 20 лип-
ня 1939 року справа припинена за недоведен-
ням обвинувачення, з-під варти звільнений. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 762

ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ Антон Іванович, 
1910 р. народження, Сибір (інших відомос-
тей про місце народження у справі немає), по-
ляк, освіта початкова. Проживав у с. Косаків-
ка Нижньосірогозького р-ну Херсонської об-
ласті. Тракторист колгоспу «Нове життя» в 
с. Косаківка. Заарештований 29 січня 1938 
року. Звинувачення: проводив контрреволю-
ційну націоналістичну діяльність на користь 
Польщі. Запорізьким обласним судом 14 лип-
ня 1939 року за контрреволюційну агітацію та 
пропаганду засуджений до 5 років позбавлен-
ня волі і 5 років поразки в правах. Верховним 
судом УРСР 23 жовтня 1939 року термін пока-
рання скорочено до 3 років позбавлення волі. 
Реабілітований у 1995 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 257 

ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ Петро Андрійо-
вич, 1907 р. народження, нар. і проживав у   
с. Копані Оріхівського р-ну Запорізької об-
ласті, українець, малограмотний. Рядовий 
колгоспник к-спу в с. Копані. Заарештований 
23 квітня 1935 року. Звинувачення: займав-
ся контрреволюційною агітацією з повстан-
ськими терористичними тенденціями. Дні-
пропетровським обласним судом 28 грудня 
1935 року справа припинена за недоведен-

ням обвинувачення, з-під варти звільнений. 
Реабілітований у 1991 році. 

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 878

ВОЛК (ВОВК) Лука Якович, 1895 р. на-
родження, нар. і проживав у с. Гайчул (нині 
с. Новоукраїнка) Куйбишевського р-ну Запо-
різької області, українець, малограмотний. 
Голова бюро праці колгоспу «День врожаю». 
Заарештований 16 лютого 1933 року. Звину-
вачення: саботував збір посівного матеріалу. 
Царекостянтинівським РВ ДПУ 27 лютого 
1933 року обвинувачення знято, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році. 

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр.– 442

ВОЛОБУЄВ Гаврило Іванович, 1887 р. 
народження, нар. і проживав у смт Михай-
лівка того ж р-ну Запорізької області, росі-
янин, малограмотний. Чорнороб на поден-
них роботах. Заарештований 13 червня 1938 
року. Звинувачення: агітував колгоспників 
проти заходів радянської влади на селі. Запо-
різьким обласним судом 22 липня 1939 року 
справа припинена за недоведенням антира-
дянської агітації, з-під варти звільнений. Ре-
абілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 530

ВОЛОБУЄВ Григорій Дем’янович, 
1911 р. народження, нар. і проживав у с. Но-
воданилівка  Якимівського р-ну Запорізь-
кої області, росіянин, освіта початкова, член 
ВЛКСМ. Водій колгоспу ім. 10-річчя КІМу. 
8 листопада 1937 року відібрана підписка 
про невиїзд. Звинувачення: привселюдно в 
колгоспній конторі Сталінську конституцію 
назвав нецензурним словом. Дніпропетров-
ським обласним судом 19 листопада 1938 
року засуджений до 2 років позбавлення волі 
і 1 року поразки в правах за контрреволюцій-
ну агітацію. Реабілітований у 1993 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 217

ВОЛОБУЄВ Никифор Архипович, 
1888 р. народження, с. Вовчанське Якимів-
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ського р-ну, проживав у с. Якимівка того ж 
р-ну Запорізької області, росіянин, освіта по-
чаткова. Секретар правління артілі «12-річ-
чя Жовтня». Заарештований 31 грудня 1932 
року. Звинувачення: проводив антирадян-
ську агітацію. Дніпропетровським відділом 
ДПУ 31 січня 1933 року справа припинена 
за недоведенням звинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 729

ВОЛОДАРСЬКИЙ Микола Абрамо-
вич, 1914 р. народження, м. Кіровоград, єв-
рей, освіта вища. Проживав у м. Москві. Се-
кретар газети «Московський университет». 
Заарештований 19 вересня 1940 року. Звину-
вачення: у 1936-1939 рр. на території ниніш-
ньої Запорізької області активно проводив 
антирадянську контрреволюційну агітацію. 
Етапований до тюрми м. Запоріжжя. Запо-
різьким обласним судом 25 грудня 1940 року 
засуджений до 10 років позбавлення волі. Ре-
абілітований у 1956 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1763

ВОЛОШИН Микола Федорович, 1895 р.
народження, с. Соснівка Білогірського р-ну 
Хмельницької області, українець, освіта 
вища. Проживав у м. Мелітополі Запорізь-
кої області. Слюсар заводу ім. Воровсько-
го. Заарештований 1 лютого 1938 року. Зви-
нувачення: займався серед населення контр-
революційною націоналістичною пропаган-
дою. Запорізьким обласним судом 21 квіт-
ня 1939 року засуджений до 10 років позбав-
лення волі та обмеження в правах на 5 років-
за контрреволюційну агітацію проти радян-
ської влади. Верховним судом УРСР 11 лип-
ня 1939 року термін покарання зменшено до 
6 років позбавлення волі та 3 років обмежен-
ня в правах. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 63

ВОЛЬГЕМУТ Людвіг Іванович, 1884 р. 
народження, м. Токмак того ж р-ну, проживав 
у м. Мелітополі Запорізької області, німець, 

освіта початкова. Слюсар Мелітопольського 
заводу механізації сільського господарства. 
Заарештований 3 листопада 1937 року. Зви-
нувачення: агітував проти радянської вла-
ди і вихваляв фашизм у Німеччині. Дніпро-
петровським обласним судом 4 березня 1938 
року засуджений до 4 років позбавлення волі 
і 2 років поразки в правах за антирадянську 
агітацію. Реабілітований у 1990 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 839

ВОЛЬФ Еммануїл Кіндратович, 1904 р.
народження, нар. і проживав у с. Велике Куй-
бишевського р-ну Запорізької області, ні-
мець, освіта початкова. Обліковець трактор-
ної бригади колгоспу в с. Велике. Заарешто-
ваний 4 серпня 1938 року. Звинувачення: ак-
тивний учасник німецької контрреволюційної 
диверсійно-шкідницької шпигунської повстан-
ської організації. Запорізьким обласним судом 
28 серпня 1939 року засуджений до 2 років по-
збавлення волі. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 253   

ВОЛЬФ Роберт 
Августович, 1923 р. на-
родження, с. Здоровець 
Ємільчинського р-ну 
Житомирської області, 
проживав  у с. Гохштадт 
(нині с. Високе) Михай-
лівського р-ну Запорізь-
кої області, німець, осві-
та початкова. Рядовий 

колгоспник к-спу ім. Молотова в с. Гохштадт. 
Заарештований 4 вересня 1941 року. Звинува-
чення: соціально небезпечний елемент – його 
батько репресований за контрреволюційну фа-
шистську діяльність. УНКВС по Актюбінській 
області 28 вересня 1942 року справу припине-
но у зв’язку зі смертю обвинувачуваного. Дата 
смерті та місце поховання у кр. справі не вка-
зані. 29 жовтня 1964 року УКДБ по Запорізькій 
області справа припинена за відсутністю події 
злочину. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1899
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ВОЛЬФ Яків Якович, 1872 р. народжен-
ня, нар. і проживав у с. Хмельницьке Черні-
гівського р-ну Запорізької області, німець, 
освіта початкова. Селянин-одноосібник. За-
арештований 15 жовтня 1932 року. Звинува-
чення: проводив антирадянську пропаганду 
у молитовному домі. Дніпропетровським об-
ласним судом 21 грудня 1932 року засудже-
ний до розстрілу. Верховним судом УРСР      
4 січня 1933 року вища міра покарання за-
мінена до 7 років позбавлення волі і 5 ро-
ків поразки в правах з відбуванням покаран-
ня за межами України. «Трійкою» УНКВС по 
Оренбурзькій області 9 грудня 1937 року за-
суджений до розстрілу. Подальша його доля 
невідома. Реабілітований у 1998 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 875

ВОРОБЙОВ Федір Іванович, 1914 р. 
народження, с. Верхні Сірогози Нижньосі-
рогозького р-ну Херсонської області, росія-
нин, освіта середня. Проживав у с. Менчи-
кури Веселівського р-ну Запорізької області. 
Вчитель НСШ в с. Менчикури. 4 січня 1938 
року відібрана підписка про невиїзд. Звину-
вачення: проводив активну антирадянську 
агітацію проти кандидатів до Верховної Ради 
СРСР. Подальша його доля невідома. Реабі-
літований у 2000 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1176

ВОРОНКО (ВОРОНЬКО) Гнат Анто-
нович, 1898 р. народження, нар. і проживав 
у с. Веселе Запорізького р-ну Запорізької об-
ласті, українець, освіта початкова, селянин-
одноосібник. Заарештований 29 жовтня 1930 
року. Звинувачення: був учасником куркуль-
ського угруповання проти здійснюваних ра-
дянською владою заходів на селі. Нарсудом 
м. Запоріжжя 11 січня 1931 року засуджений 
до 3 років позбавлення волі і 3 років пораз-
ки в правах з подальшим виселенням за межі 
України. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1034

ВОСКОБОЙНИКОВ Федір Георгійо-
вич, 1886 р. народження, с. Річки Білопіль-

ського р-ну Сумської області, українець, осві-
та середня. Проживав у м. Запоріжжі. Викон-
роб 1-ї дільниці відділу капітального будів-
ництва комбінату «Запоріжсталь». Заарешто-
ваний 24 листопада 1936 року. Звинувачен-
ня: активний член контрреволюційної троць-
кістської організації. Дніпропетровським об-
ласним судом 23 вересня 1937 року засудже-
ний до 6 років позбавлення волі і 3 років по-
разки в правах. Реабілітований у 1993 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 108

ВОТЧЕЛЬ Валентин Якович, 1886 р. 
народження, нар. і проживав у с. Маринівка 
(нині його немає) Розівського р-ну Запорізь-
кої області, німець, малограмотний. Колгосп-
ник к-спу «Голос колгоспника». Заарештова-
ний 2 грудня 1937 року. Звинувачення: про-
водив контрреволюційно-націоналістичну 
пропаганду проти радянської влади. «Трій-
кою» УНКВС по Дніпропетровській області 
засуджений до 10 років позбавлення волі. Ре-
абілітований у 1989 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 879

ВУЙЦИХ Вацлав-Михайло Михайло-
вич, 1887 р. народження, м. Радома (Поль-
ща), поляк, освіта вища. Проживав у м. Бер-
дянську Запорізької області. Викладач Бер-
дянського інституту технології металу. Заа-
рештований 15 червня 1935 року. Звинува-
чення: проводив шпигунську роботу на ко-
ристь Польщі, систематично вів контррево-
люційну агітацію. Дніпропетровським об-
ласним судом 1 квітня 1936 року засуджений 
до 4 років позбавлення волі і 2 років поразки 
в правах. Реабілітований у 1990 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 730

ВУНДЕРЗЕ Карл Карлович, 1893 р. на-
родження, нар. і проживав у с. Князівка Ви-
сокопільського р-ну Херсонської області, 
німець, освіта початкова. Чорнороб на за-
лізн. станції «Високопілля». Заарештова-
ний 8 жовтня 1935 року. Звинувачення: серед 
німців-колоністів проводив антирадянську 
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агітацію. Дніпропетровським обласним су-
дом 23 березня 1936 року справа припинена 
за недоведенням злочину, з-під варти звіль-
нений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 87

Г

ГААЗ Вільгельм Вільгельмович, 1886 р. 
народження, с. Зандбрун (стара назва) Ниж-
ньосірогозького р-ну Херсонської області, ні-
мець, освіта середня. Проживав у с. Ейген-
фельд (нині с. Полянівка) Мелітопольсько-
го р-ну Запорізької області. Директор непо-
вної середньої школи в с. Ейгенфельд. Зааре-
штований 19 грудня 1934 року. Звинувачення: 
проводив серед німецьких колоністів контр-
революційну агітацію. Дніпропетровським 
обласним судом 10 травня 1935 року засудже-
ний до 6 років позбавлення волі і 3 років по-
разки в правах як переконаний німецький на-
ціоналіст з фашистськими контрреволюцій-
ними поглядами. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1779

ГАБЕРЛІНГ Олександр Іванович, 1893 р.
народження, нар. і проживав у с. Дуднико-
ве Оріхівського р-ну Запорізької області, ні-
мець, освіта початкова. Колгоспник к-спу 
«Незаможний німець» в с. Дудникове. Зааре-
штований 12 листопада 1930 року, 19 липня 
1931 року переведений на підписку про не-
виїзд. Звинувачення: агітував проти здійсню-
ваних радянською владою заходів на селі. 
Прокурором Запорізького МВ ДПУ 16 верес-
ня 1931 року справу припинено, запобіжний 
захід скасовано. Подальша його доля невідо-
ма. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 709

ГАВРИЛЕНКО Олександр Васильо-
вич, 1927 р. народження, нар. і проживав у 
м. Запоріжжі, українець, освіта неповна се-
редня. Тимчасово ніде не працював. Зааре-
штований 20 жовтня 1943 року. Звинувачен-
ня: при окупації німцями Запоріжжя добро-

вільно служив на створеній ними біржі пра-
ці розсильним, а з травня до 1 жовтня 1943 
року був охоронником німецького трудово-
го концтабору. УНКДБ по Запорізькій об-
ласті 26 жовтня 1943 року справу припине-
но за відсутністю складу злочину, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1943 році. 

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1293

ГАЙДАРЖИЙСЬКИЙ Панас Федоро-
вич, 1902 р. народження, нар. і проживав у   
с. Зеленівка Приморського р-ну Запорізької 
області, болгарин, освіта початкова. Брига-
дир рільничої бригади колгоспу ім. Будьон-
ного в с. Зеленівка. Заарештований 25 люто-
го 1938 року. Звинувачення: був учасником 
контрреволюційної повстанської організації. 
Запорізьким обласним судом 28 травня 1939 
року справа припинена за недоведенням об-
винувачення, з-під варти звільнений. Реабілі-
тований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 362

ГАЙЛЕ Олександр Якович, 1897 р. на-
родження, с. Калище Лужського р-ну Ле-
нінградської області (Росія), латиш, освіта 
вища. Проживав у м. Запоріжжі. Викладач 
фабрично-заводського навчання заводу «За-
поріжсталь». Заарештований 12 липня 1938 
року. Звинувачення: учасник антирадянської 
троцькістської організації. Запорізьким об-
ласним судом 15 грудня 1939 року справа 
припинена, з-під варти звільнений за недо-
веденням обвинувачення. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 307

ГАЛАШ Павло Миколайович, 1896 р. 
народження, нар. і проживав у с. Тарасів-
ка Пологівського р-ну Запорізької облас-
ті, українець, малограмотний. Колгоспник 
к-спу «Більшовицький прапор». Заарештова-
ний 17 травня 1938 року. Звинувачення: про-
водив антирадянську агітацію. Запорізьким 
обласним судом 17 червня 1938 року справа 
припинена за недоведенням складу злочину,
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з-під варти звільнений. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 438

ГАЛИЧ Кирило Петрович, 1892 р. народ-
ження, нар. і проживав у с. Сисикулак (нині 
с. Мала Токмачка) Оріхівського р-ну Запо-
різької області, українець, освіта початко-
ва. Колгоспник к-спу ім. Блюхера в с. Сиси-
кулак. Заарештований 17 червня 1938 року. 
Звинувачення: учасник контрреволюцій-
ної організації. Запорізьким обласним судом                                                                                  
20 червня 1939 року справа припинена за 
недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 606

ГАЛИЧ Петро Федотович, рік народ-
ження не встановлено, нар. і проживав у       
с. Кінські Роздори Пологівського р-ну Запо-
різької області, українець, малограмотний, 
одноосібник. Заарештований 16 січня 1939 
року. Звинувачення: член релігійної секти, 
відмовлявся голосувати на виборах до Вер-
ховної Ради УРСР. Прокурором Пологівсько-
го р-ну 28 лютого 1939 року справа проти 
Галича П.Ф. виділена в окреме проваджен-
ня (пропаганда та агітація проти радянської 
влади з використанням релігійних забобо-
нів). Подальша його доля невідома. Реабілі-
тований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 576 

ГАЛУШКІН Микола Костянтинович, 
1876 р. народження, нар. і проживав у м. За-
поріжжі, українець, освіта середня. Секре-
тар 5-ї Запорізької будівельної контори вод-
них шляхів. Заарештований 20 березня 1933 
року. Звинувачення: учасник контрреволю-
ційної організації на водному транспорті, агі-
тував проти радянської влади. 5-м відділен-
ням дорожньо-транспортного відділу ДПУ  
м. Києва 25 квітня 1933 року справу припи-
нено за недоведенням обвинувачення, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1242

ГАЛЮК Іван Андрійович, 1880 р. народ-
ження, с. Копачівка Деражнянського р-ну 
Хмельницької області, українець, малогра-
мотний. Проживав у с. Петрівське Вільнян-
ського р-ну Запорізької області. Робітник 
Червоноармійського райвиконкому. Заареш-
тований 3 серпня 1938 року. Звинувачення: 
активний учасник контрреволюційної орга-
нізації. Червоноармійським РВ НКВС 9 січ-
ня 1939 року справа припинена за недоведен-
ням обвинувачення, з-під варти звільнений. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 814

ГАЛЬСТЕР Іван Іванович, 1900 р. народ-
ження, смт Новомиколаївка, проживав у               
с. Мирівка Новомиколаївського р-ну Запорізь-
кої області, німець, освіта початкова. Рядовий 
колгоспник к-спу «Німецький пролетар». За-
арештований 20 липня 1938 року. Звинува-
чення: проводив контрреволюційну фашист-
ську повстанську роботу. Запорізьким облас-
ним судом 27 травня 1939 року засуджений до 
4 років позбавлення волі і 3 років поразки в 
правах. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 167

ГАМБАРДЕЛЛА Маргарита Карлівна, 
1893 р. народження, м. Пярну (Естонія), нім-
кеня, освіта вища. Проживала в м. Запоріж-
жі. Друкарка будинку відпочинку ім. Єжо-
ва в м. Запоріжжі. Заарештована 23 серпня 
1938 року. Звинувачення: проводила антира-
дянську агітацію, спрямовану на дискреди-
тацію заходів партії і радянської влади. Запо-
різьким обласним судом 13 липня 1939 року 
засуджена до 1,5 року позбавлення волі. Реа-
білітована у 1989 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 145 

ГАМС Іван Олександрович, 1899 р. на-
родження, нар. і проживав у м. Мелітополі 
Запорізької області, українець, освіта почат-
кова. Завідуючий відділенням тресту «Торг-
харч». Заарештований 11 червня 1937 року. 
Звинувачення: проводив антирадянську агі-
тацію проти партії і уряду. Запорізьким об-
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ласним судом 21 квітня 1939 року засудже-
ний до 5 років позбавлення волі. 27 жовтня 
1939 року після повторного розгляду справи 
Запорізьким обласним судом справа припи-
нена, з-під варти звільнений за недоведенням 
звинувачення. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 376

ГАНЄВ Олександр Іванович, 1894 р. 
народження с. Преслав Приморського р-ну, 
проживав у м. Молочанську Токмацького р-ну 
Запорізької області, болгарин, освіта вища. 
Викладач Молочанського ветеринарного тех-
нікуму. Заарештований 25 травня 1935 року. 
Звинувачення: проводив контрреволюцій-
ну роботу, спрямовану проти вождів партії та 
уряду. Прокурором Дніпропетровської облас-
ті 7 вересня 1935 року справу припинено за 
недоведенням обвинувачення. Подальша його 
доля невідома. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1789

ГАНЗЕРТ Олександр Карлович, 1912 р. 
народження, с. Блюменфельд (стара назва) 
Омської області (так у кр. справі), Росія, ні-
мець, освіта початкова, член ЛКСМ. Прожи-
вав у с. Новокраснівка Володарського р-ну 
Донецької області. Колгоспник к-спу в с. Но-
вокраснівка. Заарештований 14 листопада 
1932 року. Звинувачення: шкодив колгоспно-
му ладу. Дніпропетровським обласним судом 
2 грудня 1932 року засуджений до 8 років по-
збавлення волі. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 887

ГАНОШЕНКО Тимофій Степанович, 
1875 р. народження, с. Михайлівка того ж р-ну, 
проживав у с. Юрківка Оріхівського р-ну За-
порізької області, українець, освіта початкова. 
Бджоляр колгоспу «Соцзмагання». Заарештова-
ний 6 червня 1937 року. Звинувачення: проводив 
антирадянську агітацію. Дніпропетровським 
обласним судом 3 листопада 1937 року засудже-
ний до 3 років позбавлення волі і 1,5 року пораз-
ки в правах. Реабілітований у 1992 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 721

ГАРАЩЕНКО Григорій Іванович,   
1915 р. народження, нар. і проживав у с. Бла-
годатне Долинського р-ну Кіровоградської 
області, українець, освіта початкова. Робіт-
ник радгоспу «Реконструктор» в с. Благодат-
не. Заарештований 19 грудня 1932 року. Зви-
нувачення: агітував за зрив кампанії хлібоза-
готівель у радгоспі. Подальша його доля не-
відома. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1053 

ГАРДОК Антон Йосипович, 1901 р. на-
родження, нар. і проживав у с. Маріагейм 
(нині с. Молодіжне) Михайлівського р-ну 
Запорізької області, німець, освіта початко-
ва. Рядовий колгоспник к-спу «Форвертс» в 
с. Маріагейм. Заарештований 3 вересня 1941 
року. Звинувачення: соціально небезпеч-
ний елемент, походив з куркульської родини, 
його брат репресований органами НКВС за 
контрреволюційну роботу. Військовим три-
буналом 74-ї стрілецької бригади в м. Актю-
бінську наприкінці 1941 року засуджений до 
розстрілу за антирадянську діяльність. Дата 
виконання вироку та місце поховання неві-
домі. УКДБ по Запорізькій області 28 жов-
тня 1964 року справа припинена за відсутніс-
тю події злочину. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1902

ГАРТМАН Антон Антонович, 1886 р. 
народження, с. Вольфдорф (нині приєднане 
до м. Токмака), проживав у с. Гейдельберг 
(нині с. Новогорівка) Токмацького р-ну За-
порізької області, німець, освіта початкова, 
член ВКП(б) з 1931 по 1935 р. Заарештова-
ний 24 лютого 1938 року. Звинувачення: був 
учасником контрреволюційної організації, 
проводив фашистську діяльність серед насе-
лення. Запорізьким обласним судом 22 черв-
ня 1939 року справу припинено за недове-
денням обвинувачення, з-під варти звільне-
ний. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 361

ГАРЦИЛО Григорій Григорович, 1896 р.
народження, хут. Волоський (стара назва) 
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Кочеріжківської сільради, проживав у с. Ва-
силівка Павлоградського р-ну Дніпропетров-
ської області, українець, малограмотний, 
селянин-одноосібник. Заарештований 25 бе-
резня 1933 року. Звинувачення: агітував про-
ти заходів радянської влади на селі. Василів-
ським РВ ДПУ Дніпропетровської області            
13 травня 1933 року справа припинена за 
недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 900 

ГАСАН Василь Тимофійович, 1872 р. 
народження, нар. і проживав у с. Охрімівка 
Якимівського р-ну Запорізької області, укра-
їнець, неписьменний, селянин-одноосібник. 
Заарештований 15 квітня 1932 року. Звину-
вачення: систематично агітував селян не під-
тримувати заходів радянської влади. Проку-
рором Мелітопольської дільниці 21 червня 
1932 року справа припинена за недоведен-
ням звинувачення, з-під варти звільнений. 
Реабілітований  у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 896

ГЕБЕЛЬ Фрідріх Християнович, 1911 р. 
народження, с. Йосипівка Магдалинівсько-
го р-ну Дніпропетровської області, німець, 
освіта незакінчена вища. Проживав у с. Ост-
риківка Токмацького р-ну Запорізької облас-
ті. Вчитель школи в с. Остриківка. Заарешто-
ваний 30 січня 1938 року. Звинувачення: про-
водив антирадянську агітацію. Запорізьким 
обласним судом 15 серпня 1959 року спра-
ва припинена за недоведенням звинувачен-
ня, з-під варти звільнений. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 735

ГЕЙДЕБРЕХТ Іван Іванович, 1909 р. 
народження, с. Лінденау (нині с. Любимів-
ка), проживав у м. Молочанську Токмаць-
кого р-ну Запорізької області, німець, осві-
та початкова. Водій Молочанської МТС. За-
арештований 7 вересня 1941 року. Звинува-
чення: агітував німців м. Молочанська проти  

радянської влади, чекав 
приходу фашистів Ні-
меччини. УНКВС по 
Свердловській облас-
ті 25 квітня 1942 року 
справу припинено у 
зв’язку зі смертю об-
винувачуваного 27 бе-
резня 1942 року в міс-
цях позбавлення волі 
Свердловської області 

(Росія). Реабілітований у 2000 році.
ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 

спр. 1618

ГЕНГ Давид Йосипович, 1897 р. народ-
ження, нар. і проживав у с. Адамівка (нині 
його немає) Розівського р-ну Запорізької об-
ласті, німець, освіта не встановлена. Ветса-
нітар колгоспу ім. Ворошилова. Заарешто-
ваний 4 вересня 1941 року. Звинувачення: в 
1918 році служив у каральному загоні Лен-
ца і вів боротьбу проти радянської влади. По-
мер 30 січня 1942 року в Івдельтаборі НКВС 
СРСР. УНКВС по Свердловській області                               
25 березня 1942 року справу припинено у 
зв’яку зі смертю обвинувачуваного. Реабілі-
тований у 2000-му році. 

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1446

ГЕНЕРАЛОВ Яків 
Степанович,    1908 р.
народження, хут. Раж-
новський Новоаннін-
ського р-ну Волго-
градської області, ро-
сіянин, освіта серед-
ня педагогічна. Без по-
стійного місця прожи-
вання і роботи. Зааре-

штований 22 лютого 1944 року. Звинувачен-
ня: підозрювався в таємних зв’язках з німець-
кою розвідкою. УНКДБ по Запорізькій облас-
ті 16 жовтня 1944 року справу припинено за 
недоведенням зради батьківщини, з-під варти 
звільнений. Направлений у спецтабір НКВС 
для фільтрації. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1390    
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ГЕРБ Данило Якович, 1883 р. народ-
ження, с. Блюменталь (нині його немає) Ток-
мацького р-ну, проживав у с. Олександро-
гейм (нині с. Олександрівка) Михайлівсько-
го р-ну Запорізької області, німець, освіта 
початкова. Тесляр колгоспу «Нове життя» в 
с. Олександрогейм. Заарештований 17 жов-
тня 1937 року. Звинувачення: учасник ні-
мецької контрреволюційної фашистської ор-
ганізації. Запорізьким УДБ НКВС 16 червня 
1939 року справа припинена за відсутністю 
складу злочину, з-під варти звільнений. Реа-
білітований у 1992 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 818

ГЕРБ Йоганн Якубович, 1880 р. народ-
ження, с. Блюменталь (нині його намає), про-
живав у с. Вольфдорф (нині приєднане до      
м. Токмака) Токмацького р-ну Запорізької об-
ласті, німець, освіта не установлена. Сторож 
колгоспу ім. Кашена. Заарештований 8 верес-
ня 1941 року. Звинувачення: має сина і дочку 
– зрадників батьківщини. УНКВС по Сверд-
ловській області 29 березня 1942 року спра-
ву припинено у зв’язку зі смертю обвинува-
чуваного 29 грудня 1941 року в Івдельтаборі 
НКВС СРСР. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1448

ГЕРДОВ Федір Миколайович, 1898 р. 
народження, нар. і проживав у с. Інзівка 
Приморського р-ну Запорізької області, бол-
гарин, освіта початкова. Контролер ощадної 
каси в с. Інзівка. Заарештований 26 люто-
го 1938 року. Звинувачення: учасник контр-
революційного повстанського загону. Запо-
різьким обласним судом 26 липня 1939 року 
засуджений до 1,5 року позбавлення волі і          
2 років поразки в правах за агітацію проти 
радянської влади і висловлювання про пораз-
ку СРСР на випадок війни з фашизмом. Реа-
білітований у 1989 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 148

ГЕРМАНЕНКО Іван Петрович, 1905 р. 
народження, с. Великі Копані Цюрупинського 

р-ну Херсонської області, росіянин, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Старобогданівка Ми-
хайлівського р-ну Запорізької області. Комір-
ник колгоспу «Пам’ять Леніна» в с. Старобог-
данівка. Заарештований 20 вересня 1938 року. 
Звинувачення: агітував проти хлібозаготі-
вель в колгоспі. Запорізьким обласним судом                    
13 червня 1939 року справа припинена за не-
доведенням звинувачення, з-під варти звіль-
нений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 768

ГЕРФОРТ Генріх Якович, 1875 р. народ-
ження, нар. і проживав у с. Гнаденфельд 
(нині с. Богданівка) Чернігівського р-ну За-
порізької області, німець, освіта початко-
ва. Рядовий колгоспник к-спу ім. К.Маркса 
в с. Гнаденфельд. Заарештований 2 серпня 
1938 року. Звинувачення: учасник німецької 
контрреволюційної повстанської організації. 
Запорізьким обласним судом 10 червня 1939 
року справа припинена за недоведенням об-
винувачення, з-під варти звільнений. Реабілі-
тований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 754 

ГЕРЦ Ніла Вікторівна, 1932 р. народ-
ження, м. Гуляйполе того ж р-ну Запорізької 
області, проживала в м. Запоріжжі, українка, 
освіта початкова. Учениця школи ФЗН №17 
в м. Запоріжжі. Заарештована 12 січня 1949 
року. Звинувачення: втекла із спецпоселен-
ня в м. Сиктивкар Комі АРСР, де перебува-
ла з батьком. УМВС по Запорізькій області 
14 липня 1953 року справу припинено згідно 
з висновком МДБ СРСР від 22.2.1952 р. про 
зняття її з обліку спецпоселення. З-під варти 
звільнена. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1506

ГЕРЦЕН Генріх Корнійович, 1913 р. на-
родження, нар. і проживав у с. Гіршау (нині 
с. Владівка) Чернігівського р-ну Запорізької 
області, німець, освіта початкова. Чорнороб 
артілі «Трудметаліст» в с. Гіршау. Заарешто-
ваний  11  червня  1934  року.  Звинувачення:
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куркуль, проводив антирадянську агітацію. 
Молочанським райвідділом ДПУ 20 січня 
1935 року справа припинена за недоведен-
ням злочину, з-під варти звільнений. Реабілі-
тований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 396

ГЕРЦЕН Петро Петрович, 1901 р. народ-
ження, хут. Маргенау (нині приєднаний до   
с. Благодатне), проживав у с. Шпарау (нині 
с. Довге) Чернігівського р-ну Запорізької об-
ласті, німець, освіта початкова. Колгоспник 
к-спу «Політвідділець» в с. Шпарау. Зааре-
штований 2 серпня 1938 року. Звинувачення: 
активний учасник контрреволюційної шпи-
гунської повстанської організації. Запорізь-
ким обласним судом 26 листопада 1939 року 
справа припинена, з-під варти звільнений за 
недоведенням обвинувачення. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 278

ГЕРЦЕН Яків Петрович, 1899 р. народ-
ження, с. Малишівка Запорізького р-ну Запо-
різької області, проживав у м. Запоріжжі, ні-
мець, освіта початкова. Майстер цеху заводу 
«Комунар» в м. Запоріжжі. Заарештований 
10 травня 1935 року. Звинувачення: прово-
див антирадянську агітацію, член німецької 
фашистської організації. Дніпропетровським 
обласним судом 9 грудня 1935 року засудже-
ний до 5 років позбавлення волі. Верховний 
Суд УРСР 28 квітня 1936 року скасував по-
передній вирок і ув’язнення замінив на під-
писку про невиїзд. Прокуратурою Дніпропе-
тровської області 10 вересня 1936 року спра-
ва припинена за недоведенням обвинувачен-
ня, підписка про невиїзд анульована. Реабілі-
тований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 619   

ГЕРЦЕНБЕРГЕР Генріх Мартинович, 
1909 р. народження, нар. і проживав у с. Ба-
гатівка Розівського р-ну Запорізької області, 
німець, освіта початкова. Тракторист колгос-
пу ім. Чкалова в с. Богатівка. Заарештований 

26 квітня 1938 року. Звинувачення: учасник 
ліквідованої контрреволюційно-фашистської 
організації. Запорізьким обласним судом     
19 травня 1939 року засуджений до 2,5 року 
позбавлення волі і 3 років поразки в правах 
після відбуття покарання. Реабілітований у 
1992 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 689

ГЕССЕЛЬ Ейгін Йосипович, 1913 р. 
народження, м. Донецьк, проживав у с. Но-
вокраснівка Володарського р-ну Донецької 
області, німець, освіта початкова. Селянин-
одноосібник. Заарештований 16 листопада 
1932 року. Звинувачення: шкодив колгоспно-
му ладу. Дніпропетровським обласним судом 
2 грудня 1932 року засуджений до 10 років по-
збавлення волі. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 887

ГИЧКО Володимир Олексійович, 1917 р. 
народження, с. Переможне (нині с. Ромаш-
ки) Мелітопольського р-ну Запорізької об-
ласті, росіянин, освіта неповна середня. Кан-
дидат у чл. ВКП(б). Командир танкової роти           
35 гв. танкової бригади, що дислокувалася 
в с. Переможне. Заарештований 21 вересня 
1943 року. Звинувачення: мав намір вчинити 
терористичний акт. Військовим прокурором 
3 гв. Сталінградського мехкорпусу 20 жов-
тня 1943 року справу припинено за недоціль-
ністю притягнення до кримінальної відпові-
дальності. Реабілітований у 2000 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 28

ГІБЕРТ Володимир Абрамович, 1913 р. 
народження, нар. і проживав у м. Запоріж-
жі, німець, освіта початкова. Експедитор 
Запорізького заводу № 29. Заарештований             
15 квітня 1935 року. Запорізьким МВ НКВС 
23 квітня 1935 року переведений на підписку 
про невиїзд. Звинувачення: займався антира-
дянською агітацією. Подальша його доля не-
відома. Реабілітований у 1991 році. 

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 665
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ГІБЕРТ Яків Генріхович, 1878 р. народ-
ження, с. Моргенау (нині приєднане до               
с. Благодатне) Чернігівського р-ну, проживав 
у с. Штейнфельд (нині його немає) Приазов-
ського р-ну Запорізької області, німець, освіта 
початкова. Завідуючий птахофермою колгоспу 
в с. Штейнфельд. Заарештований 5 січня 1933 
року. Звинувачення: систематично займався 
шкідництвом у колгоспі, проводив контррево-
люційну агітацію. Прокурором Дніпропетров-
ської області 11 березня 1934 року справу при-
пинено за недоведенням обвинувачення. Під-
тверджуючих документів про звільнення його 
з-під варти у справі немає. Подальша його 
доля невідома. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 714

ГІЛЬДЕБРАНДТ Давид Давидович, 
1901 р. народження, нар. і проживав у с. Вер-
нердорф (нині приєднане до с. Остриківка) 
Токмацького р-ну Запорізької області, німець, 
освіта початкова. Бригадир шляхового будів-
ництва колгоспу «Надія». Заарештований                                                                                      
20 березня 1938 року. Звинувачення: був 
учасником повстанської фашистської органі-
зації. Запорізьким обласним судом 14 червня 
1939 року справу припинено за недоведенням 
обвинувачення. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 782

ГІЛЬЦ Фрідріх Петрович, 1895 р. народ-
ження, нар. і проживав у с. Фрідріхсфельд 
(нині с. Роздол) Михайлівського р-ну Запо-
різької області, німець, освіта початкова. 
Рядовий колгоспник к-спу «Макс Гельц» в        
с. Фрідріхсфельд. Заарештований 22 жовтня 
1934 року. Звинувачення: колишній куркуль, 
агітував проти радянської влади і її заходів 
на селі. Дніпропетровським обласним судом 
20 серпня 1935 року засуджений до 3 років 
позбавлення волі і 2 років поразки в правах. 
Реабілітований у 1993 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 889

ГІНКЕЛЬ Віллі Адамович, 1925 р. на-
родження, нар. і проживав у с. Новгород Ро-

зівського р-ну Запорізької області, німець, 
освіта початкова. Рядовий колгоспник к-спу 
ім. Куйбишева в с. Новгород. Заарештова-
ний 5 вересня 1941 року. Звинувачення: со-
ціально небезпечний елемент, батько репре-
сований органами НКВС в 1937 році, сім’я 
отримувала матеріальну підтримку з Німеч-
чини. Помер 27 листопада 1942 року в од-
ному з концтаборів Свердловської області. 
Місце поховання невідоме. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1904

ГІНКЕЛЬ Оскар Юліусович, 1924 р. 
народження, нар. і проживав у с. Новгород 
Розівського р-ну Запорізької області, німець, 
освіта початкова. Колгоспник к-спу ім. Куй-
бишева. Заарештований 5 вересня 1941 року. 
Звинувачення: син куркуля, батько і 3 дядь-
ки якого репресовані органами НКВС, зай-
мався шкідницькою діяльністю в колгоспі. 
У зв’язку з обставинами воєнного часу ева-
куйований в Івдельтабір НКВС СРСР Сверд-
ловської області, де помер 3 квітня 1942 року. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1730

ГІНКЕЛЬ Яків Іванович, 1892 р. народ-
ження, нар. і проживав у с. Гохнейм (нині 
його немає) Токмацького р-ну Запорізької 
області, німець, освіта початкова, селянин-
одноосібник. Заарештований 25 вересня 
1930 року. Звинувачення: куркуль, агітував 
проти заходів радянської влади на селі. На-
родним судом Мелітопольського р-ну 18 лис-
топада 1930 року засуджений до 1 року по-
збавлення волі за антирадянську агітацію. 
НКВС СРСР і Прокурором СРСР 12 січня 
1938 року за контрреволюційну діяльність 
засуджений до розстрілу. Відомостей про ви-
конання вироку у справі немає. Реабілітова-
ний у 1989 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 397

ГІНЦ Альвін Готфрідович, 1914 р. на-
родження, с. Стрибіж Червоноармійського 
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р-ну Житомирської об-
ласті, німець, малогра-
мотний. Проживав у   
м. Токмаку того ж р-ну 
Запорізької області. 
Тесляр зернорадгоспу 
в м. Великий Токмак. 
Заарештований 9 ве-
ресня 1941 року. Зви-
нувачення: антирадян-

ськи налаштований, займався агітацією про-
ти радянської влади. УНКВС по Свердлов-
ській області 28 листопада 1942 року спра-
ву припинено у зв’язку зі смертю обвинува-
чуваного в Івдельтаборі НКВС СРСР 16 ве-
ресня 1942 року. Реабілітований у 2000 році. 

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1866 

ГІСІВАЧЕВСЬКИЙ Вікентій Францо-
вич, 1893 р. народження, с. Держинець То-
машевського повіту Любимської губернії,  
Польща (так у кр. справі), поляк, освіта по-
чаткова. Проживав у м. Мелітополі Запорізь-
кої області. Швець взуття в артілі «Гігант». 
Заарештований 20 березня 1938 року. Звину-
вачення: проводив антирадянську агітацію, 
виступав проти заходів партії та уряду. Запо-
різьким обласним судом 7 вересня 1939 року 
справа припинена, з-під варти звільнений за 
недоведенням обвинувачення. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 287

ГЛАВЧЕВ Кронід Іванович, 1895 р. на-
родження, с. Преслав, проживав у с. Коларів-
ка Приморського р-ну Запорізької області, 
болгарин, освіта середня спеціальна. Ветери-
нарний фельдшер в с. Коларівка. Заарештова-
ний 19 червня 1935 року. Звинувачення: був 
учасником контрреволюційної болгарської 
організації, яка шкодила у тваринництві кол-
госпів. Прокурором Дніпропетровської об-
ласті 7 вересня 1935 року справу припинено 
за недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1789

ГЛАДКИЙ Ілля Васильович, 1902 р. 
народження, смт Чернігівка того ж р-ну За-
порізької області, проживав у м. Запоріж-
жі, українець, освіта середня. Редактор газе-
ти «Червоне Запоріжжя». Заарештований 19 
жовтня 1937 року. Звинувачення: перебував 
у троцькістській організації, проводив анти-
радянську агітацію серед населення. Запо-
різьким обласним судом 25 серпня 1939 року 
справа припинена,  з-під варти звільнений за 
недоведенням обвинувачення. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 279

ГЛАДУН Ольга Силівна, 1894 р. народ-
ження, с. Воскресенка (нині с. Чапаєвка) По-
логівського р-ну Запорізької області, прожива-
ла в м. Запоріжжі, українка, малограмотна. Ку-
хар їдальні заводу № 29 в м. Запоріжжі. Зааре-
штована 16 жовтня 1943 року. Звинувачення: 
під час німецької окупації м. Запоріжжя агіту-
вала громадян проти радянської влади і спів-
робітничала з гестапо. УНКДБ по Запорізькій 
області 10 листопада 1943 року справу припи-
нено за недоведенням обвинувачення, з-під 
варти звільнена. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1297

ГЛОБА Пилип Петрович, 1875 р. народ-
ження, нар. і проживав у с. Юльївка Запорізь-
кого р-ну Запорізької області, українець, ма-
лограмотний, селянин-одноосібник. Зааре-
штований 27 лютого 1931 року. Звинувачен-
ня: колишній куркуль, агітував проти заходів 
радянської влади на селі. Запорізьким МВ 
ДПУ 5 червня 1931 року справа припинена 
за недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 904

ГЛУШКО Олексій Мокійович, 1885 р. 
народження, нар. і проживав у м. Запоріжжі, 
українець, освіта початкова. Майстер скла-
дального цеху паровозоремонтного заводу 
в м. Запоріжжі. Заарештований 8 листопа-
да 1937 року. Звинувачення: був учасником 
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контрреволюційної організації, вів диверсій-
ну діяльність на заводі. НКВС СРСР і Проку-
рором СРСР 15 грудня 1937 року засуджений 
до розстрілу. Вирок виконано 30 грудня 1937 
року. Місце поховання невідоме. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1602

ГЛУЩЕНКО Ольга Петрівна, 1885 р. 
народження, нар. і проживала в с. Лукаше-
ве Запорізького р-ну Запорізької області, 
українка, малограмотна. Рядова колгоспниця 
к-спу ім. Хрущова в с. Лукашеве. Заарешто-
вана 27 червня 1941 року. Звинувачення: бу-
дучи віруючою, розповсюджувала серед од-
носельців лист релігійного змісту, тобто, за-
ймалась агітацією проти колгоспного ладу. 
Військовим трибуналом військ НКВС Дні-
пропетровської області 20 липня 1941 року 
засуджена до 2 років позбавлення волі. Вій-
ськовою колегією Верховного суду СРСР     
22 серпня 1941 року справу припинено за 
відсутністю складу злочину, з-під варти 
звільнена (з тюрми м. Свердловська). Реабі-
літована у 1941 році. 

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1620

ГНАТОВ Степан Дем’янович, 1909 р. 
народження, смт Велика Лепетиха того ж 
р-ну Херсонської області, українець, освіта 
початкова. Проживав у м. Запоріжжі. Наряд-
чик Дніпробуду в м. Запоріжжі. Заарештова-
ний 8 травня 1932 року. Звинувачення: син 
куркуля, висланого на північ Росії, займав-
ся антирадянською агітацією на Дніпробуді. 
Запорізьким МВ ДПУ 28 червня 1932 року 
справа припинена за недоведенням обвину-
вачення, з-під варти звільнений. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 895 

ГНАТУСЬКО Микола Федорович,   
1892 р. народження, с. Добре, повіт Сяник, 
Галиція (так у кр. справі), українець, освіта 
початкова, член ВКП(б). Проживав у м. За-
поріжжі. Старший технік стола замовлень 

«Дніпроенерго». Заарештований 5 жовтня 
1935 року. Звинувачення: вів контрреволю-
ційну роботу, був пов’язаний з контррево-
люційними колами. Запорізьким МВ НКВС                     
1 грудня 1935 року справу припинено за не-
доведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 788

ГОВТВЯН Сергій Михайлович, 1887 р. 
народження, нар. і проживав у с. Новоіва-
нівка Оріхівського р-ну Запорізької облас-
ті, українець, малограмотний. Колгоспник 
к-спу ім. К.Маркса. Заарештований 16 трав-
ня 1938 року. Звинувачення: був активним 
учасником контрреволюційної повстанської 
організації. Запорізьким обласним судом                      
22 березня 1939 року засуджений до 5 років 
позбавлення волі та 5 років поразки в правах. 
Реабілітований у 1991 році. 

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 144

ГОЛОВАНОВ Гаврило Єгорович, 1897 р.
народження, с. Дніпровка Кам’янсько-
Дніпровського р-ну, проживав у с. Шмаль-
ки (нині с. Тополине) Василівського р-ну За-
порізької області, українець, малограмот-
ний, селянин-одноосібник. Заарештований 
18 квітня 1932 року. Звинувачення: агіту-
вав проти заходів радянської влади на селі. 
Прокурором Василівської дільниці 28 трав-
ня 1932 року справа припинена за недоведен-
ням обвинувачення, з-під варти звільнений. 
Реабілітований у 1991 році. 

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 901

Г О Л О В А Н О В 
Микола  Єлисейович, 
1905 р. народжен-
ня, с. Арефіно Спас-
Дьомінського р-ну Ка-
лузької області (Ро-
сія), росіянин, освіта 
початкова. Без певних 
місця проживання і за-
нять. Заарештований 
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25 серпня 1936 року. Звинувачення: троць-
кістські виступи, зневажливо висловлювався 
про вождів партії та уряду. Запорізьким МВ 
НКВС 10 жовтня 1936 року справу припинено 
у зв’язку з психічним захворюванням підсуд-
ного, з-під варти звільнений. Подальша його 
доля невідома. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 99

ГОЛОВАТИЙ Іван Андрійович, 1893 р.
народження, нар. і проживав у с. Осипен-
ко Бердянського р-ну Запорізької області, 
українець, освіта початкова. Помічник голо-
ви колгоспу ім. Котовського. Заарештований 
23 травня 1938 року. Звинувачення: учасник 
контрреволюційної повстанської організа-
ції. Запорізьким обласним судом 16 травня 
1939 року засуджений до 3 років позбавлен-
ня волі. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 303

ГОЛОВКО   Микола   Костянтинович,
1906 р. народження, с. Саксагань П’ятихатсь-
кого р-ну Дніпропетровської області, украї-
нець, освіта початкова, член ВКП(б) у 1932 – 
1937 рр. Проживав у м. Запоріжжі. Слюсар 
Запорізького заводу № 29. Заарештований 
17 січня 1938 року. Звинувачення: активний 
учасник контрреволюційної троцькістської 
організації. Запорізьким обласним судом     
31 липня 1939 року справа припинена, з-під 
варти звільнений за недоведенням обвинува-
чення. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 266

ГОЛОВЧЕНКО Ніна Михайлівна, 1923 р.
народження, м. Сороки того ж р-ну республі-
ки Молдова, росіянка, малограмотна. Про-
живала в м. Запоріжжі. Чорнороб Запорізь-
кого відділу «Союзтеплобуду». Заарешто-
вана 1 червня 1941 року. Звинувачення: на 
плакаті про трудові резерви СРСР намалю-
вала хрести. УНКВС по Запорізькій області         
13 липня 1941 року справа припинена за не-
доведенням антирадянської агітації, з-під 
варти звільнена. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1103

ГОЛУБ Тимофій Андрійович, 1886 р. 
народження, с. Андріївка Сумського р-ну 
Сумської області, українець, освіта почат-
кова. Проживав у с. Ясне Мелітопольського 
р-ну Запорізької області. Столяр колгоспу в 
с. Ясне. Заарештований 30 грудня 1943 року. 
Звинувачення: зарив хліб у ями, активно са-
ботував здачу зерна державі. Військовим 
трибуналом військ НКВС Запорізької області                                                                                      
9 червня 1944 року засуджений до 10 років 
позбавлення волі. Реабілітований у 2000 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1177

ГОЛЬБЕРГ Михайло Савелійович, 
1905 р. народження, с. Ліхтфельд (нині           
с. Грушівка) Токмацького р-ну, проживав у         
м. Токмаку того ж р-ну Запорізької облас-
ті, єврей, освіта початкова, член ВКП(б). За-
ступник начальника збуту відділу капіталь-
ного будівництва заводу № 175 ім. Кірова. 
Заарештований 30 червня 1938 року, 5 січня 
1939 року переведений на підписку про неви-
їзд. Звинувачення: член право-троцькістської 
диверсійно-шкідницької організації. Велико-
токмацьким РВ НКВС 20 березня 1939 року 
справу припинено за недоведенням обвину-
вачення, з-під варти звільнений. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1722

ГОЛЬЦРІХТЕР Яків Давидович, 1904 р.
народження, нар. і проживав у с. Верхня Хор-
тиця (нині в межах м. Запоріжжя), німець, 
освіта початкова. Коваль колгоспу ім. Ен-
гельса в с. Верхня Хортиця. Заарештований 
4 листопада 1937 року. Звинувачення: прово-
див контрреволюційну націоналістичну агі-
тацію, вихваляв Німеччину. Запорізьким об-
ласним судом 27 червня 1939 року справа 
припинена, з-під варти звільнений за недове-
денням злочину. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 265

ГОНТАР Лука Юхимович. 1900 р. народ-
ження, с Преображенка, проживав у с. Кри-
нички (нині його немає) Оріхівського р-ну 
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Запорізької області, українець, малограмот-
ний, селянин-одноосібник. Заарештований 
14 грудня 1932 року. Звинувачення: прово-
див антирадянську агітацію. Оріхівським ра-
йонним судом 9 квітня 1933 року засуджений 
до 1 року примусових робіт. Подальша його 
доля невідома. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 965

ГОНЧАРЕНКО Григорій Васильович, 
1911 р. народження, с. Лозанівка, проживав 
у м. Ногайську (нині м. Приморськ того ж 
р-ну) Запорізької області, українець, освіта 
початкова, член ВКП(б) в 1941 р. Заарешто-
ваний 6 листопада 1943 року. Звинувачення: 
під час окупації німцями Запорізької облас-
ті співробітничав з фашистами: був завіду-
вачем місцевого млина і допомагав німцям 
борошном. Приморським РВ НКДБ 24 січня 
1944 року справа припинена за недоведен-
ням обвинувачення, з-під варти звільнений. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1300

ГОНЧАРЕНКО Данило Андрійович, 
1884 р. народження, м. Ялта АР Крим, украї-
нець, освіта початкова. Проживав у м. Меліто-
полі того ж р-ну Запорізької області. Протоди-
якон Мелітопольського собору. Заарештова-
ний 22 липня 1935 року. Звинувачення: попу-
ляризував і поширював серед населення адре-
си комітетів закордонної допомоги. Дніпро-
петровським обласним судом 25 грудня 1935 
року засуджений до 5 років позбавлення волі і 
3 років поразки в правах за контрреволюційну 
діяльність. Реабілітований у 1995 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 925

ГОНЧАРУК Олександр Романович, 
1897 р. народження, с. Застінок Новогруд-
ського р-ну Гродненської області, Білору-
сія, українець, малограмотний. Проживав у 
с. Чубарівка Пологівського р-ну Запорізької 
області. Помічник механіка млина № 8 с. Чу-
барівка. Заарештований 24 листопада 1932 
року. Звинувачення: колишній махновець, 

контрреволюціонер, агітував проти радян-
ської влади. Чубарівським РВ ДПУ 17 січня 
1933 року справа припинена за недоведен-
ням обвинувачення, з-під варти звільнений. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 899

ГОРАЖА Григорій Іванович, 1902 р. на-
родження, смт Корсунь Єнакіївської міськра-
ди Донецької області, українець, освіта по-
чаткова. Відбував покарання в Мелітополь-
ській тюрмі Запорізької області. Опергрупою 
ВТК УНКВС по Запорізькій області 18 черв-
ня 1941 року висунуте звинувачення: прово-
див агітацію серед ув’язнених проти захо-
дів партії та уряду. Запорізький обласний суд                                                                                     
18 серпня 1941 року передав справу в Сверд-
ловський обласний суд для слухання за місцем 
ув’язнення. 16 червня 1942 року звільнений з 
тюрми м. Свердловська за відбуттям терміну 
покарання. Реабілітований у 1991 році. 

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1205

ГОРБАНЬ Авк-
сентій Дем’янович, 
1883 р. народження, с. 
Терпіння Мелітополь-
ського р-ну, проживав 
у м. Бердянську Запо-
різької області, украї-
нець, освіта початко-
ва. Бухгалтер Бердян-
ського овочторгу. Заа-

рештований 29 серпня 1937 року. Звинувачен-
ня: займався контрреволюційною агітацією 
троцькістського спрямування. Дніпропетров-
ським обласним судом 29 грудня 1937 року за-
суджений до 5 років позбавлення волі і 2 років 
поразки в правах. Реабілітований у 1990 році. 

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 715

ГОРБАНЬ Іван Маркович, 1882 р. на-
родження, нар. і проживав у с. Кизияр (нині 
в межах м. Мелітополя) Запорізької облас-
ті, українець, малограмотний. Тесля кол-
госпу «Пролетарська культура» в с. Кизияр.                

15 Зам. № 3393
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Заарештований 9 червня 1934 року. Звину-
вачення: агітував селян не вступати до кол-
госпу і проти радянської влади. Мелітополь-
ським міським судом за контрреволюцій-
ну агітацію 25 червня 1934 року засуджений 
до 6 років позбавлення волі і 3 років пораз-
ки в правах. Верховним судом УРСР 15 лип-
ня 1934 року термін покарання зменшено до 
3 років позбавлення волі і 1 року поразки в 
правах. Реабілітований у 1993 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 888

ГОРБАНЬ Хома Гнатович, 1879 р. на-
родження, с. Юрківка Оріхівського р-ну, про-
живав у с. Нововасилівське Вільнянського 
р-ну Запорізької області, українець, малогра-
мотний, селянин-одноосібник. Заарештова-
ний 2 серпня 1938 року. Звинувачення: серед 
свого оточення проводив контрреволюційну 
фашистську роботу. Запорізьким обласним 
судом 28 травня 1939 року справа припинена 
за недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 707

ГОРБАЧЕНКО Іван Михайлович, 1918 р.
народження, нар. і проживав у с. Борисів-
ка Приморського р-ну Запорізької облас-
ті, українець, освіта початкова. Колгоспник 
к-спу в с. Лозанівка. Заарештований 1 берез-
ня 1944 року. Звинувачення: будучи поране-
ним під час війни, дезертирував з госпіталю 
в село Борисівку. Військовим прокурором 
Мелітопольського гарнізону 5 липня 1944 
року справу припинено з накладенням дис-
циплінарного стягнення владою начальника 
гарнізону. Подальша його доля невідома. Ре-
абілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1331

ГОРБЕНКО Олена Михайлівна, 1912 р. 
народження, нар. і проживала в м. Запоріж-
жі, українка, малограмотна, домогосподарка. 
Запорізьким МВ НКВС 21 січня 1938 року 
відібрана підписка про невиїзд. Звинувачен-
ня: разом з чоловіком займалася контррево-

люційною діяльністю. Запорізьким облас-
ним УНКВС 7 січня 1939 року справу припи-
нено, підписку про невиїзд анульовано. Реа-
білітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 471

ГОРБОВСЬКИЙ Микола Тимофійо-
вич, 1905 р. народження, с. Явне Баранів-
ського р-ну Житомирської області, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Інзівка При-
морського р-ну Запорізької області. Керую-
чий 2-ї дільниці радгоспу «Вільний». Зааре-
штований 19 жовтня 1943 року. Звинувачен-
ня: перебував у полоні в німців, а згодом, пра-
цюючи в радгоспі «Вільний», активно сприяв 
німецьким властям. УНКДБ Запорізької об-
ласті 8 червня 1944 року справу припинено 
за недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1342

ГОРБУНОВ Степан Семенович, 1888 р. 
народження, м. Кривий Ріг Дніпропетровсь-
кої області, українець, освіта середня, член 
ВКП(б). Проживав у м. Запоріжжі. Колиш-
ній член Запорізького облсуду. Тимчасово 
ніде не працював. Заарештований 13 серпня 
1941 року. Звинувачення: в бесіді з працівни-
ками облсуду розповсюджував провокаційні 
чутки про становище на фронті і негативно 
оцінював діяльність командувача фронтом 
Тимошенка. Військовим трибуналом НКВС 
УРСР 17 серпня 1941 року справу припинено 
за недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1593

ГОРІН Нехім Годевічович, 1882 р. на-
родження, м. Рівне Херсонської губернії (так 
у кр. справі), єврей, малограмотний. Прожи-
вав у с. Фрайндорф (стара назва) Новозлато-
пільської сільрди Гуляйпільського р-ну За-
порізької області. Рядовий колгоспник к-спу 
«Ротфельд» в с. Фрайндорф. Заарештований 
15 січня 1933 року. Звинувачення: агітував 
проти заходів радянської влади. Прокурором 
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Люксембурзької дільниці 30 березня 1933 
року справа припинена за недоведенням об-
винувачення, з-під варти звільнений. Реабілі-
тований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 897

ГОРОБЕЦЬ Петро Никифорович, 1909 р.
народження, нар. і проживав у с. Наталівка За-
порізького р-ну Запорізької області, українець, 
освіта початкова. Каменотес Наталівсько-
го кам’яного кар’єру. Заарештований 2 груд-
ня 1933 року. Звинувачення: мав намір вчини-
ти терористичний акт над активістом колгос-
пу «Пролетар» Прийменком М. Запорізьким 
міським нарсудом 26 січня 1934 року спра-
ва припинена за недоведенням злочину, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 903

ГОРОХОВ Гаврило Дмитрович, 1905 р. 
народження, с. Севрухи Смоленської області 
(так у кр. справі), росіянин, освіта початкова. 
Проживав у с. Луганське Розівського р-ну За-
порізької області. Рядовий колгоспник к-спу 
«Ротфронт» в с. Луганське. Заарештований 
3 серпня 1938 року. Звинувачення: учасник 
контрреволюційної фашистської організації. 
Запорізьким обласним судом 20 травня 1939 
року справа припинена за недоведенням об-
винувачення, з-під варти звільнений. Реабілі-
тований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 755

ГОРОХОВ Микола Йосипович, 1892 р.
народження, нар. і проживав у смт Балаби-
не Запорізького р-ну Запорізької області, 
українець, малограмотний. Голова колгоспу           
ім. 90-го Уральського полку в смт Балабине. 
Заарештоаний 18 грудня 1943 року, 29 люто-
го 1944 року переведений на підписку про не-
виїзд. Звинувачення: в період німецької оку-
пації працював бригадиром сільгоспобщини, 
тісно співробітничав з німцями та працюючи 
в 1943 році головою колгоспу, саботував вико-
нання плану хлібозаготівель. Запорізьким РВ 
НКВС 7 квітня 1944 року справа припинена 

за недоведенням обвинувачення, запобіжний 
захід анульовано. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1087

ГОРПИНИЧ Віктор Тимофійович,   
1893 р. народження, с. Варварівка Гуляйпіль-
ського р-ну, проживав у с. Любицьке Новоми-
колаївського р-ну Запорізької області, украї-
нець, малограмотний. Колгоспник к-спу «Гі-
гант» в с. Любицьке. Заарештований 28 черв-
ня 1938 року. Звинувачення: учасник контр-
революційної повстанської організації. Запо-
різьким обласним судом 21 липня 1939 року 
справа припинена за недоведенням обвину-
вачення, з-під варти звільнений. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 752

ГОРТШТЕЙН Євген Карлович, 1892 р.
народження, місце народження не встанов-
лено, німець, освіта початкова. Проживав у 
смт Куйбишеве того ж р-ну Запорізької об-
ласті. Технік-будівельник Куйбишевсько-
го райземвідділу. Заарештований 5 вересня 
1941 року. Звинувачення: соціально небез-
печний елемент: проводив антирадянську 
агітацію, вихваляв фашистський лад у Ні-
меччині. УНКВС по Актюбінській області 
11 лютого 1942 року справу припинено за не-
доведенням обвинувачення. Подальша його 
доля невідома. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1911

ГОРЯГА Євген Євстахійович, 1900 р. 
народження, с. Семенівка Пологівського р-ну 
Запорізької області, українець, освіта серед-
ня. Член ВКП(б). Проживав у м. Генічеську 
того ж р-ну Херсонської області. Заступник 
голови Генічеського райвиконкому. Зааре-
штований 11 січня 1938 року. Звинувачення: 
був учасником контрреволюційної терорис-
тичної право-троцькістської організації. Вій-
ськовим трибуналом Харківського військово-
го округу 26 серпня 1939 року виправданий 
за недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 58 
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ГОСТИЩЕВ Іван Тарасович, 1897 р. 
народження, нар. і проживав у с. Тимошів-
ка Михайлівського р-ну Запорізької області, 
росіянин, освіта початкова. Ветсанітар кол-
госпу ім. Петровського в с. Тимошівка. За-
арештований 27 травня 1937 року. Звинува-
чення: займався антирадянською роботою 
серед колгоспників. Дніпропетровським об-
ласним судом 9 січня 1938 року виправданий 
за недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 93

ГОФМАН Йосип Християнович, 1876 р. 
народження, нар. і проживав у с. Новокрас-
нівка Володарського р-ну Донецької області, 
німець, малограмотний. Бригадир колгоспу в                                                                                      
с. Новокраснівка. Заарештований 22 листо-
пада 1932 року. Звинувачення: шкодив кол-
госпному ладу. Дніпропетровським облас-
ним судом 2 грудня 1932 року засуджений до 
8 років позбавлення волі. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 887

ГРАБОВИЙ Гнат Якович, 1906 р. народ-
ження, с. Балки Василівського р-ну, проживав 
у с. Михайлівка того ж р-ну Запорізької об-
ласті, українець, малограмотний. Колгоспник 
к-спу ім. Будьонного в с. Михайлівка-Перша. 
Заарештований 7 жовтня 1937 року. Звину-
вачення: проводив контрреволюційну робо-
ту серед колгоспників. «Трійкою» УНКВС по 
Дніпропетровській області 20 жовтня 1937 
року засуджений до 10 років позбавлення 
волі за активну контрреволюційну агітацію 
та заклик до збройного повалення радянської 
влади. Реабілітований у 1956 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1809

ГРАФ Ванделін Іванович, 1898 р. на-
родження, с. Новогорівка Токмацького р-ну, 
проживав у с. Плодородне Михайлівського 
р-ну Запорізької області, німець, освіта по-
чаткова. Рахівник пункту «Заготзерно». За-
арештований 2 серпня 1938 року. Звинува-

чення: учасник німецької повстанської ор-
ганізації, проводив антирадянську агітацію. 
Запорізьким обласним судом 20 червня 1939 
року справа припинена за недоведенням 
складу злочину, з-під варти звільнений. Реа-
білітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 781

ГРЕНІК Олександр 
Іванович, 1910 р. на-
родження, с. Катери-
нофельд (нині приєд-
нане до с. Новоселів-
ка) Оріхівського р-ну, 
проживав у м. Моло-
чанську Токмацько-
го р-ну Запорізької об-
ласті, німець, мало-

грамотний. Обрубник промартілі «Технік» у                                          
м. Молочанську. Заарештований 7 вересня 
1941 року Звинувачення: антирадянська осо-
ба, вів агітацію проти заходів радянського 
уряду. УНКВС Свердловської області 29 лис-
топада 1942 року справу припинено у зв’язку 
зі смертю звинувачуваного 21 червня 1942 
року в Івдельтаборі НКВС СРСР. Реабіліто-
ваний у 2000 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1919

ГРЕЧИХА Корній Минович, 1908 р. на-
родження, місця народження і проживання 
не встановлені, українець, освіта початкова. 
Рядовий колгоспник к-спу «Червоний Жов-
тень» (інших відомостей немає). Заарешто-
ваний не пізніше березня 1940 року. Звину-
вачення: вів контрреволюційну агітацію се-
ред колгоспників. Колегією Верховного суду 
УРСР за контрреволюційну агітацію серед 
колгоспників 19 березня 1940 року засудже-
ний до 2 років позбавлення волі. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 891

ГРЕЧМАН Віктор Якович, 1921 р. на-
родження, нар. і проживав у с. Кронсфельд 
(нині с. Мар’янівка) Михайлівського р-ну 
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Запорізької області, німець, освіта початко-
ва. Рядовий колгоспник к-спу ім. Свердлова 
в с. Кронсфельд. Заарештований 3 вересня 
1941 року. Звинувачення: син куркуля, бать-
ко репресований органами НКВС за контр-
революційну діяльність. Перебував у місцях 
ув’язнення Актюбінської області. Подальша 
його доля невідома. УКДБ по Запорізькій об-
ласті 28 жовтня 1964 р. справа припинена за 
відсутністю події злочину. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1901

ГРИБОВСЬКИЙ Володимир Антоно-
вич, 1898 р. народження, с. Тарноруда Во-
лочиського р-ну Хмельницької області, по-
ляк, освіта початкова. Проживав у с. Руба-
нівка Великолепетиського р-ну Херсонської 
області. Рядовий колгоспник к-спу «Схід» в 
с. Рубанівка. Заарештований 15 березня 1938 
року. Звинувачення: проводив контрреволю-
ційну польсько-націоналістичну діяльність 
на користь Польщі. Запорізьким обласним 
судом 16 липня 1939 року справа припинена 
за недоведенням обвинувачення, з-під вар-
тим звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр.756

ГРИГОРЕНКО Панас Андрійович, 1881 р. 
народження, смт Комишуваха Оріхівського 
р-ну, проживав у смт Нововасилівка Приазов-
ського р-ну Запорізької області, українець, ма-
лограмотний. Ветеринарний санітар колгоспу 
ім. Будьонного в смт Нововасилівка. Заарешто-
ваний 19 жовтня 1943 року. Звинувачення: під 
час німецької окупації Запорізької області ак-
тивно допомагав фашистам виявляти відданих 
радянській владі громадян, писав на них доне-
сення. Прокуратурою Харківського військово-
го округу 15 червня 1944 року справу припине-
но за недоведенням обвинувачення, з-під вар-
ти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1264

ГРИГОР’ЄВА Феодосія Олексіївна, 
1897  р.   народження,   нар.   і   проживала  в 

с. Астраханка Мелітопольського р-ну Запо-
різької області, росіянка, малограмотна, до-
могосподарка. Нововасилівським РВ НКВС 
4 листопада 1935 року відібрана підписка 
про невиїзд. Звинувачення: листувалася з за-
кордонними фашистськими організаціями з 
метою одержання від них грошової допомо-
ги. Прокурором Дніпропетровської області 
20 квітня 1936 року справа припинена за не-
доведенням обвинувачення, запобіжний за-
хід скасовано. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 676

ГРИНЬКО Пилип Андрійович, 1902 р. 
народження, нар. і проживав у м. Токмаку 
того ж  р-ну Запорізької області, українець, 
освіта початкова. Бухгалтер міськжитлоу-
правління м. Великий Токмак. Заарештова-
ний 18 листопада 1943 року. Звинувачення: 
під час окупації працював секретарем сіль-
управи, виконував усі німецькі розпоряджен-
ня. Військовим трибуналом військ НКВС За-
порізької області 12 березня 1944 року спра-
ву припинено за недоведенням складу злочи-
ну, з-під варти звільнений. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1133

ГРИСЬКО Павло Федорович, 1916 р. 
народження, с. Леляки Баришівського р-ну 
Київської області, українець, освіта неповна 
середня. Проходив термінову військову служ-
бу в м. Запоріжжі. Червоноармієць 17-го вій-
ськового батальйону. Заарештований 10 груд-
ня 1937 року. Звинувачення: серед червоно-
армійців проводив антирадянську агітацію і 
пропагував троцькізм. Військовим трибуна-
лом 7-го корпусу Харківського військового 
округу 25 червня 1938 року виправданий за 
відсутністю складу злочину. Реабілітований у 
1938 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 86 

ГРИЦАЙ Леонтій Никифорович, 1894 р.
народження, нар. і проживав у с. Новоспа-
сівка (нині с. Осипенко) Бердянського р-ну        
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Запорізької області, українець, освіта по-
чаткова. Швець колгоспу ім. Ворошилова в           
с. Новоспасівка. Заарештований 23 травня 
1938 року. Звинувачення: учасник контррево-
люційної повстанської організації, проводив 
антирадянську агітацію. Запорізьким облас-
ним судом 22 червня 1939 року справа припи-
нена за недоведенням обвинувачення, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 605

ГРИЦЕН-ГРИЦИНА Степан Федоро-
вич, 1899 р. народження, с. Гульча колиш-
ньої Волинської губернії, нині територія 
Польщі (так у кр. справі), українець, освіта 
початкова. Член ВКП(б). Проживав у с. Вер-
бове (нині його немає) Вільнянського р-ну 
Запорізької області. Заступник директора 
свинорадгоспу «Вербове». Заарештований 
25 серпня 1935 року. Звинувачення: прово-
див антирадянську агітацію, вихваляв полі-
тику Троцького, розповідав політичні анек-
доти. Дніпропетровським обласним судом  
13 лютого 1936 року засуджений до 3 років 
позбавлення волі і 2 років поразки в правах. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 83   

ГРИЩЕНКО Іларіон Михейович, 1885 р. 
народження, нар. і проживав у с. Новоспасів-
ка (нині с. Осипенко) Бердянського р-ну За-
порізької області, українець, освіта початко-
ва. Тесля колгоспу «Заповіт Ілліча» в с. Но-
воспасівка. Заарештований 23 травня 1938 
року. Звинувачення: учасник контрреволю-
ційної повстанської організації. Запорізь-
ким обласним судом 27 квітня 1939 року за 
контрреволюційну агітацію засуджений до 
5 років позбавлення волі і 3 років поразки в 
правах. Реабілітований у 1995 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 302

ГРИЩЕНКО Семен Іванович, 1878 р. 
народження, с. Шотівка Іванівського р-ну 
Херсонської області, українець, освіта почат-
кова. Проживав у с. Тихонівка Мелітополь-

ського р-ну Запорізької області. Заступник 
голови колгоспу ім. Петровського в с. Ти-
хонівка. Заарештований 22 листопада 1932 
року. Звинувачення: систематично агітував 
селян проти хлібозаготівель. Дніпропетров-
ським обласним судом 25 листопада 1932 
року за контрреволюційну агітацію засудже-
ний до 10 років позбавлення волі і 3 років 
поразки в правах. Верховним судом УРСР 
3 лютого 1933 року термін покарання змен-
шений до 5 років позбавлення волі, а 3 серп-
ня 1933 року від покарання звільнений. Ор-
ган, що прийняв таке рішення і його мотив 
не встановлені. Реабілітований у 1993 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 893

ГРИЩЕНКОВА Олександра Артемівна,
1920 р. народження, с. Алфімове Касплян-
ського р-ну Смоленської області (так у кр. 
справі), росіянка, освіта середня. Проживала 
в м. Запоріжжі. Робітниця залізничного цеху 
заводу «Запоріжсталь». 21 січня 1953 року ві-
дібрана підписка про невиїзд. Звинувачення: 
дружина ворога народу – чоловік у 1941 році 
перейшов на бік фашистів. УМВС Запорізької 
області 24 квітня 1953 року справу припинено 
за амністією від 27.03.1953 року, запобіжний 
захід скасовано. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1483

ГРІДІН Іван Васильович, 1911 р. народ-
ження, нар. і проживав у с. Гусарка Куйби-
шевського р-ну Запорізької області, росі-
янин, освіта початкова. Їздовий колгоспу 
«Вільна праця» в с. Гусарка. Заарештований 
2 березня 1938 року. Звинувачення: займався 
контрреволюційною діяльністю, порвав пор-
трети Сталіна і письменника Пушкіна. Дні-
пропетровським обласним судом 21 листопа-
да 1938 року засуджений до 6 років позбав-
лення волі і 2 років поразки в правах. Вер-
ховним судом УРСР 9 лютого 1939 року піс-
ля розгляду касаційної скарги засудженого 
справу припинено, з-під варти звільнений. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 682   
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ГРІНБЛАТ Гілель Меєрович, 1880 р. 
народження, нар. і проживав у смт Розівка 
того ж р-ну Запорізької області, єврей, осві-
та початкова. Відбував покарання в Меліто-
польській виправній сільськогосподарській 
колонії № 36 НКВС УРСР за розтрату дер-
жавного майна та підробку документів. За-
арештований у колонії 24 квітня 1939 року. 
Звинувачення: критикував серед в’язнів ста-
більність радянських грошей. Запорізьким 
обласним судом 22 вересня 1939 року засу-
джений до 2 років позбавлення волі і 2 ро-
ків поразки в правах за контрреволюцій-
ний анекдот та вихваляння царизму серед 
в’язнів. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 244

ГРІНВАЛЬД Наум Юхимович, 1885 р. 
народження, м. Херсон, єврей, освіта вища 
(фармацевт). Проживав у смт Куйбише-
ве того ж р-ну Запорізької області. Завідую-
чий аптекою в смт Куйбишеве. Заарештова-
ний 7 серпня 1937 року, 15 лютого 1938 року 
переведений на підписку про невиїзд. Зви-
нувачення: вихваляв Троцького, Зінов’єва і 
П’ятакова, а інших вождів партії називав гра-
біжниками. Дніпропетровським обласним 
судом 23 червня 1938 року справа припинена 
за недоведенням обвинувачення, запобіжний 
захід скасовано. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 843

ГРОЗДЄВ Федір Феодосійович, 1884 р. 
народження, нар. і проживав у с. Микола-
ївка Приазовського р-ну Запорізької облас-
ті, болгарин, малограмотний. Колгоспник 
к-спу «Нове життя» в с. Миколаївка. Заареш-
тований 25 лютого 1938 року. Звинувачення: 
проводив контрреволюційну агітацію серед 
болгарського населення. Помер 10 вересня 
1939 року в лікарні Дніпропетровської тюр-
ми. Запорізьким обласним судом 27 верес-
ня 1939 року справа припинена у зв’язку зі 
смертю обвинувачуваного. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 747

ГРОЙСМАН Марія (Мано) Юдівна 
(ПОЗИЧ Олена Іванівна), 1925 р. народжен-
ня, м. Звенигородка Черкаської області, єврей-
ка, освіта незакінчена середня. Проживала в 
с. Нижня Хортиця Запорізького р-ну Запорізь-
кої області. Без певних занять. Заарештована 
18 жовтня 1943 року. Звинувачення: прожива-
ла за підробними документами, підозрювала-
ся в шпигунстві. УНКВС по Запорізькій об-
ласті 26 листопада 1943 року справу припине-
но за недоведенням звинувачення, з-під варти 
звільнена. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1121     

ГРУДЕНТАЛЕР Іван Іванович, 1907 р. 
народження, с. Гутерталь (нині с. Кирпичне) 
Мелітопольського р-ну, проживав у с. Тігенга-
ген (нині с. Левадне) Токмацького р-ну Запо-
різької області, німець, освіта початкова. Бух-
галтер транспортного відділу райспоживспіл-
ки. Заарештований 18 лютого 1938 року. Зви-
нувачення: учасник контрреволюційної по-
встанської організації. Запорізьким обласним 
судом 22 червня 1939 року справа припине-
на за недоведенням звинувачення, з-під варти 
звільнений. Великотокмацьким РВ НКВС заа-
рештований 16 серпня 1941 року за контррево-
люційну діяльність і направлений у Свердлов-
ську область. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 3 жовтня 1942 року засуджений за контр-
революційну діяльність до розстрілу. Вирок 
виконано 20 листопада 1942 року. Місце похо-
вання невідоме. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 770

ГУДИМ Свиридон Андрійович, 1873 р.
народження, нар. і проживав у с. Копані (нині 
с. Ясна Поляна) Оріхівського р-ну Запорізь-
кої області, українець, освіта початкова, од-
ноосібник. Заарештований 16 лютого 1932 
року. Звинувачення: колишній куркуль, агі-
тував проти заходів радянської влади на селі. 
Новомиколаївським РВ ДПУ 11 грудня 1932 
року справа припинена за недоведенням об-
винувачення, з-під варти звільнений. Реабілі-
тований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 902
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ГУЛИЙ Семен Іванович, 1898 р. народ-
ження, нар. і проживав у с. Чапаєвка Поло-
гівського р-ну Запорізької області, украї-
нець, малограмотний. Ветсанітар колгоспу 
«Профінтерн» в с. Чапаєвка. Заарештований 
8 червня 1938 року. Звинувачення: проводив 
серед населення контрреволюційну агітацію, 
спрямовану проти існуючого ладу, вів дивер-
сійну роботу в колгоспі. Запорізьким облас-
ним судом 20 квітня 1939 року справа припи-
нена за недоведенням обвинувачення, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 540

ГУЛЬ Іван Степанович, 1890 р. народ-
ження, с. Середичі Львівської губернії (так у 
кр. справі), українець, малограмотний. Про-
живав у м. Запоріжжі. Тимчасово ніде не пра-
цював. Заарештований 6 листопада 1935 року. 
Звинувачення: підозрювався в переході кор-
дону на територію Румунії. Запорізьким МВ 
НКВС 27 грудня 1935 року справа припинена 
за недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 898 

ГУМЕНИК Іван Фрідріхович, 1906 р. 
народження, нар. і проживав у с. Маріагейм 
(нині с. Молодіжне) Михайлівського р-ну За-
порізької області, німець, освіта не встанов-
лена. Колгоспник к-спу «Форвертс» в с. Ма-
ріагейм. Заарештований 3 вересня 1941 року. 
Звинувачення: походить з куркулів, репресо-
ваних органами НКВС за контрреволюцій-
ну діяльність. Опервідділом Актюбкомбіна-
ту НКВС 23 лютого 1943 року справу припи-
нено за недоведенням обвинувачення. Реабі-
літований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1868

ГУНЧЕВСЬКИЙ Максим Петрович, 
1905 р. народження, с. Хорошів Білогірського 
р-ну Хмельницької області, українець, осві-
та початкова. Проживав у с. Веселе Веселів-
ського р-ну Запорізької області. Колгоспник 
к-спу «Південний комунар». Заарештований 

30 травня 1938 року. Звинувачення: проводив 
контрреволюційну агітацію серед населення. 
Запорізьким обласним судом 10 вересня 1939 
року справа припинена і з-під варти звільне-
ний за недоведенням обвинувачення. Реабілі-
тований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 250

ГУНЬКО Петро Якимович, 1904 р. народ-
ження, нар. і проживав у с. Чубарівка Поло-
гівського р-ну Запорізької області, українець, 
освіта початкова. Безробітний. Заарештова-
ний 19 жовтня 1943 року. Звинувачення: в 
період окупації вступив до німецької армії і 
отримав чин унтерофіцера. Пологівським РВ 
НКВС 12 лютого 1944 року справу припине-
но за недоведенням обвинувачення, направ-
лений в спецтабір НКВС для фільтрації. Реа-
білітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1315

ГУРЕВИЧ Рахіль Григорівна, 1880 р. 
народження, м. Полоцьк Вітебської області 
(Білорусь), єврейка, освіта початкова. Про-
живала в м. Мелітополі Запорізької облас-
ті, домогосподарка. Мелітопольським РВ 
НКВС 28 січня 1936 року відібрана підпис-
ка про невиїзд. Звинувачення: учасниця сек-
тантської організації «Допомога». Дніпропе-
тровською обласною прокуратурою 3 травня 
1936 року справа припинена за відсутністю 
складу злочину, запобіжний захід скасовано. 
Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 822

ГУРИЦЬКИЙ Михайло Іванович, 1907 р.
народження, нар. і проживав у с. Наталів-
ка Запорізького р-ну Запорізької області, 
українець,малограмотний. Каменотес Ната-
лівського кам’яного кар’єру. Заарештований 
2 грудня 1933 року. Звинувачення: мав намір 
вчинити терористичний акт над активістом 
колгоспу «Прогрес» у с. Наталівка Приймен-
ком М. Запорізьким міським нарсудом 26 січ-
ня 1934 року справу припинено за недоведен-
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ням обвинувачення, з-під варти звільнений. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 903

ГУРІНШТЕЙН Ольга Євсеївна, 1888 р. 
народження, с. Смоляни Оршанського р-ну 
Вітебської області (Білорусія), єврейка, член 
ВКП(б), освіта вища. Проживала в м. Запо-
ріжжі. Директор середньої школи № 25 в 
м. Запоріжжі. Заарештована 15 липня 1938 
року. Звинувачення: проводила активну ан-
тирадянську діяльність, в тому числі агіта-
цію. Запорізьким обласним судом 1 квітня 
1939 року справа припинена за недоведен-
ням обвинувачення, з-під варти звільнена. 
Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 349

ГУРЯ Никифор Дмитрович, 1898 р. на-
родження, нар. і проживав у с. Новоспасівка 
(нині с. Осипенко) Бердянського р-ну Запорізь-
кої області, українець, малограмотний. Муляр 
колгоспу «Червоний орач» в с. Новоспасівка. 
Заарештований 23 травня 1938 року. Звинува-
чення: був учасником контрреволюційної по-
встанської організації. Запорізьким обласним 
судом 20 червня 1939 року справа припинена 
за недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 706

ГУСАК Гаврило Миколайович, 1891 р.
народження, с. Куземин Охтирського р-ну 
Сумської області, українець, малограмотний. 
Проживав у с. Петерсгаген (нині с. Кутузів-
ка) Токмацького р-ну Запорізької області. 
Колгоспник к-спу ім. 17-го партз’їзду. Зааре-
штований 12 січня 1944 року. Звинувачення: 
в період окупації вступив до поліції, виказу-
вав німцям комуністів і партизанів. Велико-
токмацьким РВ НКВС 15 квітня 1944 року 
справа припинена за недоведенням складу 
злочину, з-під варти звільнений. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1108

ГУСАР Леонід Михайлович, 1918 р. 
народження, с. Водотиї Коростишівського 
р-ну Житомирської області, українець, осві-
та середня. Проживав у м. Приморську того 
ж р-ну Запорізької області. Землевпорядник 
при агроконторі по Приморському району. 
Заарештований 16 жовтня 1943 року. Звину-
вачення: брав на окупованій німцями тери-
торії активну участь у розпуску колгоспів, 
мав тісний зв’язок з поліцією. УНКДБ по За-
порізькій області 26 січня 1944 року справу 
припинено за недоведенням обвинувачен-
ня, з-під варти звільнений. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1340

ГУСЄВ Матвій Кузьмич, 1884 р.        
народження, с. Демидове Касимівського 
р-ну Рязанської області (Росія), росіянин, 
освіта середня. Проживав у м. Гуляйпо-
лі того ж р-ну Запорізької області. Викон-
роб будівництва Гуляйпільської МТС. За-
арештований 5 липня 1930 року, 8 серпня 
1930 року переведений на підписку про не-
виїзд. Звинувачення: допускав саботаж при 
виконанні робіт по спорудженню МТС. По-
дальша його доля невідома. Реабілітований 
у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1477

ГУЧЕК Антон Антонович, 1907 р. на-
родження, с. Томашівка Ярмолинецького 
р-ну Хмельницької області, українець, осві-
та початкова. Проживав у с. Лінденау (нині 
с. Любимівка) Токмацького р-ну Запорізької 
області. Рядовий колгоспник к-спу ім. Ен-
гельса в с. Лінденау. Заарештований 26 трав-
ня 1938 року. Звинувачення: проводив ак-
тивну контрреволюційну діяльність. Запо-
різьким обласним судом 21 червня 1939 року 
справа припинена за недоведенням обвину-
вачення, з-під варти звільнений. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 757
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Д
ДАКОВ Марк Георгійович, 1901 р. на-

родження, нар. і проживав у с. Андрівка Бер-
дянського р-ну Запорізької області, болгарин, 
малограмотний. Рядовий колгоспник к-спу 
ім. Коларова в с. Андрівка. Заарештований 
15 квітня 1938 р. Звинувачення: учасник бол-
гарської націоналістичної контрреволюцій-
ної повстанської організації. Бердянським РВ 
НКВС 10 лютого 1939 р. пред’явлене звинува-
чення в агітації проти радянської влади. Запо-
різьким обласним судом 28 квітня 1939 р. за-
суджений до 1 року позбавлення волі. З ураху-
ванням попереднього ув’язнення з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1963 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 42   

ДАНИЛЕНКО Степан Петрович, 1888 р.
народження, с. Карапиші Миронівського 
р-ну Київської області, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Верхня Хортиця За-
порізького р-ну Запорізької області. Сто-
рож МТС в  с. Верхня  Хортиця. Заарешто-
ваний 12 січня 1944 року. Звинувачення: в 
період окупації виказував німцям партійно-
радянський актив. Запорізьким РВ НКВС                                                                               
24 квітня 1944 року справу припинено за 
недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1329

ДАНИЛЕНКО Яків Адамович, 1891 р. 
народження, с. Карпівка Лоєвського р-ну Го-
мельської області (Білорусь), білорус, осві-
та початкова. Проживав у с. Костянтинівка 
Мелітопольського р-ну Запорізької області. 
Рядовий колгоспник к-спу «Червоний Жов-
тень» Костянтинівської сільської ради. За-
арештований 12 листопада 1943 року. Звину-
вачення: під час окупації активно допомагав 
німецькій армії в постачанні харчів, займав-
ся антирадянською агітацією. Військовим 
трибуналом військ НКВС Запорізької облас-
ті 9 травня 1944 року справу припинено за 
недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1404

ДАНИЛОВ Іван Миколайович, 1906 р.
народження, с. Максимовська Усть-Кубинсь-
кого р-ну Вологодської області (Росія), росі-
янин, освіта початкова. Проживав у м. Запо-
ріжжі. Слюсар енерговідділу заводу «Запо-
ріжсталь». Заарештований 21 вересня 1941 
року. Звинувачення: працюючи на оборонних 
роботах, критикував оборонні вали міста За-
поріжжя, ображав працівників міліції нецен-
зурними словами. Вірогідно, у жовтні 1941 
року був відправлений в діючу армію і заги-
нув 15.02.1942 року в с. Пісочин  Харківської 
області. УМДБ по Запорізькій області 23 лип-
ня 1952 року справу припинено за недоведен-
ням злочину і в зв’язку зі смертю обвинувачу-
ваного. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1513

ДАНИЛОВ Олександр Семенович, 
1903 р. народження, с. Лобковичі Кричев-
ського р-ну Могильовської області (Бі-
лорусь), росіянин, освіта неповна серед-
ня. Проживав у м. Запоріжжі. Виконувач 
обов’язків головного бухгалтера «Дніпрое-
нерго». Заарештований 28 січня 1938 року. 
Звинувачення: учасник контрреволюційної 
організації, проводив підривну діяльність в 
системі «Дніпроенерго». Військовою колегі-
єю Верховного суду СРСР за участь в анти-
радянській право-троцькістській організації           
24 жовтня 1938 року засуджений до 15 років 
позбавлення волі і 5 років поразки в правах. 
Реабілітований у 1956 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1800 

ДАНЧЕНКО Параска Миколаївна, 
1879 р. народження, м. Токмак того ж р-ну За-
порізької області, проживала в м. Запоріжжі, 
освіта початкова, домогосподарка. Заареш-
тована 10 вересня 1937 року. Звинувачення: 
дружина ворога народу, систематично агіту-
вала проти існуючого ладу. Запорізьким МВ 
НКВС 4 січня 1938 року у зв’язку з похилим 
віком звинувачуваної справа припинена, з-під 
варти звільнена. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 390
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ДАЦЕВ Сидір Сидорович, 1909 р. народ-
ження, с. Тернівка Перша (нині с. Мала Тер-
нівка), проживав у с. Охрімівка Якимівсько-
го р-ну Запорізької області, болгарин, мало-
грамотний. Голова колгоспу «День Паризької 
комуни» в с. Охрімівка. Заарештований 4 жов-
тня 1944 року. Звинувачення: вороже налашто-
ваний до заходів радянської влади та ВКП(б), 
працюючи головою колгоспу, саботував збір 
зернових та хлібозаготівлі. Військовим три-
буналом військ НКВС Запорізької області            
20 січня 1945 року за контрреволюційний са-
ботаж засуджений до 7 років позбавлення волі 
і 2 років поразки в правах. Колегія Верховного 
суду СРСР 31 травня 1946 року перекваліфі-
кувала злочин на бездіяльність посадової осо-
би, визначивши покарання – 3 роки позбавлен-
ня волі. Звільнений з увязнення за амністією 
від 7.07.1945 року. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1307

ДВОРНИКОВА Олександра Митрофа-
нівна, 1898 р. народження, с. Мелихи Чорну-
хінського р-ну Полтавської області, українка, 
освіта початкова. Відбувала покарання в За-
порізькій виправно-трудовій колонії. Запо-
різьким МВ НКВС 9 серпня 1938 року звину-
вачена в проведенні організаційної контрре-
волюційної агітації. Дніпропетровським об-
ласним судом 26 листопада 1938 року справа 
направлена на дорозслідування. Запорізьким 
УНКВС 22 квітня 1939 року справа припине-
на за недоведенням складу злочину. Реабілі-
тована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 485

ДЕВАЛЬД Фрідріх Йоганнович, 1897 р. 
народження, нар. і проживав у с. Олексан-
дрофельд (нині с. Верховина) Мелітополь-
ського р-ну Запорізької області, німець, осві-
та початкова. Сторож колгоспу «Олександро-
фельд». Заарештований 31 січня 1938 року. 
Звинувачення: проводив контрреволюцій-
ну націоналістичну пропаганду. Запорізь-
ким обласним судом 23 квітня 1939 року за-
суджений до 5 років позбавлення волі і 3 ро-
ків поразки в правах, а 7 серпня 1939 року 

після розгляду касаційної скарги справа при-
пинена за недоведенням злочину, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 629

ДЕЗНАЇМ Барча 
Юхан, 1889 р. народ-
ження, м. Ургик, Ту-
реччина (так у кр. спра-
ві), ассірієць, освіта по-
чаткова. Проживав у                           
м. Запоріжжі. Приват-
ний чистильник взут-
тя в м. Запоріжжі. За-
арештований 5 лютого 

1938 року. Звинувачення: підозрювався в шпи-
гунстві на користь Ірану. УНКВС по Запорізь-
кій області 10 березня 1939 року справу при-
пинено за недоведенням обвинувачення, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1726

ДЕЙНЕГА  Любов  Григорівна,  1927 р.
народження, м. Оріхів того ж р-ну Запорізь-
кої області, проживала в м. Запоріжжі, укра-
їнка, освіта неповна середня. Вантажни-
ця будівельно-монтажного управління № 1                                                                       
«Укрводбуду» м. Запоріжжя. 7 вересня 1951 
року відібрана підписка про невиїзд. Звину-
вачення: дочка зрадника батьківщини. УМДБ 
по Запорізькій області 27 вересня 1951 року 
справу припинено у зв’язку з неповноліттям 
обвинувачуваної в час зради батьківщини 
батьком. Запобіжний захід скасовано. Реабі-
літована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1512

ДЕЙНЕГА Микола Федорович, 1909 р. 
народження, нар. і проживав у с. Новодани-
лівка Оріхівського р-ну Запорізької області, 
українець, малограмотний. Тракторист кол-
госпу в с. Новоданилівка. Заарештований 
27 вересня 1943 року. Звинувачення: в пе-
ріод німецької окупації більше 3-х місяців у 
1942 році був поліцейським. Оріхівським РВ 
НКВС 17 січня 1944 р. справа припинена за 
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недоведенням злочину, з-під варти звільнений 
і через райвійськкомат направлений в спецта-
бір НКВС СРСР. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1090

ДЕЛЯЄВ Йосип Савелійович, 1880 р. 
народження, с. Караджалі, Іран (так у кр. 
справі), ассірієць, підданство Іраку, освіта 
початкова. Проживав у м. Бердянську Запо-
різької області. Орендар-садовод, одноосіб-
ник. Заарештований 5 лютого 1938 року. Зви-
нувачення: учасник іранської націоналістич-
ної контрреволюційної організації. 8 жовтня 
1938 року під час слідства в Дніпропетров-
ській тюрмі «несподівано помер без слідів 
насильницької смерті» – так у кр. справі. Ре-
абілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 294

ДЕМБИЦЬКИЙ Остап Михайлович, 
1904 р. народження, с. Великі Зозулинці 
Красилівського р-ну Хмельницької облас-
ті, українець, освіта неповна середня, член 
ВКП(б). Проживав у с. Розумівка Запорізь-
кого р-ну Запорізької області. Голова колгос-
пу «Пролетар». Заарештований 19 листопада 
1937 року. Звинувачення: проводив контрре-
волюційну націоналістичну агітацію. НКВС 
СРСР і Прокурором СРСР 16 грудня 1937 
року засуджений до розстрілу. Вирок вико-
нано 26 грудня 1937 року. Місце поховання 
невідоме. Верховним судом УРСР 3 жовтня 
1958 року вирок від 16 грудня 1937 року ска-
совано за недоведенням обвинувачення. Реа-
білітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 618

ДЕМЕДЕНОК Никифор Трохимович, 
1900 р. народження, нар. і проживав у с. Мала 
Токмачка Оріхівського р-ну Запорізької об-
ласті, українець, малограмотний. Бригадир 
колгоспу «3-й Інтернаціонал». Заарештова-
ний 24 травня 1938 року. Звинувачення: про-
водив серед населення антирадянську агіта-
цію, спрямовану на зрив заходів партії і уряду. 

Запорізьким обласним судом 27 липня 1939 
року справу припинено за недоведенням об-
винувачення, з-під варти звільнений. Реабілі-
тований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 647

ДЕМЕНЧУК Йосип Іванович, 1907 р. 
народження, с. Кринки Волковиського р-ну 
Гродненської області (Білорусь), білорус, ма-
лограмотний. Проживав у с. Одрадівка Ново-
троїцького р-ну Херсонської області. Швець 
колгоспу «Радянська праця» в с. Одрадівка. 
Заарештований 31 січня 1938 року. Звинува-
чення: займався шпигунством на користь од-
нієї з агресивних держав. Запорізьким облас-
ним судом 3 липня 1939 року справа припи-
нена, з-під варти звільнений за недоведенням 
злочину. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 39

ДЕМИДОВ    Роман    Олександрович,
1895 р. народження, с. Павлівка Мар’їнського 
р-ну Донецької області, росіянин, малогра-
мотний. Проживав у м. Пологах того ж р-ну 
Запорізької області. Майстер-кондитер ар-
тілі «Комунар» в м. Пологах. 24 листопада 
1952 року відібрана підписка про невиїзд. 
Звинувачення:  син  –  зрадник  батьківщини.
МДБ СРСР 11 березня 1953 року підпис-
ку про невиїзд анульовано згідно з виснов-
ком про незастосування заслання до членів 
сім’ї зрадника батьківщини. Реабілітований 
у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1496

ДЕМИДОВ Сергій Романович, 1919 р. 
народження, м. Маріуполь Донецької області, 
росіянин, освіта неповна середня. Проживав у 
м. Бердянську Запорізької області. Розмітник 
заводу шляхових машин в м. Бердянському. 
10 грудня 1952 року відібрана підписка про не-
виїзд. Звинувачення: його рідний брат – зрад-
ник батьківщини, виїхав на проживання в Гол-
ландію. МДБ СРСР 11 березня 1953 року під-
писку про невиїзд скасовано згідно з висно-
вком про незастосування заслання до членів 
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сім’ї зрадника батьківщини. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1496

ДЕМИДОВА Ксенія Федорівна, 1897 р. 
народження, м. Маріуполь Донецької облас-
ті, росіянка, освіта початкова. Проживала в 
м. Бердянську Запорізької області. Ніде не 
працювала у зв’язку з інвалідністю. 14 груд-
ня 1952 року відібрана підписка про невиїзд. 
Звинувачення: її рідний син – зрадник бать-
ківщини, виїхав на проживання в Голландію. 
МДБ СРСР 14 березня 1953 року справу при-
пинено згідно з висновком про незастосуван-
ня заслання до членів сім’ї зрадника батьків-
щини. Запобіжний захід скасовано. Реабілі-
тована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1496

ДЕМІНСЬКИЙ Антон Миколайович, 
1913 р. народження, с. Близниця Ємільчин-
ського р-ну Житомирської області, поляк, 
освіта початкова. Проживав у с. Тимофіївка 
Іванівського р-ну Херсонської області. Про-
давець крамниці в с. Тимофіївка. Заарешто-
ваний 3 березня 1938 року. Звинувачення: вів 
контрреволюційну польсько-націоналістичну 
діяльність на території СРСР на користь Поль-
щі. Помер 14 серпня 1938 року під час пере-
бування в Запорізькій тюремній в’язниці. Іва-
нівським РВ НКВС 13 січня 1939 року спра-
ву припинено у зв’язку зі смертю підсудного. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 476

ДЕМЧЕНКО Григорій Платонович, 
1908 р. народження, нар. і проживав у                      
с. Шевченко (стара назва) Долинського р-ну 
Кіровоградської області, українець, освіта 
початкова. Тимчасово проживав у м. Кри-
вий Ріг Дніпропетровської області. Елек-
трик «Криворіжбуду». Заарештований                           
15 березня 1936 року. Звинувачення: агіту-
вав проти радянської влади і дискредитував 
діяльність вождів партії та уряду держави. 
Долинським РВ НКВС 15 квітня 1936 року 

справа припинена за недоведенням звинува-
чення, з-під варти звільнений. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, П – 834

ДЕМ’ЯНЕНКО Леонтій Кіндратович, 
1899 р. народження, с. Юрківка Оріхівського 
р-ну, проживав у с. Нововасилівка Вільнян-
ського р-ну Запорізької області, українець, 
малограмотний. Рядовий колгоспник к-спу 
ім. Леніна в с. Нововасилівка. Заарештова-
ний 2 серпня 1938 р. Звинувачення: серед 
колгоспників проводив контрреволюційну 
фашистську роботу. Запорізьким обласним 
судом 21 серпня 1939 р. виправданий за не-
доведенням злочину, з-під варти звільнений. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 43

Д Е Н И С Е Н К О 
Григорій Порфирович,
1904 р. народження, 
с. Дніпровка, прожи-
вав у с. Новодніпровка  
Кам’янсько-Дніпровського 
р-ну Запорізької облас-
ті, українець, освіта по-
чаткова. Рядовий кол-
госпник к-спу ім. Воро-

шилова в с. Новодніпровка. Заарештований 
26 квітня 1951 року. Звинувачення: прожива-
ючи на окупованій території, в 1942-1943 рр. 
добровільно обіймав посаду старости сіль-
госпобщини, активно співробітничав з ні-
мецькою владою, виконував її плани по хлі-
бозаготівлі. Військовим трибуналом Чор-
номорського флоту за зраду батьківщини 
23 серпня 1951 року засуджений до 25 ро-
ків позбавлення волі і 5 років поразки в пра-
вах. Військовою колегією Верховного суду 
СРСР 8 жовтня 1955 року справу припинено 
за недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1561

ДЕНЦЕЛЬ Василь Іванович, 1905 р. 
народження, с. Орлинське Великоновосілків-



238

ського р-ну Донецької області, німець, осві-
та початкова. Проживав у с. Октоберфельд 
(нині с. Жовтневе) Гуляйпільського р-ну За-
порізької області. Тесляр колгоспу «Жов-
тень» в с. Октоберфельд. Заарештований       
4 серпня 1938 року. Звинувачення: був актив-
ним учасником німецької контрреволюційної 
шкідницької шпигунської повстанської орга-
нізації. Помер 16 червня 1939 року в Дніпро-
петровській в’язниці від туберкульозу. Запо-
різьким обласним судом 27 липня 1939 року 
справу припинено у зв’язку зі смертю обви-
нувачуваного. Реабілітований у 2000 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 642

ДЕРГАЧОВ Микола Дмитрович, 1897 р.
народження, нар. і проживав у с. Єлизаве-
тівка (нині приєднане до с. Балки) Василів-
ського р-ну Запорізької області, українець, 
освіта початкова, селянин-одноосібник. За-
арештований 15 травня 1932 року. Звинува-
чення: закликав натовп до активних дій про-
ти представників радянської влади. Велико-
білозерським РВ ДПУ 22 травня 1932 року 
справу припинено за недоведенням обвину-
вачення, з-під варти звільнений. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 924

ДЕРЕВ’ЯНКО Сергій Пилипович, 1898 р.
народження, нар. і проживав у м. Гуляйпо-
лі того ж р-ну Запорізької області, українець, 
малограмотний. Рахівник колгоспу «Удар-
ник» в м. Гуляйполі. Заарештований 22 лис-
топада 1932 року. Звинувачення: зривав хлі-
бозаготівлю в 1932 році (конттреволюційний 
саботаж). Дніпропетровським обласним су-
дом 29 листопада 1932 року справа припине-
на за недоведенням обвинувачення, з-під вар-
ти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 599

ДЕРКАЧ Андрій Омелянович, 1891 р. 
народження, нар. і проживав у с. Баба (ста-
ра назва) Менського р-ну Чернігівської облас-
ті, українець, малограмотний. Робітник пере-

робного рибпункту «Курськ» Обіточненсько-
го рибпрому в смт Ногайськ (нині м. При-
морськ Запорізької області). Заарештований 
14 листопада 1937 року. Звинувачення: отру-
їв хлорним вапном 2 бочки хамси, які призна-
чалися для відправлення в Бердянський риб-
збут. Запорізьким обласним судом 29 червня 
1939 року справу припинено за недоведенням 
обвинувачення, з-під варти звільнений. Реабі-
літований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 351

ДЕРКАЧ Василь Федорович, 1901 р. на-
родження, с. Воскресенка (нині с. Чапаєв-
ка) Пологівського р-ну, проживав у с. Лис-
тівка Новомиколаївського р-ну Запорізької 
області, українець, освіта середня. Завіду-
ючий Листівською початковою школою. За-
арештований 24 березня 1938 року. Звинува-
чення: проводив націоналістичну українську 
антирадянську агітацію, брав активну участь 
у боротьбі проти радянської влади. Запорізь-
ким обласним судом 26 травня 1939 року за-
суджений до 1 року 2 місяців позбавлення 
волі і 1 року поразки в правах. Реабілітова-
ний у 1990 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 703

ДЕРКАЧ Костян-
тин Павлович, 1915 р. 
народження, смт Бала-
бине Запорізького р-ну, 
проживав у м. Запоріж-
жі, росіянин, освіта се-
редня. Телефоніст по-
штового відділення в           
м. Штеттін (Польща). 
Заарештований 20 чер-

вня 1949 року. Звинувачення: восени 1942 
року потрапив у полон до німецьких військ, 
зрадив батьківщині, залишившись на постій-
не проживання в Польщі. Військовим трибу-
налом військової частини № 10638 12 верес-
ня 1949 року засуджений до 25 років позбав-
лення волі і 5 років поразки в правах. Військо-
вим трибуналом Балтійського флоту 29 черв-
ня 1956 року справу припинено за відсутніс-
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тю складу злочину, з-під варти звільнений.  
Реабілітований у 1956 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1799    

ДЕРКСЕН Яків Аронович, 1885 р. на-
родження, нар. і проживав у с. Блюмштейн 
(нині с. Кам’янське) Мелітопольського р-ну 
Запорізької області, німець, освіта початко-
ва. Рядовий колгоспник к-спу ім. О. Шмід-
та в с. Блюмштейн. Заарештований 19 квітня 
1937 року. Звинувачення: активний учасник 
контрреволюційної фашистської націоналіс-
тичної організації. Дніпропетровським об-
ласним судом 24 червня 1937 року засудже-
ний до 3 років позбавлення волі і 1,5 року 
поразки в правах за контрреволюційну про-
паганду та підтримку міжнародної буржуа-
зії. Помер в Сибтаборі НКВС СРСР 3 лютого 
1938 року. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 837

ДЕХТЕРЕВ Григорій Маркович, 1906 р.
народження, м. Лозова Лозівського району 
Харківської області, українець, освіта непо-
вна середня. Проживав у м. Запоріжжі. По-
мічник машиніста заводу «Комунар» в м. За-
поріжжі. Заарештований 1 вересня 1938 року. 
Звинувачення: займався шкідництвом – вчи-
нив аварію на паровозі. Запорізьким облас-
ним судом 20 березня 1939 року засуджений 
до 2 років позбавлення волі. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 742

ДИМОВ Панас Іванович, 1915 р. народ-
ження, с. Благоєве Одеської області (так у кр. 
справі), болгарин, освіта неповна середня. 
Проживав у м. Одесі, тимчасово перебував 
у с. Коларівка Приморського р-ну Запорізь-
кої області. Студент болгарської театральної 
школи в м. Одесі, режисер-практикант  Ко-
ларівського райкінотеатру. Заарештований 5 
серпня 1937 року. Звинувачення: при прохо-
дженні практики режисера кінотеатру про-
пагував ідеї троцькізму. Дніпропетровським 
обласним судом 25 лютого 1938 року засу-

джений до 5 років позбавлення волі і 2 років 
поразки в правах. Верховним судом УРСР 
30 листопада 1940 року справа припинена 
за відсутністю складу злочину, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1940 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 671

ДІРКС Софія Готфрідівна, 1903 р. народ-
ження, с. Степове Зельманівського р-ну Са-
марської губернії (так у кр. справі), німкеня, 
малограмотна. Проживала в м. Мелітополі 
Запорізької області, домогосподарка. Мелі-
топольським РВ НКВС 25 січня 1936 року ві-
дібрана підписка про невиїзд. Звинувачення: 
учасниця сектантського руху «Допомога». 
Прокуратурою Дніпропетровської області                                                                            
19 червня 1936 року справа припинена за 
відсутністю складу злочину, запобіжний за-
хід скасовано. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 826

ДИЧКО Іван Олексійович, 1899 р. на-
родження, с. Горіле (нині с. Азовське) Яки-
мівського р-ну Запорізької області, украї-
нець, освіта початкова. Проживав у с. Попе-
лак Новотроїцького р-ну Херсонської облас-
ті. Колгоспник к-спу «Вільна праця». Зааре-
штований 18 квітня 1932 року. Звинувачен-
ня: вів антирадянську агітацію проти заходів 
радянської влади на селі. Прокурором Дні-
пропетровського облвідділу ДПУ 7 серпня 
1932 року справу припинено за недоведен-
ням злочину, з-під варти звільнений. Реабілі-
тований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 53

ДИЧКО Павло Микитович, 1898 р. на-
родження, нар. і проживав у с. Велика Біло-
зерка того ж р-ну Запорізької області, украї-
нець, освіта початкова, селянин-одноосібник. 
Заарештований 29 липня 1937 року. Звинува-
чення: мав терористичні наміри щодо кому-
ністів і червоноармійців. Дніпропетровським 
обласним судом 8 грудня 1937 року засудже-
ний до 4 років позбавлення волі і 1 року об-
меження в правах, а 21 серпня 1938 року цим 



240

же судом виправданий за недоведенням об-
винувачення. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 96 

ДІДЕНКО Ананій Митрофанович, 
1900 р. народження, нар. і проживав у с. Ба-
сань Пологівського р-ну Запорізької облас-
ті, українець, малограмотний. Рядовий кол-
госпник к-спу «Могутній» в с. Басань. Зааре-
штований 27 грудня 1932 року, 15 січня 1933 
року переведений на підписку про невиїзд. 
Звинувачення: критикував план хлібозаготі-
вель на 1932 рік. Подальша його доля невідо-
ма. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 907

ДІДЕНКО Іван Федотович, 1887 р. на-
родження, нар. і проживав у смт Михайлів-
ка того ж р-ну Запорізької області, украї-
нець, освіта початкова. Обліковець Михай-
лівського відділення Дніпропетровської кон-
тори «Союзхлібторгу». Заарештований 7 лю-
того 1938 р. Звинувачення: займався контр-
революційною роботою, що дискредитува-
ла керівників партії та уряду. Спецколегією 
Дніпропетровського обласного суду 22 квітня 
1938 року засуджений до 3 років позбавлення 
волі і 1 року поразки в правах за контррево-
люційну агітацію. Реабілітований у 1990 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 45

ДІДЕНКО Йосип Максимович, 1886 р. 
народження, с. Григорівка Пологівського 
р-ну, проживав у с. Яблукове Гуляйпільсько-
го р-ну Запорізької області, українець, осві-
та початкова. Приймальник молока колгоспу 
«Зільберталь». Заарештований 3 квітня 1938 
року. Звинувачення: учасник контрреволю-
ційної фашистської повстанської організації. 
УНКВС по Запорізькій області 10 листопада 
1939 року справа припинена за відсутністю 
складу злочину, з-під варти звільнений. Реа-
білітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 657

ДІДЕНКО Любов Полікарпівна, 1902 р. 
народження, с. Григорівка Запорізького р-ну 
Запорізької області, проживала в м. Запоріж-
жі, українка, освіта середня. Секретар пла-
нового відділу заводу № 29 в м. Запоріжжі. 
Заарештована 7 березня 1938 року. Звинува-
чення: виявляла терористичні наміри, про-
водила контрреволюційну діяльність. Запо-
різьким обласним судом 11 липня 1939 року 
з-під варти звільнена за недоведенням обви-
нувачення. Верховним судом УРСР 23 ве-
ресня 1940 року справу направлено на по-
вторний розгляд Запорізького облсуду, який        
14 грудня 1940 року засудив до 5 років по-
збавлення волі і 5 років поразки в правах. Ре-
абілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 209

ДІК Андрій Францович, 1913 р. народ-
ження, с. Водяне Запорізького р-ну Запорізь-
кої області, проживав у м. Запоріжжі, німець, 
освіта середня. Завідуючий складом магази-
ну № 4 Запорізького міськторгу. Заарештова-
ний 29 січня 1938 року. Звинувачення: розго-
лосивв державну таємницю. Особливою на-
радою НКВС СРСР засуджений до 3 років по-
збавлення волі за розголошення державної та-
ємниці. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 738

ДІК Василь Абрамович, 1908 р. народ-
ження, с. Олександрівка Михайлівського 
р-ну, проживав у с. Новослобідка Запорізь-
кого р-ну Запорізької області, німець, освіта 
початкова. Шофер колгомпу ім. Хатаєвича. 
Заарештований 8 червня 1936 року. Звинува-
чення: проводив контрреволюційну фашист-
ську діяльність серед німецького населення. 
Запорізьким МВ НКВС 4 вересня 1936 року 
справа припинена за недоведенням складу 
злочину, з-під варти звільнений. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 798  

ДІК Єлизавета Абрамівна, 1875 р. на-
родження, нар. і проживала в м. Запоріжжі, 
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німкеня, освіта початкова, домогосподарка. 
Заарештована 4 листопада 1936 року, 4 груд-
ня 1936 року переведена на підписку про не-
виїзд. Звинувачення: проводила антирадян-
ську агітацію, учасниця націоналістичної ор-
ганізації. УНКВС по Дніпропетровській об-
ласті 21 травня 1937 року справа припинена 
за недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнена. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 805

ДІК Єлизавета Іванівна, 1898 р. народ-
ження, с. Верхня Хортиця, проживала в                                           
с. Кічкас (нині обидва в межах м. Запоріж-
жя), німкеня, освіта початкова, домогоспо-
дарка. Заарештована 4 листопада 1936 року, 
4 грудня 1936 року переведена на підписку 
про невиїзд. Звинувачення: проводила ан-
тирадянську агітацію, учасниця націона-
лістичної організації. УНКВС по Дніпропе-
тровській області 21 травня 1937 року спра-
ва припинена за недоведенням обвинувачен-
ня. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 805

ДІК Петро Ісакович, 1891 р. народжен-
ня, хут. Візенталь (нині його немає), прожи-
вав у с. Шенау (нині с. Долина) Токмацького 
р-ну Запорізької області, німець, освіта по-
чаткова, одноосібник. Заарештований 10 бе-
резня 1931 р. Звинувачення: агітував селян 
проти заходів радянської влади на селі. Мо-
лочанським РВ ДПУ 31 травня 1931 р. вклю-
чений у список куркулів, що підлягали висе-
ленню на Північ Росії разом із сім’ями. По-
дальша його доля невідома. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 46    

ДІК Яків Абрамович, 1913 р. народжен-
ня, нар. і проживав у с. Фразенталь (нині 
його немає) Чернігівського р-ну Запорізь-
кої області, німець, освіта початкова. Трак-
торист колгоспу «Моторист» у с. Фразен-
таль. Заарештований 18 лютого 1938 року. 
Звинувачення: учасник контрреволюційної 

фашистської групи, агітував за фашистську 
Німеччину. Запорізьким обласним судом                                                                                    
15 червня 1939 року справа припинена за 
недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 645

ДІК Яків Якович, 1896 р. народження, 
с. Фірстенвердер (нині с. Балкове), проживав 
у с. Олександроуль (нині с. Світле) Токмаць-
кого р-ну Запорізької області, німець, осві-
та початкова. Бригадир колгоспу ім. Чапаєва 
в с. Олександроуль. Заарештований 4 вересня 
1941 року. Звинувачення: син куркулів, брат 
репресованого, соціально небезпечний еле-
мент. Степним нарсудом Актюбінської облас-
ті 19 березня 1942 року засуджений до 2 років 
позбавлення волі. УМДБ по Запорізькій об-
ласті 10 листопада 1952 року справу припи-
нено за недоведенням обвинувачення. Реабі-
літований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1514

ДІК  Яків  Якович, 1899 р.  народження,  
с. Світле Токмацького р-ну, проживав у            
с. Владівка Чернігівського р-ну Запорізь-
кої області, німець, освіта початкова. Конюх 
колгоспу «Іскра». Заарештований 24 грудня 
1934 року. Звинувачення: проводив антира-
дянську агітацію серед німецького населен-
ня. Ротфронтівським РВ НКВС 25 травня 
1935 року справа припинена за відсутністю 
складу злочину, з-під варти звільнений. Реа-
білітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 661 

ДІКАРЄВ Микола Прокопович, 1878 р.
народження, с. Гончарі Гороховецького р-ну 
Владимирської області (Росія), росіянин, 
освіта початкова. Проживав у м. Запоріж-
жі. Інспектор котельного цеху Запорізько-
го паровозоремонтного заводу. Заарешто-
ваний 1 листопада 1937 року. Звинувачен-
ня: був учасником контрреволюційної ди-
версійної організації, вів шкідницьку роботу. 
НКВС СРСР і Прокурором СРСР 15 грудня 
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1937 року засуджений до розстрілу за участь 
у контрреволюційній фашистській диверсій-
ній організації. Вирок виконано 30 грудня 
1937 року. Місце поховання невідоме. Реабі-
літований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1602

ДІКМАН Іван Іванович, 1921 р. народ-
ження, нар. і проживав у с. Олександроталь 
(нині с. Олександрівка) Чернігівського р-ну 
Запорізької області, німець, освіта початкова. 
Рядовий колгоспник к-спу ім. К.Лібкнехта в 
с. Олександроталь. Заарештований 4 верес-
ня 1941 року. Звинувачення: соціально не-
безпечний елемент – син середняка, батько 
репресований у 1937 році. Відбував трудо-
ву повинність в Кімперсайському концтабо-
рі НКВС СРСР Актюбінської області, де тра-
гічно загинув у 1943 році. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1515

ДІЛЬМАН Отто Якович, 1879 р. народ-
ження, нар. і проживав у с. Миколайфельд 
(нині с. Миколаївка) Михайлівського р-ну 
Запорізької області, німець, освіта початко-
ва. Рядовий колгоспник к-спу ім. Жданова в 
с. Миколайфельд. Заарештований 3 вересня 
1941 року. Звинувачення: колишній куркуль, 
соціально небезпечний елемент. УНКВС по 
Іркутській області 17 червня 1942 року спра-
ва припинена у зв’язку зі смертю обвинува-
чуваного 27 травня 1942 року в Іркутській 
тюремній лікарні від пороку серця. Реабілі-
тований у 2000 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1104

ДІОРДІЄВ Георгій Георгійович, 1914 р.
народження, нар. і проживав у с. Ботіє-
ве Приазовського р-ну Запорізької облас-
ті, болгарин, малограмотний. Майстер Кер-
ченського бринзотресту № 21. Заарештова-
ний 22 жовтня 1943 року. Звинувачення: під 
час німецької окупації підтримував зв’язок 
з окупаційними властями. УНКДБ по Запо-
різькій області 20 травня 1944 року направ-

лений у спецтабір НКВС м. Сталіно (нині 
м. Донецьк) для фільтрації. Підтвердження 
зв’язків з німецькими органами не знайдено, 
справу припинено, з-під варти звільнений. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1266

ДІРКС Петро Петрович, 1904 р. народ-
ження, нар. і проживав у с. Гнаденфельд 
(нині с. Богданівка) Чернігівського р-ну 
Запорізької області, німець, освіта непо-
вна середня. Чорнороб школи комбайнерів 
в с. Гнаденфельд. Заарештований 31 січ-
ня 1935 року. Звинувачення: серед німців 
проводив контрреволюційну націоналіс-
тичну діяльність. Дніпропетровським об-
ласним судом 22 травня 1935 року справа 
припинена за недоведенням обвинувачен-
ня, з-під варти звільнений. Реабілітований 
у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 905

ДІРКСЕН Генріх Іванович, 1914 р. 
народження, нар. і проживав у с. Ланд-
скроне (нині с. Ланкове) Чернігівсько-
го р-ну Запорізької області, німець, осві-
та початкова. Тракторист-комбайнер кол-
госпу ім. ДПУ в с. Ландскроне. Заарешто-
ваний 11 березня 1938 року. Звинувачен-
ня: систематично проводив націоналіс-
тичну пропаганду на користь фашистської 
Німеччини. Запорізьким обласним судом                             
8 червня 1939 року справа припинена за 
недоведенням антирадянської пропаганди 
та агітації, з-під варти звільнений. Реабілі-
тований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 625

ДІРКСЕН Петро Іванович, 1881 р. 
народження, с. Вернердорф (нині приєд-
нане до с. Остриківка Токмацького р-ну, 
проживав у с. Континусфельд (нині с. До-
вге) Чернігівського р-ну Запорізької об-
ласті, німець, освіта початкова, селянин-
одноосібник. Заарештований 20 березня 
1931 року. Звинувачення: агітував проти 
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всіх кампаній і заходів радянської влади на 
селі. Подальша його доля невідома. Реабі-
літований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 54

ДМИТРЕНКО Микита Леонтійович, 
1892 р. народження, с. Воскресенка (нині       
с. Чапаєвка), проживав на хут. Містюкова 
(нині його немає) Новоселівської сільради 
Пологівського р-ну Запорізької області, укра-
їнець, малограмотний. Тесля к-спу «Зоря» 
на хут. Містюкова. Заарештований 5 червня 
1938 року. Звинувачення: проводив контрре-
волюційну агітацію проти радянської влади. 
Запорізьким обласним судом 6 квітня 1939 
року справу припинено за недоведенням об-
винувачення, з-під варти звільнений. Реабілі-
тований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 224

ДМИТРЕНКО Олексій Гаврилович, 
1872 р. народження, с. Санжарівка (нині        
с. Полтавка), проживав у с. Василівка (нині 
приєднане до с. Полтавка) Гуляйпільсько-
го р-ну Запорізької області, українець, мало-
грамотний. Рядовий колгоспник к-спу «Ко-
муніст». Заарештований 17 листопада 1932 
року. Звинувачення: систематично вів агіта-
цію проти хлібозаготівлі та інших заходів ра-
дянської влади. Прокурором Чубарівського 
р-ну Запорізької області 28 грудня 1932 року 
справа припинена за недоведенням антира-
дянської агітації, з-під варти звільнений. Ре-
абілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 590

ДМИТРЕНКО Степан Леонтійович, 
1898 р. народження, с. Воскресенка (нині        
с. Чапаєвка), проживав на хут. Містюко-
ва (нині його немає) Новоселівської сіль-
ради Пологівського р-ну Запорізької облас-
ті, українець, малограмотний. Ветеринар-
ний санітар к-спу «Зоря» в с. Новоселівка. 
Заарештований 27 травня 1938 року. Звину-
вачення: проводив контрреволюційну агіта-
цію, направлену проти заходів радянської 

влади на селі. Запорізьким обласним судом 
18 червня 1939 року засуджений до 1 року 
позбавлення волі і 1 року поразки в правах. 
Реабілітований у 1989 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 149

ДМИТРІЄВ Олексій Якович, 1885 р. 
народження, м. Аккерман, Румунія (так у 
кр. справі), росіянин, освіта початкова. Про-
живав у м. Бердянську Запорізької області. 
Робітник крекінг-буду в м. Бердянську. За-
арештований 25 серпня 1936 року. Звинува-
чення: назвався троцькістом і закликав до те-
рору над вождем Сталіним. Дніпропетров-
ським обласним судом 25 листопада 1936 
року засуджений до 7 років позбавлення волі 
і 4 років поразки в правах за контрреволю-
ційну агітацію і терористичні погрози. Реа-
білітований у 1993 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1126   

ДМИТРІКОВСЬКА Марія Кузьмівна, 
1906 р. народження, м. Оріхів того ж р-ну 
Запорізької області, проживала в м. Запо-
ріжжі, українка, малограмотна. Тимчасово 
ніде не працювала. 21 травня 1951 року ві-
дібрана підписка про невиїзд. Звинувачен-
ня: чоловік з жовтня 1941 року добровіль-
но служив у поліції, відправляв громадян 
на каторжні роботи до Німеччини. УМДБ 
по Запорізькій області 27 вересня 1951 року 
справу припинено у зв’язку з тим, що шлюб 
зі зрадником батьківщини не зареєстрова-
ний. Запобіжний захід скасовано. Реабіліто-
вана у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1512 

ДМИТРОВ  Федір  Андрійович,  1907 р.
народження, нар. і проживав у с. Гірсів-
ка Приазовського р-ну Запорізької облас-
ті, болгарин, малограмотний, селянин-
одноосібник. Заарештований 16 листопа-
да 1932 року. Звинувачення:  систематично 
агітував громадян проти заходів радянської 
влади на селі. Нововасилівським РВ ДПУ                                                                              
12 грудня 1932 року справа припинена за 

  16*   



244

недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 906

ДОВГАЛЬ Дар’я Лаврінівна, 1895 р. на-
родження, нар. і проживала в с. Вознесенка 
(нині в межах м. Запоріжжя), українка, осві-
та початкова, домогосподарка. Заарештова-
на 24 червня 1938 року. Звинувачення: про-
водила серед населення антирадянську агіта-
цію, спрямовану на зрив виборів до Верхо-
вної Ради УРСР. Дніпропетровським облас-
ним судом 7 квітня 1939 року засуджена до                   
2 років позбавлення волі, але, враховуючи 
малограмотність та політичну відсталість, 
з-під варти звільнена без відбуття покарання. 
Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 38  

ДОВГАЛЬ Сидір Матвійович, 1880 р. 
народження, с. Хотуничі Щорського р-ну 
Чернігівської області, українець, малогра-
мотний. Проживав у м. Бердянську Запо-
різької області. Контролер Бердянської місь-
кої електростанції. Заарештований 9 лютого 
1936 року. Звинувачення: проводив активну 
контрреволюційну діяльність терористично-
го характеру. Дніпропетровським обласним 
судом 10 серпня 1936 року засуджений до 
3 років позбавлення волі і 2 років поразки в 
правах за контрреволюційну діяльність. Реа-
білітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 819

ДОЛГИЙ Михайло Петрович, 1881 р. 
народження, с. Пукляки Чемеровецького 
р-ну Хмельницької області, українець, ма-
лограмотний. Відбував покарання в Мелі-
топольській виправно-трудовій колонії. Ме-
літопольським РВ НКВС 30 червня 1938 
року висунуте звинувачення: проводив се-
ред ув’язнених контрреволюційну агітацію, 
спрямовану проти заходів партії і радянської 
влади. Запорізьким обласним судом 23 ве-
ресня 1939 року засуджений до 3 років по-
збавлення волі і 3 років поразки в правах за 

наклеп на радянський уряд і центральне пар-
тійне керівництво. Сім’я виселена в Північ-
ний край СРСР. Реабілітований у 1992 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 702

ДОЛГОВА Катерина Василівна, 1895 р. 
народження, смт Нововасилівка Приазов-
ського р-ну, проживала в м. Мелітополі Запо-
різької області, росіянка, малограмотна, до-
могосподарка. Мелітопольським РВ НКВС 
23 лютого 1936 року відібрана підписка про 
невиїзд. Звинувачення: брала участь в сек-
тантській організації «Допомога». Проку-
рором Дніпропетровської області 11 квітня 
1936 року справу припинено за недоведен-
ням складу злочину, запобіжний захід скасо-
вано. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 719

ДОЛЖЕНКО Дорофій Микитович, 
1875 р. народження, с. Філатове Обоянського 
р-ну Курської області, росіянин, освіта почат-
кова. Проживав у с. Михайлівка того ж р-ну 
Запорізької області. Тесляр колгоспу «Чер-
воний партизан». Заарештований 31 травня 
1938 року. Звинувачення: проводив антира-
дянську агітацію. Запорізьким обласним су-
дом 31 травня 1940 року справа припинена 
за недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 620  

ДОЛЯК Алоїс Йосипович, 1887 р. народ-
ження, с. Кргово, Моравія (так у кр. справі), 
чех, освіта незакінчена середня. Проживав у 
м. Запоріжжі. Касир чавунно-механічного за-
воду в м. Запоріжжі. Заарештований 25 черв-
ня 1941 року. Звинувачення: мав антирадян-
ські погляди на політику партії та уряду, сим-
патизував фашизму в Німеччині. Судовою 
колегією Астраханського окружного суду                                                                                  
20 грудня 1941 року засуджений до 8 років по-
збавлення волі. На підставі рішення Держав-
ного комітету оборони СРСР 28 лютого 1942 
року з-під варти звільнений як громадянин 
Чехословаччини. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1543
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ДОМАНСЬКИЙ Йосип Йосипович, 
1888 р. народження, м. Бердичів того ж р-ну 
Житомирської області, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у м. Запоріжжі. Старший 
майстер складального цеху заводу ім. Бара-
нова. Заарештований 5 вересня 1935 року, а 
22 вересня 1935 року переведений на підпис-
ку про невиїзд. Звинувачення: підозрювався 
в шкідництві, систематично допускав брак у 
роботі, що призводило до масових аварій на 
літаках. Прокурором м. Запоріжжя 4 листо-
пада 1935 року справу припинено за відсут-
ністю складу злочину, запобіжний захід ска-
совано. Реабілітований у 1935 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 103

ДОМБРОВСЬКА Марія Іванівна, 1914 р.
народження, м. Гуляйполе того ж р-ну, прожи-
вала на хут. Вільний (нині його немає) Гуляй-
пільського р-ну Запорізької області, українка, 
освіта середня. Вчителька школи в с. Решети-
лівське Пологівського р-ну Запорізької облас-
ті. Заарештована 20 жовтня 1943 року. Звину-
вачення: зберігала і розповсюджувала серед 
військовослужбовців німецько-фашистську 
літературу. Гуляйпільським РВ НКДБ 22 жов-
тня 1943 року справу припинено за недове-
денням обвинувачення, з-під варти звільнена. 
Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1605

ДОМБРОВСЬКИЙ Остап Андрійович, 
1897 р. народження, м. Гуляйполе, проживав 
у с. Дачне (нині приєднане до м. Гуляйполя) 
того ж р-ну Запорізької області, українець, 
освіта початкова. Колгоспник к-спу «Спар-
так» у с. Дачне. Заарештований 7 жовтня 1943 
року. Звинувачення: з приходом німців вика-
зував жандармерії радянських патріотів. Вій-
ськовим трибуналом військ НКВС 4 березня 
1944 року засуджений до 15 років каторжних 
робіт за зрадницьку діяльність. Військовим 
трибуналом Таврійського військового округу 
6 квітня 1956 року справу припинено за недо-
веденням обвинувачення, з ув’язнення звіль-
нений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1711 

ДОМОРЕЦЬКИЙ
Казимир Григо-

рович, 1889 р. народ-
ження, с. Свірневе Го-
лованівського р-ну Кі-
ровоградської облас-
ті, українець, осві-
та початкова. Прожи-
вав у м. Оріхові того 

ж р-ну Запорізької області. Комірник Оріхів-
ського зернорадгоспу. Заарештований 12 ве-
ресня 1932 року, а 15 січня 1933 року пере-
ведений на підписку про невиїзд. Звинува-
чення: займався шкідництвом в зернорадгос-
пі. ДПУ Дніпропетровської області 4 травня 
1933 року справу направлено Дніпропетров-
ському облпрокурору для припинення за не-
доведенням обвинувачення. Подальша його 
доля невідома. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 869

ДОННЕРСТАГ Вальдемар Вільгель-
мович, 1909 р. народження, нар. і проживав 
у с. Вишнювате Розівського р-ну Запорізь-
кої області, німець, освіта початкова. Рядо-
вий колгоспник к-спу «Кіршвальд» у с. Ви-
шнювате. Заарештований 4 вересня 1941 
року. Звинувачення: соціально небезпечний 
елемент – його родичі в 1937 році були ре-
пресовані, агітував проти колгоспного ладу. 
Подальша його доля невідома. Реабілітова-
ний у 2000 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1615

ДОННЕРСТАГ Генріх Васильович, 
1878 р. народження, нар. і проживав у с. Ви-
шнювате Розівського р-ну Запорізької об-
ласті, німець, освіта не встановлена. Сви-
нар колгоспу «Кіршвальд» в с. Вишнювате. 
Заарештований 5 вересня 1941 року. Звину-
вачення: групував навколо себе ворожий ра-
дянській владі елемент під виглядом релі-
гійних гуртків. Евакуйований під вартою в 
тил країни, однак пізніше у в’язницях вияв-
лений не був. Згідно з довідкою Вишнюват-
ської сільради від 8 липня 1947 року в період 
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окупації проживав у с. Вишнювате, де помер 
в 1943 році. Реабілітований у 2000-му році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1438

ДОРОШЕНКО Данило Іванович, 1881 р.
народження, смт Комишня Миргородсько-
го р-ну Полтавської області, українець, осві-
та початкова. Проживав у м. Запоріжжі. Бух-
галтер Запорізького механічного заводу нар-
кому шляхів сполучення. Заарештований         
24 липня 1941 року. Звинувачення: мав про-
німецькі настрої, агітував за Німеччину. Вій-
ськовим трибуналом Запорізького гарнізону 
18 серпня 1941 року засуджений до 7 років 
позбавлення волі і 5 років поразки в правах. 
Реабілітований у 1992 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1183

ДОЦЕНКО Іван Федорович, 1914 р. на-
родження, с. Великомихайлівка Покровсько-
го р-ну Дніпропетровської області, украї-
нець, малограмотний. Без певного місця про-
живання. Заарештований 16 листопада 1943 
року Якимівським МВ НКВС Запорізької об-
ласті. Звинувачення: у бою під Смоленськом 
не дав відсічі німцям і здався в полон. Яки-
мівським РВ НКВС 17 листопада 1944 року 
направлений у табір НКВС для фільтрації. 
Подальша його доля невідома. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1083 

ДОЧЕВ Іван Степанович, 1910 р. народ-
ження, нар. і проживав у с. Коларівка При-
морського р-ну Запорізької області, болга-
рин, освіта початкова. Контролер Коларів-
ського держбанку. Заарештований 24 люто-
го 1938 року. Звинувачення: проводив серед 
населення антирадянську агітацію. Запорізь-
ким обласним судом 25 вересня 1939 року 
справа припинена, з-під варти звільнений за 
недоведенням складу злочину. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 319

ДРАГАНОВ Петро Іванович, 1900 р. на-
родження, нар. і проживав у с. Маринівка 
Приморського р-ну Запорізької області, бол-
гарин, освіта початкова. Рядовий колгоспник 
к-спу «Авангард» в с. Маринівка. Заарешто-
ваний 16 березня 1938 року. Звинувачення: 
проводив контрреволюційну агітацію, спря-
мовану на зрив заходів радянської влади на 
селі. Запорізьким обласним судом 25 трав-
ня 1939 р. засуджений до 3 років позбавлен-
ня волі і 5 років поразки в правах. 29 верес-
ня 1939 року тим же судом справа припинена 
за недоведенням злочину, з-під варти звіль-
нений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 150

ДРАГОЙ Пантелеймон Георгійович, 
1890 р. народження, нар. і проживав у с. Геор-
гіївка Приазовського р-ну Запорізької облас-
ті, албанець, освіта початкова. Скотар колгос-
пу ім. Кагановича. Заарештований 9 березня 
1938 року. Звинувачення: систематично про-
водив контрреволюційну агітацію проти ра-
дянської влади. Запорізьким обласним судом 
4 липня 1939 року справу припинено за недо-
веденням обвинувачення, з-під варти звільне-
ний. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 538

ДРАГОЛОВ Василь Федорович, 1900 р.
народження, нар. і проживав у с. Ганнівка 
Приазовського р-ну Запорізької області, бол-
гарин, освіта початкова. Обліковець бригади 
колгоспу ім. Фрунзе в с. Ганнівка. Заарешто-
ваний 9 квітня 1938 року. Звинувачення: сис-
тематично проводив контрреволюційну агіта-
цію, спрямовану на зрив заходів радянської 
влади на селі. Запорізьким обласним судом   
26 серпня 1939 року засуджений до 1,5 року
позбавлення волі за контрреволюційну повстан-
ську діяльність. Реабілітований у 1995 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 424

ДРАГУЛОВ Олексій Іванович, 1889 р. 
народження, нар. і проживав у с. Ганнівка 
Приазовського р-ну Запорізької області, бол-
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гарин, освіта початкова. Перукар у с. Ганнів-
ка. Заарештований 15 березня 1938 року. Зви-
нувачення: проводив антирадянську пропа-
ганду. Запорізьким обласним судом 23 травня 
1939 року справу припинено за недоведенням 
обвинувачення, з-під варти звільнений. Реабі-
літований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 644

ДРАНИЙ Костянтин Михайлович, 1898 р. 
народження, нар. і проживав у с. Ворошилів-
ка Новозлатопільського р-ну ( нині с. Люби-
мівка Гуляйпільського р-ну) Запорізької об-
ласті, українець, малограмотний. Коваль 
колгоспу «Перемога» Гуляйпільського р-ну. 
Заарештований 10 червня 1938 р. Звинува-
чення: активний махновець, групував навко-
ло себе куркулів, агітував проти радянської 
влади. Запорізьким обласним судом 11 черв-
ня 1939 р. виправданий за недоведенням зло-
чину, з-під варти звільнений. Реабілітований 
у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 41

ДРАХ Адам Іванович, 1904 р. народжен-
ня, с. Новгород Розівського р-ну, проживав у 
с. Октоберфельд (нині с. Жовтневе) Гуляй-
пільського р-ну Запорізької області, німець, 
освіта початкова. Рядовий колгоспник к-спу 
«Октоберфельд» в с. Октоберфельд. Зааре-
штований 4 серпня 1938 року. Звинувачен-
ня: активний учасник контрреволюційної 
диверсійно-шкідницької шпигунської по-
встанської організації. Запорізьким облас-
ним судом 11 червня 1939 року за контрре-
волюційну агітацію проти колгоспного ладу 
і вихваляння фашизму засуджений до 5 років 
позбавлення волі і 5 років поразки в правах. 
Той же суд після розгляду касаційної скарги 
звинуваченого 25 жовтня 1939 року скоротив 
терміни позбавлення волі і поразки в правах 
до 2 років. Реабілітований у 1965 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 300

ДРЕМІН Леонід Захарович, 1913 р. на-
родження, смт Якимівка того ж р-ну, прожи-

вав у смт Веселе того ж р-ну Запорізької об-
ласті, росіянин, освіта середня, член КСМ. 
Секретар редакції газети «Ленінський шлях» 
у с. Веселе. Заарештований 19 жовтня 1936 
року. Звинувачення: вів серед молоді диску-
сії на політичні теми, умисно перекручую-
чи їх в антирадянському дусі. Дніпропетров-
ським обласним судом 2 грудня 1937 року за-
суджений до 4 років позбавлення волі і 2 ро-
ків поразки в правах, а 9 лютого 1939 року 
тим же судом на підставі розгляду касацій-
ної скарги виправданий за відсутністю скла-
ду злочину. Реабілітований у 1939 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 113

ДРИГА Мотрона Ісаківна, 1908 р. народ-
ження, с. Щербаки Оріхівського р-ну Запо-
різької області, проживала в м. Запоріжжі, 
українка, освіта початкова. Домогосподар-
ка. 16 травня 1945 року відібрана підпис-
ка про невиїзд. Звинувачення: оформила-
ся як «фольксдойче» на окупованій терито-
рії. УНКВС по Запорізькій області 10 верес-
ня 1945 року справа припинена за відсутніс-
тю складу злочину, запобіжний захід скасо-
вано. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1213

ДРОЗДОВ Василь Григорович, 1902 р. 
народження, с. Будище Городнянського р-ну 
Чернігівської області, українець, освіта се-
редня, член ВКП(б). Проживав у с. Ротфронт 
(нині с. Владівка) Чернігівського р-ну За-
порізької області. Директор Стульневської 
МТС. Заарештований 29 червня 1938 року. 
Звинувачення: був учасником антирадян-
ської правотроцькістської організації. Запо-
різьким обласним судом 16 червня 1939 року 
справу припинено за недоведенням обвину-
вачення, з-під варти звільнений. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 646

ДРУППОВ Олександр Миколайович, 
1915 р. народження, с. Дар’ївка Свердлов-
ського р-ну Луганської області, росіянин, 



248

освіта середня, член ВЛКСМ. Проживав у             
м. Бердянську Запорізької області. Студент 
Бердянської фельдшерської школи. Заарешто-
ваний 3 січня 1937 року. Звинувачення: про-
водив серед студентів контрреволюційну агі-
тацію фашистського спрямування. Дніпро-
петровським обласним судом 16 квітня 1937 
року виправданий за відсутністю складу зло-
чину, з-під варти звільнений. Реабілітований 
у 1937 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 107

ДУБІНІНА Віра Якимівна, 1901 р. на-
родження, с. Старовірівка Шевченківського 
р-ну Харківської області, українка, освіта се-
редня. Проживала в м. Бердянську Запорізь-
кої області. Працівниця винрадгоспу «Жов-
тнева хвиля» в м. Бердянську (посада не вка-
зана). Заарештована 15 січня 1938 року. Зви-
нувачення: дружина ворога народу. Дніпро-
петровським УНКВС 13 грудня 1938 року 
справа припинена за недоведенням обвину-
вачення, з-під варти звільнена. Реабілітована 
у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 391

ДУБЛИНЕЦЬКИЙ Петро Володими-
рович, 1885 р. народження, м. Омськ (Росія), 
росіянин, освіта середня. Проживав у м. За-
поріжжі. Інспектор по бетонній цементації 
Дніпробуду. Заарештований 10 лютого 1931 
року, 12 червня 1931 року переведений на 
підписку про невиїзд. Звинувачення: актив-
ний учасник повстанської контрреволюцій-
ної організації, яка ставила метою повалення 
радянської влади. Запорізькою міською про-
куратурою 6 жовтня 1931 року справу при-
пинено за недоведенням обвинувачення, за-
побіжний захід скасовано. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 416

ДУДКО Ніна Іванівна, 1906 р. народ-
ження, с. Капулівка Нікопольського р-ну 
Дніпропетровської області, українка, осві-
та середня. Проживала в м. Запоріжжі, до-

могосподарка. 7 жовтня 1937 року відібра-
на підписка про невиїзд. Звинувачення: сис-
тематично агітувала проти радянської вла-
ди. Особливим відділом військ НКВС СРСР 
у квітні 1939 року (точна дата не встановле-
на) справу припинено, запобіжний захід ска-
совано за недоведенням обвинувачення. Реа-
білітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1786

ДУДНИК Микола Васильович, 1906 р. 
народження, м. Дніпропетровськ, українець, 
освіта початкова. Проживав у м. Токмаку 
того ж р-ну Запорізької області. Завідуючий 
райспоживспілкою в м. Токмаку. Заарешто-
ваний 12 листопада 1943 року. Звинувачен-
ня: перебував на службі у німців в якості за-
відуючого магазином. Великотокмацьким РВ 
НКВС 7 лютого 1944 року справа припинена 
за недоведенням складу злочину, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1117

ДУЛОВ Григорій Миколайович, 1901 р. 
народження, с. Софіївка Бердянського р-ну, 
проживав у м. Бердянську Запорізької об-
ласті, болгарин, малограмотний. Вантажник 
Бердянського морського порту. Заарештова-
ний 22 листопада 1937 року. Звинувачення: 
відмовлявся підписуватися на державну по-
зику, висловлювався нецензурними слова-
ми про радянську владу та її вождів. Дніпро-
петровським обласним судом 27 січня 1938 
року засуджений до 3 років позбавлення 
волі і поразки в правах на 1 рік за нецензур-
ні висловлювання на адресу Сталіна у стані 
сп’яніння. Верховним Судом УРСР 13 верес-
ня 1938 року термін покарання скорочено до 
2 років позбавлення волі без поразки в пра-
вах. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 216

ДУШИН Павло Миколайович, 1873 р. 
народження, нар. і проживав у смт Приа-
зовське того ж р-ну Запорізької області, ро-
сіянин, освіта початкова. Тимчасово ніде не 
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працював. Заарештований 9 вересня 1937 
року. Звинувачення: систематично прово-
див контрреволюційну агітацію, спрямовану 
проти радянської влади. Запорізьким облас-
ним судом 14 серпня 1939 року засуджений 
до 3 років позбавлення волі і 3 років поразки 
в правах за контрреволюційну агітацію. Вер-
ховним Судом УРСР 23 листопада 1939 року 
термін покарання скорочено до 2 років по-
збавлення волі і 1 року поразки в правах. Ре-
абілітований у 1995 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 269

ДЯДЯ Федот Кіндратович, 1880 р. народ-
ження, нар. і проживав у с. Щербаки Оріхів-
ського р-ну Запорізької області, українець, 
освіта початкова, одноосібник. Заарештова-
ний 17 квітня 1932 року. Звинувачення: кур-
куль, агітував проти заходів радянської вла-
ди на селі. Дніпропетровським обласним су-
дом 25 червня 1932 року справа припинена 
за недоведенням контрреволюційної агіта-
ції, з-під варти звільнений. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 577

ДЯЧЕНКО Пилип Лукич, 1882 р. народ-
ження, с. Юрківка Оріхівського р-ну, проживав 
у с. Павлівка Вільнянського р-ну Запорізької 
області, українець, малограмотний. Двірник 
заводу ім. Шевченка в м. Червоноармійську. 
Заарештований 2 серпня 1938 року. Звинува-
чення: проводив контрреволюційну фашист-
ську роботу серед свого оточення. Запорізь-
ким обласним судом 1 серпня 1939 року спра-
ву припинено за недоведенням злочину, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 364

Е
ЕДІГЕР Генріх Якович, 1897 р. народ-

ження, нар. і проживав у с. Шпарау (нині с. 
Довге) Чернігівського р-ну Запорізької об-
ласті, німець, освіта початкова. Рядовий кол-
госпник к-спу «Політвідділець» в с. Шпарау. 

Заарештований 2 серпня 1938 року. Звинува-
чення: учасник німецької контрреволюцій-
ної повстанської організації. Запорізьким об-
ласним судом 26 листопада 1939 року спра-
ва припинена, з-під варти звільнений за не-
доведенням обвинувачення. Реабілітований 
у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 278

ЕЙХНЕР Едуард 
Фрідріхович,  1875 р.
народження, с. Ейген-
фельд (нині с. Поля-
нівка), проживав у       
с. Марієнфельд (нині 
с. Мар’ївка) Меліто-
польського р-ну Запо-
різької області, німець, 
малограмотний. Сто-

рож колгоспу «Марієнфельд». Заарештова-
ний 18 листопада 1934 року. Звинувачення: 
проводив серед німецьких колоністів націо-
налістичну контрреволюційну агітацію. Ме-
літопольським РВ НКВС 2 січня 1935 року 
справа припинена за недоведенням обвину-
вачення, з-під варти звільнений. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 546

ЕЛЬСНЕР Наталія Микитівна, 1887 р. 
народження, м. Дніпропетровськ, проживала 
в м. Запоріжжі, росіянка, освіта початкова. За-
відуюча магазином промторгу № 5 в м. Запо-
ріжжі. Заарештована 22 липня 1946 року. Зви-
нувачення: на тимчасово окупованій німця-
ми території стала на шлях співробітництва 
з німецькими окупантами. Військовим трибу-
налом військ МВС 30 липня 1946 року засу-
джена до 10 років позбавлення волі і 3 років 
поразки в правах за наклеп на радянську вла-
ду і вороже налаштування до неї. Військовим 
трибуналом Таврійського військового округу      
21 вересня 1954 року справу припинено за не-
доведенням складу злочину, з-під варти звіль-
нена. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1229
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ЕМІШ Василь Фрідріхович, 1912 р. на-
родження, м. Гуляйполе того ж р-ну Запо-
різької області, проживав у м. Запоріжжі, 
українець, освіта середня. Працівник відді-
лу капітального будівництва «Запоріжсталі». 
Заарештований 13 лютого 1938 року. Звину-
вачення: підозрювався у зв’язках з німець-
кою розвідкою. Запорізьким обласним судом 
10 липня 1939 року справу припинено за не-
доведенням злочину, з-під варти звільнений. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 785

ЕННС Микола Миколайович, 1912 р. 
народження, с. Континусфельд (нині с. До-
вге), проживав у с. Руднорвейде (нині с. Ро-
зівка) Чернігівського р-ну Запорізької об-
ласті, німець, освіта початкова. Колгоспник 
к-спу ім. Енгельса в с. Руднорвейде. Зааре-
штований 23 лютого 1938 року. Звинувачен-
ня: був активним учасником повстанської ор-
ганізації, вів активну контрреволюційну ро-
боту з формування кадрів для боротьби з ра-
дянською владою. Запорізьким обласним су-
дом 17 червня 1939 року справу припинено 
за недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 783

ЕНС Клара Іванівна, 1896 р. народжен-
ня, м. Під’яниця (Польща), німкеня, осві-
та початкова. Проживала в м. Мелітополі 
Запорізької області. Вихователька дитсад-
ка Мелітопольського м’ясокомбінату. За-
арештована 2 грудня 1935 року. Звинувачен-
ня: мала тісні зв’язки з сектантською органі-
зацією «Допомога». Дніпропетровським об-
ласним судом 13 березня 1936 року за контр-
революційну діяльність засуджена до 3 ро-
ків позбавлення волі і 2 років поразки в пра-
вах. Алтайським крайовим судом 20 серпня 
1941 року за контрреводюційну агітацію за-
суджена до розстрілу. Відомостей про вико-
нання вироку у кр. справі немає. Реабіліто-
вана у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 831

ЕНТЕР Рейнгольд Федорович, 1900 р. 
народження, с. Веселівка Київської області 
(так у кр. справі), німець, освіта незакінче-
на вища, член ВКП(б). Проживав у м. Харко-
ві. Учитель Орловської робітничо-селянської 
школи (нині Мелітопольського р-ну Запо-
різької  області).  Заарештований  21  лютого
1938 року. Звинувачення: був учасником 
контрреволюційної фашистської організа-
ції, яка готувала повстання проти радянської 
влади. Запорізьким обласним судом 14 черв-
ня 1939 року справу припинено за недове-
денням обвинувачення, з-під варти звільне-
ний. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 784

ЕПІНГЕР Євген Антонович, 1906 р. 
народження, нар. і проживав у с. Москов-
ка Вільнянського р-ну Запорізької області, 
німець, освіта початкова. Рядовий колгосп-
ник к-спу «Індустрія» в с. Московка. Зааре-
штований 3 вересня 1941 року. Звинувачен-
ня: соціально небезпечний елемент – батьки 
були куркулями. Відбував покарання в Кім-
персайському концтаборі НКВС СРСР Ак-
тюбінської області, де помер у травні 1944 
року. УМДБ по Запорізькій області 4 жов-
тня 1952 року справу припинено у зв’язку зі 
смертю обвинувачуваного. Реабілітований у 
2000-у році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1516

ЕПП Генріх Генріхович, 1879 р. народ-
ження, нар. і проживав у с. Тігервей (нині 
с. Мостове) Токмацького р-ну Запорізької 
області, німець, освіта початкова. Сторож 
тваринницької ферми колгоспу «Дас Ной-
дорф» в с. Тігервей. Заарештований 2 серп-
ня 1938 року. Звинувачення: учасник німець-
кої контрреволюційної повстанської органі-
зації. УНКВС по Запорізькій області 1 лис-
топада 1939 року справа припинена у зв’язку 
зі смертю обвинувачуваного від туберкульо-
зу легенів у тюрмі м. Мелітополя 9 червня 
1939 року. Реабілітований у 2000 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 690
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ЕПП Гергард Генріхович, 1900 р. народ-
ження, с. Клейфельд (стара назва) Молочан-
ського р-ну (за старим адмін.-територ. поді-
лом), проживав у с. Розенорт (нині с. Орло-
ве) Мелітопольського р-ну Запорізької об-
ласті, німець, освіта початкова. Конюх кол-
госпу «Розенорт». Заарештований 6 січня 
1932 року. Звинувачення: агітував проти хлі-
бозаготівель та колгоспного ладу. Не пізні-
ше 21 листопада 1933 року Молочанським 
РВ НКВС за контрреволюційну агітацію і як 
куркуль висланий за межі України – до Сибі-
ру. Подальша його доля невідома. Реабіліто-
ваний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 379 

ЕПП Іван Петрович, 1884 р. народжен-
ня, с. Верхня Хортиця (нині в межах м. За-
поріжжя), проживав у с. Миколай-Поле За-
порізького р-ну Запорізької області, німець, 
освіта початкова. Бухгалтер Миколай-
Пільського млина. Заарештований 28 листо-
пада 1934 року. Звинувачення: проводив ак-
тивну роботу по розподілу гітлерівської ма-
теріальної допомоги серед німців. Дніпро-
петровським обласним судом 29 травня 1935 
року за контрреволюційну агітацію та надан-
ня допомоги капіталістичній країні засудже-
ний до 4 років позбавлення волі і 2 років по-
разки в правах. Реабілітований у 1992 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 382

ЕСТЕРЛЕЙН Георгій Фрідріхович, 
1884 р. народження, с. Наталівка Межівсько-
го р-ну Дніпропетровської області, німець, 
освіта початкова. Проживав у с. Олексан-
дрівка (нині с. Велика Олександрівка того ж 
р-ну) Херсонської області. Колгоспник к-спу 
ім. Тельмана в с. Олександрівка. Заарештова-
ний 9 вересня 1941 року. Звинувачення: соці-
ально небезпечний елемент, німець за націо-
нальністю. Помер в тюремній лікарні м. Ір-
кутська (Росія) 2 травня 1942 року. 16 трав-
ня 1942 року ІркутськимУНКВС справу при-
пинено у зв’язку зі смертю обвинувачувано-
го. Реабілітований у 2000 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1187

ЕШТОКІНА (КОНСТАНТІНІАДІ) Ніна 
Іллівна, 1916 р. народження, м. Феодосія, 
АР Крим, гречанка, освіта неповна середня. 
Проживала в с. Дмитрівка (стара назва) Яки-
мівського р-ну Запорізької області. Тимчасо-
во ніде не працювала. За втечу з спецпосе-
лення 17 липня 1950 року порушена кримі-
нальна справа, заходи обмеження волі не за-
стосовувалися у зв’язку з вагітністю. МВС 
СРСР 17 квітня 1953 року справу припине-
но за відсутністю складу злочину. Реабіліто-
вана у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1522

Є
ЄВСЕЄНКО Федір Федорович, 1878 р. 

народження, м. Шостка того ж р-ну Сумської 
області, українець, освіта початкова. Прожи-
вав у с. Кічкас (нині в межах м. Запоріжжя). 
Помічник бухгалтера Дніпробуду в м. Запо-
ріжжі. Заарештований 18 грудня 1930 року, 
27 березня 1931 року переведений на  під-
писку про невиїзд. Звинувачення: належав 
до ліквідованої в країні партії меншовиків.         
6 жовтня 1931 року прокуратурою Запорізь-
кого округу з невідомих причин справа при-
пинена, доля звинувачуваного не встановле-
на. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 126 

ЄВСТРАТОВ Михайло Тимофійович, 
1890 р. народження, смт Михайлівка того ж 
р-ну Запорізької області, проживав у м. Запо-
ріжжі, росіянин, освіта вища. Плановик за-
водського товариства «Друзі дітей» в м. Запо-
ріжжі. Заарештований 16 травня 1935 року. 
Звинувачення: проводив контрреволюцій-
ну агітацію. Запорізьким МВ НКВС 9 червня 
1935 року справу припинено за недоведенням 
обвинувачення, з-під варти звільнений. Реабі-
літований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 591

ЄЛЬЦОВА-ЖВАЛИК Клавдія Гордіїв-
на, 1919 р. народження, с. Агаймани (нині   
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с. Фрунзе) Іванівського р-ну Херсонської 
області, проживала в м. Запоріжжі, росіян-
ка, освіта початкова, домогосподарка. 8 жов-
тня 1937 року відібрана підписка про неви-
їзд. Звинувачення: дружина члена контрре-
волюційної організації, систематично прово-
дила контрреволюційну агітацію проти існу-
ючого ладу. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 22 листопада 1937 року як соціально 
небезпечний елемент вислана на батьківщи-
ну (в с. Агаймани) на 5 років. Реабілітована 
у 1989 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1674

ЄМЕЛЬЯНОВА Ніна Василівна, 1898 р. 
народження, м. Землянськ того ж р-ну Воро-
незької обл., Росія (так у кр. справі), росіянка, 
освіта середня. Проживала в смт Михайлівка 
того ж р-ну Запорізької області. Обліковець 
Першої Михайлівської сільради в с. Михай-
лівка Перша. Заарештована 23 серпня 1941 
року. Звинувачення: вихваляла життя в Аме-
риці та в Польщі, ображала керівників СРСР 
і гудила радянський лад. Подальша її доля не-
відома. Реабілітована у 2000 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1254

ЄРМОЛА Лука Федорович, 1876 р. на-
родження, нар. і проживав у м. Запоріжжі, 
українець, освіта початкова. Приватний ві-
зник. Заарештований 8 жовтня 1932 року. 
Звинувачення: брав участь у створенні контр-
революційної організації для повалення ра-
дянської влади. Прокурором м. Запоріжжя 
26 листопада 1932 року справу припинено 
за недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 914

ЄСЕЧКО Анастасія Антонівна, 1886 р. 
народження, с. Базаліївка Чугуївського р-ну 
Харківської області, українка, малограмотна. 
Проживала в м. Запоріжжі, домогосподар-
ка. Заарештована 8 лютого 1936 року. Звину-
вачення: учасниця нелегальної сектантської 
громади, проводила контрреволюційну агіта-

цію. Прокурором Дні-
пропетровської облас-
ті 3 серпня 1936 року 
справа припинена за 
недоведенням злочи-
ну, з-під варти звіль-
нена. Реабілітована у 
1991 році.

ГДА СБ України, 
м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 301

ЄСЕЧКО Іван Іва-
нович, 1881 р. народ-
ження, с. Базаліївка Чу-
гуївського р-ну Харків-
ської області, украї-
нець, малограмотний. 
Проживав у м. Запо-
ріжжі. Грабар, без по-
стійного місця роботи. 
Заарештований 8 лю-

того 1936 року. Звинувачення: сектант, про-
водив контрреволюційну агітацію. Дніпро-
петровським обласним судом 26 серпня 1936 
року за збереження антирадянської сектант-
ської літератури засуджений до 3 років по-
збавлення волі і 2 років поразки в правах. Реа-
білітований у 1995 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 301

Ж

ЖАБОЛЕНКО Іван Федорович, 1886 р.
народження, нар. і проживав у с. Власівка 
(нині с. Чубарівка) Пологівського р-ну За-
порізької області, українець, освіта почат-
кова. Колгоспник к-спу «1 Травня» Власів-
ської сільської ради. Заарештований 5 лю-
того 1933 року. Звинувачення: займався сис-
тематичним саботажем у хлібозаготівлі, по-
ширював антирадянські чутки. Прокурором 
Чубарівської дільниці 21 вересня 1933 року 
справу припинено за недоведенням обвину-
вачення, з-під варти звільнений. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 913
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ЖАДАН Григорій Семенович, 1905 р. 
народження, с. Терпіння Мелітопольсько-
го р-ну, проживав у с. Старобогданівка Ми-
хайлівського р-ну Запорізької області, укра-
їнець, освіта початкова. Коваль колгоспу 
«Пам’ять Леніна» в с. Старобогданівка. За-
арештований 20 вересня 1938 року. Звинува-
чення: агітував проти продажу зернових дер-
жаві. Запорізьким обласним судом 15 черв-
ня 1939 року справа припинена за недове-
денням антирадянської агітації, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 528

ЖАРОВ Іван Михайлович, 1905 р. народ-
ження, м. Дніпропетровськ, українець, осві-
та початкова. Проживав у смт Нововасилів-
ка Приазовського р-ну Запорізької області. 
Член КП(б)У в 1927 – 1937 рр. Директор Но-
вовасилівської МТС. Заарештований 23 січня 
1938 року. Звинувачення: займався шкідни-
цтвом, серед робітників висловлював антира-
дянські настрої. Прокурором Запорізької об-
ласті 8 вересня 1939 року справу припинено 
за недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 57

ЖДАНОВ Вікентій Семенович, 1889 р.
народження, нар. і проживав у с. Троїцьке 
Мелітопольського р-ну Запорізької облас-
ті, українець, освіта початкова. Без певно-
го місця роботи. Заарештований 23 листопа-
да 1943 року. Звинувачення: мав зв’язок з ні-
мецькими каральними органами. Великоток-
мацьким РВ НКВС 13 квітня 1944 року спра-
ва припинена за недоведенням обвинувачен-
ня, з-під варти звільнений. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1145

ЖЕЖЕЛЬ Григорій Іванович, 1892 р. 
народження, нар. і проживав у с. Варварів-
ка Долинського р-ну Кіровоградської облас-
ті, українець, освіта початкова. Рядовий кол-
госпник к-спу «Нове господарство» в с. Вар-

варівка. Заарештований 24 січня 1933 року. 
Звинувачення: активно проводив агітацію за 
зрив хлібозаготівель 1932 року. Долинським 
РВ ДПУ 11 лютого 1933 року справу припи-
нено за відсутністю складу злочину, з-під вар-
ти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 999

ЖЕЖУРІН Георгій Семенович, 1912 р.
народження, с-ще Тагонаш (стара назва) АР 
Крим, українець, освіта середня. Прожи-
вав у м. Запаоріжжі. Начальник постачання 
нафтозбуту в м. Запоріжжі. Заарештований         
9 грудня 1943 року. Звинувачення: був узятий 
німцями в полон під Сталінградом, в м. Запо-
ріжжі співробітничав з німцями. УНКДБ по 
Запорізькій області 5 січня 1944 року справу 
припинено за недоведенням обвинувачення. 
Направлений у спецтабір НКВС м. Харкова 
для фільтрації. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1333

ЖЕЛЕЗКОВ Андрій Іванович, 1886 р. 
народження, нар . проживав у с. Богданів-
ка Приазовського р-ну Запорізької області, 
болгарин, освіта початкова. Тесляр колгос-
пу в с. Богданівка. Заарештований 9 червня 
1938 року. Звинувачення: проводив контрре-
волюційну пропаганду. Запорізьким облас-
ним судом 13 серпня 1939 року засуджений 
до 1 року позбавлення волі. З врахуванням 
терміну перебування під арештом з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 559

ЖИВОТЧЕНКО Семен Устинович, 
1908 р. народження, с. Туркенівка (нині               
с. Малинівка) Гуляйпільського р-ну, проживав 
у с. Ротенпоер Новозлатопільського р-ну (так 
у кр. справі) Запорізької області, українець, 
малограмотний. Комбайнер-тракторист кол-
госпу «Ротенпоер». Заарештований 15 грудня 
1943 року. Звинувачення: умисно загальму-
вав евакуацію трактора та запчастин до ньо-
го і комбайна в 1941 році. УНКДБ по Запо-
різькій області  17  квітня  1944  року  справу 
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припинено за недоведенням обвинувачення, 
з-під варти звільнений і направлений у спец-
табір НКВС для фільтрації. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1332

ЖИГУЛІН Денис Кіндратович, 1895 р. 
народження, с. Тимошівка Михайлівського 
р-ну, проживав у м. Кам’янка-Дніпровська 
того ж р-ну Запорізької області, росія-
нин, освіта початкова. Директор радгоспу 
«Кам’янка». Заарештований 13 січня 1938 
року. Звинувачення: проводив шкідницьку 
діяльність та контрреволюційну агітацію. 
Запорізьким обласним судом засуджений до 
1,5 року позбавлення волі за антирадянську 
агітацію. Верховним Судом УРСР 23 грудня 
1939 року вирок облсуду скасовано за недо-
веденням обвинувачення, з-під варти звіль-
нений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 261 

ЖИЛА Прохор Васильович, 1896 р. на-
родження, нар. і проживав у с. Новогригорів-
ка (нині с. Григорівка) Пологівського р-ну 
Запорізької області, українець, освіта почат-
кова, член ВКП(б). Голова Новогригорівської 
сільради. Заарештований 15 червня 1938 
року. Звинувачення: учасник контрреволю-
ційної повстанської організації. Запорізьким 
обласним судом 20 червня 1939 року справа 
припинена за недоведенням антирадянської 
діяльності, з-під варти звільнений. Реабіліто-
ваний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 529

ЖИЛІН Петро Михайлович, 1893 р. на-
родження, м. Ковно (нині м. Каунас), Лит-
ва, росіянин, освіта початкова. Член ВКП(б) 
в 1925 – 1933 рр. Проживав у м. Запоріжжі. 
Водій-механік Запорізького міського трес-
ту «Паливліс». Заарештований 29 січня 1938 
р. Звинувачення: підозрювався у зв’язках з 
польською розвідкою. Дніпропетровським 
обласним судом 16 квітня 1939 р. за недове-
денням пред’явленого звинувачення в анти-

радянській агітації виправданий, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 73 

ЖОГЛО Єлисей Володимирович, 1890 р.
народження, с. Саї Липоводолинського р-ну 
Сумської області, українець, малограмотний. 
Проживав у с. Октоберфельд (нині с. Жов-
тневе) Гуляйпільського р-ну Запорізької об-
ласті. Рядовий колгоспник к-спу «Жовтень» 
в с. Октоберфельд. Заарештований 7 груд-
ня 1943 року. Звинувачення: соціально не-
безпечний елемент – під час німецької оку-
пації працював старостою сільгоспобщини. 
Новозлатопільським РВ НКВС 7 грудня 1943 
року направлений у спецтабір НКВС УРСР  
№ 258 м. Харкова для фільтрації. Реабіліто-
ваний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1523

ЖУК Савелій Іванович, 1882 р. народ-
ження, с. Попельнасте Олександрійського 
р-ну Кіровоградської області, українець, мало-
грамотний. Проживав у м. Запоріжжі. Слюсар 
5-ї міської лікарні м. Запоріжжя. Заарештова-
ний 5 вересня 1937 року. Звинувачення: про-
водив контрреволюційну агітацію серед ро-
бітників. Дніпропетровським обласним судом      
4 березня 1938 року засуджений до 3 років по-
збавлення волі. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 429

ЖУКОВ Іван Йосипович, 1890 р. народ-
ження, нар. і проживав у смт Куйбишеве того 
ж р-ну Запорізької області, українець, мало-
грамотний. Коваль колгоспу в смт Куйбише-
ве. Заарештований 15 квітня 1935 року. Зви-
нувачення: агітував проти вождів партії та 
уряду. Дніпропетровським обласним судом 
28 серпня 1935 року за агітацію проти діяль-
ності вождів партії та уряду засуджений до 
3 років позбавлення волі і 2 років поразки в 
правах. Верховним Судом УСРР 17 жовтня 
1935 року поразка в правах скасована. Реабі-
літований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 912
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ЖУКОВ Іван Леонтійович, 1865 р. на-
родження, с. Злинь Болховського р-ну Орлов-
ської області (Росія), росіянин, освіта почат-
кова. Проживав у м. Запоріжжі. Маляр роб-
коопу Запорізького Дніпробуду. Заарештова-
ний 7 жовтня 1932 року. Звинувачення: брав 
участь у створенні контрреволюційної орга-
нізації для повалення радянської влади. Про-
курором м. Запоріжжя 26 листопада 1932 
року справу припинено за недоведенням об-
винувачення, з-під варти звільнений. Реабілі-
тований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 914

ЖУКОВ Микита Васильович, 1884 р. 
народження, с. Михайлівка Суджанського р-ну 
Курської області (Росія), росіянин, малогра-
мотний. Проживав у м. Бердянську Запорізь-
кої області. Поштар Бердянського районного 
відділу зв’язку. Заарештований 3 серпня 1938 
року. Звинувачення: учасник контрреволюцій-
ної шпигунської фашистської організації. Вій-
ськовим трибуналом Харківського військового 
округу 17 червня 1939 року справа припине-
на за недоведенням обвинувачення, з-під вар-
ти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 911

ЖУМРІЄВ Костянтин Васильович, 
1879 р. народження, м. Неврокоп, Туреччина 
(так у кр. справі), болгарин, неписьменний. 
Проживав у с. Семенівка Мелітопольського 
р-ну Запорізької області. Рядовий колгоспник 
к-спу «Більшовик» в с. Семенівка. Заарешто-
ваний 4 березня 1938 р. Звинувачення: серед 
громадян проводив контрреволюційну про-
паганду. Запорізьким обласним судом 9 трав-
ня 1939 р. засуджений до 3 років позбавлення 
волі з поразкою в правах протягом 3 років за 
антирадянську агітацію. Подальша його доля 
невідома. Реабілітований у 1995 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 72

ЖУРКОВСЬКИЙ Олексій Георгійо-
вич, 1909 р. народження, с. Гальчин Ан-
друшівського р-ну Житомирської області, 
українець, освіта початкова, член ВЛКСМ.            

Проживав у м. Запоріж-
жі. Секретар заводсько-
го комітету ЛКСМУ 
комбінату «Запоріж-
сталь».  Заарештований
9 серпня 1937 року. 
Звинувачення: був учас-
ником контрреволюцій-
ної організації, вів ак-

тивну контрреволюційну діяльність. Вій-
ськовою Колегією Верховного суду СРСР 
4 жовтня 1937 року засуджений до 10 років 
позбавлення волі і 5 років поразки в правах. 
Відбував покарання в Норільському таборі 
НКВС СРСР. Особливою нарадою при МДБ 
СРСР 14 квітня 1951 року висланий на посе-
лення в Красноярський край під нагляд орга-
нів МДБ. Реабілітований у 1956 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1659

З
ЗАВАДСЬКА Наталія Володимирівна, 

1898 р. народження, м. Ростов-на-Дону, ро-
сіянка, освіта середня. Проживала в м. Бер-
дянську Запорізької області. Секретар 2-ї се-
редньої школи м. Бердянська. Заарештова-
на 14 червня 1938 року. Звинувачення: мала 
зв’язок із закордоном, вороже налаштова-
на до радянської влади. Запорізьким облас-
ним судом 16 вересня 1939 року засуджена 
до 1,5 року позбавлення волі і 2 років пораз-
ки в правах. Реабілітована у 2000 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 694

ЗАВАДСЬКИЙ Іван Якович, 1892 р. на-
родження, нар. і проживав у с. Нижня Хорти-
ця Запорізького р-ну Запорізької області, ні-
мець, освіта початкова. Верстатник дерево-
обробного цеху заводу «Комунар» в м. Запо-
ріжжі. Заарештований 10 жовтня 1933 року. 
Звинувачення: вів контрреволюційну агітацію 
на заводі. Запорізькою міською прокуратурою 
21 лютого 1934 року справу припинено за не-
доведенням обвинувачення, з-під варти звіль-
нений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 584
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ЗАВАЦЬКИЙ Вільгельм Ісакович, 
1867 р. народження, с. Ріккенау (нині с. Козо-
лугівка) Токмацького р-ну, проживав у с. Ма-
ріаволь (нині с. Зелений Яр) Чернігівського 
р-ну Запорізької області, німець, освіта се-
редня. Сторож колгоспу в с. Маріаволь. За-
арештований 24 січня 1941 року. Звинува-
чення: вів антирадянську агітацію. Запорізь-
ким обласним судом 13 березня 1941 року 
засуджений до розстрілу. Верховним судом 
УСРР 12 квітня 1941 року розстріл заміне-
но на 10 років позбавлення волі і 5 років по-
разки в правах. Реабілітований у 1990 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1173

ЗАВГОРОДНІЙ Федір Матвійович, 
1908 р. народження,нар. і проживав у с. Янче-
крак (нині с. Кам’янське) Василівського р-ну 
Запорізької області, українець, неписьмен-
ний. Колгоспник к-спу ім. 30-ї дивізії. Зааре-
штований 13 листопада 1943 року. Звинува-
чення: проживав на окупованій території і мав 
зв’язки з поліцією. Василівським РВ НКДБ   
19 лютого 1944 року справу припинено за не-
доведенням обвинувачення, з-під варти звіль-
нений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1357

ЗАВ’ЯЛОВА Катерина Михайлівна, 
1890 р. народження, с. Астраханка Меліто-
польського р-ну, проживала в м. Мелітополі 
Запорізької області, росіянка, освіта початко-
ва. Чорнороб на поденних роботах. Меліто-
польським РВ НКВС 19 січня 1936 року ві-
дібрана підписка про невиїзд. Звинувачен-
ня: мала письмовий зв’язок з закордонни-
ми сектантськими організаціями, одержува-
ла від них грошову допомогу. Дніпропетров-
ським обласним судом 14 травня 1936 року 
за зв’язок з міжнародною буржуазією засу-
джена до 3 років позбавлення волі і 2 років 
поразки в правах. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 771

ЗАГОРОВСЬКА    Марія    Семенівна,
1922 р. народження, нар. і проживала в                                         

смт Чернігівка того ж р-ну Запорізької об-
ласті, українка, освіта не встановлена. При-
биральниця промартілі «Колективіст» в                                                                                        
смт Чернігівка. 29 жовтня 1951 року відібра-
на підписка про невиїзд. Звинувачення: син –                                                                                
зрадник Батьківщини. МДБ СРСР 31 січня 
1952 року справу припинено, підписку про 
невиїзд анульовано у зв’язку з відсутністю 
складу злочину. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1491

ЗАГОРСЬКИЙ Іван Георгійович, 1901 р.
народження, нар. і проживав у с. Микола-
ївка Приазовського р-ну Запорізької облас-
ті, болгарин, освіта початкова. Колгоспник 
к-спу «17-й МЮД». Заарештований 9 квітня 
1938 року. Звинувачення: проводив контрре-
волюційну агітацію, спрямовану на зрив за-
ходів радянської влади на селі. Запорізьким 
обласним судом 9 вересня 1939 року спра-
ва припинена за недоведенням обвинувачен-
ня, з-під варти звільнений. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 777     

ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ Охрім Григорович, 
1882 р. народження, с. Бородаївка Верхньо-
дніпровського р-ну Дніпропетровської об-
ласті, українець, освіта початкова, член 
ВКП(б) в 1930 – 1936 рр. Проживав у лісгос-
пі с. Тамбовка Мелітопольського р-ну Запо-
різької області. Коваль лісгоспу Тамбовської 
сільради. Заарештований 10 листопада 1943 
року. Звинувачення: працював старостою 
лісгоспу на тимчасово окупованій терито-
рії. УНКДБ по Запорізькій області 17 квітня 
1944 року справу припинено за недоведен-
ням обвинувачення, з-під варти звільнений. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1344

ЗАГУМЕННИЙ Іван Григорович, 1914 р.
народження, нар. і проживав у м. Мелітополі 
Запорізької області, українець, освіта почат-
кова. Майстер складального цеху заводу ім. 23 
Жовтня. Заарештований 28 липня 1951 року. 
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Звинувачення: наприкін-
ці 1943 року був завер-
бований німецькою роз-
відкою для проходження 
підготовки в розвідшколі. 
Військовим трибуналом 
Таврійського військово-
го округу 14 листопада 
1951 року засуджений до 
25 років позбавлення волі 

і 5 років поразки в правах. Верховним судом 
СРСР 31 січня 1956 року справу припинено 
за недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1739

ЗАГУРСЬКИЙ Іван Францович, 1881 р.
народження, с. Мартинівка Хмельницького 
р-ну Хмельницької області, поляк, малогра-
мотний. Проживав у м. Запоріжжі. Сторож 
гаражів Запорізького алюмінієвого заводу. 
Заарештований 29 січня 1938 року. Звинува-
чення: підозрювався у зв’язках з польською 
розвідкою. Дніпропетровським обласним су-
дом 7 квітня 1939 року справа припинена за 
недоведенням антирадянської агітації, з-під 
варти звільнений. Верховним судом УРСР 
11 серпня 1939 року рішення обласного суду 
скасоване, справа направлена на повторний 
розгляд. Відібрана підписка про невиїзд. За-
порізьким обласним судом 8 січня 1940 року 
засуджений до 1 року позбавлення волі і                                                                                          
1 року поразки в правах. Звільнений у зв’язку 
з відбуттям терміну покарання у ході слід-
ства. Реабілітований у 1992 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 509, 622

ЗАДЕСЕНЕЦЬ Микола Федотович, 
1892 р. народження, с. В. Михайлівка Кур-
ської області, Росія (так у кр. справі), укра-
їнець, освіта початкова. Проживав у м. Ме-
літополі. Агент відділу постачання заво-
ду механізації сільського господарства. За-
арештований 16 липня 1938 року. Звинува-
чення: проводив серед населення антира-
дянську агітацію. Запорізьким обласним су-
дом 27 червня 1939 року справу припинено 

за недоведенням бвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 536

ЗАЙЧЕНКО Пав-
ло Андрійович, 1910 р.
народження,    слобода
В. Михайлівка Кур-
ської області, Ро-
сія (так у кр. справі), 
росіянин, малогра-
мотний. Проживав у                                       
смт Балабине Запо-
різького р-ну Запо-

різької області. Робітник вапнякового заво-
ду в смт Балабине. Заарештований 20 трав-
ня 1940 року. Звинувачення: вів антирадян-
ську діяльність. Запорізьким обласним судом                                                                                      
12 липня 1940 року засуджений до 2 років 
позбавлення волі і 2 років поразки в правах 
за антирадянську агітацію серед робітників 
заводу.   Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 916

ЗАКАЛИЧНИЙ Павло Петрович,    
1883 р. народження, нар. і проживав у с. Но-
воспаське Приазовського р-ну Запорізької 
області, росіянин, освіта початкова. Достав-
щик пального к-спу ім. Політвідділу. Заа-
рештований 11 жовтня 1935 року, 17 берез-
ня 1936 року переведений на підписку про 
невиїзд. Звинувачення: підтримував пись-
мовий зв’язок з фашистськими організаці-
ями, поширював провокаційні чутки. Дні-
пропетровською обласною прокуратурою              
20 квітня 1936 року справу припинено за 
відсутністю складу злочину. Реабілітований 
у 1936 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 117

ЗАКАРЛЮКА Андрій Васильович, 
1897 р. народження, нар. і проживав у с. Та-
расівка Пологівського р-ну Запорізької облас-
ті, українець, освіта початкова, член ВКП(б). 
Колгоспник, член правління к-спу «Револю-
ційна хвиля» в с. Тарасівка. Заарештований 
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27 грудня 1932 року. 
Звинувачення: вів агі-
тацію проти виконан-
ня плану хлібозаготів-
лі. 7 лютого 1933 року 
Чубарівським РВ ДПУ 
справу направлено ра-
йонному прокурору 
для припинення за не-
доведенням обвинува-

чення, з-під варти звільнений. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 592

ЗАКРАЙ Никифор Терентійович, 1895 р.
народження, нар. і проживав у с. Вознесен-
ка Новотроїцького р-ну Херсонської облас-
ті, українець, освіта початкова. Колгоспник 
к-спу ім. Свободи в с. Вознесенка. Зааре-
штований 9 грудня 1943 року. Звинувачення: 
в період окупації займався антирадянською 
агітацією. Військовим трибуналом військ 
НКВС 14 квітня 1944 року справа припинена 
за недоведенням складу злочину, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1108

ЗАКРЕВСЬКИЙ Володимир Митрофа-
нович, 1896 р. народження, с. Сонцеве Усти-
нівського р-ну Кіровоградської області, укра-
їнець, освіта початкова. Проживав у м. Запо-
ріжжі. Майстер з монтажу парових котлів 
ДАЗу в м. Запоріжжі. Заарештований 30 квіт-
ня 1935 року. Звинувачення: займався контр-
революційною агітацією на ДАЗі. Запорізьким 
МВ НКВС 31 травня 1935 року справу припи-
нено за недоведенням обвинувачення, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 920

ЗАЛОЗНИЙ Василь Васильович, 1915 р.
народження, нар. і проживав у с. Єлисеївка
Приморського р-ну Запорізької області, укра-
їнець, освіта початкова. Рядовий колгоспник 
к-спу «Незаможник» в с. Єлисеївка. Заареш-
тований  8  жовтня  1935  р.  Звинувачення:

співав контрреволюційні пісні серед моло-
ді села. Дніпропетровським обласним судом  
19 березня 1936 р. виправданий за недове-
денням складу злочину – контрреволюційна 
агітація, з-під варти звільнений. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 77

ЗАЛОЗНИЙ Степан Якович, 1893 р. 
народження, м. Токмак, проживав у с. Шев-
ченкове Токмацького р-ну Запорізької облас-
ті, українець, освіта початкова. Колгоспник 
к-спу ім. Калініна. Заарештований 20 черв-
ня 1938 року. Звинувачення: проводив серед 
населення контрреволюційну агітацію. Запо-
різьким обласним судом 9 червня 1939 року 
справу припинено за недоведенням злочи-
ну, з-під варти звільнений. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 537

ЗАЛУЖНИЙ Федот Гнатович, 1888 р. 
народження, смт Томаківка того ж р-ну Дні-
пропетровської області, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Кічкас (нині в ме-  
жах м. Запоріжжя. Їздовий колгоспу «Дні-
пробуд» в с. Кічкас. Заарештований 17 липня 
1938 року. Звинувачення: учасник контрре-
волюційної організації. Дніпропетровським 
обласним судом 10 квітня 1939 року справа 
припинена за недоведенням антирадянської 
агітації, з-під варти звільнений. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 578

ЗАНДГАГЕН Курт Стефанович, 1897 р.
народження, м. Фрейштадт, Нижня Сілезія, 
Німеччина (так у кр. справі), німець (німець-
кий підданий), освіта початкова. Прожи-
вав (як фахівець з Німеччини) у с. Тіге (нині       
с. Орлове) Мелітопольського р-ну Запорізь-
кої області. Механік з установки електро-
станції в колгоспі ім. Тельмана. Заарештова-
ний 12 травня 1936 року. Звинувачення: ак-
тивний учасник контрреволюційної органі-
зації. Дніпропетровським обласним судом                         
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1 жовтня 1936 року засуджений до 5 років 
позбавлення волі і 3 років поразки в правах. 
Помер 27 серпня 1938 року в Північсхідтабо-
рі НКВС СРСР (бухта Ногаєво). Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1651

ЗАРУБАЄВ Андрій Пилипович, 1897 р. 
народження, нар. і проживав у с. Єлизаветів-
ка (нині приєднане до с. Балки) Василівсько-
го р-ну Запорізької області, росіянин, освіта 
початкова, селянин-одноосібник. Заарешто-
ваний 15 травня 1932 року. Звинувачення: за-
кликав натовп до активних дій проти пред-
ставників радянської влади. Подальша його 
доля невідома. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 924

ЗАРУБАЄВ Омелян Захарович, 1912 р. 
народження, нар. і проживав у с. Єлизаветів-
ка (нині приєднане до с. Балки) Василівсько-
го р-ну Запорізької області, росіянин, освіта 
початкова, селянин-одноосібник. Заарешто-
ваний 15 травня 1932 року. Звинувачення: за-
кликав натовп до активних дій проти пред-
ставників радянської влади. Подальша його 
доля невідома. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 924

ЗАСИПКО Федір Петрович, 1916 р. на-
родження, с. Берестове Бердянського р-ну, 
проживав у с. Скельки Василівського р-ну 
Запорізької області, українець, освіта непо-
вна середня. Технічний керівник черепаш-
кового кар’єру в с. Скельки. Заарештований                 
20 липня 1950 року. Звинувачення: розголо-
шував таємницю державного значення. Вій-
ськовим трибуналом військ МВС Запорізької 
області 30 жовтня 1950 року справу припи-
нено за недоведенням обвинувачення, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1471

ЗАСТАВА Микола Васильович, 1916 р. 
народження, с. Морквина Компаніївського р-ну,

проживав у с. Шевченко (стара назва) Долин-
ського р-ну Кіровоградської області, украї-
нець, освіта початкова, член ВЛКСМ. Радіо-
майстер Долинського районного радіовузла. 
Заарештований 15 березня 1936 року. Зви-
нувачення: залучав нових членів у контрре-
волюційну групу, що діяла проти радянської 
влади. Прокурором Дніпропетровської об-
ласті 1 червня 1936 року  справа припинена 
за недоведенням звинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 834

ЗАСТАВСЬКИЙ Кирило Іванович, 
1883 р. народження, смт Михайлівка того ж 
р-ну Запорізької області, проживав у м. За-
поріжжі, українець, освіта початкова. Їздо-
вий Дніпробуду в м. Запоріжжі. Заарештова-
ний 8 травня 1932 року, 5 червня 1932 року 
переведений на підписку про невиїзд. Звину-
вачення: розкуркулений, незадоволений ра-
дянською владою та агітував проти неї. За-
порізьким МВ ДПУ 5 червня 1932 року спра-
ва припинена за недоведенням антирадян-
ської агітації, підписка про невиїзд анульова-
на. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 581

ЗАСЬКО Андрій Максимович, 1880 р. 
народження, нар. і проживав у с. Михайлів-
ка того ж р-ну Запорізької області, українець, 
освіта початкова. Селянин-одноосібник. За-
арештований 28 лютого 1931 року. Звину-
вачення: проводив антирадянську агітацію 
проти хлібозаготівель, посівної. Подальша 
його доля невідома. Реабілітований у 1991 
році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1195, 1196

ЗВЕНСЬКА Ольга Павлівна, 1889 р. 
народження, м. Василівка того ж р-ну За-
порізької області, проживала в м. Запоріж-
жі, українка, малограмотна, домогосподарка. 
Заарештована 2 жовтня 1944 року. Звинува-
чення: в період німецької окупації м. Запо-
ріжжя здала німцям трьох малолітніх дітей             
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єврейської національності. Військовим три-
буналом військ НКВС Запорізької області                                                                                   
8 березня 1945 року справа припинена за 
недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнена. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1088

ЗДОРЕНКО Сидір Михайлович, 1870 р. 
народження, нар. і проживав у с. Жеребець 
(нині с. Кірове) Оріхівського р-ну Запорізь-
кої області, українець, неписьменний. Го-
родник колгоспу «Червоний сівач» в с. Же-
ребець. Заарештований 30 листопада 1937 
року. Звинувачення: колишній куркуль, агі-
тував проти радянської влади. Запорізьким 
обласним судом 17 травня 1939 р. засудже-
ний до 5 років позбавлення волі і 3 років по-
разки в правах за антирадянську агітацію. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. – 69

ЗЕЙБЕЛЬ Генріх Генріхович, 1899 р. 
народження, с. Біловеж, проживав у с. Ли-
ствянка Розівського р-ну Запорізької облас-
ті, німець, освіта початкова. Рядовий кол-
госпник к-спу ім. 19 МЮД у с. Біловеж. За-
арештований 5 вересня 1941 року. Звинува-
чення: вів антирадянську агітацію серед на-
селення. Евакуйований із прифронтової зони 
у в’язницю УНКВС по Челябінській облас-
ті, де помер 18 серпня 1942 року. УНКВС  
по Челябінській області 9 вересня 1942 року 
справа припинена у зв’язку зі смертю звину-
вачуваного. Реабілітований у 2000 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1883 

ЗЕЙФЕРТ  Ольга
Яківна, 1884 р. народ-
ження, с. Гренталь 
(нині с. Урожайне), про-
живала в с. Пришиб 
(нині в межах м. Мо-
лочанська) Токмаць-
кого р-ну Запорізької 
області, німкеня, осві-
та початкова, швачка-

одноосібниця. Заарештована 12 листопада 
1934 року. Звинувачення: була пов’язана з 
німецькими націоналістичними організація-
ми, вела націоналістичну діяльність. Дніпро-
петровським обласним судом 10 серпня 1935 
року засуджена до 3 років позбавлення волі і 
2 років поразки в правах за зв’язок з німець-
кими націоналістичними організаціями. Реа-
білітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 917

ЗЕМАН Богумил 
Гнатович, 1890 р. на-
родження, с. Сопруч, 
Пардубіце (Чехосло-
ваччина) – так у кр. 
справі, чех, освіта по-
чаткова. Проживав у 
с. Білоцерківка Куйби-
шевського р-ну Запо-
різької області. Тесляр 

колгоспу ім. Ворошилова у с. Білоцерківка. 
Заарештований 26 липня 1938 року. Звину-
вачення: був учасником контрреволюційної 
шпигунсько-повстанської організації. УДБ 
УНКВС УРСР по Запорізькій області 30 ве-
ресня 1940 року справу припинено за недо-
веденням обвинувачення, з-під варти звіль-
нений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1837

ЗЕМЕЛЬКО Іван Олексійович, 1909 р. 
народження, нар. і проживав у с. Санжарів-
ка (нині с. Полтавка) Гуляйпільського р-ну За-
порізької області, українець, малограмотний. 
Колгоспник к-спу ім. Свердлова в с. Санжа-
рівка. Заарештований 23 червня 1938 року. 
Звинувачення: учасник контрреволюційної 
махновської організації. Запорізьким облас-
ним судом 10 квітня 1939 року справа припи-
нена за недоведенням обвинувачення, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 745

ЗЕНГЕР Яків Антонович, 1901 р. на-
родження, нар. і проживав у с. Новокраснів-
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ка Володарського р-ну Донецької області, ні-
мець, освіта початкова. Колгоспник к-спу в 
с. Новокраснівка. Заарештований 26 жовтня 
1932 року. Звинувачення: проводив антира-
дянську агітацію, систематично крав хліб і 
худобу з колгоспу. Дніпропетровським об-
ласним судом 2 грудня 1932 року засуджений 
до розстрілу з конфіскацією майна. Дата ви-
конання вироку та місце поховання невідомі. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 887

ЗЕНИЧ Марія 
Тимофіївна, 1884 р. 
народження, смт Ново-
миколаївка, прожива-
ла в с. Різдвянка Но-
вомиколаївського р-ну       
Запорізької     області,
українка, малограмот-
на, домогосподарка 
(пенсіонерка). Заареш-

тована 26 червня 1941 року. Звинувачен-
ня: вела антирадянську агітацію серед кол-
госпників. Етапована до Томської в’язниці 
НКВС, де померла 27 серпня 1942 року до 
винесення вироку. УНКВС по Новосибір-
ській області 29 листопада 1942 року справа 
припинена у зв’язку зі смертю обвинувачу-
ваної. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1125 

ЗЕНКЛЕЙТЕР Агата Іванівна, 1915 р.
народження, нар. і проживала в с. Альт-
Нассау (нині с. Виноградне) Токмацького 
р-ну Запорізької області, німкеня, освіта не-
повна середня, чл. ЛКСМУ. Тимчасово ніде 
не працювала. Заарештована 11 травня 1939 
року. Звинувачення: учасниця контрреволю-
ційної групи, за завданням якої вбила чле-
на ЛКСМУ Шмідт Ольгу. Запорізьким об-
ласним судом 19 серпня 1939 року засудже-
на до 10 років позбавлення волі і 5 років по-
разки в правах за участь у контрреволюцій-
ній організації і вбивство комсомолки. Вер-
ховним судом УРСР 29 грудня 1939 року об-
винувачення у контрреволюційній діяльнос-

ті скасоване, покарання за вбивство залише-
не без зміни. Реабілітована тільки за участь у 
контрреволюційній діяльності  у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 268

ЗИМЕНКО Тимофій Гаврилович, 1898 р.
народження, с. Різдвянка (стара назва), про-
живав у с. Вознесенка Новотроїцького р-ну 
Херсонської області, українець, освіта по-
чаткова. Бригадир в колгоспі ім. Свободи в 
с. Вознесенка. Заарештований 9 грудня 1943 
року. Звинувачення: в період окупації за-
ймався антирадянською пропагандою. Вій-
ськовим трибуналом військ НКВС 14 квітня 
1944 року справа припинена за недоведен-
ням складу злочину, з-під варти звільнений. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1108

ЗІБЕРОВ Анатолій Федорович, 1930 р. 
народження, нар. і проживав у м. Мелітопо-
лі Запорізької області, росіянин, освіта по-
чаткова. Без певного місця роботи. Заареш-
тований 31 жовтня 1945 року. Звинувачен-
ня: створив антирадянську молодіжну гру-
пу. Запорізьким обласним судом 15 берез-
ня 1946 року засуджений до 10 років позбав-
лення волі з конфіскацією особистого майна. 
Верховним судом УРСР 26 квітня 1946 року 
касаційну скаргу частково задоволено, спра-
ву перекваліфіковано на підбурювання наці-
ональної ворожнечі. Засуджений до 2 років 
позбавлення волі без конфіскації майна. Реа-
білітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1282

ЗІМЕНС Яків Якович, 1906 р. народ-
ження, с. Гнатівка Костянтинівського р-ну 
Донецької області, німець, освіта початко-
ва. Проживав у смт Верхня Хортиця (нині в 
межах м. Запоріжжя). Обрубник литва Верх-
ньохортицького заводу ім. К. Маркса. За-
арештований 1 лютого 1938 р. Звинувачен-
ня: учасник контрреволюційної організації. 
Дніпропетровським обласним судом 9 квіт-
ня 1939 р. справа припинена за недоведен-
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ням складу злочину, з-під варти звільнений. 
Подальша його доля невідома. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 68

ЗІНЧЕНКО Леонід Іванович, 1928 р. 
народження, м. Слов’янськ  того ж р-ну До-
нецької області, українець, освіта початкова. 
Проживав у м. Запоріжжі. Тимчасово ніде не 
працював. Заарештований 10 березня 1944 
року. Звинувачення: з 26 червня 1943 року 
був агентом контррозвідки 333-ї німецької 
дивізії, тобто зрадив батьківщину. Особли-
вою нарадою при НКВС СРСР 6 січня 1945 
року термін перебування під вартою зарахо-
вано як покарання за зрадницьку поведінку 
під час війни, з-під варти звільнений. Реабі-
літований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1531

ЗІНЧЕНКО Трохим Якович, 1897 р. на-
родження, с. Велика Костромка Апостолів-
ського р-ну Дніпропетровської області, укра-
їнець, освіта початкова. Проживав у м. Запо-
ріжжі. Агент з постачання глиноземного за-
воду на Дніпробуді. Заарештований не пізні-
ше 31 грудня 1932 року. Звинувачення: був 
керівником контрреволюційної організації. 
Подальша його доля невідома. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 923

ЗЛАТОВ Василь Федорович, 1881 р. 
народження, с. Ботієве Приазовського р-ну, 
проживав у м. Мелітополі Запорізької облас-
ті, болгарин, освіта початкова. Чорнороб Ме-
літопольського бавовняного пункту. Зааре-
штований 10 лютого 1938 р. Звинувачення: 
проводив контрреволюційну агітацію. Запо-
різьким обласним судом 9 травня 1939 р. за-
суджений до 2 років позбавлення волі і 2 ро-
ків поразки в правах за антирадянську агіта-
цію. Подальша його доля невідома. Реабілі-
тований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 70

ЗЛАТЬЄВ Тит Костянтинович, 1907 р. 
народження, нар. і проживав у с. Богданівка 
Приазовського р-ну Запорізької області, бол-
гарин, освіта початкова. Комбайнер колгос-
пу в с. Богданівка. Заарештований 15 берез-
ня 1938 р. Звинувачення: агітував селян про-
ти радянської влади. Запорізьким обласним 
судом 26 травня 1939 р. виправданий за не-
доведенням злочину, з-під варти звільнений. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 67

ЗМУДА Генріх Францович, 1884 р. на-
родження, м. Варшава (Польща), поляк, осві-
та початкова. Проживав у с. Кічкас (нині в 
межах м. Запоріжжя). Комірник відділу по-
стачання Дніпробуду. Заарештований 12 лю-
того 1933 року. Звинувачення: пов’язаний 
з особами, підозрюваними в шпигунстві, і 
тими, що втекли за кордон. Запорізьким МВ 
ДПУ 17 квітня 1933 року справу припинено 
за недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 585

ЗОЗУЛЯ Сергій Федорович, 1902 р. на-
родження, нар. і проживав у м. Токмаку того 
ж р-ну Запорізької області, українець, мало-
грамотний. Вантажник відділу постачання 
заводу ім. Кірова в м. Токмаку. Заарештова-
ний 22 листопада 1943 року. Звинувачення: 
під час німецької окупації працював на нім-
ців на посаді завідуючого скотобазою. Вели-
котокмацьким РВ НКВС 7 квітня 1944 року 
справу припинено за недоведенням обвину-
вачення, з-під варти звільнений. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1137

ЗОЛОТОВ Іван Арефійович, 1887 р. на-
родження, м. Новочеркаськ Ростовської об-
ласті (Росія), росіянин, освіта початкова. 
Проживав у с. Давидівка Якимівського р-ну 
Запорізької області, кравець-одноосібник. 
Заарештований 15 січня 1933 року. Звинува-
чення: вів антирадянську агітацію, спрямо-
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вану на зрив виконання плану хлібозаготі-
вель. Дніпропетровським обласним відділом 
ДПУ 20 лютого 1933 року справу припинено 
за недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 919

ЗОЛОТОПУП Григорій Титович, 1898 р. 
народження, нар. і проживав у с. Степанів-
ка Перша Приазовського р-ну Запорізької об-
ласті, українець, малограмотний. Рядовий 
колгоспник к-спу «Авангард» в с. Степанів-
ка Перша. Заарештований 30 жовтня 1937 р. 
Звинувачення: проводив контрреволюційну 
агітацію. Запорізьким обласним судом 7 лип-
ня 1939 р. справа припинена за недоведен-
ням звинувачення. Подальша його доля неві-
дома. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 71

ЗУБКОВ  (ЗУБКО)  Яків  Микитович,
1909 р. народження, нар. і проживав у            
смт Михайлівка того ж р-ну Запорізької об-
ласті, українець, освіта початкова. Бригадир 
Михайлівської МТС. Заарештований 1 лис-
топада 1943 року. Звинувачення: підозрю-
вався у зв’язках з німецькими окупантами. 
Михайлівським РВ НКВС 28 листопада 1943 
року справу припинено за недоведенням об-
винувачення, з-під варти звільнений. Реабілі-
тований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1354

ЗУБОВИЧ Олександра Федорівна, 
1900 р. народження, м. Ялта, АР Крим, укра-
їнка, освіта початкова. Проживала в с. Кіро-
ве Запорізького р-ну Запорізької області, до-
могосподарка. Заарештована 3 вересня 1937 
року. Звинувачення: вела контрреволюцій-
ні розмови серед колгоспників. Запорізьким 
МВ НКВС 25 лютого 1938 року справу при-
пинено через тяжку хворобу обвинувачува-
ної, з-під варти звільнена. Реабілітована у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 701 

ЗУДЕРМАН Яків Давидович, 1888 р. на-
родження, с. Олексіївка Нікопольського р-ну 
Дніпропетровської області, німець, освіта не-
закінчена вища. Проживав у с. Канцерівка За-
порізького р-ну Запорізької області. Викладач 
ФЗУ при заводі ім. Енгельса в с. Верхня Хор-
тиця. Заарештований 10 лютого 1933 року. 
Звинувачення: проводив контрреволюційну 
агітацію серед німців. Запорізьким МВ ДПУ 
2 червня 1933 року справу припинено за недо-
веденням обвинувачення, з-під варти звільне-
ний. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 918

ЗУСМАНОВИЧ (СУСЛОВА) Поліна 
Давидівна, 1909 р. народження, м. Бердичів 
того ж р-ну Житомирської області, єврейка, 
освіта початкова. Проживала в м. Кривий Ріг 
Дніпропетровської області. Прибиральниця 
коксохімзаводу в м. Кривий Ріг. Заарештова-
на 19 жовтня 1943 року. Звинувачення: підо-
зрювалась у причетності до німецьких розвід-
органів. УНКДБ Запорізької області 17 бе-
резня 1944 року справу припинено за недо-
веденням обвинувачення, з-під варти звіль-
нена. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1346

І
ІВАНЕЦЬ Євстафій Іванович, 1914 р. 

народження, с. Омельник, проживав у с. Чер-
воний Яр Оріхівського р-ну Запорізької об-
ласті, українець, освіта початкова. Колгосп-
ник колгоспу «Червона перемога». Зааре-
штований 2 грудня 1932 року. Звинувачення: 
вів антирадянську агітацію. Дніпропетров-
ським обласним судом 11 січня 1933 року за-
суджений до 5 років заслання як соціально 
небезпечний елемент. Подальша його доля 
невідома. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 665а

ІВАНЕЦЬ Іван Максимович, 1883 р. на-
родження, с. Омельник, проживав у с. Черво-
ний Яр Оріхівського р-ну Запорізької області,
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українець, освіта початкова. Завідуючий пта-
хофермою колгоспу «Червона перемога». За-
арештований 2 грудня 1932 року. Звинува-
чення: вів антирадянську агітацію. Дніпро-
петровським обласним судом 11 січня 1933 
року засуджений до 5 років заслання як соці-
ально небезпечний елемент. Подальша його 
доля невідома. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 665а

ІВАНОВ Андрій Миколайович, 1880 р. 
народження, м. Колпино Ленінградської об-
ласті, Росія, росіянин, малограмотний, член 
ВКП(б). Проживав у м. Запоріжжі. Старший 
майстер заводу № 29 в м. Запоріжжі. Зааре-
штований 23 січня 1937 року. Звинувачення: 
брав участь у троцькістському підпіллі. За-
порізьким МВ НКВС 21 грудня 1938 року 
справа припинена у зв’язку зі смертю обви-
нувачуваного 27 червня 1937 року в тюрмі    
м. Запоріжжя від пороку серця. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 509

ІВАНОВ Андрій Омелянович, 1879 р. 
народження, нар. і проживав у с. Лозанівка 
Приморського р-ну Запорізької області, укра-
їнець, освіта початкова. Колгоспник к-спу     
ім. Будьонного Лозанівської сільської ради. 
Заарештований 18 жовтня 1935 року, 15 лю-
того 1936 року переведений на підписку про 
невиїзд. Звинувачення: систематично агіту-
вав проти заходів радянської влади на селі. 
Прокурором Бердянського р-ну 22 травня 
1936 року справу припинено за недоведен-
ням обвинувачення, з-під варти звільнений. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 789

ІВАНОВ Віталій Карпович, 1928 р. на-
родження, нар. і проживав у м. Мелітополі За-
порізької області, українець, освіта початкова. 
Учень 6-го класу школи робітничої молоді. 
Заарештований 31 жовтня 1945 року. Звину-
вачення: антирадянськи налаштований, всту-
пив у антирадянську молодіжну групу, яка 

мала за мету знищення єврейського населен-
ня. Запорізьким обласним судом 15 березня 
1946 року засуджений до 8 років позбавлення 
волі за антирадянську діяльність. Верховним 
судом УРСР 26 квітня 1946 року після розгля-
ду касаційної скарги справу припинено, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1282

ІВАНОВ Володимир Миколайович, 
1903 р. народження, м. Боровичі Новгород-
ської області (Росія), росіянин, освіта вища, 
член КП(б)У до 1935 року. Проживав у м. За-
поріжжі. Завуч Запорізької СШ № 50. Зааре-
штований 4 листопада 1936 року. Звинува-
чення: був учасником контрреволюційного 
троцькістсько-націоналістичного підпілля, 
вів активну контрреволюційну діяльність. 
Військовою колегією Верховного суду СРСР 
30 березня 1937 року засуджений до 10 ро-
ків позбавлення волі і 5 років поразки в пра-
вах. Реабілітований у 1956 році за відсутніс-
тю складу злочину.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1740

ІВАНОВ Гаврило 
Олексійович,  1888 р.
народження, с. Жукове 
колишньої Владимир-
ської   губернії   (так  у
кр. справі), росіянин, 
освіта початкова, член 
РСДРП у 1917-1918 рр.
Проживав у м. Меліто-
полі Запорізької області.

Майстер механічної майстерні Мелітополь-
ської промколонії УНКВС. Заарештований                                                                                               
23 червня 1938 року. Звинувачення: член 
контрреволюційної есерівсько-меншовицької 
організації. ДТВ НКВС УРСР Сталінської за-
лізниці 6 листопада 1939 року справу припи-
нено за недоведенням обвинувачення, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1796

ІВАНОВ Захар Георгійович, 1900 р.    
народження, с. Лукавиці Ісакчі району Туль-
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че округу, Румунія (так у кр. справі), румун 
(чи молдаванин), малограмотний, кандидат 
у члени ВКП(б). Проживав у с. Дівнинське 
Приазовського р-ну Запорізької області. Ря-
довий колгоспник к-спу «Червоний Жов-
тень» у с. Дівнинське. Заарештований 8 лю-
того 1938 року. Звинувачення: незаконно пе-
рейшов кордон між Румунією та СРСР, ан-
тирадянська особа. Запорізьким обласним 
судом 5 липня 1939 р. справа припинена за 
недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 130

ІВАНОВ Костянтин Павлович, 1899 р. 
народження, Чулковський рудник Сталінсько-
го р-ну (нині Донецька область) – так у кр. 
справі, росіянин, без певного місця проживан-
ня і занять, освіта початкова, інвалід, психічно 
хворий. Заарештований 11 травня 1935 року.
Звинувачення: підозрювався в шпигунстві. 
Севастопольським ОВ МУДБ НКВС Чорно-
морського флоту справу припинено на підста-
ві психічного захворювання підсудного, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1992 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 19 

ІВАНОВ Максим Пилипович, 1893 р. 
народження, с. Тарасівка, проживав у с. Інже-
нерне Пологівського р-ну Запорізької облас-
ті, українець, освіта початкова. Рядовий кол-
госпник к-спу «Вірний шлях» у с. Інженер-
не. Заарештований 4 грудня 1937 року. Звину-
вачення: колишній куркуль, вороже налашто-
ваний проти радянської влади, не виконував 
заходів партії та уряду. «Трійкою» УНКВС 
по Дніпропетровській області 7 грудня 1937 
року за антирадянську діяльність та агітацію 
засуджений до 10 років позбавлення волі. За-
порізьким обласним судом 20 березня 1957 
року справу припинено за відсутністю складу 
злочину. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1377

ІВАНОВ Феодосій Трифонович, 1891 р.
народження, нар. і проживав у с. Ботієве 

Приазовського р-ну Запорізької області, бол-
гарин, освіта початкова. Колгоспник к-спу 
ім.  Коларова  в  с.  Ботієве.  Заарештований 
25 лютого 1938 року. Звинувачення: був 
учасником контрреволюційної націоналіс-
тичної повстанської організації, вів контрре-
волюційну діяльність. Запорізьким обласним 
судом 21 травня 1939 року справу припинено 
за недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 533

ІВАНОВ Христофор Антонович, 1883 р. 
народження, с. Бебелець (Дебелець) Карнов-
ського (Тарновського) округу, Болгарія (так у 
кр. справі), болгарин, малограмотний. Про-
живав у с. Єлисеївка Приморського р-ну За-
порізької області. Городник колгоспу «Не-
заможник». Заарештований 9 лютого 1938 
року. Звинувачення: проводив серед насе-
лення антирадянську агітацію і націоналіс-
тичну пропаганду. Запорізьким обласним су-
дом 7 жовтня 1939 року справа припинена,  
з-під варти звільнений за недоведенням скла-
ду злочину. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 321

ІВАНЧЕНКО Єгор Парамонович, 1896 р.
народження, с. Жеребець (нині с. Кірове) 
Оріхівського р-ну, проживав у с. Степне За-
порізького р-ну Запорізької області, украї-
нець, освіта початкова. Рядовий колгоспник 
к-спу «Комунар». Заарештований 19 люто-
го 1938 року. Звинувачення: підозрювався в 
проведенні шпигунської роботи на користь 
Польщі. Запорізьким обласним судом 7 черв-
ня 1939 року засуджений до 5 років позбав-
лення волі. Звільнений з ув’язнення 24 лю-
того 1943 року. Реабілітований у 1992 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 170

ІВАНЧЕНКО Федір Дмитрович, 1912 р.
народження, нар. і проживав у с. Куркулак 
(нині с. Жовтневе) Токмацького р-ну Запорізь-
кої області, українець, освіта початкова. Рядо-
вий колгоспник к-спу ім. Єжова в с. Куркулак.
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Заарештований 7 червня 1938 року. Звину-
вачення: агітував колгоспників проти радян-
ської влади. Запорізьким обласним судом 9 
червня 1939 року справа припинена за не-
доведенням злочину, з-під варти звільнений. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 532

ІВАНЮТІН Андрій Іванович, 1895 р. 
народження, с. Підлісне Орловської облас-
ті, Росія (так у кр. справі), росіянин, освіта 
неповна середня. Проживав у м. Запоріжжі. 
Старший десятник Запорізького феросплав-
ного заводу. Заарештований 13 серпня 1932 
року, згодом переведений на підписку про 
невиїзд (точна дата у кр. справі не вказана). 
Звинувачення: проводив антирадянську агі-
тацію. Прокурором м. Запоріжжя 9 лютого 
1933 року справу припинено за недоведен-
ням обвинувачення, запобіжний захід скасо-
вано. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 728

ІВАСЮК Василь 
Іванович, 1923 р. на-
родження, нар. і про-
живав у с. Бабине Ви-
жницького р-ну Черні-
вецької області, украї-
нець, освіта початкова, 
селянин-одноосібник. 
Заарештований 1 листо-
пада 1939 року. Звину-

вачення: незаконно перейшов кордон з Руму-
нії до СРСР і підозрювався в шпигунстві. УДБ 
УНКВС по Запорізькій області 5 вересня 1940 
року справа припинена за недоведенням обви-
нувачення, з-під варти звільнений і направле-
ний у Чернівецьку область до постійного міс-
ця проживання. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 937

ІВАХОНЕНКОВ Іван Никифорович, 
1914 р. народження, с. Секареве Дорогобузь-
кого р-ну Смоленської області (Росія), росія-
нин, освіта неповна середня, член ВЛКСМ. 

Проходив військову службу в м. Запоріжжі. 
Червоноармієць 17-го військового баталь-
йону. Заарештований 10 грудня 1937 року. 
Звинувачення:пропагував троцькізм. Війсь-
ковим трибуналом 7-го корпусу Харківсько-
го військового округу 25 червня 1938 року 
виправданий за відсутністю складу злочи-
ну, з-під варти звільнений. Реабілітований у 
1938 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 86

ІВКО Лука Митрофанович, 1888 р. на-
родження, нар. і проживав у с. Ворошилів-
ка (нині с. Любимівка) Гуляйпільського р-ну 
Запорізької області, українець, освіта почат-
кова. Ветфельдшер колгоспу ім. Молотова в         
с. Ворошилівка. Заарештований 10 черв-
ня 1938 року. Звинувачення: займався шкід-
ницькою діяльністю в колгоспі, завдаючи 
шкоди державі і владі. Запорізьким обласним 
судом 11 червня 1939 року справу припинено 
за недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 534

ІВКО Марко Митрофанович, 1896 р. 
народження, нар. і проживав у с. Ворошилів-
ка (нині с. Любимівка) Гуляйпільського р-ну 
Запорізької області, українець, освіта почат-
кова. Рядовий колгоспник к-спу «Перемога» 
в с. Ворошилівка. Заарештований 10 червня 
1938 р. Звинувачення: агітував селян повста-
ти проти радянської влади. Запорізьким об-
ласним судом 11 червня 1939 р. засуджений 
до 3 років позбавлення волі і 3 років поразки 
у виборчих правах. Помер 18 вересня 1940 
року в Північсхідтаборі НКВС СРСР (м. Ма-
гадан). Реабілітований у 1990 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 49

ІВЧЕНКО Архип Леонтійович, 1886 р. 
народження, с. Зай Капри (так у кр. справі) 
Горностаївського р-ну Херсонської області, 
українець, малограмотний. Проживав на хут. 
Ст. Максимівка Нижньочирського р-ну Ста-
лінградської області (так у кр. справі). Кравець 
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(так у кр. справі). Заарештований 30 листопа-
да 1943 року. Звинувачення: під час німець-
кої окупації х. Ст. Максимівка був старостою 
громадської общини, виказував німецькій вла-
ді червоноармійців, що переховувалися. Вій-
ськовим трибуналом 86-ї стрілецької дивізії   
26 січня 1944 року засуджений до 8 років по-
збавлення волі як соціально небезпечний еле-
мент. Прокурором Харківського військового 
округу 5 вересня 1944 року справа припинена 
за недоведенням злочину, з-під варти звільне-
ний. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1089

ІВЧЕНКО Ганна Сидорівна, 1906 р. 
народження, нар. і проживала в с. Софіївка 
(нині м. Вільнянськ) Вільнянського р-ну За-
порізької області, українка, освіта початкова. 
Робітниця радгоспу «Запорожець» у м. Чер-
воноармійську. Заарештована 25 листопада 
1943 року. Звинувачення: займалась антира-
дянською діяльністю під час окупації (була 
коханкою поліцая). Запорізьким УНКДБ        
6 квітня 1944 року сраву припинено за недо-
веденням складу злочину, з-під варти звіль-
нена. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1369

ІГНАТЕНКО Дмитро Феофанович, 
1872  р.   народження,   с.  Агаймани   (нині 
с. Фрунзе) Іванівського р-ну Херсонської об-
ласті, українець, освіта вища. Проживав у      
м. Мелітополі Запорізької області. Священик 
Олексіївської церкви в с. Кручі. Заарештова-
ний 17 червня 1935 року. Звинувачення: воро-
же налаштований до радянської влади, поши-
рював серед населення адреси комітетів закор-
донної допомоги. Помер 27 вересня 1935 року 
у в’язничній лікарні м. Мелітополя.  Прокуро-
ром м. Мелітополя 9 жовтня 1935 року справу 
припинено у зв’язку зі смертю обвинувачува-
ного. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 925

ІЗРАІЛЬСЬКИЙ Абрам-Ісаак Тахумович,
1862 р. народження, нар. в с. Верхня Хортиця

(нині в межах м. Запоріжжя), проживав у 
м. Запоріжжі, єврей, освіта не встановле-
на. Службовець на залізниці. Заарештова-
ний 14 липня 1938 року. Звинувачення: про-
водив організаційну антирадянську діяль-
ність. Запорізьким міськвідділом НКВС                                                                                       
14 серпня 1938 року справа припинена у 
зв’язку зі смертю обвинувачуваного в тю-
ремній лікарні 2 серпня 1938 року від запа-
лення легенів та пороку серця. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 312

ІЛІЄВ Петро Трифонович, 1905 р. народ-
ження, нар. і проживав у с. Мануйлівка При-
морського р-ну Запорізької області, болга-
рин, освіта початкова. Колгоспник к-спу                    
ім. Кагановича в с. Мануйлівка. Заарештова-
ний 26 лютого 1938 року. Звинувачення: про-
водив серед населення різну контрреволюцій-
ну агітацію, спрямовану на зрив заходів ра-
дянської влади на селі. Запорізьким обласним 
судом  25 липня 1939 року справу припинено 
за недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 535

ІЛЛЕНЗЕЄР Іван Андрійович, 1916 
(чи 1915-го) р. народження, с. Ямбург (ста-
ра назва) Дніпропетровської міської ради, ні-
мець, освіта початкова. Проживав у смт Ан-
дріївка Бердянського р-ну Запорізької облас-
ті. Помічник бухгалтера Андріївської ощад-
каси. 1 березня 1936 року відібрана підпис-
ка про невиїзд. Звинувачення: розповсюджу-
вав контрреволюційні чутки серед співробіт-
ників ощадкаси, розповідав анекдоти. Дні-
пропетровським обласним судом 21 травня 
1936 року засуджений до 1,5 року позбавлен-
ня волі за те, що розповідав контрреволюцій-
ні анекдоти. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 122

ІЛЛЄНКО Мотря Павлівна, 1907 р. на-
родження, нар. і проживала в с. Успенівка 
Гуляйпільського  р-ну  Запорізької  області, 
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українка, неписьменна. Рядова колгоспниця 
к-спу ім. Сталіна в с. Успенівка. Заарештова-
на 13 вересня 1941 року. Звинувачення: роз-
повсюджувала серед селян провокаційні чут-
ки про становище на фронті, вихваляла жит-
тя громадян на окупованій німецькими вій-
ськами території. УНКВС по Челябінській 
області 14 лютого 1942 року справу припи-
нено за недоведенням обвинувачення, з-під 
варти звільнена. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1626

ІОТОВ Василь Стратонович, 1898 р. 
народження, нар. і проживав у с. Мануйлів-
ка Приморського р-ну Запорізької області, 
болгарин, малограмотний. Тимчасово ніде 
не працював. Заарештований 22 жовтня 1943 
року. Звинувачення: під час німецької оку-
пації активно допомагав фашистам, збирав 
компрометуючі матеріали на селян. Андріїв-
ським РВ НКДБ 15 грудня 1943 року спра-
ву припинено за недоведенням обвинувачен-
ня, з-під варти звільнений. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1259

ІОТОВ Іван Степанович, 1909 р. народ-
ження, нар. і проживав у с. Мануйлівка При-
морського р-ну Запорізької області, болгарин, 
освіта початкова. Бригадир рільничої брига-
ди колгоспу ім. Кагановича в с. Мануйлівка. 
Заарештований 21 грудня 1937 року. Звину-
вачення: агітував селян проти заходів радян-
ської влади на селі. Запорізьким обласним су-
дом 20 червня 1939 року справу припинено 
за недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 531

ІРІОГЛИ Кирило Григорович, 1879 р. 
народження, с. Болград того ж р-ну Одеської 
області, болгарин, малограмотний. Прожи-
вав у с. Дмитрівка (стара назва) Якимівського 
р-ну Запорізької області. Візник скотобази Ме-
літопольського р-ну. Заарештований 15 листо-
пада 1932 року. Звинувачення: систематично 

агітував проти здійснюваних радянською вла-
дою заходів і кампаній на селі. Якимівським 
РВ ДПУ 25 листопада 1932 року справу при-
пинено за недоведенням обвинувачення, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 926

Й
ЙОЛКІН Трифон Антонович, 1889 р. 

народження, нар. і проживав у с. Ганнівка 
Приазовського р-ну Запорізької області, бол-
гарин, освіта початкова. Секретар Ганнів-
ської сільради. Заарештований 9 квітня 1938 
року. Звинувачення: систематично агітував 
селян не виконувати заходів радянської вла-
ди стосовно колгоспів. Запорізьким облас-
ним судом 21 червня 1939 року засуджений 
до 4 років позбавлення волі та 4 років по-
разки в правах за агітацію, спрямовану про-
ти політики уряду по хлібозаготівлях на селі. 
Помер 22 квітня 1942 року в «Північсхідта-
борі» НКВС СРСР Магаданської області. Ре-
абілітований у 1989 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 151

К
КАА Едуард Едуардович, 1882 р. народ-

ження,нар. і проживав у с. Блюменталь (нині 
с. Вільне) Розівського р-ну Запорізької об-
ласті, німець, освіта початкова. Сторож в 
к-спі ім. Тельмана в с. Блюменталь. Зааре-
штований 3 серпня 1938 року. Звинувачен-
ня: учасник ліквідованої контрреволюційної 
повстанської організації. Запорізьким облас-
ним судом 19 травня 1939 року засуджений 
до 3 років позбавлення волі і 3 років поразки 
в правах за вихваляння ладу однієї з капіта-
лістичних країн. Реабілітований у 1995 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 230

КАДАНОВ Єгор Прокопович, 1888 р. 
народження, с. Ушаково Єльнінського р-ну 
Смоленської області (Росія), росіянин, осві-
та початкова. Проживав у с. Фирсівка Ново-
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воронцовського р-ну Херсонської області. 
Колгоспник к-спу в с. Фирсівка. Заарешто-
ваний 13 березня 1944 року. Звинувачення: 
під час окупації разом з поліцією брав участь 
у пошуку радянських парашутистів, які зго-
дом були розстріляні німцями. УНКДБ по За-
порізькій області 12 жовтня 1944 року спра-
ва припинена за недоведенням обвинувачен-
ня, з-під варти звільнений. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1084 

КАІРА Пантелеймон Андрійович, 1886 р.
народження, нар. і проживав на хут. Семенів-
ський (нині приєднаний до м. Поліг) Поло-
гівського р-ну Запорізької області, українець, 
освіта початкова. Рядовий колгоспник к-спу 
«Калина». Заарештований 7 червня 1936 року. 
Звинувачення: займався антирадянською агі-
тацією проти заходів радянської влади. Дні-
пропетровським обласним судом 11 листопа-
да 1936 року засуджений до 3 років позбав-
лення волі і 2 років поразки в правах. Реабілі-
тований у 1990 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 120

КАЙДАШ Меланія Федорівна, 1890 р. 
народження, нар. і проживала в с. Кінські 
Роздори Пологівського р-ну Запорізької об-
ласті, українка, неписьменна, домогосподар-
ка. Заарештована 16 січня 1939 року. Звину-
вачення: член релігійної секти, хрестила в 
селі дітей, агітувала проти виборів до Вер-
ховної Ради УРСР. Запорізьким обласним су-
дом 19 червня 1939 року засуджена до 6 ро-
ків позбавлення волі і 5 років поразки в пра-
вах за контрреволюційну агітацію. Реабіліто-
вана у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 576

КАЛАНОВ Микола Олександрович, 
1915 р. народження, с. Діанівка, проживав 
у с. Петрівка Приморського р-ну Запорізь-
кої області, болгарин, освіта не встановлена. 
Учитель неповної середньої школи в с. Пе-
трівка. Заарештований у березні 1938 року. 

Звинувачення: проводив контрреволюційну 
агітацію на селі. Подальша його доля невідо-
ма. Реабілітований у 1991 році.

ДАЗО. – Ф.Р. – 5747. – Оп.3. – Спр. 442

КАЛАНЧІ Іван Дмитрович, 1895 р. на-
родження, нар. і проживав у с. Дунаївка При-
азовського р-ну Запорізької області, молда-
ванин, освіта початкова. Колгоспник к-спу 
ім. Фрунзе, член правління. Заарештований 
9 березня 1938 року. Звинувачення:проводив 
контрреволюційну агітацію проти радян-
ської влади. Приазовським РВ НКВС 19 лю-
того 1939 року справа припинена за недове-
денням складу злочину, з-під варти звільне-
ний. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 439

КАЛАШНИКОВ Никифор Степанович, 
1886 р. народження, нар. і проживав у с. Ново-
оленівка Запорізького р-ну Запорізької облас-
ті, українець, неписьменний. Конюх колгос-
пу ім. Будьонного. Заарештований 19 жовтня 
1943 року. Звинувачення: будучи невдоволе-
ним радянською владою, на окупованій тери-
торії виказував німцям радянських активістів. 
УНКДБ по Запорізькій області 12 грудня 1943 
року справу припинено за недоведенням обви-
нувачення, з-під варти звільнений. Реабіліто-
ваний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1268

КАЛИНОВСЬКИЙ Іван Мартинович, 
1899 р. народження, нар. і проживав у с. Про-
будження Куйбишевського р-ну Запорізької 
області, німець, малограмотний, селянин-
одноосібник. Заарештований 21 квітня 1933 
року. Звинувачення: проводив антирадян-
ську агітацію. Дніпропетровським ДПУ                                         
17 травня 1933 року справа припинена за 
недоведенням складу злочину, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 959

КАЛИНОВСЬКИЙ Йосип Іванович, 
1906 р. народження, нар. і проживав у с. Про-
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будження Куйбишевського р-ну Запорізької 
області, німець, малограмотний, селянин-
одноосібник. Заарештований 21 квітня 1933 
року. Звинувачення: проводив антирадян-
ську агітацію. Дніпропетровським ДПУ                  
17 травня 1933 року справа припинена за 
недоведенням складу злочину, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 959

КАЛИНОВСЬКИЙ Мартин Лук’янович, 
1871 р.    народження,    нар.    і    проживав   у 
с. Пробудження Куйбишевського р-ну Запо-
різької області, німець, малограмотний, 
селянин-одноосібник. Заарештований 21 квіт-
ня 1933 року. Звинувачення: проводив антира-
дянську агітацію. Дніпропетровським ДПУ 
17 травня 1933 року справа припинена за не-
доведенням складу злочину, з-під варти звіль-
нений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 958

КАЛИТАЄВ Георгій Іванович, 1873 р. 
народження, с. Марківка Білопільського р-ну 
Сумської області, українець, освіта вища. 
Проживав у смт Казанка того ж р-ну Мико-
лаївської області. Ветлікар в смт Казанка. За-
арештований 21 листопада 1932 року, 5 груд-
ня 1932 року переведений на підписку про 
невиїзд. Долинським РВ ДПУ 4 лютого 1933 
року справа припинена за недоведенням об-
винувачення, запобіжний захід скасовано. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 708

КАЛІНІН Дмитро Степанович, 1873 р. 
народження, нар. і проживав у с. Новоданилів-
ка Якимівського р-ну Запорізької області, укра-
їнець, малограмотний, безробітний. Заарешто-
ваний 8 жовтня 1937 року. Звинувачення: про-
водив контрреволюційну агітацію. Запорізь-
ким обласним судом 14 лютого 1941 року за-
суджений до 5 років позбавлення волі і 5 років 
поразки в правах. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 651

КАЛЬМБАХ Іван Якович, 1882 р. народ-
ження, с. Чокмай (стара назва) Бахчисарай-
ського р-ну, АР Крим, німець, освіта початко-
ва. Проживав у м. Бердянську Запорізької об-
ласті. Майстер заводу № 49 в м. Бердянську. 
Заарештований 8 серпня 1936 року. Звинува-
чення: проводив активну контрреволюційну 
фашистську пропаганду. Дніпропетровським 
обласним судом 23 листопада 1936 року засу-
джений до 5 років позбавлення волі і 3 років 
поразки в правах. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 769

КАЛЬЧЕНКО Іван Трохимович, 1924 р.
народження,нар. і проживав у с. Осипенко Бер-
дянського р-ну Запорізької  області, українець, 
освіта початкова, член ВЛКСМ. Колгоспник 
к-спу ім. Ворошилова. Заарештований 25 трав-
ня 1945 року. Звинувачення: в період окупації 
вступив у німецьку армію і закінчив школу 
жандармерії. Військовим трибуналом військ 
НКВС Запорізької області 10 жовтня 1945 
року засуджений до 10 років позбавлення волі 
і 3 років поразки в правах. Військовим трибу-
налом військ НКВС Українського округу каса-
ційну скаргу задоволено, справу припинено за 
відсутністю складу злочину, з-під варти звіль-
нений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1400

КАМІНІН Андрій Харитонович, 1907 р. 
народження, нар. і проживав у с. Вознесен-
ка Мелітопольського р-ну Запорізької облас-
ті, українець, освіта неповна середня. Елек-
тромонтер колгоспу в с. Вознесенка. Зааре-
штований 10 листопада 1943 року. Звинува-
чення: в період окупації працював бригади-
ром сільгоспобщини, виганяв громадян на 
оборонні роботи, призначав молодь для при-
мусової відправки до Німеччини, організо-
вував німецькі свята. УНКДБ по Запорізькій 
області 4 червня 1944 року справа припинена 
за недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений і направлений в спецтабір НКВС 
для фільтрації. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1373
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КАМІНСЬКИЙ Петро Тимофійович, 
1891 р. народження, м. Краснодар (Росія), 
українець, освіта початкова, член ВКП(б). 
Проживав у м. Запоріжжі. Контролер-
вантажник заводу ім. Баранова (нині завод 
«Мотор Січ»). Заарештований 15 грудня 1937 
року. Звинувачення: учасник контрреволю-
ційного троцькістського підпілля, проводив 
антирадянську пропаганду. Запорізьким об-
ласним судом 14 червня 1939 року виправ-
даний за недоведенням обвинувачення, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 225

КАММЕРЛОХ Генріх Пилипович, 1880 р.
народження, с. Фрідріхфельд (нині с. Роз-
дол), проживав у с. Розенталь (нині с. Нове 
Поле) Михайлівського р-ну Запорізької об-
ласті, німець, освіта початкова. Колгоспник 
к-спу «Маркс Орт» в с. Нове Поле. Заарешто-
ваний 3 вересня 1941 року. Звинувачення: со-
ціально небезпечний елемент, німець за на-
ціональністю. Помер 20 вересня 1942 року в 
тюремній лікарні м. Тайшета (Росія). Іркут-
ським УНКВС 8 жовтня 1942 року справу 
припинено у зв’язку зі смертю обвинувачу-
ваного. Реабілітований у 2000 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1185

КАПЛАН Борис Якович, 1902 р. народ-
ження, с. Явтухи Деражнянського р-ну 
Хмельницької області, єврей, освіта початко-
ва, член ВКП(б). Проживав у м. Мелітополі 
Запорізької області. Директор заводу ім. Мі-
кояна. Заарештований 19 січня 1938 р. Зви-
нувачення: був учасником правотроцькіст-
ської організації, вів активну контрреволю-
ційну діяльність. УДБ УНКВС по Запорізь-
кій області 29 жовтня 1939 року з-під вар-
ти звільнений і переведений на підписку про 
невиїзд. Подальша його доля невідома. Реа-
білітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 56

КАПУСТЯН   Леонтій   Лаврентійович,
1908 р. народження, м. Кам’янець-Подільський 

Хмельницької області, українець, освіта почат-
кова. Проживав у м. Запоріжжі. Електрик відді-
лу головного енергетика ДАЗу. Заарештований 
28 листопада 1937 року. Звинувачення: підоз-
рювався у зв’язках з польською розвідкою, за-
ймався контрреволюційною націоналістичною 
діяльністю. НКВС СРСР і Прокурором СРСР 
20 грудня 1937 року засуджений до 10 років 
позбавлення волі за контрреволюційну діяль-
ність, невдоволення існуючим в СРСР ладом. 
Верховним судом СРСР 10 березня 1956 року 
справу припинено за недоведенням обвинува-
чення. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1609

КАПШУК Данило Іванович, 1886 р. на-
родження, нар. і проживав у с. Туркенівка 
(нині с. Малинівка) Гуляйпільського р-ну За-
порізької області, українець, освіта початко-
ва. Колгоспник к-спу ім. Сталіна в с. Турке-
нівка. Заарештований 4 січня 1933 року. Зви-
нувачення: вів систематичну агітацію проти 
здійснення заходів радянською владою щодо 
хлібозаготівлі. Прокурором Чубарівського 
р-ну 21 вересня 1933 року справу припинено 
за недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 594

КАРАБАНОВА Клавдія Сергіївна, 1910 р. 
народження, с. Горявенко Радянського р-ну 
Курської області (Росія), росіянка, освіта по-
чаткова. Проживала в м. Запоріжжі. Завгоспо-
дарством дитячих ясел №2 Запорізького заводу 
№ 478. Заарештована 26 квітня 1945 року. Зви-
нувачення: у травні 1943 року була завербова-
на каральними органами Німеччини для вияв-
лення місцезнаходження її чоловіка-партизана 
та інших партизанів. Військовим трибуна-
лом військ НКВС Запорізької області 10 лип-
ня 1945 року за зраду батьківщини засуджена 
до 10 років позбавлення волі і 3 років поразки 
в правах. Військовим трибуналом Таврійсько-
го військового округу 19 березня 1955 року ви-
рок скасовано як необґрунтований, з-під варти 
звільнена. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1542 
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КАРАКОЗ Михайло Юфудович, 1901 р.
народження, м. Херсон, караїм, освіта вища. 
Проживав у с. Ясне Мелітопольського р-ну 
Запорізької області. Старший зоотехнік плем-
радгоспу ім. Кірова в с. Ясне. Заарештований 
13 жовтня 1937 року. Звинувачення: займався 
контрреволюційним шкідництвом у племрад-
госпі. Запорізьким обласним судом 25 вересня 
1935 року справа припинена за недоведенням 
обвинувачення, з-під варти звільнений. Реабі-
літований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 687

КАРАСЬОВ Яків Іванович, 1908 р. на-
родження, с. Добротове Кролевецького р-ну 
Сумської області, українець, освіта початкова. 
Проживав у м. Запоріжжі. Комендант житло-
вого відділу Запорізького коксохімзаводу. За-
арештований 27 жовтня 1937 року. Звинува-
чення: був активним учасником контрреволю-
ційної організації. Запорізьким обласним су-
дом 13 серпня 1938 року засуджений до 2 ро-
ків позбавлення волі і 1 року поразки в правах 
за антирадянську агітацію і читання анархіст-
ської літератури. Реабілітований у 1993 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 681

КАРЗОВ Семен Ананійович, 1884 р. на-
родження, нар. і проживав у с. Кінські Роз-
дори Пологівського р-ну Запорізької облас-
ті, українець, освіта початкова. Пасічник кол-
госпу «Колос» в с. Кінські Роздори. Заарешто-
ваний 17 листопада 1932 року. Звинувачення: 
агітував проти хлібозаготівель та інших захо-
дів радянської влади на селі. Прокурором Чу-
барівської дільниці 24 грудня 1932 року спра-
ва припинена за недоведенням злочину, з-під 
варти звільнений. 25 лютого 1938 року зааре-
штований ВДТВ НКВС залізн. станції Чуба-
рівка, звинувачений в контрреволюційній ді-
яльності. «Трійкою» УНКВС по Дніпропе-
тровській області 15 квітня 1938 року засу-
джений до розстрілу. Вирок виконано 3 трав-
ня 1938 року. Місце поховання невідоме. Реа-
білітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 940

КАРПОВ Борис 
Павлович, 1884 р. на-
родження, м. Кузнецьк 
Пензенської    області 
(Росія), росіянин, осві-
та вища. Проживав у                                       
м. Запоріжжі. Головний
лікар   3-ї   Запорізької
міської лікарні. Заареш-
тований 30 грудня 1943 

року. Звинувачення: в період окупації м. Запо-
ріжжя був пособником німецько-фашистських 
властей. Військовим трибуналом військ НКВС 
Запорізької області 13 березня 1944 року засу-
джений до 10 років позбавлення волі і 5 років 
поразки в правах. Помер в ув’язненні 16 черв-
ня 1949 року. Реабілітований у 1995 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1330

КАРПОВ Костянтин Миколайович, 
1894 р. народження, с. Гаврилів Ям Ярослав-
ської області (Росія) – так у кр. справі, росі-
янин, освіта початкова. Проживав у с. Тимо-
шівка Михайлівського р-ну Запорізької облас-
ті. Рядовий колгоспник к-спу ім. Петровсько-
го в с. Тимошівка. Заарештований 1 листопа-
да 1943 року. Звинувачення: підозрювався у 
зв’язках з гестапо. Михайлівським РВ НКДБ 
20 листопада 1943 року справу припинено 
за недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1355

КАРПОВ Петро Іванович, 1899 р. 
народ-ження, с. В. Борок Єршицького р-ну 
Смоленської області (Росія), росіянин, освіта 
початкова, член ВКП(б). Проживав у м. Запо-
ріжжі. Виконуючий обов’язки начальника ад-
мінгоспвідділу «Дніпроенерго». Заарештова-
ний 27 жовтня 1937 року. Звинувачення:був 
активним учасником антирадянської орга-
нізації правих. Запорізьким обласним судом                                                                                   
15 липня 1939 року справу припинено за 
недоведенням звинувачення, з-під вартим 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1140 
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КАСИМОВ Родіон Савелійович, 1913 р.
народження, с. Андрівка, проживав у с. Дмит-
рівка Бердянського р-ну Запорізької області, 
болгарин, освіта початкова. Колгоспник кол-
госпу в с. Дмитрівка. Заарештований 13 лю-
того 1934 року. Звинувачення: виступав про-
ти заходів партії і уряду щодо переселен-
ців (здійснив терористичний акт). Дніпро-
петровським обласним судом 27 квітня 1934 
року виправданий за відсутністю складу зло-
чину, з-під варти звільнений. Реабілітований 
у 1934 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 664

КАСИМОВА Ганна Іванівна, 1893 р. на-
родження, с. Андрівка, проживала в с. Дмит-
рівка Бердянського р-ну Запорізької області, 
болгарка, освіта початкова, безробітна. Зааре-
штована 13 лютого 1934 року. Звинувачення: 
виступала проти заходів партії і уряду щодо 
переселенців (здійснила терористичний акт). 
Дніпропетровським обласним судом 27 квіт-
ня 1934 року виправдана за відсутністю скла-
ду злочину, з-під варти звільнена. Реабілітова-
на у 1934 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 664

КАСПЕР Генріх Якович, 1885 р. народ-
ження, с. Володимирівське Запорізького р-ну, 
проживав у с. Верхня Хортиця (нині в межах 
м. Запоріжжя), німець, освіта початкова. Тес-
ля радгоспу в с. Верхня Хортиця. Заарештова-
ний 18 лютого 1938 року. Звинувачення: учас-
ник контрреволюційної фашистської органі-
зації. 3 липня 1939 року звинувачуваний по-
мер в Запорізькій тюрмі від туберкульозу ле-
генів. Запорізьким обласним судом справа 
припинена за недоведенням обвинувачення. 
Реабілітований у 1999 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 229

КАСЯН Максим Тимофійович, 1877 р. 
народження, м. Токмак, проживав у м. Моло-
чанську Токмацького р-ну Запорізької облас-
ті, українець, освіта середня. Інструктор Мо-
лочанського добровільного товариства «Чер-

воний Хрест». Заарештований 3 грудня 1937 
року. Звинувачення: учасник контрреволю-
ційної організації, спрямованої на повалення 
радянської влади. «Трійкою» УНКВС по Дні-
пропетровській області 26 грудня 1937 року 
засуджений до розстрілу за контрреволюцій-
ну агітацію проти радянської влади. Вирок 
виконано 9 січня 1938 року в м. Мелітополі. 
Реабілітований у 1956 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1790

КАТИШ Андрій Іванович, 1881 р. на-
родження, нар. і проживав у с. Кінські Роз-
дори Пологівського р-ну Запорізької облас-
ті, українець, освіта початкова. Колгоспник 
к-спу ім. 7-го з’їзду Рад в с. Кінські Роздори. 
Заарештований 15 квітня 1935 року. Звину-
вачення: вів серед колгоспників антирадян-
ську агітацію. Дніпропетровським обласним 
судом 4 липня 1935 року засуджений до 5 ро-
ків позбавлення волі і 3 років поразки в пра-
вах за антирадянську агітацію. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 929

КАЦ Олександр Якович, 1894 р. народ-
ження, с. Верхня Хортиця (нині в межах           
м. Запоріжжя), проживав у м. Запоріжжі, єв-
рей, освіта початкова. Бухгалтер Торгрічтран-
су в м. Запоріжжі. Заарештований 8 жовтня 
1937 року. Звинувачення: проводив контрре-
волюційну роботу серед робітників і служ-
бовців проти існуючого ладу. НКВС СРСР і 
Прокурором СРСР 20 грудня 1937 року засу-
джений до розстрілу за систематичну контр-
революційну пропаганду. Вирок виконано  
30 грудня 1937 року. Місце поховання неві-
доме. Реабілітований у 1956 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1694

КАЦАЙ Аврам Якович, 1888 р. народ-
ження, с. Успенівка Бердянського р-ну, прожи-
вав на хут. Трудовий (нині його немає) Ново-
миколаївського р-ну Запорізької області, укра-
їнець, освіта початкова. Рядовий колгоспник 
к-спу «Авангард». Заарештований 28 червня 
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1938 року. Звинувачення: завербований в ан-
тирадянську махновську повстанську органі-
зацію. Запорізьким обласним судом 19 липня 
1939 року засуджений до 5 років позбавлення 
волі і 3 років поразки в правах. Верховним Су-
дом УРСР 17 жовтня 1939 року вирок скасо-
вано, справу припинено, з-під варти звільне-
ний. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 173

КАЦЕН Года Аронівна, 1900 р. народ-
ження, с. Межиріч Пологівського р-ну За-
порізької області, проживала в м. Запоріж-
жі, єврейка, малограмотна, домогосподарка.            
5 березня 1953 року відібрана підписка про 
невиїзд. Звинувачення: брат – зрадник бать-
ківщини. УМДБ по Запорізькій області                      
5 травня 1953 року запобіжний захід скасо-
вано згідно з амністією від 27 березня 1953 
року. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1480

КАЧАН (КОЧАН) Андрій Андрійович, 
1922 р. народження, с-ще Івано-Ганнівка За-
порізького р-ну, проживав у с. Новософіївка 
Вільнянського р-ну Запорізької області, укра-
їнець, освіта початкова. Агротехнік колгоспу 
в с. Новософіївка. Заарештований 27 листо-
пада 1943 року. Звинувачення: таємний агент 
німецької поліції. Прокурором Харківсько-
го військового округу 17 березня 1944 року 
справу припинено за недоведенням обвину-
вачення, направлений в спецтабір НКВС для 
фільтрації. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1367

КАЧАН Ілля Семенович(Степанович), 
1901 р. народження, м. Гуляйполе того ж 
р-ну, проживав у с. Гайчур (нині смт Тер-
нувате) Новомиколаївського р-ну Запорізь-
кої області, українець, малограмотний. Сто-
рож елеватора на залізн. ст. Гайчур. Зааре-
штований 16 липня 1941 року. Звинувачення: 
займався контрреволюційною агітацією, за-
кликаючи людей боротися проти радянської 
влади. Помер 14 квітня 1942 року в Томській 

в’язниці № 3 НКВС від запалення легенів. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1882

КАШЛАНЬ Варфоломій Кузьмич, 1880 р.
народження, смт Верхній Рогачик того ж р-ну 
Херсонської області, українець, малогра-
мотний. Проживав у м. Запоріжжі. Слюсар-
водопровідник доменного цеху Запорізько-
го металозаводу. Заарештований 11 вересня 
1941 року. Звинувачення: розповсюджував 
плітки про неминучу поразку СРСР у війні з 
Німеччиною. УНКВС по Запорізькій області 
20 вересня 1941 року справу припинено за не-
доведенням обвинувачення, з-під варти звіль-
нений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1525

КАШЛИК Антон Трохимович, 1884 р. 
народження, нар. і проживав у с. Новопе-
трівка Бердянського р-ну Запорізької облас-
ті, українець, малограмотний. Конюх кол-
госпу ім. Крупської. Заарештований 11 жов-
тня 1943 року. Звинувачення: підозрював-
ся у зв’язках з окупаційними властями, во-
роже ставився до радянської влади. Осипен-
ківським МВ НКДБ 28 листопада 1943 року 
справу припинено, арештованого направле-
но в спецтабір НКВС для фільтрації. 30 груд-
ня 1943 року з-під варти звільнений за недо-
веденням обвинувачення. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1274

КВАСОВ Тихон Дмитрович, 1900 р. на-
родження, с. Круглове Дмитрієвського р-ну 
Курської області (Росія), росіянин, освіта 
початкова. Проживав у м. Мелітополі Запо-
різької області. Муляр військового містеч-
ка в м. Мелітополі. Заарештований 6 січня 
1938 року. Звинувачення: в буфеті на залізн.         
ст. Пришиб говорив, що керівники комуніс-
тичної партії та радянського уряду здебіль-
шого євреї і Сталінська конституція створе-
на для євреїв. Запорізьким обласним судом 
12 травня 1939 року засуджений до 1 року            
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4 місяців  позбавлення волі і 1 року пораз-
ки в правах. Враховуючи термін перебування 
під вартою, від покарання і з-під варти звіль-
нений. Реабілітований у 1995 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 156

КВАША Петро Єгорович, 1893 р. народ-
ження, нар. і проживав у с. Вільне Новоми-
колаївського р-ну Запорізької області, укра-
їнець, неписьменний. Рядовий колгоспник 
к-спу «Червоний прапор» в с. Новоіванів-
ка Новомиколаївського р-ну. 25 лютого 1935 
року відібрана підписка про невиїзд. Звину-
вачення: розповідав селянам анекдоти, що 
компрометували радянську владу. Дніпропе-
тровським обласним судом 19 серпня 1935 
року засуджений до 2 років позбавлення волі 
за контрреволюційну агітацію. Реабілітова-
ний у 1990 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 943

К В Я Т К О В С Ь -
КИЙ Сергій Ксено-
фонтович, 1907 р. 
народження, с. Ріт-
Чернівець Сороксько-
го р-ну, проживав у                                         
м. Флорешти (Мол-
дова), росіянин, осві-
та початкова. Інспек-
тор шкіл району Фло-

решти. Заарештований 23 вересня 1941 
року. Звинувачення: нелегально перейшов 
румуно-радянський кордон. НКВС УРСР                                                                            
25 травня 1942 року справа припинена у 
зв’язку зі смертю обвинувачуваного від ате-
росклерозу і виснаження в тюрмі м. Сталіно. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1142

КЕЙЗЕР Вільгельм Генріхович, 1922 р. 
народження, нар. і проживав на хут. Казано-
сільський (нині приєднаний до смт Розівка 
того ж р-ну) Запорізької області, німець, осві-
та початкова. Рядовий колгоспник к-спу «Рот-
фельд» на хут. Казаносільський. Заарештований

5 вересня 1941 року. Звинувачення: соціаль-
но небезпечний елемент – син куркуля, репре-
сованого органами НКВС в 1936 році. Помер 
2 листопада 1941 року в Івдельтаборі НКВС 
СРСР Свердловської області. Реабілітований 
у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1907

КЕЛЛЕР Євген Фрідріхович, 1909 р. 
народження, нар. і проживав у с. Альтмун-
таль (нині с. Заможне) Токмацького р-ну За-
порізької області, німець, освіта початкова. 
Рядовий колгоспник к-спу ім. ІІІ Інтернаці-
оналу. Заарештований 8 вересня 1941 року. 
Звинувачення: соціально небезпечний еле-
мент – рідний брат у 1937 році репресований 
органами НКВС за контрреволюційну діяль-
ність. Помер 1 січня 1942 року в Івдельтабо-
рі НКВС СРСР Свердловської області. Реабі-
літований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1908

КЕЛЬМІС Ганна Андріївна, 1903 р. на-
родження, м. Маріуполь Донецької облас-
ті, українка, освіта початкова. Проживала в    
смт Андріївка Бердянського р-ну Запорізь-
кої області. Приватна швачка. Заарештована 
7 січня 1938 року. Звинувачення: пропагува-
ла серед громадян фашистські ідеї, компро-
метувала вождів радянської влади. Запорізь-
ким обласним судом 19 травня 1939 року за-
суджена за антирадянську агітацію до 5 ро-
ків позбавлення волі і 5 років поразки в пра-
вах, а 29 жовтня 1939 року після розгляду ка-
саційної скарги той же суд справу припинив 
за недоведенням злочину, з-під варти звіль-
нена. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 346 

КЕНІГ Отто Фрідріхович, 1896 р. на-
родження, нар. і проживав у с. Яблукове Гу-
ляйпільського р-ну Запорізької області, ні-
мець, освіта початкова. Рядовий колгоспник 
к-спу «Зільберталь». Заарештований 21 груд-
ня 1937 року. Звинувачення: проводив контр-
революційну діяльність. «Трійкою» УНКВС 
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по Дніпропетровській області 9 грудня 1937 
року засуджений до 8 років позбавлення 
волі. УНКВС по Запорізькій області 29 серп-
ня 1939 року справа припинена за недоведен-
ням складу злочину, з-під варти звільнений. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 799

КЕНКЕ Рейнгольд Рудольфович, 1897 р. 
народження, с. Цвітянка Червоноармійсько-
го р-ну Житомирської області, німець, освіта 
початкова. Проживав у с. Фріденсбург (нині 
його немає) Токмацького р-ну Запорізької об-
ласті. Обліковець колгоспу ім. Ракоші. Зааре-
штований 2 вересня 1938 року. Звинувачен-
ня: учасник контрреволюційної повстанської 
організації. Запорізьким обласним судом       
16 червня 1939 року справа припинена за не-
доведенням обвинувачення з-під варти звіль-
нений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 169

КИЙКО Іван Іванович, 1894 р. народ-
ження, нар. і проживав у с. Чапаєвка Поло-
гівського р-ну Запорізької області, украї-
нець, малограмотний. Робітник паровозного 
відділення залізн. ст. Пологи. Заарештований                                                                                
21 червня 1938 року. Звинувачення: колиш-
ній куркуль, зводив наклепи на керівників 
партії та уряду, агітував проти виборів до 
Верховної Ради СРСР. Запорізьким обласним 
судом 13 квітня 1940 року за антирадянську 
агітацію засуджений до 2 років позбавлення 
волі і 2 років поразки в правах. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 935

КИРИЗЛІЄВ Дмитро Дмитрович, 1914 р.
народження, нар. і проживав у с. Гамівка При-
азовського р-ну Запорізької області, албанець, 
освіта початкова. Тракторист колгоспу «Пра-
пор комунізму». Заарештований 9 березня 
1938 року. Звинувачення: проводив контрре-
волюційну агітацію серед населення. Запо-
різьким обласним судом 4 липня 1939 року 
справа припинена за недоведенням складу 

злочину, з-під варти звільнений. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 652

КИРИЛЕНКО Спиридон Дмитрович, 
1901 р. народження, нар. і проживав у с. Вели-
ка Білозерка того ж р-ну Запорізької області, 
українець, освіта початкова. Слюсар Велико-
білозерської МТС. Заарештований 17 березня 
1938 року. Звинувачення: проводив контрре-
волюційну пропаганду. Військовим трибуна-
лом Харківського військового округу 15 лип-
ня 1939 року справа припинена за недоведен-
ням складу злочину, з-під варти звільнений. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1201, 1211

КИРИЧЕНКО Іван Антонович, 1898 р. 
народження, нар. і проживав у с. Новобог-
данівка Мелітопольського р-ну Запорізької 
області, росіянин, освіта початкова. Брига-
дир колгоспу ім. Будьонного. Заарештований     
11 червня 1938 року. Запорізьким обласним 
судом 28 вересня 1939 року засуджений до 
1 року позбавлення волі і 2 років поразки в 
правах. Враховуючи термін перебування під 
слідством, з-під варти звільнений. У справі є 
відомості про те, що Військовим трибуналом 
військ НКВС 17 серпня 1944 року засудже-
ний до 20 років позбавлення волі і 5 років по-
разки в правах. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 731

КИРИЧЕНКО Іван Артемович, 1919 р. 
народження, с. Велика Білозерка того ж р-ну, 
проживав у с. Широка Долина (стара назва) 
Кам’янсько-Дніпровського р-ну Запорізької 
області, українець, освіта неповна середня. 
Колгоспник к-спу «Вільний степ» в с. Ши-
рока Долина. Заарештований 20 листопада 
1940 року. Звинувачення: проводив антира-
дянську агітацію проти виборів до Верховної 
Ради СРСР. Запорізьким обласним судом                                                                                         
31 грудня 1940 року засуджений до 3 років 
позбавлення волі. Реабілітований у 1990 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1172
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КИРИЧЕНКО Олексій Васильович, 
1911 р. народження, нар. і проживав у с. Но-
вобогданівка Мелітопольського р-ну Запо-
різької області, українець, малограмотний. 
Червоноармієць 13-го полку. Заарештований 
3 червня 1943 року. Звинувачення: проводив 
серед військовослужбовців антирадянську 
агітацію. Військовим трибуналом 2-ї стрі-
лецької дивізії 20 вересня 1943 року справу 
припинено за недоведенням обвинувачення, 
з-під варти звільнений. Подальша його доля 
невідома. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1508

КИРИЧЕНКО Феофан Євсейович, 1899 р.
народження, нар. і проживав у м. Гуляйпо-
лі того ж р-ну Запорізької області, українець, 
освіта початкова. Член колгоспу «Червоний 
колос». Заарештований 21 липня 1938 року. 
Звинувачення: проводив антирадянську агіта-
цію проти партії та уряду. Активний учасник 
махновсько-повстанської організації. Запо-
різьким обласним судом 12 вересня 1939 року 
справа припинена, з-під варти звільнений за 
недоведенням обвинувачення. Реабілітований 
у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 284

КИСІЛЬ Клим Ілліч, 1896 р. народжен-
ня, с. Сусоєве-на-Дону (так у кр. справі), укра-
їнець, освіта початкова. Проживав у с. Мо-
крий Став Чернігівського р-ну Запорізької об-
ласті. Рядовий колгоспник к-спу в с. Мокрий 
Став. Заарештований 16 квітня 1938 року. 
Звинувачення: учасник контрреволюційної 
націоналістичної фашистської організації. За-
порізьким обласним судом 9 червня 1939 року 
справа припинена за недоведенням антира-
дянської агітації, з-під варти звільнений. Реа-
білітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 626

КИШКА Іван Григорович, 1896 р. народ-
ження, нар. і проживав у смт Кушугум Запо-
різького р-ну Запорізької області, українець, 
освіта початкова. Наладчик заводу «Комунар» 

в м. Запоріжжі. Заарештований 30 квітня 1935 
року. Звинувачення: проводив антирадянську 
агітацію серед робітників, член німецької фа-
шистської організації. Дніпропетровським 
обласним судом 9 грудня 1935 року засудже-
ний до 4 років позбавлення волі. Верховним 
судом УРСР 28 квітня 1936 року вирок ска-
совано, переведений на підписку про невиїзд. 
Запорізьким МВ НКВС 29 грудня 1936 року 
справа припинена за недоведенням обвинува-
чення, з-під варти звільнений. Реабілітований 
у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 619

КІКОТЬ Михайло Іванович, 1927 р. на-
родження, нар. і проживав у с. Софіївка Но-
вомиколаївського р-ну Запорізької області, 
українець, освіта початкова, член ВЛКСМ. 
Боєць винищувального батальйону Софі-
ївської сільради. Заарештований 31 жовтня 
1943 року. Звинувачення: з терористичними 
намірами поранив з гвинтівки головного лі-
каря району. Новомиколаївським РВ НКВС 
19 січня 1944 року справа припинена і на-
правлена у 1-й спецвідділ УНКВС Запорізь-
кої області. Подальша його доля невідома. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1119

КІНДОП Густав Іванович, 1891 р. народ-
ження, нар. і проживав у с. Мар’янівка Михай-
лівського р-ну Запорізької області, німець, осві-
та початкова. Машиніст млина в с. Мар’янівка. 
Заарештований 2 жовтня 1938 року. Звинува-
чення: активний учасник контрреволюційної 
повстанської організації. Запорізьким облас-
ним судом 21 червня 1939 року виправданий 
за відсутністю складу злочину, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1939 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 563

КІРСАНОВ Павло Іванович, 1906 р. на-
родження, с. Кам’янистий Брід Чапаєвсько-
го р-ну (стара назва) Куйбишевської облас-
ті (Росія), росіянин, освіта початкова, член 
ВКП(б). Проживав у м. Запоріжжі. Майстер-
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плавильник Запорізького заводу фероспла-
вів. Заарештований 25 грудня 1937 року. Зви-
нувачення: учасник контрреволюційної ор-
ганізації, займався диверсійно-шкідницькою 
роботою. Військовою колегією Верховного 
Суду СРСР 1 квітня 1938 року засуджений 
до 15 років позбавлення волі і 5 років пораз-
ки в правах. 24 червня 1944 року та 28 серп-
ня 1945 року Особливою нарадою при НКВС 
СРСР термін покарання скорочено на 2 роки 
і 6 місяців відповідно. Рішенням МДБ СРСР 
3 травня 1950 року відправлений на безстро-
кову висилку в Красноярський край. Реабі-
літований у 1956 році за відсутністю складу 
злочину.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1613

КІСО Петро Савелійович, 1892 р. народ-
ження, с. Полоузівка Бердянського р-ну, про-
живав у с. Ботієве Приазовського р-ну Запо-
різької області, болгарин, освіта початкова, 
член ВКП(б). Інспектор заготзерна в с. Боті-
єве. Заарештований 9 квітня 1938 року. Зви-
нувачення: систематично проводив серед на-
селення контрреволюційну агітацію, спрямо-
вану на зрив заходів радянської влади на селі. 
Запорізьким обласним судом 26 липня 1939 
року справу припинено за недоведенням об-
винувачення, з-під варти звільнений. Реабілі-
тований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 648

ДАЗО. – Ф. Р. – 5747. – Оп. 3. – Спр. 442

КИЯН Іван Ілліч, 1907 р. народження, 
нар. і проживав у с. Кінські Роздори Поло-
гівського р-ну Запорізької області, українець, 
малограмотний, селянин-одноосібник. Заа-
рештований 30 серпня 1931 року, 5 жовтня 
1931 року переведений на підписку про не-
виїзд. Звинувачення: учасник групового під-
палу клуні кандидата в чл. КП(б)У Бідного. 
Чубарівським РВ ДПУ 10 жовтня 1931 року 
справу припинено за недоведенням обвину-
вачення, запобіжний захід скасовано. Реабі-
літований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1004

КЛАССЕН Абрам Абрамович, 1912 р. 
народження, нар. і проживав у с. Грушів-
ка Токмацького р-ну Запорізької області, ні-
мець, освіта початкова. Тракторист колгоспу 
ім. Клари Цеткін. Заарештований 10 берез-
ня 1938 року. Звинувачення: серед німецько-
го населення проводив націоналістичну про-
паганду на користь фашистської Німеччини. 
Запорізьким обласним судом 14 червня 1939 
року справа припинена, з-під варти звільне-
ний за недоведенням складу злочину. Реабі-
літований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 251  

КЛАССЕН Абрам Петрович, 1914 р. на-
родження, нар. і проживав у с. Шпарау (нині 
с. Довге) Чернігівського р-ну Запорізької об-
ласті, німець, освіта початкова, член ВЛКСМ. 
Колгоспник к-спу «Політвідділець» в с. Шпа-
рау. Заарештований 2 серпня 1938 року. Зви-
нувачення: був активним учасником контр-
революційної повстанської організації. Запо-
різьким обласним судом 26 листопада 1939 
року справа припинена, з-під варти звільне-
ний за недоведенням обвинувачення. Реабілі-
тований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 278

КЛАССЕН Яків Якович, 1887 р. народ-
ження, с. Фріденсрує (нині приєднане до 
с. Ударник), проживав у с. Нейкерх (нині                                                                                               
с. Ударник) Токмацького р-ну Запорізької об-
ласті, німець, освіта початкова. Сторож кол-
госпу «Ударник» в с. Нейкерх. Заарештований 
10 вересня 1941 року. Звинувачення:соціально 
небезпечний елемент – агітував селян про-
ти компартії та радянської влади. Помер                                                                                      
26 грудня 1941 року в Івдельтаборі НКВС 
СРСР Свердловської області. УНКВС по 
Свердловській області 16 квітня 1942 року 
справа припинена у зв’язку зі смертю звину-
вачуваного. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1886

КЛЕВЦОВ Ілля Прокопович, 1912 р. на-
родження, нар. і проживав у с. Нововасилівка 
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Бердянського р-ну Запорізької області, росія-
нин, освіта початкова. Колгоспник к-спу «Труд 
Ілліча». Заарештований 14 грудня 1941 року. 
Звинувачення: зрадив Батьківщину, відмовив-
ся від евакуації вглиб країни. Військовим три-
буналом 25-ї стрілецької дивізії 26 грудня 1941 
року засуджений до розстрілу за зраду Батьків-
щини. Військовою колегією Верховного суду 
РРФСР  12 липня 1942 року справу направле-
но на дослідування за касаційним протестом. 
Подальша його доля невідома. Осипенків-
ським МВ МВС Запорізької області 20 верес-
ня 1946 року справу припинено за відсутністю 
складу злочину. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1225

КЛЕЦ Іван Степанович, 1888 р. народ-
ження, с. Піщане (нині його немає) Меліто-
польського р-ну, проживав у с. Кизияр (нині 
в межах м. Мелітополя) Запорізької області, 
українець, освіта початкова. Заготівельник 
«Ресторантресту» в м. Мелітополі. Зааре-
штований 16 липня 1938 року. Звинувачення: 
член куркульського повстанського угрупо-
вання. Мелітопольським РВ НКВС 21 груд-
ня 1938 р. подано рапорт на ім’я начальни-
ка УНКВС по Дніпропетровській області про 
звільнення підсудного з-під варти як помил-
ково заарештованого. Подальша його доля 
невідома. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 469  

КЛИМЕНКО Йосип Васильович, 1913 р.
народження, с. Успенівка Бердянського р-ну За-
порізької області, українець, малограмотний. 
Проживав у м. Тернополі тієї ж області. Маляр 
Тернопільської ремонтно-будівельної контори. 
Заарештований 24 березня 1947 року. Звину-
вачення: з листопада 1941 року до грудня 1943 
року був поліцаєм і заступником начальника ра-
йонної поліції в Андріївському районі Запорізь-
кої області, проводив арешти радянських гро-
мадян. Військовим трибуналом Таврійського 
військового округу 24 вересня 1947 року спра-
ву припинено за недоведенням злочину, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1303

КЛИМЕНКО Парасковія Григорів-
на, 1914 р. народження, с. Полоузівка Бер-
дянського р-ну, поживала в м. Оріхові того 
ж р-ну Запорізької області, болгарка, освіта 
неповна середня. Учениця Оріхівської сіль-
госпшколи рільників. 22 травня 1952 року ві-
дібрана підписка про невиїзд. Звинувачен-
ня: її чоловік – зрадник батьківщини. МДБ 
СРСР 12 липня 1952 року справу припине-
но, запобіжний захід скасовано згідно з ви-
сновком МДБ СРСР від 10.7.1952 року про 
незастосування до неї вислання. Реабілітова-
на у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1507

КЛИМЕНКО Петро Микитович, 1891 р.
народження, нар. і проживав у с. Санжарів-
ка (нині с. Полтавка) Гуляйпільського р-ну 
Запорізької області, українець, освіта почат-
кова. Колгоспник к-спу «Комуніст» в с. Сан-
жарівка. Заарештований 17 листопада 1932 
року. Звинувачення: агітував за зрив хлібо-
заготівлі 1932 року. Прокурором Чубарів-
ської дільниці 27 грудня 1932 року справу 
припинено за недоведенням обвинувачен-
ня, з-під варти звільнений. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 928

КЛИМЕЦЬ Анастасія Федорівна, 1911 р.
народження, м. Носівка того ж р-ну Чернігів-
ської області, українка, освіта початкова. Меш-
канка м. Києва. Утримувалася в ув’язненні в 
Мелітопольській виправно-трудовій колонії. 
Мелітопольським МВ НКВС 28 лютого 1939 
року звинувачена в проведенні антирадян-
ської пропаганди. Запорізьким обласним су-
дом 29 червня 1939 року засуджена до 3 років 
позбавлення волі. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 568

КЛОПОВ Іларіон Іванович, 1899 р. на-
родження, с. Костинка Могильовського р-ну 
тієї ж області (Білорусія), білорус, малогра-
мотний. Проживав на хут. Перемога (нині 
його немає) Новобогданівської сільради     
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Мелітопольського р-ну Запорізької облас-
ті. Рядовий колгоспник к-спу ім. Димитрова 
на хут. Перемога. Заарештований 24 вересня 
1935 року, 13 липня 1936 року переведений 
на підписку про невиїзд. Звинувачення: бап-
тист, розповсюджував чутки про наближення 
війни і божого суду над комуністами. Мелі-
топольським РВ НКВС 20 серпня 1936 року 
справа припинена за недоведенням обвину-
вачення, запобіжний захід скасовано. Реабі-
літований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 835

КЛОЧКО Юхим Прокопович, 1901 р. 
народження, с. Звонецьке Солонянського р-ну 
Дніпропетровської області, українець, осві-
та вища. Проживав у с. Кохане Токмацько-
го р-ну Запорізької області. Учитель Коха-
нівської НСШ. Заарештований 9 червня 1938 
року. Звинувачення: проводив контрреволю-
ційну націоналістичну пропаганду серед на-
селення, а також виховував учнів в націона-
лістичному дусі. Запорізьким обласним судом 
17 серпня 1939 року справа припинена, з-під 
варти звільнений за недоведенням злочину. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 249

КЛЮЧНИКОВА Марія Дмитрівна, 
1882 р. народження, нар. і проживала в  м. Ме-
літополі Запорізької області, українка, освіта 
початкова, домогосподарка, член церковної 
громади Олексіївської церкви в с. Кручі. За-
арештована 22 липня 1935 року. Звинувачен-
ня: була пов’язана з комітетами закордонної 
допомоги, поширювала і популяризувала че-
рез населення їх адреси. Дніпропетровським 
обласним судом 25 грудня 1935 року засудже-
на до 3 років позбавлення волі і 2 років пораз-
ки в правах за контрреволюційну діяльність і 
зв’язок з закордонними благодійними органі-
заціями. Реабілітована у 1995 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 925

КЛЯЦЬКИЙ Мина Мойсейович, 1884 р.
народження, нар. і проживав у с. Вершино-

Кам’янка Новгородківського р-ну Кірово-
градської області, українець, малограмот-
ний. Коваль колгоспу ім. Якіра. Заарешто-
ваний 30 листопада 1936 року. Звинувачен-
ня: антирадянськи налаштований, прово-
див контрреволюційну роботу, спрямовану 
на розвал колгоспу. Дніпропетровським об-
ласним судом 5 квітня 1937 року засуджений 
до 3 років позбавлення волі і 2 років пораз-
ки в правах. Помер у 1937 році в Сибтабо-
рі НКВС СРСР. Реабілітований у 1990 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 116

КНИШ Олексій Лукич, 1894 р. народ-
ження, с. Настасівка Томаківського р-ну Дні-
пропетровської області, українець, освіта 
початкова. Проживав на хут. Новонастасів-
ка (нині його немає) Запорізького р-ну За-
порізької області. Рядовий колгоспник к-спу 
«Інтернаціонал» на хут. Новонастасівка. За-
арештований 30 жовтня 1938 року. Звину-
вачення: в минулому куркуль, проводив ак-
тивну контрреволюційну агітацію і займався 
шкідництвом у колгоспі. Запорізьким облас-
ним судом 21 травня 1939 року справу при-
пинено за недоведенням злочину, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 227

КНІПЕНБЕРГ Берта Леопольдівна, 
1882 р. народження, м. Вірбаліс Вілкавішк-
ського р-ну, Литва, німкеня, освіта початко-
ва. Проживала в смт Розівка  того ж р-ну За-
порізької області, домогосподарка. Зааре-
штована 18 червня 1938 року. Звинувачен-
ня: агітувала німців проти радянської влади. 
Запорізьким обласним судом 16 серпня 1940 
року засуджена до 1 року 3 місяців позбав-
лення волі і 2 років поразки в правах. Осо-
бливою нарадою при НКВС СРСР 21 жов-
тня 1942 року за антирадянську агітацію за-
суджена до 5 років висилки у віддалені райо-
ни СРСР. Реабілітована у 1992 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 938

КНОРР Микола Петрович, 1911 р. на-
родження, с. Ясна Поляна Великоновосілків-
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ського р-ну, проживав у с. Новокраснівка Во-
лодарського р-ну Донецької області, німець, 
освіта початкова, член ВЛКСМ. Колгосп-
ник к-спу в с. Новокраснівка. Заарештований            
26 жовтня 1932 року. Звинувачення: скоював 
крадіжки в колгоспі, проводив антирадян-
ську агітацію. Дніпропетровським обласним 
судом 2 грудня 1932 року засуджений до роз-
стрілу з конфіскацією майна. Дата виконання 
вироку та місце поховання невідомі. Реабілі-
тований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 887   

КНОРР Петро Петрович, 1906 р. наро-
дження, нар. і проживав у с. Новокраснівка 
Володарського р-ну Донецької області, ні-
мець, освіта початкова. Колгоспник к-спу в 
с. Новокраснівка. Заарештований 26 жовтня 
1932 року. Звинувачення: систематично роз-
крадав колгоспний хліб. Дніпропетровським 
обласним судом 2 грудня 1932 року засудже-
ний до 10 років позбавлення волі, 5 років 
поразки в правах і 5 років висилки за межі 
України після відбуття покарання. Реабіліто-
ваний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 887

КОБЕЦЬ Артем Михайлович, 1897 р. 
народження, нар. і проживав у с. Федорівка 
Мелітопольського р-ну Запорізької області, 
українець, освіта початкова. Проїзний май-
стер залізн. ст. Мелітополь. Заарештований 
10 листопада 1943 року. Звинувачення: зра-
див батьківщині – на окупованій німцями те-
риторії виказував партійно-радянський ак-
тив. УНКДБ по Запорізькій області 3 серпня 
1944 року справу припинено за недоведен-
ням обвинувачення, з-під варти звільнений і 
направлений у спецтабір НКВС для фільтра-
ції. Подальша його доля невідома. Реабіліто-
ваний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1349

КОБИЛЯЦЬКИЙ Іван Андрійович, 
1918 р. народження, с. Балки, проживав у     
с. Шмальки (нині с. Тополине) Василівсько-

го р-ну Запорізької області, українець, мало-
грамотний. Червоноармієць 243 стрілецької 
дивізії. Заарештований 25 грудня 1943 року. 
Звинувачення: під час окупації був таємним 
агентом німецьких властей. Помер 20 квітня 
1944 року в Усть-Вимському ВТТ від тубер-
кульозу легенів. УНКДБ по Запорізькій об-
ласті 12 серпня 1944 року справу припинено 
у зв’язку зі смертю обвинувачуваного. Реабі-
літований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1163 

КОВАЛЕНКО Василь Андрійович, 
1912 р. народження, нар. і проживав у с. Бла-
годатне Долинського р-ну Кіровоградської 
області, українець, малограмотний. Робітник 
радгоспу ім. Шевченка в с. Благодатне. За-
арештований 19 грудня 1932 року. Звинува-
чення: агітував за зрив кампанії хлібозаготі-
вель у радгоспі. Долинським РВ ДПУ 15 лю-
того 1933 року справа припинена за недове-
денням обвинувачення, з-під варти звільне-
ний. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1053

КОВАЛЕНКО Іван Андрійович, 1913 р. 
народження, нар. і проживав у с. Благодатне 
Долинського р-ну Кіровоградської області, 
українець, малограмотний. Робітник радгос-
пу «Хлібороб» у с. Благодатне. Заарештова-
ний 19 грудня 1932 року. Звинувачення: агі-
тував за зрив кампанії хлібозаготівель у рад-
госпі. Подальша його доля невідома. Реабілі-
тований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1053 

КОВАЛЕНКО Іван Савелійович, 1910 р. 
народження, нар. і проживав у с. Костянтинів-
ка Мелітопольського р-ну Запорізької області, 
українець, освіта початкова. Бригадир-садовод 
колгоспу «Червоний Жовтень» у с. Костянти-
нівка. Заарештований 15 листопада 1943 року. 
Звинувачення: в жовтні 1941 року потрапив в 
оточення, здався в полон і в с. Костянтинівка 
працював бригадиром в общині. Мелітополь-
ським МВ НКДБ 15 лютого 1944 року справу
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припинено за недоведенням складу злочи-
ну, з-під варти звільнений. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1409

КОВАЛЕНКО Костянтин Якович, 1905 р.
народження, нар. і поживав у м. Запоріжжі, 
українець, освіта початкова, член ВКП(б)У. 
Слюсар центральних майстерень залізнично-
го транспорту в м. Запоріжжі. Заарештований 
1 квітня 1935 року. Звинувачення: будучи ке-
рівником політшколи ЛКСМ, на уроці пропа-
гував троцькістські трактування про немож-
ливість побудови комунізму в одній окремо 
взятій країні. Відділенням транспортного від-
ділу УДБ НКВС (м. Київ) 26 травня 1935 року 
справу припинено за недоведенням обвинува-
чення, з-під варти звільнений. Реабілітований 
у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1596

КОВАЛЕНКО Олександр Андрійович, 
1893 р. народження, с. Красновершки (нині 
його немає) Компаніївського р-ну Кірово-
градської області, українець, малограмот-
ний. Проживав у с. Приморське Василівсько-
го р-ну Запорізької області. Робітник залізн. 
ст. Олександрівськ до 1932 року. Заарешто-
ваний 22 грудня 1933 року. Звинувачення: 
намагався перейти держкордон з Румунією. 
Запорізьким МВ ДПУ 23 квітня 1934 року 
справа припинена за недоведенням складу 
злочину, з-під варти звільнений. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 950

КОВАЛЕНКО Пантелеймон Гаврило-
вич, 1897 р. народження, м. Гуляйполе того ж 
р-ну, проживав у м. Токмаку того ж р-ну Запо-
різької області, українець, освіта вища. Стар-
ший агроном Токмацької МТС. Заарештова-
ний 19 липня 1938 року. Звинувачення: член 
контрреволюційної махновсько-повстанської 
організації. Токмацьким РВ НКВС 23 березня 
1939 року справа перекваліфікована на ст. 98 
КК УРСР – перевищення влади чи службово-

го становища. Подальша його доля невідома. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 494

КОВАЛЕНКО Пилип Петрович, 1891 р. 
народження, м. Лисичанськ Донецької облас-
ті, українець, освіта вища, член ВКП(б). Про-
живав у м. Запоріжжі. Начальник технічного 
навчання Дніпровського алюмінієвого заводу 
в м. Запоріжжі. Заарештований 21 січня 1938 
року. Звинувачення: проводив антирадянську 
агітацію серед робітників заводу. Дніпропе-
тровським обласним судом 17 квітня 1939 
року справа припинена за недоведенням об-
винувачення, з-під варти звільнений. Реабілі-
тований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 556

КОВАЛЬ Ніна Павлівна, 1926 р. народ-
ження, с. Водяне Кам’янсько-Дніпровського 
р-ну Запорізької області, українка, освіта не-
повна середня, член ВЛКСМ. Проживала в   
м. Нікополі того ж р-ну Дніпропетровської 
області. Працівниця їдальні № 1 Нікопольбу-
ду. Заарештована 17 вересня 1946 року. Зви-
нувачення: була авторкою анонімного листа, 
в якому закликала до вбивства секретаря сіль-
ради с. Водяне. Запорізьким обласним судом 
20 грудня 1946 року засуджена до 1 року по-
збавлення волі за антирадянську агітацію і те-
рористичні наміри щодо сільського активіста. 
Верховним судом УРСР 10 січня 1947 року 
після розгляду касаційної скарги справу при-
пинено за недоведенням обвинувачення, з-під 
варти звільнена. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1280

КОВАЛЬОВ Дем’ян Якович, 1901 р. 
народження, нар. і проживав у с. Тимошів-
ка Михайлівського р-ну Запорізької облас-
ті, українець, освіта початкова. Колгоспник 
к-спу ім. Петровського в с. Тимошівка. Заа-
рештований 1 листопада 1943 року. Звину-
вачення: підозрювався у зв’язках з гестапо. 
Михайлівським РВ НКДБ 20 листопада 1943 
року справу припинено за недоведенням                 
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обвинувачення, з-під варти звільнений. Реа-
білітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1355

КОВАЛЬСЬКИЙ Іван Йосипович, 1921 р.
народження, нар. і проживав у с. Мар’янівка 
Куйбишевського р-ну Запорізької області, 
німець, малограмотний. Робітник Урицької 
МТС. Заарештований 5 вересня 1941 року. 
Звинувачення: має родичів, які проживають 
в Америці, батько репресований в 1937 році. 
Перебував під вартою у Златоустівській, зго-
дом у Челябінській в’язницях.УНКВС Моло-
товської області (Росія) 3 червня 1944 року 
справу припинено за недоведенням обвину-
вачення. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1703

КОВАЛЬЧУК Василь Степанович, 
1906 р. народження, с. Северинівка Жмерин-
ського р-ну Вінницької області, українець, 
освіта початкова, член ВКП(б) до 1936 р. 
Проживав у м. Запоріжжі. Експедитор між-
райбази облспоживспілки. Заарештований  
17 червня 1937 р. Звинувачення: був учасни-
ком контрреволюційної диверсійної і теро-
ристичної організації. Військовим трибуна-
лом Харківського військового округу 18 квіт-
ня 1938 року засуджений до 5 років позбав-
лення волі. Військовою колегією Верховно-
го суду СРСР 29 червня 1938 р. термін пока-
рання зменшено до 3 років, а з застосуван-
ням амністії з-під варти звільнений. Реабілі-
тований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 94

КОВБАСА Никифор Данилович, 1899 р. 
народження, нар. і проживав у с. Новогриго-
рівка (стара назва) Чернігівського р-ну За-
порізької області, українець, освіта початко-
ва. Рядовий колгоспник к-спу «8 Березня» в 
с. Новогригорівка. Заарештований 10 квітня 
1937 року. Звинувачення: член контрреволю-
ційної групи, проводив серед колгоспників 
контрреволюційну роботу, займався анти-
радянською агітацією. Дніпропетровським 

обласним судом 3 березня 1938 року спра-
ву припинено за недоведенням обвинувачен-
ня, з-під варти звільнений. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 679

КОВБАСА Олек-
сандр Григорович, 
1911 р. народжен-
ня, нар. і проживав у        
м. Запоріжжі, украї-
нець, освіта середня, 
кандидат в чл. КП(б)У. 
Майстер-розпорядник 
монтажно-установоч-
ного цеху заводу № 29. 

Заарештований 31 липня 1935 року, 10 серп-
ня 1935 року переведений на підписку про 
невиїзд. Звинувачення: дискредитував захо-
ди партії і радянської влади. Дніпропетров-
ською обласною прокуратурою 29 січня 1936 
року справу припинено за недоведенням об-
винувачення, підписку про невиїзд анульова-
но. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 539

КОВБАСА Петро Денисович, 1907 р. 
народження, нар. і проживав у с. Федорівка 
Запорізького р-ну Запорізької області, укра-
їнець, освіта початкова. Бригадир колгоспу 
«Придніпровка» в с. Федорівка. Заарештова-
ний 13 серпня 1937 року. Звинувачення: про-
водив активну контрреволюційну агітацію. 
Дніпропетровським обласним судом 30 ве-
ресня 1938 року справа припинена за недове-
денням обвинувачення, з-під варти звільне-
ний. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 845

КОВБАСОВ (КОЛБАСОВ) Кіндрат 
Гнатович, 1880 р. народження, с. Вознесен-
ка, проживав у с. Кизияр (нині в межах м. Ме-
літополя) і в с. Аккермень (нині с. Промінь) 
Мелітопольського р-ну Запорізької області, 
українець, малограмотний. Коваль Меліто-
польського авіаційного училища. Заарешто-
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ваний 11 листопада 1943 року. Звинувачен-
ня: виконував шпигунські завдання німець-
ких окупантів. УНКДБ по Запорізькій об-
ласті 10 серпня 1944 року справу припинено 
за недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1375

КОВИНСЬКИЙ Григорій Іванович, 
1885 р. народження, с. Харківці Пирятин-
ського р-ну Полтавської області, українець, 
освіта вища. Проживав у м. Бердянську За-
порізької області. Лікар Бердянської поліклі-
ніки. Заарештований 9 травня 1935 року. Зви-
нувачення: агітував проти радянської влади, 
доводив, що вона пригнічує український на-
род. Прокурором Бердянського р-ну 8 черв-
ня 1936 року справа припинена за недоведен-
ням обвинувачення, з-під варти звільнений. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 930

КОВТУН Василь Михайлович, 1898 р. 
народження, нар. і проживав у с. Михайлів-
ка того ж р-ну Запорізької області, українець, 
освіта початкова. Селянин-одноосібник. За-
арештований 28 лютого 1931 року. Звинува-
чення: систематично агітував проти хлібоза-
готівель і сівби. Подальша його доля невідо-
ма. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1194

КОВТУН Михайло Якович, 1869 р. на-
родження, м. Павлоград того ж р-ну Дніпро-
петровської області, єврей, малограмотний. 
Проживав у м. Запоріжжі. Заточувальник ме-
ханічного цеху заводу «Комунар». Заарешто-
ваний 12 липня 1938 року. Звинувачення: був 
учасником антирадянської організації. Запо-
різьким обласним судом 11 червня 1939 року 
засуджений до 3 років позбавлення волі і          
2 років поразки в правах за контрреволюцій-
ну агітацію і дискредитацію радянської вла-
ди. Верховним судом УРСР 29 вересня 1939 
року термін покарання зменшений до 1 року         

позбавлення волі без поразки в правах. Реабі-
літований у 1995 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 277

КОГАН Соломон Ісакович, 1905 р. на-
родження, м. Вишгород того ж району Київ-
ської області, єврей, освіта початкова, член 
ВКП(б) до 1932 р. Проживав у м. Токмаку 
того ж р-ну Запорізької області. Культпропа-
гандист ЦК КП(б)У заводу № 175 ім. Кіро-
ва. Заарештований 30 червня 1938 року. Зви-
нувачення: був членом правотроцькістської 
диверсійно-шкідницької організації, вів під-
ривну роботу на заводі № 175. УДБ НКВС 
по Дніпропетровській області 1 грудня 1938 
року справу припинено за недоведенням об-
винувачення, з-під варти звільнений. Реабілі-
тований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 477

КОГУТ Олександр Якович, 1885 р. на-
родження, м. Одеса, українець, освіта почат-
кова. Проживав у м. Мелітополі Запорізької 
області. Завідувач крамниці «Зелентресту» 
в м. Мелітополі. Заарештований 8 березня 
1938 року. Звинувачення: учасник контрре-
волюційної повстанської групи. Запорізьким 
обласним судом 22 квітня 1939 року засудже-
ний до 6 років позбавлення волі і 3 років по-
разки в правах за контрреволюційну агітацію 
та дискредитацію керівників ВКП(б). Реабі-
літований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 223

КОДАЦЬКИЙ Василь Григорович, 
1901 р. народження, с. Криничувате Компа-
ніївського р-ну, проживав у с. Шевченко (ста-
ра назва) Долинського р-ну Кіровоградської 
області, українець, малограмотний. Монтер 
електрозв’язку радіовузла в с. Шевченко. За-
арештований 7 квітня 1936 року. Звинувачен-
ня: агітував проти радянської влади та дис-
кредитував діяльність вождів партії та уря-
ду. Прокурором Дніпропетровської облас-
ті 1 червня 1936 року справа припинена за          
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недоведенням звинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 834

КОЄВ Дмитро Кирилович, 1897 р. на-
родження, с. Мілювун, Болгарія (так у кр. 
справі), болгарин, малограмотний, селянин-
одноосібник. Заарештований 12 червня 1931 
року. Звинувачення: писав скарги в поль-
ське консульство в Москві та Харкові на ра-
дянський уряд за обкладання його великим 
податком. Особливою нарадою при колегії 
ДПУ УРСР 20 серпня 1931 року за контрре-
волюційну агітацію засуджений до 3 років 
висилки етапом в Північний край Росії. По-
дальша його доля невідома. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1158

КОЖУХАР Василь Андрійович, 1904 р.
народження, нар. і проживав у с. Дунаїв-
ка Приазовського р-ну Запорізької області, 
молдаванин, освіта початкова. Рядовий кол-
госпник к-спу ім. Фрунзе в с. Дунаївка. За-
арештований 12 березня 1938 року. Звинува-
чення: систематично агітував колгоспників 
проти радянської влади. Запорізьким облас-
ним судом 13 серпня 1939 року засуджений 
до 1 року позбавлення волі і 1 року поразки 
в правах за контрреволюційну агітацію. Вій-
ськовим трибуналом Запорізького гарнізону 
20 червня 1945 року засуджений до 10 років 
позбавлення волі як соціально небезпечний 
елемент. Реабілітований у 1996 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 222

КОЗАЧЕНКО Семен Григорович, 1913 р.
народження, с. Капітанка Голованівсько-
го р-ну Кіровоградської області, українець, 
освіта початкова. Проживав у м. Запоріжжі. 
Слюсар-водопровідник Дніпрогесу. Заареш-
тований 14 вересня 1941 року. Звинувачення: 
12 вересня 1941 року намагався перепливти з 
лівого берега Дніпра на правий, зайнятий ні-
мецькими військами. Військовим трибуналом 
Запорізького гарнізону Одеського військового 

округу 20 вересня 1941 року справу припине-
но за недоведенням обвинувачення, з-під вар-
ти звільнений. Подальша його доля невідома. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1530, 1881

КОЗИЛО Діна Степанівна, 1921 р. на-
родження, с. Очкине Середино-Будського 
р-ну Сумської області, росіянка, освіта неза-
кінчена вища. Проживала в с. Новомикола-
ївка Приазовського р-ну Запорізької облас-
ті. Фельдшер у с. Воскресенка Приазовсько-
го р-ну. Заарештована 24 жовтня 1943 року. 
Звинувачення: в період німецької окупації в 
1943 році була завербована гестапо як таєм-
ний агент. УНКДБ по Запорізькій області 11 
лютого 1944 року справу припинено за недо-
веденням обвинувачення, з-під варти звіль-
нена. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1385 

КОЗИН Микита Федорович, 1879 р. на-
родження, с. Любимівка Солонянського р-ну 
Дніпропетровської області, українець, освіта 
початкова. Проживав у м. Запоріжжі. Робіт-
ник Запорізького Дніпробуду. Заарештований 
9 жовтня 1933 року. Звинувачення: проводив 
антирадянську агітацію. Прокурором м. Запо-
ріжжя 21 лютого 1934 року справа припинена 
за недоведенням складу злочину, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 951

КОЗИРЕВ Іван Іванович, 1904 р. народ-
ження, с. Жовте П’ятихатського р-ну Дніпро-
петровської області, українець, освіта вища, 
член ВКП(б). Проживав у м. Запоріжжі. Ви-
кладач загальної історії Запорізького педін-
ституту. Заарештований 15 липня 1938 року. 
Звинувачення: учасник контрреволюційно-
го українського націоналістичного підпілля. 
Запорізьким обласним судом 15 червня 1939 
року справа припинена за недоведенням ан-
тирадянської діяльності, з-під варти звільне-
ний. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 553
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КОЗЛОВ Петро 
Іванович, 1883 р. на-
родження, с. Сертая 
Веліжського р-ну Смо-
ленської області (Ро-
сія), білорус, осві-
та вища. Проживав у       
с. Миколаївка Бердян-
ського р-ну Запорізь-
кої області. Ветеринар-

ний лікар ветеринарного пункту в с. Микола-
ївка. Заарештований 15 березня 1944 року. 
Звинувачення: під час німецької окупації до-
бровільно працював ветеринарним лікарем, 
виказував фашистам радянських активістів, 
бив підлеглих за погану роботу, агітував про-
ти радянської влади. Військовим трибуналом 
військ НКВС 26 липня 1944 року засуджений 
до 15 років каторжних робіт. Реабілітований 
у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1380

КОЗЛОВ Петро Семенович, 1906 р. на-
родження, с. Олександрівка Новотроїцько-
го р-ну Херсонської області росіянин, освіта 
початкова, член ВКП(б). Проживав у м. За-
поріжжі. Тесляр Дніпробуду в м. Запоріжжі. 
Заарештований 26 березня 1933 року. Звину-
вачення: був затриманий на території вибу-
хових складів. Запорізьким міськпрокурором 
13 квітня 1933 року справа припинена за від-
сутністю в діях звинувачуваного складу зло-
чину, з-під варти звільнений. Реабілітований 
у 1933 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 616

К ОЛ Е Н Д Р И Ц Ь -
КИЙ Володимир Пе-
трович,  1924 р. народ-
ження, нар. і проживав 
у с. Бабине Вижниць-
кого р-ну Чернівець-
кої області, українець, 
освіта неповна середня, 
селянин-одноосібник. 
Заарештований 1 листо-

пада 1939 року. Звинувачення: підозрювався

в шпигунстві, незаконно таємно перейшов 
кордон з Румунії до СРСР. УДБ УНКВС      
по Запорізькій області  5 вересня 1940 року 
справа припинена за недоведенням об-
винувачення, з-під варти звільнений і на-
правлений на місце постійного проживан-
ня в Чернівецьку область. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 937

КОЛЕСНИК Григорій Пимонович, 
1882 р. народження, с. Воздвижівка, прожи-
вав у с. Добропілля Гуляйпільського р-ну За-
порізької області, українець, освіта почат-
кова. Колгоспник к-спу ім. Будьонного. Заа-
рештований 30 вересня 1937 року. Звинува-
чення: проводив антирадянську агітацію. Гу-
ляйпільським РВ НКВС 12 червня 1939 року 
справа припинена за недоведенням обвинува-
чення, з-під варти звільнений. Реабілітований 
у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 807 

КОЛЕСНИКОВ 
(КОЛЕСНИК) Про-
копій Мойсейович, 
1904 р. народження, 
с. Радивонівка, про-
живав у с. Червоноар-
мійське Якимівського 
р-ну Запорізької облас-
ті, українець, малогра-
мотний. Виконуючий 

обов’язки голови Червоноармійської сільра-
ди. Заарештований 1 грудня 1943 року. Зви-
нувачення: в період окупації працював бри-
гадиром сільгоспуправи, виконував вказівки 
німецької влади, займався зрадництвом, ви-
казував німцям комсомольців, брав активну 
участь у відправленні молоді до Німеччини. 
Якимівським РВ НКДБ 12 серпня 1944 року 
справу припинено за недоведенням обвину-
вачення, з-під варти звільнений і направле-
ний у спецтабір НКВС для фільтрації. Реабі-
літований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1387
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КОЛИБАЄВ Павло Олексійович, 1904 р.
народження, нар. і проживав у м. Запоріж-
жі, українець, освіта вища. Заступник на-
чальника інструментального цеху заводу 
№ 29 ім. Баранова в м. Запоріжжі. Зааре-
штований 22 березня 1935 року, 28 жовтня 
1935 року переведений на підписку про не-
виїзд. Звинувачення: підтримував зв’язок з 
іноземними спеціалістами, передавав їм ві-
домості про роботу заводів № 29 та «Кому-
нар». УДБ УНКВС по Дніпропетровській 
області 28 жовтня 1935 року справа припи-
нена за недоведенням обвинувачення, під-
писка про невиїзд скасована. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 933

КОЛИБАЄВА Валентина В’ячеславівна,
1908 р. народження, нар. і проживала в м. За-
поріжжі, чешка, освіта середня, домогоспо-
дарка. Заарештована 22 березня 1935 року, 
28 жовтня 1935 року переведена на підпис-
ку про невиїзд. Звинувачення: підтриму-
вала зв’язок з іноземцями-чехами і пере-
давала їм відомості державного значення. 
УДБ УНКВС по Дніпропетровській області                               
28 жовтня 1935 року справа припинена за не-
доведенням звинувачення, підписка про не-
виїзд скасована. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 933

КОЛІСНИК  Пилип  Петрович,  1875 р.
народження, нар. і проживав у с. Пологи 
Пологівського району Запорізької області, 
українець, неписьменний. Без постійного 
місця роботи. Заарештований 4 жовтня 1939 
року. Звинувачення: бродяга, агітував грома-
дян проти радянської влади. Пологівським 
РВ НКВС 18 грудня 1939 року справу при-
пинено у зв’язку з висновком психіатрич-
ної лікарні про старечу недоумкуватість зви-
нувачуваного. Направлений у психіатрич-
ну лікарню для примусового лікування. По-
дальша його доля невідома. Реабілітований 
у 1999 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 236

КОЛОДІН Петро Васильович, 1892 р. 
народження, нар. і проживав у смт Новова-
силівка Приазовського р-ну Запорізької об-
ласті, росіянин, освіта початкова. Мірош-
ник колгоспу ім. Сталіна в смт Нововасилів-
ка. Заарештований 30 грудня 1937 року. Зви-
нувачення: вороже ставився до політики пар-
тії та уряду на селі, виступав проти продажу 
хліба державі. Дніпропетровським обласним 
судом 18 травня 1938 року справа припинена 
за недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 696

КОЛОМІЄЦЬ Павло Гнатович, 1908 р.
народження, нар. і проживав у с. Новоіва-
нівка Оріхівського р-ну Запорізької області, 
українець, малограмотний. Їздовий колгоспу         
ім. Леніна в с. Новоіванівка. Заарештований 
23 лютого 1937 року. Звинувачення: система-
тично займався контрреволюційною антира-
дянською агітацією серед громадян села Но-
воіванівка. Дніпропетровським обласним су-
дом 11 вересня 1937 року засуджений до 3 ро-
ків позбавлення волі і 2 років поразки в правах. 
Після розгляду касаційної скарги справу при-
пинено за недоведенням обвинувачення, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 683

КОЛОМІЄЦЬ Петро Федосійович, 1917 р.
народження, с. Давидівка, проживав у с. Ше-
люги Якимівського р-ну Запорізької області, 
українець, малограмотний. Рядовий колгосп-
ник к-спу «Соціалістичний степ» в с. Шелю-
ги. Заарештований 21 червня 1938 року. Зви-
нувачення: проводив антирадянську агіта-
цію за зрив виборів до Верховної Ради СРСР. 
Дніпропетровським обласним судом 7 серп-
ня 1938 року справа припинена за недоведен-
ням обвинувачення, з-під варти звільнений. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 496

КОЛОСЄЄВ Степан Лукич, 1891 р. на-
родження, с. Заклетіння Бездешської волості
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Коренського повіту Гродненської губернії 
(так у кр. справі), білорус, освіта початкова, 
член ВКП(б). Проживав у м. Запоріжжі. По-
мічник начальника воєнізованої внутрішньої 
охорони комбінату «Запоріжсталь». Заареш-
тований 27 жовтня 1937 року. Звинувачен-
ня: активний учасник антирадянської орга-
нізації правих. Запорізьким обласним судом                                                                                  
10 липня 1939 року справа припинена за 
недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 630

КОЛОСОВ Олексій Якович, 1892 р. на-
родження, нар. і проживав в м. Бердянську За-
порізької області, росіянин, неписьменний. 
Тимчасово ніде не працював. Заарештований 
24 жовтня 1943 року. Звинувачення: під час 
німецької окупації м. Осипенко (нині м. Бер-
дянськ) тісно співробітничав з поліцією, ви-
казував їй радянських громадян. Осипенків-
ським МВ НКВС 18 грудня 1943 року спра-
ву припинено за недоведенням обвинувачен-
ня, з-під варти звільнений. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1131 

КОМАРОВ Іван Панасович, 1889 р. на-
родження, нар. і проживав у м. Запоріжжі, 
українець, освіта початкова. Старший інспек-
тор складального цеху Запорізького парово-
зоремонтного заводу. Заарештований 8 лис-
топада 1937 року. Звинувачення: був учасни-
ком контрреволюційної організації, вів ди-
версійну діяльність на заводі. НКВС СРСР і 
Прокурором СРСР 15 грудня 1937 року за-
суджений до розстрілу за участь у контрре-
волюційній фашистській диверсійній органі-
зації. Вирок виконано 30 грудня 1937 року. 
Місце поховання невідоме. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1602

КОНАРОВ Андрій Кирилович, 1894 р.
народження, нар. і проживав у с. Георгіївка 
Приазовського   р-ну   Запорізької   області,

українець, освіта початкова, селянин-
одноосібник. Заарештований 17 листопада 
1932 року. Звинувачення: не виконував плану 
хлібозаготівель. Помер 9 лютого 1933 року 
під час судового слідства. Дніпропетров-
ським обласним судом 11 лютого 1933 року 
справу припинено у зв’язку зі смертю обви-
нувачуваного. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 780

КОНДАКОВ Василь Дмитрович, 1913 р. 
народження, с. Мерцалівка Урицького р-ну 
Орловської області, росіянин, освіта почат-
кова, член ВЛКСМ. Проживав у м. Токмаку 
того ж р-ну Запорізької області. Шофер Ве-
ликотокмацького РВ НКВС. Заарештований 
26 грудня 1945 року. Звинувачення: протя-
гом 4-х місяців перебував у таборі військо-
вополонених, у 1942 році вступив на службу 
до німців десятником. Військовим трибуна-
лом військ МВС Запорізької області 30 жов-
тня 1946 року справу припинено за недове-
денням обвинувачення, з-під варти звільне-
ний. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1133

КОНДРАШЕЧКІН Василь Данило-
вич, 1876 р. народження, нар. і проживав у 
с. Астраханка Мелітопольського р-ну Запо-
різької області, росіянин, освіта початкова. 
Конюх Мелітопольського міськспоживчого 
товариства. Заарештований 11 жовтня 1935 
року. Звинувачення: листувався з іноземни-
ми фашистськими організаціями допомоги, 
інформував їх про голод в СРСР. Дніпропе-
тровським обласним судом 9 березня 1936 
року за одержання допомоги від «міжнарод-
ної буржуазії» засуджений до 3 років позбав-
лення волі і 2 років поразки в правах. Реабі-
літований у 1990 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 674

КОНДРАШОВ Михайло Дмитрович, 
1906 р. народження, с. В’яниці Калузької гу-
бернії (так у кр. справі), росіянин, малогра-
мотний. Проживав у м. Гуляйполі того ж р-ну
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Запорізької області. Старший десятник на 
спорудженні Гуляйпільської МТС. Заарешто-
ваний 7 липня 1930 року, 16 липня 1930 року 
переведений на підписку про невиїзд. Звину-
вачення: допускав саботаж при споруджен-
ні Гуляйпільської МТС. Подальша його доля 
невідома. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1477

КОНДУФОР Георгій Пилипович, 1896 р.
народження, с. Сухорабівка Решетилівсько-
го р-ну Полтавської області, українець, осві-
та середня, член ВКП(б). Проживав у смт Ве-
селе того ж р-ну Запорізької області. Дирек-
тор радгоспу «Известия» Веселівського р-ну. 
Заарештований 30 травня 1938 року. Звину-
вачення: учасник націоналістичної організа-
ції, за завданням якої проводив шкідницьку 
роботу. Запорізьким обласним судом 20 лип-
ня 1939 року справа припинена, з-під варти 
звільнений за недоведенням обвинувачення. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 283

КОНОВАЛОВ Па-
нас Кирилович, 1885 р.
народження, нар. і про-
живав   у   с.  Фірсовка
(стара назва) Запо-
різького р-ну Запо-
різької області, украї-
нець, освіта початко-
ва. Вантажник річко-
вого порту м. Запоріж-

жя. Заарештований 9 березня 1933 року. Зви-
нувачення: агітував проти радянської вла-
ди. Дорожно-транспортним відділом ДПУ          
м. Києва 14 травня 1933 року справу припи-
нено за недоведенням обвинувачення, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1519

КОНОНЕНКО Кирило Опанасович, 
1910 р. народження, нар. і проживав у с. Ва-
сине Знам’янського р-ну Кіровоградської об-
ласті, українець, малограмотний, селянин-

одноосібник. Заарештований 20 серпня 
1932 року. Звинувачення: проводив антира-
дянську агітацію. Новопразьким РВ ДПУ                        
29 серпня 1932 року справа припинена за 
недоведенням складу злочину, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 961

КОНОНОВ Михайло Іванович, 1887 р. 
народження, с. Великі Ручаї Карачівсько-
го р-ну Брянської області (Росія), росіянин, 
освіта початкова, кандидат у члени КП(б)У. 
Проживав у с. Новомиколаївка (нині в межах 
м. Запоріжжя). Пожежний боєць стрілецької 
охорони Катеринівської залізниці. Заареш-
тований 18 березня 1935 року. Звинувачення: 
в присутності ряду командирів і стрілецького 
складу антирадянськи висловлювався. Вій-
ськовим трибуналом прикордонної і внутріш-
ньої охорони УСРР по Дніпропетровській об-
ласті 21 квітня 1935 року справу припинено 
за недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1699

КОНРАД Георгій Федорович, 1913 р. 
народження, нар. і проживав у м. Запоріж-
жі, німець, освіта неповна середня, кандидат 
у члени ВКП(б). Завідуючий господарством 
радгоспу «Острів Хортиця». Заарештований 
13 жовтня 1944 року. Звинувачення: підо-
зрювався як агент німецької розвідки «СД», 
який, будучи членом радянської підпільної 
організації в м. Запоріжжі, зрадив її і вика-
зав фашистам підпільників. Військовим три-
буналом Запорізького гарнізону 15 березня 
1945 року засуджений до 15 років каторжних 
робіт і 5 років поразки в правах. Військовим  
трибуналом Таврійського військового окру-
гу 3 листопада 1955 року справу припинено 
за недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1597

КОНСТАНТИНЕНКО Степан Трифо-
нович, 1893 р. народження, с. Мала Коше-
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лівка Ніжинського р-ну Чернігівської облас-
ті, українець, освіта початкова. Проживав у 
с. Біленьке Запорізького р-ну Запорізької об-
ласті. Рядовий колгоспник к-спу ім. Ілліча 
Запорізького р-ну. Заарештований 14 лип-
ня 1938 року. Звинувачення: агітував про-
ти радянської влади і її законів про релігію. 
УНКВС по Запорізькій області 15 березня 
1939 року справа припинена за недоведен-
ням обвинувачення, з-під варти звільнений. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 942

КОНЦЕВИЧ Василь Якович, 1883 р. 
народження, с Богачівка Звенигородського 
р-ну Черкаської області, українець, освіта 
середня. Проживав у с. Кінські Роздори По-
логівського р-ну Запорізької області. Свяще-
ник церкви в с. Кінські Роздори. Заарештова-
ний 16 квітня 1936 р. Звинувачення: агітував 
проти колгоспів і заходів партії та уряду. Дні-
пропетровським обласним судом 11 листопа-
да 1936 р. засуджений до 4 років позбавлен-
ня волі і 3 років поразки в виборчих правах 
за злісну критику ВКП(б) і всього радянсько-
го ладу. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 78 

КОНЮХОВ Олександр Савелійович, 
1886 р. народження, нар. і проживав у с. Гір-
сівка Приазовського р-ну Запорізької облас-
ті, українець, освіта початкова. Коваль Гір-
сівської МТС. Заарештований 25 червня 
1938 року. Звинувачення: проводив антира-
дянську агітацію. Запорізьким обласним су-
дом 7 липня 1939 року справа припинена за 
недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 655

КОПЕЙКІНА Катерина Іванівна, 1903 р.
народження, с. Новоданилівка, проживала в 
с. Червоноармійське Якимівського р-ну За-
порізької області, росіянка, малограмотна. 
Рядова колгоспниця к-спу ім. Кагановича в  
с. Червоноармійське. Заарештована 28 черв-

ня 1938 року, 5 липня 1938 року переведена 
на підписку про невиїзд. Звинувачення: ви-
хваляла життя при царизмі і гудила радян-
ську владу. Дніпропетровським обласним су-
дом 8 серпня 1938 року справа припинена, 
з-під варти звільнена за недоведенням обви-
нувачення. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 297

КОПЕНКОВ Василь Євтихійович, 1915 р.
народження, с. Веселе, проживав у с. Менчи-
кури Веселівського р-ну Запорізької облас-
ті, українець, освіта неповна середня. Рядо-
вий колгоспник к-спу «Червоний Перекоп» у                                                              
с. Менчикури. Заарештований 20 травня 
1937 року. Звинувачення: розповсюджував 
чутки про те, що приїхали меншовики й уби-
вають комуністів та їхні сім’ї. Дніпропетров-
ським обласним судом 6 вересня 1937 року 
справа припинена за недоведенням звинува-
чення, з-під варти звільнений. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 833

КОПТАРЕНКО Григорій Іванович, 
1886 р. народження, с. Кон-Газ Ізмаїльсько-
го повіту, Бессарабія (так у кр. справі), мол-
даванин, освіта вища. Проживав на хут. Шев-
ченкове (стара назва) Долинського р-ну Кі-
ровоградської області. Статист радгоспу     
ім. К. Маркса на хут. Шевченкове. Заарешто-
ваний 24 листопада 1932 року. Звинувачен-
ня: агітував проти заходів радянської влади 
на селі. Долинським РВ ДПУ 19 січня 1933 
року справа припинена за недоведенням зви-
нувачення, з-під варти звільнений. Реабіліто-
ваний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 949

КОРАГО Віктор Костянтинович, 1894 р.
народження, м. Ленінград, росіянин, осві-
та вища, член ВКП(б) до 1937 року. Прожи-
вав у м. Запоріжжі. Постачальник МТС Запо-
ріжбуду. Заарештований 14 липня 1939 року. 
Звинувачення: проводив контрреволюційну 
агітацію, учасник правотроцькістської орга-
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нізації. Військовим трибуналом Харківсько-
го військового округу 18 липня 1939 року 
справу припинено за недоведенням складу 
злочину, з-під варти звільнений. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1198

КОРНЕТ Іван Антонович, 1904 р. народ-
ження, с. Мануйлівка Приморського р-ну, 
проживав у с. Богданівка Приазовського р-ну 
Запорізької області, українець, малограмот-
ний, член ВКП(б). Секретар Богданівської 
сільської ради. Заарештований 6 січня 1932 
року. Звинувачення: проводив антирадянську 
діяльність. Коларівським РВ ДПУ 24 лютого 
1933 року справу припинено за відсутністю 
складу злочину, з-під варти звільнений. Реа-
білітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 596

КОРНЄЄВА Пелагея Василівна, 1911 р. 
народження, с. Орлівка Приморського р-ну, 
проживала в м. Мелітополі Запорізької об-
ласті, росіянка, малограмотна, домогоспо-
дарка. Заарештована 21 листопада 1943 року. 
Звинувачення: залишаючись на окупова-
ній території, виказувала німця радянських 
партизанів. Мелітопольським МВ НКДБ                  
13 червня 1944 року справу припинено за 
недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнена. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1401

КОРНІЄЦЬ Конон Логвинович, 1890 р.
народження, с. Велика Білозерка того ж 
р-ну, проживав у с. Авангард (нині його не-
має)  Веселівського р-ну Запорізької облас-
ті, українець, малограмотний. Кандидат в 
члени ВКП(б) з 1939 року. Голова колгоспу 
«Авангард». Заарештований 16 січня 1944 
року, 11 лютого 1944 року переведений на 
підписку про невиїзд. Звинувачення: був 
старостою в с. Авангард, виконував усі вка-
зівки німецьких властей. Веселівським РВ 
НКВС 15 березня 1944 року справу припи-
нено за недоведенням обвинувачення, запо-

біжний захід скасовано. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр.1161  

КОРОБКА Петро Михайлович, 1895 р. 
народження, смт Приазовське того ж р-ну, 
проживав у смт Михайлівка того ж р-ну Запо-
різької області, українець, освіта вища. Учи-
тель 2-ї неповної середньої школи у смт Ми-
хайлівка. Заарештований 13 червня 1938 року. 
Звинувачення: проводив антирадянську про-
паганду серед населення. Запорізьким облас-
ним судом 24 липня 1939 року  справа припи-
нена, з-під варти звільнений за недоведенням 
обвинувачення. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 285

КОРОБКО Микола Захарович, 1884 р. 
народження, нар. і проживав у с. Вознесен-
ка Мелітопольського р-ну Запорізької об-
ласті, українець, освіта початкова, селянин-
одноосібник. Заарештований 5 грудня 1937 
року. Звинувачення: протягом кількох років 
агітував проти радянської влади. Запорізь-
ким обласним судом 27 червня 1939 року ви-
знаний винуватим в контрреволюційній агі-
тації. У зв’язку з його неосудністю (психічно 
хворий) направлений на примусове лікуван-
ня. Подальша його доля невідома. Реабіліто-
ваний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 692

КОРОВІН Панте-
леймон Михайлович, 
1880 р. народження,         
с. Богоявлінське Кур-
ської області (так у кр. 
справі), росіянин, освіта 
початкова. Проживав у 
м. Мелітополі Запорізь-
кої області. Слюсар дис-
танції зв’язку залізн. ст. 

Мелітополь. Заарештований 5 червня 1938 
року. Звинувачення: був членом контррево-
люційної есерівсько-меншовицької органі-
зації, проводив контрреволюційну агітацію. 
ДТВ   НКВС   УРСР   Сталінської   залізниці
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6 листопада 1939 року справу припинено за 
недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1796

КОРОЛЕНКО Йосип Андрійович, 1888 р.
народження, нар. і проживав у с. Веселе За-
порізького р-ну Запорізької області, украї-
нець, освіта початкова, селянин-одноосібник. 
Заарештований 29 жовтня 1930 року. Звину-
вачення: був учасником куркульського угру-
повання проти здійснюваних радянською 
владою заходів на селі. Нарсудом м. Запоріж-
жя 11 січня 1931 року засуджений до 6 років 
позбавлення волі і 5 років поразки в правах з 
подальшим виселенням на Північ. Реабіліто-
ваний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1034  

КОРОЛЕНКО Петро Юхимович, 1899 р.
народження, с. Грибова Рудня Ріпкинського 
р-ну Чернігівської області, українець, осві-
та початкова. Проживав у м. Запоріжжі. Тим-
часово ніде не працював. Заарештований             
15 жовтня 1943 року. Звинувачення: під час 
німецької окупації м. Запоріжжя співробітни-
чав з фашистами – в 1942 році працював му-
ляром при поліції, а також охоронцем Запо-
різької водокачки. УНКВС по Запорізькій об-
ласті 10 листопада 1943 року справа припи-
нена за недоведенням обвинувачення, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1298

КОРОЛЬ Іван Микитович, 1909 р. на-
родження, нар. і проживав у с. Маячка Ва-
силівського р-ну Запорізької області, укра-
їнець, освіта початкова. Тимчасово ніде не 
працював. Заарештований 2 листопада 1943 
року. Звинувачення: підозрювався в зраді 
Батьківщині. Василівським РВ НКДБ УРСР 
20 грудня 1943 року справу припинено за не-
доведенням обвинувачення, направлений у 
спецтабір НКВС № 240 м. Ворошиловграда 
для фільтрації. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1249 

КОРОЛЬ Микола Іванович, 1907 р. на-
родження, с. Гаврилівка (нині с. Чкалове), 
проживав у с. Зелений Гай Веселівського р-ну 
Запорізької області, українець, освіта почат-
кова. Колгоспник к-спу «Степовий колос». За-
арештований 30 липня 1937 року. Звинувачен-
ня: проводив контрреволюційну агітацію, ви-
хваляв троцькістів. Запорізьким обласним су-
дом 20 жовтня 1937 року засуджений до 5 ро-
ків позбавлення волі і 3 років поразки в пра-
вах. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 829

КОРОЛЬ Олена Олексіївна, 1910 р. на-
родження, нар. і проживала в м. Бердянську 
Запорізької області, росіянка, малограмотна. 
Тимчасово ніде не працювала. Заарештована 
24 жовтня 1943 року. Звинувачення: під час 
німецької окупації співробітничала з німця-
ми, виказувала їм відданих радянській вла-
ді громадян. Осипенківським МВ НКВС             
18 грудня 1943 року справу припинено за 
недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнена. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1131

КОРОСТИЛЬОВ Герасим Єремійович, 
1883 р. народження, м. Гуляйполе, прожи-
вав у с. Культурне Гуляйпільського р-ну За-
порізької області, українець, малограмотний. 
Колгоспник к-спу «КІМовець». Заарештова-
ний 17 березня 1938 року. Звинувачення: про-
водив серед колгоспників антирадянську агі-
тацію, учасник махновської повстанської 
організації. Запорізьким обласним судом                                                                                         
15 червня 1939 року засуджений до 3 років по-
збавлення волі. Прокуратура УРСР 3 серпня 
1939 року вирок скасувала і направила справу 
на повторний розгляд. Запорізьким обласним 
судом 28 жовтня 1939 року справа припинена, 
з-під варти звільнений за недоведенням скла-
ду злочину. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 373

КОРОТУН Григорій Іванович, 1905 р. 
народження, смт Ольгинка Волноваського р-ну
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Донецької області, українець, освіта середня. 
Проживав у м. Запоріжжі. Студент Запорізь-
кого авіаційного технікуму. Заарештований  
16 червня 1935 року, 14 липня 1935 року пере-
ведений на підписку про невиїзд. Звинувачен-
ня: займався контрреволюційною діяльністю. 
Запорізьким МВ НКВС  19 серпня 1935 року 
справа припинена за недоведенням звинува-
чення, з-під варти звільнений. Реабілітований 
у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 944

КОРОТУН Мирон Семенович, 1896 р. 
народження, нар. і проживав у с. Вознесенка 
Мелітопольського р-ну Запорізької області, 
українець, малограмотний. Рядовий колгосп-
ник к-спу в с. Вознесенка. Заарештований                                                                                         
11 листопада 1943 року. Звинувачення: під 
час німецької окупації в с. Вонесенка працю-
вав квартальним, писав наклепи на колиш-
ній партійно-радянський актив. Мелітополь-
ським МВ НКДБ 21 червня 1944 року справу 
припинено за недоведенням обвинувачення, 
з-під варти звільнений. Направлений у спец-
табір НКВС для фільтрації. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1374

КОРОЧАНСЬКИЙ Олександр Степа-
нович, 1893 р. народження, с. Городище (ста-
ра назва) Нікопольського р-ну Дніпропетров-
ської області, українець, освіта неповна се-
редня, член ВКП(б) у 1931 – 1934 рр. Про-
живав у с. Їльїнка (нині об’єднане з с. Вели-
ка Знам’янка) Кам’янсько-Дніпровського р-ну 
Запорізької області. Агроном Кам’янсько-
Дніпровської МТС. Заарештований 20 черв-
ня 1938 року. Звинувачення: проводив анти-
радянську агітацію, дискредитував керівників 
ВКП(б) та уряду. Запорізьким обласним судом 
19 серпня 1939 року засуджений до 3 років по-
збавлення волі, а 16 грудня 1939 року після 
розгляду касаційної скарги попередній вирок 
скасовано за недоведенням злочину, з-під вар-
ти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 290

КОРПАНЬ Гнат Савич, 1885 р. народ-
ження, с. Семенівка, проживав у с. Україн-
ське Пологівського р-ну Запорізької облас-
ті, українець, освіта початкова. Рядовий кол-
госпник к-спу «Український». Заарештова-
ний 19 вересня 1935 року. Звинувачення: агі-
тував колгоспників не виконувати заходів 
партії та уряду на селі. Дніпропетровським 
обласним судом 3 лютого 1936 року засудже-
ний до 5 років позбавлення волі і 2 років по-
разки в правах за антирадянську агітацію і 
компрометацію дій партії та уряду на селі. 
Реабілітований у 1990 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 123

КОРХОВИЙ Пилип Якович, 1890 р. на-
родження, с. Васинівка Оріхівського р-ну, 
проживав у с. Дмитрівка (стара назва) Запо-
різького р-ну Запорізької області, українець, 
малограмотний. Пастух колгоспу ім. Кірова. 
Заарештований 14 липня 1938 року. Звинува-
чення: проводив антирадянську агітацію се-
ред жителів села Дмитрівка. Запорізьким об-
ласним судом 22 березня 1939 року засудже-
ний до 2 років позбавлення волі і 1 року по-
разки в правах. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 172

КОРЧАГІН Никифор Кузьмич, 1873 р. 
народження, с. Стригай Вольського р-ну Са-
ратовської області, росіянин, освіта початко-
ва. Проживав у м. Бердянську Запорізької об-
ласті, торговець. Заарештований 29 жовтня 
1931 року, 16 травня 1932 року переведений 
на підписку про невиїзд. Звинувачення: буду-
чи жандармом, брав участь в арештах полі-
тичних діячів. Дніпропетровським обласним 
судом 10 жовтня 1932 року справа припине-
на за відсутністю складу злочину, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 964

КОРЧЕВ Вавіл Іванович, 1885 р. народ-
ження, с. Бабичі Рославльського р-ну Смо-
ленської області, росіянин, освіта початкова. 
Проживав у м. Запоріжжі. Шорник Запорізь-
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кого заводу № 29. Заарештований 15 квітня 
1935 року, 22 травня 1935 року переведений 
на підписку про невиїзд. Звинувачення: за-
ймався антирадянською агітацією. Запорізь-
ким МВ НКВС 28 червня 1935 року карне пе-
реслідування припинено у зв’язку з психіч-
ним захворюванням обвинувачуваного. По-
дальша його доля невідома. Реабілітований 
у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 665

КОРЯВКО Роман Хрисанфович, 1882 р. 
народження, нар. і проживав у с. Марфів-
ка Долинського р-ну Кіровоградської облас-
ті, українець, малограмотний. Робітник рад-
госпу «Прогрес». Заарештований 24 листо-
пада 1932 року. Звинувачення: проводив ан-
тирадянську агітацію. Долинським РВ ДПУ          
14 січня 1933 року справа припинена за не-
доведенням складу злочину, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 962

КОСЕНКО Феодосій Якимович, 1876 р. 
народження, с. Краснопілка Уманського р-ну 
Черкаської області, українець, освіта почат-
кова. Проживав у м. Мелітополі Запорізької 
області. Псаломщик церкви в с. Кручі. Заа-
рештований 22 липня 1935 року. Звинувачен-
ня: вороже налаштований до радянської вла-
ди, поширював серед населення адреси комі-
тетів закордонної допомоги. Дніпропетров-
ським обласним судом 25 грудня 1935 року 
засуджений до 4 років позбавлення волі і         
3 років поразки в правах за контрреволюцій-
ну діяльність. Реабілітований у 1995 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 925

КОСИЙ Давид Іванович, 1882 р. народ-
ження, с. Шарнопіль Монастирищенського р-ну 
Черкаської області, українець, освіта серед-
ня. Проживав у с. Тамбовка Мелітопольського 
р-ну Запорізької області. Технік-плодовод ліс-
госпу № 14. Заарештований 21 листопада 1943 
року. Звинувачення: працюючи під час окупа-
ції в лісгоспі, активно співробітничав з німець-

кими властями. УНКДБ Запорізької області                                         
9 квітня 1944 року справу припинено за недо-
веденням обвинувачення, з-під варти звільне-
ний. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1351

К О С О Б Р Ю Х О В А - Л Е Н С Ь К А 
(КОРОБРЮХОВА-ЛЕНСЬКА) Ганна 
Яківна, 1894 р. народження, м. Олонець 
Олонецького р-ну Карельської АР (Росія), 
росіянка, освіта початкова. Проживала в м. 
Запоріжжі, домогосподарка. Заарештована 
26 квітня 1938 року, Запорізьким МВ НКВС 
не пізніше 15 травня 1936 року відібрана 
підписка про невиїзд. Звинувачення: дружи-
на учасника контрреволюційно-шпигунської 
організації, проводила контрреволюційну ді-
яльність. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 28 серпня 1938 року засуджена до 5 ро-
ків позбавлення волі як член сім’ї зрадника 
батьківщини. Запорізьким МВ НКВС 11 січ-
ня 1939 року справу припинено з невстанов-
лених причин, з-під варти звільнена. Реабілі-
тована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 507, 517

КОСОГОР Степан Семенович, 1879 р. 
народження, нар. і проживав у с. Новопет-
рівка Бердянського р-ну Запорізької області, 
українець, малограмотний. Майстер по де-
реву в колгоспі ім. Крупської. Заарештова-
ний 12 жовтня 1943 року. Звинувачення: під 
час німецької окупації працював старостою 
сільуправи, співпрацюючи з окупаційни-
ми властями. Військовим трибуналом військ 
НКВС Запорізької області 27 квітня 1944 
року справу припинено за недоведенням об-
винувачення, з-під варти звільнений. Реабілі-
тований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1275

КОСТЕНКО Григорій Кирилович, 1891 р.
народження, с. Балаклія Великобагачансько-
го р-ну Полтавської області, українець, осві-
та середня, кандидат в чл. ВКП(б). Проживав 
у с. Біляївка Вільнянського р-ну Запорізької 
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області. Учитель початкової школи в с. Бі-
ляївка. Заарештований 18 жовтня 1943 року. 
Звинувачення: на окупованій німцями тери-
торії мав зв’язок з гестапо. Військовим про-
курором Харківського військового округу                                                                                     
8 квітня 1944 року справу припинено за не-
доведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1267

КОСТРОМІНА Марія Петрівна, 1920 р.
народження, нар. і проживала  в  смт Тацин-
ський Тацинського р-ну Ростовської облас-
ті, росіянка, малограмотна. Колгоспниця, ку-
харка. Заарештована 21 жовтня 1943 року. 
Звинувачення: на окупованій території пра-
цювала у німців кухаркою, виїхала разом з 
ними. Пологівським РВ НКВС 15 листопада 
1943 року справу припинено за відсутністю 
складу злочину з врахуванням хвороби, яка 
потребувала стаціонарного лікування, з-під 
варти звільнена. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1314

КОСТЮК Яків Іович, 1897 р. наро-
дження, нар. і проживав у с. Балки Василів-
ського р-ну Запорізької області, українець, 
освіта початкова, селянин-одноосібник. За-
арештований 15 квітня 1931 року. Звинува-
чення: проводив антирадянську агітацію. 
Прокурором Оріхівського р-ну Запорізької 
області 25 вересня 1931 року у зв’язку з ма-
совим виселенням куркулів на Північ спра-
ва припинена, з-під варти звільнений. По-
дальша його доля невідома. Реабілітований 
у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 957

КОСТЮКЕВИЧ Іван Олександрович, 
1886 р. народження, с. Рутицо Новогрудсько-
го району Гродненської області (Білорусія), 
білорус, малограмотний. Проживав у м. За-
поріжжі. Механік телеграфу. Заарештований 
10 лютого 1938 року. Звинувачення: прово-
див антирадянську агітацію на користь Поль-
щі.  Запорізьким  обласним  судом  2  квітня

1939 року справу припинено за недоведен-
ням обвинувачення, з-під варти звільнений. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 743

КОСТЮКОВ    Сер-
гій Петрович, 1906 р. 
народження, м. Лубни 
того ж р-ну Полтавської 
області, українець, осві-
та вища, член ВКП(б). 
Проживав у м. Запоріж-
жі. Начальник експери-
ментальної лаборато-
рії Запорізького заво-

ду № 29 ім. Баранова. Заарештований 20 ве-
ресня 1939 року. Звинувачення: підозрював-
ся в шпигунській діяльності на користь Япо-
нії. НКВС СРСР 22 грудня 1929 року спра-
ву припинено за недоведенням обвинувачен-
ня, з-під варти звільнений. Реабілітований у 
1993 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1683

КОТЕЛЬНИКОВА Тетяна Іллівна, 
1915 р. народження, с. Березова Лука Гадяць-
кого р-ну Полтавської області, українка, ма-
лограмотна. Проживала в м. Запоріжжі, до-
могосподарка. 21 травня 1951 року відібрана 
підписка про невиїзд. Звинувачення: сестра 
зрадника батьківщини. МДБ СРСР 4 грудня 
1951 року справу припинено за відсутністю 
складу злочину, підписку про невиїзд ану-
льовано. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1494

КОТЕНКО Петро Євграфович, 1916 р. 
народження, смт Іванівка того ж р-ну Хер-
сонської області, українець, освіта початкова. 
Проживав у с. Червоне Пологівського р-ну За-
порізької області. Рядовий колгоспник к-спу 
«18-й партз’їзд» в с. Червоне. Заарештова-
ний 14 жовтня 1943 року. Звинувачення: в пе-
ріод німецької окупації служив поліцаєм, був 
старостою кварталу, знущався над тими, хто 
не бажав служити фашистам. Пологівським     
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РВ НКДБ 25 травня  1944 року справу при-
пинено за недоведенням обвинувачення, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1556

КОТИКОВ Володимир Григорович, 
1923 р. народження, с. Копані Оріхівського 
р-ну Запорізької області, проживав у м. За-
поріжжі, українець, освіта середня. Пожеж-
ник друкарні в м. Запоріжжі. Заарештований 
не пізніше 19 жовтня 1943 року. Звинувачен-
ня: підозрювався у зв’язку під час німецької 
окупації з поліцією та редактором Могучим, 
котрий використовував його в своїх інтере-
сах. УНКДБ по Запорізькій області 11 листо-
пада 1943 року справу припинено за недове-
денням обвинувачення, з-під варти звільне-
ний. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1457

КОТОК  Яків  Єгорович,  1882 р.  народ-
ження, с. Ганнівка (стара назва) П’яти-
хатського р-ну Дніпропетровської області, 
українець, освіта початкова, член ВКП(б). 
Проживав у м. Запоріжжі. Юрисконсульт у 
«Заготзерно» та «Союзборошно» в м. Запо-
ріжжі. Заарештований 9 березня 1938 року. 
Звинувачення: учасник меншовицького під-
пілля. Помер 5 квітня 1938 року в Запорізь-
кій тюрмі від «серцевого нападу». Запорізь-
ким МВ НКВС 15 серпня 1938 року справа 
припинена у зв’язку зі смертю звинувачува-
ного. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 948

КОЦИЛО Йосип Семенович, 1883 р. на-
родження, с. Юрківка Оріхівського р-ну, про-
живав у с. Нововасилівка Вільнянського р-ну 
Запорізької області, українець, освіта почат-
кова. Селянин-одноосібник. Заарештований 
2 серпня 1938 року. Звинувачення: серед сво-
го оточення проводив контрреволюційну фа-
шистську роботу. Запорізьким обласним су-
дом 9 липня 1939 року засуджений до 1,5 року 
позбавлення волі. Реабілітований у 1993 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 171

КОЧЕВ Георгій Михайлович, 1907 р. 
народження, нар. і проживав у с. Гамівка 
Приазовського р-ну Запорізької області, ал-
банець, малограмотний. Рядовий колгосп-
ник к-спу «Прапор комунізму» в с. Гамів-
ка. Заарештований 9 березня 1938 року. Зви-
нувачення: агітував селян проти радянської 
влади. Запорізьким обласним судом 6 лип-
ня 1939 року засуджений до 1 року 4 міся-
ців позбавлення волі за контрреволюційну 
агітацію. З урахуванням терміну перебуван-
ня під арештом справа припинена, з-під вар-
ти звільнений. Реабілітований у 1989 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 158

КОЧЕРГА Іван Трохимович, 1901 р. на-
родження, с. Красилівка Бахмацького р-ну 
Чернігівської області, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Біленьке Запорізького 
р-ну Запорізької області. Робітник радгоспу 
ім. Ворошилова в с. Біленьке. Заарештова-
ний 25 липня 1938 року. Звинувачення: про-
водив контрреволюційну агітацію, спрямова-
ну на зрив виборів до Верховної Ради УРСР. 
Запорізьким обласним судом 29 червня 1939 
року справу припинено за недоведенням об-
винувачення, з-під варти звільнений. Реабілі-
тований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 650

КОЧИК Сергій Федорович, 1899 р. на-
родження, с. Дубровка Дрогичинського р-ну 
Брестської області (Білорусь), білорус, осві-
та вища, член ВКП(б). Проживав у с. Юльїв-
ка Запорізького р-ну Запорізької області. Заві-
дуючий електропідстанцією в с. Юльївка. За-
арештований 17 липня 1935 року. Звинувачен-
ня: був пов’язаний з розвідорганами Польщі, 
займався шпигунством на користь останньої. 
Дніпропетровським обласним судом 1 люто-
го 1936 року засуджений до 3 років позбав-
лення волі і 2 років поразки в правах за ан-
тирадянську діяльність. «Трійкою» УНКВС 
по Новосибірській області 2 листопада 1938 
року засуджений до розстрілу. Вирок викона-
но 21 листопада 1938 року. Місце поховання 
невідоме. Реабілітований у 1990 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 544
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КОЧУКОВ Семен Якович, 1919 р. народ-
ження, с. Темрюк-Український Володарсько-
го р-ну Донецької області, росіянин, осві-
та неповна середня. Проживав у м. Пологах 
того ж р-ну Запорізької області. Тимчасово 
ніде не працював. Заарештований 10 жовтня 
1943 року. Звинувачення: підозрювався в шпи-
гунстві на користь Німеччини. Пологівським                                                                                        
РВ НКДБ 25 лютого 1944 року справу припине-
но за недоведенням обвинувачення, з-під вар-
ти звільнений і направлений у спецтабір НКВС 
для фільтрації. Реабілітований у 1991 році. 

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1388

КОШКЕ Іван Фрі-
дріхович, 1893 р. на-
родження, с. Кузнеців-
ка, проживав у с. Но-
водворівка Розівсько-
го р-ну Запорізької 
області, німець, осві-
та початкова. Рядовий 
колгоспник к-спу «Не-
йгоф» в с. Новодворів-

ка. Заарештований 4 грудня 1937 року. Зви-
нувачення: колишній куркуль, серед німців 
проводив контрреволюційну націоналістич-
ну пропаганду. Запорізьким обласним судом 
21 червня 1939 року засуджений до 5 років 
позбавлення волі і 5 років поразки в правах 
за антирадянську агітацію. Помер 19 лис-
топада 1940 року в Північсхідтаборі НКВС 
СРСР. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 238

КОШТЕНКО Василь Карпович, 1896 р. 
народження, нар. і проживав у с. Санжарівка 
(нині с. Полтавка) Гуляйпільського р-ну За-
порізької області, українець, освіта початко-
ва. Бригадир колгоспу «Комуніст» в с. Сан-
жарівка. Заарештований 28 грудня 1932 року. 
Звинувачення: шкодив виконанню хлібоза-
готівель, пиячив з колишніми куркулями. 
Прокурором Чубарівської дільниці 7 люто-
го 1933 року справа припинена за недоведен-
ням обвинувачення, з-під варти звільнений. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 932

КРАВЕЦЬ Дмитро Сидорович, 1884 р. 
народження, с. Юрківка Оріхівського р-ну, 
проживав у с. Максимівка Вільнянсько-
го р-ну Запорізької області, українець, ма-
лограмотний. Завідувач відділення комуни 
«Гігант» в с. Максимівка. Заарештований 
18 листопада 1932 року. З 25 листопада 1932 
року переведений на підписку про невиїзд. 
Звинувачення: критикував заходи радянської 
влади на селі. Запорізьким МВ ДПУ 6 січня 
1933 року справа припинена за недоведен-
ням обвинувачення, запобіжний захід скасо-
вано. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 931

КРАВЦОВ  Михайло  Іванович,  1904 р.
народження, м. Гадяч того ж р-ну Полтав-
ської області, українець, освіта середня. Про-
живав у м. Токмаку того ж р-ну Запорізької 
області. Майстер Великотокмацького заводу 
№ 175 ім. Кірова. Заарештований 28 квітня 
1938 року. Звинувачення: був членом контр-
революційної шкідницької організації троць-
кістського спрямування. Військовою колегі-
єю Верховного суду СРСР 28 жовтня 1938 
року засуджений до 15 років позбавлення 
волі і 5 років поразки в правах. 1 лютого 1951 
року висланий на поселення в селище Ади-
галах Далекосхідного будівництва. Реабілі-
тований у 1956 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1723

КРАВЧЕНКО Григорій Захарович, 
1907 р. народження, с. Варварівка (нині його 
немає), проживав у с. Новософіївка Вільнян-
ського р-ну Запорізької області, українець, 
освіта початкова. Рядовий колгоспник к-спу 
«Іскра» в с. Новософіївка. Заарештований 28 
листопада 1937 року. Звинувачення: прово-
див активну антирадянську агітацію. «Трій-
кою» УНКВС по Дніпропетровській області 
2 грудня 1937 року засуджений до 10 років 
позбавлення волі. 9 грудня 1940 року спра-
ву передано на розгляд Особливої наради 
НКВС СРСР. Подальша його доля невідома. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1171
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КРАВЧЕНКО Григорій Прокопович, 
1913 р. народження, с. Тимошівка Михай-
лівського р-ну Запорізької області, украї-
нець, малограмотний. Тимчасово проживав в                         
м. Туапсе Краснодарського краю (Росія). 
Чорнороб на будівництві військових укрі-
плень в м. Кобцеве Литовської РСР (так у кр. 
справі). Заарештований 14 липня 1941 року. 
Звинувачення: підозрювався в шпигунстві на 
користь фашистської Німеччини. УНКДБ по 
Чернігівській області 10 серпня 1941 року 
справу припинено за недоведенням обвину-
вачення, з-під варти звільнений. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1257

КРАВЧЕНКО Микола Іванович, 1907 р.
народження, с. Калга (стара назва) Іванів-
ського р-ну Херсонської області, українець, 
освіта початкова. Проживав у м. Запоріж-
жі. Робітник доменного цеху комбінату «За-
поріжсталь». Заарештований 14 липня 1939 
року. Звинувачення: проводив антирадян-
ську агітацію серед робітників. Запорізь-
ким обласним судом 10 листопада 1939 року 
справа припинена, з-під варти звільнений за 
недоведенням складу злочину. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 378

КРАЛЬ В’ячеслав Йосипович, 1901 р. 
народження, с. Слопнице, м. Літамія, Чехос-
ловаччина (так у кр. справі), чех, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Новгородківка Мелі-
топольського р-ну Запорізької області. Бух-
галтер колгоспу «Піонер». Заарештований      
7 березня 1938 року. Звинувачення: прово-
див контрреволюційну націоналістичну про-
паганду. Запорізьким обласним судом 2 лип-
ня 1939 року справа припинена за недоведен-
ням складу злочину, з-під варти звільнений. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 656

КРАН Ісак Бергардович, 1881 року на-
родження, с Шенвізе, проживав у смт Верх-
ня Хортиця (нині обидва в межах м. Запоріж-

жя),  німець, освіта неповна середня. Давав 
приватні уроки рахівництва. Заарештований 
9 листопада 1930 року, 26 серпня 1931 року 
переведений на підписку про невиїзд. Звину-
вачення: займався шпигунством на користь 
Німеччини. Запорізьким міським прокуро-
ром 18 вересня 1931 року справу припинено 
за недоведенням обвинувачення, запобіжний 
захід скасовано. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 710

КРАСАН Григорій Порфирович, 1890 р.
народження, с. Томаківка того ж р-ну Дні-
пропетровської області, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у м. Запоріжжі. Тесляр за-
воду «Комунар» у м. Запоріжжі. Заарештова-
ний 25 червня 1938 року. Звинувачення: про-
водив антирадянську агітацію. Запорізьким 
обласним судом 19 травня 1939 року спра-
ва припинена за недоведенням складу злочи-
ну, з-під варти звільнений. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 567

КРАСНОДІД Олексій Федорович, 1870 р.
народження, нар. і проживав у с. Павлівка 
Новотроїцького р-ну Херсонської області (за 
старим адмін.-територ. поділом), українець, 
неписьменний, селянин-одноосібник. Зааре-
штований 17 листопада 1932 року. Звинува-
чення: агітував проти заходів радянської вла-
ди на селі. Прокурором Генічеської дільни-
ці 6 грудня 1932 року справа припинена за 
недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 941

КРАСУЛЯ Денис Онисимович, 1890 р. 
народження, с. Куркулак (нині с. Жовтне-
ве), проживав у с. Новопрокопівка Токмаць-
кого р-ну Запорізької області, українець, 
освіта початкова. Рядовий колгоспник к-спу                                                                            
ім. Єжова. Заарештований 7 червня 1938 
року. Звинувачення: систематично агітував 
селян не йти на вибори до Верховної Ради 
УРСР. Запорізьким обласним судом 7 червня 
1939 року засуджений до 3 років позбавлення
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волі і 2 років поразки в правах за дискредитацію 
колгоспного ладу. Реабілітований у 1989 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 157

КРЕБС Костянтин Фрідріхович, 1907 р. 
народження, с. Романівка (нині приєднане до 
с. Тернівка), проживав у с. Ленінське (нині 
приєднане до с. Новосолоне) Новомиколаїв-
ського р-ну Запорізької області, німець, осві-
та не встановлена. Швець колгоспу «Новий 
світ». Заарештований 2 вересня 1941 року. 
Звинувачення: дружина, будучи посланою на 
оборонні роботи, залишилась на території, 
зайнятій противником. УНКВС по Свердлов-
ській області 4 квітня 1942 року справу при-
пинено у зв’язку зі смертю обвинувачувано-
го 11 лютого 1942 року в Івдельтаборі НКВС 
СРСР. Реабілітований у 2000-у році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр.1451

КРЕЙМЕР Ольга Євсіївна, 1913 р. на-
родження, с. Мокре (нині в межах м. Запо-
ріжжя), проживала в м. Запоріжжі, україн-
ка, освіта початкова. Робітниця будтресту 
кам’яно-дробильного підрозділу Мокрянсь-
кого кар’єру. Заарештована 29 квітня 1944 
року. Звинувачення: сприяла фашистській 
владі, була «фольксдойче». УНКВС по За-
порізькій області 29 червня 1944 року спра-
ва припинена за недоведенням складу зло-
чин, з-під варти звільнена. Реабілітована у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1217

КРЕМІНСЬКИЙ Дмитро Іванович, 
1900 р. народження, м. Сідлець Сідлецької гу-
бернії, Польща (так у кр. справі), українець, 
освіта неповна середня, член ВКП(б). Прожи-
вав у с. Попівка (нині с. Смирнове) Куйбишев-
ського р-ну Запорізької області. Заступник ди-
ректора Попівської МТС по політчастині. За-
арештований 18 березня 1937 року. Звинува-
чення: в своїй політичній роботі пропагував 
ідеї Троцького. Запорізьким обласним судом 
23 січня 1938 року за антирадянську агіта-
цію засуджений до 6 років позбавлення волі і 
2 років поразки в правах. Дніпропетровським    

обласним судом 26 січня 1939 року переведе-
ний на підписку про невиїзд, а 16 – 17 лютого 
1939 року справа припинена за недоведенням 
злочину, підписка про невиїзд анульована. Ре-
абілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 668  

КРЕЩАНОВСЬКИЙ Іван Петрович, 
1871 р. народження, м. Нахічевань (Азербай-
джан), росіянин, освіта середня. Проживав 
у м. Павлограді Дніпропетровської облас-
ті, священик. Заарештований 9 грудня 1932 
року. Звинувачення: агітував проти заходів 
радянської влади. Павлоградським РВ ДПУ 
27 грудня 1932 року справа припинена за не-
доведенням обвинувачення. Відомостей про 
звільнення з-під варти у справі немає. Реабі-
літований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 954

КРИВЕНКО Павло Митрофанович, 
1905 р. народження, нар. і проживав у с. Віль-
не Новомиколаївського р-ну Запорізької об-
ласті, українець, освіта початкова. Заготівель-
ник Новомиколаївського споживчого товари-
ства. 25 лютого 1935 року відібрана підписка 
про невиїзд. Звинувачення: розповідав селя-
нам анекдоти, що дискредитували радянську 
владу. Дніпропетровським обласним судом                            
19 серпня 1935 року за контрреволюційну 
агітацію засуджений до 2 років позбавлення 
волі. Реабілітований у 1990 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 943

КРИВИЧ Василь Романович, 1919 р. на-
родження, нар. і проживав у м. Токмаку того 
ж р-ну Зпрорізької області, українець, осві-
та початкова. Токар на заводі ім. Кірова в                    
м. Великий Токмак. Заарештований 28 лис-
топада 1943 року. Звинувачення: в період 
окупації виказував німцям радянських акти-
вістів. Великотокмацьким РВ НКВС 13 квіт-
ня 1944 року справа припинена за недоведен-
ням складу злочину, з-під варти звільнений. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1118
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КРИВКО Василь Іванович, 1915 р. на-
родження, с. Гаврилівка (нині с. Чкалове), 
проживав у с. Новоолександрівка Веселів-
ського р-ну Запорізької області, українець, 
освіта початкова. Учитель СШ в с. Ново-
олександрівка. 12 жовтня 1937 року відібра-
на підписка про невиїзд. Звинувачення: на 
уроці креслення дав учням завдання нама-
лювати в квадраті фашистський знак – герб. 
Подальша його доля невідома. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1251

КРИВОВ Іван Іванович, 1925 р. народ-
ження, с. Кизияр (нині в межах м. Меліто-
поля), проживав у м. Мелітополі Запорізької 
області, українець, освіта початкова. Міліці-
онер Мелітопольського міськвідділу МВС. 
Заарештований 5 жовтня 1946 року. Звинува-
чення: мав тісний зв’язок з німецькою полі-
цією, проводив антирадянську агітацію. Вій-
ськовим трибуналом військ МВС 27 грудня 
1946 року засуджений до 8 років позбавлен-
ня волі. 12 лютого 1947 року тим же орга-
ном справа припинена за відсутністю доказів 
звинувачення, з-під варти звільнений. Реабі-
літований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1207

КРИВОВА Ганна Євдокимівна, 1897 р. 
народження, с. Новомиколаївка Мелітополь-
ського р-ну, проживала в м. Мелітополі За-
порізької області, українка, освіта початко-
ва, домогосподарка. Заарештована 5 жовтня 
1946 року. Звинувачення: проводила антира-
дянську агітацію, виказувала німцям кому-
ністів. Військовим трибуналом військ МВС 
27 грудня 1946 року засуджена до 5 років по-
збавлення волі. 12 лютого 1947 року тим же 
органом справа припинена за відсутністю 
доказів обвинувачення, з-під варти звільне-
на. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1207

КРИВОЛАПОВА Зіновія Миколаїв-
на, 1889 р. народження, м. Генічеськ того ж 
р-ну Херсонської області, росіянка, малогра-

мотна. Проживала в м. Мелітополі Запорізь-
кої області, домогосподарка. Заарештована          
5 березня 1938 року. Звинувачення: проводи-
ла серед населення контрреволюційну анти-
радянську пропаганду. УДБ УНКВС по Дні-
пропетровській області 23 грудня 1938 року 
справу припинено за недоведенням обвину-
вачення, з-під варти звільнена. Реабілітована 
у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1776

КРИВОШАПКА Федір Костянтинович, 
1884 р. народження, с. Чаплинка Павлоград-
ського р-ну Дніпропетровської області, укра-
їнець, малограмотний. Проживав у с. Возне-
сенка (нині в межах м. Запоріжжя). Кочегар 
електростанції Запорізького паровозоремонт-
ного заводу. Заарештований 9 квітня 1939 
року. Звинувачення: проводив антирадянську 
агітацію, спрямовану проти заходів партії та 
уряду. Запорізьким обласним судом 5 червня 
1939 року засуджений до 8 років позбавлення 
волі і 5 років поразки в правах за антирадян-
ську агітацію і вихваляння Троцького. Верхо-
вним судом УРСР 23 серпня 1939 року термін 
покарання скорочено до 4 років позбавлення 
волі і 2 років поразки в правах. Реабілітова-
ний у 1992 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 228 

КРИВОШЕЄВ Микола Тарасович, 
1902 р. народження, нар. і проживав у с. Гу-
рівка Долинського р-ну Кіровоградської об-
ласті, українець, освіта початкова, селянин-
одноосібник. Заарештований 6 січня 1933 
року. Звинувачення: проводив контрреволю-
ційну діяльність, агітував проти заходів ра-
дянської влади на селі. Подальша його доля 
невідома. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1053 

КРИВОШЕЙ Яків Трохимович, 1883 р.
народження, нар. і проживав у с. Різдвян-
ка Новомиколаївського р-ну Запорізької об-
ласті, українець, малограмотний, селянин-
одноосібник. Заарештований 16 листопада 
1932 року. Звинувачення: проводив антирадян-
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ську агітацію. Новомиколаївським РВ ДПУ    
10 грудня 1932 року справа припинена за не-
доведенням обвинувачення, з-під варти звіль-
нений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 956

КРИГЕР Іван Іванович, 1871 р. народ-
ження, нар. і проживав у с. Орлове Меліто-
польського р-ну Запорізької області, німець, 
освіта початкова, селянин-одноосібник. За-
арештований 20 березня 1931 року. Звину-
вачення: проводив антирадянську агітацію. 
Молочанським РВ ДПУ 21 травня 1931 року 
справа припинена, без звільнення включений 
у списки виселення на Північ. Подальша його 
доля невідома. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 955

КРИЖАНІВСЬ-
КИЙ Федір Петро-
вич, 1910 р. народжен-
ня, м. Дісбург (Німеч-
чина), поляк, освіта 
початкова. Військово-
полонений, пекар За-
порізького концтабору 
військовополонених. 
Відділенням НКВС За-

порізького концтабору військовополонених 
30 грудня 1939 року висунуте звинувачення: 
серед в’язнів-військовополонених проводив 
антирадянську агітацію, закликав полоне-
них до страйку й непокори. УДБ УНКВС по 
Запорізькій області 11 січня 1940 року спра-
ва припинена за недоведенням обвинувачен-
ня, з-під варти звільнений. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 936

КРИЖКО Іван Семенович, 1900 р. народ-
ження, смт Чернігівка того ж р-ну Запорізької 
області, проживав у м. Запоріжжі, українець, 
освіта вища, член ВКП(б). Директор Дніпров-
ського магнієвого заводу в м. Запоріжжі. За-
арештований 26 серпня 1941 року. Звинувачен-
ня: 19 серпня 1941 року самовільно покинув 
завод у той час, як німецькі війська наступали

на Запоріжжя, тобто вчинив контрреволю-
ційний саботаж. НКВС УРСР 21 травня 1942 
року справу припинено за недоведенням об-
винувачення, з-під варти звільнений. Реабілі-
тований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1625

КРИКУН Дмитро 
Микитович, 1899 р. 
народження, с. Глибо-
ка Долина Гадяцького 
р-ну Полтавської об-
ласті, українець, осві-
та початкова. Прожи-
вав у м. Оріхові того 
ж р-ну Запорізької об-
ласті. Завідуючий пе-

ревалочним пунктом Оріхівського зернорад-
госпу. Заарештований 12 вересня 1932 року, 
30 листопада 1932 року переведений на під-
писку про невиїзд. Звинувачення: займався 
шкідництвом у зернорадгоспі. ДПУ по Дні-
пропетровській області 4 травня 1933 року 
справу направлено Дніпропетровському обл-
прокурору для припинення за недоведенням 
обвинувачення. Подальша його доля невідо-
ма. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 869

КРИЛОВ Микола Анатолійович, 1908 р.
народження, м. Вільнюс (Литва), росіянин, 
освіта вища. Проживав у м. Запоріжжі. На-
чальник цеху Запорізького заводу № 29. За-
арештований 5 січня 1935 року. Звинувачен-
ня: займався контрреволюційним шкідни-
цтвом. Дніпропетровським обласним судом 
10 серпня 1935 року засуджений до 6 років 
позбавлення волі. Верховним судом Украї-
ни 17 листопада 1935 року вирок скасовано 
за недоведенням звинувачення, з-під варти 
звільнений. Подальша його доля невідома. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 667

КРИМСЬКИЙ Сава Панасович, 1899 р. 
народження, нар. і проживав у с. Веселе (стара 
назва) чи с. Чапаєвка Пологівського р-ну Запо-



302

різької області, українець, неписьменний. Ко-
валь на елеваторі в с. Чубарівка. Заарештова-
ний 8 червня 1938 року. Звинувачення: прово-
див серед населення контрреволюційну про-
паганду, спрямовану проти існуючого ладу. За-
порізьким обласним судом 5 квітня 1939 року 
справа припинена, з-під варти звільнений за 
недоведенням обвинувачення. Реабілітований 
у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 210

КРИСТ Адам Християнович, 1913 р. на-
родження, с. Краснівка Волноваського р-ну 
Донецької області, німець, освіта початкова. 
Проживав у с. Октоберфельд (нині с. Жовтне-
ве) Гуляйпільського р-ну Запорізької області. 
Колгоспник к-пу «Октоберфельд». Заарешто-
ваний  26 лютого 1939 року. Звинувачення: 
проводив контрреволюційну діяльність проти 
радянської влади. Запорізьким обласним су-
дом 12 червня 1939 року засуджений до 5 ро-
ків позбавлення волі з обмеженням у правах. 
Верховним судом УРСР 17 вересня 1939 року 
вирок скасовано, справу припинено за недо-
веденням складу злочину, з-під варти звільне-
ний. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 248

КРИСЬКО Денис Опанасович, 1886 р. 
народження, с. Тарасівка Пологівського р-ну, 
проживав у с. Ромашки Мелітопольського 
р-ну Запорізької області, українець, освіта 
початкова. Колгоспник к-спу «Челюскінець». 
Заарештований 17 квітня 1938 року. Звинува-
чення: учасник контрреволюційної націона-
лістичної повстанської організації. Запорізь-
ким обласним судом 8 червня 1939 року спра-
ва припинена за недоведенням складу злочи-
ну, з-під варти звільнений. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 654

КРІГЕР Готліб Генріхович, 1896 р. народ-
ження, с. Осівка Ємільчинського р-ну Жито-
мирської області, німець, освіта початкова. 
Проживав у с. Нове Токмацького р-ну Запо-
різької області. Робітник Великотокмацько-

го зернорадгоспу. Заарештований 23 лютого 
1938 року. Звинувачення: належав до контр-
революційної фашистсько-повстанської ор-
ганізації, за завданням якої проводив антира-
дянську агітацію. Запорізьким обласним су-
дом 10 червня 1939 року засуджений до 4 ро-
ків позбавлення волі і 2 років поразки в пра-
вах. Верховним Судом УРСР 29 вересня 1939 
року вирок скасовано, з-під варти звільнений 
за недоведенням обвинувачення. Реабіліто-
ваний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 215

КРОВ’ЯКОВ Михайло Іванович, 1919 р.
народження, с. Новотроїцьке Бердянського 
р-ну, проживав у м. Бердянську Запорізької 
області, росіянин, освіта середня. Студент 
Бердянської фельдшерської школи. Зааре-
штований 3 січня 1937 року. Звинувачення: 
проводив серед студентів контрреволюцій-
ну агітацію фашистського спрямування. Дні-
пропетровським обласним судом 16 квітня 
1937 року виправданий за відсутністю скла-
ду злочину, з-під варти звільнений. Реабілі-
тований у 1937 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 107

КРОПИВНИЦЬКИЙ Кіндрат Борисо-
вич, 1885 р. народження, нар. і проживав у 
смт Куйбишеве того ж р-ну Запорізької об-
ласті, українець, малограмотний. Приватний 
годинниковий майстер в смт Куйбишеве. За-
арештований 13 квітня 1935 року. Звинува-
чення: займався контрреволюційною агіта-
цією проти існуючого ладу, висловлював те-
рористичні наміри проти вождів партії. Дні-
пропетровським обласним судом 27 серпня 
1935 року засуджений до 4 років позбавлен-
ня волі і 2 років поразки в правах за контр-
революційну агітацію. Реабілітований у 1993 
році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 927

КРУГЕЛЬ Іван Іванович, 1903 р. народ-
ження, с. Лісне (нині в межах с. Владівка) 
Чернігівського р-ну Запорізької області, про-
живав у м. Запоріжжі, німець, освіта середня. 
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Завідуючий сектором чорних металів відділу 
збуту   заводу   «Комунар».   Заарештований 
26 травня 1936 року, 14 серпня 1936 року     
переведений на підписку про невиїзд. Зви-
нувачення: був членом контрреволюційної 
фашистської організації, агітував проти ра-
дянської влади. УНКВС по Дніпропетров-
ській області 29 грудня 1936 року справу 
припинено за недоведенням обвинувачення, 
запобіжний захід скасовано. Реабілітований 
у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1787

КРУЖНОВ Федір Васильович, 1914 р.
народження, нар. і проживав у с. Велика 
Знам’янка Кам’янсько-Дніпровського р-ну 
Запорізької області, росіянин, освіта почат-
кова. Тимчасово ніде не працював. Зааре-
штований 23 лютого 1944 року. Звинувачен-
ня: в жовтні 1941 року потрапив у полон до 
німців, вступив до поліції, проводив арешти 
радянських громадян, брав участь в пошу-
ках партизанів. Кам’янсько-Дніпровським 
РВ НКВС 6 вересня 1944 року встановле-
но, що обвинувачуваний вступив до поліції 
за завданням партизанської групи, викривав 
зрадників радянської влади. Справу припи-
нено, з-під варти звільнений і направлений у 
Червону армію. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1407

КРУПЕНІН Сергій Борисович, 1906 р.
народження, с-ще Рудничне Криворізько-
го р-ну Дніпропетровської області, росія-
нин, освіта вища. Проживав у м. Запоріж-
жі. Головний енергетик заводу № 29 в м. За-
поріжжі. Заарештований 2 липня 1938 року. 
Звинувачення: був учасником шпигунсько-
диверсійної організації, яка вела підривну 
шпигунську роботу. УНКВС по Запорізькій 
області 31 жовтня 1939 року справу припине-
но за недоведенням обвинувачення, з-під вар-
ти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1737

КУДЕЛЯ Павло Іванович, 1905 р. на-
родження, с. Марто-Іванівка Олександрів-

ського р-ну Кіровоградської області, украї-
нець, освіта початкова. Проживав у с-щі Пе-
реможне Якимівського р-ну Запорізької об-
ласті. Робітник-будівельник радгоспу «Пере-
можець». Заарештований 15 листопада 1932 
року. Звинувачення: займався антирадян-
ською агітацією, спрямованою на зрив хлі-
бозаготівель. Якимівським РВ НКВС 14 січ-
ня 1933 року справа припинена за відсутністю 
складу злочину, з-під варти звільнений. Реабі-
літований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 663

КУДЛАЙ Микола Арсенійович, 1898 р.
народження, с. Макариха Знам’янського р-ну 
Кіровоградської області, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Хвалибогівка (нині 
с. Добропілля) Гуляйпільського р-ну Запо-
різької області. Ветеринарний фельдшер 
колгоспу «Перемога» в с. Хвалибогівка. За-
арештований 21 вересня 1950 року. Звинува-
чення: учасник антирадянської повстанської 
групи в с. Макариха у 1937 році. УМДБ по 
Запорізькій області 2 квітня 1951 року спра-
ву припинено за недоведенням обвинувачен-
ня, з-під варти звільнений. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1467

КУЗНЄЦОВ Іван Никифорович, 1883 р.
народження, с. Братолюбівка Долинського 
р-ну Кіровоградської області, росіянин, осві-
та початкова. Проживав у м. Мелітополі За-
порізької області. Слюсар заводу механіза-
ції сільського господарства в м. Мелітополі. 
Заарештований 30 квітня 1937 року. Звину-
вачення: серед населення проводив контрре-
волюційну роботу, вихваляв Троцького. Дні-
пропетровським обласним судом 2 вересня 
1937 року засуджений до 5 років позбавлен-
ня волі і 3 років поразки в правах. Реабіліто-
ваний у 1995 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 110

КУЗЬМЕНКО Василь Васильович, 
1914 р. народження, с. Еристівка Кремен-
чуцького р-ну Полтавської області, українець,
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освіта початкова, член ЛКСМУ. Проживав 
у комуні ім. Ворошилова (стара назва) Че-
хоградської (нині Новгородківської) сільра-
ди Мелітопольського р-ну Запорізької облас-
ті. Чорнороб у комуні ім. Ворошилова. Заа-
рештований 13 грудня 1932 року. Звинува-
чення: систематично проводив контрреволю-
ційну агітацію. Прокурором м. Мелітополя                                               
16 березня 1933 року справу припинено, 
оскільки звинувачуваний не був соціально 
небезпечним, з-під варти звільнений. Реабі-
літований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 861

КУЗЬМЕНКО Євдокія Іванівна, 1914 р.
народження, нар. і проживала в смт Якимів-
ка того ж р-ну Запорізької області, українка, 
освіта початкова. Шофер Мелітопольської 
автоколони. Працювала в Сосновському зер-
норадгоспі Омської області (Росія) на зби-
ранні хліба. Заарештована 22 вересня 1938 
року, 27 вересня 1938 року переведена на 
підписку про невиїзд. Звинувачення: вела се-
ред шоферів радгоспу підривну роботу, спря-
мовану на зрив вивезення хліба. Запорізьким 
обласним судом 29 вересня 1939 року від по-
карання звільнена за недоведенням складу 
злочину, запобіжний захід скасовано. Реабі-
літована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 274

КУЛАК Ганна Порфирівна, 1882 р. на-
родження, нар. і проживала в с. Кінські Роз-
дори Пологівського р-ну Запорізької облас-
ті, українка, неписьменна, домогосподарка.     
Заарештована 16 січня 1939 року. Звинува-
чення: член релігійної секти, агітувала проти 
виборів до Верховної Ради УРСР. Запорізь-
ким обласним судом 19 червня 1939 року за-
суджена до 4 років позбавлення волі і 3 років 
поразки в правах. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 576

КУЛИК Василь Олексійович, 1898 р. 
народження с. Урмань Бережанського р-ну 
Тернопільської області, українець, освіта се-
редня. Проживав у м. Запоріжжі. Старший 

технік-геодезист комбінату «Запоріжсталь». 
Заарештований 29 січня 1938 року. Звинува-
чення: підозрювався у зв’язках з польською 
розвідкою. Запорізьким обласним судом          
1 липня 1939 року засуджений до 1,5 року по-
збавлення   волі.    Верховним   судом   УРСР 
23 жовтня 1939 року попереднє рішення облсу-
ду скасовано за недоведенням злочину, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 344

КУЛИК Петро Олексійович, 1884 р. 
народження, нар. і проживав у с. Ново-
олександрівка Запорізького р-ну Запорізької 
області, українець, освіта початкова, селянин-
одноосібник. Заарештований 17 лютого 1931 
року. Звинувачення: учасник повстанської ор-
ганізації. Запорізьким ДПУ 16 липня 1931 
року з-під варти звільнений, 30 серпня 1931 
року справа припинена за недоведенням скла-
ду злочину. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 963

КУЛИКОВСЬКИЙ Овсій Степанович, 
1879 р. народження, с. Кірове, проживав у                         
с. Юрківка Оріхівського р-ну Запорізької об-
ласті, українець, малограмотний. Сторож ка-
менедробильного заводу залізн. ст. Переда-
точна. Заарештований 24 червня 1938 року. 
Звинувачення: проводив контрреволюцій-
ну агітацію проти радянської влади серед 
колгоспників. Запорізьким обласним судом       
17 травня 1939 року засуджений до 2 років 
позбавлення волі за контрреволюційну агіта-
цію. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 250

КУЛИНЕНКО Андрій Андрійович, 
1927 р. народження, с. Кам’янка Дніпропе-
тровського р-ну Дніпропетровської облас-
ті, українець, освіта початкова. Проживав у 
с. Миколай-Поле Запорізького р-ну Запорізь-
кої області. Учень, випасав у колгоспі худо-
бу. Заарештований 4 грудня 1943 року. Зви-
нувачення: був завербований німцями для 
виявлення партизанів і всіх підозрілих осіб. 
УНКДБ по Запорізькій області 15 березня 
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1944 року справу припинено за недоведен-
ням обвинувачення, з-під варти звільнений. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1339

КУЛЬМАН Яків Іванович, 1898 р. народ-
ження, с. Нове Гуляйпільського р-ну, проживав 
на хут. Вербове (нині його немає) Новомикола-
ївського р-ну Запорізької області, німець, мало-
грамотний. Без постійного місця роботи. Заа-
рештований 24 жовтня 1937 року. Звинувачен-
ня: колишній поміщик, агітував проти радян-
ської влади, намагався підпалити колгоспну 
солому. Запорізьким обласним судом 31 серп-
ня 1939 року засуджений до 5 років позбавлен-
ня волі і 2 років поразки в правах за антира-
дянську агітацію. Верховний суд УРСР 17 жов-
тня 1939 року вирок скасував і направив спра-
ву на повторний розгляд Запорізького облсуду, 
який 25 листопада 1939 року засудив звинува-
чуваного до 2 років позбавлення волі і 5 років 
поразки в правах. Враховуючи перебування під 
арештом, справа припинена, з-під варти звіль-
нений. Реабілітований у 1995 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 239

КУНКЕЛЬ Марія Матвіївна, 1898 р. 
народження, с. Пробудження Куйбишевсько-
го р-ну Запорізької області, німкеня, освіта 
початкова. Проживала в м. Москві (Росія). 
Покоївка в посольстві Франції в Москві. За-
арештована 22 липня 1941 року. Звинувачен-
ня: підозрювалася в шпигунстві на користь 
Франції. УНКВС по Запорізькій області       
28 липня 1941 року справа припинена за не-
доведенням звинувачення, з-під варти звіль-
нена. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 947

КУПЧЕНКО Григорій Федотович, 1894 р.
народження, м. Ічня того ж р-ну Чернігівської 
області, українець, освіта початкова. Прожи-
вав у с. Мокре (нині приєднане до м. Запо-
ріжжя). Чорнороб військбуду-172 на залізн.                                                     
ст. Мокра. Заарештований 29 травня 1936 
року. Звинувачення: систематично вів серед 
робітників    військбуду    контрреволюційні

троцькістські розмови, 
висловлював невдово-
лення заходами партії. 
Дніпропетровським об-
ласним судом 15 верес-
ня 1936 року засудже-
ний до 3 років позбав-
лення волі і 2 років по-
разки в правах за анти-
радянські висловлю-

вання і критику заходів партії і радянської вла-
ди. Реабілітований у 1990 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 545

КУРАТЧЕНКО Василь Дем’янович, 
1886 р. народження, с. Новостепнянське За-
порізького р-ну, проживав у смт Комишуваха 
Оріхівського р-ну Запорізької області, украї-
нець, освіта початкова, селянин-одноосібник. 
Заарештований 6 травня 1931 року. Звинува-
чення: проводив антирадянську агітацію. За-
порізьким ДПУ 5 червня 1931 року справа 
припинена, внесений до списків на виселен-
ня. Подальша його доля невідома. Реабіліто-
ваний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 952

КУРБАТОВ Павло Михайлович, 1885 р.
народження, с. Кутлі Пічаєвського р-ну Там-
бовської області (Росія), росіянин, непись-
менний. Проживав у м. Запоріжжі. Тесляр 
управління капітального будівництва в м. За-
поріжжі. Заарештований 21 жовтня 1943 року. 
Звинувачення: під час окупації німцями м. За-
поріжжя виказував німецьким властям радян-
ських громадян. УНКДБ по Запорізькій об-
ласті 9 листопада 1943 року справу припине-
но за недоведенням обвинувачення, з-під вар-
ти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1460

КУРИЛО Борис Іларіонович, 1930 р. 
народження, с. Костянтинівка, проживав у с. 
Вознесенка Мелітопольського р-ну Запорізь-
кої області, українець, освіта початкова. Ря-
довий колгоспник к-спу «Колос» в с. Возне-
сенка. Мелітопольським МВ МДБ 17 квітня

20 Зам. № 3393
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1947 року відібрана підписка про невиїзд. 
Звинувачення: член сім’ї  зрадника батьків-
щини. Мелітопольським МВ МДБ 13 бе-
резня 1952 року справа припинена, підпис-
ка про невиїзд анульована. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1437

КУРИЛО Галина Іларіонівна, 1927 р. 
народження, с. Новоолександрівка Приазов-
ського р-ну Запорізької області, проживала в 
м. Запоріжжі, українка, освіта початкова. То-
кар Запорізького паровозоремонтного заво-
ду. 26 травня 1947 року відібрана підписка 
про невиїзд. Звинувачення: член сім’ї зрад-
ника батьківщини. УМДБ по Запорізькій об-
ласті 4 березня 1952 року справа припинена,  
підписка про невиїзд анульована. Реабіліто-
вана у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1437

КУРИЛО Ганна Степанівна, 1882 р. 
народження,нар. і проживала в с. Вознесен-
ка Мелітопольського р-ну Запорізької облас-
ті, українка, неписьменна, домогосподарка.  
16 квітня 1947 року відібрана підписка про не-
виїзд. Звинувачення: мати зрадника батьків-
щини – син Іларіон засуджений до розстрілу. 
УМДБ по Запорізькій області 12 серпня 1947 
року прийнято ухвалу про невиселення з по-
стійного місця проживання, а 13 березня 1952 
року тією ж установою справа припинена, під-
писка про невиїзд анульована. Реабілітована у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1437

КУРИЛО Іван Павлович, 1909 р. на-
родження, нар. і проживав у с. Вознесенка 
Мелітопольського р-ну Запорізької області, 
українець, освіта неповна середня. Інспек-
тор енергозбуту Мелітопольської міської 
електромережі. 16 квітня 1947 року відібра-
на підписка про невиїзд. Звинувачення: рід-
ний брат зрадника батьківщини. УМДБ по 
Запорізькій області 12 серпня 1947 року при-
йнято ухвалу про невиселення з постійного 
місця проживання, а 13 березня 1952 року 

тією ж установою справа припинена, підпис-
ка про невиїзд анульована. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1437

КУРИЛО Павло Трохимович, 1883 р. 
народження, нар. і проживав у с. Вознесен-
ка Мелітопольського р-ну Запорізької облас-
ті, українець, освіта початкова. Слюсар кол-
госпу «Колос» Вознесенської сільської ради. 
16 квітня 1947 року відібрана підписка про 
невиїзд. Звинувачення: член сім’ї зрадни-
ка батьківщини: син служив у німців старо-
стою. УМДБ по Запорізькій області 12 серп-
ня 1947 року прийнято ухвалу про невиселен-
ня з постійного місця проживання, а 13 берез-
ня 1952 року тією ж установою справа припи-
нена, підписка про невиїзд анульована. Реабі-
літований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1437

КУРИЛО-КРИМЧАК Іларіон Павло-
вич, 1903 р. народження, нар. і проживав у 
с. Вознесенка Мелітопольського р-ну Запо-
різької області, українець, освіта вища. Тим-
часово ніде не працював. Заарештований              
28 травня 1935 року. Звинувачення: викорис-
товував архівні документи  Мелітопольсько-
го історичного архіву в контрреволюційних 
цілях. Дніпропетровською облпрокуратурою 
3 травня 1936 року справу припинено внаслі-
док психічного захворювання звинувачува-
ного. В 1946 році засуджений до розстрілу за 
націоналістичну діяльність. Дата виконання 
вироку та місце поховання невідомі. Реабілі-
тований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1834

КУРОПАТ Кіндрат Григорович, 1875 р. 
народження, с. Жеребець (нині с. Кірове) Орі-
хівського р-ну Запорізької області, проживав 
у м. Запоріжжі, українець, освіта початкова. 
Сторож Запорізької друкарні «Дніпровський  
металург». Заарештований 19 серпня 1937 
року, 10 грудня 1937 року переведений на під-
писку про невиїзд. Звинувачення: раніше роз-
куркулений, вороже налаштований до радян-
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ської влади, організував проти неї контррево-
люційну групу, доводив, що в наступній війні 
з Німеччиною програє СРСР. Подальша його 
доля невідома. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1244

КУРОЧКІН Андрій Романович, 1875 р. 
народження, смт Подгоренський того ж р-ну 
Воронезької області (Росія), росіянин, освіта 
початкова. Проживав у с. Албат (стара назва) 
Бахчисарайського р-ну Кримської АР. Зааре-
штований 18 листопада 1936 року. Звинува-
чення: проводив антирадянську агітацію се-
ред колгоспників. Дніпропетровським об-
ласним судом 17 вересня 1937 року засудже-
ний до 10 років позбавлення волі і 5 років по-
разки в правах. Запорізьким обласним судом                                                                               
3 лютого 1940 року попередній вирок скасова-
но за недоведенням складу злочину, з-під вар-
ти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 436

КУРТА Варвара Єгорівна (Григорів-
на), 1904 р. народження, смт Велика Лепети-
ха того ж р-ну Херсонської області, українка, 
освіта початкова. Проживала в м. Мелітопо-
лі Запорізької області. Тимчасово ніде не пра-
цювала. 28 грудня 1951 року відібрана під-
писка про невиїзд. Звинувачення: брат – зрад-
ник батьківщині. МДБ СРСР 3 квітня 1952 
року справу припинено, підписку про неви-
їзд анульовано у зв’язку з відсутністю складу 
злочину. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1495

КУТАЄВ Георгій 
Семенович,   1891 р.
народження, с. Лісков-
ська Слобода Рогачев-
ського р-ну Гомель-
ської області (Біло-
русь), білорус, освіта 
початкова. Проживав у 
м. Запоріжжі. Началь-
ник залізничної стан-

ції комбінату «Запоріжсталь». Заарештова-
ний 31 жовтня 1938 р. Звинувачення: прово-

див підривну роботу на залізничному тран-
спорті. Запорізьким обласним судом 8 черв-
ня 1939 р. засуджений до 2 років позбавлен-
ня волі за некваліфіковане керівництво ру-
хом залізничного транспорту. Реабілітований 
у 1941 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 51

КУУС Антон Оттович, 1896 р. наро-
дження, с. Тайволськ Валгаського р-ну, Ес-
тонія, естонець, малограмотний. Проживав 
у с-щі Сиваш Генічеського р-ну Херсонської 
області. Шеретувальник олійниці в колгоспі 
«Союз» с-ща Сиваш. Заарештований 7 лю-
того 1938 року. Звинувачення: вів контрре-
волюційну шпигунську діяльність, мав те-
рористичні наміри щодо керівників партії і 
уряду. Запорізьким обласним судом 3 липня 
1939 року справу припинено за недоведен-
ням обвинувачення, з-під варти звільнений. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 649

КУЦ Пилип Геор-
гійович, 1923 р. народ-
ження, нар. і проживав 
у с. Бабине Вижниць-
кого р-ну Чернівець-
кої області, українець, 
освіта неповна середня. 
Заарештований  1  лис-
топада 1939 року. Зви-
нувачення: підозрював-

ся в шпигунстві та незаконному переході кор-
дону між Румунією та СРСР. УДБ УНКВС по 
Запорізькій області 5 вересня 1940 року спра-
ва припинена за недоведенням обвинувачен-
ня, з-під варти звільнений і направлений на 
місце постійного проживання в Чернівецьку 
область. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 937

КУЧЕРЕНКО Петро Федорович, 1915 р.
народження, с. Білухівка Карлівського р-ну 
Полтавської області, українець, освіта серед-
ня. Проживав у м. Запоріжжі. Головний бух-
галтер закладу швидкої допомоги. Заарешто-

  20*   



308

ваний 25 листопада 1943 року. Звинувачення: 
під час відступу німецьких військ підвозив 
снаряди до артилерійської батареї, яка вела 
вогонь по Червоній армії. УНКДБ по Запо-
різькій області 24 січня 1944 року справу при-
пинено за недоведенням обвинувачення, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1338

КУЩ Іван Арсенович, 1896 р. народ-
ження, м. Гуляйполе, проживав у с. Марфо-
піль Гуляйпільського р-ну Запорізької облас-
ті, українець, освіта початкова. Пасічник кол-
госпу ім. К.Маркса в с. Марфопіль. Зааре-
штований 20 липня 1938 року. Звинувачення: 
був активним учасником контрреволюційної 
махновської організації. Запорізьким облас-
ним судом 20 грудня 1939 року справа припи-
нена за недоведенням обвинувачення, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 263 

Л
ЛАБИНСЬКИЙ Павло Тарасович, 

1875 р. народження, м. Чугуїв того ж р-ну 
Харківської області, українець, малограмот-
ний. Проживав у м. Запоріжжі. Сторож на 
Запорізькому заводі «Комунар». Заарештова-
ний 26 липня 1937 року. Звинувачення: про-
водив антирадянську агітацію. Дніпропе-
тровським обласним судом 13 лютого 1938 
року справа повернута на додаткове розслі-
дування, з-під варти звільнений на підписку 
про невиїзд. Подальша його доля невідома. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 968

ЛАВРИКОВ Микола Сергійович, 1915 р.
народження, м. Кострома (Росія), росіянин, 
освіта початкова, член ЛКСМУ до 1936 року. 
Проживав у м. Запоріжжі. Кранівник 2-го ме-
ханічного цеху заводу ім. Баранова в м. Запо-
ріжжі. Заарештований 12 грудня 1937 року. 
Звинувачення: у день виборів до Верховної 
Ради СРСР проводив антирадянську агіта-
цію  серед  виборців.  Дніпропетровським     

обласним судом 19 березня 1938 року засу-
джений до 4 років позбавлення волі. Верхов-
ним судом УРСР 17 травня 1939 року справу 
припинено, з-під варти звільнений. Реабілі-
тований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 315

ЛАГНО Йосип Харитонович, 1889 р. 
народження, нар. і проживав у с. Федорівка 
Запорізького р-ну Запорізької області, укра-
їнець, освіта початкова. Мірошник млина 
колгоспу «Жовтень» у с. Федорівка. Заареш-
тований 25 червня 1938 року. Звинувачення: 
агітував проти виборів до Верховної Ради 
УРСР. Запорізьким обласним судом 17 черв-
ня 1939 року справа припинена за недоведен-
ням обвинувачення, з-під варти звільнений. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 516

ЛАДОГУБЕЦЬ Ірина Олексіївна, 1907 р. 
народження, с. Тарасівщина Вишгородсько-
го р-ну Київської області, українка, малогра-
мотна. Проживала в с. Ботієве Приазовського 
р-ну Запорізької області. Колгоспниця к-спу 
ім. Коларова. 21 лютого 1952 року відібра-
на підписка про невиїзд. Звинувачення: рід-
ний брат – зрадник батьківщини. МДБ СРСР                                                                                    
3 квітня 1952 року справу припинено за від-
сутністю складу злочину, підписку про неви-
їзд анульовано. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1492

ЛАЛАКІН Панас Михайлович, 1892 р. 
народження, с. Жудро Курської області, Ро-
сія (так у кр. справі), росіянин, освіта вища, 
член ВКП(б). Проживав у м. Запоріжжі. Ди-
ректор Запорізького міського електротресту. 
Заарештований 10 червня 1937 року. Звину-
вачення: учасник контрреволюційної троць-
кістської організації. Військовим трибуна-
лом Харківського військового округу 30 лис-
топада 1939 року справа припинена за недо-
веденням злочину, з-під варти звільнений. 
Реабілітований у 1990 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 405
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ЛАЛАКІНА Надія Георгіївна, 1902 р. 
народження, м. Одеса, росіянка, освіта се-
редня. Проживала в м. Запоріжжі, домогос-
подарка. Заарештована 11 вересня 1937 року. 
Звинувачення: брала участь у контрреволю-
ційній діяльності чоловіка, заарештованого 
органами НКВС. УДБ Запорізького міськ-
відділу НКВС 14 листопада 1938 року спра-
ва припинена у зв’язку з недоведенням зло-
чину, з-під варти звільнена. Реабілітована у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 314   

ЛАСКАВИЙ Степан Петрович, 1898 р.
народження, с. Тимофіївка Іванівського р-ну 
Херсонської області, українець, освіта непо-
вна середня. Проживав у с. Володимирівка 
Якимівського р-ну Запорізької області. Зо-
отехнік к-спу ім. Сталіна в с. Володимирівка. 
Заарештований 21 травня 1938 року. Звину-
вачення: проводив серед колгоспників контр-
революційну агітацію проти заходів партії і 
радянського уряду. Запорізьким обласним су-
дом 1 липня 1939 року виправданий за недо-
веденням обвинувачення, з-під варти звіль-
нений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 141

ЛАТИНІН Іван Гаврилович, 1904 р. на-
родження, с. Гришине Червоноармійсько-
го р-ну Донецької області, росіянин, освіта 
середня, член ВКП(б). Проживав у смт  Но-
вотроїцьке того ж р-ну Херсонської облас-
ті. Секретар Новотроїцького райпарткому. 
Заарештований 28 травня 1938 року. Звину-
вачення: учасник антирадянської троцькіст-
ської організації. Запорізьким обласним су-
дом 8 липня 1939 року справа припинена за 
недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 575

ЛЕБЕДЕНКО Митрофан Федоро-
вич, 1898 р. народження, нар. і проживав у              
с. Щасливе Оріхівського р-ну Запорізької 
області, українець, освіта початкова. Голо-
ва колгоспу «Широкий лан» у с. Щасливе.                        

Заарештований 16 березня 1933 року. Зви-
нувачення: брав участь в повстанській ор-
ганізації. Запорізьким міськвідділом ДПУ                                                                       
4 квітня 1933 року справу припинено за не-
доведенням звинувачення, з-під варти звіль-
нений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 725

ЛЕВЕН Абрам Абрамович, 1893 р. на-
родження, нар. і проживав у м. Запоріжжі, 
німець, освіта середня. Бухгалтер на заво-
ді ім. Енгельса в м. Запоріжжі. Заарештова-
ний 8 червня 1935 року. Звинувачення: учас-
ник німецької фашистської організації. Запо-
різьким МВ НКВС 13 липня 1935 року спра-
ва припинена за недоведенням обвинувачен-
ня, з-під варти звільнений. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 967

ЛЕВЕН Яків Якович, 1884 р. народжен-
ня, нар. і проживав у с. Верхня Хортиця (нині 
в межах м. Запоріжжя), німець, освіта почат-
кова. Без певного місця роботи. Заарештова-
ний 16 грудня 1940 року. Звинувачення: пи-
сав листи антирадянського спрямування на 
адресу керівників партії і радянських орга-
нізацій. Запорізьким обласним судом 3 черв-
ня 1941 року направлений на примусове лі-
кування в психіатричну лікарню з діагнозом: 
хронічна шизофренія. Подальша його доля 
невідома. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 970

ЛЕВІТ Абрам Соломонович, 1909 р. на-
родження, м. Варшава (Польща), єврей, освіта 
початкова, член ВКП(б) до 1938 р. Проживав 
у м. Запоріжжі. Інструктор-пропаганист 90-го 
стрілецького полку. Заарештований 19 берез-
ня 1938 року. Звинувачення: активний член 
контрреволюційної групи, проводив антира-
дянську агітацію. Військовою колегією Верхо-
вного суду СРСР 27 серпня 1938 року засудже-
ний до 15 років позбавлення волі за антирадян-
ську агітацію. Реабілітований у 1956 році. 

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1760
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ЛЕВІТІНА Фріма Миронівна, 1905 р. 
народження, с. Львове Бериславського р-ну 
Херсонської області, єврейка, освіта початко-
ва. Проживала в м. Запоріжжі. Рахівник Запо-
різького промторгу. Заарештована 10 вересня 
1937 року. Звинувачення: систематично про-
водила контрреволюційну агітацію, дружина 
активного учасника антирадянської органі-
зації. Особливою нарадою при НКВС СРСР                                                                                      
21 липня 1938 року віддана під гласний на-
гляд за місцем проживання терміном на                              
2 роки, особисте майно конфісковане. Подаль-
ша її доля невідома. Реабілітована у 1990 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1673

ЛЕКАРКІН Володимир Йосипович, 
1912 р. народження, нар. і проживав у м. За-
поріжжі, українець, освіта початкова. Чер-
воноармієць 3-го стрілецького полку Київ-
ського військового округу. Заарештований 30 
грудня 1942 року. Звинувачення: систематич-
но проводив серед військових антирадянську 
агітацію. УНКДБ по Запорізькій області 25 
квітня 1944 року справу припинено за недо-
веденням обвинувачення, з-під варти звіль-
нений, направлений у спецтабір НКВС для 
фільтрації. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1406   

ЛЕНЬ Іван Степанович, 1901 р. народ-
ження, с. Новогупалівка, проживав у с. Яки-
мівське Вільнянського р-ну Запорізької об-
ласті, українець, освіта початкова. Обліко-
вець і касир колгоспу ім. Дзержинського. За-
арештований 2 серпня 1938 року, 22 червня 
1939 року переведений на підписку про не-
виїзд. Звинувачення: вів серед свого оточен-
ня контрреволюційну фашистську роботу. 
Запорізьким обласним судом 21 серпня 1939 
року справу припинено за недоведенням об-
винувачення, запобіжний захід скасовано. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 638

ЛЕОНОВ Михайло Іванович, 1899 р. 
народження, с. Анітіне Мединського р-ну 
Калузької області (Росія), росіянин, освіта                  

початкова. Проживав у м. Гуляйполі того ж 
р-ну Запорізької області. Муляр на будівни-
цтві Гуляйпільської МТС. Заарештований                                                                                
7 липня 1930 року, 16 липня 1930 року переве-
дений на підписку про невиїзд. Звинувачення: 
саботував спорудження Гуляйпільської МТС. 
Подальша його доля невідома. Реабілітований 
у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1477

ЛЕОПОЛЬД Йосип Іванович, 1921 р. 
народження, с. Новогригорівка Токмацького 
р-ну Запорізької області, проживав у м. За-
поріжжі, німець, освіта початкова. Майстер 
взуттєвої фабрики облагропрому. Заарешто-
ваний 1 серпня 1946 року. Звинувачення: під 
час німецької окупації оформився «фоль-
ксдойче», служив у німців у майстерні взут-
тя. УМВС Запорізької області 9 січня 1947 
року справа припинена у зв’язку зі смертю 
обвинувачуваного 10 січня 1946 року в тюр-
мі м. Запоріжжя. Реабілітований у 1997 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1108

ЛЕХМАН Петро Пантелеймонович, 
1912 р. народження, нар. і проживав у смт 
Чернігівка того ж р-ну Запорізької облас-
ті, українець, освіта початкова. Колгоспник 
к-спу «Більшовицьким шляхом» у смт Чер-
нігівка. Заарештований 15 березня 1938 року. 
Звинувачення: проводив антирадянську агі-
тацію. Запорізьким обласним судом 23 ве-
ресня 1939 року справу припинено за недо-
веденням обвинувачення, з-під варти звіль-
нений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 607

ЛЕЦМАН Готфрід Теодорович, 1874 р.
народження, м. Учерський Остріг Муравської 
губернії, Чехословаччина (так у кр. спра-
ві), чех, освіта початкова. Проживав у с. Гна-
денгейм (нині с. Балашівка) Чернігівського 
р-ну Запорізької області. Поштар відділен-
ня зв’язку в с. Гнаденгейм. Заарештований 
25 червня 1941 року. Звинувачення: підоз-
рювався у вихвалянні фашистського ладу в 
Німеччині. УНКВС по Запорізькій області             
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28 липня 1941 року справу припинено за не-
доведенням обвинувачення, з-під варти звіль-
нений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1100

ЛЕЩЕНКО Ганна Купріянівна, 1892 р. 
народження, с. Устимівка Васильківського 
р-ну Київської області, українка, освіта по-
чаткова. Відбувала покарання в Запорізькій 
виправно-трудовій колонії НКВС. Запорізь-
ким МВ НКВС 9 вересня 1938 року звину-
вачена в проведенні організаційної контр-
революційної агітації серед в’язнів. Дніпро-
петровським обласним судом 26 листопада 
1938 року справа направлена на дообстежен-
ня. Запорізьким УНКВС 22 квітня 1939 року 
справа припинена за недоведенням складу 
злочину, з-під варти звільнена. Реабілітова-
на у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 485

ЛИННИК Єгор Павлович, 1900 р. на-
родження, смт Чернігівка, проживав у с. Роз-
долля (нині с. Широкий Яр) Чернігівського 
р-ну Запорізької області, українець, освіта 
початкова. Конюх колгоспу ім. Комінтерну. 
Заарештований 3 грудня 1937 року. Звинува-
чення: проводив серед населення контррево-
люційну націоналістичну пропаганду. Запо-
різьким обласним судом 25 серпня 1939 року 
засуджений до 1,5 року позбавлення волі за 
антирадянську пропаганду, спрямовану на 
зрив політичних заходів партії і радянської 
влади. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 425

ЛИННИК Микола Петрович, 1914 р. 
народження, нар. і проживав у с. Берестове 
Бердянського р-ну Запорізької області, укра-
їнець, малограмотний. Тракторист Бересто-
вецької МТС. Заарештований 27 жовтня 1935 
року, 5 листопада 1935 року переведений на 
підписку про невиїзд. Звинувачення: серед 
колгоспників розспівував контрреволюцій-
них пісень, дискредитував вождів ВКП(б) і 
радянської влади. Дніпропетровським облас-
ним судом 21 березня 1936 року справу при-

пинено за недоведенням обвинувачення. Ві-
домостей про скасування запобіжного заходу 
у справі немає. Подальша його доля невідо-
ма. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 854

ЛИСЕНКО Іван Кузьмич, 1910 р. народ-
ження, с. Києвськ Анбрлевського р-ну Омсь-
кої області, Росія (так у кр. справі), украї-
нець, малограмотний. Проходив військову 
службу в м. Запоріжжі. Командир відділен-
ня 90-го Уральського полку. Заарештований                                                                                
13 березня 1935 року. Звинувачення: про-
водив антирадянську агітацію. Військовою 
прокуратурою 27 березня 1935 року справа 
припинена за відсутністю складу злочину, 
з-під варти звільнений. Подальша його доля 
невідома. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 966

ЛИСЕНКО Микита Якимович, 1908 р. 
народження, с. Межиріч Лебединського р-ну 
Сумської області, українець, освіта початко-
ва. Проживав у м. Запоріжжі. Токар парово-
зоремонтного заводу в м. Запоріжжі. Заареш-
тований 13 липня 1938 року. Звинувачен-
ня: вів серед населення антирадянську агі-
тацію. Дніпропетровським обласним судом                
16 квітня 1939 року справу припинено за 
недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 685

ЛИСЕНКО Оме-
лян Петрович, 1896 р. 
народження, с. В.Гирла 
(так у кр. справі) Ве-
ликоолександрівського 
р-ну Херсонської об-
ласті, українець, мало-
грамотний. Проживав 
у м. Запоріжжі. Ван-
тажник водної стан-

ції Олександівськ. Заарештований 9 березня 
1933 року. Звинувачення: колишній куркуль, 
незадоволений радянською владою, агіту-
вав проти заходів партії та уряду. ДТВ ОДПУ                                                                                      
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м. Києва 20 травня 1933 року справу припи-
нено за недоведенням обвинувачення, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1520

ЛИСЕНКО Семен Іванович, 1893 р. 
народження, нар. і проживав у с. Вершино-
Кам’янка Новгородківського р-ну Кірово-
градської області, українець, малограмотний. 
Завідуючий фермою великої рогатої худоби 
к-спу «Політвідділ». Заарештований 30 листо-
пада 1936 року. Звинувачення: антирадянськи 
налаштований, систематично займався контр-
революційною агітацією. Дніпропетровським 
обласним судом 2 лютого 1937 року засудже-
ний до 3 років позбавлення волі і 2 років по-
разки в правах. Реабілітований у 1992 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 115

ЛИСЕНКО Степан Григорович, 1896 р. 
народження, нар. і проживав у с. Балки Ва-
силівського р-ну Запорізької області, укра-
їнець, освіта початкова, кандидат у члени 
ВКП(б). Колгоспник к-спу в с. Балки. Заа-
рештований 4 січня 1933 року. Звинувачен-
ня: зривав виконання плану хлібозаготівель. 
Дніпропетровським обласним відділом ДПУ 
7 лютого 1933 року справу припинено за від-
сутністю складу злочину, з-під варти звільне-
ний. Реабілітований у 1933 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 724

ЛИСИЧ Федот Федорович, 1891 р. народ-
ження, с. Чорнотичі Сосницького р-ну Черні-
гівської області, українець, освіта початкова. 
Проживав у м. Запоріжжі. Комірник Запорізь-
кого центрального телеграфу. Заарештований   
2 липня 1941 року. Звинувачення: активно про-
водив антирадянську агітацію серед населен-
ня. Військовим трибуналом Запорізького гарні-
зону 29 липня 1941 року засуджений до 2 років 
позбавлення волі. Реабілітований у 2000 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1180

ЛИСКА Софрон Васильович, 1895 р. 
народження, с. Преображенка, проживав у 

с. Кринички (нині його немає) Оріхівсько-
го р-ну Запорізької області, українець, осві-
та початкова. Колгоспник колгоспу «Черво-
на криниця». Заарештований 14 грудня 1932 
року, 11 березня 1933 року переведений на 
підписку про невиїзд. Звинувачення: про-
водив антирадянську агітацію. Оріхівським 
райсудом 9 квітня 1933 року справа припине-
на за відсутністю складу злочину, запобіжний 
захід скасовано. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 965

ЛИСОГОРОВ Дмитро Гнатович, 1911 р. 
народження, нар. і проживав у м. Запоріж-
жі, українець, освіта середня. Старший то-
варознавець Запорізького спецторгу. Зааре-
штований 7 серпня 1945 року. Звинувачення: 
4 червня 1944 року, будучи офіцером, пия-
чив, відстав від свого полку. Військовим три-
буналом Сиваської дивізії засуджений (дата 
не вказана) до 10 років позбавлення волі. 
Контррозвідкою УНКВС «СМЕРШ» по За-
порізькій області 22 жовтня 1945 року справу 
припинено у зв’язку з амністією, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1102

ЛИТВИН Василь Давидович, 1898 р. 
народження, с. Луковиця Канівського р-ну 
Черкаської області, українець, освіта почат-
кова. Проживав у с. Любимівка Михайлів-
ського р-ну Запорізької області. Колгосп-
ник к-спу «Заливний Гай». Заарештований            
29 травня 1938 року. Звинувачення: проводив 
антирадянську агітацію, був учасником і ке-
рівником організації сектантів. Запорізьким 
обласним судом 12 травня 1939 року засудже-
ний до 2 років позбавлення волі і 2 років по-
разки в правах. Реабілітований у 1992 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 336

ЛИТВИНЕНКО Семен Костянтино-
вич, 1897 р. народження, нар. і проживав у 
с. Марфопіль Гуляйпільського р-ну Запорізь-
кої області, українець, освіта початкова. Бри-
гадир колгоспу ім. К. Маркса в с. Марфо-
піль. Заарештований 17 листопада 1932 року. 
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Звинувачення: агітував проти хлібозаготів-
лі і заходів, здійснюваних радянською вла-
дою на селі. Прокурором Чубарівського р-ну                                                                                    
14 грудня 1932 року справу припинено за 
недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 595

ЛИТВИНОВ Василь Федорович, 1914 р.
народження, хут. Піщанський Орловсько-
го р-ну Ростовської області, росіянин, осві-
та початкова. Проживав у с. Кінські Роздори 
Пологівського р-ну Запорізької області. Май-
стер маслозаводу в с. Кінські Роздори. Заа-
рештований 7 жовтня 1943 року. Звинувачен-
ня: проживаючи на окупованій території, мав 
зв’язок з німцями. УНКВС по Запорізькій 
області 9 лютого 1944 року справу припине-
но за відсутністю складу злочину, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1322  

ЛИТВИНОВ Павло Олександрович, 
1899 р. народження, с. Грем’яч Новгород-
Сіверського р-ну Чернігівської області, украї-
нець, освіта початкова. Проживав у м. Запоріж-
жі. Майстер телефонної станції заводу ім. Бара-
нова в м. Запоріжжі. Заарештований 14 липня 
1938 року. Звинувачення: був учасником контр-
революційної організації. Запорізьким облас-
ним судом 25 серпня 1939 року справа припи-
нена, з-під варти звільнений за недоведенням 
обвинувачення. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 334

Л И ТО ВЧ Е Н КО 
Марія Василівна, 
1886 р. народження, 
с. В.-Михайлівка Кур-
ської області (так у кр. 
справі), росіянка, ма-
лограмотна. Прожива-
ла в м. Запоріжжі, до-
могосподарка. Зааре-
штована 28 листопада 

1944 року. Звинувачення: вела наклепниць-
ку антирадянську агітацію, була пов’язана з        

німецькими каральними органами «СД». 
Військовим трибуналом військ НКВС Запо-
різької області 7 березня 1945 року засудже-
на до 15 років позбавлення волі і 5 років по-
разки в правах з конфіскацією особистого 
майна за антирадянську агітацію і співпрацю 
з німцями. Військовим трибуналом військ 
МВС Запорізької області 19 жовтня 1946 
року термін покарання зменшено до 8 ро-
ків позбавлення волі і 5 років поразки в пра-
вах. 29 листопада 1946 року військовим три-
буналом Українського округу від покарання 
звільнена. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1279 

ЛИХОДІД Василь Григорович, 1886 р. 
народження, нар. і проживав у смт Михай-
лівка того ж р-ну Запорізької області, росі-
янин, малограмотний. Безробітний. Зааре-
штований 31 травня 1938 року. Звинувачен-
ня: учасник нелегальної групи сектантів, 
проводив антирадянську агітацію. Запорізь-
ким обласним судом 22 червня 1939 року, 
справа припинена, з-під варти звільнений за 
недоведенням звинувачення. Подальша його 
доля невідома. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 366

ЛИХОДІД Пантелеймон Феодосійович, 
1891 р. народження, с. Велика Білозерка того 
ж р-ну, проживав на хут. Червоний борець 
(стара назва) Василівського р-ну Запорізької 
області, українець, малограмотний. Колгосп-
ник к-спу «Червоний Борець». Заарештований 
20 грудня 1943 року. Звинувачення: на окупо-
ваній території виказував комуністів. Василів-
ським РВ НКДБ 20 грудня 1943 року направле-
ний у спецтабір НКВС СРСР в м. Сталіно для 
фільтрації. Матеріали перевірки, що підтвер-
джують недоведення звинувачення, 30 грудня 
1943 року надіслані Запорізькому НКДБ. По-
дальша його доля невідома. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1250

ЛИХОРАДОВ Петро Іванович, 1882 р. 
народження, с. Рековичі Дубровського р-ну 
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Брянської області (Росія), росіянин, освіта 
початкова. Проживав у м. Запоріжжі. Двір-
ник житлово-комунального відділу електро-
механічного заводу. Заарештований 9 липня 
1941 року. Звинувачення: активно проводив 
антирадянську агітацію на користь Німеч-
чини. Військовим трибуналом військ НКВС 
Дніпропетровської області 25 липня 1941 
року засуджений за антирадянську агітацію 
до 10 років позбавлення волі і 5 років пораз-
ки в правах. Подальша його доля невідома. 
Реабілітований у 1989 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1426

ЛІСКЕ Рудольф Йоганнович, 1897 р. на-
родження, с. Андріївка Черняхівського р-ну 
Житомирської області, німець, освіта почат-
кова. Проживав у с. Орлове Мелітопольсько-
го р-ну Запорізької області. Тесляр колгоспу 
«Червоне козацтво» в с. Орлове. Заарештова-
ний 17 березня 1938 року. Звинувачення: се-
ред німців проводив контрреволюційну наці-
оналістичну агітацію. Запорізьким обласним 
судом 21 червня 1939 року справа припинена 
за недоведенням антирадянської агітації, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 518

ЛІХТЕРОВ Абрам Львович, 1905 р. народ-
ження, смт Понорниця Коропського р-ну Чер-
нігівської області, єврей, освіта початкова. Про-
живав у м. Кам’янці-Дніпровській того ж р-ну 
Запорізької області. Бухгалтер Кам’янсько- 
Дніпровської МТС. Заарештований 27 червня 
1938 року. Звинувачення: систематично про-
водив контрреволюційну діяльність. Запорізь-
ким обласним судом 16 липня 1939 року спра-
ва припинена за недоведенням контрреволю-
ційної діяльності обвинуваченого, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 519

ЛОБИНЦЕВ Михайло Іванович, 1879 р. 
народження, нар. і проживав у смт Приазов-
ське того ж р-ну Запорізької області, росіянин, 
малограмотний. Сторож колгоспу «Ударник» 
в смт Приазовське. Заарештований 8 серпня 

1937 року. Звинувачення: агітував колгосп-
ників проти радянської влади. Дніпропетров-
ським обласним судом 17 грудня 1937 року за 
антирадянську агітацію засуджений до 3 років 
позбавлення волі і 1,5 року поразки в правах. 
Реабілітований у 1990 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 846

ЛОБОДА Григорій Іванович, 1910 р. 
народження, нар. і проживав у с. Новоми-
колаївка Мелітопольського р-ну Запорізької 
області, українець, освіта початкова, член 
ЛКСМУ. Колгоспник к-спу «Ударник». За-
арештований 15 січня 1933 року. Звинува-
чення: протидіяв виконанню плану хлібоза-
готівель. Мелітопольським РВ ДПУ 16 бе-
резня 1933 року справу припинено за недо-
веденням обвинувачення, з-під варти звіль-
нений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 779

ЛОМТЄВ Іван Єгорович, 1888 р. народ-
ження, с. Луначари Урицького р-ну Орлов-
ської області (Росія), росіянин, освіта почат-
кова. Проживав у м. Мелітополі Запорізької 
області. Пекар Мелітопольського промторгу. 
Заарештований 29 червня 1938 року. Звину-
вачення: займався серед колишніх червоних 
партизанів контрреволюційною пропаган-
дою, висловлював поразницькі настрої щодо 
СРСР. Запорізьким обласним судом 21 квітня 
1939 року засуджений до 5 років позбавлен-
ня волі і 2 років поразки в правах. 27 вересня 
1941 року звільнений з відтермінуванням ви-
конання вироку суду на 1 рік. Подальша його 
доля невідома. Реабілітований у 1992 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 699

ЛОРАН Рафаїл Іванович, 1888 р. народ-
ження, с. Кальєура (стара назва) Одеської об-
ласті (так у кр. справі), німець, освіта початко-
ва. Проживав у смт Веселе того ж р-ну Запо-
різької області. Тесля радгоспу «Веселе» в смт 
Веселе. Заарештований 31 серпня 1941 року. 
Звинувачення: не вийшов на оборонні роботи – 
копати рів – і не послав туди свою 17-річну 
дочку. УНКВС по Іркутській області 17 липня 
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1942 року справу припинено у зв’язку зі смер-
тю обвинувачуваного в Іркутській тюремній 
лікарні від туберкульозу легенів 4 травня 1942 
року. Реабілітований у 1992 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1165

ЛОРЕЙ Георг Генріхович, 1904 р. народ-
ження, нар. і проживав у с. Фрідріхсфельд 
(нині с. Роздол) Михайлівського р-ну Запо-
різької області, німець, освіта початкова. Ря-
довий колгоспник к-спу ім. Макса Гельца в 
с. Фрідріхсфельд. Заарештований 5 вересня 
1941 року. Звинувачення: соціально небез-
печний елемент: агітував проти радянської 
влади. УНКВС по Актюбінській області                                 
24 березня 1943 року справу припинено за 
недоведенням обвинувачення. Відомості про 
звільнення з ув’язнення у кр. справі відсутні. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1888 

ЛОРЕНЦ Володимир Васильович, 
1891 р. народження, м. Харків, німець, осві-
та початкова. Проживав у м. Запоріжжі. 
Планівник-диспетчер Запорізького парово-
зоремонтного заводу. Заарештований 26 жов-
тня 1937 року. Звинувачення: був учасником 
контрреволюційної фашистської диверсійної 
організації. НКВС СРСР і Прокурором СРСР 
15 грудня 1937 року засуджений до розстрілу 
за участь в контрреволюційній фашистській 
диверсійній організації. Вирок виконано                       
30 грудня 1937 року. Місце поховання неві-
доме. Реабілітований у 1991році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1602

ЛОРЕНЦ Рейнгольд Фрідріхович, 1913 р.
народження, нар. і проживав у с. Миколай-
Поле Новомиколаївського р-ну Запорізької 
області, німець, освіта початкова. Табель-
ник колгоспу «Роте Фане». Заарештований              
4 червня 1938 року. Звинувачення: з 1938 року 
був учасником німецького фашиського штур-
мового загону. Запорізьким обласним судом      
19 липня 1939 року засуджений до 3 років по-
збавлення волі і 2 років поразки в правах. За-
порізьким обласним судом 28 листопада 1939 

року за недоведенням звинувачення справа 
припинена і з-під варти звільнений. Реабіліто-
ваний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 247

ЛОСЬ Матвій Семенович, 1904 р. народ-
ження, нар. і проживав у с. Кінські Роздори 
Пологівського р-ну Запорізької області, укра-
їнець, малограмотний, селянин-одноосібник. 
Заарештований 30 серпня 1931 року, а 5 жов-
тня 1931 року переведений на підписку про 
невиїзд. Звинувачення: учасник групового 
підпалу клуні кандидата в чл. КП(б)У Бід-
ного. Чубарівським РВ ДПУ 10 жовтня 1931 
року справу припинено за недоведенням об-
винувачення, запобіжний захід скасовано. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1004

ЛУБЕНЕЦЬ Степан Миронович, 1903 р.
народження, с. Воскресенка (нині с. Чапає-
вака), проживав у с. Балочки  Пологівського 
р-ну Запорізької області, українець, малогра-
мотний. Завідуючий клубом в с. Балочки. За-
арештований 28 грудня 1932 року. Звинува-
чення: не боровся за виконання хлібозаготів-
лі, виявляв бездіяльність у виконанні госпо-
дарських кампаній. Прокурором Чубарівської 
дільниці 17 лютого 1933 року справу припи-
нено за недоведенням обвинувачення, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1784

ЛУГОВСЬКИЙ Петро Львович, 1876 р. 
народження, с. Армашівка Тираспольського по-
віту Миколаївської області (так у кр. справі), 
українець, освіта не встановлена. Проживав у 
м. Запоріжжі. Головний лісничий Запорізької і 
Дніпропетровської областей. Заарештований 
18 грудня 1943 року. Звинувачення: підозрю-
вався в належності до організації українських 
націоналістів (ОУН). УНКДБ по Запорізькій 
області 13 липня 1944 року справу припине-
но за недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1337
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ЛУКОВИЧ Михайло Якович, 1892 р. 
народження, с. Хотинове Гродненської об-
ласті, Білорусія (так у кр. справі), українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Дмитрівка 
(стара назва) Якимівського р-ну Запорізької 
області. Рядовий колгоспник к-спу ім. Єжо-
ва в с. Дмитрівка. Заарештований 20 січня 
1938 року. Звинувачення: агітував колгоспни-
ків проти позики та інших заходів радянської 
влади на селі. Запорізьким обласним судом 
28 грудня 1940 року засуджений до 3 років 
позбавлення волі. Реабілітований у 1990 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 134

ЛУКС Катерина Яківна, 1880 р. народ-
ження, с. Ключі Комишинського р-ну Волго-
градської області, німкеня, освіта початкова. 
Проживала в с. Зільберталь (нині с. Яблуко-
ве) Гуляйпільського р-ну Запорізької облас-
ті. Колгоспниця колгоспу «Зільберталь». За-
арештована 6 червня 1941 року. Звинувачен-
ня: вела антирадянську агітацію. Запорізь-
ким обласним судом 6 серпня 1941 року за-
суджена до 6 років позбавлення волі і 3 ро-
ків поразки в правах за антирадянську агіта-
цію. Померла в місцях позбавлення волі Ста-
лінської (нині Донецької) області 16 серпня 
1942 року. Реабілітована в 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1253

ЛУНЄВ Василь Юхимович, 1899 р. на-
родження, с. Ісаково Дем’янського р-ну Нов-
городської області (Росія), росіянин, мало-
грамотний. Відбував покарання у Меліто-
польській виправно-трудовій колонії № 36 
НКВС. Мелітопольським РВ НКВС 9 берез-
ня 1938 року звинувачений у систематич-
ній антирадянській агітації серед ув’язнених 
і найманого складу. Запорізьким обласним 
судом 1 липня 1939 року справа припинена 
за недоведенням звинувачення, з-під варти 
звільненний. Подальша його доля невідома. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 365

ЛУРІН Іван Антонович, 1893 р. народ-
ження, с. Пинти Ландискоронської волості, 

Латвія (так у кр. справі), латиш, освіта почат-
кова. Проживав у с. Новоолексіївка Генічесь-
кого р-ну Херсонської області. Завідуючий 
складом Новотроїцької райспоживспілки. За-
арештований 13 лютого 1938 року. Звинува-
чення: проводив активну контрреволюційну 
шпигунську роботу. Запорізьким обласним 
судом 11 травня 1939 року справа припине-
на, з-під варти звільнений за недоведенням 
злочину. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 337

ЛУТАЄВ Прокопій Андрійович, 1878 р. 
народження, нар. і проживав у с. Кірове Орі-
хівського р-ну Запорізької області, українець, 
малограмотний. Сторож сирзаводу в с. Кіро-
ве. Заарештований 16 травня 1938 року. Зви-
нувачення: проводив серед населення антира-
дянську агітацію. Запорізьким обласним су-
дом 13 вересня 1939 року справу припинено 
за недоведенням злочину, з-під варти звільне-
ний. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 367

ЛУЦЕНКО Петро Павлович, 1902 р. 
народження, с. Балки, проживав у с. Орлян-
ське Василівського р-ну Запорізької облас-
ті, українець, освіта початкова, член ВКП(б). 
Рядовий колгоспник к-спу ім. Молотова 
Орлянської сільради. Заарештований 26 лип-
ня 1933 року. Звинувачення: проводив контр-
революційну троцькістську агітацію. Ва-
силівським РВ НКВС 17 серпня 1936 року 
справу припинено за недоведенням обвину-
вачення, з-під варти звільнений. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1785    

ЛУЧКОВ Федір Остапович, 1900 р. на-
родження, с. Петро-Свистунове, проживав 
на хут. Капустяний (нині його немає) Петро-
Михайлівської сільради Вільнянського р-ну 
Запорізької області, українець, освіта почат-
кова. Рядовий колгоспник к-спу «Незамож-
ник». Заарештований 28 вересня 1935 року. 
Звинувачення: займався контрреволюційною 
діяльністю. Червоноармійським РВ НКВС 
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5 листопада 1935 року справа припинена за 
недоведенням складу злочину, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 733    

ЛУШНИКОВ Олександр Дем’янович, 
1902 р. народження, нар. і проживав у         
смт Якимівка того ж р-ну Запорізької облас-
ті, росіянин, освіта початкова. Такторист-
комбайнер к-спу «Труд». Заарештований      
21 травня 1938 року. Звинувачення: проводив 
контрреволюційну агітацію повстанського 
характеру, спрямовану на дискредитацію і 
підрив радянської влади. Запорізьким облас-
ним судом 1 липня 1939 року виправданий 
за недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 141

ЛЮБИМОВА Марія Степанівна, 1874 р.
народження, м. Москва, Росія, росіянка, 
освіта середня. Проживала в с. Піщане (нині 
його немає) Світлодолинської сільради Ме-
літопольського р-ну Запорізької області. Без 
певного місця роботи – монахиня. Заарешто-
вана 5 січня 1938 року. Звинувачення: учас-
ниця контрреволюційної групи церковників, 
які агітували проти радянської влади. Ме-
літопольським РВ НКВС 5 січня 1939 року 
справа припинена, з-під варти звільнена за 
недоведенням обвинувачення. Реабілітована 
у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 146

ЛЮТНЕР-БУДНА Лідія Густавівна, 
1906 р. народження, с. Кам’янка Новоми-
колаївського р-ну Запорізької області, про-
живала у с. Верхня Хортиця (нині в межах         
м. Запоріжжя), німкеня, освіта середня. По-
мічник лікаря Верхньохортицької лікарні. 
Заарештована 19 вересня 1937 року, а 20 січ-
ня 1938 року переведена на підписку про не-
виїзд. Звинувачення: дружина заарештова-
ного органами НКВС за контрреволюційну 
діяльність, вела контрреволюційну роботу. 
УДБ УНКВС по Дніпропетровській облас-
ті 5 жовтня 1938 року справу припинено за                                           

недоведенням обвинувачення, підписка про 
невиїзд з місця проживання анульована.                                                    
Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1775

ЛЯМІН Залман Давидович, 1893 р. на-
родження, нар. і проживав у с. Солодковод-
не Розівського р-ну Запорізької області, єв-
рей, малограмотний. Агроном колгоспу «Фа-
бріціус» в с. Солодководне. Новозлатопіль-
ським РВ ДПУ 10 листопада 1931 року віді-
брана підписка про невиїзд. Звинувачення: 
проводив антирадянську агітацію. Дніпропе-
тровським обласним судом 12 березня 1932 
року справу припинено за недоведенням об-
винувачення, запобіжний захід скасовано. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 598

ЛЯМІН Ісак Маркович, 1892 р. народ-
ження, нар. і проживав у с. Солодководне Ро-
зівського р-ну Запорізької області, єврей, ма-
лограмотний. Колгоспник к-спу «Фабріціус» 
в с. Солодководне. Заарештований 9 листо-
пада 1931 року, а 25 листопада 1931 року пе-
реведений на підписку про невиїзд. Звину-
вачення: проводив антирадянську агітацію. 
Дніпропетровським обласним судом 12 бе-
резня 1932 року справу припинено за недо-
веденням обвинувачення, запобіжний захід 
скасовано. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 598

ЛЯУДЯНСЬКИЙ Володимир Володи-
мирович, 1882 р. народження, нар. і прожи-
вав у м. Мелітополі Запорізької області, по-
ляк, освіта середня. Завідуючий Мелітополь-
ським водогоном. Заарештований 15 груд-
ня 1937 року. Звинувачення: серед грома-
дян міста проводив націоналістичну контр-
революційну агітацію. Запорізьким облас-
ним судом 28 червня 1939 року справа при-
пинена за недоведенням антирадянської агі-
тації, з-під варти звільнений. Реабілітований 
у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 517
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ЛЯШКО Семен Іванович, 1890 р. народ-
ження, нар. і проживав у с. Варварівка Гу-
ляйпільського р-ну Запорізької області, укра-
їнець, освіта початкова. Швець промартілі 
«Кустпраця». Заарештований 21 липня 1938 
року. Звинувачення: був активним учасником 
контрреволюційної махновсько-повстанської 
організації. Запорізьким обласним судом                                                                                         
9 квітня 1939 року справу припинено за не-
доведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 640

ЛЯЩЕНКО (ЛЯШЕНКО) Онуфрій 
Фролович, 1894 р. народження, нар. і про-
живав у с. Чапаєвка Пологівського р-ну Запо-
різької області, українець, освіта початкова. 
Коваль колгоспу «Червона зірка». Заареш-
тований 17 липня 1938 року. Звинувачен-
ня: проводив контрреволюційну пропаганду. 
Запорізьким обласним судом 5 квітня 1939 
року справа припинена за недоведенням об-
винувачення, з-під варти звільнений. Реабілі-
тований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 484

М
МААС Адам Єгорович, 1916 р. народ-

ження, с. Бауернгейм Новоайдорського р-ну 
(старі назви) Донецької області, німець, освіта 
неповна середня. Проживав у с. Верхня Хор-
тиця (нині в межах м. Запоріжжя). Студент 
Верхньохортицького німецького педагогічно-
го технікуму. Заарештований 8 травня 1936 
року. Звинувачення: активний учасник фа-
шистськи налаштованих груп німців, що меш-
кали у Верхній Хортиці. Дніпропетровським 
обласним судом 13 січня 1937 року засудже-
ний до 1 року позбавлення волі і 1 року по-
разки в правах за антисемітські вчинки щодо 
студента-єврея. Реабілітований у 1992 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 125

МАДЖАРОВ Василь Костянтинович, 
1883 р. народження, нар. і проживав у с. Ан-
дрівка Бердянського р-ну Запорізької облас-

ті, болгарин, освіта початкова. Столяр кол-
госпу ім. Котовського. Заарештований 13 лю-
того 1934 року. Звинувачення: виступав про-
ти рішень партії і уряду щодо переселенців. 
Коларівським РВ НКВС 9 березня 1934 року 
справа припинена, з-під варти звільнений. 
Причина рішення у справі не вказана. Реабі-
літований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 664

МАЄР Адам Матвійович, 1883 р. народ-
ження, с. Новгород Розівського р-ну, прожи-
вав у с. Українське Пологівського р-ну Запо-
різької області, німець, малограмотний. Кол-
госпник к-пу «Емес». Заарештований 20 бе-
резня 1939 року. Звинувачення: проводив 
контрреволюційну пропаганду проти радян-
ської влади. Запорізьким обласним судом     
12 червня 1939 року справа припинена, з-під 
варти звільнений за недоведенням обвинува-
чення. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 325

МАЗУРЕНКО Андрій Володимирович, 
1878 р. народження, м. Первомайськ того ж 
р-ну Миколаївської області, українець, осві-
та початкова. Проживав у с. Вербуватівка 
Павлоградського р-ну Дніпропетровської об-
ласті. Лимар-кустар в с. Вербуватівка. Відбу-
вав покарання за спекуляцію в Мелітополь-
ській виправно-трудовій колонії № 36 НКВС 
УРСР. 21 вересня 1937 року висунуто зви-
нувачення: неодноразово проводив серед 
в’язнів антирадянські розмови, дискредиту-
вав судову політику країни. Дніпропетров-
ським обласним судом 8 січня 1938 року за-
суджений до 3 років позбавлення волі. Реабі-
літований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1417

МАЗУРКЕВИЧ Марія Антонівна, 1893 р.
народження, с. Новоселиця того ж р-ну Чер-
нівецької області, росіянка, освіта початко-
ва, кандидат у члени ВКП(б). Проживала в 
м. Запоріжжі. Кухарка їдальні на Запорізько-
му заводі «Комунар». Заарештована 2 люто-
го 1944 року. Звинувачення: в період окупа-
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ції виказувала німцям членів партії. УНКВС 
по Запорізькій області 2 березня 1944 року 
справу припинено за недоведенням обвину-
вачення, з-під варти звільнена. Реабілітована 
у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1320

МАЙ Яків Іванович, 1912 р. народжен-
ня, нар. і проживав у с. Лейтергаузен (нині 
с. Тракторне) Михайлівського р-ну Запорізь-
кої області, німець, освіта початкова. Рядовий 
колгоспник к-спу ім. Кірова в с. Лейтергаузен. 
Заарештований 6 вересня 1941 року. Звинува-
чення: соціально небезпечний елемент – син 
куркуля, націоналіст, двоюрідний брат ре-
пресований НКВС за контрреволюційну ді-
яльність, одержував з Німеччини від родичів 
матеріальну допомогу. Військовим трибуна-
лом військ НКВС СРСР у січні 1943 року за-
суджений до 7 років позбавлення волі. Помер 
7 квітня 1943 року в Карагандинському таборі 
НКВС СРСР. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1889

МАЙБОРОДА Лазар Андрійович, 1899 р.
народження, смт Верхній Рогачик того ж р-ну 
Херсонської області, українець, освіта почат-
кова, член ВКП(б) з 1921 по 1933 рр. Прожи-
вав у смт Кирилівка Якимівського р-ну За-
порізької області. Бухгалтер рибколгоспу 
«Сини моря» Кирилівської сільської ради. За-
арештований 21 травня 1938 року. Звинува-
чення: систематично проводив контрреволю-
ційну пропаганду, спрямовану на дискреди-
тацію керівників партії та уряду. Запорізьким 
обласним судом 1 липня 1939 року виправ-
даний за недоведенням обвинувачення, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 141

МАЙБОРОДСЬКИЙ Терентій Дем’яно-
вич, 1881 р. народження, с. Березова Балка 
(стара назва) Миколаївського р-ну Микола-
ївської області, українець, освіта початкова. 
Проживав у м. Запоріжжі. Муляр шамотно-
динасового заводу. Заарештований 18 липня 
1938 року. Звинувачення: проводив активну 

антирадянську діяльність. Військовим три-
буналом Харківського військового округу          
25 жовтня 1939 року справу припинено за 
недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 589

МАЙЄР Альма Іванівна, 1906 р. народ-
ження, с. Фрідріхсфельд (нині с. Роздол)    
Михайлівського р-ну Запорізької області, про-
живала в м. Запоріжжі, німкеня, освіта почат-
кова, домогосподарка. Заарештована 11 січня
1935 року. Звинувачення: брала активну 
участь у русі «Допомога» серед німецько-
го населення. УНКВС по Дніпропетровській 
області 31 травня 1935 року справу припине-
но за відсутністю складу злочину, з-під варти 
звільнена. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 986

МАЙМАН Йосип Шмулевич, 1903 р. 
народження, с. Студениця Тиврівського р-ну 
Вінницької області, єврей, малограмотний. 
Проживав у м. Запоріжжі. Завідуючий кіос-
ком Водторгхарчу. Заарештований 3 берез-
ня 1938 року. Звинувачення: проводив контр-
революційну пропаганду проти радянської 
влади. Запорізьким обласним судом 25 квіт-
ня 1939 року справа припинена, з-під варти 
звільнений за недоведенням складу злочину. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 326

МАЙН Рейнгольд Іванович, 1904 р. на-
родження, хут. Віленське (нині його немає) 
Комишуваської сільської ради Оріхівсько-
го р-ну Запорізької області, німець, освіта 
середня. Проживав у м. Запоріжжі. Без пев-
них занять. Заарештований 5 листопада 1935 
року. Звинувачення: з метою класової помсти 
намагався порушити роботу органів зв’язку 
у дні Жовтневих торжеств. Запорізьким МВ 
НКВС 9 грудня 1935 року справу припине-
но за відсутністю складу злочину, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1935 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 119
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МАКАЄВ Федір Григорович, 1900 р. 
народження, хут. Ковеші Биховського р-ну 
Могильовської області (Білорусь), білорус, 
малограмотний. Проживав у с. Братське Ми-
хайлівського р-ну Запорізької області. Аг-
ротехнік колгоспу ім. Димитрова Меліто-
польського р-ну. Заарештований 10 листопа-
да 1943 року. Звинувачення: під час окупації 
співробітничав з німецькими каральними ор-
ганами. Мелітопольським МВ НКДБ 13 січ-
ня 1944 року справу припинено за недове-
денням обвинувачення, з-під варти звільне-
ний. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1347

МАКАРЕНКО Ва-
силь Тихонович, 1908 р.
народження, смт Влас-
кове Шум’яцького р-ну 
Смоленської області, 
росіянин, малограмот-
ний. Проживав у с. Ка-
линівка Приазовського 
р-ну Запорізької облас-
ті. Рядовий колгоспник 

к-спу «Червона зоря» в с. Калинівка. Зааре-
штований 7 лютого 1950 року. Звинувачення: 
будучи військовослужбовцем, попав у по-
лон до німців, повернувся в с. Калинівку, де 
був старостою сільгоспобщини, примушував 
селян працювати на окупантів. Військовим 
трибуналом Таврійського військового округу 
3 серпня 1950 року засуджений до 15 років 
позбавлення волі. Верховним судом СРСР                                                                                       
13 листопада 1950 року вирок скасовано 
за відсутністю складу злочину, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1469

МАКАРЕНКО Данило Андрійович, 
1902 р. народження, с. Першопокровка Ниж-
ньосірогозького р-ну Херсонської облас-
ті, українець, освіта початкова. Проживав у        
м. Мелітополі Запорізької області. Робітник 
залізничної станції Мелітополь. Заарештова-
ний 23 січня 1932 року. Звинувачення: прово-
див антирадянську агітацію. Дніпропетров-
ським обласним судом 5 квітня 1932 року 

справа припинена у зв’язку з психічним за-
хворюванням обвинувачуваного, а 19 жов-
тня 1932 року цим же судом виправданий за 
недоведенням складу злочину, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1065 

МАКАРЕНКО Корній Родіонович, 1876 р.
народження, с. Петропавлівка (нині с. Тарасів-
ка) Пологівського району, проживав на хут. Ве-
селий (нині його немає) Чернігівського р-ну 
Запорізької області, українець, малограмотний. 
Коваль колгоспу ім. Леніна в с. Новомихайлів-
ка. Заарештований 18 листопада 1937 року. 
Звинувачення: систематично проводив контр-
революційну агітацію проти виборів до Вер-
ховної Ради УРСР та розпалював ворожнечу 
до євреїв. Дніпропетровським обласним судом      
8 січня 1938 року за антирадянську агітацію за-
суджений до 3 років позбавлення волі і 1 року 
поразки в правах. За цей же злочин 21 червня 
1939 року Дніпропетровським облсудом засу-
джений до 5 років позбавлення волі і 2 років 
поразки в правах. Реабілітований у 1993 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 234

МАКАРЕНКО Леонід Максимович, 
1924 р. народження, нар. і проживав у м. За-
поріжжі, українець, освіта початкова. Без 
певних занять. Заарештований 31 жовтня 
1943 року. Звинувачення: під час німецької 
окупації брав участь в арештах єврейсько-
го населення і розграбовуванні їхнього май-
на. УНКВС по Запорізькій області 22 груд-
ня 1943 року справа припинена за недоведен-
ням складу злочину, з-під варти звільнений. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1115

МАКАРЕНКО Пилип Минович, 1876 р.
народження, нар. і проживав у м. Гуляйпо-
лі того ж р-ну Запорізької області, українець, 
освіта початкова. Сторож артілі «Червоний 
металіст» в м. Гуляйполі. Заарештований    
19 червня 1947 року. Звинувачення: написав 
два анонімних листи в Раду Міністрів УРСР 
та в американське посольство «про надан-
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ня допомоги народам 
СРСР у їх звільненні 
від радянської влади». 
Запорізьким обласним 
судом 29 липня 1947 
року за антирадянську 
агітацію та наклеп на 
радянську владу засу-
джений до 10 років по-
збавлення волі і 3 років 

поразки в правах. Реабілітований у 1990 році.
ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 

спр. 1305

МАКОВЕЄВ Дми-
тро Степанович, 1895 р.
народження, с. Пор-
дин, Болгарія (так у кр. 
справі), болгарин, осві-
та початкова. Прожи-
вав у м. Мелітополі За-
порізької області, без-
робітний. Заарешто-
ваний 4 березня 1938 

року. Звинувачення: проводив антирадянську 
агітацію. Запорізьким обласним судом 27 лип-
ня 1940 року справа припинена за відсутністю 
складу злочину, з-під варти звільнений. Реабі-
літований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 976, 1653

М А КО В І Й Ч У К 
( М А К О В І Ч У К )    
Корнель Стефано-
вич, 1924 р. народжен-
ня, нар. і проживав у                                            
с. Лошківці Дунаєвець-
кого р-ну Хмельниць-
кої області, українець, 
освіта неповна серед-
ня, безробітний. За-

арештований 4 листопада 1939 року. Звину-
вачення: нелегально перейшов кордон СРСР. 
Запорізьким УНКВС 25 вересня 1940 року 
справу припинено за відсутністю компроме-
туючих матеріалів, з-під варти звільнений і 
направлений до місця постійного проживан-
ня в с. Лошківці. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 983

МАКРЕ Георгій Георгійович, 1891 р. 
народження, с. Сечел (Румунія), румун, ру-
мунський підданий, освіта не встановлена. 
Проживав у м. Бердянську Запорізької облас-
ті, чабан. Заарештований 5 лютого 1938 року. 
Звинувачення: проводив шпигунську діяль-
ність. Помер 27 лютого 1940 року в тюрем-
ній лікарні м. Запоріжжя. УДБ НКВС по За-
порізькій області 25 травня 1940 року справа 
припинена у зв’язку зі смертю обвинувачу-
ваного. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 978

МАКСИМЕНКО Софія Павлівна, 1920 р.
народження, с. Слоут Глухівського р-ну Сум-
ської області, українка, освіта незакінчена 
вища. Проживала в с. Лукашеве Запорізько-
го р-ну Запорізької області. Вчителька семи-
річної школи в с. Лукашеве. Заарештована         
29 жовтня 1953 року. Звинувачення: прово-
дила серед учнів та вчителів антирадянську 
агітацію, вихваляла капіталізм. Запорізь-
ким обласним судом 30 січня 1954 року на-
правлена на примусове лікування від шизоф-
ренії в Казанську психіатричну лікарню, а                                  
29 червня 1956 року тим же судом від при-
мусового лікування звільнена і направлена в 
психіатричну установу для лікування за міс-
цем проживання. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1747

МАЛАХОВ Никифор Михайлович, 
1889 р. народження, нар. і проживав у           
с. Охрімівка Якимівського р-ну Запорізької 
області, українець, малограмотний. Брига-
дир рільничої бригади колгоспу «День Па-
ризької комуни» в с. Охрімівка. Заарешто-
ваний 1 жовтня 1944 року. Звинувачення: 
під час німецької окупації був заступни-
ком голови сільгоспуправи, саботував хлі-
боздачу державі. Військовим трибуналом 
військ НКВС Запорізької області 20 січня 
1945 року засуджений до 7 років позбавлен-
ня волі і 2 років поразки в правах. Верхо-
вним судом УРСР 31 травня 1946 року зви-
нувачення перекваліфіковане на бездіяль-
ність службової особи. Засуджений до 3 ро-
ків позбавлення волі. 19 серпня 1946 року 
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з-під варти звільнений за амністією. Реабі-
літований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1307 

МАЛЕРВЕЙН Іван Адамович, 1878 р. 
народження, с. Новгород Куйбишевського 
р-ну, проживав у с. Новозлатопіль Гуляйпіль-
ського р-ну Запорізької області, німець, осві-
та початкова. Тесляр к-спу «Авангард». Заа-
рештований 10 червня 1938 року. Звинувачен-
ня: проводив роботу по формуванню фашист-
ських загонів серед німецького населення. 
Новозлатопільським РВ НКВС 29 липня 1939 
року справа припинена у зв’язку зі смертю 
обвинувачуваного в Дніпропетровській тюр-
мі від пороку серця 4 липня 1938 року. Реабі-
літований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 482

МАЛЄВ Олексій Георгійович, 1893 р. на-
родження, с. Райнівка, проживав у с. Ботієвє 
Коларівського р-ну Запорізької області, болга-
рин, освіта не встановлена. Рядовий колгосп-
ник к-спу в с. Ботієве. Заарештований у берез-
ні 1938 року. Звинувачення: проводив контр-
революційну агітацію на селі. Подальша його 
доля невідома. Реабілітований у 1991 році.

ДАЗО. - Ф.Р. - 5747. - Оп. 3. -  Спр. 442

МАЛИЙ Мойсей Борисович, 1889 р. на-
родження, м. Умань того ж району Черкаської 
області, єврей, освіта початкова, член партії 
«Бунд» у 1917-1924 рр., а з 1928 р. член пар-
тії меншовиків. Проживав у м. Мелітополі 
Запорізької області. Тимчасово ніде не пра-
цював. Заарештований 3 серпня 1951 року. 
Звинувачення: член партії «Бунд» в 1917 – 
1924 рр., з 1928 р. член партії меншовиків, 
агітував проти радянської влади та її вождів. 
УМДБ по Запорізькій області 19 червня 1952 
року справу припинено за недоведенням об-
винувачення, з-під варти звільнений. Реабілі-
тований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1476

МАЛІКОВ Панас Пилипович, 1914 р. 
народження, с. Жуково Дубровського р-ну 

Брянської області, росіянин, освіта серед-
ня. Проживав у с. Скельки Василівського 
р-ну Запорізької області. Вчитель школи в 
с. Скельки. Заарештований 12 травня 1835 
року. Звинувачення:проводив антирадянську 
агітацію терористичного характеру. Дніпро-
петровським обласним судом 13 грудня 1935 
року засуджений до 3 років позбавлення волі. 
22 січня 1952 року був засуджений повторно, 
звільнений за амністією 12 квітня 1954 року 
(є такі відомості у кр. справі). Реабілітований 
у 1990 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 984

М А Л Я Р Е Н К О 
Павло Леонтійович, 
1910 р. народження,        
с. Покровське Ніко-
польського р-ну Дні-
пропетровської області,
українець, освіта серед-
ня, член ВЛКСМ. Про-
живав  у  м. Запоріжжі.
Керівник музично-

струнного гуртка в СШ № 8 м. Запоріжжя. 
Заарештований 15 березня 1935 року. Зви-
нувачення: троцькіст. Військовим прокуро-
ром Харківського військового округу 7 серп-
ня 1935 року справу припинено за відсутніс-
тю складу злочину, з-під варти звільнений. Ре-
абілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 221

МАЛЬЦЕВ Арсеній Олексійович, 
1904 р. народження, нар. і проживав у смт 
Михайлівка того ж р-ну Запорізької облас-
ті, українець, освіта початкова. Селянин-
одноосібник. Заарештований 19 березня 
1931 року. Звинувачення: систематично агі-
тував проти радянської влади. Прокурором 
Великотокмацької дільниці 23 травня 1933 
року справу припинено за недоведенням об-
винувачення. Матеріали справи використа-
ні для висилки обвинувачуваного з роди-
ною на Північ. Подальша його доля невідо-
ма. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1197
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МАМАЙ Олек-
сандр Аврамович, 
1914   р.   народження,
нар. і проживав у         
м. Запоріжжі, украї-
нець, освіта серед-
ня. Комірник спирто-
горілчаного заводу в   
м. Запоріжжі. Заареш-
тований 5 листопада 

1943 року. Звинувачення: під час окупації був 
заарештований німецьким гестапо і дав згоду 
працювати на німецьку розвідку. Військовим 
прокурором Харківського військового округу 
8 серпня 1944 року справу припинено за недо-
веденням обвинувачення, з-під варти звільне-
ний. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1218

МАНЕВСЬКИЙ Савелій Георгійович, 
1882 р. народження, с. Ботієве Приазовського 
р-ну, проживав у с. Луначарське Бердянсько-
го р-ну Запорізької області, українець, осві-
та початкова. Селянин-одноосібник. Заареш-
тований 26 квітня 1931 року. Звинувачення: 
проводив антирадянську агітацію. Дніпропе-
тровським міжрайонним судом 5 грудня 1931 
року справа припинена за недоведенням скла-
ду злочину. Відомостей про звільнення з-під 
варти у справі немає. Подальша його доля не-
відома. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 981

МАНОВСЬКИЙ Микола Іванович, 
1896 р. народження, с. Крельча, Болгарія (так 
у кр. справі), болгарин, малограмотний. Про-
живав у с. Вознесенка Мелітопольського р-ну 
Запорізької області. Городник колгоспу «Чер-
воний Жовтень» в с. Вознесенка. Заарешто-
ваний 4 березня 1938 року. Звинувачення: за-
ймався контрреволюційною пропагандою се-
ред односельців. Запорізьким обласним судом 
1 жовтня 1939 року за контрреволюційну агі-
тацію засуджений до 1 року позбавлення волі 
і 1 року поразки в правах. Враховуючи термін 
перебування під арештом, з ув’язнення звіль-
нений. Реабілітований у 1990 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 695

МАНТЕЙН Отто Альбертович, 1882 р. 
народження, м. Вільнюс (Литва), німець, ма-
лограмотний. Проживав на хут. Буряково-
Букреївка (нині приєднаний до с. Агрофенів-
ка) Вільнянського р-ну Запорізької області. 
Майстер з випалювання цегли заводу «Чер-
воний будівельник» в м. Оріхові. Заарешто-
ваний 2 серпня 1938 року. Звинувачення: се-
ред свого оточення проводив контрреволю-
ційну фашистську роботу. Запорізьким об-
ласним судом 23 червня 1939 року засудже-
ний до 1,5 року позбавлення волі за антира-
дянську агітацію, вихваляння капіталістич-
ного ладу колишньої царської Росії. Реабілі-
тований у 1992 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 420

МАР’ЇНСЬКИХ Ганна Іванівна, 1904 р. 
народження, м. Дніпродзержинськ Дніпро-
петровської області, українка, освіта почат-
кова. Проживала в м. Запоріжжі, домогоспо-
дарка. 7 жовтня 1937 року відібрана підпис-
ка про невиїзд. Звинувачення: систематично 
проводила контрреволюційну агітацію про-
ти існуючого ладу. У квітня 1939 року (точ-
на дата не встановлена) Запорізьким окруж-
ним відділом НКВС справу припинено за не-
доведенням обвинувачення, запобіжний за-
хід скасовано. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1777

МАРОВИЧ Степан Дем’янович, 1888 р. 
народження, смт Устинівка того ж р-ну Кіро-
воградської області, українець, освіта почат-
кова, член КП(б)У. Проживав у м. Запоріжжі. 
Машиніст паровозного депо «Запоріжсталі». 
Заарештований 23 січня 1938 року. Звинува-
чення: підозрювався у зв’язках з польською 
розвідкою. УНКВС по Запорізькій області                                                                                    
5 квітня 1939 року справу припинено за не-
доведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1815

МАРТЕН Данило Данилович, 1889 р. 
народження, с. Кутузурка Барашівської во-
лості Волинської губернії (так у кр. справі),
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німець, малограмотний. Проживав у с. Фрі-
денсбург (нині його немає) Токмацького 
р-ну Запорізької області. Рядовий колгосп-
ник к-спу ім. Ракоші. Заарештований 1 серп-
ня 1938 року. Звинувачення: учасник контр-
революційної шпигунської організації. Запо-
різьким обласним судом 16 червня 1939 року 
справа припинена, з-під варти звільнений за 
недоведенням обвинувачення. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 169

МАРТЕНС Андрій Васильович,  1895 р. 
народження, м. Гуляйполе того ж р-ну, про-
живав у м. Пологах того ж р-ну Запорізької 
області,німець, освіта неповна середня. Бух-
галтер Пологівської районної поліклініки. 
Заарештований 5 вересня 1941 року. Звину-
вачення: підозрювався в агітації проти ра-
дянської влади. З листопада 1941 року по 
листопад 1946 року без рішення судових ор-
ганів працював на Комперсайському нікеле-
вому рудокомбінаті Актюбінської області як 
трудомобілізований. УМВС по Запорізькій 
області 19 грудня 1953 року справу припине-
но за недоведенням складу злочину. Реабілі-
тований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1478  

МАРТЕНС Генріх Генріхович, 1912 р. 
народження, нар. і проживав у с. Кічкас (нині 
в межах м. Запоріжжя), німець, освіта непо-
вна середня. Слюсар відділу силових уста-
новок Дніпробуду. Заарештований 10 серпня 
1932 року, 9 грудня 1932 року переведений 
на підписку про невиїзд. Звинувачення: підоз-
рювався в шпигунській діяльності на ко-
ристь Румунії, намагався перейти державний 
кордон. Прокурором м. Запоріжжя 3 лютого 
1933 року справу припинено за недоведен-
ням обвинувачення, запобіжний захід скасо-
вано. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1781

МАРТЕНС Олена Олександрівна, 1902 р.
народження, с. Ардони (стара назва) Черні-
гівського р-ну Чернігівської області, росіянка, 

малограмотна. Проживала в м. Запоріжжі, до-
могосподарка. Запорізьким МВ НКВС 19 лис-
топада 1937 року відібрана підписка про не-
виїзд. Звинувачення: проводила антирадян-
ську агітацію. Запорізьким МВ НКВС 9 ве-
ресня 1938 року підписка про невиїзд анульо-
вана, справа припинена за недоведенням об-
винувачення. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 980

МАРТЕНС Петро Абрамович, 1901 р. 
народження, нар. і проживав у м. Запоріж-
жі, німець, освіта початкова. Бригадир кол-
госпу «Дніпробуд» в с. Кічкас (нині в меж-
ах м. Запоріжжя). Заарештований 3 серпня 
1938 року. Звинувачення: проводив антира-
дянську агітацію. Військовим трибуналом 
Харківського військового округу 25 грудня 
1938 року засуджений до 10 років позбав-
лення волі і 5 років поразки в правах. Вер-
ховним cудом УРСР у липні 1939 року спра-
ва направлена на повторний  розгляд. Запо-
різьким обласним судом 7 лютого 1940 року 
рішення військового трибуналу скасоване за 
недоведенням складу злочину, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 438

МАРТЕНС Яків Якович, 1877 р. народ-
ження, с. Кічкас (нині в межах м. Запоріжжя), 
проживав у с. Володимирівське Запорізького 
р-ну Запорізької області, німець, освіта почат-
кова. Столяр колгоспу в с. Володимирівське. 
Заарештований 3 серпня 1938 року. Звинува-
чення: підозрювався в шпигунстві на користь 
однієї з капіталістичних країн. Запорізьким 
обласним судом 10 червня 1939 року засудже-
ний до 5 років позбавлення волі і 3 років по-
разки в правах за антирадянську агітацію. Ре-
абілітований у 1993 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 232

МАРТЕНС Яків Якович, 1899 р. народ-
ження, нар. і проживав у с. Олександрокрон 
(нині приєднане до с. Грушівка) Токмацько-
го р-ну Запорізької області. Агротехнік кол-
госпу «Колективіст» в с. Олександрокрон. 
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Заарештований 21 березня 1938 року. Звину-
вачення: учасник повстанської фашистської 
організації, проводив пропаганду на користь 
Німеччини. Запорізьким обласним судом        
7 червня 1939 року засуджений до 2 років по-
збавлення волі і 3 років поразки в правах за 
вихваляння життя в капіталістичних країнах. 
УНКВС по Запорізькій області 9 вересня 1941 
року заарештований за те, що був репресова-
ний органами НКВС за контрреволюційну ді-
яльність і як соціально небезпечний елемент. 
Особливою нарадою НКВС СРСР 11 червня 
1942 року засуджений до 5 років позбавлення 
волі. Реабілітований у 1989 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 155

МАРТИН Арнольд Густавович, 1915 р. 
народження, с. Нейнборн (стара назва) Чер-
няхівського р-ну Житомирської області, ні-
мець, освіта початкова, член ЛКСМ. Прожи-
вав у с. Орлове Мелітопольського р-ну Запо-
різької області. Тракторист колгоспу «Чер-
воне козацтво» в с. Орлове. Заарештований 
14 березня 1938 року. Звинувачення: учасник 
контрреволюційної німецької організації. За-
порізьким обласним судом 13 червня 1939 
року засуджений до 3 років позбавлення волі 
і 1 року поразки в правах за наклепи на кон-
ституцію і радянську владу, а 23 листопада 
1939 року тим же судом справу припинено 
за недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 355

МАРТИНЕНКО Іван Андрійович, 1897 р. 
народження, нар. і проживав у с. Красине 
(нині в межах м. Гуляйполя) Гуляйпільсько-
го р-ну Запорізької області, українець, осві-
та початкова. Колгоспник к-спу «Спартак» в 
м. Гуляйполі. Заарештований 22 червня 1938 
року. Звинувачення: учасник контрреволю-
ційної махновсько-повстанської організації. 
Запорізьким обласним судом 16 червня 1939 
року справу припинено за недоведенням об-
винувачення, з-під варти звільнений. Реабілі-
тований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 639

МАРТИНОВ Віктор Степанович, 1926 р. 
народження, нар. і проживав у м. Запоріжжі, 
українець, освіта початкова. Чорнороб за-
лізн. ст. Запоріжжя. Заарештований 29 жов-
тня 1943 року. Звинувачення: під час німець-
кої окупації м. Запоріжжя співробітничав з 
фашистами – в липні 1942 року був завер-
бований поліцією для виявлення комуністів. 
УНКДБ по Запорізькій області 9 листопада 
1943 року справу припинено за недоведен-
ням обвинувачення, з-під варти звільнений. 
Реабілітований у 2000 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1299

МАРТИНОВ Сергій Іванович, 1916 р. 
народження, м. Москва (Росія), росіянин, 
освіта початкова. Проживав у с. Кизияр (нині 
в межах м. Мелітополя) Запорізької області. 
Без постійного місця роботи. Заарештова-
ний 26 листопада 1937 року. Звинувачення: 
в колгоспній конторі с. Кизияр в гаслі «Хай 
живе Сталін» в слові «хай» виправив літеру 
«а» на «у». «Трійкою» УНКВС по Дніпропе-
тровській області 3 грудня 1937 року за ан-
тирадянську агітацію засуджений до 10 років 
позбавлення волі. УНКВС по Дніпропетров-
ській області 16 лютого 1955 року справу 
припинено за амністією від 27.3.1953 року. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1378

МАРТИНЮК Антон Андрійович, 1891 р.
народження, с. Бужани Горохівського р-ну 
Волинської області, українець, малограмот-
ний. Проживав у с. Троїцьке Мелітополь-
ського р-ну Запорізької області. Рядовий 
колгоспник к-спу «Вперед» в с. Троїцьке. За-
арештований 22 листопада 1945 року. Звину-
вачення: з 12 жовтня 1941 року по серпень 
1943 року був старостою сільгоспобщини в 
с. Троїцьке, вихваляв фашизм, відправив на 
каторгу до Німеччини 60 селян. Військовим 
трибуналом військ НКВС Запорізької облас-
ті 7 березня 1946 року засуджений до 15 ро-
ків каторжних робіт і 5 років поразки в пра-
вах за перебування на посаді старости общи-
ни під час німецької окупації та відправку в 
Німеччину на каторгу 50 селян. Військовим 
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трибуналом Таврійського військового округу 
18 січня 1955 року термін покарання змен-
шено до 9 років позбавлення волі 1 3 років 
поразки в правах. З врахуванням перебуван-
ня в  ув’язненні з 1945 року, з-під варти звіль-
нений. Помер в 1957 році. Місце поховання 
невідоме. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 19351

МАРТИНЮК Феодора Парфенівна, 
1887 р. народження, с. Морозівка Корець-
кого р-ну Рівненської області, українка, не-
письменна. Проживала в с. Більманка Куй-
бишевського р-ну Запорізької області. Рядо-
ва колгоспниця к-спу «Комунар» в с. Біль-
манка. Заарештована 27 червня 1938 року. 
Звинувачення: займалася шпигунством на 
користь Польщі. Запорізьким обласним су-
дом 12 квітня 1939 року справа припинена 
за недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнена. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 523

МАРТІНС (МАР-
ТЕНС) Август Готлі-
бович, 1895 р. народ-
ження,    с.    Павлівка
(нині с. Зорівка), про-
живав   у   с.   Терсянка
Новомиколаївсько-
го р-ну Запорізької об-
ласті, німець, освіта не 
встановлена. Колгосп-

ник к-спу «Дружба». Заарештований 2 вересня 
1941 року. Звинувачення: дочка Фріда, будучи 
направленою на оборонні роботи, залишила-
ся на зайнятій противником території. УНКВС 
по Свердловській області 3 квітня 1942 року 
справу припинено у зв’язку зі смертю обвину-
вачуваного 8 лютого 1942 року в Івдельтаборі 
НКВС СРСР. Реабілітований у 1994 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1452

МАРТУС Павло Романович, 1893 р. на-
родження, с. Гайчул (нині с. Новоукраїнка) 
Куйбишевського р-ну, проживав у с. Мари-
нопіль Розівського р-ну Запорізької області, 

українець, освіта початкова. Коваль колгоспу 
ім. Молотова в с. Маринопіль. Заарештова-
ний 7 вересня 1937 року. Звинувачення: про-
водив контрреволюційну шкідницьку робо-
ту в колгоспі, розповсюджував провокацій-
ні чутки про загибель радянської влади, по-
грожував розправою над сільським активом. 
Дніпропетровським обласним судом 25 лю-
того 1939 року справа припинена, з-під варти 
звільнений за недоведенням контрреволю-
ційної агітації. Реабілітований  у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 259

МАРУНОВ Василь Павлович, 1881 р. 
народження, с. Троїцьке Кіровського р-ну 
Ленінградської області, росіянин, освіта по-
чаткова. Проживав у м. Запоріжжі. Бухгал-
тер Запорізького Дніпробуду. Заарештова-
ний 18 лютого 1931 року, а 31 червня 1931 
року переведений на підписку про невиїзд. 
Звинувачення: учасник повстанської органі-
зації. Прокурором м. Запоріжжя 18 вересня 
1931 року справа припинена і запобіжний за-
хід скасовано за недоведенням обвинувачен-
ня. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 975

МАРЦУЛЬ  Ілля  Васильович,   1898 р. 
народження,  с.  Старенці  Берестовицького
р-ну Гродненської області (Білорусь), поляк, 
освіта початкова, член ВКП(б) в 1919-1920 
рр. Проживав у с. Цвіткове (нині приєдна-
не до смт Пришиб) Михайлівського р-ну За-
порізької області. Рядовий колгоспник к-спу 
«Шлях Ілліча» в с. Цвіткове. Заарештова-
ний 19 червня 1938 року. Звинувачення: під-
тримував письмовий зв’язок з родичами, 
які проживали в Польщі, незадоволений ді-
ями радянської влади. Запорізьким облас-
ним судом 22 липня 1939 року справа при-
пинена за недоведенням антирадянської агі-
тації, з-під варти звільнений. Реабілітований 
у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 525

МАРЧЕНКО Василь Іванович, 1881 р. 
народження, с. Матіївка Бахмацького р-ну 
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Чернігівської області, українець, освіта непо-
вна середня. Проживав у смт Кирилівка Яки-
мівського р-ну Запорізької області. Заступник 
директора Кирилівського держкурорту. За-
арештований 17 листопада 1944 року. Звину-
вачення: будучи вороже налаштованим до ра-
дянської влади і партії, в період окупації став 
на службу до німецьких загарбників. Військо-
вим трибуналом військ НКВС Запорізької 
області 9 березня 1945 року засуджений до                                                            
10 років позбавлення волі і 3 років поразки в 
правах за антирадянську агітацію і наклеп на 
радянську владу. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1395

МАРЧЕНКО Яків Іванович, 1912 р. 
народження,нар. і проживав у м. Токмаку 
того ж р-ну Запорізької області, українець, 
освіта неповна середня. Тимчасово ніде не 
працював. Заарештований 2 грудня 1943 
року. Звинувачення: колишній куркуль, під 
час німецької окупації розповсюджував чут-
ки проти радянської влади. Великотокмаць-
ким РВ НКВС 14 січня 1944 року справу 
припинено за недоведенням обвинувачен-
ня, з-під варти звільнений. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1157

МАСОЛЬД Петро Якович, 1898 р. на-
родження, нар. і проживав у с. Новокрас-
нівка Володарського р-ну Донецької облас-
ті, німець, освіта початкова. Рахівник к-спу в                                                                                      
с. Новокраснівка. Заарештований 14 листопа-
да 1932 року. Звинувачення: займався шкідни-
цтвом – розкрадав колгоспний хліб. Дніпро-
петровським обласним судом 2 грудня 1932 
року засуджений до розстрілу з конфіскацією 
майна. Дата виконання вироку та місце похо-
вання невідомі. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 887

МАСОЛЬД Сільвестр Якович, 1907 р. 
народження, нар. і проживав у с. Новокрас-
нівка Володарського р-ну Донецької області, 
німець, освіта початкова. Колгоспник к-спу 
в с. Новокраснівка. Заарештований 1 грудня 

1932 року. Звинувачення: займався шкідни-
цтвом – розкрадав колгоспний хліб. Дніпро-
петровським обласним судом 2 грудня 1932 
року засуджений до 10 років позбавлення 
волі, 5 років поразки в правах і висилки за 
межі України на 5 років після відбуття пока-
рання. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 887

МАССОЛЬД Валентин Іванович, 1900 р. 
народження, нар. і проживав у с. Маринівка 
Розівського р-ну Запорізької області, німець, 
освіта початкова. Колгоспник к-спу в с. Ма-
ринівка. Заарештований 24 березня 1938 року. 
Звинувачення: учасник німецької націоналіс-
тичної організації, розповсюджував наклепи 
на радянську владу. Запорізьким обласним су-
дом 21 червня 1939 року справу припинено, 
з-під варти звільнений за недоведенням обви-
нувачення. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 327

МАТВЄЄВА   Анастасія   Степанівна, 
1886 р. народження, нар. і проживала в              
с. Астраханка Мелітопольського р-ну Запо-
різької області, росіянка, малограмотна, до-
могосподарка. Нововасилівським РВ НКВС 
25 жовтня 1935 року відібрана підписка про 
невиїзд. Звинувачення: листувалася з закор-
донними фашистськими організаціями з ме-
тою одержання від них грошової допомо-
ги. Прокурором Дніпропетровської області           
3 лютого 1936 року справа припинена за не-
доведенням обвинувачення, запобіжний за-
хід скасовано. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 677

МАТІС Іван Іванович, 1901 р. народ-
ження, с. Шпрінгефельд (стара назва) Усти-
нівського р-ну Кіровоградської області, ні-
мець, освіта вища. Проживав у м. Запоріж-
жі. Завідуючий виробництвом заводу заліз-
них конструкцій комбінату «Запоріжсталь». 
Заарештований 23 жовтня 1936 року. Звину-
вачення: контрреволюційно налаштований, 
займався контрреволюційною фашистською 
діяльністю. УНКВС по Дніпропетровській 
області 15 січня 1937 року справу припинено 
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за недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1778

МАТУЗ Микита Кіндратович, 1907 р. 
народження, нар. і проживав у с. Варварів-
ка Долинського р-ну Кіровоградської облас-
ті, українець, освіта початкова. Рядовий кол-
госпник колгоспу «Революція». Заарештова-
ний 5 січня 1933 року. Звинувачення: займав-
ся агітацією проти плану хлібозаготівель. До-
линським РВ ДПУ 4 березня 1933 року спра-
ва припинена за недоведенням злочину, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1081

МАХОВ Іван Іванович, 1887 р. народ-
ження, нар. і проживав у с. Велика Знам’янка 
Кам’янсько-Дніпровського р-ну Запорізької 
області, росіянин, малограмотний. Колгосп-
ник к-спу ім. Сталіна в с. Знам’янка. Заареш-
тований 5 грудня 1937 року. Звинувачення: 
проводив контрреволюційну роботу серед 
колгоспників, розповсюджував наклепниць-
кі чутки про комуністів. Запорізьким облас-
ним судом 15 липня 1939 року справа припи-
нена, з-під варти звільнений за недоведенням 
обвинувачення. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 330

МАХОРІН Микита Григорович, 1872 р. 
народження, нар. і проживав у с. Воскресен-
ка Приазовського р-ну Запорізької області, 
росіянин, освіта початкова, торговець. Заареш-
тований 12 травня 1932 року. Звинувачен-
ня: агітував проти заходів радянської влади 
на селі. Прокурором Дніпропетровської об-
ласті 17 вересня 1932 року справу припине-
но, з-під варти звільнений і висланий за межі 
України. Подальша його доля невідома. Реа-
білітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 988

МАЦКЕЛЬ  Віктор  Петрович,  1897 р. 
народження, с. Ажурайсті (стара назва) Ошмян-
ського р-ну Гродненської області (Білорусь), 

поляк, освіта початкова, член ВКП(б) до 1932 р. 
Проживав у м. Токмаку того ж р-ну Запорізь-
кої області. Формувальник броньоливарного 
цеху Великотокмацького заводу ім. Кірова. Заа-
рештований 7 лютого 1938 року. Звинувачення: 
шпигун-розвідник однієї з капіталістичних кра-
їн. Запорізьким обласним судом 8 червня 1939 
року за контрреволюційну агітацію і вихвалян-
ня фашистського ладу засуджений до 4 років 
позбавлення волі і 3 років поразки в правах, а 
27 жовтня 1939 року після розгляду касаційної 
скарги той же суд зменшив термін покарання до 
3 років позбавлення волі без поразки в правах. 
Верховний cуд УРСР 29 грудня 1939 року піс-
ля розгляду касаційної скарги справу припинив 
за недоведенням злочину. З-під варти його було 
звільнено. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 267

МЕДВЕДЄВ Іван Євсейович, 1900 р. 
народження, с. Вишенка Колпнянського р-ну 
Орловської області (Росія), росіянин, освіта 
початкова. Проживав у м. Запоріжжі. Муляр 
172 дільниці «Військбуду» на залізн. ст. Мо-
кра. Заарештований 29 липня 1935 року. Зви-
нувачення: проводив серед робітників анти-
радянську агітацію, використовуючи релігій-
ні переконання. Дніпропетровським облас-
ним судом 15 листопада 1935 року засудже-
ний до 3 років позбавлення волі і 2 років по-
разки в правах. Реабілітований у 1993 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 168

МЕДВЕДЄВ Іван Іванович, 1874 р. на-
родження, с. Біла Криниця Курської губер-
нії (так у кр. справі), росіянин, малограмот-
ний. Проживав у с. Успенівка Гуляйпільського 
р-ну Запорізької області. Рядовий колгоспник 
к-спу ім. Сталіна в с. Успенівка. Заарештова-
ний 10 вересня 1941 року. Звинувачення: се-
ред односельців розповсюджував провокацій-
ні чутки про становище на фронті. УНКВС по 
Челябінській області (Росія) 21 червня 1992 
року слідство призупинено у зв’язку з не вста-
новленням звинувачуваного в місцях позбав-
лення волі. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1626
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МЕДВЕДЬ Тимофій Григорович, 1903 р. 
народження, нар. і проживав у с. Чулаківка 
Голопристанського р-ну Херсонської облас-
ті, українець, освіта початкова. Відбував по-
карання в Запорізькій виправно-трудовій ко-
лонії, керівництвом якої проти нього 25 квіт-
ня 1939 року порушена кримінальна справа. 
Звинувачення: проводив антирадянську агі-
тацію серед засуджених. Запорізьким облас-
ним судом 9 вересня 1939 року це звинува-
чення скасоване за недоведенням складу зло-
чину, термін за попереднє покарання (2 роки 
позбавлення волі) залишений без змін. По-
дальша його доля невідома. Реабілітований 
у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 732

МЕЖИРИЦЬКИЙ Станіслав Павло-
вич, 1887 р. народження, с. Княгиничі Рога-
тинського р-ну Івано-Франківської області, 
поляк, освіта початкова. Проживав у м. Запо-
ріжжі. Слюсар Запорізького коксохімзаводу.     
Заарештований 18 лютого 1938 року. Звинува-
чення: учасник антирадянської групи, прово-
див антирадянську агітацію. Запорізьким об-
ласним судом 10 червня 1939 року справа при-
пинена, з-під варти звільнений за недоведенням
складу злочину. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 324

МЕКК Густав Петрович, 1886 р. народ-
ження, нар. і проживав у с. Гофенталь (нині 
приєднане до м. Молочанська) Токмацько-
го р-ну Запорізької області, німець, освіта 
не встановлена. Колгоспник к-спу ім. Куй-
бишева. Заарештований 7 вересня 1941 року. 
Звинувачення: член сім’ї  зрадника батьків-
щини – рідний брат перейшов на бік німців. 
УНКВС Свердлвської області 3 квітня 1942 
року справу припинено у зв’язку зі смертю 
обвинувачуваного 2 березня 1942 року в Ів-
дельтаборі НКВС СРСР. Реабілітований у 
2000 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1450

МЕЛАЙ Микита Степанович, 1897 р. 
народження, нар. і проживав у с. Новоолек-

сіївка Приморського р-ну Запорізької облас-
ті, українець, освіта початкова. Швець кол-
госпу в с. Новоолексіївка. Заарештований                    
6 червня 1938 року. Звинувачення: колишній 
куркуль, раніше служив у білій армії, учас-
ник контрреволюційної повстанської органі-
зації. Запорізьким обласним судом 19 травня 
1939 року засуджений до 4 років позбавлен-
ня волі і 5 років поразки в правах, а 19 груд-
ня 1939 року справа припинена за недоведен-
ням злочину, з-під варти звільнений. Реабілі-
тований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 260

МЕЛЬМАН Лідія Федорівна, 1910 р. 
народження, с. Констрове (стара назва) Ток-
мацького р-ну, проживала в с. Терпіння Мелі-
топольського р-ну Запорізької області, німке-
ня, освіта початкова, домогосподарка. Зааре-
штована 5 вересня 1944 року. Звинувачення: 
перебуваючи на окупованій території, офор-
милася «фольксдойче». УНКВС по Запорізь-
кій області 7 жовтня 1944 року справа при-
пинена за відсутністю складу злочину, з-під 
варти звільнена. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1211

МЕЛЬНИЧЕНКО Іван Корнійович, 
1919 р. народження, нар. і проживав у с. Но-
воолександрівка Запорізького р-ну Запорізь-
кої області, українець, освіта початкова. Бри-
гадир дільничої бригади к-пу «13-річчя Жов-
тня» у с. Новоолександрівка. Заарештований 
20 грудня 1947 року. Звинувачення: активно 
допомагав німецькому окупаційному режиму 
у 1941 – 1943 рр. Таврійським військовим три-
буналом 13 травня 1948 року засуджений до 
15 років позбавлення волі за співробітництво 
з німецькою окупаційною владою. Верховним 
судом СРСР 25 лютого 1955 року вирок відмі-
нено і з-під варти звільнений за недоведенням 
злочину. Реабілітований у 1991 році.

 ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1422

МЕЛЬНИЧУК (МИЛЬНИЧУК) Іван 
Никифорович, 1902 р. народження, с. Ново-
сілка Голованівського р-ну Кіровоградської      
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області, українець, малограмотний, член 
ВКП(б) у 1932 – 1934 рр. Проживав у м. Запо-
ріжжі. Муляр шамотно-динасового заводу ком-
бінату «Запоріжсталь». Заарештований 17 лип-
ня 1938 року. Звинувачення: проводив актив-
ну антирадянську діяльність. Військовим три-
буналом Харківського військового округу 25 
жовтня 1939 року справу припинено за недове-
денням обвинувачення, з-під варти звільнений. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 589

МЕНДРИК Петро Павлович, 1911 р. 
народження, с. Водяне, проживав у с. Ново-
водяне Кам’янсько-Дніпровського р-ну Запо-
різької області, українець, малограмотний. 
Тракторист колгоспу «Червоний боєць» в                                                                                     
с. Нововодяне. Заарештований 30 квітня 
1938 року. Звинувачення: 30 квітня 1938 року 
в буфеті і в конторі колгоспу агітував селян 
проти радянської влади і дискредитував вож-
дя Й. Сталіна. Запорізьким обласним судом 
16 липня 1939 року засуджений до 3 років 
позбавлення волі і 2 років поразки в правах 
за дискредитацію вождів партії та уряду. Ре-
абілітований у 1993 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 231

МЕРЕЖКО Григорій Андрійович, 1913 р.
народження, нар. і проживав у с. Кінські Роз-
дори Пологівського р-ну Запорізької об-
ласті, українець, малограмотний, селянин-
одноосівбник. Заарештований 30 серпня 1931 
року, а 5 жовтня 1931 року переведений на під-
писку про невиїзд. Звинувачення: учасник гру-
пового підпалу клуні кандидата в чл. КП(б)У
Бідного. Чубарівським РВ ДПУ 10 жовтня 
1931 року справу припинено за недоведенням 
обвинувачення, запобіжний захід скасовано. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1004

МЕРЕЖКО Данило Іванович, 1881 р. 
народження, с. Кінські Роздори, проживав у 
м. Пологах того ж р-ну Запорізької області, 
українець, малограмотний. Швець промартілі 
«Серп і Молот» в м. Пологах. Заарештований

14 квітня 1947 року. 
Звинувачення: під час  
окупації німцями Запо-
різької області вихва-
ляв Гітлера і фашизм, 
відкрив в м. Пологах 
шкіряний завод, який 
обслуговував німець-
ких загарбників. Запо-
різьким обласним су-

дом 24 липня 1947 року засуджений до 10 ро-
ків позбавлення волі і 5 років поразки в пра-
вах за антирадянську агітацію в період ні-
мецької окупації. Реабілітований у 1992 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1306

МЕРКУЛОВ Сергій Фадейович, 1887 р. 
народження, нар. і проживав у с. Новоспасів-
ка (нині с. Осипенко) Бердянського р-ну За-
порізької області, українець, освіта початко-
ва. Муляр колгоспу «Заповіт Ілліча» в с. Но-
воспасівка. Заарештований 23 травня 1938 
року. Звинувачення: протягом ряду років про-
водив контрреволюційну повстанську діяль-
ність. Запорізьким обласним судом 25 квітня 
1939 року засуджений до 3 років позбавлен-
ня волі і 3 років поразки в правах за антира-
дянську агітацію. Реабілітований у 1995 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 272

МИНЬКО Михайло Свиридович, 1891 р.
народження, нар. і проживав у с. Балки Васи-
лівського р-ну Запорізької області, українець, 
освіта початкова, член ВКП(б) у 1919 – 1923 рр. 
Десятник колійного будівництва Василівського 
залізничного відділу. Заарештований 12 червня 
1938 року. Звинувачення: вів активно контрре-
волюційну пропаганду. Помер у Дніпропетров-
ській в’язниці не раніше 16 вересня 1938 року 
і не пізніше 30 грудня 1938 року. Василівським 
РВ НКВС 5 січня 1939 року справу припинено 
у зв’язку зі смертю підсудного (дата смерті не 
зазначена). Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1773

МИНЬКО Феодора Єгорівна, 1900 р. 
народження, с. Велика Лепетиха того ж р-ну 
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Херсонської області, українка, освіта почат-
кова, домогосподарка. Проживала в м. Ме-
літополі Запорізької області. 6 грудня 1951 
року відібрана підписка про невиїзд. Звину-
вачення: сестра зрадника батьківщини. МДБ 
СРСР 3 квітня 1952 року справу припинено 
за відсутністю складу злочину, запобіжний 
захід скасовано. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1495

МИРОНЕНКО Яків Романович, 1905 р. 
народження, нар. і проживав у м. Василівка 
того ж р-ну Запорізької області, українець, 
освіта початкова. Колгоспник к-спу ім. Воро-
шилова. Заарештований 1 квітня 1938 року. 
Звинувачення: проводив антирадянську агі-
тацію серед колгоспників. Дніпропетров-
ським обласним судом 18 червня 1938 року 
справа припинена, з-під варти звільнений за 
недоведенням обвинувачення. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 316

МИРОНОВ Іван Васильович, 1884 р. 
народження, с. Аненка Єгор’євського р-ну 
Московської області (Росія), росіянин, осві-
та початкова. Проживав у м. Запоріжжі. Де-
сятник Запорізького Дніпробуду. Заарешто-
ваний 14 лютого 1931 року, а 6 червня 1931 
року переведений на підписку про невиїзд. 
Звинувачення: учасник повстанської органі-
зації, яка мала на меті повалення радянської 
влади. Прокурором м. Запоріжжя 23 червня 
1931 року справа припинена, запобіжний за-
хід скасований за недоведенням обвинува-
чення.  Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 974

МИРОПОЛЬСЬКИЙ Михайло Оме-
лянович, 1890 р. народження, с. Бурлацьке 
Пологівського р-ну, проживав у смт Ново-
миколаївка того ж р-ну Запорізької області, 
українець, освіта середня. Вчитель семиріч-
ної школи в смт Новомиколаївка. Заарешто-
ваний 18 березня 1931 року. Звинувачення: 
учасник контрреволюційної організації, сис-
тематично агітував проти господарчих і по-

літичних кампаній радянської влади на селі. 
Новомиколаївським РВ ДПУ 30 серпня 1931 
року справу припинено за недоведенням об-
винувачення, з-під варти звільнений. Реабілі-
тований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1719

МИСЕНКО Олександр Тихонович, 
1907 р. народження, нар. і проживав у м. За-
поріжжі, українець, освіта вища, член КП(б)У
у 1928 – 1938 рр. Завідуючий обліково-
статистичним відділом Запорізького міськ-
виконкому. Заарештований 25 січня 1938 
року. Звинувачення: активний учасник анти-
радянської організації правих. Запорізьким 
обласним судом 26 липня 1939 року засудже-
ний до 3 років позбавлення волі. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 246

МИХАЙЛЕНКО Іван Степанович, 
1907 р. народження, с. Любимівка Кахов-
ського р-ну Херсонської області, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Карлсрує 
(нині с. Зразкове) Михайлівського р-ну Запо-
різької області. Бригадир колгоспу в с. Карл-
срує. Заарештований 10 листопада 1943 року. 
Звинувачення: працював старостою на оку-
пованій німцями території, активно допо-
магав окупантам. Михайлівським РВ НКДБ       
8 березня 1944 року справу припинено за не-
доведенням обвинувачення, направлений в 
спецтабір НКВС для фільтрації. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1348

МИХАЙЛЕНКО Максим Панасович, 
1907 р. народження, нар. і проживав у с. Бе-
рестове Бердянського р-ну Запорізької об-
ласті, українець, малограмотний. Тракто-
рист Берестовецької МТС. Заарештований 
29 жовтня 1935 року. Звинувачення: спі-
вав контрреволюційні пісні, дискредитуючи 
вождів партії і радянської влади. Дніпропе-
тровським обласним судом 21 березня 1936 
року засуджений до 2 років позбавлення волі 
і 1 року поразки в правах за дискредитацію 
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керівників партії і уряду. Реабілітований у 
1990 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 854

МИХАЙЛЕЦЬ Михайло Євстахійович, 
1898 р. народження, с. Шилівка Диканського 
(або Решетилівського) р-ну Полтавської облас-
ті, українець, освіта початкова, член ВКП(б)У 
1932 – 1936 рр. Проживав у  м. Запоріжжі. На-
чальник електровідділу однієї з МТС Запо-
різького р-ну. Заарештований 6 листопада 
1936 року. Звинувачення: вів активну контрре-
волюційну троцькістську діяльність. Дніпро-
петровським обласним судом 14 липня 1937 
року засуджений до 4 років позбавлення волі і 
2 років поразки в правах. Після розгляду каса-
ційної скарги 12 травня 1938 року справу при-
пинено за недоведенням обвинувачення, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 686

МИХАЙЛИНА   Григорій   Петрович,
1897 р. народження, нар. і проживав у              
с. Ворошилівка (нині с. Любимівка) Гуляй-
пільського р-ну Запорізької області, украї-
нець, освіта початкова. Обліковець колгоспу         
ім. Кірова в с. Ворошилівка. Заарештований 
10 червня 1938 року. Звинувачення: актив-
ний учасник контрреволюційної махновської 
організації. Запорізьким обласним судом                                                                                        
11 червня 1939 року справа припинена за не-
доведенням антирадянської агітації, з-під вар-
ти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 521

МИХАЙЛОВ Макар Михайлович, 
1883 р. народження, м. Санкт-Петербург (Ро-
сія), росіянин, освіта початкова, член РСДРП 
(меншовиків) у 1901 – 1919 рр. Проживав у 
с. Піщане (нині його немає) Мелітопольсько-
го р-ну Запорізької області. Завідуючий ін-
струментальною майстернею заводу ім. Во-
ровського в м. Мелітополі. Заарештований 
30 квітня 1937 року. Звинувачення: проводив 
контрреволюційну діяльність, агітував проти 
радянської влади. Дніпропетровським облас-
ним судом 3 вересня 1937 року за антирадян-

ську агітацію засуджений до 3 років позбав-
лення волі і 2 років поразки в правах. Реабі-
літований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 832

МИХАЙЛОВ Степан Ілліч, 1907 р. на-
родження, нар. і проживав у с. Коларівка При-
морського р-ну Запорізької області, болга-
рин, малограмотний. Комбайнер-тракторист 
колгоспу в с. Коларівка. Заарештований          
6 червня 1938 року. Звинувачення: проводив 
антирадянську агітацію. Запорізьким облас-
ним судом 26 травня 1939 року справа при-
пинена за недоведенням контрреволюційної 
агітації, з-під варти звільнений. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 515

МИХЕЛЬСОН Костянтин Адольфович, 
1887 р. народження, м. Полоцьк Вітебської об-
ласті (Білорусь), росіянин, освіта середня ду-
ховна. Проживав у с. Костянтинівка Мелі-
топольського р-ну Запорізької області. Дия-
кон Костянтинівської православної громади.         
Заарештований 30 квітня 1937 року. Звинува-
чення: проводив контрреволюційну діяльність 
релігійного спрямування. Дніпропетровським 
обласним судом 4 вересня 1937 року засудже-
ний до 5 років позбавлення волі і 3 років пораз-
ки в правах. Помер в Сибіртаборі НКВС СРСР 
2 квітня 1938 року. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 718

МИЩУК Ганна Климівна, 1915 р. на-
родження, с. Грушівка Ковельського р-ну Во-
линської області, українка, малограмотна, 
член ВЛКСМ. Проживала в м. Мелітополі За-
порізької області. Модистка артілі «Промтек-
стиль». Заарештована 16 жовтня 1937 року. 
Звинувачення: була перекинута на територію 
СРСР з контрреволюційними шпигунськими 
завданнями. УНКВС по Дніпропетровській 
області 21 листопада 1937 року справу при-
пинено за недоведенням обвинувачення, з-під 
варти звільнена. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1783
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М І Л Е Й К О В -
СЬКИЙ Меєр Лейбо-
вич, 1879 р. народжен-
ня, м. Кременчук того 
ж р-ну Полтавської об-
ласті, єврей, освіта по-
чаткова. Проживав у   
м. Мелітополі Запо-
різької області. Годин-
никовий майстер артілі 

«Перше травня» в м. Мелітополі. Заарештова-
ний 12 квітня 1941 року. Звинувачення: актив-
ний член партії меншовиків в 1903 – 1929 рр. 
Запорізьким обласним судом 12 липня 1941 
року за антирадянську агітацію засуджений 
до 5 років позбавлення волі і 2 років поразки 
в правах. Реабілітований у 1992 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1101

МІЛИЧЕВА (МІЛИЧ) Ксенія Петрів-
на, 1889 р. народження, нар. і проживала 
в с. Піщане (нині його немає) Мелітополь-
ського р-ну Запорізької області, росіянка, 
освіта початкова. Монахиня. Заарештова-
на 5 січня 1938 року. Звинувачення: учасни-
ця контрреволюційної групи церковників, 
які агітували проти радянської влади. Ме-
літопольським РВ НКВС 5 січня 1939 року 
справа припинена, з-під варти звільнена за 
недоведенням обвинувачення. Реабілітова-
на у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 146

МІЛЯВСЬКИЙ Еля Когосович, 1887 р. 
народження, м. Хойники того ж р-ну Гомель-
ської області (Білорусь), єврей, освіта по-
чаткова. Проживав у німецькій колонії Гоф-
феннунг Новозлатопільського р-ну (старі на-
зви) Запорізької області. Виключений з кол-
госпу з посади бригадира виноградарів. Заа-
рештований 15 січня 1933 року. Звинувачен-
ня: проводив антирадянську агітацію. Ново-
златопільським РВ ДПУ 21 січня 1933 року 
справа направлена на Особливу нараду ДПУ 
УСРР. Подальша його доля невідома. Реабі-
літований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1082       

МІЛЬЧЕВ Микола Іванович, 1898 р. на-
родження, с. Преслав, проживав у с. Інзівка 
Приморського р-ну Запорізької області, бол-
гарин, освіта середня ветеринарна. Ветери-
нарний фельдшер у с. Інзівка. Заарештований 
26 червня 1935 року. Звинувачення:був учас-
ником контрреволюційної болгарської органі-
зації і проводив роботу на знищення худоби 
в колгоспах. Прокурором Дніпропетровської 
області 7 вересня 1935 року справу припине-
но за недоведенням обвинувачення, з-під вар-
ти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1789

МІЛЬЧЕВСЬКИЙ Олександр Савич, 
1884 р. народження, с. Преслав Приморсько-
го р-ну, проживав у с. Андрівка Бердянського 
р-ну Запорізької області, болгарин, освіта се-
редня. Ветеринарний фельдшер в с. Андрів-
ка. Заарештований 27 червня 1935 року. Зви-
нувачення: активний учасник контрреволю-
ційної фашистської групи, метою якої було 
шкідництво у тваринництві колгоспів. Про-
курором Дніпропетровської області 7 верес-
ня 1935 року справу припинено за недове-
денням обвинувачення, з-під варти звільне-
ний. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1789

МІНЕЄВ Георгій Іванович, 1915 р. на-
родження, с. Школа Валандинського р-ну 
(так у кр. справі) Саратовської області, ро-
сіянин, освіта початкова. Проживав у м. За-
поріжжі. Заарештований 14 листопада 1943 
року. Звинувачення: підозрювався в шпигун-
стві на користь Німеччини. Запорізьким вій-
ськовим трибуналом військ НКВС 15 берез-
ня 1944 року засуджений до 10 років позбав-
лення волі за дезертирство з лав Червоної  
армії. Направлений в штрафну роту діючої 
армії. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1370

МІРОШНИЧЕНКО Василь Григоро-
вич, 1904 р. народження, нар. і проживав у 
с. Різдвянка Новомиколаївського р-ну Запо-
різької області, українець, освіта початкова, 



334

селянин-одноосібник. Заарештований 4 січня 
1933 року, а 3 березня 1933 року переведений 
на підписку про невиїзд. Звинувачення: прово-
див антирадянську агітацію. Подальша його 
доля невідома. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 971

МІХОВ Дмитро Дмитрович, 1900 р. на-
родження, с. Зеленівка, проживав у с. Ганнів-
ка Приморського р-ну Запорізької області, бол-
гарин, освіта не встановлена. Рядовий колгосп-
ник к-спу в с. Ганнівка. Заарештований у берез-
ні 1938 року. Звинувачення: проводив контр-
революційну агітацію на селі. Подальша його 
доля невідома. Реабілітований у 1991 році.

ДАЗО. - Ф.Р. - 5747. - Оп. 3. - Спр. 442

МІЩЕНКО Василь Гордійович, 1907 р. 
народження, нар. і проживав у смт Михайлів-
ка того ж р-ну Запорізької області, українець, 
освіта середня. Військовослужбовець 32 гвар-
дійського механізованого полку. Заарештова-
ний 2 листопада 1945 року. Звинувачення: до-
бровільно здався німцям в полон, поступив на 
службу окупаційної влади, мав тісний зв’язок з 
каральними органами «СД» і контррозвідкою. 
Військовим трибуналом Таврійського військо-
вого округу 2 липня 1946 року справу припи-
нено за відсутністю складу злочину, з-під вар-
ти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1431

МІЩЕНКО Євдокія Іванівна, 1907 р. 
народження, м. Запоріжжя, українка, непись-
менна. Без певного місця проживання і ро-
боти. Заарештована 2 березня 1945 року. 
Звинувачення: займалась бродяжництвом і 
була учасницею церковно-монархічної гру-
пи, яка займалася антирадянською діяльніс-
тю. УНКДБ по Запорізькій області 15 серпня 
1945 року справу направлено на розгляд Осо-
бливої наради при НКВС СРСР. Подальша її 
доля невідома. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1288

МІЩЕНКО Йосип Митрофанович, 1894 р.
народження,  нар.  і  проживав у м. Гуляйполі

того ж р-ну Запорізької області, українець, 
малограмотний. Член правління колгоспу 
«Ударник» в м. Гуляйполі. Заарештований     
22 листопада 1932 року. Звинувачення: зривав 
хлібозаготівлю 1932 року, займався контрре-
волюційним саботажем. Дніпропетровським 
обласним судом 29 листопада 1932 року засу-
джений до 1 року і 6 місяців позбавлення волі 
за зрив хлібозаготівель в 1932 році. Реабіліто-
ваний у 1990 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 599

МІЩЕНКО Михайло Кузьмич, 1898 р. 
народження, нар. і проживав у м. Бердянську 
Запорізької області, українець, освіта почат-
кова. Рядовий робітник комишевого госпо-
дарства Бердянського міськпрому. Заарешто-
ваний 20 вересня 1944 року. Звинувачення: 
перебуваючи на окупованій німцями терито-
рії, добровільно пішов на службу до окупан-
тів – працював квартальним старостою, ви-
казував німцям радянських патріотів. Оси-
пенківським МВ НКДБ 8 грудня 1944 року 
справу припинено за недоведенням обвину-
вачення, з-під варти звільнений і направле-
ний в спецтабір НКВС для фільтрації. По-
дальша його доля невідома. Реабілітований 
у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1393

МОГИЛЬНИЙ Петро Васильович, 
1905 р. народження, нар. і проживав у              
с. Щасливе Оріхівського р-ну Запорізької об-
ласті, українець, освіта початкова. Рахівник  
колгоспу «Широкий лан» в с. Щасливе. За-
арештований 16 березня 1933 року. Звинува-
чення: учасник повстанської організації. За-
порізьким МВ ДПУ 4 квітня 1933 року спра-
ва припинена за недоведенням обвинувачен-
ня, з-під варти звільнений. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 725

МОГОРИЧЕВ Яків Савелійович, 1901 р.
народження, с. Тимошівка, проживав у        
смт Михайлівка того ж р-ну Запорізької об-
ласті, єврей, освіта початкова. Завідуючий 
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перукарнею в смт  Михайлівка. Заарештова-
ний 12 червня 1938 року. Звинувачення: сис-
тематично проводив антирадянську агітацію 
з повстанськими тенденціями. Запорізьким 
обласним судом 23 липня 1939 року справу 
припинено за недоведенням обвинувачен-
ня, з-під варти звільнений. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 363

МОЖАРОВСЬКИЙ Михайло Вікен-
тійович, 1909 р. народження, с. Голубієви-
чі Народицького р-ну Житомирської області, 
українець, освіта незакінчена середня. Про-
живав у м. Оріхові того ж р-ну Запорізької 
області. Завідуючий базою райспоживспілки 
в м. Оріхові. Заарештований 18 березня 1938 
року. Звинувачення: був активним членом 
військово-троцькістської організації. Дніпро-
петровським УДБ НКВС 25 січня 1939 року 
справа припинена, з-під варти звільнений. 
Подальша його доля невідома. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1885

МОК Теодор Кар-
лович, 1889 р. народ-
ження, нар. і проживав  
у  с. Райгород (нині при-
єднане до с. Листвянка) 
Розівського р-ну Запо-
різької області, німець, 
освіта початкова. Безро-
бітний. Заарештований       
30 листопада 1934 року, 

а 29 травня 1935 року переведений на під-
писку про невиїзд. Звинувачення: проводив 
контрреволюційну націоналістичну діяль-
ність. Дніпропетровським обласним судом    
8 березня 1936 року засуджений до 3 років 
позбавлення волі і 2 років поразки в правах. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 985

МОЛЧАНОВ Євген Дмитрович, 1928 р. 
народження, м. Запоріжжя, українець, осві-
та неповна середня. Проживав у м. Лейп-

ціг (Німеччина). Зубний технік у приватно-
го стоматолога. Заарештований 18 жовтня 
1945 року. Звинувачення: в 1943 році разом 
з сім’єю евакуювався із Запоріжжя до Німеч-
чини. УНКДБ по Запорізькій області 21 бе-
резня 1946 року справу припинено за недове-
денням злочину, з-під варти звільнений. Реа-
білітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1224

МОЛЧАНОВ Микола Павлович, 1886 р.
народження, с. Шубино Рабинського р-ну 
Орловської області, Росія, росіянин, освіта 
початкова. Проживав у с. Давидівка Якимів-
ського р-ну Запорізької області. Без постій-
ного місця роботи. Заарештований 15 січня 
1933 року. Звинувачення: займався антира-
дянською агітацією. Відділом ДПУ по Дні-
пропетровській області 13 лютого 1933 року 
справа припинена за недоведенням складу 
злочину, з-під варти звільнений. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 973

МОЛЧАНОВ Родіон Омелянович, 1889 р.
народження, с. Темрюк Пролетарської райра-
ди м. Донецька, проживав у с. Українка Воло-
дарського р-ну Донецької області, українець, 
освіта початкова, селянин-одноосібник. За-
арештований 18 жовтня 1932 року. Звинува-
чення: займався шкідництвом – систематич-
но розкрадав хліб і тварин у колгоспі. Дні-
пропетровським обласним судом 2 грудня 
1932 року засуджений до 8 років позбавлен-
ня волі. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 887

МОЛЧАНОВА Віра Андріївна, 1898 р. 
народження, нар. і проживала в м. Запоріжжі, 
росіянка, освіта не встановлена. Прибираль-
ниця молочно-контрольної станції в м. Запо-
ріжжі. 7 червня 1947 р. відібрана підписка 
про невиїзд. Звинувачення: її чоловік – зрад-
ник батьківщини. УМДБ Запорізької області 
25 лютого 1952 року справу припинено, під-
писку про невиїзд з постійного місця прожи-
вання анульовано згідно з рішенням МДБ 
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СРСР про назастосування щодо неї вислання. 
Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1505

МОРОЗ Дмитро Калістратович, 1884 р. 
народження, нар. і проживав у с. Новоіва-
нівка Оріхівського р-ну Запорізької області, 
українець, освіта початкова. Конюх колгос-
пу ім. К.Маркса в с. Новоіванівка. Заареш-
тований 16 травня 1938 року. Звинувачення: 
був активним учасником контрреволюцій-
ної повстанської організації. Запорізьким 
обласним судом 17 травня 1939 року засу-
джений до 1 року позбавлення волі за анти-
радянські висловлювання. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 335

МОРОЗОВ Микола Васильович, 1897 р.
народження, с. Новоданилівка, проживав у 
смт Якимівка того ж р-ну Запорізької облас-
ті, росіянин, освіта початкова. Завідуючий 
швейною майстернею ім. 5 грудня в смт Яки-
мівка. Заарештований 9 червня 1938 року. 
Звинувачення: протягом 1922-1938 рр. про-
водив контрреволюційну троцькістську анти-
радянську діяльність. Запорізьким обласним 
судом 30 червня 1939 року справа припинена 
за недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 526

МОРОЗОВ Юхим Кіндратович, 1897 р. 
народження, с. Березуга Рославського р-ну 
Смоленської області (Росія), росіянин, осві-
та вища, член ВКП(б) до 1932 року. Прожи-
вав у с. Охрімівка Якимівського р-ну Запо-
різької області. Викладач Охрімівської рай-
колгоспшколи. Заарештований 24 січня 1939 
року. Звинувачення: проводив серед студен-
тів агітацію, спрямовану проти радянської 
влади. Запорізьким обласним судом 31 лип-
ня 1939 року справу припинено,  з-під варти 
звільнений за недоведенням складу злочину. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 328

МОРОХОВСЬКИЙ Олексій Григоро-
вич, 1908 р. народження, нар. і проживав у 
м. Запоріжжі, українець, освіта початкова. 
Технічний секретар при парторгові служби 
руху поїздів залізн. ст. Запоріжжя-Перше. 
Заарештований 11 лютого 1935 року. Звину-
вачення: пропагував троцькістські ідеї про 
неможливість побудови комунізму в одній 
окремо взятій країні. Транспортним відділом 
УДБ УРСР 26 травня 1935 року справу при-
пинено за недоведенням антирадянської агі-
тації, з-під варти звільнений. Реабілітований 
у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1595

МОСЕЙКО Матвій Минович, 1895 р. 
народження, с. Чапаєвка, проживав у с. Ба-
лочки Пологівського р-ну Запорізької облас-
ті, українець, малограмотний. Коваль к-спу 
«14 років Жовтня». Заарештований 5 груд-
ня 1943 року. Звинувачення: підозрювався в 
шпигунській діяльності на користь німецької 
розвідки, зберігав у себе радіостанцію типу 
«Север». Пологівським РВ НКДБ 21 березня 
1944 року справу припинено за недоведен-
ням обвинувачення, з-під варти звільнений. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1334

МОСКАЛЕНКО Федір Павлович, 1894 р.
народження, нар. і проживав у с. Бокове Лю-
башівського р-ну Одеської області, українець, 
малограмотний. Бригадир колгоспу ім. Чуба-
ря. Заарештований 22 листопада 1932 року. 
Звинувачення: проводив агітацію серед се-
лян, спрямовану на зрив молотьби. Долин-
ським РВ ДПУ 2 січня 1933 року справа при-
пинена за недоведенням обвинувачення, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 977

МОСКОВКА Іван Єрофійович, 1902 р. 
народження, нар. і проживав у с. Мала Ток-
мачка Оріхівського р-ну Запорізької облас-
ті, українець, малограмотний. Бригадир кол-
госпу ім. ІІІ Інтернаціоналу. Заарештований      
17 серпня 1946 року. Звинувачення: під час 
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окупації співробітничав з німецькими влас-
тями. Військовим трибуналом Таврійського 
військового округу 23 листопада 1946 року 
засуджений до 7 років позбавлення волі і         
3 років поразки в правах. Військовою коле-
гією Верховного суду СРСР 14 січня 1947 
року справу припинено, з-під варти звільне-
ний. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1284

МРОЧКОВСЬКА (МРАЧКОВСЬКА) 
Олена Георгіївна,  1887 р. народження, 
смт Брацлав Немирівського р-ну Вінниць-
кої області, українка, освіта вища. Прожива-
ла в м. Запоріжжі. Викладач німецької мови 
в школі № 22 м. Запоріжжя. Заарештована                     
20 вересня 1937 року. Звинувачення: колиш-
ня дворянка, дочка підполковника царської 
армії, займалася шпигунством на користь од-
нієї з агресивних держав. Особливою нара-
дою при НКВС СРСР 22 грудня 1937 року за-
суджена до 10 років позбавлення волі. Звіль-
нена з ув’язнення 9 серпня 1943 року. Реабі-
літована в 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1633

МУЗИКА Микола Кузьмич, 1902 р. на-
родження, с. Микільське Солонянського р-ну 
Дніпропетровської області, українець, освіта 
незакінчена вища. Проживав у смт Якимів-
ка того ж р-ну Запорізької області. Заступник 
директора Якимівської МТС. Заарештова-
ний 4 грудня 1937 року. Звинувачення: про-
водив контрреволюційну націоналістичну ді-
яльність та агітацію. Запорізьким обласним 
судом 2 липня 1939 року справа припинена 
за недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 524

МУЛ Василь Миколайович, 1893 р. на-
родження, с. Солошине (нині приєднане до 
с. Чапаєвка) Пологівського р-ну, проживав 
у с. Данилівка Новомиколаївського р-ну За-
порізької області, українець, неписьменний. 
Рядовий колгоспник к-спу ім. Кірова. Зааре-
штований 28 червня 1938 року. Звинувачен-

ня: колишній учасник махновської повстан-
ської організації, вів повстанську роботу 
проти радянської влади. Запорізьким облас-
ним судом 21 липня 1939 року засуджений 
до 1 року позбавлення волі і 1 року поразки 
в правах за контрреволюційні погляди про-
ти продажу хліба державі та проти реалізації 
позики. Реабілітований у 1992 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 419

МУЛЛАГУЛОВ Камал Фатахович, 
1902 р. народження, с. Яктикуль Гафурійсь-
кого р-ну Башкирської Автономної респуб-
ліки, башкир, освіта неповна середня, член 
ВКП(б). Оперуповноважений відділу УНКВС 
по Запорізькій області. Проживав у м. Запо-
ріжжі. Управлінням НКВС по Запорізькій об-
ласті    17 травня 1944 року відібрана підпис-
ка про невиїзд. Звинувачення: порушив наказ 
НКВС про порядок перевезення секретних 
документів, які були викрадені. Військовим 
трибуналом військ НКВС Запорізької області 
8 червня 1944 року засуджений до 5 років по-
збавлення волі умовно з випробувальним тер-
міном на 2 роки. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1113

МУМЖІЙСЬКИЙ Федір Петрович, 
1881 р. народження, с. Дмитрівка (стара на-
зва) Якимівського р-ну, проживав у с. Ботієве 
Приазовського р-ну Запорізької області, бол-
гарин, освіта початкова. Рахівник Богданів-
ської споживспілки. Заарештований 1 груд-
ня 1936 року. Звинувачення: проводив ан-
тирадянську агітацію. Дніпропетьровським 
обласним судом 17 вересня 1937 року засу-
джений до 6 років позбавлення волі і 3 ро-
ків поразки в правах. Запорізьким обласним 
судом 3 лютого 1940 року термін покарання 
зменшено до 3 років позбавлення волі і 2 ро-
ків поразки в правах. Враховуючи відбутий 
в ув’язненні термін, з-під варти звільнений. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 436

МУНТЯН Дмитро Павлович, 1885 р. 
народження, м. Нікополь того ж р-ну Дніпро-
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петровської області, 
українець, освіта не-
закінчена вища. Про-
живав у м. Запоріж-
жі. Викладач геогра-
фії СШ № 10 та № 7. 
Заарештований 29 січ-
ня 1944 року. Звинува-
чення: під час окупації 
німцями м. Запоріжжя 

в 1941 – 1943 рр. був директором СШ № 9, 
виховував школярів в антирадянському дусі, 
підозрювався в членстві в ОУН. Військовим 
трибуналом військ НКВС Запорізької облас-
ті    13 березня 1944 року засуджений до 8 ро-
ків позбавлення волі і 3 років поразки в пра-
вах. Помер 4 травня 1944 року в сільгоспко-
лонії № 7 НКВС Запорізької області. Реабілі-
тований 2 березня 1992 року.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1384

МУНТЯНОВ Панас Тимофійович,  
1896 р. народження, нар. і проживав у с. Зе-
ленівка Приморського р-ну Запорізької об-
ласті, болгарин, освіта початкова. Сторож 
МТС в с. Зеленівка. Заарештований 16 бе-
резня 1938 року. Звинувачення: агітував про-
ти заходів радянської влади на селі. Запо-
різьким обласним судом 27 травня 1939 року 
справа припинена за недоведенням антира-
дянської агітації, з-під варти звільнений. Ре-
абілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 522.

ДАЗО, Ф.Р. – 5747, оп. 3, спр. 442

МУРАВСЬКА Лідія Варламівна, 1917 р. 
народження, с. Кашперівка Баранівського р-ну 
Житомирської області, українка, освіта серед-
ня. Проживала в с. Федорівка Запорізького р-ну 
Запорізької області. Без постійного місця робо-
ти. Заарештована 7 серпня 1937 року. Звину-
вачення: проводила контрреволюційну агіта-
цію серед населення. Дніпропетровським об-
ласним судом 14 серпня 1938 року справу при-
пинено за недоведенням обвинувачення, з-під 
варти звільнена. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 848

МУРАТОВ Георгій Олексійович, 1906 р. 
народження, м. Молодечно того ж р-ну Мін-
ської області (Білорусь), росіянин, освіта се-
редня. Проживав у м. Запоріжжі. Кресляр-
конструктор контрольно-технологічного бюро 
Дніпробуду. Заарештований 16 лютого 1931 
року. Звинувачення: активний учасник по-
встанської контрреволюційної організації, яка 
ставила метою повалення радянської влади. 
Запорізькою окружною прокуратурою 6 жов-
тня 1931 року справу припинено за  недове-
денням обвинувачення, з-під варти звільне-
ний. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 212

МУСАТОВ Василь Нилович, 1893 р. 
народження, с. Іпоть Спас-Деменського р-ну 
Калузької області (Росія), росіянин, освіта 
початкова. Проживав у м. Запоріжжі. Тесляр 
листопрокатбуду № 2 комбінату «Запоріж-
сталь». Заарештований 30 квітня 1938 року. 
Звинувачення: проводив активну антира-
дянську діяльність. Військовим трибуналом 
Харківського військового округу 25 жовтня 
1939 року справу припинено за недоведен-
ням обвинувачення, з-під варти звільнений. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 589

МУСКІДІС  Федір
Федорович, 1915 р. 
народження, с. Воз-
несенка, проживав у            
с. Піщане (нині його 
немає) Мелітополь-
ського р-ну Запорізь-
кої області, грек, осві-
та початкова. Тимча-
сово ніде не працював. 

Заарештований 15 грудня 1937 року. Звину-
вачення: серед селян-греків проводив контр-
революційну націоналістичну пропаганду. 
Мелітопольським РВ НКВС 1 лютого 1939 
року справу припинено за недоведенням об-
винувачення, з-під варти звільнений. Реабілі-
тований у 1991році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1629
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МУСТАФА Абибула, 1875 р. народжен-
ня, смт Гаспра Ялтинської міськради, АР 
Крим, татарин, малограмотний. Проживав у 
с. Костянтинівка Мелітопольського р-ну За-
порізької області. Колгоспник к-спу ім. Бу-
дьонного. Заарештований 16 липня 1938 
року. Звинувачення: був учасником контрре-
волюційного націоналістичного угрупован-
ня татарів-куркулів. Запорізьким обласним 
судом 2 липня 1939 року справа припинена, 
з-під варти звільнений за недоведенням зло-
чину. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 329

М’ЯГКИЙ Воло-
димир Юхимович,   
1919 р.   народження,   
нар.   і   проживав   у 
с. Скельки Василівсь-
кого р-ну Запорізь-
кої області, українець, 
освіта неповна серед-
ня. Рахівник рибкол-
госпу «Шлях до кому-

нізму» в с. Скельки. Заарештований 22 січня 
1953 року. Звинувачення: будучи сектантом-
євангелістом і вороже налаштованим про-
ти радянської влади, вів активну антирадян-
ську діяльність серед жителів села. Запорізь-
ким обласним судом 6 березня 1953 року за-
суджений до 25 років позбавлення волі і              
5 років поразки в правах. Верховним судом 
УРСР 6 квітня 1954 року термін покарання 
скорочено до 10 років позбавлення волі, а 
30 травня 1956 року Верховним судом СРСР 
справу припинено за відсутністю складу зло-
чину, з-під варти звільнений. Реабілітований 
у 1956 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1707

Н
НАБОКОВ Василь Родіонович, 1909 р. 

народження, нар. і проживав у с. Єлизаветів-
ка (нині приєднане до с. Балки) Василівсько-
го р-ну Запорізької області, росіянин, освіта 
початкова, селянин-одноосібник. Заарешто-
ваний 15 травня 1932 року. Звинувачення:  

закликав натовп до активних дій проти пред-
ставників радянської влади. Подальша його 
доля невідома. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 924

НАГОРНИЙ Леонід Дем’янович, 1914 р. 
народження, м. Мелітополь Запорізької об-
ласті, українець, освіта неповна середня. 
Проживав у м. Вільнянську того ж р-ну За-
порізької області. Слюсар-котельник Віль-
нянського заводу ім. Шевченка. Заарешто-
ваний 23 вересня 1936 року. Звинувачення: 
контрреволюціонер, вихваляв заколотників в 
Іспанії. Червоноармійським РВ НКВС 9 жов-
тня 1936 року справа припинена за недове-
денням обвинувачення, з-під варти звільне-
ний. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 85

НАДИКТА Степан Кононович, 1906 р. 
народження, с. Новопетрівка Бердянсько-
го р-ну Запорізької області, українець, ма-
лограмотний. Солдат 80-ї стрілецької диві-
зії. Заарештований 17 жовтня 1939 року. Зви-
нувачення: серед червоноармійців проводив 
антирадянську агітацію. Військовим три-
буналом Київського особливого військово-
го округу 21 грудня 1939 року справу при-
пинено за недоведенням антирадянської агі-
тації, з-під варти звільнений. Реабілітований 
у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1557 

НАЗАРЧУК Олександр Тимофійович, 
1895 р. народження, с. Хренів Іваничівсько-
го р-ну Волинської області, українець, освіта 
середня. Проживав у м. Запоріжжі. Старший 
майстер відділу технічного контролю Запо-
різького  заводу  №  29  (нині  завод  «Мотор
Січ»). Заарештований 8 жовтня 1937 року. 
Звинувачення: підозрювався у зв’язках з поль-
ською розвідкою. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 4 грудня 1937 року засуджений 
до 10 років позбавлення волі за контрреволю-
ційну діяльність. Реабілітований у 1955 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1638

  22*  
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НАНКОВСЬКИЙ Дмитро Васильович, 
1889 р. народження, нар. і проживав у с. Пер-
ша Миколаївка (нині с. Миколаївка) Приазов-
ського р-ну Запорізької області, болгарин, не-
письменний. Обліковець к-спу в с. Перша Ми-
колаївка. Заарештований 25 лютого 1938 р. 
Звинувачення: проводив агітацію на зрив за-
ходів радянської влади на селі. «Трійкою» 
УНКВС по Дніпропетровській області 14 жов-
тня 1938 року засуджений до 10 років позбав-
лення волі за участь в контрреволюційній по-
встанській організації. Запорізьким обласним 
судом 26 серпня 1939 р. справа припинена за 
недоведенням злочину, з-під варти звільнений. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 65.     

ДАЗО, Ф.Р. – 5747, оп. 3, спр. 442

НАПИРАЛЬСЬКА Станіслава Едуар-
дівна, 1899 р. народження, м. Житомир, поль-
ка, освіта початкова. Проживала в м. Запоріж-
жі. Рахівниця Дніпровського алюмінієвого 
заводу. Заарештована 29 січня 1938 року. Зви-
нувачення: підозрювалась у зв’язку з поль-
ською розвідкою. Дніпропетровським облас-
ним судом 11 квітня 1939 року справа припи-
нена, з-під варти звільнена за недоведенням 
обвинувачення. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 332

НАТОВСЬКИЙ Микола Федорович, 
1908 р. народження с. Луначарське Бердян-
ського р-ну, проживав у с. Коларівка При-
морського р-ну Запорізької області, болга-
рин, освіта не встановлена, член ВКП(б) в 
1932 – 1938 рр. Завідуючий Коларівським 
районним відділом народної освіти. Заареш-
тований у березні 1938 року. Звинувачен-
ня: проводив контрреволюційну агітацію на 
селі. «Трійкою» УНКВС по Дніпропетров-
ській області 14 жовтня 1938 року засудже-
ний до 10 років позбавлення волі за участь в 
контрреволюційній повстанській організації. 
Реабілітований у 1991 році.

ДАЗО, Ф.Р. – 5747, оп. 3, спр. 442, 449

НАУМЕНКО Антон Савич, 1882 р. народ-
ження, нар. і проживав у с. Кінські Роздори 

Пологівського р-ну Запорізької області, украї-
нець, освіта початкова, селянин-одноосібник. 
Заарештований 4 жовтня 1943 року. Звинува-
чення: у період окупації виказав німцям ко-
лишніх голову сільради і секретаря парткому. 
Військовим трибуналом військ НКВС Запо-
різької області 3 березня 1944 року засудже-
ний до 10 років позбавлення волі. Реабіліто-
ваний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1334

НАУМЕНКО Микита Олексійович, 
1906 р. народження, нар. і проживав у с. Кін-
ські Роздори Пологівського р-ну Запорізької 
області, українець, малограмотний, селянин-
одноосібник. Заарештований 30 серпня 1931 
року, а 5 жовтня 1931 року переведений на 
підписку про невиїзд. Звинувачення: учас-
ник групового підпалу клуні кандидата в 
чл. КП(б)У Бідного. Чубарівським РВ ДПУ       
10 жовтня 1931 року справу припинено за не-
доведенням обвинувачення, запобіжний за-
хід скасовано. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1004

НАУМЕНКО Олександра Євтихіївна, 
1902 р. народження, с. Кінські Роздори По-
логівського р-ну Запорізької області, прожи-
вала в м. Запоріжжі, українка, освіта серед-
ня. Фельдшер поліклініки заводу «Комунар». 
7 червня 1947 року відібрана підписка про 
невиїзд. Звинувачення: її рідний брат – зрад-
ник батьківщини. УМДБ Запорізької області 
25 лютого 1952 року справу припинено, під-
писку про невиїзд анульовано згідно з рішен-
ням МДБ СРСР про незастосування щодо неї 
виселення. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1505

НАУМЕНКО Петро Антонович, 1909 р.
народження, нар. і проживав у с. Кінські 
Роздори Пологівського р-ну Запорізької об-
ласті, українець, освіта початкова, селянин-
одноосібник. Заарештований 30 серпня 1931 
року, а 5 жовтня 1931 року переведений на 
підписку про невиїзд. Звинувачення: учас-
ник групового підпалу клуні кандидата в 
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чл. КП(б)У Бідного. Чубарівським РВ ДПУ       
10 жовтня 1931 року справу припинено за не-
доведенням обвинувачення, запобіжний за-
хід скасовано. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1004

НАУМЕНКО  Петро  Павлович, 1907 р.
народження, нар. і проживав у с. Кінські 
Роздори Пологівського р-ну Запорізької об-
ласті, українець, малограмотний, селянин-
одноосібник. Заарештований 30 серпня 1931 
року, а 5 жовтня 1931 року переведений на 
підписку про невиїзд. Звинувачення: учас-
ник групового підпалу клуні кандидата в 
чл. КП(б)У Бідного. Чубарівським РВ ДПУ        
10 жовтня 1931 року справу припинено за не-
доведенням обвинувачення, запобіжний за-
хід скасовано. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 989  

НАУМЕНКО-МОЛЧАНОВА Віра Анд-
ріївна, 1898 р. народження, м. Запоріж-
жя, українка, освіта середня. Проживала в                                                                                  
м. Лейпцігу (Німеччина). Медсестра в ні-
мецькій лікарні. Заарештована 18 жовтня 
1945 року. Звинувачення: підозрювалася в 
зрадницькій діяльності на користь Німеч-
чини. УМДБ по Запорізькій області 4 квіт-
ня 1946 року справа припинена, з-під варти 
звільнена. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1227

НЕБ Вільгельм Августович, 1918 р. на-
родження, с. Карла Лібкнехта Розівського 
р-ну Запорізької області, проживав у с. Верх-
ня Хортиця (нині в межах м. Запоріжжя), ні-
мець, освіта неповна середня. Студент Верх-
ньохортицького німецького педагогічно-
го технікуму. Заарештований 8 травня 1936 
року. Звинувачення: учасник контрреволю-
ційної групи, що пропагувала фашизм. Дні-
пропетровським обласним судом 13 січня 
1937 року засуджений до 1 року позбавлен-
ня волі і 1 року поразки в правах за контрре-
волюційний вірш та антисемітські дії. НКВС 
СРСР і Прокурором СРСР 16 січня 1938 року 
засуджений до розстрілу за контрреволюційну

агітацію. Вирок виконано 26 січня 1938 року. 
Місце поховання невідоме. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 125

НЕГРЕЄВ Олексій Федорович, 1880 р. 
народження, с. Орлівка Акал-Калацького по-
віту Тифліської губернії, Закавказзя (так у 
кр. справі), росіянин, малограмотний. Про-
живав у с. Трудолюбимівка Михайлівського 
р-ну Запорізької області. Рядовий колгосп-
ник к-спу «Політвідділ» в с. Трудолюбимів-
ка. Заарештований 9 червня 1938 року. Зви-
нувачення: проводив контрреволюційну ді-
яльність, спрямовану проти радянської вла-
ди. Запорізьким обласним судом 11 червня 
1939 року засуджений до 6 років позбавлен-
ня волі і 3 років поразки в правах. Реабіліто-
ваний в 1989 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 153

НЕГРИШ Андрій Тимофійович, 1906 р.
народження, с. Піщане Куп’янського р-ну 
Харківської області, українець, освіта почат-
кова, кандидат у члени ВКП(б). Проживав у 
м. Запоріжжі. Пожежник воєнізованої охо-
рони Дніпробуду. Заарештований 10 люто-
го 1935 року. Звинувачення: написав антира-
дянське гасло на пожежному депо. Дніпро-
петровським військовим трибуналом при-
кордонної охорони УСРР 3 березня 1935 
року за антирадянську агітацію засуджений 
до 5 років позбавлення волі. Військовим три-
буналом прикордонної та внутрішньої охо-
рони УСРР 8 квітня 1935 року термін пока-
рання зменшено до 3 років позбавлення волі. 
Реалілітований у 1989 році. 

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1427

НЕДОДАТКО Петро Іванович, 1906 р. 
народження, нар. і проживав у с. Варварів-
ка Долинського р-ну Кіровоградської об-
ласті, українець, освіта початкова. Завіду-
ючий коморою колгоспу «Нове господар-
ство» в с. Варварівка. Заарештований 24 січ-
ня 1933 року. Звинувачення: проводив агі-
тацію за зрив хлібозаготівель 1932 року.                        
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Долинським РВ ДПУ 11 лютого 1933 року 
справу припинено за відсутністю складу зло-
чину, з-під варти звільнений. Реабілітований 
у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 999

НЕЙКОВСЬКИЙ Петро Пилипович, 
1876 р. народження,нар. і проживав у с. Пре-
слав Приморського р-ну Запорізької облас-
ті, болгарин, освіта не встановлена. Сто-
рож колгоспу в с. Преслав. Заарештований 
у березні 1938 року. Звинувачення: проводив 
контрреволюційну агітацію на селі. «Трій-
кою» УНКВС по Дніпропетровській облас-
ті 14 жовтня 1938 року засуджений до 10 ро-
ків позбавлення волі за участь в контррево-
люційній повстанській організації. Помер 30 
травня 1938 року (так у кр. справі) в місцях 
ув’язнення. Місце поховання невідоме.  Реа-
білітований у 1991 році.

ДАЗО, Ф.Р. – 5747, оп. 3, спр. 442, 443

НЕЙМАН (НАЙМАН) Рудольф Генрі-
хович, 1878 р. народження, с. Лугове (ста-
ра назва) Новоград-Волинського р-ну Жито-
мирської області, німець, освіта початкова. 
Проживав у с. Фріденсбург (нині його немає) 
Токмацького р-ну Запорізької області. Сто-
рож колгоспу ім. Ракоші в с. Фріденсбург. За-
арештований 3 квітня 1938 року. Звинувачен-
ня: був учасником контрреволюційної орга-
нізації. Запорізьким обласним судом 14 черв-
ня 1939 року справу припинено за недове-
денням обвинувачення, з-під варти звільне-
ний. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 641

НЕЙМАН Готфрід
Готфрідович, 1880 р. 
народження,с. Юзві-
фельд (Єзовін) Радо-
мишлянського повіту 
Вишивської обл. (так у 
кр. справі), німець, ма-
лограмотний. Прожи-
вав у с. Гнаденфельд 
(нині с. Богданівка) 

Чернігівського р-ну Запорізької області. Тес-

ля колгоспу ім. К. Маркса в с. Гнаденфельд. 
Заарештований 25 липня 1941 року. Звинува-
чення: подав заяву про вихід з колгоспу, роз-
повсюджував чутки про змову України з ні-
мецькими військами, щоб здатися фашис-
там. УНКВС по Іркутській області 1 квіт-
ня 1942 року справу припинено у зв’язку зі 
смертю обвинувачуваного в лікарні Іркут-
ської тюрми 21 березня 1942 року від пороку 
серця. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1164

НЕЙФЕЛЬД Анна Петрівна, 1904 р. на-
родження, нар. і проживала в с. Шпарау (нині 
с. Довге) Чернігівського р-ну Запорізької об-
ласті, німкеня, освіта початкова. Колгоспни-
ця к-спу «Політвідділ» в с. Шпарау.  20 лис-
топада 1937 року відібрана підписка про не-
виїзд. Звинувачення: дружина активного 
учасника контрреволюційного фашистсько-
го угруповання. Ротфронтівським РВ НКВС 
12 лютого 1938 року справу припинено за не-
доведенням обвинувачення, запобіжний захід 
скасовано. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1233

НЕЙФЕЛЬД Генріх (Петро) Соломо-
нович, 1904 р. народження, нар. і прожи-
вав у с. Водяне Запорізького р-ну Запорізь-
кої області, німець, освіта початкова. Кол-
госпник к-спу ім. К.Лібкнехта. Заарештова-
ний 8 червня 1936 року. Звинувачення: про-
водив контрреволюційну фашистську діяль-
ність серед німецького населення. Запорізь-
ким МВ НКВС 4 вересня 1936 року спра-
ва припинена за недоведенням звинувачен-
ня, з-під варти звільнений. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 798             

НЕЙШТЕТЕР Абрам Іванович, 1914 р.
народження, нар. і проживав у с. Верхня 
Хортиця (нині в межах м. Запоріжжя), ні-
мець, освіта початкова. Тесляр колгоспу                          
ім. Косіора в с. Верхня Хортиця. Заарештова-
ний 18 лютого 1938 року. Звинувачення: про-
водив антирадянську агітацію проти заходів 
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партії і уряду. Запорізьким обласним судом 
31 жовтня 1939 року справа припинена, з-під 
варти звільнений за недоведенням обвинува-
чення. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 288

НЕЛЬДЕ Фрідріх Якович, 1907 р. народ-
ження, с. Пучка Харківської області (так у кр. 
справі), німець, освіта початкова. Проживав 
у с. Гренталь (нині с. Урожайне) Токмацько-
го р-ну Запорізької області. Рядовий колгосп-
ник к-спу «Паризька комуна» в с. Гренталь. 
Заарештований 24 лютого 1938 року. Зви-
нувачення: учасник контрреволюційної ні-
мецької організації. Особливою «трійкою» 
УНКВС по Дніпропетровській області 9 жов-
тня 1938 року за участь в повстанській орга-
нізації засуджений до 10 років позбавлення 
волі. Прокурором Запорізької області 11 січ-
ня 1939 року дії обвинувачуваного переква-
ліфіковано на антирадянську агітацію. Запо-
різьким обласним судом 10 червня 1939 року 
справа припинена за недоведенням обвину-
вачення, з-під варти звільнений. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 520

НЕМЗЕР Розалія Михайлівна, 1886 р. 
народження, м. Прилуки того ж р-ну Чер-
нігівської області, єврейка, малограмотна, 
член РСДПР в 1904 – 1909 рр., член ВКП(б). 
Проживала в м. Запоріжжі. Тимчасово ніде 
не працювала. Заарештована 11 вересня 1937 
року. Звинувачення: дружина репресованого 
контрреволюціонера і сама допомогала йому 
у цій діяльності. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 16 грудня 1937 року засуджена 
до 5 років позбавлення волі. Реабілітована у 
1956 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1610

НЕМЧЕНКО Василь Григорович, 1905 р.
народження, нар. і проживав у с. Веселе За-
порізького р-ну Запорізької області, украї-
нець, освіта не встановлена. Голова сільської 
ради в с. Веселе. Заарештований 29 жовтня 
1930 року. Звинувачення: учасник куркуль-

ського угруповання проти здійснюваних ра-
дянською владою заходів на селі. Нарсудом 
м. Запоріжжя 11 січня 1931 року засуджений 
до 6 років позбавлення волі і 5 років поразки 
в правах з подальшим виселенням на Північ 
на 5 троків за антирадянську діяльність. Реа-
білітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1034 

НЕМЧЕНКО Прокіп Йосипович, 1897 р. 
народження, нар. і проживав у с. Веселе Запо-
різького р-ну Запорізької області, українець, 
освіта початкова, селянин-одноосібник. Заа-
рештований 29 жовтня 1930 року. Звинува-
чення: був учасником куркульського угру-
повання проти здійснюваних радянською 
владою заходів на селі. Дніпропетровським 
оперсектором ДПУ 26 вересня 1931 року 
справу припинено за недоведенням обвину-
вачення, з-під варти звільнений. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1034

НЕПЕЧІЙ Антон Авксентійович, 1901 
р. народження,нар. і проживав у с. Біленьке 
Запорізького р-ну Запорізької області, украї-
нець, освіта середня. Вчитель середньої шко-
ли в с. Біленьке. Заарештований 25 березня 
1931 року. Звинувачення: займався контррево-
люційною діяльністю. Запорізьким відділен-
ням ДПУ 10 вересня 1931 року справа припи-
нена за відсутністю доказів звинувачення. За-
арештований вдруге 16 липня 1938 року. Зви-
нувачення: проводив антирадянську агітацію. 
Запорізьким обласним судом 26 березня 1939 
року справа припинена за недоведенням об-
винувачення, з-під варти звільнений. Реабілі-
тований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 500

НЕСТЕРЕНКО Дмитро Тимофійович, 
1875 р. народження, с. Смолянинове Ново-
айдарського р-ну Луганської області, украї-
нець, освіта початкова. Відбував покарання в 
Мелітопольській сільгоспколонії НКВС №36. 
12 грудня 1940 року висунуто звинувачення: 
проводив активну антирадянську агітацію    
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серед засуджених. Запо-
різьким обласним судом 
26 січня 1941 року за-
суджений до 8 років по-
збавлення волі і 5 років 
поразки в правах. Реабі-
літований у 1991 році.

ГДА СБ України,        
м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 997

НЕСТЕРЕНКО Кирило Омелянович, 
1903 р. народження, нар. і проживав у с. За-
ливне Новомиколаївського р-ну Запорізь-
кої області, українець, освіта початкова. Шо-
фер автоколони Покровського р-ну Дніпро-
петровської області. Заарештований 28 черв-
ня 1938 року. Звинувачення: в роки грома-
дянської війни служив у банді Махна, в 1937 
році завербований у повстанську організа-
цію. Запорізьким обласним судом 27 травня 
1939 року засуджений до 1 року позбавлення 
волі і 1 року поразки в правах. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 175

НЕСТЕРЕНКО Никон Іванович, 1899 р.
народження, нар. і проживав у с. Власівка 
(нині с. Чубарівка) Пологівського р-ну Запо-
різької області, українець, освіта початкова. 
Рядовий колгоспник к-спу «Червоний проле-
тар» в с. Власівка. Заарештований 15 листо-
пада 1932 року. Звинувачення: займався агі-
тацією проти хлібозаготівель 1932 року. Про-
курором Чубарівського р-ну 14 грудня 1932 
року справу припинено за недоведенням 
складу злочину, з-під варти звільнений. Реа-
білітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 996

НЕСТЕРЕНКО Олексій Макарович, 
1879 р. народження, с. Горіле (нині с. Азов-
ське), проживав у смт Кирилівка Якимівсько-
го р-ну Запорізької області, українець, освіта 
середня. Священик-протоієрей автокефаль-
ної церкви в с. Кирилівка. Заарештований                                                                                   
9 листопада 1944 року. Звинувачення: виго-
лошував проповіді профашистського змісту,

закликав громадян допомагати німцям і ру-
мунам. Військовим трибуналом військ 
НКВС Запорізької області 9 березня 1945 
року засуджений до 10 років позбавлення 
волі і 3 років поразки в правах з конфіскаці-
єю всього особистого майна. Реабілітований 
у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1395 

НЕФЕДОВ Петро Степанович, 1906 р. 
народження, нар. і проживав у с. Мордвинів-
ка Мелітопольського р-ну Запорізької облас-
ті, українець, освіта початкова, член ВКП(б) 
до 1933 року. Культмасовик колгоспу «Ідея 
Ілліча». Заарештований 20 січня 1933 року. 
Звинувачення: проводив антирадянську агі-
тацію – закликав приховувати хліб від здачі 
його державі. Дніпропетровським обласним 
відділом ДПУ 28 лютого 1933 року справу 
припинено за відсутністю в його діях складу 
злочину, з-під варти звільнений. Реабілітова-
ний у 1933 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 219

НЕЧИПОРЕНКО Григорій Костянти-
нович, 1914 р. народження, м. Люботин Хар-
ківського р-ну Харківської області, українець, 
освіта початкова. Червоноармієць 157-го пол-
ку військ НКВС в м. Запоріжжі. Заарештова-
ний 4 вересня 1937 року. Звинувачення: ак-
тивно проводив контрреволюційну троць-
кістську агітацію серед військовослужбовців. 
Військовим трибуналом прикордонних військ 
НКВС УРСР за недоведенням звинувачення 
справа припинена, з-під варти звільнений. Ре-
абілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1585

НЕЩЕРЕТОВ Лев Олександрович, 
1877 р. народження, смт Березна Менсько-
го р-ну Чернігівської області, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Кам’янка 
(нині с. Кам’янка-Дніпровська) Кам’янсько-
Дніпровського р-ну Запорізької області. Про-
давець взуття в с. Кам’янка. Заарештований 
28 травня 1931 року. Звинувачення: був ак-
тивним членом контрреволюційної повстан-
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ської організації, метою якої було повален-
ня радянської влади. Запорізьким МВ ДПУ       
17 червня 1931 року справу припинено за 
недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1655

НИКИФОРЕНКО Йосип Семенович, 
1891 р. народження, нар. і проживав у с. Нель-
гівка Приморського р-ну Запорізької області, 
українець, освіта початкова. Рядовий колгосп-
ник к-спу ім. Сталіна в с. Нельгівка. Заареш-
тований 20 травня 1938 року. Звинувачення: 
колишній махновець, проводив контрреволю-
ційну агітацію. Запорізьким обласним судом 
20 червня 1939 року засуджений до 3 років по-
збавлення волі і 3 років поразки в правах за 
дискредитацію колгоспного ладу. Реабілітова-
ний у 1989 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 154

НИКОЛЕНКО Пелагея Герасимівна, 
1899 р. народження, нар. і проживала в с. Фе-
дорівка Запорізького р-ну Запорізької облас-
ті, українка, малограмотна. Рядова колгосп-
ниця к-спу «Придніпровка» в с. Федорівка. 
Заарештована 13 серпня 1937 року. Звину-
вачення: агітувала проти радянської влади. 
Дніпропетровським обласним судом 30 ве-
ресня 1938 року справа припинена за недове-
денням обвинувачення, з-під варти звільне-
на. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 845

НІКИТЕНКО Тихон Якович, 1902 р. 
народження, нар. і проживав у с. Єлизаве-
тівка Приморського р-ну Запорізької облас-
ті, українець, малограмотний. Вантажник за-
лізн. ст. Єлизаветівка. Заарештований 1 серп-
ня 1937 року. Звинувачення: систематично 
проводив антирадянську розкладницьку ро-
боту серед вантажників. Запорізьким облас-
ним судом 20 травня 1939 року засуджений 
до 5 років позбавлення волі і 5 років поразки 
в правах. Реабілітований у 1962 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 176

НІКІТЕНКО Іван Степанович, 1907 р. 
народження, нар. і проживав у с. Новодани-
лівка Якимівського р-ну Запорізької облас-
ті, українець, освіта початкова. Колгоспник 
к-спу «Центральна» в с. Новоданилівка. За-
арештований 14 грудня 1932 року. Звинува-
чення: проводив антирадянську діяльність. 
Дніпропетровським обласним судом 13 січ-
ня 1933 року засуджений до 3 років позбав-
лення волі з поразкою в правах. Верховним 
судом УРСР 23 жовтня 1935 року термін по-
карання зменшено до 2 років позбавлення 
волі. З врахуванням терміну перебування в 
ув’язненні з-під варти звільнений. Реабіліто-
ваний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 872

НІКІТІН Михайло Ілліч, 1906 р. народ-
ження, с. Браткове Бережецького р-ну (так у 
кр. справі), росіянин, освіта початкова, член 
ВКП(б) з 1932 року. Проживав у м. Запоріж-
жі. Начальник ливарного відділення електро-
лізного цеху Дніпровського магнієвого заво-
ду. Заарештований 26 серпня 1941 року. Зви-
нувачення: 19 серпня 1941 року самовіль-
но, без дозволу керівництва міністерства, по-
кинув магнієвий завод з обладнанням в пе-
ріод наступу німецьких військ на Запоріж-
жя, тобто вчинив контрреволюційний сабо-
таж. УНКВС по Челябінській області 2 лю-
того 1942 року за недоведенням звинувачен-
ня справа пипинена і з-під варти звільнений. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1624 

НІКІТОВ Іван Миколайович, 1888 р. 
народження, Галичина (так у кр. справі), 
поляк, освіта початкова. Проживав у м. За-
поріжжі. Старший зварювальник комбіна-
ту «Запоріжсталь». Заарештований 2 липня 
1938 року. Звинувачення: проводив контрре-
волюційну агітацію. Запорізьким обласним 
судом 17 травня 1939 року засуджений до               
1 року позбавлення волі і 1 року поразки в 
правах за антирадянські балачки з робітни-
ками. Реабілітований у 1992 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 331
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НІКОЛАЄНКО Іван Нестерович, 1899 р.
народження, нар. і проживав у с. Бекарівка 
Вільнянського р-ну Запорізької області, укра-
їнець, освіта початкова. Чорнороб Янцев-
ського кар’єру. Заарештований 24 листопада 
1932 року. Звинувачення: агітував проти ви-
конання плану хлібозаготівель. Запорізьким 
МВ ДПУ 4 грудня 1932 року справу припи-
нено за недоведенням обвинувачення, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1015

НІКОЛІ-ПОЛІТІ Євген Миколайович, 
1913 р. народження, с. Успенівка Веселів-
ського р-ну, проживав у с. Ботієве Примор-
ського р-ну Запорізької області, грек, осві-
та не встановлена. Бухгалтер рибпрому в                                                                                       
с. Ботієве. Заарештований у березні 1938 
року. Звинувачення: проводив контрреволю-
ційну агітацію на селі. «Трійкою» УНКВС 
по Дніпропетровській області 14 жовтня 
1938 року засуджений до 10 років позбав-
лення волі за участь в контрреволюційній 
повстанській організації. Реабілітований у 
1991 році.

ДАЗО, Ф.Р. – 5747, оп. 3, спр. 442, 449

НІКОЛОВ Дмитро Степанович, 1907 р. 
народження, нар. і проживав у с. Коларівка 
Приморського р-ну Запорізької області, бол-
гарин, освіта початкова. Колгоспник к-спу  
ім. Косіора в с. Коларівка. Заарештований    
27 лютого 1938 року. Звинувачення: проводив 
серед населення контрреволюційну агітацію, 
спрямовану на зрив заходів радянської влади 
на селі. «Трійкою» УНКВС по Дніпропетров-
ській області 14 жовтня 1938 року засудже-
ний до 10 років позбавлення волі за участь в 
контрреволюційній повстанській організації. 
Запорізьким обласним судом 22 червня 1939 
року засуджений до 4 років позбавлення волі 
і 5 років поразки в правах. Верховним судом 
УРСР після розгляду касаційної скарги 29 ве-
ресня 1939 року термін покарання зменшено 
до 2 років позбавлення волі і 1 року поразки в 
правах. Реабілітований у 1990 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 713

ДАЗО, Ф.Р. – 5747, оп. 3, спр. 442, 449

НІКОНЕНКО Федір Тимофійович, 
1918 р. народження, нар. і проживав у с. Єли-
сеївка Приморського р-ну Запорізької облас-
ті, українець, освіта початкова. Учень Єли-
сеївської семирічної школи. Заарештований 
21 березня 1937 року. Звинувачення: прово-
див антирадянську агітацію серед колгоспни-
ків проти керівників партії, зокрема Орджо-
нікідзе. Дніпропетровським обласним судом 
2 червня 1937 року засуджений до 2 років по-
збавлення волі і 1 року поразки в правах. Реа-
білітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 313

НІКУЛІНА Валентина Дмитрівна, 1931 р.
народження, Одеська область (так у кр. спра-
ві), українка, малограмотна. Проживала в       
с. Скельки Василівського р-ну Запорізької об-
ласті. Тимчасово ніде не працювала. 19 лип-
ня 1947 року відібрана підписка про невиїзд. 
Звинувачення: її рідний брат – зрадник бать-
ківщини. УМДБ Запорізької області 21 люто-
го 1952 року справу припинено, підписку про 
невиїзд анульовано згідно з рішенням МДБ 
СРСР про незастосування щодо неї виселен-
ня. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1497

НІКУЛІНА Євфросинія Хомівна, 1896 р. 
народження, с. Старий Карантин (стара на-
зва) Керченської міськради, АР Крим, росі-
янка, малограмотна. Проживала в с. Куликів-
ське Бердянського р-ну Запорізької області. 
Прибиральниця початкової школи в с. Кули-
ківське. УМДБ по Запорізькій області 21 лю-
того 1952 року справу припинено, підписку 
про невиїзд анульовано у зв’язку з рішенням 
МДБ СРСР не застосовувати щодо неї висе-
лення. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр.1497

НІКУЛІНА Клавдія Дмитрівна, 1929 р. 
народження, м. Керч АР Крим, росіянка, ма-
лограмотна. Проживала в с. Куликівське Бер-
дянського р-ну Запорізької області. Тимча-
сово ніде не працювала. 12 листопада 1947 
року відібрана підписка про невиїзд. Звину-
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вачення: її рідний брат – зрадник батьківщи-
ни. УМДБ по Запорізькій області 21 лютого 
1952 року справу припинено, підписку про 
невиїзд анульовано згідно з рішенням МДБ 
СРСР не застосовувати щодо неї виселення. 
Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1497

НІКУЛІНА Лідія Дмитрівна, 1928 р. на-
родження, м. Керч АР Крим, росіянка, осві-
та початкова. Проживала в м. Попасна того ж 
р-ну Луганської області. Вантажниця рудни-
ка Карбоніт. 13 вересня 1947 року відібрана 
підписка про невиїзд. Звинувачення: її рід-
ний брат – зрадник батьківщини. Подальша 
її доля невідома. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1497

НІЩЕНКО (НІЦЕНКО) Тарас Юхи-
мович, 1884 р. народження,нар. і прожи-
вав у с. Трудолюбівка Вільнянського р-ну 
Запорізької області, українець, неписьмен-
ний, селянин-одноосібник. Заарештований 
9 листопада 1930 року. Звинувачення: про-
водив антирадянську агітацію, спрямовану 
проти заходів радянської влади на селі. За-
порізьким міським судом 4 травня 1931 року 
засуджений до 4 років позбавлення волі і                                                               
3 років поразки в правах. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 991

НОВАКОВСЬКИЙ Антон Іванович, 
1905 р. народження, с. Михайлівка (стара 
назва) Нікопольського р-ну Дніпропетров-
ської області, німець, освіта початкова. Про-
живав у с. Тіге (нині с. Орлове) Мелітополь-
ського р-ну Запорізької області. Завідую-
чий молочною фермою к-спу ім. Тельмана в                                                                                   
с. Тіге. Заарештований 29 жовтня 1938 р. 
Звинувачення: агітував проти радянської 
влади та її керівників. Запорізьким облас-
ним судом 10 вересня 1939 р. виправданий 
за недоведенням складу злочину, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 66

НОВІКОВ Іван Григорович, 1902 р. 
народження, с. Бутівці Калінінської облас-
ті, Росія (так у кр. справі), росіянин, освіта 
вища, член ВКП(б) в 1925 – 1938 рр. Про-
живав у м. Феодосії АР Крим. Військовий 
представник Управління морських сил при 
заводі № 175 в м. Великому Токмаку. Заа-
рештований 19 березня 1938 року. Звину-
вачення: належав до правотроцькістсько-
го підпілля, вів шкідницьку підривну ді-
яльність. Військовою колегією Верховно-
го суду СРСР 1 вересня 1938 року засудже-
ний до розстрілу за участь в антирадянській 
правотроцькістській терористичній органі-
зації. Вирок виконано 1 вересня 1938 року 
в м. Дніпропетровську. Реабілітований у  
1956 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1652    

НОВІКОВ Михайло Федорович, 1885 р. 
народження, нар. і проживав у м. Бердянську 
Запорізької області, українець, освіта початко-
ва. Токар Бердянського технікуму. Заарештова-
ний 1 листопада 1937 року. Звинувачення: за-
ймався контрреволюційною діяльністю. Бер-
дянським РВ НКВС  3 січня 1939 року спра-
ва припинена за недоведенням злочину, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 817

НОЛЬ Карл Кар-
лович, 1919 р. народ-
ження, с. Колоно-
Липово Ямського р-ну 
Сталінської області 
(так у кр. справі), ні-
мець, освіта початко-
ва. Проживав у м. Но-
водруженську Лиси-
чанської міськради 

Луганської області. Шахтар шахти «Ново-
друженкау». Заарештований 17 вересня 1941 
року. Звинувачення: систематично вів серед 
робітників антирадянську агітацію, спрямо-
вану на зрив робіт спецбудівництва. Помер 
30 липня 1942 року в тюремній лікарні № 2 
м. Златоуста Челябінської області. УНКВС 
по Челябінській області 8 серпня 1942 року 
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справу припинено у зв’язку зі смертю обви-
нувачуваного.   Реабілітований у 2000 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1134 

НОСОВ Семен Петрович, 1901 р. народ-
ження, с. Березовчик Радянського р-ну Кур-
ської області (Росія), росіянин, малограмот-
ний. Проживав у с. Зеленопіль Розівського р-ну 
Запорізької області. Тимчасово ніде не працю-
вав. Заарештований 23 вересня 1943 року. Зви-
нувачення: будучи червоноармійцем, здався 
в полон німцям, добровільно став старостою 
села Зеленопіль, виказував фашистам грома-
дян, відданих радянській владі. Військовим 
трибуналом 5-ї Ударної Армії 4-го Українсько-
го фронту 26 жовтня 1943 року справу припи-
нено за недоведенням обвинувачення, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1544

О
ОБЕРДЕРФЕР Іван Іванович, 1891 р. 

народження, нар. і проживав у с. Костгейм 
(нині с. Показне) Михайлівського р-ну За-
порізької області, німець, освіта початкова. 
Столяр колгоспу «10-а річниця Жовтня». За-
арештований 7 січня 1933 року. Звинувачен-
ня: проводив антирадянську агітацію, спря-
мовану проти розбудови колгоспів. Дніпро-
петровським облвідділом ДПУ 11 березня 
1934 року справу припинено за недоведен-
ням обвинувачення, з-під варти звільнений. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 411

ОБОЗІН Михайло Михайлович, 1881 р. 
народження, нар. і проживав у м. Бердянську 
Запорізької області, українець, освіта почат-
кова. Безробітний. Заарештований 24 квітня 
1935 року. Звинувачення: активно проводив 
антирадянську агітацію. Дніпропетровським 
обласним судом 15 вересня 1935 року засу-
джений до 5 років позбавлення волі і 4 років 
поразки в правах. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1002

ОБОЗНИЙ Василь 
Купріянович, 1910 р. 
народження, нар. і про-
живав у м. Запоріжжі, 
українець, освіта вища, 
член ВКП(б) з 1932 р. 
Працівник транспорт-
ного відділу НКДБ по 
метро, м. Москва. За-
арештований 26 травня 

1948 року. Звинувачення: антирадянськи ви-
словлювався. Особливою нарадою при МДБ 
СРСР 25 вересня 1948 року направлений як 
психічно хворий на примусове лікування, по-
єднане з ізоляцією. 16 вересня 1954 року Осо-
бливою нарадою при МДБ СРСР справу при-
пинено, від примусового лікування звільне-
ний. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1657

ОБОЛЕНЦЕВ Марк Артемович, 1890 р. 
народження, с. Піщане (нині його немає), 
проживав у с. Данило-Іванівка Мелітополь-
ського р-ну Запорізької області, українець, 
малограмотний. Колгоспник к-спу «Пере-
мога» Данило-Іванівської сільради. Меліто-
польським РВ НКВС 23 грудня 1943 року 
висунуте звинувачення: саботаж державних 
хлібозаготівель. Запобіжний захід не визна-
чено. Мелітопольським РВ НКВС 28 грудня 
1943 року справу припинено за відсутністю 
складу злочину. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1193

ОБРЕМСЬКИЙ Володимир Полікар-
пович, 1900 р. народження, с. Триліси Фас-
тівського р-ну Київської області, українець, 
освіта вища. Проживав у с. Вовчанське Яки-
мівського р-ну Запорізької області. Завідую-
чий дільницею каучукопромгоспу. Заарешто-
ваний 24 вересня 1937 року. Звинувачення: 
проводив антирадянську шкідницьку діяль-
ність, спрямовану на знищення каучукопосі-
вів. Запорізьким обласним судом 16 серпня 
1939 року засуджений до 5 років позбавлен-
ня волі, а 11 грудня 1939 року рішенням того 
ж суду справа припинена, з-під варти звільне-
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ний за відсутністю складу злочину. Реабіліто-
ваний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 318

ОБУХОВ Василь Іванович, 1890 (або 
1892) р. народження, нар. і проживав у с. Охрі-
мівка Якимівського р-ну Запорізької облас-
ті, українець, малограмотний. Чабан колгоспу 
«День Паризької комуни» в с. Охрімівка. За-
арештований 10 грудня 1937 року. Звинувачен-
ня: розспівував антирадянські пісні. Запорізь-
ким обласним судом 31 липня 1939 року засу-
джений до 2 років позбавлення волі і 1 року по-
разки в правах за контрреволюційну агітацію. 
Вдруге заарештований 1 жовтня 1944 року. 
Звинувачення: під час німецької окупації 1941 – 
1944 рр. вихваляв окупантів, зруйнував бюст 
Сталіна в с. Охрімівка. Будучи бригадиром міс-
цевого колгоспу, саботував збирання врожаю і 
виконання хлібозаготівель. Військовим трибу-
налом військ НКВС Запорізької області 20 січ-
ня 1945 року засуджений до 10 років позбавлен-
ня волі і 2 років поразки в правах. Помер  28. 04. 
1947 р. в місцях позбавлення волі. Місце похо-
вання невідоме. Реабілітований у 1995 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 423, 1307

ОВСЯННИКОВ Іван Іларіонович,  1894 р.
народження, с. Агаймани (нині с. Фрунзе) Іва-
нівського р-ну Херсонської області, українець, 
освіта початкова. Проживав у с. Костянтинів-
ка Мелітопольського р-ну Запорізької облас-
ті. Агротехнік колгоспу «Червоний Жовтень» 
в с. Костянтинівка. Заарештований 10 листопа-
да 1943 року. Звинувачення: в період окупації 
працював старостою сільгоспобщини, виказу-
вав німецьким окупантам комуністів та радян-
ський актив села, примушував громадян пра-
цювати на фашистську владу. УНКДБ по Запо-
різькій області 14 квітня 1944 року справу при-
пинено за недоведенням обвинувачення, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1376

ОДИНЕЦЬ  Олексій  Панасович, 1914 р.
народження, с. Попова Слобода (стара назва) 
Буринського р-ну Сумської області, украї-

нець, освіта початкова. Проживав у м. Запо-
ріжжі. Робітник Військбуду-172. Заарештова-
ний 15 травня 1936 року. Звинувачення: ви-
словлювався антирадянськи, виявляв воро-
жі дії і глум на адресу вождів партії і уряду. 
Дніпропетровським обласним судом 1 серпня 
1936 року засуджений до 2 років позбавлен-
ня волі і 1 року поразки в правах. Реабілітова-
ний у 1995 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 104

ОКАРОВ  Йосип  Геворгизович,  1896 р.
народження, м. Джула-Мельке, Туреччина 
(так у кр. справі), іранець, малограмотний. 
Проживав у м. Запоріжжі. Приватний чис-
тильник взуття в м. Запоріжжі. Заарештований 
5 лютого 1938 року. Звинувачення: підозрю-
вався в шпигунстві на користь Ірану. Помер в 
Запорізькій тюрмі 21 серпня 1938 року від ту-
беркульозу горла. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1726

ОКАРОВ Хабу 
Хамзу, 1900 р. народ-
ження, с. Наквизан 
Желемерського пові-
ту, Туреччина (так у 
кр. справі), іранець, 
неписьменний. Про-
живав у м. Запоріжжі. 
Приватний чистиль-
ник взуття, кустар. За-

арештований 21 лютого 1938 року. Звину-
вачення: підозрювався у шпигунстві на ко-
ристь Туреччини. УНКВС по Запорізькій об-
ласті 27 березня 1939 року справу припине-
но за недоведенням шпигунства, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1628

ОЛЕКСІЄНКО (АЛЕКСІЄНКО) Гри-
горій Кирилович, 1904 р. народження, 
с. П’ятихатки Василівського р-ну, прожи-
вав у смт Кушугум Запорізького р-ну Запо-
різької області, українець, освіта початко-
ва. Бухгалтер річкової пристані «Старе За-
поріжжя». Заарештований 28 листопада                                                                              
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1937 року. Звинувачення: колишній куркуль, 
агітував робітників пристані проти радян-
ської влади. «Трійкою» УНКВС по Дніпропе-
тровській області 2 грудня 1937 року засудже-
ний до 10 років позбавлення волі. УНКВС по 
Запорізькій області 20 серпня 1939 року спра-
ва припинена за відсутністю складу злочину, 
з ув’язнення звільнений. Реабілітований у 
1939 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 802

ОЛЕФІР (ОЛІФІР) Іван Олексійович, 
1910 р. народження, с. Августинівка, про-
живав у с. Івангород Запорізького р-ну За-
порізької області, українець, малограмот-
ний. Голова колгоспу ім. Шевченка в с. Іван-
город. Заарештований 6 вересня 1937 року. 
Звинувачення: агітував колгоспників проти 
господарсько-політичних кампаній радян-
ської влади на селі. Дніпропетровським об-
ласним судом 20 березня 1938 року справа 
припинена за недоведенням антирадянської 
агітації, з-під варти звільнений . Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 547

ОЛЕФІРЕНКО Микола Миколайович, 
1883 р. народження, с. Андріївка Феодосій-
ського повіту Таврійської губернії (так у кр. 
справі), українець, освіта початкова. Прожи-
вав у м. Запоріжжі. Конторник «Сільбуду» в 
м. Запоріжжі. Заарештований 1 грудня 1930 
року. Звинувачення: проводив антирадянсь-
ку агітацію та був учасником контрреволю-
ційної організації. Прокурором Дніпропе-
тровської області 10 вересня 1931 року спра-
ва припинена у зв’язку з відсутністю доказів 
обвинувачення. Подальша його доля невідо-
ма. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 501 

ОЛЕШКЕВИЧ Олександра Іванівна, 
1910 р. народження, м. Старобільськ того ж 
р-ну Луганської області, українка, освіта се-
редня. Проживала в м. Запоріжжі. Тимчасово 
ніде не працювала. Заарештована 28 жовтня 
1943 року. Звинувачення: під час німецької

окупації м. Запоріжжя працювала кварталь-
ною уповноваженою своєї вулиці, виконува-
ла всі вказівки фашистів. УНКДБ по Запо-
різькій області 6 листопада 1943 року спра-
ву припинено за недоведенням обвинува-
чення, з-під варти звільнена. Реабілітована в                                                  
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1292

ОЛІЙНИК Влас 
Григорович, 1885 р. 
народження, с. Клембів-
ка  Ямпільського  р-ну
Вінницької області, 
українець, освіта по-
чаткова. Проживав у 
с. Улянівка Вільнян-
ського р-ну Запорізь-
кої області. Колгосп-

ник к-спу ім. Кагановича в с. Улянівка. За-
арештований 18 липня 1940 року. Звинува-
чення: активно проводив антирадянську агі-
тацію. Запорізьким обласним судом 11 жов-
тня 1940 року засуджений до 3 років позбав-
лення волі і 2 років поразки в правах. На ви-
могу Верховного суду УРСР Запорізьким об-
ласним судом 25 червня 1941 року справа пе-
реглянута і визначено покарання – 10 років 
позбавлення волі і 5 років поразки в правах. 
Реабілітований у 1995 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1003

ОЛІЙНИК Володимир Іванович, 1925 р. 
народження, смт Березнегувате того ж р-ну 
Миколаївської області, українець, освіта не-
закінчена середня. Поживав у смт Верхня 
Хортиця (нині в межах м. Запоріжжя). Токар 
заводу ім. Енгельса в смт Верхня Хортиця. 
Заарештований 8 лютого 1944 року. Звину-
вачення: на тимчасово окупованій території  
був завербований жандармерією як агент для 
виявлення партизанів і підпільників. Запо-
різьким РВ НКДБ 17 травня 1944 року спра-
ву припинено за недоведенням обвинувачен-
ня, з-під варти звільнений. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1406
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ОЛІЙНИК Федір Федорович, 1885 р. 
народження, с. Хорошів Білогірського р-ну 
Хмельницької області, українець, малогра-
мотний. Проживав у смт Веселе того ж р-ну 
Запорізької області. Рядовий колгоспник 
к-спу «Південний комунар» в смт Веселе. За-
арештований 30 травня 1938 року. Звинува-
чення: проводив серед населення контррево-
люційну агітацію. Запорізьким обласним су-
дом 18 липня 1939 року засуджений до 4 ро-
ків позбавлення волі і 3 років поразки в пра-
вах за дискредитацію соціалістичного ладу. 
Реабілітований у 1990 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 339

ОЛІШЕВСЬКИЙ Войцех Петрович, 
1904 р. народження, с. Кузьмин Городоцько-
го р-ну Хмельницької області, поляк, мало-
грамотний. Проживав у м. Запоріжжі. Розлив-
ник сталеплавильного цеху комбінату «Запо-
ріжсталь». Заарештований 29 січня 1938 року. 
Звинувачення: підозрювався у зв’язках з поль-
ською розвідкою. Запорізьким обласним су-
дом 25 березня 1939 року справа припинена, 
з-під варти звільнений за недоведенням обви-
нувачення. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 214

ОМЕЛЬЧЕНКО Федот Петрович, 1902 р.
народження, с. Сачки, проживав у смт Ан-
дріївка Бердянського р-ну Запорізької облас-
ті, українець, освіта початкова, кандидат в чл. 
КП(б)У. Завідуючий відділом шляхового бу-
дівництва Андріївського р-ну. Заарештований 
15 квітня 1937 року. Звинувачення: виявляв 
терористичні тенденції до керівників райо-
ну, колишній махновець. Дніпропетровським 
УДБ НКВС 19 травня 1937 року справу при-
пинено за недоведенням обвинувачення, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 407

ОНИЩЕНКО Іван Самсонович, 1898 р.
народження, нар. і проживав у м. Запоріж-
жі, українець, освіта середня. Технік пла-
нового відділу заводу № 29. Заарештований 
20 березня 1931 року, а 18 червня 1931 року          

переведений на підписку про невиїзд. Звину-
вачення: був активним членом контрреволю-
ційної повстанської організації, яка ставила 
метою повалення радянської влади. Проку-
рором Запорізького МВ ДПУ 7 жовтня 1931 
року справу припинено за недоведенням об-
винувачення, запобіжний захід скасовано. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 415

ОНЧЕВ Федір Опанасович, 1896 р. на-
родження, нар. і проживав у с. Гюнівка При-
морського р-ну Запорізької області, бол-
гарин, освіта початкова. Колгоспник к-пу 
«Сила». Заарештований 8 лютого 1938 року. 
Звинувачення: проводив антирадянську агі-
тацію. Запорізьким обласним судом 20 трав-
ня 1939 року справа припинена за недоведен-
ням обвинувачення, з-під варти звільнений. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 563

ОРЛИЧЕНКО (ПРАЗДНИКОВА) Віра 
Степанівна, 1910 р. народження, м. Астра-
хань (Росія), росіянка, освіта незакінче-
на середня. Проживала в м. Бердянську За-
порізької області, домогосподарка. 12 квіт-
ня 1947 року відібрана підписка про невиїзд. 
Звинувачення: її перший чоловік – зрадник 
батьківщини. УМДБ по Запорізькій області               
10 травня 1947 року справу припинено згід-
но з директивою МВС СРСР і Прокурора 
СРСР від 30.5.1942 року, підписку про неви-
їзд скасовано. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1500

ОРЛОВ Андрій Степанович, 1882 р. на-
родження, с. Велика Знам’янка Кам’янсько-
Дніпровського р-ну Запорізької області, про-
живав у м. Запоріжжі, росіянин, освіта по-
чаткова. Бухгалтер розрахункової контори 
Дніпрокомбінату. Заарештований 7 травня 
1932 року, а 1 липня 1932 року переведений 
на підписку про невиїзд. Звинувачення: за-
ймався на Дніпробуді систематичною анти-
радянською агітацією проти заходів влади і 
партії. Запорізьким МВ ДПУ 18 липня 1932 
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року справу припинено за недоведенням об-
винувачення, запобіжний захід скасовано. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 414

ОРЛОВ Давид Ва-
сильович, 1880 р. народ-
ження, с. Знаменське 
Курського р-ну Кур-
ської  області (Росія), 
росіянин, освіта почат-
кова. Проживав у м. За-
поріжжі. Майстер депо 
заводу «Запоріжсталь».               
Заарештований 3 січня 

1935 року. Звинувачення: займався антира-
дянською діяльністю в складі контрреволю-
ційної групи. Запорізьким МВ НКВС 16 трав-
ня 1935 року справу припинено за відсутніс-
тю складу злочину, з-під варти звільнений. Ре-
абілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1001

ОРЛОВ Мойсей 
Лейбович, 1876 р. на-
родження, м. Токмак 
того ж р-ну, проживав 
у м. Мелітополі Запо-
різької області, єврей, 
освіта початкова. Ко-
мірник Мелітополь-
ського заводу ім. Ба-
лицького. Заарештова-

ний 22 серпня 1936 р. Звинувачення: прово-
див контрреволюційну роботу, спрямовану 
проти радянської влади, вихваляв Троцького. 
Дніпропетровським обласним судом 14 лис-
топада 1936 р. засуджений до 4 років позбав-
лення волі з поразкою в правах на 2 роки за 
розповіді контрреволюційних анекдотів, що 
дискредитували вождів партії та уряду. Реа-
білітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 81

ОРЛОВСЬКИЙ Федір Микитович, 1911 р.
народження, нар. і проживав у с. Кінські 
Роздори Пологівського р-ну Запорізької об-

ласті, українець, малограмотний. Член кол-
госпу «Зелений Яр» в с. Кінські Роздори. За-
арештований 30 серпня 1931 року, а 5 жовтня 
1931 року переведений на підписку про не-
виїзд. Звинувачення: учасник групового під-
палу клуні кандидата в чл. КП(б(У Бідного. 
Чубарівським РВ ДПУ 10 жовтня 1931 року 
справу припинено за недоведенням обвину-
вачення, запобіжний захід скасовано. Реабі-
літований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1004

ОСАДЧИЙ Іван Федорович, 1915 р. на-
родження, нар. і проживав у с. Мокре (нині 
приєднане до м. Запоріжжя), українець, 
освіта неповна середня, кандидат у члени 
ВКП(б). Слюсар Запорізького заводу № 29. 
Заарештований 25 жовтня 1943 року. Звину-
вачення: перебував на окупованій території, 
виказав німцям депутата радянської влади. 
УНКДБ по Запорізькій області 5 листопада 
1943 року справу припинено за недоведен-
ням обвинувачення, з-під варти звільнений. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1458 

ОСАУЛОВ Кузьма Іванович, 1869 р. 
народження, нар. і проживав у с. Велика 
Знам’янка Кам’янсько-Дніпровського р-ну 
Запорізької області, росіянин, малограмот-
ний, одноосібник. Заарештований 20 липня 
1938 року. Звинувачення: учасник контрре-
волюційної повстанської шпигунської групи. 
Кам’янським-на-Дніпрі РВ НКВС 17 грудня 
1938 року справу припинено за недоведен-
ням обвинувачення, з-під варти звільнений. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1418

ОСЕНЬЧУК Микола Дмитрович, 1917 р.
народження, с. Нове Село Підволочиського 
р-ну Тернопільської області, українець, осві-
та початкова. Проходив військову службу в 
м. Запоріжжі, рядовий червоноармієць. Заа-
рештований 16 липня 1941 року. Звинувачен-
ня: проводив контрреволюційну агітацію. 
Військовим трибуналом Запорізького гарні-
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зону 20 серпня 1943 року справа припине-
на за відсутністю складу злочину, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1152

ОСТАПЕЦЬ Степан Максимович,    
1880 р. народження, нар. і проживав у м. За-
поріжжі, українець, малограмотний. Без-
робітний пенсійного віку. Заарештова-
ний 20 лютого 1944 року. Звинувачення: не 
здав німецьке трофейне майно. Запорізьким 
УНКВС 8 березня 1944 року справу при-
пинено. Оштрафований на 3 тис. карбован-
ців, з-під варти звільнений. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1190

ОСТАХ Олександр Амосович, 1897 р. 
народження, с. Новояковлівка Оріхівсько-
го р-ну, проживав у с. Павлівка Василів-
ського р-ну Запорізької області, українець, 
освіта початкова. Коваль колгоспу ім. Ле-
ніна в с. Павлівка. Заарештований 2 грудня                                                    
1937 року. Звинувачення: займався шкід-
ництвом у колгоспі, псував сільгоспінвен-
тар. «Трійкою» УНКВС по Дніпропетров-
ській області 9 грудня 1937 року за активну 
контрреволюційну агітацію, спрямовану на 
знищення радянської влади, засуджений до 
10 років позбавлення волі. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1757

ОХРІМЕНКО Іван Юхимович, 1913 р.
народження, нар. і проживав у с. Новоми-
колаївка Мелітопольського р-ну Запорізь-
кої області, українець, малограмотний, член 
ЛКСМУ. Колгоспник к-спу «Ударник».         
Заарештований 15 січня 1933 року. Звинува-
чення: протидіяв виконанню плану хлібоза-
готівлі. Мелітопольським РВ ДПУ 16 берез-
ня 1933 року справу припинено за недове-
денням обвинувачення, з-під варти звільне-
ний. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 779

П
ПАВЛОВ Володимир Миколайович, 

1930 р. народження, смт Приазовське того 
ж р-ну, проживав у м. Мелітополі Запорізь-
кої області, росіянин, освіта початкова. Учень 
7-го класу вечірньої школи. Заарештований               
31 жовтня 1945 року. Звинувачення: добро-
вільно вступив у антирадянську молодіжну 
групу, яка ставила метою знищення євреїв. За-
порізьким обласним судом 15 березня 1946 
року засуджений до 10 років позбавлення волі 
за антирадянську діяльність. Верховним Су-
дом УРСР 26 квітня 1946 року при розгляді ка-
саційної скарги засуджений до 1 року позбав-
лення волі за розпалювання міжнаціональної 
ворожнечі. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1282

ПАВЛОВ Гордій Іванович, 1896 р. на-
родження, нар. і проживав у с. Новомикола-
ївка Гуляйпільського р-ну Запорізької області, 
українець, освіта початкова. Швець «Швей-
прому» в с. Успенівка. Заарештований 13 ве-
ресня 1941 року. Звинувачення: вів контррево-
люційні розмови, гудив міцність Червоної ар-
мії, вихваляв фашистську Німеччину. Помер 
11 квітня 1942 року в невстановленому конц-
таборі. Відомостей про засудження у справі 
немає. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1546

ПАВЛОВ Кузьма Іванович, 1872 р. на-
родження, с. Велика Знам’янка, проживав у 
с. Олексіївка (нині приєднане до с. Велика 
Знам’янка) Кам’янсько-Дніпровського р-ну 
Запорізької області, росіянин, освіта початко-
ва. Рядовий колгоспник к-спу «2-а п’ятирічка». 
Заарештований 20 липня 1938 р. Звинувачен-
ня: учасник антирадянської організації, яка 
проводила підривну діяльність проти заходів 
партії і уряду. Дніпропетровським обласним 
судом 20 квітня 1939 р. засуджений до 3 ро-
ків позбавлення волі. Враховуючи похилий вік 
та відсутність соціальної небезпеки, від пока-
рання звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 40
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ПАДАЛКА Марія 
Спиридонівна, 1891 р. 
народження, с. Титове 
Куйбишевського р-ну, 
проживала в м. Бердян-
ську Запорізької облас-
ті, українка, освіта се-
редня. Вчителька ве-
чірньої школи мало-
грамотних колгоспу 

«Червоний рибалка». Заарештована 15 квіт-
ня 1938 року. Звинувачення: учасниця укра-
їнської націоналістичної повстанської ор-
ганізації. УНКВС по Запорізькій області                                                                            
25 жовтня 1939 року справа припинена за 
відсутністю складу злочину. 15 листопада 
1939 року з-під варти звільнена. Реабілітова-
на у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 610

ПАЗЮК Андрій Павлович, 1885 р. на-
родження, нар. і проживав у с. Біленьке Запо-
різького р-ну Запорізької області, українець, 
освіта початкова. Колгоспник к-спу ім. Шев-
ченка в с. Біленьке. Заарештований 25 берез-
ня 1931 року, а 15 червня 1931 року переве-
дений на підписку про невиїзд. Звинувачен-
ня: був активним членом контрреволюцій-
ної повстанської організації, яка ставила за 
мету повалення радянської влади. Прокурором                                                                                        
м. Запоріжжя 16 вересня 1931 року справу при-
пинено за недоведенням звинувачення, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1007

ПАЛЬЧИК Максим Павлович, 1892 р. 
народження, нар. і проживав у с. Новоіва-
нівка Оріхівського р-ну Запорізької облас-
ті, українець, малограмотний. Колгоспник 
к-спу ім. К. Маркса. Заарештований 16 трав-
ня 1938 р. Звинувачення: був активним учас-
ником контрреволюційної повстанської орга-
нізації. Запорізьким обласним судом 17 трав-
ня 1939 року справа припинена, з-під варти 
звільнений за недоведенням злочину. Реабі-
літований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 36

ПАНАСЕЙКО Павло Андрійович, 1878 р.
народження, с. Любимівка, проживав у с. Пе-
трівка Гуляйпільського р-ну Запорізької об-
ласті, українець, освіта початкова. Пастух 
колгоспу ім. Кагановича. Заарештований               
21 вересня 1941 року. Звинувачення: прово-
див антирадянську агітацію. УНКВС по Че-
лябінській області 3 червня 1942 року спра-
ва припинена за недоведенням складу злочи-
ну, з-під варти звільнений. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1213

ПАНАСЮК Микола Діомидович, 1923 р.
народження, м. Звенигородка того ж р-ну 
Черкаської області, українець, освіта почат-
кова. Проживав у с. Новослобідка Запорізь-
кого р-ну Запорізької області. Робітник на 
будівництві залізничних мостів через р. Дні-
про. Заарештований 29 березня 1944 року. 
Звинувачення: підозрювався у зв’язках з ні-
мецькими окупаційними властями, добро-
вільно здав їм комсомольський квиток. Тран-
спортним відділом НКДБ 4-го Українського 
фронту 31 березня 1944 року справу припи-
нено за недоведенням обвинувачення. Від-
правлений на фронт. Подальша його доля не-
відома. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1156

ПАНКРАТОВА Катерина Панасівна, 
1880 р. народження, с. Оленівка Малоархан-
гельського р-ну Орловської області, росіян-
ка, неписьменна. Проживала в с. Вознесен-
ка Мелітопольського р-ну Запорізької облас-
ті, домогосподарка. Заарештована 6 листопа-
да 1943 року. Звинувачення: перебуваючи на 
окупованій території, виказувала німецьким 
властям радянських людей. Мелітопольським 
РВ НКДБ 19 червня 1944 року справу припи-
нено за недоведенням обвинувачення, з-під 
варти звільнена. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1352

ПАНОВ Влас Трохимович, 1876 р. на-
родження, нар. і проживав у с. Дніпров-
ка Кам’янсько-Дніпровського р-ну Запорізь-
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кої області, росіянин, 
малограмотний. Сто-
рож і садівник колгос-
пу «Правда» в с. Дні-
провка. Заарештований 
5 липня 1941 року. Зви-
нувачення: системати-
чно вів антирадянську 
агітацію, чекав  прихо-
ду фашистської влади.  

Астраханським окружним відділом НКВС 28 
липня 1942 року справу припинено у зв’язку 
зі смертю обвинувачуваного в тюремній лі-
карні м. Астрахані 4 червня 1942 року. Реабі-
літований у 2000 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1549

ПАНФЬОРОВА Євдокія Федорівна, 
1900 р. народження, с. Олександрівка Панін-
ського р-ну Воронезької області (Росія), росі-
янка, неписьменна. Проживала в м. Запоріж-
жі, домогосподарка. Заарештована 19 жовтня 
1943 року. Звинувачення: виказувала німець-
кій владі членів ВКП(б). УНКВС по Запорізь-
кій області 14 грудня 1943 року справу при-
пинено за недоведенням обвинувачення, з-під 
варти звільнена. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1191

ПАНЧЕНКО Тимофій Іванович, 1888 р.
народження, нар. і проживав у с. Заливне Но-
вомиколаївського р-ну Запорізької області, 
українець, малограмотний. Будівельник кол-
госпу «Авангард» Заливнянської сільської 
ради. Заарештований 28 червня 1938 року. 
Звинувачення: в роки громадянської війни 
служив у армії Махна, в 1937 році завербо-
ваний в антирадянську повстанську махнов-
ську організацію. Запорізьким обласним су-
дом 19 липня 1939 року справу припинено 
за недоведенням складу злочину, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 636

ПАТАЛАХА Дмитро Микитович, 1881 р.
народження, нар. і проживав у с. Леніна Перше
(нині в межах м. Токмака) Токмацького р-ну 

Запорізької області, українець, освіта початко-
ва. Чорнороб на поденних роботах у громадян 
м. Великого Токмака. Заарештований 4 листо-
пада 1936 р. Звинувачення: український на-
ціоналіст, агітував проти радянської влади та 
зводив наклепи на вождів партії та уряду. Дні-
пропетровським обласним судом 19 березня                 
1937 р. засуджений до 3 років позбавлення 
волі і 2 років поразки в правах за контррево-
люційну агітацію. Прокурором УРСР 13 черв-
ня 1937 року вирок скасований за недоведен-
ням злочину. Реабілітований у 1995 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 76

ПАТРОШОК (ПОТРОШОК) Іван 
Максимович, 1878 р. народження, с. Вище-
тарасівка Томаківського р-ну Дніпропетров-
ської області, українець, освіта початкова. 
Проживав у м. Запоріжжі. Нормувальник ме-
ханічного цеху шамотно-динасового заводу 
комбінату «Запоріжсталь». Заарештований 
1 травня 1935 року. Звинувачення: займав-
ся антирадянською агітацією серед робітни-
ків «Запоріжсталі». Запорізьким МВ НКВС       
16 травня 1935 року справу припинено за 
недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1010

ПАУЛЬ Іван Іва-
нович, 1893 р. народ-
ження, с. Гофенталь 
(нині приєднане до     
м. Молочанська), про-
живав у с. Альт-Нассау 
(нині с. Виноградне) 
Токмацького р-ну Запо-
різької області, німець, 
освіта не встановлена. 

Сторож колгоспу ім. Мануїльського. Заареш-
тований 7 вересня 1941 року. Звинувачен-
ня: член сім’ї зрадника батьківщини. УНКВС 
Свердловської області 26 березня 1942 року 
справу припинено у зв’язку зі смертю обви-
нувачуваного 24 грудня 1941 року в Івдельта-
борі НКВС СРСР. Реабілітований у 2000 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1447
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ПАУЛЬС Абрам Францович, 1913 р. на-
родження, нар. і проживав у с. Шпарау (нині 
с. Довге) Чернігівського р-ну Запорізької об-
ласті, німець, освіта початкова. Бригадир 
колгоспу «Політвідділець» у с. Шпарау. За-
арештований 2 серпня 1938 року. Звинува-
чення: учасник німецької контрреволюцій-
ної організації. Запорізьким обласним судом 
26 листопада 1939 року справа припинена,  
з-під варти звільнений за недоведенням об-
винувачення. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 278

ПАУЛЬС Григорій 
Петрович,  1900 р. на-
родження, с. Дмитрівка 
(нині приєднане до с. Ле-
жене) Запорізького р-ну 
Запорізької області, про-
живав у м. Запоріжжі, ні-
мець, малограмотний. 
Лимар заводу металови-
робів у м. Запоріжжі. За-

арештований 12 вересня 1941 року. Звинува-
чення: проводив антирадянську агітацію се-
ред робітників. Помер 16 травня 1942 року 
в Кустанайській в’язниці № 7 НКВС Казах-
ської РСР, у зв’язку з чим 13 жовтня 1942 
року справу припинено. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1862

ПАЧЕВ Дмитро Васильович, 1908 р. на-
родження, нар. і проживав у с. Строганівка 
Приморського р-ну Запорізької області, бол-
гарин, освіта не встановлена. Рядовий кол-
госпник к-спу в с. Строганівка. Заарештова-
ний у березні 1938 року. Звинувачення: про-
водив контрреволюційну агітацію на селі. 
Подальша його доля невідома. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ДАЗО, Ф.Р. – 5747, оп. 3, спр. 442

ПАШКУЛЬСЬКИЙ Семен Андрійович, 
1900 р. народження, нар. і проживав у с. Ган-
нівка Приазовського р-ну Запорізької області, 
болгарин, освіта початкова. Колгоспник к-спу 
в с. Ганнівка. Заарештований 15 березня 1938 

року. Звинувачення: проводив антирадянську 
агітацію. Запорізьким обласним судом 25 чер-
вня 1939 року справа припинена за недове-
денням обвинувачення, з-під варти звільне-
ний. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 566.

ДАЗО, Ф.Р. – 5747, оп. 3, спр. 442

ПАЩЕНКО Олексій Гнатович, 1876 р.
народження, смт Комишня Миргородського 
р-ну Полтавської області, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у м. Бердянську Запорізь-
кої області. Без певних занять. Заарештований 
25 березня 1932 року, а 10 травня 1932 року 
переведений на підписку про невиїзд. Звину-
вачення: був агентом жандармерії і як пошто-
вий працівник переглядав листи неблагона-
дійних осіб. Дніпропетровським обласним су-
дом 19 жовтня 1932 року справа припинена за 
відсутністю складу злочину, запобіжний захід 
скасовано. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 964

ПЕДАН-ТРУКСА Людмила Вячесла-
вівна, 1910 р. народження, нар. і прожива-
ла в м. Запоріжжі, чешка, освіта середня. На-
чальник технічного контролю ФЗУ Запорізь-
кого заводу № 29. Заарештована 5 січня 1935 
року. Звинувачення: займалася контрреволю-
ційним шкідництвом (послабила контроль за 
якістю продукції). Дніпропетровським об-
ласним судом 10 серпня 1935 року засуджена 
до 2 років позбавлення волі. Верховним су-
дом України 17 листопада 1935 року міра по-
карання зменшена до 1 року примусових ро-
біт, термін перебування під арештом виріше-
но вважати як відбуте покарання, з-під варти 
звільнена. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 667

ПЕДАШ Архип Іванович, 1867 р. народ-
ження, нар. і проживав у с. Семенівка Поло-
гівського р-ну Запорізької області, українець, 
малограмотний. Селянин-одноосібник. Заа-
рештований 17 листопада 1932 року. Звину-
вачення: систематично займався агітацією 
проти хлібозаготівлі та інших політично-
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господарських кампаній на селі. Прокуро-
ром Чубарівського р-ну 29 грудня 1932 року 
справу припинено за недоведенням обвину-
вачення, з-під варти звільнений. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1014

ПЕДАШ Федір Іванович, 1862 р. народ-
ження, нар. і проживав у с. Семенівка Поло-
гівського р-ну Запорізької області, українець, 
неписьменний. Селянин-одноосібник. Заареш-
тований 17 листопада 1932 року. Звинувачен-
ня: виступав проти заходів радянської вла-
ди на селі. Прокурором Чубарівського р-ну        
29 грудня 1932 року справу припинено за 
недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1013

ПЕННЕР Зара Давидівна, 1904 р. народ-
ження, м. Вільнянськ того ж р-ну Запорізької 
області, проживала в с. Верхня Хортиця (нині 
в межах м. Запоріжжя), німкеня, освіта почат-
кова, домогосподарка. 19 листопада 1937 року 
відібрана підписка про невиїзд. Звинувачен-
ня: дружина ворога народу, займалася анти-
радянською діяльністю. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 28 серпня 1938 року як соці-
ально небезпечний елемент віддана під глас-
ний нагляд за місцем проживання терміном на 
2 роки. Реабілітована у 1989 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1676

ПЕННЕР Яків Абрамович, 1885 р. на-
родження, нар. і проживав у м. Запоріжжі, 
німець, освіта початкова. Бухгалтер авто-
гужтресту в м. Запоріжжі. Заарештований                                                            
7 вересня 1937 року. Звинувачення: вів ор-
ганізовану контрреволюційну роботу. НКВС 
СРСР і Прокурором СРСР 2 грудня 1937 
року засуджений до розстрілу за участь в ні-
мецькій контрреволюційній і диверсійній ор-
ганізації. Вирок виконано 9 січня 1938 року. 
Місце поховання невідоме. Реабілітований у 
1956 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1686

ПЕННЕР Яків Іванович, 1907 р. народ-
ження, нар. і проживав у с. Водяне Кам’янсько-
Дніпровського р-ну Запорізької області, ні-
мець, малограмотний. Електромонтер колгос-
пу ім. К. Лібкнехта в с. Водяне. Заарештова-
ний 3 лютого 1938 року. Звинувачення: учас-
ник контрреволюційної організації. Запорізь-
ким обласним судом 10 червня 1939 року за-
суджений до 3 років позбавлення волі і 2 років 
поразки в правах за дискредитацію керівників 
партії та уряду під час демонстрації 7 листо-
пада 1937 року. Верховний суд УРСР пере-
кваліфікував дії засудженого на хуліганство і 
зменшив термін покарання до 1 року 6 місяців 
позбавлення волі без поразки в правах. Врахо-
вуючи термін перебування під арештом, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 235

ПЕРВУХІН Іван Іванович, 1885 р. народ-
ження, м. Бежецьк того ж р-ну Калінінської 
області (Росія), росіянин, освіта початкова. 
Проживав у м. Запоріжжі. Диспетчер цеху 
Запорізького заводу № 29. Заарештований 
27 травня 1938 року. Звинувачення: учасник 
контрреволюційної правотроцькістської орга-
нізації. Військовим трибуналом Харківського 
військового округу 21 серпня 1939 року засу-
джений до 10 років позбавлення волі. Тим же 
органом 9 квітня 1941 року справа припинена 
за недоведенням складу злочину, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1151

ПЕРЕВЕРЗЕНЦЕВ Микита Сергійо-
вич, 1886 р. народження, смт Веселе того ж 
р-ну, проживав у смт Якимівка того ж р-ну За-
порізької області, росіянин, освіта початкова. 
Столяр Якимівського елеватора «Заготзерно». 
Заарештований 9 червня 1938 р. Звинувачен-
ня: займався контрреволюційною діяльністю, 
спрямованою на підрив і дискредитацію ра-
дянської влади і керівництва партії та уряду. 
Запорізьким обласним судом 22 квітня 1939 
року засуджений до 4 років позбавлення волі і 
до 2 років поразки в правах за антирадянську 
агітацію. Реабілітований у 1964 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 32
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П Е Р Е Г У Д О В 
Устим Прокопович, 
1878 р. народжен-
ня, нар. і проживав у          
с. Новоолексіївка При-
морського р-ну Запо-
різької області, украї-
нець, освіта початко-
ва, у 1905-1906 рр. пе-
ребував у партії есе-

рів. Тесляр к-спу в с. Новоолексіївка. Зааре-
штований 13 вересня 1937 року. Звинувачен-
ня: проводив антирадянську агітацію. Дні-
пропетровським обласним судом 13 грудня 
1937 року засуджений до 7 років позбавлен-
ня волі. Реабілітований у 1990 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 794

ПЕРЕСАДА Андрій Мойсейович,  
1895 р. народження, м. Токмак, проживав 
у с. Юхимівка (нині приєднане до с. Но-
вомиколаївка) Токмацького р-ну Запорізь-
кої області, українець, малограмотний. Пас-
тух колгоспу ім. Димитрова. Заарештований                                                      
9 червня 1938 року. Звинувачення: проводив 
контрреволюційну діяльність, спрямовану 
на повалення радянської влади. Запорізь-
ким обласним судом 17 червня 1939 року 
справа припинена,  з-під варти звільнений 
за недоведенням злочину. Реабілітований у         
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 179

ПЕРЕСУНЬКО Андрій Герасимович, 
1893 р. народження, с. Андріївка, проживав 
на хут. Запорожець (нині його немає) Ан-
дріївської сільради Вільнянського р-ну За-
порізької області, українець, малограмот-
ний. Колгоспник к-спу «Червона армія» в 
с. Андріївка. Заарештований 7 грудня 1932 
року. Звинувачення: займався контррево-
люційною агітацією серед селян. Прокуро-
ром м. Запоріжжя 16 січня 1933 року спра-
ву припинено за недоведенням обвинува-
чення, з-під варти звільнений. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1011

ПЕРЕСУНЬКО Роман Герасимович, 
1882 р. народження, нар. і проживав у с. Ан-
дріївка Вільнянського р-ну Запорізької об-
ласті, українець, малограмотний. Колгосп-
ник к-спу «Червона армія» в с. Андріївка. За-
арештований 7 грудня 1932 року. Звинувачен-
ня: будучи антирадянськи налаштованим, за-
ймався контрреволюційною агітацією. Про-
курором м. Запоріжжя 16 січня 1933 року 
справу припинено за недоведенням обвинува-
чення, з-під варти звільнений. Реабілітований 
у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1011

ПЕРЕЦЬ Антоніна Дорофіївна, 1919 р. 
народження, нар. і проживала в с. Оріхівка 
(стара назва) Василівського р-ну Запорізької 
області, українка, освіта незакінчена вища. 
Вчителька   Оріхівської  СШ.   Заарештована 
24 жовтня 1943 року. Звинувачення: в період 
окупації сприяла німцям, виказувала партійно-
радянських активістів. УНКВС по Запорізькій 
області 10 серпня 1944 року справу припине-
но за відсутністю складу злочину, з-під варти 
звільнена. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1328    

ПЕРЛОВ Борис Ісаакович, 1908 р. народ-
ження, м. Первомайськ того ж р-ну Мико-
лаївської області, росіянин, освіта початко-
ва. Проживав у м. Приморську того ж р-ну       
Запорізької області. Завідуючий Ногайським 
пунктом Держсортфонду. Заарештований                                   
11 вересня 1937 року. Звинувачення: за міс-
цем роботи займався шкідництвом, що при-
звело до зараження сортового зерна кліщем. 
Дніпропетровським обласним судом 25 ве-
ресня 1937 року за систематичну шкідниць-
ку роботу засуджений до розстрілу. Верхо-
вним Судом СРСР 15 листопада 1937 року 
вища міра покарання замінена на 10 років 
позбавлення волі, а 6 липня 1940 року тер-
мін покарання скорочено до 2,5 року позбав-
лення волі. З врахуванням часу перебування 
в ув’язненні 13 вересня 1940 року з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1793
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ПЕРМИЛОВСЬКИЙ Петро Федорович,
1898 р. народження, с. Ратовноволок Єлець-
кого р-ну Автономної республіки Комі (Ро-
сія), росіянин, освіта початкова, член ВКП(б). 
Проживав у м. Запоріжжі. Слюсар «Листо-
прокатбуду» комбінату «Запоріжсталь». За-
арештований 5 листопада 1937 року. Звину-
вачення: займався шпигунською і шкідниць-
кою діяльністю. НКВС СРСР і Прокурором 
СРСР 4 січня 1938 року засуджений до роз-
стрілу за антирадянську діяльність і дис-
кредитацію партії. Вирок виконано 17 січня 
1938 року. Місце поховання невідоме. Реабі-
літований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1729

ПЕРХОРОВИЧ Василь Йосипович, 
1881 р. народження, с. Біле Пінського р-ну 
Брестської області (Білорусь), білорус, осві-
та середня. Проживав у с. Терпіння Меліто-
польського р-ну Запорізької області. Священик 
Покровської церкви в с. Терпіння. Заареш-
тований 17 червня 1935 року. Звинувачен-
ня: вороже налаштований до радянської вла-
ди, поширював серед населення адреси комі-
тетів закордонної допомоги. Дніпропетров-
ським обласним судом 25 грудня 1935 року 
засуджений до 6 років позбавлення волі і                            
5 років поразки в правах за контрреволюцій-
ну діяльність і зв’язок із закордонними бла-
годійними організаціями. Реабілітований у 
1995 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 925

ПЕТЕРС Петро Петрович, 1910 р. народ-
ження, с. Шостаківка колишнього Бахмут-
ського р-ну Дніпропетровської області (так у 
кр. справі), німець, освіта початкова. Прожи-
вав у с. Верхня Хортиця (нині в межах м. За-
поріжжя). Комірник Верхньохортицького це-
гельного заводу. Заарештований 3 листопада 
1937 року. Звинувачення: проводив контрре-
волюційну фашистську діяльність. Запорізь-
ким обласним судом 7 червня 1939 року засу-
джений до 3 років позбавлення волі за анти-
радянську агітацію і дискредитацію керівни-
ків партії і уряду, а 15 жовтня 1939 року рі-
шенням того ж суду з-під варти звільнений 

за недоведенням обвинувачення. Реабіліто-
ваний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 276

ПЕТКАУ Олена Петрівна, 1907 р. народ-
ження, нар. і проживала в с. Кічкас (нині в 
межах м. Запоріжжя), німкеня, освіта почат-
кова. Завгосп дитсадка № 2 комбінату «Запо-
ріжсталь». Заарештована 1 червня 1938 року. 
Звинувачення: була учасником контррево-
люційної німецької фашистської організації. 
Дніпропетровським обласним судом 10 квіт-
ня 1939 року справу припинено за недове-
денням обвинувачення, з-під варти звільне-
на. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 637

ПЕТКАУ Яків Абрамович, 1906 р. на-
родження, с. Новослобідка Запорізького р-ну 
Запорізької області, проживав у м. Запоріж-
жі, німець, освіта початкова. Кочегар кому-
нального господарства соцміста. Заарешто-
ваний 1 лютого 1938 року. Звинувачення: 
був учасником контрреволюційної організа-
ції. Особливою «трійкою» УНКВС по Дні-
пропетровській області 9 жовтня 1938 року 
засуджений до 10 років позбавлення волі. 
УНКВС по Запорізькій області 10 лютого 
1939 року справу припинено за недоведен-
ням обвинувачення, з-під варти звільнений. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1824

ПЕТРЕНКО Ганна Василівна, 1924 р. 
народження, с. Миколаївка того ж р-ну, про-
живала в м. Таганрозі Ростовської області, 
росіянка, освіта початкова. Медсестра госпі-
талю в м. Таганрозі. Заарештована 12 жовтня 
1943 року. Звинувачення: була агентом гес-
тапо, навчалася у школі розвідників. Поло-
гівським РВ НКДБ 2 січня 1944 року справу 
припинено за недоведенням обвинувачення, 
визнана душевно хворою, з-під варти звіль-
нена. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1270
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ПЕТРЕНКО Максим Миколайович, 
1889 р. народження, нар. і проживав у с. Бла-
годатне Долинського р-ну Кіровоградської 
області, українець, малограмотний. Колгосп-
ник к-спу «Хлібороб». Заарештований 26 січ-
ня 1937 р. Звинувачення: займався система-
тичною антирадянською агітацією, спрямо-
ваною на зрив сільськогосподарських кам-
паній. Дніпропетровським обласним судом                                                                                    
14 серпня1937 року засуджений до 3 років 
позбавлення волі з поразкою в правах термі-
ном на один рік. Реабілітований у 1993 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 91

ПЕТРОВ Василь Якович, 1885 р. народ-
ження, нар. і проживав у с. Задунаївка (нині 
приєднане до с. Новомиколаївка) Приазов-
ського р-ну Запорізької області, росіянин, 
освіта початкова. Працював на будівництві 
школи. Заарештований 18 липня 1938 року. 
Звинувачення: проводив антирадянську агі-
тацію, спрямовану на дискредитацію заходів 
партії і уряду. Запорізьким обласним судом 
13 липня 1939 року справа припинена, з-під 
варти звільнений за недоведенням злочину. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 181

ПЕТРОВ Гнат Васильович, 1890 р. народ-
ження, Болгарія (так у кр. справі), болгарин, 
освіта не встановлена. Проживав у м. Гуляй-
полі того ж р-ну Запорізької області, селянин-
одноосібник. Заарештований 12 червня 1931 
року. Звинувачення: писав скарги в польське 
консульство в Москві та Харкові на радян-
ський уряд за обкладання його великим по-
датком. Особливою нарадою при Колегії ДПУ 
УРСР 20 серпня 1931 року засуджений до                                                                              
3 років висилки етапом в Північний край Ро-
сії. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1158

ПЕТРОВ Іов Фролович, 1895 р. народ-
ження, нар. і проживав у с. Новотроїцьке Віль-
нянського р-ну Запорізької області, українець, 
малограмотний. Рядовий колгоспник к-спу в 
с. Новотроїцьке. Заарештований 17 листопада 
1932 року. Звинувачення: проводив антирадян-

ську  агітацію.  Новомиколаївським РВ ДПУ
11 грудня 1932 року справа припинена за від-
сутністю доказів обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 497

ПЕТРОВ Федір Іванович, рік, місце на-
родження, національність і освіта не встанов-
лені, проживав у с. Михайлівка того ж р-ну 
Запорізької області, селянин-одноосібник. 
Заарештований 28 лютого 1931 року. Звину-
вачення: проводив антирадянську агітацію 
проти хлібозаготівель і колективізації. Про-
курором Великотокмацької дільниці 23 трав-
ня 1931 року справу припинено за недове-
денням складу злочину, з-під варти звільне-
ний. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1195

ПЕТРОВ-БРАТКОВСЬКИЙ Іван Іва-
нович, 1885 р. народження, нар. і проживав 
у смт Нововасилівка Приазовського р-ну За-
порізької області, росіянин, малограмотний. 
Механік сільгоспмашин в колгоспі с. Ново-
василівка. Заарештований 8 липня 1937 року. 
Звинувачення: проводив контрреволюційну 
агітацію, компрометував членів уряду. Дні-
пропетровським обласним судом  28 лютого 
1938 року засуджений до 5 років позбавлен-
ня волі і 3 років поразки в правах. Верховним 
Судом СРСР 23 жовтня 1939 року вирок ска-
совано за недоведенням обвинувачення, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 311

ПЕТРОВ-ЄГОРОВ Георгій Степано-
вич, 1886 р. народження, м. Варшава (Поль-
ща), росіянин, освіта початкова. Проживав 
в м. Запоріжжі. Бухгалтер відділу водокана-
лу Дніпрозаводбуду. Заарештований 15 трав-
ня 1934 року. Звинувачення: систематично 
вів контрреволюційну антирадянську агіта-
цію. УНКВС по Дніпропетровській області           
15 серпня 1934 року справу припинено за 
недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1782
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ПЕТЬКАУ Борис Якович, 1883 р. народ-
ження, острів Хортиця, проживав у с. Бабурка 
Запорізького р-ну Запорізької області, німець, 
малограмотний. Сторож колгоспу «Шнітер». 
Заарештований 19 лютого 1938 р. Звинува-
чення: був учасником контрреволюційної фа-
шистської організації, вів антирадянську на-
ціоналістичну агітацію. Дніпропетровським 
обласним судом 11 квітня 1939 року виправ-
даний за недоведенням обвинувачення, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 31

ПИВОВАРОВ Петро Петрович,  1906 р. 
народження, с. Рудня Середньо-Волзького 
краю (Росія, так у кр. справі), росіянин, осві-
та середня, кандидат в члени ВКП(б). Прожи-
вав у м. Запоріжжі. Виконуючий обов’язки 
виконроба відділу капітального будівництва 
комбінату «Запоріжсталь». Заарештований                 
11 липня 1938 року. Звинувачення: проводив 
активну антирадянську діяльність. Військо-
вим трибуналом Харківського військового 
округу 25 жовтня 1939 року справу припине-
но за недоведенням обвинувачення, з-під вар-
ти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 589

ПИЛИПЕНКО   Костянтин   Ісакович,
1900 р. народження, нар. і проживав у                                       
с. Воздвижівка Гуляйпільського р-ну Запо-
різької області, українець, освіта початко-
ва. Селянин-одноосібник. Заарештований           
15 червня 1932 року. Звинувачення: система-
тично займався контрреволюційною агітаці-
єю проти здійснюваних заходів радянською 
владою на селі. Дніпропетровським ОВ ДПУ  
26 липня 1932 року справу припинено за 
недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1006

ПИРОЖЕНКО Сергій Іванович, 1901 р.
народження, с. Папуженці Тальнівського р-ну
Черкаської  області,  українець,  освіта  вища,
член ВКП(б) у 1928 – 1938 рр. Проживав у   
м. Запоріжжі. Лектор Запорізького педагогіч-

ного інституту. Заарештований 26 листопа-
да 1936 року. Звинувачення: був учасником 
контрреволюційно-троцькістської організації. 
«Трійкою» УНКВС по Дніпропетровській об-
ласті 20 квітня 1938 року засуджений до роз-
стрілу. Вирок виконано 15 червня 1938 року в 
м. Запоріжжі. Реабілітований у 1956 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1751

ПИЧУГА-КАРПОВ Олександр Олек-
сандрович, 1881 р. народження, м. Одеса, 
росіянин, освіта середня. Проживав у м. За-
поріжжі. Механік Запорізького заводу «Ко-
мунар». Заарештований 28 квітня 1935 року. 
Звинувачення:проводив антирадянську агі-
тацію. Дніпропетровським обласним судом   
9 вересня 1935 року засуджений до 6 років 
позбавлення волі і 5 років поразки в правах. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1004

ПІВЕНЬ Дмитро Григорович, 1884 р. 
народження, нар. і проживав у м. Запоріжжі, 
українець, освіта початкова, анархіст в 1907-
1908 рр., у 1917-1918 рр. – український есер, 
у 1930 – 1935 рр. – кандидат у члени КП(б)У. 
Слюсар доменного цеху комбінату «Запоріж-
сталь». Заарештований 15 вересня 1936 року. 
Звинувачення: систематично проводив контр-
революційну троцькістську агітацію. Дніпро-
петровським обласним судом 20 липня 1937 
року засуджений до 3 років позбавлення волі і 
2 років поразки в правах, 25 лютого 1938 року 
тим же судом термін поразки в правах змен-
шено до 1 року. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1750

ПІДТИКАЙЛО Онисим Климентійо-
вич, 1904 р. народження, с. Бишаран-Агай 
Зульської волості Сімферопольського окру-
гу (так у кр. справі), українець, освіта непо-
вна середня. Проживав у м. Запоріжжі. Тепло-
технік енергосектора Запорізького заводу «Ко-
мунар». Заарештований 27 квітня 1935 року, а 
29 червня 1935 року переведений на підпис-
ку про невиїзд. Звинувачення: займався анти-
радянською агітацією, проявляв тенденції до           
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диверсій та тероризму. Запорізьким МВ НКВС                                                                                           
22 серпня 1935 року справа припинена за роз-
порядженням Дніпропетровського облуправ-
ління НКВС. Причина не вказана. Подальша 
його доля невідома. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 296

ПІПЕРОС Демосфен Васильович, рік 
народження не встановлений, нар. і прожи-
вав у смт Іванівка того ж р-ну Херсонської 
області, грек. Освіта і місце роботи не вста-
новлені. Заарештований 29 червня 1938 року. 
Звинувачення: проводив контрреволюцій-
ну агітацію та займався шпигунством на ко-
ристь однієї з капіталістичних держав. Не 
пізніше кінця червня 1938 року вчинив акт 
самоспалення в камері попереднього затри-
мання Іванівського РВ НКВС, справу припи-
нено. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1533

ПІРКА Олександр Ілліч, 1896 р. народ-
ження, с. Токмачане (нині с. Чернігово-
Токмачанськ), проживав на хут. Шевченко 
(нині його немає) Чернігівського р-ну Запорізь-
кої області, українець, малограмотний. Брига-
дир городньої бригади к-спу «Червона Поля-
на». Заарештований 20 червня 1938 р. Звину-
вачення: систематично вів контрреволюційну 
агітацію, збурював повстанські настрої насе-
лення проти радянської влади. Запорізьким об-
ласним судом 25 серпня 1939 року справа при-
пинена за відсутністю складу злочину, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1939 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 30

ПІСКУНОВ Іван Панасович, 1882 р. на-
родження, нар. і проживав у м. Оріхові того ж 
р-ну Запорізької області, українець, освіта по-
чаткова. Конторник радгоспу № 20 в м. Оріхові. 
Заарештований 17 березня 1931 року, а 31 черв-
ня 1931 р. переведений на підписку про неви-
їзд. Звинувачення: був учасником контррево-
люційної повстанської організації. Подальша 
його доля невідома. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1415

ПЛАКСІН Григорій Дмитрович, 1886 р. 
народження, нар. і проживав у с. Охрімівка 
Якимівського р-ну Запорізької області, укра-
їнець, малограмотний. Бригадир рільничої 
бригади колгоспу «День Паризької комуни» в 
с. Охрімівка. Заарештований 1 жовтня 1944 р. 
Звинувачення: вороже ставився до радянської 
влади і ВКП(б), будучи бригадиром колгос-
пу, саботував здачу хліба державі. Військовим 
трибуналом військ НКВС Запорізької облас-
ті 20 січня 1945 року засуджений до 7 років 
позбавлення волі і 2 років поразки в правах. 
Верховним судом СРСР 31 травня 1946 року 
звинувачення перекваліфіковано на бездіяль-
ність посадової особи і встановлено термін 
покарання – 3 роки позбавлення волі. Звільне-
ний з ув’язнення 14 вересня 1946 року за ам-
ністією. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1307 

ПЛЕШИВЕНКО 
Іван Федорович, 1884 р.
народження, с. Вели-
ка Знам’янка, прожи-
вав у с. Олексіївка 
(нині приєднане до 
с. Велика Знам’янка) 
Кам’янсько-Дніпров-
ського р-ну Запорізької 
області, українець, ма-

лограмотний. Завгосп колгоспу «День уро-
жаю» в с. Олексіївка. Заарештований 24 лис-
топада 1932 року. Звинувачення: шкодив ра-
дянській владі, займався розкраданням кол-
госпного хліба. Кам’янським РВ ДПУ 21 лю-
того 1933 року справу припинено за недове-
денням обвинувачення, з-під варти звільне-
ний. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1236

ПЛЮЩІЙ Онисим Якович, 1883 р. на-
родження, нар. і проживав у м. Гуляйполі 
того ж р-ну Запорізької області, українець, 
малограмотний. Конюх при Гуляйпільському 
райвідділі зв’язку. Заарештований 16 червня 
1938 року. Звинувачення: був членом контр-
революційної націоналістичної організації, 
проводив контрреволюційну роботу проти 
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радянської влади. Запорізьким обласним су-
дом 15 червня 1939 року засуджений до 3 ро-
ків позбавлення волі і 2 років поразки в пра-
вах. Верховним судом УРСР 29 вересня 1939 
року вирок скасовано за відсутністю складу 
злочину, з-під варти звільнений. Реабілітова-
ний у 1939 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 177

ПЛЮЩІЙ Яків Павлович, 1893 р. на-
родження, нар. і проживав у м. Гуляйполі 
того ж р-ну Запорізької області, українець, 
малограмотний. Член правління колгоспу 
«Ударник» в м. Гуляйполі. Заарештований  
22 листопада 1932 року. Звинувачення: са-
ботував хлібозаготівлю 1932 року. Дніпро-
петровським обласним судом 29 листопада 
1932 року засуджений до 2 років позбавлен-
ня волі за зрив хлібозаготівель в 1932 році. 
Реабілітований у 1990 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 599

ПЛЯСЕЦЬКИЙ Юрій Іларіонович, 
1923 р. народження, нар. і проживав у м. Запо-
ріжжі, українець, освіта незакінчена середня, 
член ВЛКСМ. Червоноармієць 1-го гвардій-
ського залізничного батальйону Варшавської 
бригади. Заарештований 3 березня 1945 року. 
Звинувачення: проживаючи в м. Запоріжжі під 
час його окупації німцями, вистежував євре-
їв і виказував їх фашистам. УНКДБ по Запо-
різькій області 30 липня 1945 року справу при-
пинено за недоведенням обвинувачення, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1397 

ПОВСТЮК Мефодій Іванович, 1892 р. 
народження, с. Новоселівка Оріхівського 
р-ну, проживав у с. Бабаші Гуляйпільського 
р-ну Запорізької області, українець, малогра-
мотний. Рядовий колгоспник к-спу ім. 72-го 
Ленінського полку. Заарештований 7 грудня 
1937 р. Звинувачення: агітував проти канди-
датів у депутати Верховної Ради СРСР. Гу-
ляйпільським РВ НКВС 5 червня 1939 р.  
справа припинена, з-під варти звільнений у 
зв’язку з втратою працездатності та зору на 

80% під час перебування під арештом. По-
дальша його доля невідома. Реабілітований 
у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 82

ПОВСТЯНА Ганна Іванівна, 1919 р. на-
родження, с. Андріївка, проживала в с. Вільно-
андріївка Вільнянського р-ну Запорізької об-
ласті, українка, малограмотна, домогосподар-
ка. 5 серпня 1947 року відібрана підписка про 
невиїзд. Звинувачення: її рідний брат – зрад-
ник батьківщини. УМДБ по Запорізькій об-
ласті 12 березня 1952 року справу припине-
но згідно з рішенням МДБ СРСР про незасто-
сування виселення до членів сім’ї  зрадника 
батьківщини, запобіжний захід скасовано. Ре-
абілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1501

ПОВСТЯНИЙ Микола Якович, 1900 р.
народження, с. Андріївка, проживав у с. Петро-
Михайлівка Вільнянського р-ну Запорізької об-
ласті, українець, освіта початкова. Обліковець 
рільничої бригади колгоспу «Комінтерн». За-
арештований 29 травня 1945 року. Звинува-
чення: під час окупації проводив серед насе-
лення антирадянську пропаганду. Військовим 
трибуналом військ НКВС Запорізької області                                                                                                
31 грудня 1945 року справу припинено у зв’язку 
з психічною хворобою підсудного, з-під вар-
ти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1399

ПОДА Леонід Павлович, 1880 р. народ-
ження, смт Березна Менського р-ну Чер-
нігівської області, українець, освіта вища. 
Проживав у с. Охрімівка Якимівського р-ну 
Запорізької області. Помічник бухгалтера 
Охрімівської МТС. Заарештований 20 січня 
1938 р. Звинувачення: в минулому поміщик, 
вороже налаштований проти радянської вла-
ди, займався контрреволюційною агітацією. 
Запорізьким обласним судом 29 червня 1939 р. 
засуджений до 1 року і 5 місяців позбавлення 
волі. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 33



364

ПОДВЯЗНИЙ Макар Миронович, 1880 р.
народження, с. Литвиновичі Кролевецького 
р-ну Сумської області, українець, малогра-
мотний. Проживав у м. Запоріжжі. Маляр 2-ї 
дільниці Дніпробуду в м. Запоріжжі. Зааре-
штований 8 жовтня 1932 року. Звинувачення: 
брав участь у створенні контрреволюційної 
організації для повалення радянської влади. 
Прокурором м. Запоріжжя 26 листопада 1932 
року справу припинено за недоведенням об-
винувачення, з-під варти звільнений. Реабілі-
тований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 914

П О Д К О П Н И Й 
Михайло Антонович, 
1916 р. народження,    
с.  Фельштейн  (ста-
ра назва) Городоцько-
го р-ну Хмельниць-
кої області, поляк, ма-
лограмотний. Прожи-
вав у м. Запоріжжі. Бе-

тонник тресту «Запоріжбуд». Заарештований            
11 липня 1941 року. Звинувачення: систе-
матично критикував заходи партії та уряду, 
ганьбив радянську владу. Військовим трибу-
налом військ НКВС Дніпропетровської об-
ласті 5 серпня 1941 року справу припинено 
за недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1914 

ПОЗНІХИРОВ  Михайло  Андрійович,
1904 р. народження, нар. і проживав у             
м. Дніпропетровську, українець, освіта неза-
кінчена вища, член ВКП(б) у 1924 – 1937 рр. 
Голова промислової артілі «Хімік». Заареш-
тований 21 жовтня 1937 року. Звинувачен-
ня: проводив контрреволюційну агітацію 
проти радянської влади. Гуляйпільським                                                                            
РВ НКВС   20 січня 1939 року справа при-
пинена за відсутністю складу злочину, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 
році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 489

ПОЗНЯНСЬКИЙ Яків Пинхосович, 
1887 р. народження, с. Братолюбівка Долин-
ського р-ну Кіровоградської області, єврей, 
малограмотний. Проживав у м. Запоріжжі. 
М’ясник Запорізького «Міськхарчоторгу». За-
арештований 3 серпня 1938 року. Звинувачен-
ня: проводив антирадянську пропаганду, кри-
тикував дії партії та уряду. Військовим три-
буналом Харківського військового округу за 
контрреволюційну агітацію, вихваляння ладу 
у фашистських державах 22 квітня 1939 року 
засуджений до 4 років позбавлення волі і 3 ро-
ків поразки в правах. Запорізьким обласним 
судом 13 грудня 1939 року справу припинено 
за недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 299

ПОЛІТУН Захарій Авксентійович, 
1883 р. народження, с. Приморський Посад, 
проживав у с. Олександрівка Приазовсько-
го р-ну Запорізької області, українець, освіта 
неповна середня. Помічник ветлікаря Олек-
сандрівської ветдільниці. Заарештований                                      
16 серпня 1937 року. Звинувачення: прово-
див контрреволюційну агітацію проти ра-
дянської влади. Запорізьким обласним судом                                              
13 липня 1939 року засуджений до 5 років 
позбавлення волі і поразки в правах термі-
ном на 3 роки за антирадянську агітацію. Ре-
абілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 254

ПОЛІЩУК Юхим Федорович, 1913 р. 
народження, с. Райнівка Приморського р-ну, 
проживав у с. Дунаївка Приазовського р-ну 
Запорізької області, болгарин, освіта серед-
ня. Директор неповної середньої школи в 
с. Дунаївка. Заарештований 18 грудня 1937 
року. Звинувачення: проводив контрреволю-
ційну роботу, роз’яснював учням троцькіст-
ську трактовку про неможливість побудови 
комунізму в країні. Запорізьким обласним 
судом 3 липня 1939 року справа припинена, 
з-під варти звільнений за недоведенням об-
винувачення. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 180
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ПОЛОХ Сергій 
Степанович,   1882 р.
народження, нар. і про-
живав у с. Комишу-
ватка Приморського 
р-ну Запорізької об-
ласті, українець, осві-
та початкова. Сторож 
радгоспу «Вільний» в       
с. Комишуватка. За-

арештований 8 липня 1941 року. Звинувачен-
ня: агітував селян проти радянської влади, 
вихваляв фашистську Німеччину та її керів-
ників, висловлювався нецензурно про керів-
ників СРСР. Військовим трибуналом Астра-
ханського гарнізону 29 червня 1942 року за-
суджений до 10 років позбавлення волі і 5 ро-
ків поразки в правах. Помер 3 вересня 1942 
року під час перевезення його до концтабору, 
причина смерті у справі не вказана. Місце по-
ховання невідоме. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1545

ПОЛУБИНСЬКИЙ Микита Якимо-
вич, 1903 р. народження, с. Преображен-
ка, проживав у с. Кринички (нині с. Червона 
Криниця) Оріхівського р-ну Запорізької об-
ласті, українець, освіта початкова. Колгосп-
ник к-спу «Червона Криниця». Заарештова-
ний 14 грудня 1932 року, а 11 березня 1933 
року переведений на підписку про невиїзд. 
Звинувачення: проводив антирадянську агі-
тацію. Оріхівським районним судом 9 квітня 
1933 року справа припинена за відсутністю 
складу злочину, запобіжний захід скасовано. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 965

ПОЛЯКОВ  Іван  Прокопович,  1888 р.
народження, нар. і проживав у с. Єлизаве-
тівка Веселівського р-ну Запорізької області, 
росіянин, освіта початкова. Бригадир дорож-
нього відділення колгоспу в с. Єлизаветівка. 
Заарештований 10 січня 1944 року. Звинува-
чення: у період окупації виказав німцям лей-
тенанта Червоної армії. Військовим трибуна-
лом військ НКВС Запорізької області            29 
травня 1944 року справу припинено за недо-

веденням складу злочину, з-під варти звіль-
нений. Реабілітований у 1991 році.

ДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр.1326

ПОНОМАРЕНКО Степан Микито-
вич, 1876 р. народження, с. Охрімівка Яки-
мівського р-ну Запорізької області, проживав 
у м. Запоріжжі, українець, освіта початкова. 
Дезинфектор лазні на 12-му селищі м. Запо-
ріжжя. Заарештований 7 травня 1932 року, а 
10 липня 1932 року переведений на підпис-
ку про невиїзд. Звинувачення: займався сис-
тематичною агітацією проти всіх заходів ра-
дянської влади. Прокурором м. Запоріжжя     
8 серпня 1932 року справу припинено за не-
доведенням обвинувачення, запобіжний за-
хід скасовано. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1008

ПОНОМАРЬОВ Микола Семенович, 
1867 р. народження, с. Пойманове Курської 
губернії, Росія (так у кр. справі), росіянин, 
освіта середня. Проживав у м. Мелітополі За-
порізької області. Священик Мелітопольсько-
го собору. Заарештований 22 липня 1935 року. 
Звинувачення: популяризував і поширював 
серед населення адреси комітетів закордон-
ної допомоги. Дніпропетровським обласним 
судом 25 грудня 1935 року справу припинено 
за недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1995 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 925   

ПОПАЗОВ Данило Петрович, 1915 р. 
народження, с. Райнівка, проживав у с. Пре-
слав Приморського р-ну Запорізької облас-
ті, болгарин, освіта не встановлена, член 
ВЛКСМ. Учитель Преславської середньої 
школи. Заарештований наприкінці лютого 
1938 року. Звинувачення: проводив контрре-
волюційну агітацію на селі. Подальша його 
доля невідома. Реабілітований у 1991 році.

ДАЗО. Ф.Р. 5747, оп. 3, спр. 442

ПОПАНДОПУЛО Георгій Іванович, 
1896 р. народження, м. Немишхер, Туреч-
чина (так у кр. справі), грек, неписьменний. 
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Проживав у с. Кизияр 
(нині в межах м. Мелі-
тополя) Запорізької об-
ласті. Розбирач туш в 
колгоспному м’ясному 
магазині. Заарешто-
ваний 15 грудня 1937 
року. Звинувачення: за-
ймався серед населен-
ня контрреволюційною 

націоналістичною пропагандою. Запорізь-
ким обласним судом 20 квітня 1939 року за-
суджений до 4 років позбавлення волі і 2 ро-
ків поразки в правах за антирадянську агіта-
цію і дискредитацію керівників партії та уря-
ду. Верховним судом СРСР 17 вересня 1939 
року після розгляду касаційної скарги термін 
покарання скорочено до 1 року і 9 місяців по-
збавлення волі. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1660

ПОПАНДОПУЛО 
Костянтин Іванович, 
1896 р. народження, 
м. Константинополь, 
Туреччина, грек, не-
письменний. Прожи-
вав у с. Кизияр (нині 
в межах м. Мелітопо-
ля) Запорізької облас-
ті. Розбирач туш в кол-

госпному магазині. Заарештований 15 грудня 
1937 року. Звинувачення: займався серед на-
селення контрреволюційною націоналістич-
ною пропагандою. Запорізьким обласним су-
дом 25 квітня 1939 року засуджений до 2 ро-
ків позбавлення волі і 1 року поразки в пра-
вах. Верховним судом УРСР 17 вересня 1939 
року вирок скасовано за недоведенням скла-
ду злочину, з-під варти звільнений. Реабілі-
тований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1663

ПОПОВА Віра Іллівна, 1903 р. народ-
ження, смт Нововасилівка Приазовського 
р-ну, проживала в м. Мелітополі Запорізької 
області, росіянка, малограмотна, домогоспо-
дарка. Мелітопольським РВ НКВС 23 люто-

го 1936 року відібрана підписка про невиїзд. 
Звинувачення: учасниця сектантської орга-
нізації «Допомога». Прокурором Дніпропе-
тровської області 11 квітня 1936 року спра-
ву припинено за недоведенням складу злочи-
ну, запобіжний захід скасовано. Реабілітова-
на у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 719

ПОПОВА Надія Василівна, 1908 р. на-
родження, смт Нововасилівка Приазовського 
р-ну, проживала в м. Мелітополі Запорізької 
області, росіянка, малограмотна, домогоспо-
дарка. Мелітопольським РВ НКВС 23 люто-
го 1936 року відібрана підписка про невиїзд. 
Звинувачення: учасниця сектантської орга-
нізації «Допомога». Прокурором Дніпропе-
тровської області 11 квітня 1936 року спра-
ву припинено за недоведенням складу злочи-
ну, запобіжний захід скасовано. Реабілітова-
на у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 719

ПОРВІН Захарій Феоктистович, 1898 р.
народження, нар. і проживав у с. Гусарка Куй-
бишевського р-ну Запорізької області, ро-
сіянин, освіта початкова. Колгоспник к-спу 
«Вільна праця». Заарештований 10 червня 
1938 року. Звинувачення: учасник антира-
дянського угруповання, проводив антирадян-
ську агітацію. Запорізьким обласним судом 
22 травня 1939 року засуджений до 3 років 
позбавлення волі. Після розгляду касаційної 
скарги 31 травня 1939 року вирок суду ска-
совано за недоведенням обвинувачення, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 564

ПОТАПЕНКО (ПІСКУН) Фекла Іва-
нівна, 1892 р. народження, с. Велика Біло-
зерка того ж р-ну, проживала в с. Благові-
щенка Кам’янсько-Дніпровського р-ну Запо-
різької області, українка, освіта не встанов-
лена. Колгоспниця к-спу ім. Молотова. 3 бе-
резня 1951 року відібрана підписка про не-
виїзд. Звинувачення:  рідний брат – зрадник 
батьківщини. УМДБ по Запорізькій області 
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28 листопада 1951 року справу припинено за 
відсутністю складу злочину, запобіжний за-
хід скасовано. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1488

ПОТАПОВ Михайло Іванович, 1890 р. 
народження, с. Новоданилівка Якимівського 
р-ну Запорізької області, проживав у м. Запо-
ріжжі, росіянин, освіта початкова. Машиніст 
електрокрана комбінату «Запоріжсталь». За-
арештований 14 липня 1938 р. Звинувачення: 
проводив контрреволюційну агітацію, спря-
мовану на дискредитацію політики компартії 
та уряду. Запорізьким обласним судом 26 бе-
резня 1939 року виправданий за відсутністю 
складу злочину, з-під варти звільнений. Реа-
білітований у 1939 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 35

ПОТОЦЬКИЙ Йосип Денисович, 1878 р.
народження, с. Гусівка Полтавської області 
(так у кр. справі), українець, освіта початко-
ва, був членом РСДРП. Проживав у с. Бека-
рівка Вільнянського р-ну Запорізької облас-
ті. Завгосп колгоспу «Колос». Заарештова-
ний 24 листопада 1932 року. Звинувачення: 
сприяв зриву плану хлібозаготівлі. Запорізь-
ким народним судом 14 травня 1933 року за-
суджений до 2 років позбавлення волі за агі-
тацію проти виконання плану хлібозаготівлі. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1015

ПОХВАЛИТОВ Іван Денисович, 1887 р.
народження, нар. і проживав у м. Токмаку 
того ж р-ну Запорізької області, українець, 
освіта початкова. Механік заводу № 175                      
ім. Кірова в м. Великому Токмаку. Заарешто-
ваний 11 лютого 1938 року. Звинувачення: 
агент однієї іноземної держави. Запорізьким 
обласним судом 10 червня 1939 року спра-
ву припинено за недоведенням обвинувачен-
ня, з-під варти звільнений. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 132

ПОХИЛОВ Іван Якимович, 1893 р. на-
родження, нар. і проживав у м. Запоріжжі, 
українець, освіта початкова. Слюсар Запо-
різького паровозоремонтного заводу. Зааре-
штований 26 вересня 1937 року. Звинувачен-
ня: був учасником контрреволюційної  фа-
шистської диверсійної організації. НКВС 
СРСР і Прокурором СРСР 15 грудня 1937 
року засуджений до розстрілу за участь у фа-
шистській контрреволюційній диверсійній 
організації. Вирок виконано 30 грудня 1937 
року. Місце поховання невідоме. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1602 

ПРАЦУК Павло Купріянович, 1895 р. 
народження, с. Будники Любомльського р-ну 
Волинської області, українець, малограмот-
ний. Проживав у с. Шевченка Вільнянського 
р-ну Запорізької області. Рядовий колгоспник 
к-спу  ім.  Фрунзе  в  с. Шевченка.  Заарешто-
ваний 9 лютого 1938 року. Звинувачення: 
систематично агітував селян проти радян-
ської влади. Дніпропетровським обласним 
судом 13 квітня 1939 року справу припинено 
за недоведенням обвинувачення, з-під вар-
ти звільнений. Рішення суду опротестова-
не прокурором УРСР. Верховний суд УРСР      
23 вересня 1939 року протест прокурора від-
хилив. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 131

ПРАЦЬКО Михайло Іванович, 1897 р. 
народження, нар. і проживав у с. Веселе Запо-
різького р-ну Запорізької області, українець, 
освіта початкова, селянин-одноосібник. Заа-
рештований 29 жовтня 1930 року. Звинува-
чення: був учасником куркульського угрупо-
вання проти здійснюваних радянською вла-
дою заходів на селі. Нарсудом м. Запоріж-
жя 11 січня 1931 року засуджений до 5 років 
позбавлення волі і 5 років поразки в правах 
з подальшим виселенням на 5 років за межі 
України за контрреволюційну діяльність.    
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1034 
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ПРИБ Олександр Якович, 1897 р. народ-
ження, с. Плодородне Михайлівського р-ну, 
проживав у м. Мелітополі Запорізької облас-
ті, німець, освіта початкова. Рахівник заво-
ду в м. Мелітополі. Заарештований 3 серпня 
1938 року. Звинувачення: учасник повстан-
ської контрреволюційної організації. Запо-
різьким обласним судом 17 червня 1939 року 
справа припинена, з-під варти звільнений за 
недоведенням складу злочину. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 322

ПРИБ Яків Фрідріхович, 1880 р. народ-
ження, нар. і проживав у с. Рейхенфельд 
(нині с. Плодородне) Михайлівського р-ну 
Запорізької області, німець, малограмотний. 
Механік к-спу ім. Сталіна в с. Рейхенфельд. 
Заарештований 1 серпня 1938 року. Звинува-
чення: учасник контрреволюційної органі-
зації. Запорізьким обласним судом 20 черв-
ня 1939 року справа припинена за недоведен-
ням обвинувачення, з-під варти звільнений. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 133

ПРИГОДА Панас Сергійович, 1908 р. 
народження, нар. і проживав у с. Новоуспе-
нівка Веселівського р-ну Запорізької облас-
ті, українець, малограмотний. Військово-
службовець, шофер 456-го окремого авто-
транспортного батальйону. Заарештований           
18 травня 1943 року. Звинувачення: повер-
нувшись з відрядження, привіз фашистські 
листівки, які давав читати військовослужбов-
цям. Військовим трибуналом Краснодарсько-
го гарнізону 22 червня 1943 року справу при-
пинено за відсутністю складу злочину, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1436

ПРИЛИПКО Іван Антонович, 1878 р. 
народження, с. Берестове, проживав у с. Ви-
боєве (нині приєднане до с. Берестове) Бер-
дянського р-ну Запорізької області, украї-
нець, освіта початкова. Колгноспник к-спу 
ім. Молотова в с. Вибоєве. Заарештований 

11 лютого 1938 року. Звинувачення: вів серед 
колгоспників систематичну антирадянську 
контрреволюційну агітацію, спрямовану на 
компрометацію радянської влади. Запорізь-
ким обласним судом 21 червня 1939 року за-
суджений до 5 років позбавлення волі і 5 ро-
ків поразки в правах за контрреволюційну ді-
яльність. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 635

ПРИТУЛА Степан Хомич, 1883 р. на-
родження, нар. і проживав у с. Орлівка При-
морського р-ну Запорізької області, украї-
нець, освіта початкова. Без певних занять. 
Заарештований 25 січня 1937 року. Звинува-
чення: систематично проводив контрреволю-
ційну роботу проти заходів радянської вла-
ди на селі. Дніпропетровським обласним су-
дом 21 червня 1937 року засуджений до 4 ро-
ків позбавлення волі і 2 років поразки в пра-
вах за контрреволюційну роботу проти захо-
дів радянської влади на селі. Реабілітований 
у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 790

ПРИХОДЬКО Феодосій Якович, 1886 р.
народження, нар. і проживав у с. Веселе Запо-
різького р-ну Запорізької області, українець, 
освіта не встановлена, селянин-одноосібник. 
Заарештований 29 жовтня 1930 року. Звину-
вачення: був учасником куркульського угру-
повання проти здійснюваних радянською 
владою заходів на селі. Нарсудом м. Запоріж-
жя 11 січня 1931 року засуджений до 1 року 
примусових робіт за антирадянську діяль-
ність. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1034

ПРОДАН Дмитро Семенович, 1896 р. 
народження, с. Новоукраїнка Херсонського 
р-ну Одеської області (так у кр. справі), укра-
їнець, малограмотний. Проживав у м. Запо-
ріжжі. Слюсар складального цеху Запорізь-
кого паровозоремонтного заводу. Заарештова-
ний 23 вересня 1937 року. Звинувачення: був 
учасником контрреволюційної фашистської 
організації, вів шкідницьку роботу на заводі. 
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НКВС СРСР і Прокурором СРСР 15 грудня 
1937 року засуджений до розстрілу. Вирок ви-
конано 30 грудня 1937 року. Місце поховання 
невідоме. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1602

ПРОДАН Федір Микитович, 1867 р.     
народження, нар. і проживав у с. Туркенівка 
(нині с. Малинівка) Гуляйпільського р-ну За-
порізької області, українець, неписьменний, 
селянин-одноосібник. Заарештований 17 лис-
топада 1932 року. Звинувачення: агітував се-
лян проти хлібозаготівель і за відновлен-
ня куркульської влади. Чубарівським район-
ним нарсудом 9 січня 1933 року засуджений 
до 10 років позбавлення волі і 5 років пораз-
ки в правах за агітацію проти виконання пла-
ну хлібозаготівлі. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 778

ПРОДАНОВ Пантелеймон Данилович, 
1902 р. народження, нар. і проживав у с. Ду-
наївка Приазовського р-ну Запорізької області, 
молдаванин, малограмотний. Конюх колгос-
пу «Молдаван» в с. Дунаївка. Заарештований                                                                                        
10 березня 1938 року. Звинувачення: агітував 
проти радянської влади. Запорізьким обласним 
судом 4 липня 1939 року справа припинена за 
недоведенням антирадянської агітації, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 624

ПРОКОПЕНКО Дмитро Васильович, 
1908 р. народження, с. Василівка Синельників-
ського р-ну Дніпропетровської області, украї-
нець, освіта початкова. Проживав у с. Соснівка 
Якимівського р-ну Запорізької області. Поміч-
ник механіка Якимівського елеватора. Заареш-
тований 7 січня 1938 року. Звинувачення: сис-
тематично займався шкідництвом на елеваторі, 
агітував проти радянської влади. Дніпропетров-
ським обласним судом 2 січня 1939 року засу-
джений до 1 року позбавлення волі. З врахуван-
ням терміну перебування під слідством з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 842

ПРОКОПЕНКО Микола Миколайович, 
1893 р. народження, с. Новояковлівка, прожи-
вав у с. Магдалинівка Оріхівського р-ну За-
порізької області, українець, освіта початко-
ва. Працівник сільськогосподарської комуни 
«Клименко». Заарештований 5 лютого 1933 
року. Звинувачення: проводив антирадянську 
агітацію проти хлібозаготівель. Обласним від-
ділом ДПУ 22 лютого 1933 року справа при-
пинена за недоведенням складу злочину, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 727

ПРОКОПЕНКО 
Сергій Панасович, 
1897 р. народження,                                             
м. Гуляйполе того 
ж р-ну,  проживав у           
с. Чубарівка Пологів-
ського р-ну Запорізь-
кої області, українець, 
малограмотний. Культ-
масовик при Чуба-

рівській артілі інвалідів «Шлях до соціаліз-
му». Заарештований 25 серпня 1936 р. Зви-
нувачення: у своїй роботі культмасовика ви-
хваляв ворогів радянської влади Троцького, 
Зінов’єва та інших. Дніпропетровським об-
ласним судом 17 березня 1937 р. виправда-
ний за недоведенням пред’явленого звину-
вачення, з-під варти звільнений. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 79

ПРОКОПОВА (ДИМИТРОВА) Олена 
Андріївна, 1900 р. народження, нар. і про-
живала в с. Лозуватка Приморського р-ну За-
порізької області, болгарка, освіта початкова. 
Не працювала через хворобу. 7 вересня 1951 
року відібрана підписка про невиїзд. Звину-
вачення: її рідний брат – зрадник батьківщи-
ни. В березні (точна дата у справі не вказана) 
1952 року справу припинено, підписка про 
невиїзд скасована згідно з рішенням МДБ 
СРСР про незастосування щодо неї заслан-
ня. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1510

24 Зам. № 3393
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ПРОСКУРА Григорій Дмитрович, 1925 р.
народження, с. Чорнокам’янка Піщансько-
го р-ну Харківської області, українець, осві-
та середня, член ВЛКСМ. Проживав у м. За-
поріжжі. Тимчасово ніде не працював. Зааре-
штований 18 жовтня 1943 року. Звинувачен-
ня: під час німецької окупації м. Запоріжжя 
був фельдшером у німецькій лікарні. УНКДБ 
по Запорізькій області 9 листопада 1943 року 
справу припинено за недоведенням обвину-
вачення, з-під варти звільнений. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1295

ПРОСКУРНЯ Василь Антипович, 1905 р.
народження, с. Покровка Друга (нині смт При-
азовське), проживав у с. Чекрак (нині с. До-
брівка) Приазовського р-ну Запорізької облас-
ті, українець, малограмотний. Голова колгос-
пу «Дачний» Чекрацької сільради. Заарешто-
ваний 18 грудня 1932 року. Звинувачення: роз-
базарював колгоспний хліб, зриваючи хлібо-
заготівлю. Дніпропетровським обласним су-
дом 10 лютого 1933 року засуджений до 10 ро-
ків позбавлення волі і 5 років поразки в пра-
вах. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1036

ПРОХОРОВИЧ Олексій Олексійович, 
1896 р. народження, м. Київ, росіянин, освіта 
середня. Проживав у м. Павлограді Дніпро-
петровської області. Бухгалтер райфінвідді-
лу м. Павлограда. Заарештований 20 груд-
ня 1938 року. Звинувачення: член контррево-
люційної націоналістичної організації, про-
водив пропаганду на повалення існуючого 
ладу. Запорізьким обласним судом 11 листо-
пада 1939 року справа припинена, з-під вар-
ти звільнений за недоведенням складу злочи-
ну. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 252

ПРОЦЕЛЛО-БАЛАУ Віктор Прокопо-
вич, 1913 р. народження, нар. і проживав у 
м. Запоріжжі, німець, освіта середня. Тех-
нік по обладнанню відділу головного меха-
ніка заводу № 29 в м. Запоріжжі (нині завод 

«Мотор Січ»). Заарештований 5 січня 1935 
року, а 16 березня 1936 року переведений 
на підписку про невиїзд. Звинувачення: агі-
тував робітників заводу проти заходів пар-
тії та уряду, незаконно зберігав вогнепаль-
ну зброю. Спецколегією Дніпропетровського 
обласного суду 11 листопада 1936 року спра-
ву припинено за недоведенням обвинувачен-
ня, підписка про невиїзд анульована. Реабілі-
тований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1608

ПРОЦЬКО Никифор Петрович, 1894 р.
народження, нар. і проживав у с. Веселе За-
порізького р-ну Запорізької області, украї-
нець, малограмотний, селянин-одноосібник. 
Заарештований 15 грудня 1930 року. Звину-
вачення: був учасником куркульського угру-
повання проти здійснюваних радянською 
владою заходів на селі. Дніпропетровським 
оперсектором ДПУ 26 вересня 1931 року 
справу припинено за недоведенням обвину-
вачення, з-під варти звільнений. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1034

ПУГАЧ Микола Андрійович, 1924 р. на-
родження, с. Лепехине Запорізької області 
(так у кр. справі), українець, освіта незакін-
чена середня. Проживав у с. Гур’ївка Велико-
олександрівського р-ну Херсонської області. 
Тимчасово ніде не працював. Заарештований 
24 березня 1945 року. Звинувачення: в жов-
тні 1943 року примусово був вивезений до Ні-
меччини, де в січні 1944 року добровільно по-
ступив на службу до німецької армії, зрадив-
ши батьківщину. Військовим трибуналом 297 
стрілецької дивізії 12 квітня 1945 року спра-
ву припинено за недоведенням злочину, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1558

ПУЗИРЕЙ Антон Семенович, 1916 р. на-
родження, с. Березове (стара назва) Муровано-
куриловецького р-ну Вінницької області, укра-
їнець, малограмотний. Проживав у с. Верхня 
Хортиця (нині в межах м. Запоріжжя). Пресу-
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вальник заводу ковкого чавуну ім. К. Маркса в 
с. Верхня Хортиця. Заарештований 10 верес-
ня 1937 року. Звинувачення: на Першотравне-
ві свята висловлювався: «Хай живе 1 Травня, 
хай помре тов. Сталін!» Дніпропетровським 
обласним судом 2 листопада 1937 року засу-
джений до 3 років позбавлення волі і 1,5 року 
поразки в правах. Реабілітований у 1993 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 112

ПУРИК Іван Прокопович, 1900 р. народ-
ження, нар. і проживав у м. Гуляйполі того 
ж р-ну Запорізької області, українець, осві-
та початкова. Комірник колгоспу «Черво-
ноармієць» в м. Гуляйполі. Заарештований                                                                                  
17 листопада 1932 року. Звинувачення: агі-
тував селян не виконувати план хлібозаго-
тівель. Прокурором Чубарівської районної 
дільниці 14 грудня 1932 року справа припи-
нена за недоведенням обвинувачення, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1043

ПУРИК Онуфрій Васильович, 1894 р. 
народження, нар. і проживав у м. Гуляйпо-
лі того ж р-ну Запорізької області, українець, 
малограмотний. Агротехнік колгоспу «Спар-
так» в м. Гуляйполі. Заарештований 28 грудня 
1943 року. Звинувачення: підозрювався в та-
ємному співробітництві з німцями. Запорізь-
ким УНКДБ 9 липня 1944 року справу при-
пинено за недоведенням обвинувачення, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1366

ПУСТОВАР Пилип Петрович, 1882 р. 
народження, нар. і проживав у с. Мала Ток-
мачка Оріхівського р-ну Запорізької облас-
ті, українець, освіта початкова. Коваль у              
с. Мала Токмачка. Заарештований 28 квітня 
1935 року. Звинувачення: проводив активну 
контрреволюційну агітацію з терористични-
ми тенденціями. Дніпропетровським облас-
ним судом 11 серпня 1935 року засуджений 
до 4 років позбавлення волі і 2 років поразки 
в правах. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1005

ПУСТОВОЙТОВ Федір Петрович, 
1895 р. народження, с. Підставки Золото-
ніського р-ну, проживав у м Золотоноша, 
Черкаської області, українець, освіта по-
чаткова. Котельник депо залізн. ст. Золото-
ноша, тимчасово працював котельником на                                                                             
Запорізькому  паровозоремонтному  заводі.
Заарештований 16 листопада 1937 року. Зви-
нувачення: був учасником контрреволюцій-
ної шкідницької організації, вів диверсій-
ну діяльність на Запорізькому ПРЗ. НКВС 
СРСР і Прокурором СРСР 15 грудня 1937 
року засуджений до розстрілу за участь в 
контрреволюційній фашистській диверсій-
ній організації. Вирок виконано 30 грудня 
1937 року. Місце поховання невідоме. Реа-
білітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1602

ПУХАЛЬСЬКИЙ Андрій Іванович, 
1906 р. народження, с. Олександрівка (ста-
ра назва) Тростянецького р-ну Вінниць-
кої області, українець, малограмотний, член 
ВЛКСМ у 1924 – 1926 рр. Проживав у м. За-
поріжжі. Тесляр відділу капітального будів-
ництва комбінату «Запоріжсталь». Заареш-
тований 30 квітня 1938 року. Звинувачен-
ня: вів активну антирадянську діяльність. 
Військовим трибуналом Харківського вій-
ськового округу 25 жовтня 1939 року спра-
ву припинено за недоведенням обвинувачен-
ня, з-під варти звільнений. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 589

ПЯНКОВСЬКИЙ Пилип Євстахійо-
вич, 1909 р. народження, с. Михалкове Кри-
воозерського р-ну Миколаївської області, по-
ляк, освіта початкова. Проживав у м. Запо-
ріжжі. Електрозварювальник заводу «Запо-
ріжсталь». Заарештований 2 лютого 1938 
року. Звинувачення: проводив антирадян-
ську агітацію. Дніпропетровським обласним 
судом 7 квітня 1939 року справа припинена 
за недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 565

  24*   
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П’ЯТКОВСЬКИЙ Кирило Данилович,
1892 р. народження, с. Дмитрівка Приазов-
ського р-ну, проживав у с. Костянтинівка Ме-
літопольського р-ну Запорізької області, укра-
їнець, малограмотний. Кустар-одноосібник. 
Заарештований 30 квітня 1937 року. Звину-
вачення: проводив контрреволюційну діяль-
ність релігійного спрямування. Дніпропет-
ровським обласним судом 4 вересня 1937 
року засуджений до 5 років позбавлення волі і         
3 років поразки в правах за контрреволюційну 
діяльність релігійного спрямування. Помер                                                                                           
2 жовтня 1939 року в Сибіртаборі НКВС 
СРСР. Реабілітований у 1992 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 718

Р
РАБИНОВИЧ Михайло Ісаакович, 

1899 р. народження, м. Кишинів (Молдова), 
єврей, освіта вища, член ВКП(б) до 1938 р. 
Проживав у м. Запоріжжі. Начальник мар-
тенівського цеху комбінату «Запоріжсталь». 
Заарештований 5 лютого 1938 року. Звину-
вачення: учасник контрреволюційної троць-
кістської організації, вів підривну діяль-
ність на комбінаті «Запоріжсталь». Військо-
вою колегією Верховного суду СРСР 24 жов-
тня 1938 року засуджений до розстрілу. Ви-
рок виконано 24 жовтня 1938 року в м. Дні-
пропетровську. Реабілітований у 1956 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1801

РАБИНОВИЧ Юхим Іванович, 1897 р.
народження, м. Херсон, єврей, малограмот-
ний. Проживав у м. Вільнянську того ж р-ну 
Запорізької області. Завідуючий торговим 
відділом райспоживспілки. Заарештований 
13 лютого 1937 року. Звинувачення: пропа-
гував троцькізм серед працівників коопе-
рації. Дніпропетровським обласним судом              
25 червня 1937 року засуджений до 2,5 року 
позбавлення волі і 1,5 року поразки в пра-
вах. Дніпропетровським обласним судом     
27 серпня 1938 року переведений на під-
писку про невиїзд, справа направлена на до-
слідування. 20 листопада 1938 року справа 
припинена за недоведенням обвинувачення,    

запобіжний захід скасовано. Реабілітований 
у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 838

РАБШ Яків Генріхович, 1890 р. народ-
ження, с. Лісне Молочанського р-ну Запо-
різької області (за старим адмін.-територ. по-
ділом), проживав у с. Верхня Хортиця (нині 
в межах м. Запоріжжя), німець, освіта почат-
кова. Касир-рахівник машинобудівного тех-
нікуму. Заарештований 27 квітня 1935 року. 
Звинувачення: проводив контрреволюційну 
фашистську роботу, користувався гітлерів-
ською допомогою. Запорізьким МВ НКВС     
9 червня 1935 року справу припинено за 
недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1016

РАДЕВИЧ Павло Захарович, 1895 р. на-
родження, с. Каплунівка Куп’янського р-ну 
Харківської області, українець, освіта почат-
кова. Проживав у с. Обіточне Чернігівсько-
го р-ну Запорізької області. Бухгалтер агро-
зоотехнікуму. Заарештований 16 травня 1938 
року. Звинувачення: учасник націоналістич-
ної повстанської організації, проводив анти-
радянську агітацію серед населення. Запо-
різьким обласним судом 28 серпня 1939 року 
засуджений до 2 років позбавлення волі. Вер-
ховним судом УРСР 4 грудня 1939 року спра-
ву припинено за недоведенням звинувачен-
ня, з-під варти звільнений. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 369

РАДУНСЬКИЙ Вольф Шмульович, 
1880 р. народження, с. Піщанка (стара на-
зва) Тульчинського р-ну Вінницької об-
ласті, єврей, освіта початкова. Проживав у                     
с. Пролетарське Розівського р-ну Запорізь-
кої області. Завідуючий службою електро-
постачання колгоспу «Авангард». Зааре-
штований 22 вересня 1937 року. Звинува-
чення: вів контрреволюційні троцькістські 
розмови серед селян. Дніпропетровським 
обласним судом 16 лютого 1938 року засу-
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джений до 6 років позбавлення волі. Реабі-
літований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 430

РАДЧЕНКО  Іван  Матвійович,  1890 р.
народження, с. Тарасівка Пологівського р-ну 
Запорізької області, проживав у м. Запо-
ріжжі, українець, освіта початкова. Завіду-
вач крамниці № 8 «Укрсадвинтресту». За-
арештований 29 жовтня 1938 року. Звину-
вачення: проводив контрреволюційну агіта-
цію. Запорізьким обласним судом 11 черв-
ня 1939 року засуджений до 4 років позбав-
лення волі і 3 років поразки в правах за про-
ведення контрреволюційної агітації. Верхо-
вним судом УРСР 17 серпня 1939 року спра-
ву припинено за відсутністю складу злочи-
ну, з-під варти звільнений. Реабілітований у 
1939 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 226 

РАЄНКО Олександр Петрович, 1882 р. 
народження, хут. Рогаженський Азовського 
р-ну Ростовської області (Росія), росіянин, 
освіта початкова. Проживав у м. Бердянську 
Запорізької області. Сторож Осипенківсько-
го (нині м. Бердянськ) міського тресткомбі-
нату. Заарештований 5 грудня 1943 року. Зви-
нувачення: під час німецької окупації слу-
жив поліцаєм та виконував усі вказівки фа-
шистів. Осипенківським МВ НКДБ 7 грудня 
1943 року справу припинено за недоведен-
ням зради батьківщини, з-під варти звільне-
ний. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1371

РАЗВАЛЯЄВ Григорій Митрофанович, 
1895 р. народження, с. Маршанське Тамбов-
ської області (так у кр. справі), росіянин, 
освіта не встановлена. Проживав у с. Орлів-
ка Приморського р-ну Запорізької області. 
Місце роботи не встановлено. Заарештова-
ний в березні 1938 року. Звинувачення: про-
водив контрреволюційну агітацію на селі. 
Подальша його доля невідома. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ДАЗО, Ф.Р. – 5747, оп. 3, спр. 442

РАКИТСЬКИЙ Всеволод Львович, 
1911 p. народження, м. Симбірськ (нині         
м. Ульяновськ, Росія), росіянин, освіта вища, 
член ВЛКСМ. Проживав у м. Запоріжжі. За-
відуючий відділом культури і мистецтв газе-
ти «Большевик Запорожья». Заарештований 
9 серпня 1940 року. Звинувачення: система-
тично, проводив контрреволюційну пропа-
ганду. Запорізьким обласним судом 25 груд-
ня 1940 року засуджений до 10 років позбав-
лення волі за антирадянську агітацію. Реабі-
літований у 1956 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1763

РАКУС Павло Гаврилович, 1889 р. народ-
ження, с-ще Чкалове, проживав у с. Мокре 
(нині обидва в межах м. Запоріжжя), украї-
нець, освіта початкова. Рядовий колгоспник 
к-спу в с. Мокре. Заарештований 28 жовтня 
1943 року. Звинувачення: під час німецької 
окупації сприяв укріпленню фашистського 
режиму, з лютого 1942 року був старостою 
с. Мокре, допомагав владі відправляти при-
мусово селян до Німеччини. УНКДБ по За-
порізькій області 21 лютого 1944 року спра-
ву припинено за недоведенням обвинувачен-
ня, з-під варти звільнений. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1263

РАЛКО Василь Власович, 1901 р. на-
родження, с. Юрківка Оріхівського р-ну За-
порізької області, проживав у м. Запоріжжі, 
українець, освіта вища. Викладач математи-
ки Запорізького педагогічного інституту. За-
арештований 15 липня 1938 року. Звинува-
чення: учасник контрреволюційної організа-
ції, яка проводила націоналістичну роботу. 
Запорізьким обласним судом 15 червня 1939 
року справа припинена за недоведенням ан-
тирадянської діяльності, з-під варти звільне-
ний. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 553

РАНН Генріх Андріасович, 1912 р. на-
родження, с. Бекволачі, Крим (так у кр. спра-
ві), німець, освіта початкова. Проживав у                
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с. Шпарау (нині с. Довге) Чернігівського 
р-ну Запорізької області. Помічник комбай-
нера колгоспу «Політвідділець» в с. Шпарау. 
Заарештований 2 серпня 1938 року. Звину-
вачення: учасник контрреволюційної орга-
нізації, займався антирадянською діяльніс-
тю. Запорізьким обласним судом 26 листопа-
да 1939 року справа припиненга, з-під варти 
звільнений за недоведенням обвинувачення. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 278

РАНН Яків Андріасович, 1899 р. народ-
ження, нар. і проживав у с. Шпарау (нині        
с. Довге) Чернігівського р-ну Запорізької об-
ласті, німець, освіта початкова. Комбайнер 
колгоспу «Політвідділець» в с. Шпарау. За-
арештований 2 серпня 1938 року. Звинува-
чення: був учасником німецької контррево-
люційної повстанської організації. Запорізь-
ким обласним судом 26 листопада 1939 року 
справа припинена, з-під варти звільнений за 
недоведенням обвинувачення. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 278

РАУХ Карл Йоганнович, 1907 р. народ-
ження, с. Аксель Чечено-Інгушської автоном-
ної області (так у кр. справі), німець, мало-
грамотний. Проживав у с. Дармштадт (нині 
с. Переможне) Токмацького р-ну Запорізь-
кої області. Столяр МТС у с. Чехоград (нині 
с. Новгородківка) Мелітопольського р-ну За-
порізької області. Заарештований 12 лютого 
1938 року. Звинувачення: член контрреволю-
ційної націоналістичної фашистської органі-
зації. Запорізьким обласним судом 29 квітня 
1939 року засуджений до 1 року позбавлен-
ня волі і 1 року поразки в правах. Верховним 
судом УРСР 5 липня 1939 року справа при-
пинена за недоведенням злочину, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 632

РАШЕВСЬКИЙ Олександр Наумович, 
1925 р. народження, м. Мелітополь, проживав 
у с. Ботієве Приазовського р-ну Запорізької

області, росіянин, освіта середня. Кандидат 
в чл. ВКП(б) з 1942 року. Військовослуж-
бовець інженерної бригади. Заарештований    
26 жовтня 1943 р. Звинувачення: мав намір 
вчинити терористичний акт, написав ано-
німного листа з метою підриву боєздатності 
бригади. Відділом контррозвідки «СМЕРШ» 
215 стрілецької дивізії 18 листопада 1943 
року справу припинено згідно з висновком 
психекспертизи. Направлений у психлікар-
ню для нагляду. Подальша його доля невідо-
ма. Реабілітований у1999 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 10   

РЕБРИСТИЙ Давид Митрофанович, 
1901 р. народження, с. Старий Крим Іллічів-
ської райради м. Маріуполя Донецької облас-
ті, українець, освіта початкова, член ВКП(б) 
до 1938 року. Проживав у с. Новоолексіїв-
ка Приморського р-ну Запорізької області. 
Голова сільради в с. Новоолексіївка. Зааре-
штований 9 червня 1938 року. Звинувачен-
ня: проводив антирадянську агітацію. Запо-
різьким обласним судом 26 травня 1939 року 
справа припинена за недоведенням складу 
злочину, з-під варти звільнений. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 560

РЕГЕР Зара Абрамівна, 1885 р. народ-
ження, нар. і проживала в с. Гнаденталь 
(нині с. Благодатне) Чернігівського р-ну За-
порізької області, німкеня, рядова колгосп-
ниця к-спу в с. Гнаденталь. Заарештована   
19 листопада 1937 року. Звинувачення: дру-
жина активного учасника контрреволюцій-
ної фашистської організації, вела контрре-
волюційну діяльність. Ротфронтівським РВ 
НКВС 11 лютого 1938 року справу припи-
нено за недоведенням обвинувачення, з-під 
варти звільнена. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1232

РЕГЕР Марія Францівна, 1888 р. народ-
ження, с. Марієнталь (нині с. Панфіловка), 
проживала в с. Паства (нині с. Квіткове) Чер-
нігівського р-ну Запорізької області, німкеня, 
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освіта початкова. Колгоспниця к-спу в с. Па-
ства. Заарештована 19 листопада 1937 року. 
Звинувачення: дружина активного учасника 
контрреволюційної організації, вела контр-
революційну діяльність серед населення. 
Ротфронтівським РВ НКВС 11 лютого 1938 
року справу припинено за недоведенням об-
винувачення, з-під варти звільнена. Реабілі-
тована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1234

РЕГІН Сергій Кирилович, 1903 р. народ-
ження, м. Полтава, українець, освіта почат-
кова, член ВКП(б) у 1925 – 1938 рр. Прожи-
вав у смт Михайлівка того ж р-ну Запорізької 
області. Голова Михайлівської райспожив-
спілки. Заарештований 31 липня 1938 року. 
Звинувачення: проводив активну контррево-
люційну шкідницьку діяльність. Запорізьким 
обласним судом 23 липня 1939 року справа 
припинена за недоведенням антирадянської 
діяльності, з-під варти звільнений. Реабіліто-
ваний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 633

РЕДКОУС Андрій Мусійович, 1871 р. 
народження, с. Михайлівка Нововоронцов-
ського р-ну Херсонської області, українець, 
малограмотний. Проживав у м. Запоріжжі. 
Сторож Запорізької суднорембази. Заарешто-
ваний 9 березня 1933 року. Звинувачення: ра-
ніше розкуркулений, незадоволений радян-
ською владою та агітував проти неї. 5-м від-
діленням Транспортного відділу ДПУ при 
водній пристані м. Запоріжжя 27 квітня 1933 
року справу припинено за недоведенням об-
винувачення, з-під варти звільнений. Реабілі-
тований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1241

РЕДЧУК Василь Лук’янович, 1897 р. 
народження, с. Ходорків Попільнянського 
р-ну Житомирської області, українець, осві-
та вища, член ВКП(б) у 1918 – 1938 рр. Про-
живав у м. Запоріжжі. Директор заводу ін-
струментальних сталей комбінату «Запоріж-
сталь». Заарештований 12 липня 1938 року. 

Звинувачення: був учасником антирадян-
ської організації. УНКВС по Запорізькій об-
ласті 27 червня 1939 року справу припинено 
за недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 427

РЕЙМАН Сергій Іванович, 1894 р. на-
родження, м. Боровичі Новгородської облас-
ті (Росія), росіянин, освіта початкова. Про-
живав у м. Запоріжжі. Газозварник Запорізь-
кого паровозоремонтного заводу. Заарешто-
ваний 23 вересня 1937 року. Звинувачення: 
був учасником контрреволюційної фашист-
ської диверсійної організації. НКВС СРСР і 
Прокурором СРСР 15 грудня 1937 року за-
суджений до розстрілу за участь в контрре-
волюційній фашистській диверсійній органі-
зації. Вирок виконано 30 грудня 1937 року. 
Місце поховання невідоме. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр.1602

РЕЙМХЕ Пилип Пилипович, 1915 р. на-
родження, нар. і проживав у с. Листвянка Розі-
вського р-ну Запорізької області, німець, осві-
та початкова. Колгоспник к-спу ім. 19 МЮД. 
Заарештований 5 вересня 1941 року. Звинува-
чення: займався антирадянською діяльністю, 
спрямованою проти всіх заходів радянської 
влади. Помер 30 жовтня 1942 року у в’язниці 
№ 1 м. Челябінська. УНКВС по Челябінській 
області 4 лютого 1943 року справа припинена 
у зв’язку зі смертю обвинувачуваного. Реабі-
літований у 2000 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1869

РЕМЕЛЬ Іван Якович, 1907 р. народ-
ження, нар. і проживав у с. Новокраснівка 
Володарського р-ну Донецької області, ні-
мець, освіта початкова. Колгоспник к-спу в 
с. Новокраснівка. Заарештований 15 липня 
1932 року. Звинувачення: займався шкідни-
цтвом у колгоспі, розкрадав колгоспний хліб. 
Дніпропетровським обласним судом 2 груд-
ня 1932 року засуджений до 10 років позбав-
лення волі з конфіскацією майна, 5 років по-
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разки в правах та 5 років висилки за межі 
України після відбуття покарання. Реабіліто-
ваний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 887

РЕМЕЛЬ Кіндрат Фрідріхович, 1903 р. 
народження, нар. і проживав у с. Новокраснів-
ка Володарського р-ну Донецької області, ні-
мець, малограмотний, селянин-одноосібник. 
Заарештований 9 листопада 1932 року. Зви-
нувачення: займався шкідництвом у місце-
вому колгоспі, розкрадав колгоспних тварин 
і хліб. Дніпропетровським обласним судом                                                                                   
2 грудня 1932 року засуджений до 10 років 
позбавлення волі. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 887

РЕМЕЛЬ Микола Якович, 1903 р. народ-
ження, нар. і проживав у с. Новокраснівка Во-
лодарського р-ну Донецької області, німець, 
освіта початкова. Колгоспник к-спу в с. Ново-
краснівка. Заарештований 24 листопада 1932 
року. Звинувачення: займався шкідництвом у 
колгоспі, розкрадав колгоспний хліб. Дніпро-
петровським обласним судом 2 грудня 1932 
року засуджений до 10 років позбавлення волі 
з конфіскацією майна, 5 років поразки в правах 
та 5 років висилки за межі України після від-
буття покарання. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 887

РЕМПЕЛЬ Гергард Дітріхович, 1890 р. 
народження, с. Олександрокрон (нині с. Гру-
шівка) Токмацького р-ну, проживав у с. Розе-
норт (нині с. Орлове) Мелітопольського р-ну 
Запорізької області, німець, освіта початко-
ва. Конюх колгоспу «Розенорт». Заарештова-
ний 7 січня 1933 року. Звинувачення: займався 
антирадянською агітацією та шкідництвом у 
колгоспі. Молочанським РВ ДПУ 21 листопа-
да 1933 року висланий за межі України як кур-
куль. Дніпропетровським облвідділом ДПУ                                                                                    
11 березня 1934 року справа припинена з поси-
ланням на ст. 222 УПК УСРР. Подальша його 
доля невідома. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 191

Р Е М П Е Л Ь          
Гергард   Петрович,
1903 р.   народження, 
с. Нижня Хортиця За-
порізького р-ну, про-
живав у м. Мелітополі 
того ж р-ну Запорізької 
області, німець, осві-
та початкова. Залізнич-
ник на м’ясокомбінаті 

в м. Мелітополі. Заарештований 3 верес-
ня 1941 р. Звинувачення: мав ворожі пере-
конання, вів антирадянську агітацію. Опер-
чеквідділом Актюбкомбінату НКВС 23 люто-
го 1943 р. справу припинено через недостат-
ність звинувачень для суду. Реабілітований у 
1992 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 13

РЕНГАЧ Іван Лукич, 1907 р. народжен-
ня, нар. і проживав у с. Кушугум Запорізько-
го р-ну Запорізької області, українець, осві-
та середня. Студент робітничого факультету 
при Запорізькому машинобудівному інсти-
туті. Заарештований 16 вересня 1936 року, 
згодом переведений на підписку про неви-
їзд (дата у справі не вказана). Звинувачен-
ня: проводив контрреволюційну троцькіст-
ську агітацію. Запорізьким міськвідділом 
НКВС 27 березня 1938 року справа припи-
нена і з-під варти звільнений у зв’язку з бра-
ком доказів звинувачення. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 255

РЕННЕР Рейнгольд Едуардович, 1912 р.
народження, с. Павлівка (нині с. Зорівка), 
проживав у с. Сергіївка Новомиколаївсько-
го р-ну Запорізької області, німець, освіта 
початкова. Нічний сторож колгоспу «Коло-
ніст» Новомиколаївського р-ну. Заарештова-
ний 17 лютого 1938 року. Звинувачення: про-
водив організовану контрреволюційну ро-
боту. Запорізьким обласним судом 20 лип-
ня 1939 року засуджений до 1 року 5 міся-
ців позбавлення волі і 1 року поразки в пра-
вах. Враховуючи термін перебування під аре-
штом, з-під варти звільнений. Верховним                                           
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судом УРСР 23 вересня 1940 року справу 
припинено за відсутністю складу злочину. 
Реабілітований у 1940 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 178  

РЕПЕТУН Михайло Лазарович, 1900 р.
народження, с. Варварівка, проживав у с. До-
линка Гуляйпільського р-ну Запорізької об-
ласті, українець, освіта середня. Учитель До-
линської початкової школи, військовослуж-
бовець. Заарештований особливим відділом 
НКВС 9 армії 29 травня 1942 р. Звинувачен-
ня: проводив серед особового складу під-
розділу активну контрреволюційну агітацію 
проти радянського ладу. Військовим трибу-
налом 9 армії 31 травня 1942 р. засуджений 
до 10 років позбавлення волі за контррево-
люційну агітацію з поразкою в правах термі-
ном на 5 років. Помер 22 січня 1943 р. в При-
волзькому ВТТ. Реабілітований у 1990 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 27

РЕПНИЦЬКИЙ Іван Прокопович, 1907 р.
народження, хут. Сагани (стара назва) Терну-
ватської сільради Новомиколаївського р-ну 
Запорізької області, українець, освіта почат-
кова. Проживав у м. Макіївці Донецької об-
ласті. Робітник шахти «Чайкіно» Макіївсько-
го рудкому. Заарештований 2 листопада 1932 
року. Звинувачення: куркуль, втік перед ви-
селенням, на шахті брав участь в антира-
дянських виступах. Новомиколаївським РВ 
ДПУ 25 липня 1933 року справу припинено 
за недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 189

РЕШКЕ Альберт Якович, 1892 р. на-
родження, м. Міллерово Ростовської облас-
ті (Росія), німець, освіта початкова. Прожи-
вав у с. Альтмунталь (нині с. Заможне) Ток-
мацького р-ну Запорізької області. Голо-
ва колгоспу «Альтмунталь». Заарештований 
30 листопада 1932 року. Звинувачення: при-
ховував від влади зернохліб та розбазарю-
вав його. Молочанським райвідділом ДПУ                                                                                     
16 січня 1933 року справу припинено за не-

доведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Подальша його доля невідома. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 190

РИБАК Семен 
Якович, 1891 р. народ-
ження, нар. і прожи-
вав у с. Новомихайлів-
ка Чернігівського р-ну 
Запорізької області, 
українець, освіта по-
чаткова, член КП(б)У 
з 1918 року. Директор 
Комунарівської МТС 

Чернігівського р-ну. Заарештований 23 лип-
ня 1938 року. Звинувачення: займався шкід-
ництвом у сільському господарстві. УДБ 
НКВС по Запорізькій області 28 листопада 
1939 року справу припинено за недоведен-
ням обвинувачення, з-під варти звільнений. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 406

РИБАЛКО Ганна Панасівна, 1919 р. 
народження, нар. і проживала в м. Нікополі
Дніпропетровської області, росіянка, освіта
середня, член ВЛКСМ, домогосподарка.         
Заарештована 17 вересня 1946 року. Звину-
вачення: активно допомагала німецьким ка-
ральним органам у 1941 – 1943 рр. виявляти 
відданих радянській владі громадян. Військо-
вим трибуналом військ МВС Запорізької об-
ласті за контрреволюційну діяльність 27 січня 
1947 року засуджена до 10 років позбавлення 
волі, а 21 лютого 1947 року військовим трибу-
налом військ МВС Українського округу тер-
мін покарання скорочено до 3 років. Звільне-
на з ув’язнення 2 липня 1947 року згідно з ам-
ністією. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1286

РИБАЛКО (РИБАЛЬЧЕНКО) Олек-
сій Федорович, 1881 р. народження, с. Ца-
рицин Кут (нині с. Приморське) Василівсько-
го р-ну Запорізької області, проживав у м. За-
поріжжі, українець, малограмотний. Тесляр 
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Запорізької суднорем-
бази на водній станції 
Олександрівськ. Заа-
рештований 9 квітня 
1933 року, а 28 квітня 
1933 року переведений 
на      підписку      про 
невиїзд. Звинувачення:
колишній куркуль, се-
ред робітників водної 

станції займався антирадянською агітацією. 
ДТВ ОДПУ м. Києва 20 травня 1933 року 
справу припинено за недоведенням обвину-
вачення, запобіжний захід скасовано. Реабі-
літований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1521

РИДИГЕР Марія Фрідріхівна, 1905 р. 
народження, с. Владівка, проживала в с. Бог-
данівка Чернігівського р-ну Запорізької об-
ласті, німкеня, освіта початкова, домогоспо-
дарка. 10 листопада 1937 року відібрана під-
писка про невиїзд. Звинувачення: дружина 
ворога народу, проводила контрреволюцій-
ну діяльність. Ротфронтівським РВ НКВС             
12 лютого 1938 року справа припинена за від-
сутністю доказів звинувачення, запобіжний 
захід скасовано. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1202

РИКУН Дмитро Петрович, 1881 р. народ-
ження, нар. і проживав у с. Сергіївка Віль-
нянського р-ну Запорізької області, украї-
нець, освіта початкова. Рядовий колгоспник 
к-спу в с. Сергіїівка. Заарештований 18 груд-
ня 1943 року. Звинувачення: під час німець-
кої окупації виказував окупантам комуністів 
та громадян, відданих радянській владі. По-
мер 28 лютого 1944 року в тюрмі № 1 м. За-
поріжжя від «склерозу серця». Червоноар-
мійським РВ НКВС 2 квітня 1944 року спра-
ву припинено у зв’язку зі смертю обвинува-
чуваного. Реабілітований у 2000 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1247

РІЦЕЛЬ Кіндрат Кіндратович, 1909 р. 
народження, нар. і проживав у с. Мар’янівка 

Куйбишевського р-ну Запорізької області, 
німець, освіта не встановлена. Колгоспник 
к-спу ім. Чапаєва. Заарештований 5 вересня 
1941 року. Звинувачення: проводив контрре-
волюційну пропаганду. Актюбінським ВТТ 
НКВС 11 листопада 1943 року справу при-
пинено за відсутністю складу злочину, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1317

РІЧМАНТ Михай-
ло Маркович, 1898 р. 
народження, м. Шейн-
берг Курляндської гу-
бернії, Латвія (так у кр. 
справі), єврей, освіта 
вища, кандидат у чле-
ни ВКП(б). Проживав у 
м. Токмаку того ж р-ну 
Запорізької області. На-

чальник цеху заводу № 175 в м. Токмаку. За-
арештований 7 лютого 1938 року. Звинувачен-
ня: учасник правотроцькістської шкідниць-
кої організації. Запорізьким обласним судом        
23 вересня 1939 року справа припинена за не-
доведенням обвинувачення, з-під варти звіль-
нений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 608

РОГАЛЬСЬКИЙ Петро Якович, 1905 р. 
народження, с. Шенфельд (нині с. Ксенівка) 
Володарського р-ну Донецької області, ні-
мець, освіта початкова. Проживав у с. Розе-
норт (нині с. Орлове) Мелітопольського р-ну 
Запорізької області. Рахівник колгоспу «Ро-
зенорт». Заарештований 6 січня 1933 року. 
Звинувачення: саботажник, займався антира-
дянською агітацією. Молочанським РВ ДПУ 
6 січня 1933 року засуджений до висилки в 
Північний край Росії. Подальша його доля 
невідома. Реабілітований у 1999 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 193

РОГАЛЬСЬКИЙ Тит Несторович, 1895 р.
народження, с. Мала Вулька Пінського р-ну 
Мінської області (Білорусь), білорус, мало-
грамотний. Проживав у м. Гуляйполі того 
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ж р-ну Запорізької області. Голова ревкомі-
сії колгоспу «Колективіст». Заарештований 
28 квітня 1933 року. Звинувачення: систе-
матично проводив антирадянську агітацію, 
спрямовану на розвал колгоспу і зрив вес-
няної посівної кампанії. Дніпропетровським 
облвідділом ДПУ 25 травня 1933 року спра-
ву припинено за не підтвердженням обвину-
вачення, з-під варти звільнений. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 185

РОГАЧЕВСЬКИЙ Ісак Захарович, 1894 р.
народження, м. Миргород того ж р-ну Пол-
тавської області, єврей, освіта вища, член 
ВКП(б) в 1923 – 1937 рр. Проживав у м. Запо-
ріжжі. Директор комбінату «Запоріжсталь». 
Заарештований 14 серпня 1937 року. Звинува-
чення: активний член контрреволюційної те-
рористичної організації. Військовою колегією 
Верховного суду СРСР 14 жовтня 1937 року 
засуджений до розстрілу за контрреволюцій-
ну діяльність. Вирок виконано 15 жовтня 1937 
року в м. Києві. Реабілітований у 1956 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1761

РОГЛОВСЬКИЙ Йосип Іванович, 1885 р.
народження, нар. і проживав у с. Новодво-
рівка Розівського р-ну Запорізької області, 
німець, освіта початкова. Рахівник колгос-
пу «Нейгоф». Заарештований 4 грудня 1937 
року. Звинувачення: проводив антирадян-
ську діяльність. Запорізьким обласним судом 
12 лютого 1941 року засуджений до 10 років 
позбавлення волі і 5 років поразки в правах 
та 5 років заслання після відбуття покарання. 
Заслання 31 травня 1941 року тим же судом 
скасоване. Реабілітований у 1991 році. 

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 561   

РОГОЖИН Іван Данилович, 1895 р. на-
родження, нар. і проживав у с. Єлизаветівка 
(нині приєднане до с. Балки) Василівсько-
го р-ну Запорізької області, українець, осві-
та початкова, селянин-одноосібник. Заареш-
тований 15 травня 1932 року. Звинувачення: 
закликав натовп до активних дій проти пред-

ставників радянської влади. Великобілозер-
ським РВ ДПУ 22 травня 1932 року справу 
припинено за недоведенням обвинувачен-
ня, з-під варти звільнений. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 924

РОДЖЕРС Василь Павлович, 1885 р. 
народження, с. Аксьоново Рязанського пові-
ту Рязанської губернії, Росія (так у кр. спра-
ві), росіянин, малограмотний. Проживав у 
м. Запоріжжі. Шофер при матеріальному 
відділі Дніпробуду. Заарештований 6 люто-
го 1931 року. Звинувачення: активний учас-
ник повстанської контрреволюційної орга-
нізації за повалення радянської влади. Запо-
різьким МВ  ДПУ 7 вересня 1931 року спра-
ву припинено за недоведенням обвинувачен-
ня, з-під варти звільнений. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 183

РОЖКОВ Микола Андрійович, 1889 р. 
народження, м. Новочеркаськ Ростовської 
області (Росія), росіянин, освіта середня. 
Проживав у м. Запоріжжі. Старший рахівник 
будпункту «Укрсільгоспбуду». Заарешто-
ваний 1 грудня 1930 року, а 30 червня 1931 
року переведений на підписку про невиїзд. 
Звинувачення: агітував проти заходів, здій-
снюваних радянською владою, брав участь в 
контрреволюційній організації. Запорізьким 
міськвідділом ДПУ 10 вересня 1931 року 
справу припинено за недоведенням обвину-
вачення, запобіжний захід скасовано. Реабі-
літований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 164   

РОЖКОВСЬКИЙ Іван Тимофійович, 
1907 р. народження, нар. і проживав у с. Но-
вомиколаївка Іванівського р-ну Херсонської 
області, поляк, освіта початкова, кандидат в 
члени КП(б)У у 1932 – 1938 рр. Касир кол-
госпу в с. Новомиколаївка. Заарештований 
30 січня 1938 року. Звинувачення: проводив 
активну контрреволюційну діяльність на ко-
ристь Польщі. Запорізьким обласним судом 
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3 лютого 1940 року справа припинена, з-під 
варти звільнений за недоведенням складу 
злочину. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 435

Р О З Е Н Б Е Р Г         
Зіновій Леопольдович,
1900 р. народження, 
с. Андріївка Черня-
хівського р-ну Жито-
мирської області, ні-
мець, неписьменний. 
Проживав у с. Петер-
сгаген (нині с. Кутузів-
ка) Токмацького р-ну 

Запорізької області. Пиляр лісу в різних міс-
цях. Заарештований 6 липня 1941 р. Звинува-
чення: вів антирадянську агітацію серед кол-
госпників, висловлював поразницькі настрої. 
Військовим трибуналом Уральського військо-
вого округу 16 жовтня 1941 року засуджений 
до розстрілу за антирадянські погляди. Вер-
ховним судом СРСР 9 грудня 1941 р. розстріл 
замінено на 10 років позбавлення волі. Помер                                                                                           
27 лютого 1942 р. в місцях позбавлення волі 
Башкирської АРСР. Реабілітований у 1990 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 17

РОЗСАДНИКОВ Олексій Михайлович,
1890 р. народження, м. Мелітополь, прожи-
вав у с. Новотроїцьке Оріхівського р-ну За-
порізької області, українець, малограмотний. 
Пенсіонер-інвалід, ніде не працював. Зааре-
штований 5 серпня 1938 року. Звинувачення: 
4 серпня 1938 року агітував перехожих проти 
радянської влади і називав депутатів Верхо-
вної Ради СРСР троцькістами. Запорізьким 
обласним судом 28 квітня 1939 року справу 
припинено за недоведенням обвинувачення. 
Верхоний суд УРСР 11 липня 1939 року рі-
шення облсуду скасував і повернув справу 
на повторний розгляд. 16 жовтня 1939 року     
Запорізьким обласним судом засуджений до 
3 років позбавлення волі за антирадянську 
агітацію. Верховним судом УРСР 4 грудня 
1939 року вирок скасовано за недоведенням 
злочину. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 262

РОЗТОПИРО Олексій Степанович, 
1909 р. народження, с. Раківщина Овруць-
кого р-ну Житомирської області, українець, 
освіта початкова. Проживав у м. Запоріжжі. 
Зчіплювач в відділі ДЗС на Дніпробуді. За-
арештований 9 травня 1932 року. Звинува-
чення: систематично проводив серед несві-
домих робітників антирадянську агітацію, а 
10 липня 1939 року переведений на підписку 
про невиїзд. Запорізьким МВ ДПУ 14 липня 
1932 року справу припинено за недоведен-
ням обвинувачення, запобіжний захід скасо-
вано. Реабілітований у1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 186

РОЗУМАН Терентій Макарович, 1909 р.
народження, с. Западинці Красилівського р-ну
Хмельницької області, українець, малогра-
мотний. Проживав у м. Запоріжжі. Тесляр 
на будівництві Дніпрогесу. Заарештований         
3 серпня 1932 року. Звинувачення: зв’язаний 
з особами, підозрюваними в шпигунській ді-
яльності. Подальша його доля невідома. Реа-
білітований у 2000 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 184

РОМАНЕНКО Василь Іванович, 1900 р.
народження, с. Архангельське Високопіль-
ського р-ну Херсонської області, українець, 
освіта початкова. Проживав у м. Запоріжжі. 
Слюсар-інструментальник комбінату «За-
поріжсталь». Заарештований 17 січня 1935 
року. Звинувачення: проводив контрреволю-
ційну діяльність – підготовлював диверсійні 
акти та організовував повстання. Запорізьким 
МВ НКВС 3 квітня 1935 року справа припи-
нена за недоведенням обвинувачення, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 614

РОМАНЕНКО Гнат Федосійович, 1880 р.
народження, нар. і проживав у с. Леніна Пер-
ше (нині в межах м. Токмака) Токмацького 
р-ну Запорізької області, українець, малогра-
мотний. Кустар-муляр на поденних роботах. 
Заарештований 4 листопада 1936 р. Звинува-
чення: проводив контрреволюційну націона-
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лістичну агітацію серед колгоспників села.
Дніпропетровським обласним судом 19 бе-
резня 1937 р. засуджений до 3 років позбав-
лення волі та 2 років поразки в правах за 
контрреволюційну агітацію. Реабілітований 
у 1995 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 76

РОМАНЕНКО Єфросинія Юхимівна, 
1882 р. народження, с. Жовтневе Токмаць-
кого р-ну, проживала в с. Копані Оріхівсько-
го р-ну Запорізької області, українка, мало-
грамотна. Відбувала покарання в ВТК № 76 
НКВС при заводі № 29 ім. Баранова м. За-
поріжжя. УНКВС по Запорізькій облас-
ті 5 червня 1941 року висунуто звинувачен-
ня в проведенні антирадянської агітації се-
ред засуджених. Запорізьким обласним су-
дом 25 червня 1941 року справа припинена 
у зв’язку з вибуттям обвинувачуваної в тюр-
му м. Свердловська. Прокурором Свердлов-
ської області 23 квітня 1943 року звільнена з 
тюрми з невстановлених причин. Подальша 
її доля невідома. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1208

РОМАНЕНКО Захарій Пантелеймоно-
вич, 1892 р. народження, с. Володимирівка, 
проживав у с. Ботієве Приазовського р-ну За-
порізької області, українець, освіта початко-
ва. Приймальник зернохліба. Заарештований 
не пізніше 1 січня 1937 року. Звинувачення: 
проводив антирадянську агітацію, був орга-
нізатором контрреволюційної партії. Дніпро-
петровським обласним судом 17 вересня 1937 
року засуджений до розстрілу. Вирок викона-
ний не пізніше 8 травня 1939 року. Місце по-
ховання невідоме. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 436

РОМАНЕНКО Кіндрат Гнатович, 1879 р.
народження, нар. і проживав у смт Михай-
лівка того ж  р-ну Запорізької області, укра-
їнець, освіта початкова. Рахівник колгоспу 
в смт Михайлівка. Заарештований 31 трав-
ня 1938 року. Звинувачення: проводив контр-
революційну агітацію. Дніпропетровським                  

обласним судом 28 січня 1939 року засудже-
ний до 6 років позбавлення волі. Прокурату-
рою УРСР 23 квітня 1939 року вирок суду ска-
совано, з-під варти звільнений на підписку про 
невиїзд. Управління НКВС по Запорізькій об-
ласті 30 червня 1939 року справа припинена за 
недоведенням обвинувачення, запобіжний за-
хід скасовано. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 716

РОМАНЕНКО Марко Федорович, 1880 р.
народження, нар. і проживав у с. Водяне 
(нині с. Титове) Куйбишевського р-ну Запо-
різької області, українець, освіта початкова. 
Тесляр к-спу «Більшовик» в с. Водяне. За-
арештований 13 вересня 1936 р. Звинувачен-
ня: займався контрреволюційною агітацією, 
маючи злобу на вождів партії, порвав пор-
трет Сталіна. Дніпропетровським обласним 
судом 19 лютого 1937 р. засуджений до 4 ро-
ків позбавлення волі з поразкою в правах на 
2 роки за контрреволюційну агітацію. Реабі-
літований у 1993 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 92

РОМАНЕЦЬ Онисим Васильович, 1896 р.
народження, с. Лаврики того ж повіту, Ав-
стрія (так у кр. справі), українець, освіта по-
чаткова. Проживав у с. Чекрак (нині с. До-
брівка) Приазовського р-ну Запорізької об-
ласті. Рядовий колгоспник к-спу «Шлях Ста-
ліна». Заарештований 9 лютого 1938 р. Звину-
вачення: систематично вів контрреволюційну 
агітацію серед колгоспників. Запорізьким об-
ласним судом 6 липня 1939 р. справа припи-
нена, з-під варти звільнений за відсутністю 
складу злочину. Реабілітований у 1939 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 29

РОМАНОВСЬКА Ксенія Валентинів-
на, 1873 р. народження, м. Санкт-Петербург, 
Росія, росіянка, освіта середня. Прожива-
ла в с. Піщане (нині його немає) Світлодо-
линської сільради Мелітопольського р-ну За-
порізької області. Монахиня. Заарештована 
5 січня 1938 року. Звинувачення: учасниця 
контрреволюційної групи церковників, які 
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агітували проти радянської влади. Меліто-
польським РВ НКВС 5 січня 1939 року спра-
ва припинена, з-під варти звільнена за не-
доведенням обвинувачення. Реабілітована у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 146

РОМАНЮТА Федір Прокопович, 1894 р.
народження, с. Кизияр (нині в межах м. Ме-
літополя), проживав у м. Мелітополі Запо-
різької області, українець, освіта початкова. 
Майстер котельно-ковальського цеху заво-
ду ім. Єжова. Заарештований 16 квітня 1938 
року. Звинувачення: підозрювався в шпигун-
ській діяльності на користь однієї з капіта-
лістичних держав. Запорізьким обласним су-
дом 8 серпня 1939 року справу припинено за 
недоведенням злочину, з-під варти звільне-
ний. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 634

РОМЕНСЬКИЙ  Олексій  Антонович, 
1911 р. народження, м. Харцизьк Донецької 
області, українець, освіта середня, член 
КП(б)У. Проживав у м. Запоріжжі. Начальник 
бетонного заводу комбінату «Запоріжсталь». 
Заарештований 5 червня 1936 року. Звину-
вачення: член контрреволюційної троцькіст-
ської організації, вів активну контрреволю-
ційну діяльність. Військовою колегією Верхо-
вного суду СРСР 17 вересня 1937 року засу-
джений до 10 років позбавлення волі і 5 років 
поразки в правах. Особливою нарадою МДБ 
СРСР 25 травня 1949 року висланий на посе-
лення в Красноярський край. Реабілітований 
у 1955 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1802

РУБАН Трохим Омелянович, 1872 р. 
народження, м. Оріхів того ж р-ну, прожи-
вав у с. Оріхівка Приазовського р-ну Запо-
різької області, українець, освіта початко-
ва, селянин-одноосібник. Заарештований            
30 жовтня 1930 року. Звинувачення: систе-
матично висловлювався і агітував проти за-
ходів радянської влади – колективізації, хлі-
бозаготівлі. Дніпропетровським міжрайон-

ним судом 11 березня 1931 року засуджений 
до 3,5 років позбавлення волі і 3 років пораз-
ки в правах за приховування хліба і невико-
нання плану хлібозаготівлі. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 188

РУДАКОВ Петро Йосипович, 1912 р. 
народження, с. Кубань с-ща Долотова Орлов-
ської області (так у кр. справі), росіянин, 
освіта початкова. Проживав у м. Запоріжжі. 
Тимчасово ніде не працював. Заарештований 
30 жовтня 1943 року. Звинувачення: в період 
німецької окупації був поліцаєм і виконував 
всі розпорядження німецької влади. УНКДБ 
по Запорізькій області 12 листопада 1943 
року справу припинено за недоведенням об-
винувачення, з-під варти звільнений. Реабілі-
тований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1291

РУДАКОВ Пилип Йосипович, 1902 р. 
народження, нар. і проживав у с. Петрівка 
Генічеського р-ну Херсонської області, росі-
янин, малограмотний, селянин-одноосібник. 
Заарештований 21 квітня 1933 року. Звину-
вачення: проводив антирадянську агітацію 
проти колективізації і весняної сівби 1933 
року. Дніпропетровським облвідділом ДПУ 
УСРР 16 травня 1933 року справу припинено 
за недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 187     

РУДАСЕВА Юхимія Яківна, 1926 р. на-
родження, нар. і проживала в м. Мелітополі 
Запорізької області, росіянка, освіта незакін-
чена середня. Учениця 10-го класу Меліто-
польської СШ. Заарештована 2 березня 1946 
року. Звинувачення: під час німецької окупа-
ції оформилася як «фольксдойче». Військо-
вим трибуналом військ МВС Запорізької об-
ласті 20 липня 1946 року справу припинено 
за відсутністю складу злочину, з-під варти 
звільнена. Реабілітована у 1946 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1228
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РУДКОВСЬКИЙ (РУТКОВСЬКИЙ) 
Антон Михайлович, 1905 р. народження, 
нар. і проживав у с. Мунтау (нині в межах 
м. Молочанська) Токмацького р-ну Запорізь-
кої області, німець, малограмотний. Гартів-
ник промартілі «Технік» в м. Молочанську. 
Заарештований 24 квітня 1938 року. Звину-
вачення: був учасником контрреволюцій-
ної фашистської організації, вів контррево-
люційну пропаганду серед робітників. Запо-
різьким обласним судом 19 червня 1939 року 
засуджений до 3 років позбавлення волі і        
2 років поразки в правах. Верховним судом 
УРСР 29 жовтня 1939 року вирок скасовано 
за недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 333 

РУЖАНСЬКИЙ Рудольф Петрович, 
1909 р. народження, нар. і проживав у с. Ви-
шнювате Розівського р-ну Запорізької облас-
ті, німець, освіта початкова. Дільничний аг-
роном Розівської МТС. Заарештований 5 ве-
ресня 1941 року. Звинувачення: німець, був 
незадоволений життям в СРСР, агітував кол-
госпників проти радянської влади. В 1941 – 
1943 рр. відбував покарання в ВТК Актюбін-
ської області без рішення судових органів. 
УНКВС по Актюбінській області 4 березня 
1943 року справа припинена за недоведен-
ням обвинувачення. Подальша його доля не-
відома. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1617

РУМАН Фрідріх Фрідріхович, 1890 р. 
народження, с. Гофнунсталь (стара назва) 
Оріхівського р-ну, проживав у с. Дмитрівка 
(нині приєднане до с-ща Лежене) Запорізь-
кого р-ну Запорізької області, німець, освіта 
початкова. Скотар колгоспу ім. Кірова. Зааре-
штований 19 лютого 1938 року. Звинувачен-
ня: член контрреволюційної націоналістич-
ної організації, проводив шкідницьку анти-
радянську діяльність. Запорізьким обласним 
судом 8 червня 1939 року справа припинена 
за недоведенням складу злочину, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 553

РУППС Фрідріх Якович, 1909 р. народ-
ження, нар. і проживав у с. Долинське Бер-
дянського р-ну Запорізької області, німець, 
освіта початкова. Рядовий колгоспник к-спу 
«Хлібороб». Заарештований 3 вересня 1941 
р. Звинувачення: антирадянський елемент. 
Помер 22 квітня 1942 р. в Івдельтаборі НКВС 
СРСР до вироку суду. Кримінальну справу 
припинено у зв’язку зі смертю обвинувачу-
ваного. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 12

C
САБОДАЖ Яків Іванович, 1889 р. народ-

ження, с. Кірове, проживав у с. Тарасівка Орі-
хівського р-ну Запорізької області, українець, 
освіта початкова. Колгоспник к-спу «Тарасів-
ка». Заарештований 30 березня 1931 року. Зви-
нувачення: проводив антирадянську агітацію і 
пропаганду. 3 квітня 1931 року справа направ-
лена на розгляд судової «трійки». Рішення по 
справі відсутнє. Подальша його доля невідо-
ма. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1203

САВВОВ Кирило Миколайович, 1888 р.
народження, нар. і проживав у с. Дмитрівка 
(стара назва) Якимівського р-ну Запорізької 
області, болгарин, неписьменний. Колгосп-
ник к-спу ім. Чубаря. Заарештований 22 січ-
ня 1933 року. Звинувачення: проводив ан-
тирадянську агітацію, закликаючи селян не 
виконувати плану хлібозаготівель. Якимів-
ським РВ ДПУ 11 лютого 1933 року справу 
припинено за недоведенням обвинувачен-
ня, з-під варти звільнений. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1019

САВЕНКО Андріян Михайлович, 1897 р.
народження, нар. і проживав у с. Варварівка 
Долинського р-ну Кіровоградської області, 
українець, малограмотний. Бригадир рільни-
чої бригади колгоспу «Вірний шлях». Долин-
ським РВ НКВС 4 серпня 1935 року відібрана 
підписка про невиїзд. Звинувачення: займався 
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шкідництвом у колгоспі. Долинським народ-
ним судом 13 грудня 1935 року засуджений до 
1 року примусової праці за місцем роботи з 
вирахуванням щомісяця 15% зарплати. Реабі-
літований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. – 787

САВЕНКОВ Василь Григорович,              
с. Орловка Богданівського р-ну, Грузія, росі-
янин, освіта початкова. Проживав у с. Трудо-
любимівка Михайлівського р-ну Запорізької 
області. Рахівник колгоспу «Політвідділ». За-
арештований 31 жовтня 1947 року. Звинува-
чення: на тимчасово окупованій території був 
пособником окупантів. Військовим трибуна-
лом військ МВС Запорізької області 29 січня 
1949 року засуджений до 20 років позбавлен-
ня волі і 5 років поразки в правах за службу 
німецьким окупаційним властям. Військовим 
трибуналом Таврійського військового округу 
22 лютого 1949 року вирок скасовано, спра-
ву припинено за недоведенням обвинувачен-
ня. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1598

САВЧЕНКО Микола Петрович, 1915 р. 
народження, с. Переяслівка Лазовського р-ну 
Приморського краю (Росія), росіянин, освіта 
неповна середня. Проживав у м. Запоріжжі. 
Без певних занять. Заарештований 23 жов-
тня 1943 року. Звинувачення: перебуваючи 
на окупованій території, став на службу в по-
ліції. УНКДБ по Запорізькій області 25 жов-
тня 1943 року справу припинено за недове-
денням обвинувачення, з-під варти звільне-
ний. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1454

САВЧЕНКО Микола Харитонович, 
1898 р. народження, с. Преображенка, про-
живав у с. Кринички (нині його немає) Орі-
хівського р-ну Запорізької області, українець, 
малограмотний, селянин-одноосібник. Зааре-
штований 14 грудня 1932 року, а 11 березня 
1933 року переведений на підписку про не-
виїзд. Звинувачення: проводив антирадян-
ську агітацію. Оріхівським районним судом  

9 квітня 1933 року засуджений до 1 року при-
мусових робіт. Подальша його доля невідома. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 965

САЖНЬОВ Андрій Петрович, 1875 р. 
народження, с. Юзкуй (нині с. Фрунзе) Ге-
нічеського р-ну, проживав у м. Генічеськ 
того ж р-ну Херсонської області, національ-
ність і освіта не встановлені. Рибалка колгос-
пу «Революційна хвиля» в м. Генічеську. За-
арештований 10 червня 1938 року. Звинува-
чення: агітував проти радянської влади, ви-
словлював невдоволення керівниками партії 
та уряду. Запорізьким обласним судом 23 січ-
ня 1941 року засуджений до 6 років позбав-
лення волі і 3 років поразки в правах. Верхо-
вним судом УРСР 19 квітня 1941 року спра-
ву припинено, мотиви цього рішення у спра-
ві не вказані. З-під варти звільнений. Реабілі-
тований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 773

САЗОНОВ Федір Романович, він же 
СМИКОВ Федір Іванович, 1906 р. народ-
ження, с. Бухове Раненбурзького р-ну Рязан-
ської області, Росія (так у кр. справі), росі-
янин, малограмотний. Проживав у смт Ку-
шугум Запорізького р-ну Запорізької облас-
ті. Тимчасово ніде не працював. Заарешто-
ваний 14 лютого 1944 року. Звинувачення: в 
1942 році здався німцям в полон, був ними 
завербований для встановлення настроїв вій-
ськовополонених. В 1943 році був мобілізо-
ваний в Червону армію, звідки дезертирував 
у січні 1944 року. УНКДБ по Запорізькій об-
ласті 13 травня 1944 року справу припине-
но за недоведенням обвинувачення. Направ-
лений в спецтабір НКВС для фільтрації. По-
дальша його доля невідома. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1386

САЛИКІН Іван Павлович, 1904 р. наро-
дження, с. Юзкуй (нині с. Фрунзе), прожи-
вав у с. Комісарівка Генічеського р-ну Хер-
сонської області, росіянин, малограмотний. 
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Колгоспник к-спу «Шлях ленінізму» в с. Ко-
місарівка. Заарештований 20 січня 1938 року. 
Звинувачення: займався антирадянською агі-
тацією на селі. Запорізьким обласним судом 
14 травня 1939 року справа припинена за не-
доведенням звинувачення, з-під варти звіль-
нений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 513

САЛІМОНОВ Спиридон Ілліч,  1865 р.
народження,с. Семенівка Менського р-ну 
Чернігівської області, росіянин, освіта по-
чаткова. Проживав у м. Запоріжжі, пенсіо-
нер. Заарештований 14 липня 1938 року. Зви-
нувачення: проводив антирадянську агіта-
цію. Помер 27 липня 1938 року в тюремній 
лікарні м. Запоріжжя «від паралічу серця». 
Запорізьким МВ НКВС 13 серпня 1938 року 
справу припинено у зв’язку зі смертю обви-
нувачуваного. Реабілітований у 2000 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1174

САМАРСЬКА Катерина Іллівна, 1902 р.
народження, с. Кушугум Запорізького р-ну, 
проживала в м. Запоріжжі, українка, ма-
лограмотна. Водій електромашини заводу        
ім. Баранова в м. Запоріжжі. Заарештована 
29 вересня 1937 року. Звинувачення: підо-
зрювалась у зв’язках з польською розвідкою. 
Запорізьким МВ НКВС 19 листопада 1937 
року справа припинена за відсутністю скла-
ду злочину, з-під варти звільнена. Реабіліто-
вана у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 486

САМАРСЬКА Катерина Олексіївна, 
1900 р. народження, с. Водятине Слуцького 
р-ну Мінської області (Білорусія), білоруска, 
неписьменна, домогосподарка. Проживала 
в смт Кушугум Запорізького р-ну Запорізь-
кої області, домогосподарка. Заарештована               
29 вересня 1937 року. Звинувачення: підо-
зрювалась у зв’язках з польською розвід-
кою. Особливою нарадою при НКВС СРСР                                                                         
22 грудня 1937 року засуджена до 10 років 
позбавлення волі, а 19 вересня 1942 року піс-
ля розгляду касаційної скарги тим же позасу-

довим органом справу припинено, з-під вар-
ти звільнена. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1632

САМОЙЛЕНКО Карпо Тимофійович, 
1865 р. народження, нар. і проживав у с. Са-
мійлівка Куйбишевського р-ну Запорізької 
області, українець, неписьменний. Колгосп-
ник к-спу «Червоний труд». Заарештований 
16 листопада 1932 року. Звинувачення: сис-
тематично займався агітацією проти хлібоза-
готівлі та шкідництвом у колгоспі. Народним 
судом Чубарівського р-ну 8 грудня 1932 року 
засуджений до 10 років позбавлення волі і     
5 років поразки в правах та виселення після 
відбуття покарання терміном на 5 років у від-
далені райони СРСР за антирадянську агіта-
цію. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1027

САМОЙЛЕНКО Павло Антипович, 
1884 р. народження, с. Петрівське Синельни-
ківського р-ну, проживав у м. Синельникове 
того ж р-ну Дніпропетровської області, укра-
їнець, освіта початкова. Коваль служби колії 
при залізн. ст. Синельникове Перше. Зааре-
штований 3 січня 1937 року. Звинувачення: 
вів контрреволюційну троцькістську пропа-
ганду на захист троцькістів, дискредитував 
вождів партії і уряду. Лінійним судом Ста-
лінської залізниці 10 лютого 1937 року засу-
джений до 5 років позбавлення волі і 2 років 
поразки в правах. Після відбуття покарання 
був висланий на проживання в Алтайський 
край. Реабілітований у 1965 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 680

САПАЛЕВ Гаврило Борисович, 1905 р.
народження, с. Сірі Хутори (стара назва) Ме-
літопольського р-ну, проживав у с. Новоолек-
сандрівка Веселівського р-ну Запорізької об-
ласті, росіянин, освіта неповна середня. Ря-
довий колгоспник к-спу ім. Чапаєва. Зааре-
штований 30 грудня 1943 року. Звинувачен-
ня: саботував здачу зерна державі. Військо-
вим трибуналом військ НКВС Запорізької об-
ласті 27 квітня 1944 року справа припинена
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за відсутністю складу злочину, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1215

САПКО Омелян Якович, 1874 р. народ-
ження, нар. і проживав у с. Преображенка 
Оріхівського р-ну Запорізької області, украї-
нець, малограмотний, селянин-одноосібник. 
Заарештований 2 серпня 1931 року. Звинува-
чення: був активним учасником повстанської 
контрреволюційної організації. Запорізьким 
міським прокурором 19 вересня 1931 року 
справа припинена за недоведенням обвину-
вачення, з-під варти звільнений. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1021

САПРОНОВА Ганна Петрівна, 1902 р. 
народження, нар. і проживала в с. Петрівка 
Генічеського р-ну Херсонської області, ро-
сіянка, освіта початкова. Колгоспниця к-спу 
«Пам’ять Ілліча» в с. Петрівка. Заарештована 
31 грудня 1943 року. Звинувачення: саботу-
вала продаж хліба державі. Прокурором За-
порізької області 17 лютого 1944 року спра-
ву припинено за недоведенням злочину, з-під 
варти звільнена. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1221

САРКІЗОВ Данило Джамбрович, 1883 р.
народження, м. Урмія, Іран (так у кр. справі), 
ассірієць, неписьменний. Проживав у м. Ме-
літополі. Чистильник взуття в м. Мелітополі. 
Заарештований 5 лютого 1938 року. Звинува-
чення: займався серед населення контррево-
люційною націоналістичною пропагандою. 
Мелітопольським РВ НКВС 1 лютого 1939 
року справу припинено за недоведенням об-
винувачення, з-під варти звільнений. Реабілі-
тований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1681

САФОНОВ Дмитро Максимович, 1900 р.
народження, с. Військове Солонянського р-ну
Дніпропетровської області, українець, осві-
та початкова. Проживав у с. Щасливе Орі-

хівського р-ну Запорізької області. Приват-
ний чоботар-ремісник. Заарештований 16 бе-
резня 1933 року. Звинувачення: учасник по-
встанської організації. Запорізьким МВ ДПУ 
4 квітня 1933 року справа припинена за недо-
веденням обвинувачення, з-під варти звіль-
нений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 725

САФРОНОВ Денис Платонович, 1888 р.
народження, нар. і проживав у с. Новотро-
їцьке  Оріхівського р-ну Запорізької області, 
українець, малограмотний. Колгоспник к-спу 
«3-я п’ятирічка». Заарештований 25 черв-
ня 1938 року. Звинувачення: проводив серед 
колгоспників антирадянську агітацію. Запо-
різьким обласним судом 18 серпня 1939 року 
справа припинена, з-під варти звільнений за 
недоведенням складу злочину. Реабілітований 
у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 323 

СВЕРГУНОВ Григорій Кузьмич, 1887 р.
народження, с. Маринівка Розівського р-ну, 
проживав у с. Петрівка Приморського р-ну 
Запорізької області, росіянин, малограмот-
ний. Мірошник вітряного млина в с. Пе-
трівка. Заарештований 9 червня 1938 року. 
Звинувачення: учасник повстанської орга-
нізації, серед болгарського населення про-
водив антирадянську агітацію. Запорізьким 
обласним судом 20 жовтня 1939 року спра-
ва припинена за недоведенням звинувачен-
ня, з-під варти звільнений. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 368

СВЄЧИНСЬКИЙ Степан Петрович, 
1903 р. народження, с. Касперо-Миколаївка 
Привільнянського р-ну Миколаївської облас-
ті (так у кр. справі), росіянин, освіта середня. 
Проживав у м. Запоріжжі. Бухгалтер заво-
ду «Запоріжсталь». Заарештований 4 берез-
ня 1945 року. Звинувачення: під час окупації 
був завербований як агент СД для зрадниць-
кої роботи серед населення. УНКДБ по За-
порізькій області 28 червня 1945 року спра-
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ву припинено за недоведенням обвинувачен-
ня, з-під варти звільнений. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1398

СВИНОБОЙ Олексій Дмитрович, 1902 р.
народження, с. Дашківці Віньковецького 
р-ну Хмельницької області, українець, освіта 
початкова. Проживав у м. Запоріжжі. Тесляр 
Дніпробуду. Заарештований 30 квітня 1933 
року. Звинувачення: систематично займався 
антирадянською агітацією проти заходів пар-
тії та уряду. Запорізьким МВ ДПУ 3 червня 
1933 року повідомлено про втечу заарешто-
ваного з-під варти та оголошено його у все-
союзний розшук. Подальша його доля неві-
дома. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1804

СЕЛЮК (СЕЛЮКОВА) Ксенія Яківна, 
1902 р. народження, с. Салтикова Дівиця Ку-
ликівського р-ну Чернігівської області, укра-
їнка, освіта початкова. Відбувала покарання в 
тюрмі м. Запоріжжя. Запорізьким МВ НКВС 
9 вересня 1938 року висунуте звинувачення в 
проведенні контрреволюційної агітації серед 
в’язнів. Запорізьким УНКВС 22 квітня 1939 
року справа припинена за недоведенням скла-
ду злочину, з-під варти звільнена. Подальша її 
доля невідома. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 485

СЕМЕНОВ Олександр Олександрович, 
1912 р. народження, м. Курськ, Росія, росіянин, 
освіта вища, член ВЛКСМ в 1925 – 1940 рр.   
Без постійного місця проживання і роботи. 
Заарештований 4 жовтня 1944 року. Звинува-
чення: підозрювався в шпигунстві на користь 
Німеччини. УНКДБ по Запорізькій області    
18 січня 1945 року справу припинено за недо-
веденням обвинувачення, з-під варти звільне-
ний. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1394

СЕМЕНЮТА Ганна Олександрів-
на, 1923 р. народження, нар. і проживала в                                          

м. Гуляйполі того ж 
р-ну Запорізької облас-
ті, українка, освіта не-
повна середня. Уче-
ниця 8-го класу Гу-
ляйпільської СШ. За-
арештована 17 квітня 
1940 року. Звинувачен-
ня: проводила контрре-
волюційну діяльність 

проти керівників партії і уряду. Запорізьким 
обласним судом 5 липня 1940 року засудже-
на до 2 років позбавлення волі і 3 років пораз-
ки в правах за контрреволюційну діяльність.        
Реабілітована в 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1021

СЕМЕРЕНКО Олексій Миколайович, 
1921 р. народження, с. Хитрівка (нині приєд-
нане до смт Комишуваха), проживав у с. Юр-
ківка Оріхівського р-ну Запорізької області, 
українець, освіта початкова. Конюх колгос-
пу ім. Блюхера в с. Хитрівка. Заарештований 
22 червня 1937 року. Звинувачення: займав-
ся контрреволюційною агітацією, мав теро-
ристичні наміри, дискредитував вождя пар-
тії Й. Сталіна. Дніпропетровським обласним 
судом 11 вересня 1937 року засуджений до         
2 років позбавлення волі за терористичні ви-
словлювання проти вождя партії. Реабіліто-
ваний у 1990 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 851 

СЕМЕСЕНКО Григорій Пилипович, 
1903 р. народження, с. Басань, проживав у 
смт Шевченкове Друге (нині приєднане до 
м. Пологи) Пологівського р-ну Запорізької 
області, українець, освіта початкова, кан-
дидат у члени КП(б)У. Складач потягів на 
залізн. ст. Пологи. Заарештований 27 груд-
ня 1932 року. Звинувачення: агітував про-
ти виконання плану хлібозаготівлі. Чубарів-
ським РВ ДПУ 21 січня 1933 року справу 
припинено за недоведенням обвинувачен-
ня, з-під варти звільнений. Реабілітований 
у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1029 
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СЕМИВОЛ Олексій Кирилович, 1910 р.
народження, нар. і проживав у с. Водяне (нині 
його немає) Білоцерківської сільради Куйби-
шевського р-ну Запорізької області, малогра-
мотний. Рядовий колгоспник к-спу «Більшо-
вик» в с. Водяне. Заарештований 29 жовтня 
1943 року. Звинувачення: в липні 1942 року 
сповістив старості села про викинутих в сте-
пу радянських парашутистів, які були затри-
мані. УНКДБ по Запорізькій області 3 квітня 
1944 року справу припинено за недоведенням 
обвинувачення, з-під варти звільнений. Реабі-
літований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1265

СЕМІОНОВ Корній Васильович, 1885 р. 
народження, смт Перещепине Новомосковсько-
го р-ну Дніпропетровської області, українець, 
освіта початкова. Відбував покарання в Меліто-
польській сільськогосподарській виправній ко-
лонії № 36 НКВС УРСР. Оперативною части-
ною виправної колонії 6 липня 1941 року вису-
нуто звинувачення: серед в’язнів проводив ан-
тирадянську агітацію. Запорізьким обласним су-
дом 6 серпня 1941 року засуджений до 10 років 
позбавлення волі і 2 років поразки в правах за 
антирадянську агітацію та розпалювання між-
національної ворожнечі. Помер 13 квітня 1942 
року в місцях позбавлення волі Башкирської 
АРСР. Місце поховання невідоме. Реабілітова-
ний у 1992 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1255

СЕНЬ Іван Тимофійович, 1885 р. народ-
ження, нар. і проживав у с. Мала Токмачка 
Оріхівського р-ну Запорізької області, украї-
нець, освіта не встановлена. Вантажник за-
лізн. ст. Олександрівськ. Оріхівським РВ 
ДПУ 25 жовтня 1930 року винесено постано-
ву про арешт, яка не була виконана, оскільки 
звинувачуваний від арешту втік. Звинувачен-
ня: систематично разом з братами займався 
агітацією проти радянської влади, закликав 
селян виходити з колгоспу. Подальша його 
доля невідома. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. –  
спр. 1028 

СЕРБІНОВ Гаврило Георгійович,   
1894 р. народження, нар. і проживав у с. Вя-
чеславка Приморського р-ну Запорізької об-
ласті, болгарин, малограмотний. Коваль кол-
госпу ім. 1-го Травня в с. Вячеславка. Зааре-
штований 25 березня 1939 року. Звинувачен-
ня: проводив антирадянську агітацію. Запо-
різьким обласним судом 25 травня 1939 року 
справа припинена за відсутністю складу зло-
чину, з-під варти звільнений. Реабілітований 
у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 512

ДАЗО, Ф.Р. – 5747, оп. 3, спр. 442

СЕРГЕЄВА Ганна Яківна, 1900 р. на-
родження, смт Нововасилівка Приазовсько-
го р-ну, проживала в м. Мелітополі Запорізь-
кої області, домогосподарка. Мелітополь-
ським РВ НКВС 28 січня 1936 року відібра-
на підписка про невиїзд. Звинувачення: бра-
ла участь у сектантській організації «Допо-
мога». Прокурором Дніпропетровської об-
ласті 3 травня 1936 року справа припинена 
за відсутністю складу злочину, запобіжний 
захід скасовано. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 827

СЕРГЕЄВА Марія Йосипівна, 1894 р. 
народження, смт Нововасилівка Приазов-
ського р-ну, проживала в м. Мелітополі Запо-
різької області, домогосподарка. Заарештова-
на 5 лютого 1936 року, а 28 квітня 1936 року 
переведена на підписку про невиїзд за ста-
ном здоров’я. Звинувачення: активна учас-
ниця сектантського руху «Допомога». Дні-
пропетровським обласним судом 26 квітня 
1936 року засуджена до 3 років позбавлення 
волі. З врахуванням тяжкого стану здоров’я 
справа припинена, запобіжний захід скасова-
ний. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 825

СЕРГІЄНКО Іларіон Федорович, 1903 р. 
народження, нар. і проживав у с. Кінські Роз-
дори Пологівського р-ну Запорізької облас-
ті, українець, освіта початкова, канд. у члени 
ВКП(б) з 1932 р. Голова колгоспу ім. Войкова
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в с. Кінські Роздори. Заарештований 3 січня 
1933 року. Звинувачення: вів серед колгосп-
ників агітацію проти виконання плану хлі-
бозаготівлі. Прокурором Чубарівського р-ну               
17 березня 1933 року справу припинено за не-
доведенням обвинувачення, з-під варти звіль-
нений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. –  
спр. 1030

СЕРДЮК Іван Єрмолайович, 1914 р. 
народження,нар. і проживав у с. Єлисеївка 
Приморського р-ну Запорізької області, укра-
їнець, малограмотний. Рядовий колгоспник 
к-спу «Незаможник» в с. Єлисеївка. Заареш-
тований 8 жовтня 1935 р. Звинувачення: спі-
вав контрреволюційні пісні серед молоді села. 
Дніпропетровським обласним судом 19 берез-
ня 1936 р. засуджений до 2 років позбавлення 
волі і 1 року поразки в правах за розспівуван-
ня серед молоді пісень, в яких засуджувало-
ся колгоспне будівництво і компрометувалися 
вожді партії та уряду. Реабілітований у 1995 р.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 77

СЕРДЮК Іван Павлович, 1882 р. народ-
ження, смт Ольшанське Миколаївського р-ну 
Миколаївської області, українець, малогра-
мотний. Проживав у м. Запоріжжі. Столяр за-
воду «Запоріжсталь». Заарештований 28 лис-
топада 1937 року. Звинувачення: підозрював-
ся у зв’язках з польською розвідкою. Особли-
вою нарадою при НКВС СРСР 22 грудня 1937 
року за антирадянську агітацію засуджений 
до 10 років позбавлення волі. Помер 7 травня 
1946 року в місцях позбавлення волі Караган-
динської області. Запорізьким обласним судом 
7 вересня 1963 року справу припинено за недо-
веденням злочину. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1631

СЕРЕДА Тихон Павлович, 1905 р. народ-
ження, с. Олександрівка Приазовського р-ну, 
проживав у м. Мелітополі Запорізької облас-
ті, українець, освіта початкова, канд. у члени 
ВКП(б) до 1933 р. Робітник Мелітопольсько-
го пивзаводу. Заарештований 1 серпня 1941 
року. Звинувачення: висловлював поразницькі

настрої у війні СРСР з 
Німеччиною. Меліто-
польським МВ НКВС   
12 серпня 1941 року 
справу припинено за не-
доведенням обвинува-
чення, з-під варти звіль-
нений. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України,       
м. Запоріжжя, Ф. П. – спр. 1606

СЕФЕР’ЯНЦ Ар-
менак Бедресович, 
1895 р. народження,     
с. Марик Ерзерумської 
області, Туреччина (так 
у кр. справі), вірменин, 
освіта початкова. Про-
живав у м. Мелітопо-
лі. Завідуючий артілі 
«Харчопром» в м. Ме-

літополі. Заарештований 25 червня 1938 року. 
Звинувачення: займався контрреволюційною 
пропагандою та агітацією. Запорізьким облас-
ним судом 23 квітня 1939 року засуджений за 
контрреволюційну агітацію до 5 років позбав-
лення волі і 3 років поразки в правах. Верхов-
ним судом УРСР 11 липня 1939 року вирок За-
порізького облсуду скасований за відсутністю 
складу злочину, з-під варти звільнений. Запо-
різьким обласним судом 6 червня 1941 року 
засуджений до 6 років позбавлення волі і 3 ро-
ків поразки в правах за висловлювання нецен-
зурними словами на адресу Й. Сталіна. Реабі-
літований у 1959 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 350

СЕЧІН Панас Юхимович, 1893 р. на-
родження, с. Єлизаветівка Веселівського р-ну, 
проживав у с. Червоноармійське Якимівсько-
го р-ну Запорізької області, росіянин, мало-
грамотний. Військовослужбовець 60-ї стрі-
лецької дивізії. Заарештований 31 грудня 1943 
року. Звинувачення: в період німецької окупа-
ції, працюючи мірошником сільського млина, 
мав тісний зв’язок з фашистськими караль-
ними органами, виказував їм відданих радян-
ській владі громадян. УНКДБ по Запорізь-
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кій області 28 червня 1944 року справу при-
пинено за недоведенням обвинувачення, з-під 
варти звільнений, направлений в спецтабір 
НКВС для фільтрації. Реабілітований у 1991 
році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1412

СЄЧИН Пилип Васильович, 1898 р. на-
родження, нар. і проживав у с. Єлизаветів-
ка (нині приєднане до с. Балки) Василівсько-
го р-ну Запорізької області, українець, освіта 
початкова, селянин-одноосібник. Заарештова-
ний 15 травня 1932 року. Звинувачення: закли-
кав натовп до активних дій проти представни-
ків радянської влади. Великобілозерським РВ 
ДПУ 22 травня 1932 року справу припинено 
за недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 924

СЄЧИН Юхим Андрійович, 1908 р. на-
родження, нар. і проживав у с. Єлизаветів-
ка (нині приєднане до с. Балки) Василівсько-
го р-ну Запорізької області, українець, освіта 
початкова, селянин-одноосібник. Заарештова-
ний 15 травня 1932 року. Звинувачення: закли-
кав натовп до активних дій проти представни-
ків радянської влади. Великобілозерським РВ 
ДПУ 22 травня 1932 року справу припинено 
за недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 924

СИВАЧЕНКО Семен Трохимович, 1877 р. 
народження, с. Золота Балка Нововоронцов-
ського р-ну Херсонської області, українець, 
освіта початкова. Проживав у м. Запоріжжі. 
Сторож Запорізької суднорембази. Заарешто-
ваний 9 березня 1933 року. Звинувачення: рані-
ше розкуркулений, вороже ставився до радян-
ської влади та агітував проти неї. Транспорт-
ним відділенням ДПУ при водній пристані 
«Запоріжжя» 28 квітня 1933 року справу при-
пинено за недоведенням обвинувачення, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1239

СИВАШ Іван Петрович, 1902 р. народ-
ження, нар. і проживав у с. Тарасівка По-
логівського р-ну Запорізької області, укра-
їнець, освіта початкова. Колгоспник к-спу 
«Революційна хвиля» Тарасівської сільра-
ди. Заарештований 29 листопада 1937 року. 
Звинувачення:проводив контрреволюційну агі-
тацію серед колгоспників, висловлював теро-
ристичні наміри проти комуністів. «Трійкою» 
УНКВС по Дніпропетровській області 2 груд-
ня 1937 року засуджений до 10 років позбав-
лення волі за систематичну повстанську агі-
тацію. УНКВС по Запорізькій області 3 січня 
1940 року касаційну скаргу задоволено, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1033 

С И Д Е Л Ь Н И -
КОВ Віктор Федоро-
вич, 1937 р. народжен-
ня, нар. і проживав у                                                              
с. Дніпровка Кам’янсько-
Дніпровського р-ну За-
порізької області, ро-
сіянин, освіта початко-
ва. Рядовий колгоспник 
к-спу в с. Дніпровка. 

Заарештований 21 березня 1953 року.  Звину-
вачення: протягом лютого-березня 1953 року 
написав і розповсюдив 8 антирадянських 
листівок, в яких закликав до повалення ра-
дянської влади та до скоєння терористично-
го акту над Сталіним. УМВС по Запорізькій 
області 10 жовтня 1953 року справу припине-
но у зв’язку з психічною хворобою обвину-
вачуваного, з-під варти звільнений і переда-
ний під опікунство батьків. Реабілітований у 
2000-у році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1517

СИДОРЕНКО Іван Якимович, 1918 р. 
народження, нар. і проживав у с. Балки Ва-
силівського р-ну Запорізької області, украї-
нець, освіта неповна середня. Рядовий кол-
госпник к-спу в с. Балки. Заарештований 
7 грудня 1945 року. Звинувачення: у трав-
ні 1942 року здався німцям в полон, а в 1944 
році був завербований гестапо для виявлен-
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ня відданих радянській владі громадян. Вій-
ськовим трибуналом 21 механізованої диві-
зії 10 січня 1946 року засуджений до 12 років 
позбавлення волі і 5 років поразки в правах. 
Військовою колегією Верховного суду СРСР 
8 грудня 1954 року вирок військового трибу-
налу скасовано за недоведенням складу зло-
чину, з-під варти звільнений. Реабілітований 
у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1551

СИДОРЕНКО Максим Матвійович, 
1905 р. народження, нар. і проживав у с. Но-
воолексіївка Приморського р-ну Запорізької 
області, українець, освіта не встановлена. 
Секретар сільради в с. Новоолексіївка. Заа-
рештований у березні 1938 року. Звинувачен-
ня: проводив контрреволюційну агітацію на 
селі. Подальша його доля невідома. Реабілі-
тований у 1991 році.

ДАЗО. Ф.Р. 5747, оп. 3, спр. 442

СИДОРЕНКО Петро Харитонович, 
1908 р. народження, с. Новопавлівка Томаків-
ського р-ну Дніпропетровської області, украї-
нець, освіта початкова. Проживав в м. Запо-
ріжжі. Робітник Дніпровського алюмінієвого 
заводу в м. Запоріжжі. Заарештований 7 черв-
ня 1938 року. Звинувачення: проводив контр-
революційну агітацію проти виборів. Запо-
різьким обласним судом 20 липня 1938 року 
засуджений до 1 року позбавлення волі. Реа-
білітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 428

СИДОРОВ Микола Сергійович, 1890 р. 
народження, ст. Кіркіно Чапаєвського р-ну Ря-
занської губернії (так у кр. справі), росіянин, 
освіта початкова, член ВКП(б) у 1918-1937 рр. 
Проживав у с. Ясне Мелітопольського р-ну 
Запорізької області. Директор племрадгоспу 
ім. Кірова в с. Ясне. Заарештований 13 жов-
тня 1937 року. Звинувачення: займався контр-
революційним шкідництвом в племрадгоспі. 
Запорізьким обласним судом 25 вересня 1939 
року справа припинена за недоведенням об-
винувачення, з-під варти звільнений. Реабілі-
тований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 687

СИДОР СЬКИЙ 
Микола Тодорович, 
1923 р. народжен-
ня, нар. і проживав у 
с. Малятинці Кічман-
ського р-ну Черні-
вецької області, укра-
їнець, освіта неповна 
середня. Місце ро-
боти чи навчання не 

встановлені. Заарештований 26 жовтня 1939 
року. Звинувачення: підозрювався в шпи-
гунстві, перейшов кордон з Румунії в СРСР. 
УНКВС по Запорізькій області 24 вересня 
1940 року справу припинено за недоведен-
ням обвинувачення, з-під варти звільнений. 
Подальша його доля невідома. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 1022

СИНЯКОВ Максим Федорович, 1894 р. 
народження, нар. і проживав у с. Ільїнка (нині 
об’єднане з с. Велика Знам’янка) Кам’янсько-
Дніпровського р-ну Запорізької області, росі-
янин, освіта початкова. Голова ревізійної ко-
місії колгоспу «Червоний партизан». Зааре-
штований 9 вересня 1937 року. Звинувачен-
ня: проводив антирадянську агітацію. Запо-
різьким обласним судом 16 липня 1939 року 
справа припинена за недоведенням складу 
злочину, з-під варти звільнений. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 557

СИНЯКОВ Феодосій Євдокимович, 
1887 р. народження, нар. і проживав у м. За-
поріжжі, українець, освіта початкова. Ко-
мірник Запорізького міського водоканалу.          
Заарештований 9 грудня 1943 року. Звинува-
чення: підозрювався в співробітництві з ні-
мецькою окупаційною владою в м. Запоріж-
жі. Запорізьким УНКВС 10 січня 1944 року 
справу припинено за недоведенням обвину-
вачення, з-під варти звільнений. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1365
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СІМЕОНІДІ Сті-
ліан Григорович, 
1888 р. народження, 
Греція (так у кр. спра-
ві), грек, освіта почат-
кова. Проживав у смт 
Якимівка того ж р-ну 
Запорізької області. 
Пекар пекарні райспо-
живспілки в смт Яки-

мівка. Заарештований 6 січня 1938 року. Зви-
нувачення: вів антирадянську націоналіс-
тичну контрреволюційну агітацію терорис-
тичного характеру. Якимівським РВ НКВС           
31 січня 1939 року справу припинено за не-
доведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1648

СІНЬКЕВИЧ (СЕНКЕВИЧ) Петро 
Олександрович, 1896 р. народження, с. Пав-
лівка Фрунзівського р-ну Одеської області, 
росіянин, освіта вища. Проживав у м. Запо-
ріжжі. Вчитель Запорізької СШ № 30. Зааре-
штований 9 квітня 1938 року. Звинувачення: 
активний учасник антирадянської есерівської 
повстанської організації. «Трійкою» УНКВС 
по Дніпропетровській області 20 квітня 1938 
року засуджений до розстрілу. Вирок викона-
но 15 червня 1938 року в м. Запоріжжі. Реабі-
літований у 1956 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1751

СІРИЙ Кузьма Федорович, 1890 р. на-
родження, нар. і проживав у м. Василівка 
того ж р-ну Запорізької області, українець, 
малограмотний. Тесляр птахоферми в м. Ва-
силівка. Заарештований 25 листопада 1943 
року. Звинувачення: під час окупації підтри-
мував зв’язок з поліцією, виказував актив-
них громадян. Василівським РВ НКВС 7 січ-
ня 1944 року справу припинено за недове-
денням обвинувачення, з-під варти звільне-
ний. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1138 

СКИБЕНОК Іван Олексійович, 1898  р.
народження, с. Ларинівка Новгород-Сіверсь-

кого р-ну Чернігівської області, українець, 
малограмотний. Проживав у с. Чкалове При-
азовського р-ну Запорізької області. Голо-
ва колгоспу ім. Чапаєва в с. Чкалове. Зааре-
штований 22 вересня 1944 року. Звинувачен-
ня: в 1941 році дезертирував із армії і співро-
бітничав з німецькою окупаційною владою. 
УНКДБ по Запорізькій області 15 грудня 
1944 року справу припинено за недоведен-
ням обвинувачення, з-під варти звільнений. 
Направлений в спецтабір НКВС для фільтра-
ції. Подальша його доля невідома. Реабіліто-
ваний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1413

СКОРИК (СКОРИН) Антон Трохимо-
вич, 1873 р. народження, хут. Богуслав (нині 
в межах с. Петро-Михайлівка) Вільнянського 
р-ну Запорізької області, українець, освіта по-
чаткова, селянин-одноосібник. Заарештований 
10 квітня 1931 року. Звинувачення: вів антира-
дянську агітацію проти здійснюваних заходів 
радянською владою і партією на селі. Запорізь-
ким МВ ДПУ 5 червня 1931 року засуджений 
до 3 років висилки в Північний край за антира-
дянську агітацію. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1020 

СКОРНЯКОВ Ле-
онід Олександрович, 
1886 р. народження, м. 
Курськ (Росія), росія-
нин, освіта початкова. 
Проживав у м. Запоріж-
жі. Комірник ливарно-
го цеху № 1 заводу «Ко-
мунар». Заарештова-
ний 5 листопада 1939 

року. Звинувачення: вів антирадянську агіта-
цію, контрреволюційні розмови, спрямовані 
проти вождів партії. Запорізьким обласним су-
дом 9 лютого 1940 року засуджений до 5 ро-
ків позбавлення волі і 2 років поразки в правах 
за контрреволюційну агітацію. Помер в Пів-
нічноукраїнському концтаборі НКВС СРСР                                                                                            
3 лютого 1942 року. Реабілітований у 1992 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  –  
спр. 1023
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СКОРОХОД Михайло Антонович, 1889 р.
народження, нар. і проживав у с. Піщане 
(нині його немає) Світлодолинської сільра-
ди Мелітопольського р-ну Запорізької облас-
ті, українець, освіта початкова. Заступник го-
лови колгоспу «Зоря» в с. Піщане. Заарешто-
ваний 24 жовтня 1935 року. Звинувачення: 
погрожував сількору за критику в пресі його 
роботи. Мелітопольським народним судом 
21 квітня 1936 року справа припинена, з-під 
варти звільнений за недоведенням обвинува-
чення. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 89

СКРИПКА Кузьма Максимович, 1890 р.
народження, с. Любимівка Каховського р-ну 
Херсонської області, українець, освіта почат-
кова. Проживав у м. Запоріжжі. Вантажник 
на пристані «Запоріжжя». Заарештований 
11 березня 1933 року. Звинувачення: прово-
див антирадянську агітацію. Транспортним 
відділенням ДПУ 28 квітня 1933 року спра-
ва припинена за недоведенням складу злочи-
ну, з-під варти звільнений. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1112

СКРИПНИК Сила (Силко) Митрофа-
нович, 1895 р. народження, нар. і прожи-
вав у с. Любимівка Гуляйпільського р-ну За-
порізької області, українець, освіта початко-
ва. Колгоспник к-спу «Перемога». Заарешто-
ваний 29 листопада 1937 року. Звинувачен-
ня: проводив антирадянську агітацію. «Трій-
кою» УНКВС по Дніпропетровській області 
2 грудня 1937 року засуджений до 10 років 
позбавлення волі. УНКВС по Запорізькій об-
ласті 20 серпня 1939 року рішення «трійки» 
скасоване, з-під варти звільнений. Реабіліто-
ваний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 803

СКРИПНИКОВА (СКРИПНИЧЕНКО) 
Агафія Тимофіївна, 1879 р. народження,                     
с. Ушкалка Верхньорогачицького р-ну Хер-
сонської області, українка, малограмотна. 
Проживала в с. Верхня Хортиця (нині в межах                                            

м. Запоріжжя), домо-
господарка. Заарешто-
вана 21 липня 1941 
року. Звинувачення: 
систематично агітувала 
громадян проти радян-
ської влади, дискреди-
тувала керівників пар-
тії та уряду. Військо-
вим трибуналом 340 

стрілецької дивізії (м. Астрахань) 13 грудня 
1941 року засуджена до 10 років позбавлен-
ня волі і 5 років поразки в правах. Померла 
в Астраханській виправно-трудовій колонії 17 
серпня 1943 року. Реабілітована у 1990 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1559

СЛАВИНСЬКИЙ Федір Антонович, 
1887 р. народження, м. Ковель того ж р-ну 
Волинської області, поляк, освіта початко-
ва, кандидат в члени ВКП(б). Проживав у м. 
Запоріжжі. Шофер «Союзрадгосптрансу» в 
м. Запоріжжі. Заарештований 6 лютого 1938 
року. Звинувачення: підозрювався у зв’язках з 
польською розвідкою. Запорізьким обласним 
судом 7 серпня 1939 року справу припинено 
за недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 468

СЛАВІНСЬКИЙ Мойсей Прокопович, 
1893 р. народження, нар. і проживав у с. Гу-
сарка Куйбишевського р-ну Запорізької об-
ласті, росіянин, освіта початкова. Рядовий 
колгоспник к-спу «Вільна праця» в с. Гусар-
ка. Заарештований 2 березня 1938 року. Зви-
нувачення: займався контрреволюційною ді-
яльністю, порвав портрети Сталіна і пись-
менника Пушкіна, потім спалив їх. Дніпро-
петровським обласним судом 21 листопада 
1938 року засуджений до 4 років позбавлення 
волі і 2 років поразки в правах за дискредита-
цію керівників партії і уряду. Верховним су-
дом УРСР після розгляду скарги засудженого 
9 лютого 1939 року справу припинено, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 682
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СЛАТВИЦЬКИЙ Федір Васильович, 
1899 р. народження, с. Ананьїв того ж р-ну 
Одеської області, українець, освіта початкова. 
Проживав на хут. Барбаштадт (нині с. Пере-
можне) Василівського р-ну Запорізької облас-
ті. Рядовий колгоспник к-спу «Пролетар» в хут. 
Барбаштадт. Заарештований 24 жовтня 1944 
року. Звинувачення: на тимчасово окупованій 
німцями території затримав радянського пара-
шутиста і здав його поліції, а німці цього пара-
шутиста розстріляли. УНКВС по Запорізькій 
області 27 червня 1945 року справу припине-
но за недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1093

СЛАЩОВ Григорій Іванович, 1884 р. 
народження, м. Белєв того ж р-ну Тульської 
області (Росія), росіянин, кандидат у чле-
ни ВКП(б). Проживав у м. Мелітополі Запо-
різької області. Голова промартілі ім. Хата-
євича в м. Мелітополі. Заарештований 8 ве-
ресня 1935 року. Звинувачення: мав зв’язок 
з контрреволюційною фашистською групою. 
Мелітопольським РВ НКВС 19 січня 1936 
року справа припинена за недоведенням зви-
нувачення, з-під варти звільнений. Реабіліто-
ваний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 836

СЛИЗУН Агафія Семенівна, 1888 р. на-
родження, с. Андріївка, проживала в с. Віль-
ноандріївка Вільнянського р-ну Запорізь-
кої області, українка, малограмотна. Робіт-
ниця підсобного господарства заводу № 478.           
5 серпня 1947 року відібрана підписка про 
невиїзд. Звинувачення: її син – зрадник бать-
ківщини. УМДБ Запорізької області 12 бе-
резня 1952 року справу припинено, підпис-
ка про невиїзд з місця проживання анульо-
вана згідно з рішенням МДБ СРСР про не-
застосування вислання до членів сім’ї зрад-
ника батьківщини. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1501

СЛИЗУН Євгенія Іванівна, 1921 р. народ-
ження, с. Андріївка, проживала в с. Вільно-

андріївка Вільнянського р-ну Запорізької об-
ласті, українка, освіта не встановлена. Рядо-
ва робітниця підсобного господарства заводу 
№ 478. 5 серпня 1947 року відібрана підпис-
ка про невиїзд. Звинувачення: її рідний брат – 
зрадник батьківщини. УМДБ Запорізької об-
ласті 12 березня 1952 року справу припинено, 
підписку про невиїзд з місця проживання ану-
льовано згідно з рішенням МДБ СРСР  про 
незастосування вислання до членів сім’ї зрад-
ника батьківщини. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1501

СЛІПКАНЬ Максим Каленикович, 
1893 р. народження, с. Петропавлівка (нині 
с. Тарасівка) Пологівського р-ну, проживав 
у с. Гришине Токмацького р-ну Запорізької 
області, українець, освіта початкова, член 
ВКП(б) до 1933 р. Обліковець тракторної 
бригади колгоспу «Сталінець» в с. Гриши-
не. Заарештований 10 червня 1938 року. Зви-
нувачення: активно проводив контрреволю-
ційну фашистську агітацію серед німецько-
го населення. Запорізьким обласним судом 8 
червня 1939 року засуджений до 2 років по-
збавлення волі і 3 років поразки в правах за 
те, що співав у клубі націоналістичні пісні. 
Реабілітований у 1992 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 360

СЛОБОДНИК Лазар Давидович, 1913 р.
народження, м. Воронеж (Росія), єврей, осві-
та неповна середня. Проживав у м. Запоріж-
жі. Курсант полкової школи 157 полку військ 
НКВС. Заарештований 12 жовтня 1936 року. 
Звинувачення: розповсюджував контррево-
люційну пропаганду серед курсантів. Дні-
пропетровським відділом військового трибу-
налу військ прикордонної і внутрішньої  охо-
рони 4 грудня 1936 року засуджений до 3 ро-
ків позбавлення волі за контрреволюційну 
троцькістську пропаганду серед курсантів. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 852

СЛОБОЖАН Пантелій Андрійович, 
1904 р. народження, нар. і проживав у с. Но-
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вобогданівка Мелітопольського р-ну Запо-
різької області, українець, освіта початко-
ва. Швець промкоопартілі «Гігант» в с. Но-
вобогданівка. Заарештований 22 серпня 1937 
року. Звинувачення: протягом останніх ро-
ків займався контрреволюційною агітацією, 
висловлював повстанські і терористичні на-
міри. Запорізьким обласним судом 2 липня 
1939 року справу припинено за недоведен-
ням злочину, з-під варти звільнений. Реабілі-
тований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 467

СМАГІН Петро Михайлович, 1903 р. 
народження, с. Нововасилівка Приазовського 
р-ну, проживав у м. Токмаку того ж р-ну Запо-
різької області, росіянин, освіта неповна се-
редня. Налагоджувальник пресів Токмацько-
го заводу ім. Кірова. Заарештований 24 січ-
ня 1938 року. Звинувачення: проводив антира-
дянську агітацію і шкідницьку діяльність на 
заводі ім. Кірова. Запорізьким обласним су-
дом 12 вересня 1938 року справа припинена, 
з-під варти звільнений за недоведенням обви-
нувачення. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 286

СМЕТАНІН Зіновій Володимирович, 
1880 р. народження, с. Новоспасівка (нині        
с. Осипенко) Бердянського р-ну, проживав у 
м. Бердянську Запорізької області, українець, 
освіта початкова, член партії есерів до 1930 р. 
Жерстяник артілі інвалідів ім. Кірова в м. Бер-
дянську. Заарештований 16 жовтня 1937 року. 
Звинувачення: есер, вів активну контррево-
люційну агітацію. Запорізьким обласним су-
дом 27 квітня 1939 року засуджений до 10 ро-
ків позбавлення волі і 5 років поразки в пра-
вах за контрреволюційну агітацію проти існу-
ючого ладу. Верховним судом УРСР 11 лип-
ня 1939 року термін покарання скорочено до        
6 років позбавлення волі і 3 років поразки в 
правах. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 356

СМИРНОВ Полікарп Михайлович, 
1885 р. народження, с. Покровське Очаків-

ського р-ну Миколаївської області, росіянин, 
освіта початкова. Проживав у с. Веселе Нов-
городківського р-ну Кіровоградської області. 
Касир і бджоляр к-спу ім. Молотова. Зааре-
штований 22 лютого 1937 року. Звинувачен-
ня: серед колгоспників проводив контррево-
люційну агітацію. Дніпропетровським облас-
ним судом 20 червня 1937 року засуджений 
до 3 років позбавлення волі і 1 року поразки 
в правах. Реабілітований у 1990 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 114

СМОЛЯЄВА Ганна Дмитрівна, 1910 р. 
народження, смт Нижні Сірогози того ж р-ну 
Херсонської області, українка, освіта непо-
вна середня. Проживала в м. Мелітополі За-
порізької області. Касир Мелітопольського 
готелю «Спартак». Заарештована 9 листопа-
да 1943 року. Звинувачення: під час німець-
кої окупації м. Мелітополя з жовтня 1942 
року до лютого 1943 року працювала в ні-
мецьких установах – обліковцем у будівель-
ній конторі, а з лютого 1943 року – помічни-
ком кухаря генерального комісаріату Криму. 
УНКВС по Запорізькій області 4 квітня 1944 
року справу припинено за недоведенням об-
винувачення, з-під варти звільнена. Реабілі-
тована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1162

СМОТРИЦЬКИЙ 
Андрій Миколайо-
вич, 1879 р. народжен-
ня, с. Золота Балка Но-
воворонцовського р-ну 
Херсонської області, 
українець, малогра-
мотний. Проживав у 
м. Запоріжжі. Вантаж-
ник на водній пристані 
м. Запоріжжя. Зааре-

штований 9 березня 1933 року. Звинувачен-
ня: колишній куркуль, антирадянська особа, 
агітував проти заходів партії та уряду. Тран-
спортним відділенням ДПУ при водній при-
стані «Запоріжжя» 28 квітня 1933 року спра-
ву припинено за недоведенням обвинувачен-
ня, з-під варти звільнений. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1245
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СНІГИРЬОВА Олександра Іванівна, 
1907 р. народження, с. Березівка Скородян-
ського р-ну Курської області, Росія (так у кр. 
справі), росіянка, неписьменна. Проживала 
в с. Михайлівка того ж р-ну Запорізької об-
ласті. Колгоспниця колгоспу в с. Михайлів-
ка. Заарештована 19 березня 1944 року. Зви-
нувачення: відмовлялася здавати хліб держа-
ві. Прокурором Запорізької області 30 квітня 
1944 року справа припинена у зв’язку з тим, 
що обвинувачувана є дружиною захисника 
Вітчизни і відсутністю складу злочину, з-під 
варти звільнена. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1147

СНОПКОВ Єгор Степанович, 1894 р. 
народження, с. Бакотівка Могильовського 
р-ну тієї ж області, Білорусія, росіянин, ма-
лограмотний. Проживав на хут. Перемога 
(нині його немає) Новобогданівської сільра-
ди Мелітопольського р-ну Запорізької облас-
ті. Рядовий колгоспник к-спу ім. Димитро-
ва в хут. Перемога. Заарештований 24 верес-
ня 1935 року, а 13 липня 1936 року переведе-
ний на підписку про невиїзд. Звинувачення: 
баптист, проводив контрреволюційну агіта-
цію, розповсюджував чутки про наближення 
війни і божого суду над комуністами. Мелі-
топольським РВ НКВС 20 серпня 1936 року 
справа припинена за недоведенням обвину-
вачення, запобіжний захід анульовано. Реабі-
літований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 835

СОВА Андрон Семенович, 1887 р. на-
родження, с. Шпиківка Тульчинського р-ну 
Вінницької області, українець, освіта почат-
кова. Проживав у с. Вівчарне Вільнянського 
р-ну Запорізької області. Машиніст колгос-
пу ім. Воровського. Заарештований 2 серп-
ня 1938 року. Звинувачення: серед свого ото-
чення вів контрреволюційну фашистську ро-
боту. Запорізьким обласним судом 22 берез-
ня 1939 року засуджений до 8 років позбав-
лення волі і 5 років поразки в правах за анти-
радянську агітацію серед колгоспників, маю-
чи поразницькі погляди, намагався дискре-
дитувати депутата до Верховної Ради СРСР. 

Помер 12 січня 1940 року в Новотамбовсько-
му концтаборі НКВС СРСР. Реабілітований 
у 1990 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 698

СОВАЧ Іван Антонович, 1888 р. народ-
ження, с. Іваниця Полтавської області (так у 
кр. справі), українець, освіта початкова. Про-
живав у м. Запоріжжі. Командир взводу За-
порізької міської промміліції. Заарештований 
23 березня 1931 року, а 15 вересня 1931 року 
переведений на підписку про невиїзд. Звину-
вачення: був учасником повстанської орга-
нізації, яка ставила за мету повалити радян-
ську владу. Запорізьким МВ ДПУ 18 верес-
ня 1931 року справу припинено, запобіжний 
захід скасовано. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1414

СОКОВСЬКА Олена Петрівна, 1893 р. 
народження, с. Агібалове Смоленської губер-
нії (так у кр. справі), росіянка, освіта почат-
кова. Проживала в м. Запоріжжі. Прибираль-
ниця відділу капітального будівництва ком-
бінату «Запоріжсталь». Заарештована 23 бе-
резня 1938 року. Звинувачення: була учасни-
цею контрреволюційної фашистської підрив-
ної організації. Запорізьким обласним судом 
23 березня 1939 року засуджена до 4 років 
позбавлення волі і 2 років поразки в правах 
за контрреволюційну пропаганду і наклеп на 
компартію. Реабілітована в 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 417

СОКОЛОВ Василь Купріянович, 1918 р. 
народження, нар. і проживав у с. Новоспасівка 
(нині с. Осипенко) Бердянського р-ну Запорізь-
кої області, українець, освіта незакінчена се-
редня. Учень 9-го класу Новоспасівської СШ. 
Заарештований 7 травня 1937 р. Звинувачен-
ня: проводив контрреволюційну агітацію і по-
ширював серед учнів анекдоти контрреволю-
ційного змісту. Дніпропетровським обласним 
судом 17 вересня 1937 р. засуджений до 3 ро-
ків позбавлення волі і 1 року поразки в правах, 
одночасно порушивши перед Президією ЦВК 
УРСР клопотання про звільнення засудженого 
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від покарання, звільнивши його з ув’язнення 
на підписку про невиїзд. Подальша його доля 
невідома. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 100  

СОКОЛЬНИК Гаврило Михайлович, 
1861 р. народження, с. Малі Гирли Великоо-
лександрівського р-ну Одеської області, укра-
їнець, малограмотний. Проживав у м. Запо-
ріжжі. Сторож матеріального складу водної 
пристані м. Запоріжжя. Заарештований 9 бе-
резня 1933 року. Звинувачення: колишній 
куркуль, систематично агітував робітників 
проти заходів радянської влади. 5-м відділен-
ням дорожньо-транспортного відділу ДПУ м. 
Києва 27 квітня 1933 року справу припинено 
за недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 2000 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1243

СОКУР Павло Софронович, 1915 р. на-
родження, с. Конецполь (стара назва) Перво-
майського р-ну Миколаївської області, укра-
їнець, освіта початкова. Проживав у м. Запо-
ріжжі. Маляр Військбуду-172. Запорізьким 
МВ НКВС 31 травня 1936 року відібрана 
підписка про невиїзд. Звинувачення: в роз-
мовах глумився над вождями партії і уряду. 
Дніпропетровським обласним судом 1 серп-
ня 1936 року засуджений до 2 років позбав-
лення волі і 1 року поразки в правах. Реабілі-
тований у 1995 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 104

СОЛОВЙОВ Георгій Васильович, 1877 
р. народження, нар. і проживав у м. Бердян-
ську Запорізької області, росіянин, освіта 
вища. Бухгалтер раймагу Бердянської рай-
споживспілки. Заарештований 5 травня 1935 
року. Звинувачення: систематично проводив 
антирадянську агітацію. Дніпропетровським 
обласним судом 25 серпня 1935 року засу-
джений до 7 років позбавлення волі і 5 років 
поразки в правах за контрреволюційну агіта-
цію. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1031 

СОЛОХА Григорій Іванович, 1889 р. 
народження, смт Старий Мерчик Валківсько-
го р-ну Харківської області, українець, осві-
та початкова. Проживав у м. Запоріжжі. За-
відуючий складом Запорізького заводу № 29. 
Заарештований 5 січня 1935 року, а 31 жов-
тня 1935 року переведений на підписку про 
невиїзд. Звинувачення: агітував робітників 
заводу проти заходів партії та уряду, вислов-
лював терористичні наміри проти комуніс-
тів. Дніпропетровським обласним судом 17 
листопада 1936 року справу припинено за 
недоведенням обвинувачення, запобіжний 
захід скасовано. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1608

СОЛТИС Никифор Васильович, 1893 р.
народження, с. Марковичі Локачинсько-
го р-ну Волинської області, українець, осві-
та початкова. Проживав у с. Степне Запо-
різького р-ну Запорізької області. Колгосп-
ник к-спу «Комунар» в с. Степне. Заарешто-
ваний 19 лютого 1938 року, а 8 червня 1939 
року переведений на підписку про невиїзд. 
Звинувачення: підозрювався в шпигунстві на 
користь Польщі. Запорізьким обласним су-
дом 27 червня 1939 року справу припинено 
у зв’язку зі смертю обвинувачуваного від ту-
беркульозу легенів. Дата смерті не встанов-
лена. Реабілітований у 2000 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 684

СОЛЯРЖ Болеслав Михайлович, 1900 р. 
народження, м. Сополов Люблінської губер-
нії, Польща (так у кр. справі), поляк, малогра-
мотний. Проживав у м. Запоріжжі. Агент по-
стачання артілі ім. Леккерта в м. Запоріжжі. 
Заарештований 6 лютого 1938 року. Звину-
вачення: підозрювався у зв’язку з польською 
розвідкою. Дніпропетровським обласним су-
дом 25 квітня 1939 року справу припинено 
за недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 359

СОРОКІН Мойсей Мойсейович, 1894 р.
народження, нар. і проживав у с. Солодководне
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Розівського р-ну Запорізької області, єврей, 
малограмотний. Рахівник колгоспу  ім. Фаб-
риціуса в с. Солодководне. Новозлатопіль-
ським РВ ДПУ 9 листопада 1931 року віді-
брана підписка про невиїзд з місця проживан-
ня. Звинувачення: агітував проти радянської 
влади. Дніпропетровським обласним судом 
12 березня 1932 року за недоведенням звину-
вачення справа припинена, запобіжний засіб 
скасований. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 598 

СОРОКОПУД Іван Тихонович, 1899 р. 
народження, с. Павлівка (нині с. Долинське) 
Запорізького р-ну, проживав у м. Бердянську 
Запорізької області, українець, освіта серед-
ня. Бухгалтер рибкоопу в м. Бердянську. За-
арештований 23 липня 1938 року. Звинува-
чення: проводив активну контрреволюцій-
ну діяльність, спрямовану проти існуючого 
ладу в СРСР. Запорізьким обласним судом 
13 травня 1939 року засуджений до 4 років 
позбавлення волі і 3 років поразки в правах, 
а 29 вересня 1939 року тим же судом спра-
ву припинено за недоведенням обвинувачен-
ня, з-під варти звільнений. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 357

СОРОЧИНСЬКИЙ Михайло Олек-
сійович, 1903 р. народження, с. Немирин-
ці Городоцького р-ну Хмельницької облас-
ті, росіянин, малограмотний. Проживав у м. 
Бердянську Запорізької області. Стрілець-
охоронець воєнізованої охорони Бердянсько-
го порту. Заарештований 28 січня 1930 року. 
Звинувачення: повсякденно пропагував і агі-
тував стрільців Бердянського морського пор-
ту до підриву радянської влади. ВДТВ ОДПУ 
залізн. станції Олександрівськ 18 лютого 
1930 року справу припинено за недоведен-
ням обвинувачення, з-під варти звільнений. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 1455

СТАНЕЦЬКИЙ Данило Васильович, 
1901 р. народження, с. Чубарівка Пологівсь-

кого р-ну, проживав у м. Пологах того ж р-ну 
Запорізької області, українець, малограмот-
ний. Завідуючий магазином «Центроспирт» 
в м. Пологах. Заарештований 11 червня 1938 
року. Звинувачення: займався антирадян-
ською агітацією. Пологівським РВ НКВС                                                                                      
3 лютого 1939 року справа припинена у 
зв’язку з відсутністю доказів злочину, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 499  

СТАНКЕВИЧ Феодосій Пилипович, 
1872 р. народження, с. Бохоники Вінницько-
го р-ну Вінницької області, українець, осві-
та середня духовна. Проживав у м. Меліто-
полі Запорізької області. Служитель куль-
ту Мелітопольської релігійної громади. За-
арештований 15 листопада 1937 року. Зви-
нувачення: був учасником контрреволюцій-
ної фашистської організації церковників, вів 
контрреволюційну діяльність. Мелітополь-
ським РВ НКВС 22 грудня 1938 року пода-
но рапорт в УНКВС по Дніпропетровській 
області з проханням санкції на припинення 
справи і звільнення обвинувачуваного з-під 
варти. Подальша його доля невідома. Реабі-
літований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 474

СТАРОБИХОВСЬКИЙ Наум Шмер-
кович, 1885 р. народження, м. Ніжин того ж 
р-ну Чернігівської області, єврей, освіта по-
чаткова. Проживав у смт Куйбишеве того ж 
р-ну Запорізької області. Колгоспник к-спу 
ім. Куйбишева. Заарештований 18 листопа-
да 1937 року. Звинувачення: будучи незадо-
воленим політикою радянського уряду, ви-
ступав на захист «ворогів народу». Дніпро-
петровським обласним судом 9 вересня 1938 
року виправданий за недоведенням обвину-
вачення, з-під варти звільнений. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 101

СТАТІ Андрій Пилипович, 1914 р.         
народження, м. Сімферополь, АР Крим, грек, 
малограмотний. Проживав у м. Пологах того 
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ж р-ну Запорізької області. Перукар Чубарів-
ської перукарні № 63. Заарештований 23 люто-
го 1938 року. Звинувачення: проводив серед на-
селення контрреволюційну агітацію проти за-
ходів партії і радянського уряду. Пологівським 
РВ НКВС 29 грудня 1938 року справу припи-
нено за недоведенням обвинувачення, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 475

СТЕБЛОВСЬКИЙ Василь Дмитрович,
1913 р. народження, смт Новотроїцьке того 
ж р-ну Херсонської області, поляк, освіта 
незакінчена середня. Проживав у с. Переда-
точне (нині в межах м. Запоріжжя). Колій-
ний робітник 15-ї дистанції Сталінської за-
лізниці. Заарештований 11 листопада 1943 
року. Звинувачення: під час окупації підтри-
мував тісні зв’язки з німецькою поліцією, 
займався доносами в гестапо. УНКДБ Запо-
різької області 20 грудня 1943 року справу 
припинено за недоведенням обвинувачен-
ня, з-під варти звільнений. Реабілітований 
у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 1350

С Т Е Б Н О В С Ь -
КИЙ Яків Семено-
вич, 1893 р. народжен-
ня, с. Великі Копані 
Цюрупинського р-ну 
Херсонської    області,
росіянин, малогра-
мотний. Проживав у 
м. Шахти Ростовської 
області (Росія). Робіт-

ник шахти ім. Воровського. Заарештований 
11 вересня 1941 року. Звинувачення: прово-
див серед робітників антирадянську шові-
ністську агітацію, висловлював поразниць-
кі тенденції.  Помер  15  грудня  1941 року 
у в’язниці № 2 м. Златоуста Челябінської об-
ласті від виснаження. УНКВС по Челябін-
ській області 2 травня 1942 року справу при-
пинено у зв’язку зі смертю обвинувачувано-
го. Реабілітований у 2000 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 1136

СТЕПАНЕНКО  Кузьма  Єпіфанович,
1911 р. народження, с. Цибулеве Знам’янсь-
кого р-ну Кіровоградської області, українець, 
освіта початкова. Проживав у м. Запоріжжі. 
Різноробочий заводу «Запоріжсталь». Заареш-
тований 19 жовтня 1943 року. Звинувачення: 
мав тісні зв’язки з німцями і поліцаями в пе-
ріод окупації. УНКВС по Запорізькій області 
25 грудня 1943 року справа припинена за від-
сутністю складу злочину, з-під варти звільне-
ний. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 1192

СТЕПАНОВ Микола Тимофійович, 
1883 р. народження, м. Санкт-Петербург (чи 
Новгородська область), Росія, росіянин, осві-
та середня. Проживав у с. Кічкас (нині в меж-
ах м. Запоріжжя). Інженер технічних робіт 
на Дніпробуді м. Запоріжжя. Заарештований       
2 грудня 1930 року, а 22 червня 1931 року пе-
реведений на підписку про невиїзд. Звинува-
чення: у дні громадянської війни служив у 
контррозвідці білої армії, а нині займається 
антирадянською агітацією. Запорізьким МВ 
ДПУ 23 серпня 1931 року справа направлена 
в Запорізьку міську прокуратуру для її при-
пинення у зв’язку з недоведенням обвинува-
чення. Подальша його доля невідома. Реабі-
літований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 128

СТЕПЧЕНКО Іван Максимович, 1895 р.
народження, нар. і проживав у смт Балаби-
не Запорізького р-ну Запорізької області, 
українець, освіта початкова. Наладчик заво-
ду «Комунар» в м. Запоріжжі. Заарештова-
ний 7 червня 1935 року. Звинувачення: був 
членом контрреволюційної німецької орга-
нізації. Дніпропетровським обласним судом         
9 грудня 1935 року засуджений до 3 років по-
збавлення волі, а 28 квітня 1936 року переве-
дений на підписку про невиїзд. Запорізьким 
МВ НКВС 29 грудня 1936 року справа при-
пинена за недоведенням обвинувачення. По-
дальша його доля невідома. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 619
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СТЕРЛИГОВ  Панас  Іванович, 1882 р.
народження, с. Лужки Пронського р-ну Ря-
занської області (Росія), росіянин, малогра-
мотний, член партії есерів у 1905 – 1917 рр.
Проживав у м. Запоріжжі. Бетонник-
арматурник Коксохімбуду в м. Запоріжжі. 
Заарештований 17 лютого 1936 року. Зви-
нувачення: серед робітників Коксохімбу-
ду висловлював незадоволення радянською 
владою і дискредитував стаханівський рух 
в країні. Прокурором Запорізької області                 
10 червня 1936 року справу припинено за 
недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 1416

СТОВОЛОС Леонтій Юхимович, 1871 р.
народження, с. Фірсівка Великоолександрів-
ського р-ну Одеської області (так у кр. спра-
ві), українець, неписьменний. Проживав у    
м. Запоріжжі. Конюх суднорембази в м. За-
поріжжі. Заарештований 9 березня 1938 року. 
Звинувачення: займався антирадянською агі-
тацією, виводив з ладу коней. Лінійним відді-
ленням транспортного відділу ДПУ пристані 
Запоріжжя 28 квітня 1933 року справу припи-
нено за недоведенням обвинувачення, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 1238

СТОЄВ Максим Дмитрович, 1889 р. на-
родження, нар. і проживав у с. Райнівка При-
морського р-ну Запорізької області, болгарин, 
освіта не встановлена. Рядовий колгоспник 
к-спу в с. Райнівка. Заарештований в берез-
ні 1938 року. Звинувачення: проводив контр-
революційну агітацію на селі. Подальша його 
доля невідома. Реабілітований у 1991 році.

ДАЗО, Ф.Р. – 5747, оп. 3, спр. 442

СТОЛЯРОВ Никифор Панасович, 1880 р.
народження, с. Михайло-Лукашеве, прожи-
вав у с. Поди Вільнянського р-ну Запорізь-
кої області, українець, освіта початкова. Ря-
довий колгоспник к-спу ім. Леніна. Зааре-
штований 2 серпня 1938 року. Звинувачен-
ня: серед свого оточення проводив контрре-
волюційну фашистську роботу. Запорізьким 

обласним судом 27 березня 1939 року справа 
припинена у зв’язку зі смертю обвинувачу-
ваного 20 січня 1939 року в Запорізькій тю-
ремній лікарні. Реабілітований у 1989 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 775

СТОЯНОВ Іван Васильович, 1907 р. 
народження, нар. і проживав у с. Коларівка 
Приморського р-ну Запорізької області, бол-
гарин, освіта не встановлена. Вантажник ков-
басного цеху державної скотобійні в м. Ма-
ріуполі. Заарештований не пізніше березня 
1938 року. Звинувачення: проводив контрре-
волюційну агітацію на селі. Подальша його 
доля невідома. Реабілітований у 1991 році.

ДАЗО, Ф.Р. – 5747, оп. 3, спр. 442

СТОЯЧКО Яків 
Васильович, 1881 р. 
народження, с. Ново-
данилівка Оріхівського 
р-ну, проживав у м. По-
логах того ж р-ну Запо-
різької області, украї-
нець, освіта початко-
ва. Тимчасово ніде не 
працював. Заарештова-

ний 27 грудня 1943 року. Звинувачення: в пе-
ріод окупації німцями м. Поліг написав кіль-
ка віршів антирадянського змісту, один з яких 
надрукував в районній газеті, а інший пе-
реслав знайомому. Військовим трибуналом 
військ НКВС Запорізької області 23 травня 
1944 року засуджений до 5 років позбавлення 
волі і 3 років поразки в правах. Помер в конц-
таборі НКВС в 1947 році. Місце поховання 
невідоме. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 1411

СТРИЖАК Іван Іванович, 1908 р. народ-
ження, нар. і проживав у м. Запоріжжі, укра-
їнець, освіта початкова. Завідуючий їдаль-
нею будтресту м. Запоріжжя. Заарештований 
18 жовтня 1943 року, а 19 жовтня 1943 року 
переведений на підписку про невиїзд. Звину-
вачення: підозрювався у зв’язках з окупацій-
ною владою. УНКВС по Запорізькій області 
1 листопада 1943 року справу припинено, на-
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правлений до міськвоєнкомату для відправки 
до лав Червоної армії. Подальша його доля 
невідома. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 1188

СТРУКОВ Григорій Миколайович, 1910 р.
народження, нар. і проживав у с. Тимошівка 
Михайлівського р-ну Запорізької області, ро-
сіянин, освіта початкова. Колгоспник к-спу ім. 
Петровського в с. Тимошівка. Заарештований 
1 листопада 1943 року. Звинувачення: підо-
зрювався у зв’язках з гестапо. Михайлівським 
РВ НКДБ 20 листопада 1943 року справу при-
пинено за недоведенням обвинувачення, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 1355

СТРЮКОВ Георгій Георгійович, 1908 р.
народження, нар. і проживав у с. Терпіння  
Мелітопольського р-ну Запорізької області, 
українець, малограмотний. Садівник колгоспу                                                                                     
ім. Сталіна. Заарештований 21 вересня 1939 
року. Звинувачення: висловлював антирадян-
ські настрої, використовував релігійні переко-
нання селян. Військовим трибуналом Харків-
ського військового округу 5 листопада 1939 
року засуджений до 6 років позбавлення волі і 
3 років поразки в правах. Військовим трибуна-
лом Одеського військового округу 16 березня 
1940 року від відбування покарання звільне-
ний як психічно хворий і направлений на при-
мусове лікування. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 1024  

СТУКАНОВ Никифор Степанович, 1877 р.
народження, нар. і проживав у с. Лозанівка При-
морського р-ну Запорізької області, українець, 
освіта початкова, член РСДРП у 1903-1905 рр., 
селянин-одноосібник. Заарештований 17 ве-
ресня 1935 року, а 15 лютого 1936 року пере-
ведений на підписку про невиїзд. Звинувачен-
ня: агітував проти здійснюваних радянською 
владою кампаній на селі. Прокурором Бердян-
ського р-ну Запорізької області 22 травня 1936 
року справу припинено за недоведенням обви-
нувачення. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 789

СУПРУН Федір Григорович, 1903 р. на-
родження, с. Новоолександрівка Приазов-
ського р-ну, проживав у с. Новотроїцьке Бер-
дянського р-ну Запорізької області, українець, 
освіта початкова. Тимчасово ніде не працю-
вав. Заарештований 13 жовтня 1943 року. Зви-
нувачення: співробітничав з німецькими влас-
тями під час окупації. Осипенківським МВ 
НКДБ 20 січня 1944 року справу припинено 
за недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 1273

СУР Андрій Григорович, 1900 р. народ-
ження, хут. Пашковський (нині його немає) Ку-
щівського р-ну Краснодарського краю, украї-
нець, освіта початкова. Проживав у с. Черво-
не Пологівського р-ну Запорізької області. Ра-
хівник колгоспу «Боротьба». Заарештований          
3 липня 1938 року. Звинувачення: активний 
баптист, вів контрреволюційну пропаганду 
проти існуючого ладу. Запорізьким обласним 
судом 5 квітня 1939 року засуджений до 6 ро-
ків позбавлення волі і 5 років поразки в правах 
за антирадянську пропаганду серед колгосп-
ників. Помер 24 червня 1940 року у Владта-
борі НКВС СРСР. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 1649

СУР Василь Іванович, 1879 р. народжен-
ня, нар. і проживав у с. Кінські Роздори Поло-
гівського р-ну Запорізької області, українець, 
освіта початкова, селянин-одноосібник. За-
арештований 18 вересня 1932 року. Звину-
вачення: зривав заходи радянської влади по 
хлібозаготівлі спекулятивними діями. Про-
курором Чубарівського р-ну 1 грудня 1932 
року справу направлено на розгляд Чубарів-
ського народного суду, ухвали якого в справі 
немає. Подальша його доля невідома. Реабі-
літований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 1032

СУРКОВ Іван Степанович, 1885 р. на-
родження, с. Пологи Пологівського р-ну, 
проживав у с. Сергіївка Приазовського р-ну 
Запорізької області, росіянин, малограмот-
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ний. Мірошник колгоспу «Своя праця» в      
с. Сергіївка. Заарештований 5 вересня 1935 
року. Звинувачення: колишній куркуль, про-
водив контрреволюційну агітацію, займався 
розкраданням борошна і шкідництвом. Дні-
пропетровським обласним судом 23 березня 
1936 року засуджений до 5 років позбавлен-
ня волі і 2 років поразки в правах. Реабіліто-
ваний у 1992 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 673

СУХАН Ванделін Якович, 1907 р. на-
родження, нар. і проживав у с. Урицьке Ро-
зівського р-ну Запорізької області, німець, 
освіта початкова. Комірник колгоспу «Шлях 
Леніна». Заарештований 3 серпня 1938 року. 
Звинувачення: був активним учасником 
контрреволюційної фашистської німецької 
шпигунсько-повстанської організації. Запо-
різьким обласним судом 18 травня 1939 року 
справу припинено за недоведенням обвину-
вачення, з-під варти звільнений. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 358

СУХАНОВ Іван Пилипович, 1900 р. 
народження, с. Воскресенка Приазовського 
р-ну, проживав у с. Орлівка Приморського 
р-ну Запорізької області, росіянин, освіта по-
чаткова. Колгоспник к-спу ім. Ворошилова 
в с. Орлівка. Заарештований 25 червня 1938 
року. Звинувачення: був учасником контрре-
волюційної повстанської організації, прово-
див активну контрреволюційну діяльність. 
Запорізьким обласним судом 26 травня 1939 
року засуджений до 5 років позбавлення волі. 
Після розгляду касаційної скарги тим же су-
довим органом 29 жовтня 1939 року термін 
покарання скорочено до 2 років позбавлення 
волі. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 256  

СУХОВА Марія Антонівна, 1885 р. на-
родження, с. Янчекрак (нині с. Кам’янське),  
проживала в с. Верхня Криниця Василівсько-
го р-ну Запорізької області, українка, мало-
грамотна. Рядова колгоспниця к-спу ім. Ста-

ліна. Василівським РВ НКВС 28 квітня 1938 
року відібрана підписка про невиїзд. Звину-
вачення: брала участь в контрреволюційно-
му мітингу, де виступила проти керівників 
партії і уряду. Запорізьким обласним судом 
23 вересня 1939 року засуджена до 1 року по-
збавлення волі за антирадянську діяльність, 
спрямовану на дискредитацію керівників 
партії. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 273

СЮСЕЛЬ Василь Трифонович,  1885 р.
народження, нар. і проживав у с. Гусарка 
Куйбишевського р-ну Запрізької області, ро-
сіянин, малограмотний. Колгоспник к-спу 
«Вільний труд» в с. Гусарка. Заарештований 
8 лютого 1938 року. Звинувачення: проводив 
контрреволюційну діяльність і агітацію. За-
порізьким обласним судом 12 квітня 1939 
року справа припинена за недоведенням зло-
чину, з-під варти звільнений. Реабілітований 
у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 514

Т   

ТАБАРНИЙ Павло Олександрович, 
1885 р. народження, смт Комишуваха, прожи-
вав у с. Тарасівка Оріхівського р-ну Запорізь-
кої області, українець, освіта початкова. Се-
кретар Комишуваської сільської ради. Зааре-
штований 16 березня 1933 року. Звинувачен-
ня: брав участь у повстанській організації. За-
порізьким МВ ДПУ 4 квітня 1933 року спра-
ва припинена за недоведенням обвинувачен-
ня, з-під варти звільнений. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 725

ТАНДУРА Григорій Матвійович, 1878 р.
народження, с. Михайло-Лукашеве Вільнян-
ського р-ну Запорізької області, проживав 
на о. Хортиця (нині в межах м. Запоріжжя), 
українець, освіта початкова. Десятник по 
житловому будівництву радгоспу «Дніпрое-
нерго». Заарештований 27 серпня 1936 року. 
Звинувачення: учасник контрреволюційної 
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діяльності. Дніпропетровським обласним су-
дом 9 січня 1937 року засуджений до 5 років 
позбавлення волі і 2 років поразки в правах 
за антирадянську діяльність. Реабілітований 
у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 801

ТАРАБАН Костянтин Пантелеймонович, 
1885 р.  народження,  нар.  і  проживав  у 
с. Розумівка Запорізького р-ну Запорізької 
області, українець, освіта початкова. Кол-
госпник, член правління  к-спу «Пролетар». 
Заарештований 29 листопада 1937 року. Зви-
нувачення: вів антирадянську агітацію се-
ред колгоспників, зірвав план хлібозаготів-
лі. «Трійкою» УНКВС по Дніпропетровській 
області 7 грудня 1937 року засуджений до 
10 років позбавлення волі, а 20 жовтня 1939 
року цим же позасудовим органом міра по-
карання зменшена до 5 років позбавлення 
волі. Помер в місцях позбавлення волі 5 жов-
тня 1941 року. Запорізьким обласним судом       
16 січня 1957 року справа припинена за не-
доведенням складу злочину. Місце похован-
ня невідоме. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 618

ТАРАБАН Микола Миколайович, 1918 р.
народження, нар. і проживав у с. Розумівка 
Запорізького р-ну Запорізької області, украї-
нець, освіта початкова, член ВКП(б). Форму-
вальник ливарного цеху заводу «Комунар» в 
м. Запоріжжі. Заарештований 19 липня 1938 
року. Звинувачення: проводив антирадянську 
агітацію. Запорізьким обласним судом 25 бе-
резня 1939 року справа припинена за недове-
денням обвинувачення, з-під варти звільне-
ний. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 495

ТАРАН Панас Федорович, 1896 р. народ-
ження, нар. і проживав у с. Новоспасівка (нині 
с. Осипенко) Бердянського р-ну Запорізької 
області, українець, малограмотний. Чорнороб 
приміського Азово-Чорноморського заводу в 
м. Бердянську. Заарештований 24 травня 1938 
року. Звинувачення: учасник контрреволюцій-

ної повстанської організації. Запорізьким об-
ласним судом 22 червня 1939 року справу при-
пинено за недоведенням обвинувачення, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 245

ТАРАН Яким Макарович, 1886 р. народ-
ження, с. Добринька Петропавлівського р-ну 
Дніпропетровської області, українець, мало-
грамотний. Проживав у м. Запоріжжі. Комір-
ник Запорізького металургійного технікуму. 
Заарештований 27 липня 1941 року. Звинува-
чення: серед співробітників технікуму прово-
див антирадянську пропаганду, вихваляв фа-
шизм і його збройні сили. УНКДБ по Запорізь-
кій області 13 серпня 1941 року справу при-
пинено за недоведенням обвинувачення, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 1256

ТАРАНЕНКО Василь Михайлович, 
1898 р. народження, нар. і проживав у с. Но-
воолексіївка Приморського р-ну Запорізької 
області, українець, освіта початкова. Рядовий 
колгоспник к-спу «Україна» в с. Новоолексі-
ївка. Заарештований 6 червня 1938 року. Зви-
нувачення: систематично агітував проти існу-
ючого ладу. Запорізьким обласним судом 24 
червня 1939 року справа припинена за недо-
веденням антирадянської агітації, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 454

ТАРАСЕВИЧ Григорій Тимофійович, 
1903 р. народження, нар. і проживав у с. Гу-
сарка Куйбишевського р-ну Запорізької об-
ласті, росіянин, малограмотний. Бригадир 
промтресту «Руда» залізн. ст. Пологи. Заареш-
тований 10 червня 1934 року. Звинувачення: 
втік у 1933 році з місця висилки – м. Волог-
ди. ДПУ Дніпропетровської області 3 липня 
1934 року справа припинена у зв’язку з тим, 
що звинувачуваний перестав бути небезпеч-
ним для суспільства, з-під варти звільнений. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 394
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ТАРАСЕНКО Ганна Юхимівна, 1906 р.
народження, нар. і проживала в смт Ново-
миколаївка того ж р-ну Запорізької облас-
ті, українка, освіта початкова. Секретар-
друкарка агроконтори в смт. Новомиколаїв-
ка. Заарештована 10 жовтня 1943 року. Зви-
нувачення: займалася антирадянською ді-
яльністю, підозрювалась у зраді і виказувала 
німцям євреїв. УНКВС по Запорізькій облас-
ті 23 листопада 1943 року справу припинено 
за недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнена. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 1123

ТАРАСЕНКО Прохор Юхимович, 1885 р.
народження, нар. і проживав у с. Веселе Запо-
різького р-ну Запорізької області, українець, 
освіта початкова, селянин-одноосібник. За-
арештований 29 жовтня 1930 року. Звинува-
чення: був учасником куркульського угрупо-
вання проти здійснюваних радянською вла-
дою заходів на селі. Нарсудом м. Запоріжжя 
11 січня 1931 року засуджений до 1 року при-
мусових робіт за антирадянську діяльність. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 1034

ТАРАСОВ  Антон  Ілліч,  1882 р.  народ-
ження, с. Дніпровка Кам’янсько-Дніпровсь-
кого р-ну Запорізької області, росіянин, ма-
лограмотний. Проживав у м. Запоріжжі. Сто-
рож клубу заводу «Запоріжсталь». Заарешто-
ваний 5 жовтня 1939 року. Звинувачення: ко-
лишній куркуль, агітував громадян проти 
вождів ВКП(б) та радянської влади. Запо-
різьким обласним судом 26 квітня 1940 року 
за антирадянську агітацію засуджений до       
4 років позбавлення волі і 3 років поразки в 
правах. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 1040

ТАРАТОНОВА Ольга Леонтіївна, 1900 р.
народження, нар. і проживала у с. Новопет-
рівка Бердянського р-ну Запорізької облас-
ті, українка, малограмотна. Кухарка колгоспу 
ім. Крупської. Заарештована 24 жовтня 1943 
року. Звинувачення: виказувала під час окупа-

ції комуністів і радянський актив. Військовим 
трибуналом військ НКВС Запорізької облас-
ті 2 січня 1944 року справу припинено, з-під 
варти звільнена. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 1132

ТАТОСЬЯН Оганес Мелкунович (Іван 
Омелянович), 1862 р. народження, Туреччи-
на (так у кр. справі), вірменин, освіта почат-
кова. Проживав у м. Запоріжжі. Ніде не пра-
цював за віком. Заарештований 25 червня 
1938 року. Звинувачення: був активним учас-
ником дашнацької контрреволюційної орга-
нізації, вів активну шпигунську роботу на ко-
ристь Туреччини. УНКВС по Запорізькій об-
ласті 19 березня 1939 року справу припинено 
за недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1682

ТЕВС Альберт Густавович, 1913 р. народ-
ження, с. Гранебуд (стара назва) Новоград-
Волинського р-ну Житомирської області, ні-
мець, освіта початкова. Проживав у с. Орло-
ве Мелітопольського р-ну Запорізької області. 
Рядовий колгоспник к-спу «Червоне козацтво» 
в с. Орлове. Заарештований 19 лютого 1938 
року. Звинувачення: учасник контрреволюцій-
ної німецької організації. Запорізьким облас-
ним судом 21 червня 1939 року справа при-
пинена за недоведенням обвинувачення, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 452

ТЕВС Корній Юлісович, 1902 р. народ-
ження, нар. і проживав у с. Бабурка Запорізь-
кого р-ну Запорізької області, німець, освіта 
початкова. Рядовий колгоспник к-спу «Шніт-
тер». Заарештований 18 лютого 1938 р. Зви-
нувачення: учасник контрреволюційної фа-
шистської організації. Запорізьким обласним 
судом 21 березня 1939 р. виправданий за не-
доведенням пред’явленого звинувачення в 
антирадянській агітації, з-під варти звільне-
ний. Реабілітований у 1991 р.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 74
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ТЕВС Тіна Гергардівна (Іванівна), 1880 р.
народження, нар. і проживала в с. Маргенау 
(нині с. Благодатне) Чернігівського р-ну За-
порізької області, німкеня, освіта початкова, 
домогосподарка. Ротфронтівським РВ НКВС 
19 листопада 1937 року відібрана підписка 
про невиїзд. Звинувачення: дружина ворога 
народу, проводила контрреволюційну діяль-
ність. Ротфронтівським РВ НКВС 12 люто-
го 1938 року справа припинена за недоведен-
ням складу злочину, запобіжний захід скасо-
ваний. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 1111

ТЕЛИК Андрій Олексійович, 1901 р. 
народження, нар. і проживав у с. Новоми-
хайлівка Новотроїцького р-ну Херсонської 
області, українець, малограмотний, селянин-
одноосібник. Заарештований 18 квітня 1933 
року. Звинувачення: систематично займався 
контрреволюційною агітацією проти колек-
тивізації і весняної посівної кампанії. Дні-
пропетровським облвідділом ДПУ 17 травня 
1933 року справу припинено за недоведен-
ням обвинувачення, з-під варти звільнений. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 200

ТЕЛЬКІЄВ Василь Миколайович, 1890 р.
народження, нар. і проживав у с. Ботієве 
Приморського р-ну Запорізької області, бол-
гарин, освіта не встановлена. Сторож колгос-
пу в с. Ботієве. Заарештований у березні 1938 
року. Звинувачення: проводив контрреволю-
ційну агітацію на селі. Подальша його доля 
невідома. Реабілітований у 1991 році.

ДАЗО, Ф.Р. – 5747, оп. 3, спр. 442

ТЕНЧУРІН Нафулла Хесаїнович, 1900 р.
народження, с. Кабилкін Кам’янського р-ну 
Куйбишевської області (так у кр. справі), та-
тарин, малограмотний. Проживав у м. Бер-
дянську Запорізької області. Візник Бердян-
ського морського порту. Заарештований 9 бе-
резня 1938 р. Звинувачення: займався серед 
робітників і службовців Бердянського пор-
ту контрреволюційною агітацією. Запорізь-
ким обласним судом 26 квітня 1939 р. засу-

джений до 3 років позбавлення волі і 3 років 
поразки в правах за контрреволюційну агіта-
цію. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 64

ТЕСКЕ Костянтин Рейнгольдович, 
1906 р. народження, с. Терсянка Новоми-
колаївського р-ну, проживав у с. Яблуко-
ве Гуляйпільського р-ну Запорізької облас-
ті, німець, освіта початкова. Колгоспник 
к-спу в с. Яблукове. Заарештований 2 груд-
ня 1937 року. Звинувачення: проводив контр-
революційну фашистську агітацію. «Трій-
кою» УНКВС по Дніпропетровській області                                            
9 грудня 1937 року засуджений до 10 років 
позбавлення волі. Прокурором Запорізької 
області 10 лютого 1940 року справа припи-
нена, покарання скасоване за недоведенням 
складу злочину, з-під варти звільнений. Реа-
білітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 1150

ТЕТЮШОВ Костянтин Костянтино-
вич, 1906 р. народження, нар. і проживав 
у с. Андрівка Бердянського р-ну Запорізь-
кої області, болгарин, освіта початкова. Кол-
госпник к-спу ім. Котовського. Заарештова-
ний 13 лютого 1934 року. Звинувачення: ви-
ступав проти заходів партії і уряду щодо пе-
реселенців (здійснив терористичний акт). 
Коларівським РВ НКВС 9 березня 1934 року 
справа припинена, з-під вартим звільнений. 
Причина такого рішення у кр. справі не вка-
зана. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 664

ТЕТЮШОВ Михайло Миколайович, 
1895 р. народження, нар. і проживав у с. Ан-
дрівка Бердянського р-ну Запорізької облас-
ті, болгарин, освіта початкова. Бригадир кол-
госпу в с. Андрівка. Заарештований 13 лю-
того 1934 року. Звинувачення: виступав про-
ти заходів партії і уряду щодо переселен-
ців (здійснив терористичний акт). Дніпро-
петровським обласним судом 27 квітня 1934 
року засуджений до 3 років позбавлення волі. 
Верховним судом УРСР 4 жовтня 1934 року 
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справа припинена за відсутністю складу зло-
чину, з-під варти звільнений. Реабілітований 
у 1934 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 664

ТЕТЮШОВА   Степанида   Іванівна,
1898 р. народження, нар. і проживала в              
с. Андрівка Бердянського р-ну Запорізької 
області, болгарка, освіта початкова. Колгосп-
ниця к-спу ім. Котовського. Відібрана під-
писка про невиїзд 13 лютого 1934 року. Зви-
нувачення: знаючи про підготовку та прове-
дення терористичного акту над переселенця-
ми, не донесла про це в органи ДПУ. Дніпро-
петровським обласним судом 27 квітня 1934 
року справа припинена за недоведенням об-
винувачення, запобіжний захід скасовано. 
Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 664

ТИДЕРКО Вільгельм Андросович, 
1878 р. народження, с Червонка Левартов-
ського повіту Люблінської губернії, Поль-
ща (так у кр. справі), німець, малограмот-
ний. Проживав у с. Високе Михайлівського 
р-ну Запорізької області. Колгоспник к-спу 
ім. Молотова. Заарештований 2 серпня 1938 
року.  Звинувачення: проводив антирадян-
ську агітацію проти колгоспного ладу, сабо-
тував виконання державних завдань. Запо-
різьким обласним судом 30 червня 1939 року 
справа припинена, з-під варти звільнений за 
відсутністю складу злочину. Реабілітований 
у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 449

ТИКВА Іван Павлович, 1898 р.                
народження, нар. і проживав у с. Благодат-
не Долинського р-ну Кіровоградської об-
ласті, українець, малограмотний, селянин-
одноосібник. Заарештований 6 лютого 1933 
року. Звинувачення: прагнув організувати 
збройне повстання проти радянської влади. 
Подальша його доля невідома. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 1053

ТИМОФЕЙЧУК Артем Григорович, 
1925 р. народження, нар. і проживав у с. Ма-
нятинці Чернівецької області (так у кр. справі), 
українець, освіта початкова, учень (інших відо-
мостей немає). Заарештований 26 жовтня 1939 
року. Звинувачення: нелегально перейшов кор-
дон з Румунії до СРСР. УНКВС по Тернопіль-
ській області 4 листопада 1940 року направле-
ний в Андріївську трудову колонію для мало-
літніх злочинців. УНКВС по Харківській об-
ласті 21листопада 1940 року з-під варти звіль-
нений і направлений до постійного місця про-
живання в Чернівецьку область. Подальша 
його доля невідома. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 1041

ТИМОФЄЄВ  Михайло  Максимович,
1870 р. народження, нар. і проживав у                
с. Астраханка Мелітопольського р-ну Запо-
різької області, росіянин, освіта початкова. 
Ніде не працював за віком. Заарештований 
19 листопада 1932 року. Звинувачення: агіту-
вав проти радянської влади та здійснюваних 
нею заходів на селі. Дніпропетровським об-
ласним судом 23 листопада 1932 року засу-
джений до 10 років позбавлення волі і 3 ро-
ків поразки в правах за контрреволюційну 
агітацію. Реабілітований у 1995 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 1034 

ТИМОШЕНКО Федір Хомич, 1915 р. 
народження, нар. і проживав у с. Берестове 
Бердянського р-ну Запорізької області, укра-
їнець, малограмотний. Колгоспник к-спу      
ім. Затонського. Заарештований 3 листопада 
1935 року. Звинувачення: розспівував контр-
революційних пісень, дискредитуючи вож-
дів партії і уряду. Дніпропетровським облас-
ним судом 21 березня 1936 року засуджений 
до 2 років позбавлення волі і 1 року поразки 
в правах за дискредитацію керівництва пар-
тії і уряду. Реабілітований у 1990 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 854

ТИМЧЕНКО Іван Федорович, 1896 р. 
народження, нар. і проживав у смт Куйби-
шеве того ж р-ну Запорізької області, укра-
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їнець, малограмотний. Вантажник бази Куй-
бишевської райспоживспілки. Заарештова-
ний 16 квітня 1932 року. Звинувачення: про-
водив контрреволюційну агітацію серед кол-
госпників. Царекостянтинівським РВ ДПУ 
7 червня 1932 року обвинувачення скасова-
не, з-під варти звільнений. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 448

ТИТОВ Іван Савелійович, 1920 р. народ-
ження, нар. і проживав в смт Приазовське 
того ж р-ну Запорізької області, українець, 
освіта початкова. Колгоспник к-спу «Про-
грес» в смт Приазовське. Заарештований 
29 вересня 1943 року. Звинувачення: підоз-
рювався у зв’язках з німцями. Запорізьким 
УНКДБ 20 лютого 1944 року справу припи-
нено за відсутністю складу злочину, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 1360

ТИХИЙ Захар Ілліч, 1885р. народжен-
ня, м. Березань Київської області, украї-
нець, освіта початкова. Проживав у м. Ме-
літополі Запорізької області. Формувальник 
навчально-виробничого комбінату. Зааре-
штований 19 січня 1936 року. Звинувачення: 
як член релігійного осередку проводив анти-
радянську агітацію. Дніпропетровським об-
ласним судом 11 травня 1936 року засудже-
ний до 5 років позбавлення волі. Верховним 
судом УРСР 29 березня 1963 року вирок ска-
совано, справа припинена за відсутністю 
складу злочину. Реабілітований у 1963 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 720

ТИХИЙ Калістрат Іванович, 1894 р. на-
родження, с. Зелене П’ятихатського р-ну Дні-
пропетровської області, проживав у м. Дні-
пропетровську, українець, освіта початкова. 
Приймальник Дніпропетровської міської кон-
тори «Заготзерна». Заарештований 14 квітня 
1938 року. Звинувачення: учасник антирадян-
ської організації правих, займався шкідниць-
кою діяльністю. УНКВС по Запорізькій об-
ласті 14 лютого 1939 року справа припинена 

за недоведенням складу злочину, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 481

ТИХИЙ Тимофій Юхимович, 1895 р. 
народження, нар. і проживав у с. Новогриго-
рівка Чернігівського (нині с. Григорівка По-
логівського) р-ну Запорізької області, украї-
нець, освіта початкова. Рядовий колгоспник 
к-спу «8 Березня». Заарештований 14 квіт-
ня 1938 року. Звинувачення: був учасником 
контрреволюційної повстанської організа-
ції. Запорізьким обласним судом 18 квітня 
1939 року справу припинено за недоведен-
ням складу злочину, з-під варти звільнений. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 466

ТИХИЙ Федос Юхимович, 1890 р. народ-
ження, нар. і проживав у с. Новогригорівка Чер-
нігівського (нині с. Григорівка Пологівського) 
р-ну Запорізької області, українець, малогра-
мотний. Рядовий колгоспник к-спу «8 Березня» 
в с. Новогригорівка. Заарештований 14 квітня 
1938 року. Звинувачення: учасник контррево-
люційної повстанської організації. Запорізь-
ким обласним судом 19 квітня 1939 р. засудже-
ний до 2 років позбавлення волі і 1 року пораз-
ки в правах. Реабілітований у 1989 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 152

ТИЩЕНКО Микола Павлович, 1888 р. 
народження, нар. і проживав у с. Білоцерків-
ка Куйбишевського р-ну Запорізької області, 
українець, малограмотний. Пасічник колгос-
пу ім. Ворошилова. Заарештований 23 верес-
ня 1937 року. Звинувачення: проводив анти-
радянську агітацію серед колгоспників. Дні-
пропетровським обласним судом 3 грудня 
1937 року засуджений до 5 років позбавлен-
ня волі і 3 років поразки в правах, а 28 серпня 
1938 року після розгляду касаційної скарги 
звинувачуваного тим же судом справа при-
пинена, з-під варти звільнений за недоведен-
ням злочину. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 298
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ТІЛЬМАН (ТИЛЬМАН) Іван Генріхо-
вич, 1895 р. народження, с. Оленівка (стара 
назва) Ізюм-ського р-ну Харківської облас-
ті, німець, освіта не встановлена. Проживав у 
с. Петерсгаген (нині с. Кутузівка) Токмацько-
го р-ну Запорізької області. Бухгалтер колгос-
пу «Прогрес». Заарештований 7 вересня 1941 
року. Звинувачення: антирадянськи налашто-
ваний, має сестру за кордоном, з якою листу-
вався і отримував перекази. УНКВС по Сверд-
ловській області (Росія) 26 березня 1942 року 
справу припинено у зв’язку зі смертю обви-
нувачуваного 16 січня 1942 року в Івдельта-
борі НКВС СРСР. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 1442

ТІССЕН  Гергард  Генріхович,  1912 р.
народження, нар. і проживав у с. Нижня Хор-
тиця Запорізького р-ну Запорізької області, 
німець, освіта початкова. Рядовий колгоспник 
к-спу «Інтернаціонал» в с. Нижня Хортиця. 
Заарештований 1 лютого 1938 року. Звинува-
чення: учасник шпигунської фашистської ор-
ганізації. Запорізьким обласним судом 31 лип-
ня 1939 року засуджений до 3 років позбав-
лення волі за антирадянську агітацію. Верхо-
вним судом УРСР 29 листопада 1939 року ви-
рок скасовано за недоведенням злочину, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 345

ТІССЕН Іван Якович, 1875 р. народ-
ження, нар. і проживав у с. Руднорвейде 
(нині с. Розівка) Чернігівського р-ну Запо-
різької області, німець, освіта початкова. 
Ветеринарний санітар в колгоспі ім. Енгель-
са в с. Руднорвейде. Заарештований 25 черв-
ня 1941 року. Звинувачення: колишній кур-
куль, рідний брат і син репресовані НКВС 
за контрреволюційну діяльність, вихваляв 
фашизм в Німеччині. Запорізьким обласним 
судом 29 липня 1941 року засуджений до                                
10 років позбавлення волі і 5 років пораз-
ки в правах. Помер в концтаборі в Башкир-
ській АРСР 16 січня 1942 року. Реабілітова-
ний у 1990 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 1154

ТІССЕН Яків Якович, 1896 р. народ-
ження, нар. і проживав у с. Кічкас (нині в 
межах м. Запоріжжя), німець, малограмот-
ний. Чорнороб Дніпробуду в м. Запоріжжі. 
Заарештований 28 жовтня 1945 року. Зви-
нувачення: під час німецької окупації зареє-
струвався як «фольксдойче» і одержував на 
сім’ю пільгові продукти в спецкрамниці. По-
мер 23 листопада 1945 року в тюрмі м. Запо-
ріжжя від серцевої недостатності. УНКВС по 
Запорізькій області 7 грудня 1945 року спра-
ва припинена у зв’язку зі смертю звинувачу-
ваного. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 1104

ТКАЧЕНКО Андрій Артемович, 1878 р. 
народження, с. Теплівка Пирятинського р-ну 
Полтавської області, українець, малогра-
мотний. Проживав у с. Кічкас (нині в межах      
м. Запоріжжя), селянин-одноосібник. Зааре-
штований 2 серпня 1931 року. Звинувачення: 
учасник контрреволюційної організації, яка 
ставила своєю метою повалення радянської 
влади. Запорізькою окрпрокуратурою 19 ве-
ресня 1931 року справу припинено за недо-
веденням обвинувачення, з-під варти звіль-
нений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 202

ТКАЧЕНКО Андрій Максимович, 1910 р.
народження, нар. і проживав у с. Вознесенка 
(нині в межах м. Запоріжжя), українець, ма-
лограмотний. Помічник машиніста електро-
механічного відділу Дніпробуду. Заарешто-
ваний 28 березня 1931 року. Звинувачення: 
поширював провокаційні чутки і вів анти-
радянську агітацію з метою зриву кампаній 
на селі. Запорізькою окрпрокуратурою 10 ве-
ресня 1931 року справу припинено за недо-
веденням обвинувачення, з-під варти звіль-
нений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 203

ТКАЧЕНКО Гнат Григорович, 1885 р. 
народження, нар. і проживав у с. Новогри-
горівка Генічеського р-ну Херсонської об-
ласті, українець, освіта початкова. Рядовий             
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колгоспник к-спу «Червоний шлях» в с. Но-
вогригорівка. Заарештований 29 жовтня 1937 
року. Звинувачення: проводив антирадянську 
агітацію. Генічеським РВ НКВС 15 квітня 
1939 року справу припинено за недоведенням 
складу злочину, з-під варти звільнений. Реабі-
літований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 809

ТКАЧЕНКО Григорій Юхимович, 1880 р.
народження, нар. і проживав у с. Трохимівка 
(нині його немає) Вільнянського р-ну Запо-
різької області, українець, малограмотний. 
Рядовий колгоспник к-спу ім. Литвинова 
в с. Трохимівка. Заарештований 25 жовтня 
1943 року. Звинувачення: в період німець-
кої окупації працював бригадиром сільсько-
господарської общини, надавав допомогу 
німецькій владі. УНКДБ по Запорізькій об-
ласті 28 січня 1944 року справу припинено 
за недоведенням обвинувачення, з-під вар-
ти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 1261

ТОКАРЕВ Михайло Петрович, 1922 р. 
народження, нар. і проживав у с. Комишу-
ватка Приморського р-ну Запорізької облас-
ті, росіянин, неписьменний. Безробітний. За-
арештований 3 вересня 1939 року. Звинува-
чення: проводив антирадянську агітацію се-
ред колгоспників. Запорізьким обласним су-
дом 26 жовтня 1939 року справа припинена 
за недоведенням звинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 377

ТОЛСТОКОРОВ Олексій Федорович, 
1887 р. народження, с. Федорівка, прожи-
вав у с. Новопетрівка Запорізького р-ну За-
порізької області, українець, освіта початко-
ва. Машиніст колгоспу «Жовтень» Федорів-
ської сільради. Заарештований 19 липня 1934 
року. Звинувачення: систематично вів анти-
радянську агітацію. Подальша його доля не-
відома. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 1208

ТОМАС Вільгельм Карлович, 1891 р. 
народження, с. Грекове (стара назва) Макі-
ївської міської ради (так у кр. справі) Доне-
цької області, німець, освіта початкова. Про-
живав у с. Вишнювате Розівського р-ну За-
порізької області. Кочегар цегельного заво-
ду колгоспу «Кіршвальд». Заарештований                                                                     
20 березня 1938 року. Звинувачення: прово-
див контрреволюційну націоналістичну про-
паганду серед німецького населення. Запо-
різьким обласним судом 21 червня 1939 року 
засуджений до 2 років позбавлення волі і       
2 років поразки в правах. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 374       

ТОМНОВ Семен Никифорович, 1891 р.
народження, с. Велика Знам’янка, прожи-
вав у с. Ільїнка (нині приєднане до с. Вели-
ка Знам’янка) Кам’янсько-Дніпровського р-ну 
Запорізької області, росіянин, освіта початко-
ва. Колгоспник к-спу «Червоний партизан» в 
с. Ільїнка. Заарештований 4 липня 1938 року. 
Звинувачення: серед населення проводив 
контрреволюційну агітацію проти радянської 
влади. Запорізьким обласним судом 17 липня 
1939 року засуджений до 3 років позбавлення 
волі і 2 років поразки в правах. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 372

ТОНКОВСЬКА Антоніна Архипівна, 
1902 р. народження, с. Лукашеве Запорізь-
кого р-ну Запорізької області, проживала в 
смт Верхня Хортиця (нині в межах м. Запо-
ріжжя), українка, освіта початкова, домогос-
подарка. Заарештована 27 червня 1941 року. 
Звинувачення: розповсюджувала серед кол-
госпників листа релігійного змісту, чим не-
гативно впливала на трудову дисципліну се-
лян та зазіхала на основи радянської влади у 
воєнний час. Військовим трибуналом військ 
НКВС Дніпропетровської області 20 лип-
ня 1941 року засуджена до 10 років позбав-
лення волі і 5 років поразки в правах. Вій-
ськовою колегією Верховного суду СРСР                                                                                   
22 серпня 1941 року справу припинено за від-
сутністю складу злочину, з-під варти (тюрма 
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м. Свердловська) звільнено. Реабілітована у 
1941 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 1620

ТОНКОВСЬКИЙ Григорій Михайло-
вич, 1879 р. народження, нар. і проживав у   
с. Лукашеве Запорізького р-ну Запорізької 
області, українець, неписьменний. Колгосп-
ник к-спу ім. Чубаря в с. Лукашеве. Зааре-
штований 10 липня 1935 року. Звинувачен-
ня: проводив контрреволюційну агітацію се-
ред колгоспників. Дніпропетровським облас-
ним судом 17 грудня 1935 року засуджений 
до 3 років позбавлення волі і 2 років поразки 
в правах. Реабілітований у 1992 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр.  806

ТОНКОВСЬКИЙ Михайло Єгорович, 
1901 р. народження, с. Лукашеве Запорізь-
кого р-ну Запорізької області, проживав у       
смт Верхня Хортиця (нині в межах м. Запо-
ріжжя), українець, освіта початкова. Контро-
лер вугільної контори в смт Верхня Хортиця. 
Заарештований 27 червня 1941 року. Звину-
вачення: розповсюджував серед колгоспників 
листа релігійного змісту, чим негативно впли-
вав на трудову дисципліну селян та зазіхав на 
основи радянської влади у воєнний період. 
Військовим трибуналом військ НКВС Дні-
пропетровської області 20 липня 1941 року 
справу припинено за недоведенням обвину-
вачення, з-під варти (тюрма м. Свердловська) 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 1620 

ТОПОЗЛІЄВ Іван Іванович, 1907 р. на-
родження, нар. і проживав у с. Перша Ми-
колаївка (нині с. Миколаївка) Приазовсько-
го р-ну Запорізької області, болгарин, освіта 
початкова. Колгоспник к-спу ім. 17-го МЮД. 
Заарештований 9 квітня 1938 року. Звинува-
чення: проводив контрреволюційну агітацію 
серед населення. Запорізьким обласним су-
дом 28 травня 1939 року за недоведенням об-
винувачення справа припинена, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П.  – 
спр. 450

ДАЗО, Ф.Р. – 5747, оп. 3, спр. 442

ТОПУЗОВ Ілля Федорович, 1891 р. на-
родження, нар. і проживав у с. Трояни Бер-
дянського р-ну Запорізької області, бол-
гарин, малограмотний. Колгоспник к-спу 
«Прапор комунізму» в с. Трояни. Заарешто-
ваний 15 квітня 1938 року. Звинувачення: був 
учасником контрреволюційної націоналіс-
тичної повстанської організації. Запорізьким 
обласним судом 14 травня 1939 року спра-
ва припинена за недоведенням обвинувачен-
ня, з-під варти звільнений. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 704

ТОПЧІЄВ Роман Трохимович, 1894 р. 
народження, нар. і проживав у с. Веселе Запо-
різького р-ну Запорізької області, українець, 
освіта середня, селянин-одноосібник. Заареш-
тований 29 жовтня 1930 року. Звинувачен-
ня: був учасником куркульського угрупован-
ня проти здійснюваних радянською владою 
заходів на селі. Дніпропетровським облас-
ним судом 4 лютого 1932 року засуджений до 
розстрілу як класовий ворог. Після розгляду 
скарги Дніпропетровським районним судом 
24 квітня 1932 року засуджений до 10 років 
позбавлення волі і 5 років поразки в правах 
з подальшим виселенням за межі УРСР тер-
міном до 5 років. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1034     

ТОРБУНОВ Іван Павлович, 1892 р. 
народження, нар. і проживав у с. Надежди-
не Приазовського р-ну Запорізької області, 
болгарин, неписьменний. Муляр колгоспу 
ім. Петровського в с. Надеждине. Заарешто-
ваний 10 березня 1938 року. Звинувачення: 
систематично агітував колгоспників проти 
радянської влади. Запорізьким обласним су-
дом 28 вересня 1939 року справа припинена 
за недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 693

ТОРЧЕВСЬКИЙ Петро Васильович, 
1884 р. народження, м. Київ, українець, осві-
та початкова. Відбував покарання в Меліто-
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польськй колонії НКВС №  36 Запорізької 
області. Мелітопольською колонією № 36                                          
30 грудня 1936 року висунуто звинувачен-
ня: вів антирадянську агітацію проти заходів 
партії і уряду. Дніпропетровським обласним 
судом 14 квітня 1937 року засуджений до                                                                               
4 років позбавлення волі. З врахуванням по-
переднього покарання засуджений до 5 років 
та 1 міс. позбавлення волі і 4 років поразки 
в правах. Помер в ув’язненні 4 квітня 1941 
року в таборі НКВС в Актюбінській області 
(Казахстан). Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1038 

ТОЦЬКА Марія Степанівна, 1918 р. 
народження, нар. і проживала в м. Пологах 
того ж р-ну Запорізької області, українка, 
освіта неповна середня. Робітниця Пологів-
ського птахокомбінату. Заарештована 27 жов-
тня 1943 року. Звинувачення: під час німець-
кої окупації дала підписку місцевій поліції 
про секретне співробітництво з окупацій-
ною владою. Пологівським РВ НКДБ 5 бе-
резня 1944 року справу припинено за недове-
денням обвинувачення, з-під варти звільне-
на. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1262

ТРАХТЕНБЕРГ-ФРІЗЕН Анна Бори-
сівна, 1902 р. народження, м. Молочанськ 
Токмацького р-ну, проживала в м. Меліто-
полі Запорізької області, німкеня, освіта не-
закінчена середня, домогосподарка. Зааре-
штована 27 квітня 1944 року. Звинувачення: 
на тимчасово окупованій території сприяла 
установленню фашистського режиму, офор-
милася як «фольксдойче». УНКВС по За-
порізькій області 9 червня 1944 року спра-
ву припинено за недоведенням складу зло-
чину, з-під варти звільнена. Реабілітована у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1124

ТРЕПКЕ Олександр Фердинандович, 
1884 р. народження, м. Полтава, німець, осві-
та вища. Проживав у с. Ясне Мелітопольсько-
го р-ну Запорізької області. Ветеринарний 

лікар племрадгоспу ім. Кірова в с. Ясне. За-
арештований 13 жовтня 1937 року. Звинува-
чення: займався контрреволюційним шкідни-
цтвом в племрадгоспі. Запорізьким обласним 
судом 25 вересня 1939 року справа припине-
на за недоведенням обвинувачення, з-під вар-
ти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 687

ТРЕЩЕВА Марія Григорівна, 1922 р. 
народження, с. Башкатове Обоянського р-ну 
Курської області, росіянка, освіта незакінчена 
середня. Проживала в м. Запоріжжі. Тимчасо-
во ніде не працювала. 4 березня 1952 року ві-
дібрана підписка про невиїзд. Звинувачен-
ня: рідний брат – зрадник батьківщини. МДБ 
СРСР 1 липня 1952 року справу припинено за 
відсутністю складу злочину, запобіжний захід 
анульовано. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1489

ТРИСТАН Олексій Сергійович, 1916 р.
народження, нар. і проживав у с. Ланце-
ве Куйбишевського р-ну Запорізької облас-
ті, українець, освіта неповна середня. Тим-
часово ніде не працював. Андріївським                 
РВ НКВС 23 листопада 1935 року відібрана 
підписка про невиїзд. Звинувачення: розспі-
вував контрреволюційні частівки, дискреди-
туючи керівників партії і радянської влади. 
Дніпропетровським обласним судом 21 трав-
ня 1936 року засуджений до 1,5 року позбав-
лення волі. Реабілітований у 1993 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 102

ТРИФОНОВ Григорій Ілліч, 1907 р. на-
родження, с. Стара Корань того ж р-ну Доне-
цької області (так у кр. справі), грек, освіта 
початкова. Проживав у м. Бердянську Запо-
різької області. Охоронець Бердянської сіль-
ськогосподарської виправно-трудової коло-
нії НКВС УРСР. Заарештований 23 берез-
ня 1938 року, а 11 травня 1939 р. переведе-
ний на підписку про невиїзд. Звинувачення: 
займався активною контрреволюційною ді-
яльністю серед в’язнів, виступав на захист 
ворогів народу. Осипенківським РВ НКВС                                                        
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10 липня 1939 р. справу припинено за не-
доведенням обвинувачення. Подальша його 
доля невідома. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 98

ТРОФИМЕНКО Василь Іванович, 1902 р.
народження, нар. і проживав у с. Рождествен-
ка (стара назва) Генічеського р-ну Херсонської 
області, українець, малограмотний, селянин-
одноосібник. Заарештований 23 квітня 1933 
року. Звинувачення: систематично проводив 
серед бідняків-одноосібників контрреволю-
ційну агітацію, спрямовану на зрив плану сів-
би 1933 року. Дніпропетровським облвідді-
лом ДПУ 17 травня 1933 року справу припи-
нено за недоведенням обвинувачення, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 201

ТРОФИМЕНКО Єрофій Якович, 1875 р.
народження, смт Іванівка того ж р-ну Хер-
сонської області, проживав у с-щі Перемож-
не Якимівського р-ну Запорізької області, 
українець, освіта початкова. Робітник зер-
норадгоспу «Переможець». Заарештований 
15 листопада 1932 року. Звинувачення: сис-
тематично агітував проти заходів і кампа-
ній, здійснюваних радянською владою. Дні-
пропетровським обласним відділом ДПУ                  
22 грудня 1932 року справу припинено за 
недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1037

ТРОЯН Тимофій Гнатович, 1897 р. народ-
ження, смт Михайлівка, проживав у с. Цвітко-
ве (нині приєднане до смт Пришиб) Михай-
лівського р-ну Запорізької області, українець, 
малограмотний. Молотобоєць Михайлівсько-
го райфінвідділу. Заарештований 19 черв-
ня 1938 року. Звинувачення: проводив анти-
радянську агітацію, компрометуючи керівни-
ків ВКП(б) та уряду. Запорізьким обласним 
судом 22 липня 1939 року справа припинена 
за недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 451

ТРУС Євдокія Юхимівна, 1895 р. народ-
ження, нар. і проживала в с. Кінські Роздо-
ри Пологівського р-ну Запорізької області, 
українка, малограмотна. Рядова колгоспниця 
к-спу ім. VІІ-го з’їзду Рад в с. Кінські Роздо-
ри. Заарештована 23 жовтня 1944 року. Зви-
нувачення: вороже ставилася до радянської 
влади за репресування її чоловіка в 1937 році, 
під час німецької окупації виказала німцям 
комсомолку. Військовим трибуналом військ 
НКВС Запорізької області 8 грудня 1944 року 
засуджена до 15 років позбавлення волі і 5 ро-
ків поразки в правах. Військовим  трибуна-
лом Таврійського військового округу 7 липня 
1955 року вирок скасовано за недоведенням 
складу злочину, з-під варти звільнена. Реабі-
літована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1552

ТРУФАНОВ Гри-
горій Іванович, 1900 р.
народження, м. Леово 
(нині територія Румунії)
Ізмаїльського повіту Бе-
сарабської губернії (так 
у кр. справі), росіянин, 
освіта середня, член 
ВКП(б) у 1927 – 1937 рр.
Проживав у м. Бердян-

ську Запорізької області. Капітан Бердянсько-
го морського порту. Заарештований 2 липня 
1938 року. Звинувачення:мав зв’язки з репре-
сованими ворогами народу, вів шкідницьку 
роботу в Бердянському порту. УДБ УНКВС по 
Запорізькій області 7 лютого 1940 року спра-
ву припинено за недоведенням обвинувачен-
ня, з-під варти звільнений. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1841

ТУЛЄВ Костянтин Іванович, 1918 р. на-
родження, ст. Слав’янка Ленінградської об-
ласті (так у кр. справі), росіянин, освіта непо-
вна середня, член ВЛКСМ у 1934 – 1936 рр. 
Проживав у с. Костянтинівка Мелітополь-
ського р-ну Запорізької області. Тесляр кол-
госпу ім. Молотова. Заарештований 17 жов-
тня 1937 року. Звинувачення: займався контр-
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революційною агітацією. Мелітопольським 
РВ НКВС 21 липня 1938 року справа припи-
нена за відсутністю складу злочину, з-під вар-
ти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 487

ТУПІКОВ Леонтій Петрович, 1898 р. 
народження, с. Федорівка (стара назва) Нов-
городківського р-ну Кіровоградської об-
ласті, українець, освіта початкова. Прожи-
вав у м. Запоріжжі. Старший обліковець гід-
ротехнічного відділу Дніпробуду в м. Запо-
ріжжі. Заарештований 2 квітня 1931 року, а                       
11 червня 1931 року переведений на під-
писку про невиїзд. Звинувачення: активний 
учасник повстанської контрреволюційної ор-
ганізації, яка ставила за мету повалення ра-
дянської влади. Запорізьким окружним про-
курором 6 жовтня 1931 року справа припи-
нена за недоведенням злочину. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 395

ТУРКОВСЬКИЙ Альфред Миколайо-
вич, 1906 р. народження, с. Василівка Тив-
рівського р-ну Вінницької області, украї-
нець, освіта середня. Проживав у с. Сан-
жарівка (нині с. Полтавка) Гуляйпільсько-
го р-ну Запорізької області. Учитель мате-
матики Санжарівської СШ. Заарештований                                              
21 лютого 1937 року. Звинувачення: серед 
працівників школи та учнів займався накле-
пами на вождів партії і уряду. УНКВС по 
Дніпропетровській області 29 травня 1937 
року справу припинено за недоведенням об-
винувачення, з-під варти звільнений. Реабілі-
тований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 786

ТУРСЬКИЙ Ларіон Маркович, 1895 р.
народження, нар. і проживав у с. Скель-
ки Василівського р-ну Запорізької облас-
ті, українець, освіта початкова. Колгоспник 
к-спу «Червоний партизан». Заарештований 
16 листопада 1933 року. Звинувачення: за-
ймався антирадянською агітацією на селі. 
Матеріали розгляду кримінальної справи 

відсутні, вироку немає. Подальша його доля 
невідома. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 199

ТУРУПАЛОВ Павло Єгорович, 1885 р. 
народження, с. Старобогданівка Михайлів-
ського р-ну, проживав у м. Молочанську Ток-
мацького р-ну Запорізької області, українець, 
освіта середня. Фельдшер у м. Молочанську. 
Заарештований 17 жовтня 1943 року. Звинува-
чення: під час окупації мав тісні зв’язки з оку-
паційними властями. Військовим трибуналом 
Мелітопольського гарнізону 31 серпня 1944 
року засуджений до 6 років позбавлення волі 
і 3 років поразки в правах з конфіскацією осо-
бистого майна. Реабілітований у 1993 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1276

ТУРЧИН Давид Леонтійович, 1884 р. 
народження, м. Шпола того ж р-ну Черкась-
кої області, єврей, освіта початкова. Про-
живав у м. Мелітополі Запорізької облас-
ті. Швець Мелітопольської артілі інвалі-
дів «Червона зірка». Заарештований 3 лю-
того 1934 року. Звинувачення: незадоволе-
ний політикою радянської влади. Управлін-
ням держбезпеки Дніпропетровської області         
25 березня 1934 року справа припинена за 
недоведенням злочину, з-під варти звільне-
ний. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 392

ТУХЕЛЬ Гартвіг Карлович, 1924 р. на-
родження, нар. і проживав у с. Кузнецівка Ро-
зівського р-ну Запорізької області, німець, 
освіта неповна середня. Рядовий колгоспник 
к-спу «Роте Шмідт» в с. Кузнецівка. Зааре-
штований 5 вересня 1941 року. Звинувачення: 
мав родичів, репресованих органами НКВС 
за контрреволюційну діяльність. УНКВС 
по Свердлвській області 1 грудня 1942 року 
справу припинено у зв’язку зі смертю обви-
нувачуваного 3 серпня 1942 року в Івдельта-
борі НКВС СРСР Свердловської області. Реа-
білітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1867
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ТЮТЮННИКОВ (ТЮТЮННИК) Ми-
кола Олексійович, 1910 р. народження,         
м. Гуляйполе того ж р-ну Запорізької області, 
українець, малограмотний. Червоноармієць 
8 окремого місцевого стрілецького батальйо-
ну. Заарештований 18 жовтня 1941 р. Звину-
вачення: проводив контрреволюційну профа-
шистську агітацію. Військовим трибуналом 
бази Чорноморського флоту 4 листопада 1941 
року справу призупинено у зв’язку з евакуаці-
єю заарештованого в тил. Направлений в ді-
ючу армію, в 1942 р. попав у полон, після по-
вернення в 1943 р. знову направлений у дію-
чу армію, був поранений. Подальша його доля 
невідома. Реабілітований у 2000 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 3

ТЯГЛО (ТЯГЛИЙ) Омелян Хомич, 1894 р.
народження, нар. і проживав у смт Комишу-
ваха Оріхівського р-ну Запорізької області, 
українець, освіта початкова. Бригадир кол-
госпу ім. Сталіна. Заарештований 19 листо-
пада 1932 року. Звинувачення: систематично 
агітував проти хлібозаготівлі та інших кам-
паній радянської влади на селі. Запорізьким 
міським нарсудом 5 лютого 1933 року засу-
джений до 5 років позбавлення волі і 3 років 
поразки в правах. На підставі розгляду Дні-
пропетровським обласним судом касаційної 
скарги 26 квітня 1933 року справу припинено 
за недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 197

ТЯПІЧЕВ  Андрій  Степанович,  1893 р.
народження, Орловська губернія (так у кр. 
справі), росіянин, малограмотний, канди-
дат у члени ВКП(б). Проживав у с. Успенівка 
Токмацького р-ну Запорізької області. Рядо-
вий колгоспник к-спу «Слава» в с. Успенівка. 
Заарештований 27 грудня 1932 року. Звину-
вачення: саботував державні хлібозаготівлі. 
Чубарівським РВ ДПУ 7 лютого 1933 року 
справа направлена районному прокурору для 
її припинення за недоведенням обвинувачен-
ня, з-під варти звільнений. Подальша його 
доля невідома. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1042  

У
УГЛЯНСЬКИЙ Василь Федорович, 

1868 р. народження, с. Печаєво Борисо-
Глібського повіту Тамбовської губернії (так у 
кр. справі), росіянин, освіта середня духовна. 
Проживав у с. Янчекрак (нині с. Кам’янське) 
Василівського р-ну Запорізької області. Свя-
щеник Покровської церкви в с. Янчекрак. За-
арештований 22 листопада 1929 року. Зви-
нувачення: агітував прихожан проти радян-
ської влади. Запорізьким окружним проку-
рором 31 січня 1930 року справа припинена 
за недоведенням складу злочину. Окружним 
відділом ДПУ 2 березня 1930 року з-під вар-
ти звільнений на підписку про невиїзд. По-
дальша його доля невідома. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1046

УДОВИЧЕНКО  Григорій  Іванович,
1896 р. народження, нар. і проживав у               
смт Михайлівка того ж р-ну Запорізької об-
ласті, українець, освіта початкова. Тимчасо-
во ніде не працював. Заарештований 29 трав-
ня 1938 р. Звинувачення: агітував проти ра-
дянської влади і розповсюджував чутки про 
початок війни з Гітлером. Запорізьким облас-
ним судом 13 травня 1939 р. засуджений до 
2 років позбавлення волі і 2 років поразки в 
правах за антирадянську агітацію. Реабіліто-
ваний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 50

УДОВИЧЕНКО Степан Іванович, 1887 р.
народження, смт Михайлівка того ж р-ну, 
проживав у м. Василівка того ж  р-ну Запо-
різької області, українець, освіта початко-
ва. Бухгалтер Василівської райспоживспіл-
ки. Заарештований 21 травня 1938 року. Зви-
нувачення: агітував проти радянської влади 
і розповсюджував чутки про початок війни. 
Запорізьким обласним судом 13 травня 1939 
року справа припинена за недоведенням зло-
чину, з-під варти звільнений. Реабілітований 
у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 455
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УДОД Василь Федорович, 1896 р. народ-
ження, с. Мала Токмачка Оріхівського р-ну 
Запорізької області, українець, освіта почат-
кова. Проживав у с. Рудево-Миколаївка Си-
нельниківського р-ну Дніпропетровської об-
ласті. Безробітний (виключений з колгоспу в 
березні 1939 року). Заарештований 25 верес-
ня 1939 року. Звинувачення: мав антирадян-
ські погляди, погрожував сільському і кол-
госпному активу. Запорізьким обласним су-
дом 16 січня 1940 року засуджений до 3 ро-
ків і 6 місяців позбавлення волі за контрре-
волюційну агітацію. Верховним судом УРСР 
17 лютого 1940 року визначена міра покаран-
ня за ст. 70 ч. 1 КК УРСР (хуліганство) – 1 рік 
позбавлення волі. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 554

УДОД Іван Іванович, 1869 р. народжен-
ня, нар. і проживав у с. Тарасівка Пологів-
ського р-ну Запорізької області, українець, 
освіта початкова. Тесляр колгоспу «Більшо-
вицький прапор» в с. Тарасівка. Заарештова-
ний 17 листопада 1932 року. Звинувачення: 
серед колгоспників вів агітацію проти здачі 
хліба державі. Чубарівським районним су-
дом 3 січня 1933 рок засуджений до 3 років 
позбавлення волі за антирадянську агітацію. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1045

УЗУН Дора Павлівна, 1900 р. народ-
ження, м. Маріуполь Донецької області, гре-
чанка, освіта вища. Проживала в с. Дмитрів-
ка Бердянського р-ну Запорізької області. 
Вчителька старших класів у школі с. Дми-
трівка. Заарештована 22 жовтня 1943 року. 
Звинувачення: під час окупації виказува-
ла комуністів і радянських активістів. Вій-
ськовим трибуналом військ НКВС Запорізь-
кої області  30 грудня 1943 року справу при-
пинено за недоведенням звинувачення, з-під 
варти звільнена. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1272

УЗУНОВ Іван Федорович, 1894 р. народ-
ження, нар. і проживав у с. Трояни Бердян-

ського р-ну Запорізької області, болгарин, 
освіта початкова. Колгоспник к-спу в с. Тро-
яни. Заарештований 7 листопада 1943 року. 
Звинувачення: під час окупації вислужувався 
перед німецькою владою, доносячи комен-
данту на людей. Осипенківським РВ НКВС   
2 грудня 1943 року справу припинено за не-
доведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1120

УМРИХІН Василь Олексійович, 1901 р.
народження, с. Старокленське Роєнбурзь-
кого р-ну (стара назва) Воронезької області 
(Росія), росіянин, освіта початкова. Прожи-
вав у м. Токмаку того ж р-ну Запорізької об-
ласті. Помічник механіка силового цеху Ток-
мацького заводу ім. Кірова. Заарештований 
24 січня 1938 року. Звинувачення: в минуло-
му – куркуль, серед робітників проводив ан-
тирадянську агітацію. Запорізьким обласним 
судом 12 вересня 1939 року справа припине-
на за недоведенням звинувачення, з-під вар-
ти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 453

УНРАУ Петро Генріхович, 1920 р. народ-
ження, с. Францталь (нині його немає) Черні-
гівського р-ну Запорізької області, проживав 
у с. Верхня Хортиця (нині в межах м. Запо-
ріжжя), німець, освіта середня, член ВЛКСМ 
до 1937 р. Студент Верхньохортицької педа-
гогічної школи. Заарештований 21 лютого 
1938 року. Звинувачення: активний учасник 
повстанської фашистської організації, про-
водив контрреволюційну роботу. Запорізь-
ким обласним судом 22 листопада 1939 року 
справа припинена, з-під варти звільнений за 
недоведенням обвинувачення. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 275

УНРУ Корнелій Корнелійович, 1878 р.
народження, с. Орлове Мелітопольського 
р-ну Запорізької області, проживав у с. Верх-
ня Хортиця (нині в межах м. Запоріжжя), ні-
мець, освіта вища юридична. Сторож колгос-
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пу «Альфа» в с. Верхня Хортиця. Заарешто-
ваний 9 жовтня 1933 року. Звинувачення: агі-
тував проти радянської влади. Запорізьким 
МВ ДПУ 9 листопада 1933 року справа при-
пинена за недоведенням обвинувачення, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1047

Ф
ФАНГАРД Василь Карлович, 1882 р. на-

родження, нар. і проживав у с. Мирівка Ново-
миколаївського р-ну Запорізької області, ні-
мець, освіта початкова. Коваль колгоспу «Ні-
мецький пролетар» в с. Мирівка. Заарештова-
ний 20 липня 1938 року. Звинувачення: учас-
ник повстанської організації, проводив анти-
радянську агітацію серед населення. Запо-
різьким обласним судом 27 липня 1939 року 
справа припинена у зв’язку зі смертю обви-
нувачуваного в тюрмі м. Дніпропетровська 
«від хвороби». Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 310

ФАСТ Іван Гергардович, 1910 р. народ-
ження, с. Ландскроне (нині с. Ланкове) Чер-
нігівського р-ну Запорізької області, німець, 
освіта середня педагогічна. Проживав у          
м. Ленінграді. Студент педагогічного техніку-
му. Заарештований 25 липня 1935 року. Зви-
нувачення: проводив націоналістичну контр-
революційну пропаганду серед студентів і на-
селення, брав участь у контрреволюційному 
угрупованні. УНКВС по Дніпропетровській 
області 23 вересня 1935 року справу припине-
но за недоведенням обвинувачення, з-під вар-
ти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1772

ФАСТ Іван Якович, 1890 р. народжен-
ня, нар. і проживав у с. Шанзе (нині с. Сні-
гурівка) Токмацького р-ну Запорізької об-
ласті, німець, освіта не встановлена. Кол-
госпник к-спу «Ротфронт». Заарештований 
9 вересня 1941 року.  Звинувачення:  син –
зрадник батьківщини. УНКВС по Сверд-
ловській області 4 квітня 1942 року справу 

припинено у зв’язку 
зі смертю обвинува-
чуваного 20 березня 
1942 року в Івдельта-
борі НКВС СРСР. Ре-
абілітований у 2000-у 
році.

ГДА СБ України, 
м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1449

ФЕДОРКО Павло Григорович, 1905 р. 
народження, с. Малий Самбір Конотопського 
р-ну Сумської області, українець, освіта по-
чаткова. Проживав у м. Токмаку того ж р-ну 
Запорізької області, безробітний. Заарешто-
ваний 26 вересня 1937 року, а 22 грудня 1937 
року переведений на підписку про невиїзд. 
Звинувачення: проводив контрреволюцій-
ну пропаганду. Мелітопольським РВ НКВС 
2 листопада 1937 року справа направлена на 
дорозслідування. Подальша його доля неві-
дома. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1144

ФЕДОРОВ Василь Федорович, 1904 р. 
народження, с. Боромля Тростянецького р-ну 
Сумської області, українець, освіта вища. 
Проживав у с. Ясне Мелітопольського р-ну 
Запорізької області. Зоотехнік-селекціонер 
племрадгоспу ім. Кірова в с. Ясне. Заарешто-
ваний 13 жовтня 1937 року. Звинувачення: 
займався контрреволюційним шкідництвом 
у племрадгоспі. Запорізьким обласним су-
дом 25 вересня 1939 року справа припине-
на за недоведенням антирадянського шкід-
ництва, з-під варти звільнений. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 687

ФЕДОРЧЕНКО Андрій Степанович, 
1909 р. народження, нар. і проживав у с. Кін-
ські Роздори Пологівського р-ну Запорізь-
кої області, українець, малограмотний. Заа-
рештований 30 серпня 1931 року, а 5 жовтня 
1931 року переведений на підписку про не-
виїзд. Звинувачення: учасник групового під-
палу клуні кандидата в чл. КП(б)У Бідного. 
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Чубарівським РВ ДПУ 10 жовтня 1931 року 
справу припинено за недоведенням обвину-
вачення, запобіжний захід скасовано. Реабі-
літований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1004

ФЕДОРЧУК Степан Васильович, 1900 р.
народження, с. Западинці Красилівського р-ну 
Хмельницької області, українець, освіта неза-
кінчена вища, член ВКП(б) у 1931 – 1935 рр. 
Проживав у м. Запоріжжі. Бухгалтер-плановик 
Запорізького магнієвого заводу. Заарештова-
ний 29 вересня 1937 року. Звинувачення: пі-
дозрювався у зв’язках з польською розвідкою. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 8 груд-
ня 1937 року засуджений до 10 років позбав-
лення волі. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1636

ФЕЙ Отто Генріхович, 1893 р. народ-
ження, с. Миколайфельд (нині с. Миколаївка) 
Михайлівського р-ну, проживав у с. Водяне 
Запорізького р-ну Запорізької області, німець, 
освіта середня. Учитель семирічної школи 
в с. Водяне. Заарештований 6 вересня 1937 
року. Звинувачення: проводив активну контр-
революційну агітацію, вихваляв фашизм. За-
порізьким МВ НКВС 5 листопада 1937 року 
справа припинена у зв’язку зі смертю обвину-
вачуваного в Запорізькій тюрмі 1 листопада 
1937 року. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 844 

ФЕЛЬ Карл Васильович, 1883 р. народ-
ження, нар. і проживав у с. Кам’янка Новоми-
колаївського р-ну Запорізької області, німець, 
освіта не встановлена. Колгоспник к-спу      
ім. Енгельса. Заарештований 2 вересня 1941 
року. Звинувачення: має родичів у Німеччині, 
будучи на оборонних роботах, залишився на 
окупованій території. УНКВС по Свердлов-
ській області 4 квітня 1942 року справу при-
пинено у зв’язку зі смертю обвинувачувано-
го 28 грудня 1941 року в Івдельтаборі НКВС 
СРСР. Реабілітований у 2000 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1445

ФЕЛЬГЕЛЬМАН Вульф Аншелович, 
1902 р. народження, м. Сімферополь АР Крим, 
єврей, освіта не встановлена, член ВЛКСМ у 
1921 – 1924 рр. Проживав у м. Генічеську того 
ж р-ну Херсонської області. Складач редакції 
газети «Комуна степу» Генічеського р-ну. Заа-
рештований 10 жовтня 1936 року. Звинувачен-
ня: підозріло поводився на залізничній станції 
м. Воронежа – бесідував з іноземцем. УНКВС 
по Воронезькій області 25 жовтня 1936 року 
справу припинено за недоведенням контрре-
волюційного злочину, з-під варти звільнений. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1170

ФЕРБЕРГ Фрідріх Вільгельмович, 
1892 р. народження, нар. і проживав у с. Ли-
ствянка Розівського р-ну Запорізької області, 
німець, освіта початкова. Колгоспник к-спу 
«Шенбаум» в с. Листвянка. Заарештований 
21 серпня 1938 року. Звинувачення: був учас-
ником німецької фашистської контрреволю-
ційної організації. Запорізьким обласним 
судом 23 червня 1939 року засуджений до        
10 місяців позбавлення волі і 1 року поразки 
в правах за антирадянські контрреволюційні 
погляди. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 418

ФЕСЕНКО Тихон Гордійович, 1892 р. 
народження, нар. і проживав у м. Пологах 
того ж р-ну Запорізької області, українець, 
освіта початкова. Строж райспоживспілки в 
м. Пологах. Заарештований 21 червня 1938 
року. Звинувачення: проводив активну анти-
радянську агітацію, спрямовану проти вибо-
рів до Верховної Ради СРСР. Запорізьким об-
ласним судом 17 червня 1939 року засудже-
ний до 3 років позбавлення волі. Верховним 
судом УРСР 28 жовтня 1939 року вирок ска-
совано за недоведенням складу злочину, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 304

ФЕСЕЧКО Олександр Федорович, 
1906 р. народження, с. Інгуло-Кам’янка Нов-
городківського р-ну Кіровоградської області,
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українець, малограмотний. Проживав у с. 
Шевченкове (нині с. Більшовик) Долинсько-
го р-ну Кіровоградської області. Конюх кол-
госпу «Більшовик». Заарештований 29 квіт-
ня 1937 року. Звинувачення: агітував про-
ти радянської влади, в розмовах критикував 
вождів комуністичної партії та уряду. Дні-
пропетровським обласним судом 14 серпня 
1937 року засуджений до 3 років позбавлення 
волі і 2 років поразки в правах за антирадян-
ську агітацію. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 90

ФЕТТЕР Карл Іванович, 1907 р. народ-
ження, нар. і проживав у с. Ульяновка Поло-
гівського р-ну Запорізької області, німець, 
освіта початкова. Бригадир рільничої брига-
ди колгоспу ім. Р. Люксембург в с. Ульянов-
ка. Заарештований 16 листопада 1932 року. 
Звинувачення: син куркуля, агітував селян 
виходити з колгоспу і не виконувати плану                                                                             
хлібозаготівель. Нарсудом Чубарівського р-ну
17 січня 1933 року справа припинена за не-
доведенням звинувачення, з-під варти звіль-
нений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1051 

ФЕЩЕНКО Федір Микитович, 1885 р.
народження, нар. і проживав у м. Токмаку 
того ж р-ну Запорізької області, українець, 
освіта початкова. Садівник підсобного гос-
подарства радгоспу ім. Кірова. Заарештова-
ний 10 січня 1944 року. Звинувачення: прово-
див антирадянську агітацію, зводив наклепи 
на радянську владу. Військовим трибуналом 
військ НКВС Запорізької області 22 серпня 
1944 року засуджений до 10 років позбавлен-
ня волі і 3 років поразки в правах. Реабіліто-
ваний у 1991 році

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1312

ФІЦЕК Йосип Францович, 1904 р. на-
родження, нар. і проживав у с. Новгородків-
ка Мелітопольського р-ну Запорізької облас-
ті, чех, освіта початкова. Колгоспник к-спу 
«Прокопник» в с. Новгородківка. Заарешто-
ваний 11 червня 1938 року. Звинувачення:              

займався антирадянською пропагандою. За-
порізьким обласним судом 20 грудня 1939 
року засуджений до 2 років позбавлення 
волі. Реабілітований у 1990 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 659

ФІШ Данило Генріхович, 1896 р. народ-
ження, с. Порденау (нині с. Панфілівка) Чер-
нігівського р-ну, проживав у с. Веселе Весе-
лівського р-ну Запорізької області, німець, 
освіта незакінчена вища. Бухгалтер роб-
коопу радгоспу «Веселе». Заарештований           
30 травня 1938 року. Звинувачення: прово-
див серед населення контрреволюційну наці-
оналістичну агітацію. Запорізьким обласним 
судом 25 серпня 1939 року засуджений до                                                   
1 року позбавлення волі і 1 року поразки в 
правах за контрреволюційну агітацію і дис-
кредитацію радянської преси. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 426

ФЛЕМІНГ Фрідріх Генріхович, 1885 р.
народження, с. Ускарман Новоузенсько-
го р-ну Саратовської області (Росія), німець, 
освіта початкова. Проживав у с. Кронсфельд 
(нині с. Мар’янівка) Михайлівського р-ну За-
порізької області. Рядовий колгоспник к-спу 
ім. Свердлова. Заарештований 2 грудня 1937 
р. Звинувачення: вів антирадянську діяль-
ність, агітував проти хлібозаготівлі. Запорізь-
ким обласним судом 9 серпня 1939 р. спра-
ву припинено за недоведенням злочину, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 59  

ФОМЕНКО Прокіп Гаврилович, 1875 р.
народження, с. Могилів Царичанського р-ну 
Дніпропетровської області, українець, мало-
грамотний. Проживав у м. Запоріжжі. Паро-
возний машиніст Дніпрогесу. Заарештований 
7 лютого 1931 року, а 29 травня 1931 року пе-
реведений на підписку про невиїзд. Звинува-
чення: активний учасник боротьби проти ре-
волюційного руху в період петлюрівщини та 
денікінщини. Прокурором Запорізького окру-
гу 10 вересня 1931 року справа припинена за 
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недоведенням обвинувачення, запобіжний 
захід скасовано. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1049

ФОМИЧОВ Олексій Єлисейович, 1893 р.
народження, с. Журилівка Тульчинського 
повіту, Румунія (так у кр. справі), румун, 
освіта початкова. Проживав на о. Хорти-
ця (нині  в межах м. Запоріжжя). Штукатур 
комунального господарства в м. Запоріж-
жі. Заарештований 18 лютого 1938 р. Звину-
вачення: підозрювався в шпигунстві на ко-
ристь Румунії. Запорізьким обласним судом 
22 травня 1939 р. засуджений до 1,5 року по-
збавлення волі. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 37   

ФОМІНИХ Валентин Федорович, 1928 р.
народження, м. Генічеськ того ж р-ну Хер-
сонської області, росіянин, освіта неповна 
середня. Проживав у м. Запоріжжі. Агент по 
заготівлях «Південзаготзерна». Заарештова-
ний 3 травня 1944 року. Звинувачення: під 
час німецької окупації був завербований ні-
мецьким комендантом як секретний агент. 
УНКДБ по Запорізькій області 12 жовтня 
1944 року справу припинено за недоведен-
ням обвинувачення, з-під варти звільнений. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1392

ФОРОСТЮК (ХВОРОСТЮК) Іван 
Ілліч, 1879 р. народження, с. Кошове Ліс-
ківського р-ну Київської області (так у кр. 
справі), українець, малограмотний. Відбу-
вав покарання у Мелітопольській ВТК № 36 
НКВС. Мелітопольським РВ НКВС 23 квіт-
ня 1939 року висунуте звинувачення: про-
водив серед ув’язнених контрреволюцій-
ну пропаганду, спрямовану на підрив пар-
тії і уряду. Запорізьким обласним судом               
28 серпня 1939 року засуджений до 5 років 
позбавлення волі за контрреволюційну про-
паганду серед ув’язнених. Реабілітований у 
1992 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 353

ФОТ Генріх Петрович, 1905 р. народ-
ження, нар. і проживав у с. Олександроуль 
(нині с. Світле) Токмацького р-ну Запорізь-
кої області, німець, освіта початкова. Завіду-
ючий клубом колгоспу ім. Чапаєва. Заареш-
тований 9 травня 1938 року. Звинувачення: 
підозрювався в шпигунстві на користь одні-
єї іноземної держави. Запорізьким обласним 
судом 13 червня 1939 року справу припинено 
за недоведенням злочину, з-під вартим звіль-
нений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 776

ФОТ Іван Іванович, 1909 р. народжен-
ня, нар. і проживав у с. Гнаденфельд (нині 
с. Богданівка) Чернігівського р-ну Запорізь-
кої області, німець, освіта початкова. Трак-
торист к-спу ім. К. Маркса. Заарештований 
3 червня 1938 року. Звинувачення: був учас-
ником німецької контрреволюційної по-
встанської групи. Запорізьким обласним 
судом 16 червня 1939 року виправданий за 
недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 136

ФОТ Іван Петрович, 1891 р. народжен-
ня, с. Миколайфельд Херсонського р-ну (так 
у кр. справі), німець, освіта неповна серед-
ня. Проживав у м. Мелітополі Запорізької об-
ласті. Обліковець Мелітопольського «Зелен-
буду». Заарештований 3 вересня 1941 року. 
Звинувачення: підозрювався в антирадян-
ській агітації. Помер 18 березня 1942 року 
в Іркутській тюремній лікарні від туберку-
льозу легенів. УНКВС по Іркутській області                                                                                        
7 квітня 1942 року справу припинено у 
зв’язку зі смертю обвинувачуваного. Реабілі-
тований у 2000 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1167

ФРЕЙНД Євгеній Якович, 1901 р. народ-
ження, нар. і проживав у с. Рейхенфельд (нині 
с. Плодородне) Михайлівського р-ну Запо-
різької області, німець, освіта початкова. За-
відуючий складом Рейхенфельдівського сіль-
ського споживчого товариства. Заарештова-
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ний 1 серпня 1938 року. Звинувачення: наці-
оналіст, проводив активну пропаганду пере-
ваг німецького фашизму. Запорізьким облас-
ним судом 22 червня 1939 року справа при-
пинена за недоведенням обвинувачення, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 135

ФРЕЙНД Отто 
Фрідріхович, 1895 р.
народження, нар. і 
проживав у с. Рейхен-
фельд (нині с. Плодо-
родне) Михайлівсько-
го р-ну Запорізької об-
ласті, німець, освіта 
початкова. Контролер 
ощадної каси в с. Рей-

хенфельд. Заарештований 12 листопада 1934 
року. Звинувачення: листувався з родичами, 
які проживали в Німеччині, агітував проти 
радянської влади. Дніпропетровським облас-
ним судом 11 травня 1935 року справа припи-
нена за недоведенням обвинувачення. Спец-
колегією Київського обласного суду 16 жов-
тня 1935 року засуджений до 3 років позбав-
лення волі за антирадянську агітацію. Реабі-
літований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1048 

ФРЕЙМАН Яків Якович, 1921 р. народ-
ження, нар. і проживав у смт Розівка того ж 
р-ну Запорізької області, німець, освіта по-
чаткова. Безробітний. Заарештований 5 лис-
топада 1941 року. Звинувачення: проводив 
антирадянську агітацію. Слідчою части-
ною Івдельтабору НКВС СРСР 27 березня                                                                             
1942 року справа припинена у зв’язку зі 
смертю обвинувачуваного 4 березня 1942 
року. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 658

ФРІЦЛЕР Володимир Федорович, 1906 р.
народження, м. Саратов (Росія), німець, осві-
та вища, член ВКП(б) у 1926 році. Прожи-
вав у м. Полтаві. Проходив кадрову військову 
службу – політрук авіаескадрильї. Заарешто-

ваний 24 червня 1938 року. Звинувачення: 
серед військовослужбовців проводив контр-
революційну троцькістську агітацію. Осо-
бливим відділом НКВС 7 ТСАБ (абревіату-
ра не ідентифікована) 4 листопада 1939 року 
справа припинена за недоведенням антира-
дянської діяльності, з-під варти звільнений. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 549

ФРОЛОВ Іван Гри-
горович, 1908 р. на-
родження, с. П’яткіно 
Ємельянівського р-ну 
Калінінської області 
(Росія), росіянин, мало-
грамотний. Проживав 
у м. Запоріжжі. Муляр-
пічник заводу «Запо-
ріжсталь». Заарештова-

ний 26 червня 1941 року. Звинувачення: про-
пагував релігійні чутки про загибель світу у 
війні СРСР з Німеччиною. Військовим три-
буналом Запорізького військового гарнізо-
ну 1 серпня 1941 року за контрреволюцій-
ну агітацію і розповсюдження шкідливих чу-
ток про поразку СРСР у війні засуджений до 
3 років позбавлення волі. Реабілітований у 
1990 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1153 

ФРОЛОВ-ЦАРЬОВ Василь Михай-
лович, 1916 р. народження, с. Біляєво Сте-
панівської сільради Стругокрасінського 
р-ну Ленінградської області (так у кр. спра-
ві), росіянин, освіта початкова. Проживав у                           
смт Куйбишеве того ж р-ну Запорізької об-
ласті. Чорнороб на будівництві школи в смт 
Куйбишеве. Заарештований 16 червня 1936 
року. Звинувачення: розповідав антирадян-
ські анекдоти робітникам-будівельникам 
школи. Дніпропетровським обласним су-
дом 10 березня 1937 року справа припинена 
у зв’язку зі смертю обвинувачуваного в Дні-
пропетровській тюрмі 9 березня 1937 року. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 675
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ФУРМАН Савелій Ананійович, 1913 р. 
народження, с. Кориченці Деражнянського 
р-ну Хмельницької області, українець, осві-
та початкова, член ЛКСМУ. Проживав у ко-
муні ім. Ворошилова (стара назва) Чехоград-
ської (нині Новгородківської) сільради Мелі-
топольського р-ну Запорізької області. Трак-
торист в комуні ім. Ворошилова. Заарешто-
ваний 13 грудня 1932 року. Звинувачення: 
систематично проводив контрреволюційну 
агітацію. Прокурором м. Мелітополя 16 бе-
резня 1933 року справа припинена, оскільки 
звинувачуваний не є соціально небезпечним 
елементом, з-під варти звільнений. Реабілі-
тований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 861

ФУРС Трохим Якович, 1872 р. народ-
ження, нар. і проживав у с. Гурівка Долин-
ського р-ну Кіровоградської області, украї-
нець, неписьменний, селянин-одноосібник. 
Заарештований 19 грудня 1932 року. Звину-
вачення колишній махновець, агітував про-
ти заходів радянської влади на селі. Долин-
ським РВ ДПУ 15 лютого 1933 року спра-
ва припинена за недоведенням обвинувачен-
ня, з-під варти звільнений. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1053

ФУРСОВА Євдокія Архипівна, 1885 р. 
народження, с. Велика Білозерка того ж р-ну, 
проживала в смт Михайлівка того ж р-ну За-
порізької області, українка, освіта середня, 
домогосподарка. Заарештована 16 лютого 
1938 р. Звинувачення: в розмовах з селяна-
ми дискредитувала вождів ВКП(б) та уряду. 
Запорізьким обласним судом 13 травня 1939 
р. засуджена до 1 року 2 місяців позбавлення 
волі та 1 року поразки в правах. Враховуючи 
термін перебування під арештом, з-під варти 
звільнена. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 44

ФУЧАДЖІ Тихон Іванович, 1900 р. на-
родження, нар. і проживав у с. Георгіївка 

Приазовського р-ну Запорізької області, ал-
банець, освіта початкова. Садовод колгоспу 
ім. Кагановича в с. Георгіївка. Заарештова-
ний 10 березня 1938 року. Звинувачення: агі-
тував колгоспників проти радянської влади. 
Запорізьким обласним судом 4 липня 1939 
року справа припинена за недоведенням ан-
тирадянської агітації, з-під варти звільнений. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 527

Х
ХАВЕР Федір Федосійович, 1896 р. 

народження нар. і проживав у с. Гурів-
ка Долинського р-ну Кіровоградської об-
ласті, українець, малограмотний, селянин-
одноосібник. Заарештований 8 січня 1933 
року. Звинувачення: агітував селян не вико-
нувати плану хлібозаготівель. Долинським 
райвідділенням ДПУ 4 березня 1933 року 
справа припинена за недоведенням звинува-
чення, з-під варти звільнений. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1057 

ХАДЕЦЬКИЙ Станіслав Іванович, 
1889 р. народження, с. Нове (стара на-
зва)  Антонівської сільради Красилівсько-
го р-ну Хмельницької області, поляк, осві-
та початкова. Проживав у с. Промінь Мелі-
топольського р-ну Запорізької області. Сто-
рож радгоспу «Аккермень» у с. Промінь.            
Заарештований 11 червня 1938 року. Зви-
нувачення: агітував проти радянської влади 
і підозрювався в шпигунстві. Запорізьким 
обласним судом 26 серпня 1939 року спра-
ва припинена за недоведенням обвинува-
чення, з-під варти звільнений. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 456

ХАДЖІЙСЬКА Мотрона Іванівна, 
1902 р. народження, с. Комишуватка, прожи-
вала в с. Коларівка Приморського р-ну За-
порізької області, росіянка, освіта середня.
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Вчителька Коларівської середньої школи. 
Відібрана підписка про невиїзд 20 листо-
пада 1937 року. Звинувачення: співучасни-
ця контрреволюційної діяльності чоловіка, 
активного учасника антирадянської болгар-
ської організації. Приморським РВ НКВС 
8 квітня 1940 року справу здано в архів, 
оскільки обвинувачувана з постійного міс-
ця проживання виїхала невідомо куди. По-
дальша її доля невідома. Реабілітована у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1440

ХАЇН Двойра Аронівна, 1892 р. народ-
ження, с. Межиріч Пологівського р-ну За-
порізької області, проживала в м. Запоріж-
жі, єврейка, освіта початкова, домогосподар-
ка. 24 лютого 1953 року відібрана підписка 
про невиїзд. Звинувачення: брат – зрадник 
батьківщини. УМДБ по Запорізькій області          
28 квітня 1953 року справу припинено за ам-
ністією, запобіжний захід скасовано. Реабілі-
тована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1480

ХАЛЯВА Григорій Петрович, 1879 р. 
народження, с. Благовіщенка, проживав у 
с. Гайчул (нині с. Новоукраїнка) Куйбишев-
ського р-ну Запорізької області, українець, 
малограмотний. Коваль колгоспу «Труд Ле-
ніна» в с. Гайчул. Заарештований 22 квітня 
1938 року. Звинувачення: антирадянськи на-
лаштований, систематично займався контр-
революційною агітацією і розкладницькою 
роботою в колгоспі. Дніпропетровським об-
ласним судом 25 січня 1939 року звинувачен-
ня перекваліфіковано на хуліганство, за що 
засуджений до 1 року позбавлення волі. Реа-
білітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 678

ХАРАКОЗОВ Володимир Савич, 1896 р.
народження, смт Ялта Маріупольської сіль-
ської ради Донецької області, грек, освіта 
середня. Проживав у с. Гусарка Куйбишев-
ського р-ну Запорізької області. Учитель   

неповної середньої школи в с. Гусарка. За-
арештований 29 січня 1938 року. Звинува-
чення: проводив серед населення контрре-
волюційну націоналістичну пропаганду, во-
роже налаштований до радянської влади. 
Запорізьким обласним судом 13 квітня 1939 
року виправданий за недоведенням злочи-
ну, з-під варти звільнений. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 140

Х А Р И Т О Н О В   
Федір Харитонович, 
1898 р. народження, нар.
і проживав у м. Васи-
лівка того ж р-ну Запо-
різької області, росія-
нин, освіта початкова, 
колгоспник. Заарешто-
ваний 2 жовтня 1943 
року. Звинувачення: в 

період німецької окупації був завербований 
поліцією і співробітничав з нею. УНКВС по 
Запорізькій області 19 липня 1944 року спра-
ву припинено за відсутністю складу злочи-
ну, з-під варти звільнений. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1327

ХАРЧЕНКО Микола Харитонович, 
1879 р. народження, смт Кушугум Запорізь-
кого р-ну Запорізької області, проживав у 
м. Запоріжжі, українець, освіта початкова. 
Сторож на Запорізькому вапняковому заво-
ді комбінату «Запоріжсталь». Заарештова-
ний 25 червня 1938 року. Звинувачення: про-
водив контрреволюційну роботу, спрямова-
ну на зрив виборів до Верховної Ради УРСР. 
Дніпропетровським обласним судом 9 квіт-
ня 1939 року справа припинена, з-під варти 
звільнений за недоведенням обвинувачення. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 295

ХАРЧЕНКО Хома Єфремович, 1871 р. 
народження, с. Скельки Василівського р-ну 
Запорізької області, проживав у с. Вознесен-
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ка (нині в межах м. Запоріжжя), українець, 
малограмотний. Їздовий крамниці № 47 Дні-
пробуду. Заарештований 16 листопада 1932 
року. Звинувачення: серед робітників Дні-
пробуду критикував заходи радянської вла-
ди. Прокурором м. Запоріжжя 15 березня 
1933 року справа припинена за недоведен-
ням обвинувачення, з-під варти звільнений. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1054 

ХАРЬ Андрій Гнатович, 1908 р. народ-
ження, нар. і проживав у с. Кінські Роздо-
ри Пологівського р-ну Запорізької облас-
ті, українець, малограмотний. Колгоспник 
к-спу ім. Войкова. Заарештований 3 жовтня 
1943 року. Звинувачення: в період окупації 
подав німцям заяву на колишнього працівни-
ка НКВС і хвалив німецьку армію. Пологів-
ським РВ НКВС 25 лютого 1944 року спра-
ву припинено за недоведенням обвинувачен-
ня, з-під варти звільнений. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1325

ХЕЙРУЛ  Асадул
Оглу, 1880 р. народ-
ження, с. Кознезан 
Курдестанського окру-
гу, Іран (так у кр. спра-
ві), іранець, малогра-
мотний, член ВКП(б) 
до 1935 року. Прожи-
вав у м. Запоріжжі. 
Стругальник механіч-

ного цеху Запорізького заводу «Комунар». 
Заарештований 5 лютого 1938 року. Звину-
вачення: підозрювався в шпигунстві на ко-
ристь Ірану. УНКВС по Запорізькій облас-
ті 14  березня 1939 року справу припинено 
за недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр.1665

ХЕЛЕМЕНДИК Василь Олександро-
вич, 1924 р. народження, с. Копані Оріхів-

ського р-ну, проживав у м. Оріхові того ж р-ну 
Запорізької області, українець, освіта серед-
ня, член ВЛКСМ з 1946 року. Дільничний ме-
ханік Оріхівської МТС. 7 жовтня 1952 року 
відібрана підписка про невиїзд. Звинувачен-
ня: його батько – зрадник батьківщини, під 
час німецької окупації служив у поліції. Орі-
хівським РВ МДБ 15 квітня 1953 року спра-
ву припинено за відсутністю складу злочину, 
запобіжний захід скасовано. Реабілітований 
у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1486

ХІЛЬ Василь Трохимович, 1879 р. на-
родження, нар. і проживав у с. Щерба-
ки Оріхівського р-ну Запорізької облас-
ті, українець, малограмотний. Колгоспник          
к-спу «Червона борозна» в с. Щербаки. За-
арештований 17 квітня 1932 року. Звинува-
чення: агітував колгоспників проти хлібо-
заготівель. Дніпропетровським обласним 
відділом ДПУ НКВС 25 червня 1932 року 
справа припинена за недоведенням обвину-
вачення, з-під варти звільнений. Реабіліто-
ваний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1058   

ХІРСИН Іван Іванович, 1880 р. народ-
ження, м. Ногайськ (нині м. Приморськ) 
Приморського  р-ну, проживав у с. Троїць-
ке Нововасилівського р-ну (старі назви) За-
порізької області, українець, малограмотний. 
Чорнороб Ногайського рибтресту. Заарешто-
ваний 5 квітня 1933 року. Звинувачення: агі-
тував селян не вступати до колгоспу. Дніпро-
петровським обласним відділом ДПУ 8 трав-
ня 1933 року справа припинена у зв’язку зі 
смертю звинувачуваного 4 травня 1933 року 
в КПЗ Нововасилівської райміліції. Реабілі-
тований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1059    

ХЛИПІТЬКО Іван Іванович, 1904 р. на-
родження, смт Чернігівка, проживав у с-щі 
Верхній Токмак Перший Чернігівського р-ну 
Запорізької області, українець, неписьменний.
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Чорнороб на будівництві Чернігівської рай-
споживспілки. Заарештований 10 серпня 
1937 року. Звинувачення: агітував робітників 
залізничного транспорту проти радянської 
влади. Запорізьким обласним судом 28 груд-
ня 1940 року справа припинена за недоведен-
ням обвинувачення, з-під варти звільнений. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1056

ХОЛОДНИЙ Микола Григорович, 
1910 р. народження, нар. і проживав у с. Ново-
миколаївка Мелітопольського р-ну Запорізь-
кої області, українець, освіта початкова, член 
ЛКСМУ. Колгоспник к-спу «Ударник», член 
комісії з хлібозаготівлі. Заарештований 15 січ-
ня 1933 року. Звинувачення: протидіяв вико-
нанню плану хлібозаготівлі. Мелітопольським 
РВ ДПУ 16 березня 1933 року справу припи-
нено за недоведенням обвинувачення, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 779

ХОЛОДНИЙ Федір Іванович, 1897 р. 
народження, с. Великі Сорочинці Мирго-
родського р-ну Полтавської області, украї-
нець, освіта початкова. Проживав у с. Соро-
чине (стара назва) Оріхівського р-ну Запорізь-
кої області. Старший обліковець 3 відділення 
Оріхівського зернорадгоспу. Заарештований 
12 вересня 1932 року, а 16 січня 1933 року пе-
реведений на підписку про невиїзд. Звинува-
чення: займався шкідництвом у зернорадгос-
пі. ДПУ по Дніпропетровській області 4 трав-
ня 1933 року справу направлено Дніпропе-
тровському облпрокурору для припинення за 
недоведенням обвинувачення. Подальша його 
доля невідома. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 869

ХОЛОШИНА Марія Андріївна, 1906 р.
народження, нар. і проживала в м. Токма-
ку того ж р-ну Запорізької області, укра-
їнка, освіта початкова, безробітна. Зааре-
штована 21 вересня 1943 року. Звинувачен-
ня: проводила антирадянську агітацію і ви-
казувала німцям поранених бійців Червоної                         

армії. УНКДБ по Запорізькій області 19 ве-
ресня 1944 року справу припинено за недо-
веденням обвинувачення, з-під варти звіль-
нена. Реабілітована в 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1313

ХОМАТАС (ХО-
МАТОВ) Іван Ілліч, 
1885 (1886) р. народ-
ження, с. Чилошино, 
Туреччина (так у кр. 
справі), грек, освіта 
початкова. Проживав 
у м. Мелітополі Запо-
різької області. Пекар 
пекарні сільспоживто-

вариства села Костянтинівка. Заарештований 
15 грудня 1937 року. Звинувачення: займався 
серед населення контрреволюційною націо-
налістичною пропагандою. Запорізьким об-
ласним судом 21 квітня 1939 року засудже-
ний до 3 років позбавлення волі і 2 років по-
разки в правах, а 9 серпня 1939 року спра-
ву припинено за недоведенням обвинувачен-
ня, з-під варти звільнений. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1664

ХОМЕНКО (ФОМЕНКО) Григорій 
Микитович, 1882 р. народження, м. Пологи, 
проживав у с. Костянтинівка Пологівсько-
го р-ну Запорізької області, українець, осві-
та початкова. Тимчасово ніде не працював. 
Заарештований 15 жовтня 1943 року. Зви-
нувачення: в період німецької окупації се-
ред громадян проводив антирадянську агі-
тацію і підозрювався у видачі німцям одно-
го комсомольця та одного комуніста. Поло-
гівським РВ НКВС 20 січня 1944 року спра-
ву припинено за недоведенням обвинувачен-
ня, з-під варти звільнений. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1294

ХОМЕНКО Іван Маркович, 1909 р. на-
родження, смт Комишуваха Оріхівського р-ну,
проживав на хут. Безіменний (нині його немає) 
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Любимівської сільради Вільнянського р-ну 
Запорізької області, українець, освіта почат-
кова. Агротехнік колгоспу ім. Петровсько-
го. 15 вересня 1938 р. відібрана підписка про 
невиїзд. Звинувачення: проводив серед кол-
госпників антирадянську агітацію проти зда-
чі хліба державі. Народним судом Червоно-
армійського р-ну 26 жовтня 1938 р. засудже-
ний до 1,5 року позбавлення волі. Дніпропе-
тровським обласним судом 22 квітня 1939 р. 
виправданий за недоведенням злочину, за-
побіжний захід скасовано. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 55

ХОРОЛЕЦЬ   Юхимія   Максимівна,
1893 р. народження, нар. і проживала в       
смт Михайлівка того ж р-ну Запорізької об-
ласті, українка, малограмотна. Тимчасово 
ніде не працювала. Заарештована 16 грудня 
1943 року, а 22 травня 1944 року переведе-
на на підписку про невиїзд. Звинувачення: 
під час німецької окупації заволодівала май-
ном розстріляних німцями євреїв. Михайлів-
ським РВ НКВС 22 травня 1944 року спра-
ву припинено за недоведенням обвинувачен-
ня, запобіжний захід скасовано. Реабілітова-
на у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1159 

ХОТЛУБЕЙ Леонтій Феофанович,   
1908 р. народження, нар. і проживав у с. Но-
вомлинівка Розівського р-ну Запорізької об-
ласті, грек, освіта початкова. Конюх агро-
школи в с. Новокерменчик(нині с. Ново-
млинівка). Заарештований 28 жовтня 1937 
року. Звинувачення: проводив активну 
контрреволюційно-націоналістичну роботу 
проти радянської влади. Дніпропетровським 
обласним судом 25 січня 1938 року справа 
направлена на дорозслідування. Управлін-
ням НКВС по Запорізькій області 22 червня 
1939 року справа припинена за недоведен-
ням складу злочину, з-під варти звільнений. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 482

ХРИПКО Олександр Тимофійович, 
1899 р. народження, нар. і проживав у смт 
Томаківка того ж р-ну Дніпропетровської 
області, українець, освіта початкова. Тим-
часово перебував в м. Потсдамі (Німеч-
чина), працював економістом квартирно-
експлуатаційної частини радянських окупа-
ційних військ на залізн. ст. Потсдам. Зааре-
штований 6 вересня 1947 року. Звинувачен-
ня: в 1941 році, проживаючи в м. Запоріжжі, 
дезертирував з Червоної армії, працював на 
військово-стратегічних об’єктах німців, агі-
тував проти радянської влади. Військовим 
трибуналом Групи радянських окупаційних 
військ в Німеччині 28 листопада 1947 року 
засуджений до 10 років позбавлення волі і 
5 років поразки в правах. Реабілітований в 
1955 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1758

ХРИСТОВ Михайло Федорович, 1898 р.
народження, нар. і проживав у с. Ботієве 
Приазовського р-ну Запорізької області, бол-
гарин, освіта початкова. Вантажник бавовня-
ного пункту колгоспу ім. Коларова в с. Боті-
єве. Заарештований 8 лютого 1938 року. Зви-
нувачення: проводив антирадянську агіта-
цію. Запорізьким обласним судом 23 травня 
1939 року справа припинена за недоведен-
ням обвинувачення, з-під варти звільнений. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 457

ХУДОЛЄЄВ Ми-
хайло Юхимович, 
1905 р.    народження,
с. Новозеньковина 
Корм’янського р-ну 
Гомельської     області
(Білорусь), білорус, 
освіта неповна середня,
чл. ВКП(б) у 1929 – 
1934 рр. Проживав у  

м. Запоріжжі. Командир взводу 90-го стрі-
лецького полку в м. Запоріжжі. Заарешто-
ваний 19 вересня 1936 р. Звинувачення: се-
ред військовослужбовців проводив контрре-
волюційну троцькістську агітацію, доводив 
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неможливість побудови соціалізму в одній 
країні. Військовим трибуналом Харківсько-
го військового округу 11 листопада 1936 р. 
виправданий за відсутністю складу злочину. 
Військовою колегією Верховного суду СРСР 
16 березня 1937 р. це рішення скасоване, 
справа передана на дорозслідування в проку-
ратуру Харківського військового округу. Вій-
ськовим трибуналом цього округу 9 квітня 
1938 року виправданий за відсутністю скла-
ду злочину. Реабілітований у 1938 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 80

Ц
ЦАЛИКОВА Тамара Тембулатівна, 

1905 р. народження, м. Дзауджикау (нині 
м. Орджонікідзе) Північно-Осетинської АР, 
осетинка, освіта вища. Проживала в м. За-
поріжжі. Різноробоча Запорізького заводу 
металоконструкцій. Заарештована 2 верес-
ня 1953 року. Звинувачення: вороже нала-
штована до радянської влади, систематично 
займалася антирадянською агітацією. Запо-
різьким обласним судом 9 грудня 1953 року 
як психічно хвора засуджена до примусово-
го лікування в Казанській психіатричній лі-
карні, а 15 жовтня 1956 року примусове лі-
кування скасоване, переведена на лікуван-
ня на загальних підставах. Реабілітована у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1736

ЦАПРИКО Омелян Йосипович, 1899 р.
народження, с. Степне, проживав у с-щі. Гра-
нітне Наталівської сільради Запорізького 
р-ну Запорізької області, українець, малогра-
мотний, колгоспник. Заарештований 25 жов-
тня 1937 року. Звинувачення: проводив ан-
тирадянську агітацію. «Трійкою» УНКВС 
по Дніпропетровській області 1 листопада 
1937 року засуджений до 10 років позбав-
лення волі. УНКВС по Запорізькій області               
20 серпня 1939 року рішення «трійки» ска-
соване, з-під варти звільнений. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 804

ЦАХЕРТ Ріхард Юліусович, 1882 р. на-
родження, м. Лодзь (Польща), німець, освіта 
початкова, член ВКП(б). Проживав у с. Вла-
дівка Чернігівського р-ну Запорізької облас-
ті. Заступник директора МТС. Заарештова-
ний 12 жовтня 1935 року. Звинувачення: про-
водив контрреволюційну агітацію і пропа-
ганду. Дніпропетровським обласним судом 
13 березня 1936 року засуджений до 5 років 
позбавлення волі і 3 років поразки в правах. 
Реабілітований у 1989 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 793

ЦВЄТНЄВА-ТВЕРДОВА Зоя Михай-
лівна, 1906 р. народження, с. Полєно-
ве Єгор’євського р-ну Московської облас-
ті (Росія), росіянка, освіта середня. Про-
живала в м. Запоріжжі. Продавець книго-
культторгу. 20 листопада 1937 року віді-
брана підписка про невиїзд. Звинувачення: 
дружина ворога народу, займалась антира-
дянською діяльністю. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 28 серпня 1938 року відда-
на під гласний нагляд  за місцем проживан-
ня на 2 роки як соціально небезпечний еле-
мент. Подальша її доля невідома. Реабіліто-
вана у 1989 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1675

ЦВЯТКОВ Григорій Савелійович, 
1906 р. народження, нар. і проживав у с. Ра-
долівка Приморського р-ну Запорізької об-
ласті, болгарин, освіта початкова. Уповно-
важений інспектор «Головзаготівлі» по Ко-
ларівському району. Заарештований 24 лю-
того 1938 року. Звинувачення: агітував про-
ти радянської влади. Запорізьким обласним 
судом 20 травня 1939 року засуджений до     
7 років позбавлення волі і 5 років пораз-
ки в правах за контрреволюційну агітацію.                                                                           
Верховним судом УРСР 11 вересня 1939 
року після розгляду касаційної скарги за 
контрреволюційну агітацію засуджений до 
2 років позбавлення волі. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 631

ДАЗО, Ф.Р. – 5747, оп. 3, спр. 442



427

ЦВЯТКОВ Захарій Георгійович, 1884 р.
народження, нар. і проживав у с. Андрівка 
Бердянського р-ну Запорізької області, бол-
гарин, освіта початкова. Конюх колгоспу     
ім. Котовського в с. Андрівка. Заарештова-
ний   15 квітня 1938 року. Звинувачення: був 
учасником болгарської контрреволюційної 
організації, вів активну контрреволюційну 
роботу. Запорізьким обласним судом 29 квіт-
ня 1939 року справа припинена за недоведен-
ням обвинувачення, з-під варти звільнений. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 712

ЦЕМБАЛИСТИЙ Терентій Андрійович,
1909 р. народження, с. Мошорине Знам’янсь-
кого р-ну Кіровоградської області, українець, 
освіта середня. Проживав у с. Гнаденфельд 
(нині с. Багданівка) Чернігівського р-ну За-
порізької області. Агроном Гнаденфельдської 
МТС. Заарештований 10 липня 1938 року. 
Звинувачення: учасник контрреволюційної 
організації, проводив контрреволюційну ді-
яльність і агітацію. Запорізьким обласним 
судом 9 червня 1939 року справа припине-
на за відсутністю складу злочину, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 749

ЦЕНЕР  Генріх  Християнович,  1913 р.
народження,  нар. і проживав у с. Вайнау 
(нині с. Чапаєвка) Токмацького р-ну Запо-
різької області, німець, освіта початкова. 
Колгоспник к-спу ім. Косіора. Заарештова-
ний 23 жовтня 1937 року. Звинувачення: був 
учасником контрреволюційної організації. 
«Трійкою» УНКВС по Дніпропетровській 
області 28 жовтня 1937 року засуджений до 
10 років позбавлення волі за активну контр-
революційну повстанську агітацію і вихва-
ляння фашистського ладу в Німеччині. Реа-
білітований у 1956 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1813

ЦЕННЕР  Фрідріх  Фрідріхович, 1903 р.
народження, нар. і проживав у с. Олексан-
дрофельд (нині с. Верховина) Мелітополь-

ського р-ну Запорізької області, німець, осві-
та початкова. Бригадир польової бригади 
колгоспу «Олександрофельд». Заарештова-
ний 9 лютого 1939 року. Звинувачення: був 
учасником фашистської організації, прово-
див антирадянську агітацію. Запорізьким 
обласним судом 12 грудня 1939 року спра-
ва припинена, з-під варти звільнений за не-
доведенням складу злочину. Реабілітований 
у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 308

ЦЕПКАЛО Олександр Максимович, 
1905 р. народження, м. Київ, українець, осві-
та вища, член ВКП(б). Проживав у м. Запо-
ріжжі. Тимчасово ніде не працював. Зааре-
штований 21 жовтня 1943 року. Звинувачен-
ня: під час служби в Червоній армії попав 
у полон до німців, працював на них у буді-
вельній конторі конюхом. УНКДБ по Запо-
різькій області 10 листопада 1943 року спра-
ву припинено за відсутністю складу злочи-
ну, з-під варти звільнений. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1287

ЦЕРНЕЦЬКИЙ Генріх Якович, 1894 р.
народження, с. Штейна (стара назва) Ізюм-
ського р-ну Харківської області, німець, 
освіта початкова. Проживав у с. Мирне Ро-
зівського р-ну Запорізької області. Рахівник 
МТС. Заарештований 22 грудня 1934 року. 
Звинувачення: маючи родичів і знайомих у 
Німеччині, листувався з ними, проводив на-
ціоналістичну агітацію серед німецького на-
селення. Дніпропетровською обласною про-
куратурою 7 червня 1935 року переведений 
на підписку про невиїзд, а 13 вересня 1935 
року справа припинена за відсутністю скла-
ду злочину, з-під варти звільнений. Реабілі-
тований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1060

ЦИБ Михайло Іванович, 1880 р. наро-
дження, нар. і проживав у с. Успенівка Гу-
ляйпільського р-ну Запорізької області, укра-
їнець, освіта початкова. Коваль колгоспу                                                                             
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ім. Сталіна в с. Успенівка. Заарештований    
15 вересня 1941 року. Звинувачення: серед 
громадян с. Успенівка розповсюджував про-
вокаційні чутки про становище на фронті і 
вихваляв життя селян на окупованій німця-
ми території. УНКВС по Челябінській об-
ласті 14 лютого 1942 оку справу припинено 
за недоведенням обвинувачення, з-під вар-
ти (тюрма м. Златоуста Челябінської області) 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1626

ЦИГАНІЙ Прокіп Максимович, 1905 р.
народження, нар. і проживав у смт Михайлів-
ка того ж р-ну Запорізької області, українець, 
освіта початкова. Рядовий колгоспник к-спу 
ім. К. Маркса в с. Михайлівка. Заарештова-
ний 31 грудня 1937 року. Звинувачення: агі-
тував проти радянської влади і її керівників. 
Дніпропетровським обласним судом 22 квіт-
ня 1938 року справа припинена за недоведен-
ням обвинувачення, з-під варти звільнений. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 404

ЦИГАНОК Іван Карпович, 1897 р. на-
родження, нар. і проживав у с. Санжарівка 
(нині с. Полтавка) Гуляйпільського р-ну За-
порізької області, українець, малограмотний. 
Завідуючий виробничою дільницею МТС. 
Заарештований 28 листопада 1932 року. Зви-
нувачення: проводив антирадянську агіта-
цію. Чубарівським РВ НКВС 13 грудня 1936 
року справа припинена за недоведенням об-
винувачення, з-під варти звільнений. Реабілі-
тований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1062

ЦИМБАЛ Харитон Самійлович, 1886 р.
народження, с. Чапаєвка, проживав на хут. Ре-
шетилове (нині його немає) Новоселівської 
сільради Пологівського р-ну Запорізької об-
ласті, українець, малограмотний. Завідую-
чий фермою колгоспу «Зоря» в с. Новоселів-
ка. Заарештований 8 червня 1938 року. Звину-
вачення: був у армії Махна, згодом вів актив-
ну контрреволюційну агітацію проти заходів 

партії і радянського уряду. Запорізьким облас-
ним судом 17 червня 1939 року засуджений 
до 2 років позбавлення волі і 2 років поразки 
в правах. Верховним судом УРСР 23 жовтня 
1939 року рішення облсуду  скасоване за не-
доведенням обвинувачення, з-під варти звіль-
нений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 352

ЦІГЕЛЬ Олександр Олександрович, 
1898 р. народження, м. Везенберг (стара на-
зва), Естонія, естонець, освіта початкова. 
Проживав у м. Запоріжжі. Телефонний май-
стер Запорізької міської телефонної станції. 
Заарештований 10 лютого 1938 р. Звинува-
чення: проводив антирадянську агітацію та 
пропаганду. Запорізьким обласним судом      
5 червня 1939 р. виправданий за відсутністю 
складу злочину, з-під варти звільнений. Реа-
білітований у 1939 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 48

ЦІММЕР Артур Валентинович, 1920 р. 
народження, смт Розівка того ж р-ну Запо-
різької області, німець, малограмотний. Без 
певного місця проживання і роботи. Зааре-
штований 21 вересня 1940 року. Звинувачен-
ня: видавав себе за агента органів НКВС. За-
порізьким обласним судом 26 вересня 1940 
року засуджений до 2 років позбавлення 
волі. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1061

ЦІММЕР  Готліб  Еммануїлович, 1906 р.
народження, с. Мирське Куйбишевського р-ну,
проживав у с. Карла Лібкнехта Розівського 
р-ну Запорізької області, німець, освіта почат-
кова. Вагар млина в с. Карла Лібкнехта. Заа-
рештований 3 серпня 1938 року. Звинувачен-
ня: був учасником ліквідованої контрреволю-
ційної повстанської організації. Запорізьким 
обласним судом 22 червня 1939 року засудже-
ний до 2 років позбавлення волі і 1 року по-
разки в правах за контрреволюційну агітацію 
і дискредитацію радянської влади та колгосп-
ного ладу. Реабілітований у 1990 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 421



429

ЦІММЕРЛІНГ Яків Вільгельмович, 
1919 р. народження, с. Бауернгейм Новоай-
дирського р-ну (старі назви) Донецької об-
ласті, німець, освіта неповна середня. Про-
живав у смт Верхня Хортиця (нині в межах 
м. Запоріжжя). Студент Верхньохортицько-
го німецького педагогічного технікуму. За-
арештований 8 травня 1936 року. Звинува-
чення: був учасником групи, що пропагува-
ла ідеї фашизму. Дніпропетровським облас-
ним судом 13 січня 1937 року засуджений до 
1,5 року позбавлення волі і 1 року поразки в 
правах за антисемітські дії щодо студента єв-
рея Школьника. Реабілітований у 1992 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 125

ЦУРКОВ Мойсей Захарович, 1873 р. 
народження, с. Слоут Глухівського р-ну Сум-
ської області, єврей, освіта початкова. Про-
живав у м. Запоріжжі. Майстер приватної 
годинникової майстерні. Заарештований           
17 лютого 1931 року, а 15 червня 1931 року 
переведений на підписку про невиїзд. Зви-
нувачення: активний член контрреволюцій-
ної повстанської організації. Прокурором м. 
Запоріжжя 21 вересня 1931 року справа при-
пинена за недоведенням обвинувачення, під-
писка про невиїзд анульована. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 401

Ч
ЧАБАН Яків Те-

рентійович, 1901 р. на-
родження, с. Веселянка 
Запорізького р-ну, про-
живав у с. Чубарівка 
Пологівського р-ну За-
порізької області, укра-
їнець, освіта початкова, 
член ВКП(б) у 1931-
1932 рр. Пожежний ін-

структор Чубарівського р-ну, завідуючий по-
жежною частиною млина «Союзхліб». Зааре-
штований 26 грудня 1932 року. Звинувачення: 
виступав проти хлібозаготівлі. Чубарівським 

РВ ДПУ 21 січня 1933 року справа припине-
на за недоведенням обвинувачення, з-під вар-
ти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1080 

ЧАВКЕ Яків Борисович, 1882 р. народ-
ження, м. Бахчисарай того ж р-ну, АР Крим, 
караїм, освіта початкова. Проживав у м. Ме-
літополі Запорізької області. Продавець лот-
ка «Харчоторгу» в м. Мелітополі. Заарешто-
ваний 5 листопада 1937 року. Звинувачення: 
займався контрреволюційною пропагандою, 
спрямованою на зрив заходів радянської вла-
ди. Мелітопольським РВ НКВС 22 грудня 
1938 року порушене питання перед УНКВС 
по Дніпропетровській області про звільнен-
ня обвинувачуваного з-під варти за недове-
денням звинувачення. Подальша його доля 
невідома. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 473

ЧАДАЄВ Микола Андрійович, 1913 р. 
народження, с. Лапишта Бєлорєцького р-ну 
Башкирської АР (Росія), росіянин, освіта 
початкова, член ВЛКСМ до 1936 р. Прожи-
вав у м. Запоріжжі. Курсант полкової школи         
157 полку військ НКВС. Заарештований       
12 жовтня 1936 року. Звинувачення: систе-
матично пропагував троцькізм серед курсан-
тів полкової школи. Дніпропетровським від-
ділом військового трибуналу військ прикор-
донної і внутрішньої охорони УРСР 4 грудня 
1936 року засуджений до 3 років позбавлен-
ня волі за контрреволюційну троцькістську 
пропаганду серед курсантів полкової школи. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 852

ЧАЙКА Василь Єгорович, 1894 р. народ-
ження, нар. і проживав у с. Тарасівка Поло-
гівського р-ну Запорізької області, українець, 
освіта початкова. Їздовий колгоспу «Більшо-
вицький прапор» в с. Тарасівка. Заарештова-
ний 20 липня 1938 року. Звинувачення: воро-
же налаштований до заходів партії, вів серед 
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населення контрреволюційну пропаганду. 
Запорізьким обласним судом 12 серпня 1939 
року справу припинено за недоведенням об-
винувачення, з-під варти звільнений. Реабілі-
тований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 470

ЧАЙКА Григорій Семенович, 1904 р. 
народження, нар. і проживав у м. Гуляйпо-
лі того ж р-ну Запорізької області, українець, 
малограмотний, член ВКП(б) до 1932 року. 
Голова колгоспу «Ударник» в м. Гуляйполі. 
Чубарівським РВ НКВС 25 листопада 1932 
року відібрана підписка про невиїзд. Звину-
вачення: контрреволюціонер, саботував зда-
чу хліба державі. Дніпропетровським об-
ласним судом 29 листопада 1932 року засу-
джений до 3 років позбавлення волі за зрив 
хлібозаготівель 1932 року. Реабілітований у 
1990 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 599

ЧАКИР Олександр Трифонович, 1914 р.
народження, с. Дунаївка, проживав у с. Гір-
сівка Приазовського р-ну Запорізької облас-
ті, молдаванин, малограмотний. Чабан кол-
госпу «Новий шлях» в с. Гірсівка. Зааре-
штований 4 березня 1938 року. Звинувачен-
ня: систематично агітував проти радянської 
влади. Запорізьким обласним судом 4 лип-
ня 1939 року справа припинена за недове-
денням антирадянської агітації, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 460

ЧАРИЧАНСЬКИЙ Семен Венедикто-
вич, 1890 р. народження, нар. і проживав у 
с. Копані Оріхівського р-ну Запорізької об-
ласті, українець, освіта початкова, селянин-
одноосібник. Заарештований 28 січня 1933 
року. Звинувачення: проводив антирадян-
ську агітацію. Народним судом Оріхівсько-
го р-ну 10 лютого 1933 року засуджений до         
6 років позбавлення волі. Помер під вартою 
25 травня 1933 року. Оріхівським народним 

судом 13 червня 1933 року справа припине-
на у зв’язку зі смертю підсудного. Реабіліто-
ваний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1064      

ЧЕБАНОВ Мойсей Герасимович, 1882 р.
народження, смт Луганське Артемівсько-
го р-ну Донецької області, українець, мало-
грамотний. Проживав у м. Гуляйполі того 
ж р-ну Запорізької області. Тимчасово ніде 
не працював. Заарештований 8 грудня 1943 
року. Звинувачення: розповсюджував контр-
революційну націоналістичну літературу 
шляхом продажу її на ринку. УНКДБ по За-
порізькій області 4 лютого 1944 року спра-
ву припинено за недоведенням обвинувачен-
ня, з-під варти звільнений. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1336

ЧЕБОТРЬОВ Іван Федорович, 1870 р.
народження, нар. і проживав у с. Радивонів-
ка Якимівського р-ну Запорізької області, ро-
сіянин, освіта початкова. Тесляр к-спу «Чер-
вона зірка» в с. Радивонівка. Заарештова-
ний 15 листопада 1932 року. Звинувачення: 
проводив систематичну агітацію проти здій-
снюваних радянською владою кампаній на 
селі. Дніпропетровським обласним відділом 
ДПУ 22 грудня 1932 року справа припинена 
за недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 615

ЧЕБОТАРЬОВА 
Катерина  Василівна,
1887 р. народження,     
м. Кишинів (Молдо-
ва), молдаванка, не-
письменна. Прожива-
ла в   м. Пологах того 
ж р-ну Запорізької об-
ласті, без певних за-
нять. Заарештована                                

7 липня 1941 року. Звинувачення: поширю-
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вала чутки про перемогу Німеччини і по-
разку Червоної армії. Військовим трибуна-
лом Томського гарнізону (Росія) 14 листопа-
да 1942 року засуджена до 4 років позбавлен-
ня волі. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1142

ЧЕМЕДЖИДІС Костянтин Степано-
вич, 1915 р. народження, м. Новоросійськ 
Краснодарського краю, грек, освіта серед-
ня. Проживав у с. Вознесенка (нині в межах                                                                                  
м. Запоріжжя). Студент Запорізького ма-
шинобудівного інституту. Заарештований          
28 січня 1938 року. Звинувачення: проводив 
контрреволюційну націоналістичну агітацію 
серед студентів. УНКВС по Запорізькій об-
ласті 20 березня 1939 року справу припинено 
за недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1728

ЧЕНЧЕНКО Василь Олексійович, 
1917 р. народження, м. Енгельс Саратовської 
області (Росія), українець, освіта початко-
ва. Проживав у м. Запоріжжі. Електромон-
тер Запорізької нафтобази. Заарештований 
11 вересня 1941 року. Звинувачення: був во-
роже налаштований до радянської влади, вів 
наклепницьку пропаганду на адресу керівни-
ків партії та радянської влади. УНКВС по Ір-
кутській області 31 жовтня 1942 року справу 
припинено через психічну хворобу підсудно-
го, з-під варти звільнений. Реабілітований у 
2000 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1129, 1166

ЧЕПІЛЄВ Георгій Іванович, 1891 р. 
народження, нар. і проживав у с. Преслав 
Приморського р-ну Запорізької області, бол-
гарин, освіта початкова, одноосібник. За-
арештований 26 квітня 1931 року. Звинува-
чення: агітував селян не вступати до кол-
госпу. Мелітопольським районним судом                       
19 липня 1931 року засуджений до 2 років по-
збавлення волі і 4 років поразки в правах за                                                                                    

антирадянську агітацію. Реабілітований у 
1995 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 388

ЧЕПОВ Іван Захарович, 1909 р. народ-
ження, м. Севастополь АР Крим, росіянин, 
освіта початкова, кандидат у члени ВКП(б) 
до 1931 року. Проживав у м. Запоріжжі. Ма-
ляр складального цеху Запорізького парово-
зоремонтного заводу. Заарештований 8 лис-
топада 1937 року. Звинувачення: був учасни-
ком контрреволюційної організації, вів ди-
версійну діяльність на заводі. НКВС СРСР і 
Прокурором СРСР 15 грудня 1937 року за-
суджений до розстрілу. Вирок виконано             
30 грудня 1937 року. Місце поховання неві-
доме. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1602

ЧЕПУРКО-АВЕРИЧЕВ Петро Мико-
лайович, 1876 р. народження, м. Оріхів того 
ж р-ну Запорізької області, українець, освіта 
початкова. Без певного місця проживання і 
роботи. Заарештований 21 червня 1937 року. 
Звинувачення: проводив антирадянську агі-
тацію. Дніпропетровським обласним судом 
16 грудня 1937 року засуджений до 5 років 
позбавлення волі і 3 років поразки в правах. 
Реабілітований у 1990 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 722

ЧЕПУРНИЙ Григорій Іванович, 1897 
р. народження, с. Спаське Мелітопольсько-
го р-ну, проживав у с. Новоданилівка Яки-
мівського р-ну Запорізької області, украї-
нець, освіта початкова. Колгоспник, комір-
ник к-спу «Центральна». Заарештований     
14 грудня 1932 року. Звинувачення: прово-
див антирадянську діяльність (незаконно ви-
давав продукти). Дніпропетровським облас-
ним судом 13 січня 1933 року засуджений до 
8 років позбавлення волі і 5 років поразки в 
правах. Верховним судом УРСР 23 вересня 
1935 року термін покарання зменшено до 2,5 
років позбавлення волі. З врахуванням часу 
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перебування в ув’язненні з-під варти звільне-
ний. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 872

Ч Е Р ВА Н С Ь К А 
Надія Пилипівна, 
1924 р.   народження, 
с. Ганноопанлинка, про-
живала в с. Ганнів-
ка Приазовського р-ну 
Запорізької області, 
українка, освіта серед-
ня, член ВЛКСМ. Вчи-
телька російської мови 

і літератури в школі с. Ганнівка. Заарештована 
29 квітня 1951 року. Звинувачення: на тимча-
сово окупованій німцями території працюва-
ла вчителькою, згодом була вигнана до Німеч-
чини. Запорізьким обласним судом 29 червня 
1951 року засуджена до 25 років позбавлення 
волі і 5 років поразки в правах за антирадян-
ську діяльність і наклепи на керівників партії 
та уряду. Верховним судом УРСР 16 лютого 
1956 року вирок обласного суду скасовано за 
відсутністю складу злочину, з-під варти звіль-
нена. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1601

ЧЕРВОНЯЩИЙ Макар Власович, 
1889 р. народження, нар. і проживав у                                
с. М-Бурдзенківка (стара назва) Долинського 
р-ну Криворізького округу (за старим адмін-
територ. поділом), українець, малограмот-
ний. Вантажник залізн. ст. Довгинцеве. За-
арештований 13 серпня 1936 року. Звину-
вачення: агітував селян проти вступу в кол-
госп. Дніпропетровським обласним судом 
19 грудня 1936 року за антирадянську агіта-
цію засуджений до 1,5 року позбавлення волі  
та 1 року поразки в правах. Реабілітований у 
1990 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 847

ЧЕРГІК (ЧЕГРІК) Іван Калинович, 
1892 р. народження, нар. і проживав у с. Пе-
трівське Лозівського р-ну Харківської об-
ласті, українець, малограмотний. Рядовий      

колгоспник к-спу в с. Петрівське. Тимчасово 
перебував у Запорізькій тюрмі. Тюремна ін-
спекція УНКВС Запорізької області 20 серп-
ня 1939 року висунула звинувачення: пере-
буваючи в камері тюрми, проводив серед 
в’язнів контрреволюційну агітацію. Запо-
різьким обласним судом 21 листопада 1939 
року справа припинена за недоведенням об-
винувачення. Подальша його доля невідома. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 233

ЧЕРЕДНИК Іван Федотович, 1900 р. 
народження, нар. і проживав у с. Вороши-
ловка (нині с. Любимівка) Гуляйпільського 
р-ну Запорізької області, українець, освіта 
початкова. Їздовий колгоспу «Перемога». 
Заарештований 23 липня 1938 р. Звинува-
чення: був активним учасником махнов-
ської повстанської організації, вів контр-
революційну діяльність. Запорізьким об-
ласним судом 23 липня 1939 р. засудже-
ний до  1 року позбавлення волі з пораз-
кою виборчих прав на 1 рік. З урахуванням 
попереднього ув’язнення впродовж 1 року 
з-під варти звільнений. Реабілітований у        
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 34

ЧЕРЕДНИЧЕНКО Леонтій Мартинович,
1903 р. народження, с. Михайло-Лукашеве 
Вільнянського р-ну, проживав у с. Остров-
ське Новомиколаївського р-ну Запорізької 
області, українець, малограмотний. Рядовий 
колгоспник к-спу «Долина праці» в с. Ост-
ровське. Заарештований 2 грудня 1937 року. 
Звинувачення: агітував селян не продава-
ти хліб державі через кооперацію. Дніпро-
петровським обласним судом 8 лютого 1938 
року за антирадянську агітацію засуджений 
до 3 років позбавлення волі і 1 року пораз-
ки в правах. Верховним судом УРСР 3 трав-
ня 1938 року справу припинено за недове-
денням злочину, з-під варти звільнений. По-
мер 23 червня 1947 р. Місце поховання неві-
доме. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 88
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ЧЕРЕНКЕВИЧ Петро Матвійович, 
1893 р. народження, с. Залужжя Новогрудсько-
го р-ну Гродненської області (Білорусь), по-
ляк, освіта початкова. Проживав у смт Яки-
мівка того ж р-ну Запорізької області. Заготі-
вельник худоби контори Дніпрохарчоторгу. 
Заарештований 21 травня 1938 року. Звинува-
чення: учасник контрреволюційної диверсійно-
повстанської організації. Військовим трибуна-
лом Харківського військового округу 15 лип-
ня 1939 року засуджений до 10 років позбав-
лення волі і 5 років поразки в правах за анти-
радянську агітацію і вихваляння ворога народу 
Троцького. Військовою колегією Верховного 
суду СРСР 5 червня 1940 року справу припи-
нено за відсутністю складу злочину, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1940 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1685

ЧЕРЕПУХІН Микола Онисимович, 
1896 р. народження, смт Якимівка того ж р-ну, 
проживав у м. Мелітополі Запорізької облас-
ті, росіянин, освіта початкова, член ВКП(б) 
до 1922 року. Технік-будівельник при 2-й лі-
чильній конторі житлового управління. Зааре-
штований 5 квітня 1938 року. Звинувачення: 
займався серед населення антирадянською 
діяльністю. Мелітопольський РВ НКВС                                                                                        
22 грудня 1938 звернувся до УНКВС по Дні-
пропетровській області з поданням про звіль-
нення обвинувачуваного з-під варти у зв’язку 
з недоведенням звинувачення. Подальша його 
доля невідома. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 472

ЧЕРЕП’ЯНА Агафія Аврамівна, 1904 р.
народження, с. Устинівка того ж р-ну, прожи-
вала в с. Благодатне Долинського р-ну Кіро-
воградської області, українка, неписьменна, 
одноосібниця. Заарештована 17 січня 1933 
року. Звинувачення: проводила контррево-
люційну діяльність, агітувала проти захо-
дів радянської влади на селі. Долинським РВ 
ДПУ 11 лютого 1933 року справа припинена 
за недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнена. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1053

ЧЕРЕП’ЯНИЙ Андрій Севастянович, 
1908 р. народження, нар. і проживав у с. Бла-
годатне Долинського р-ну Кіровоградської 
області, українець, малограмотний. Робіт-
ник радгоспу «Реконструктор» в с. Благодат-
не. Заарештований 1 січня 1933 року. Звину-
вачення: проводив контрреволюційну діяль-
ність, агітував проти заходів радянської вла-
ди на селі. Подальша його доля невідома. Ре-
абілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1053 

ЧЕРЕП’ЯНИЙ Василь Леонтійович, 
1891 р. народження, нар. і проживав у с. Бла-
годатне Долинського р-ну Кіровоградської 
області, українець, малограмотний, селянин-
одноосібник. Заарештований 1 січня 1933 
року. Звинувачення: проводив контрреволю-
ційну діяльність, агітував проти заходів ра-
дянської влади. Подальша його доля невідо-
ма. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1053

ЧЕРЕП’ЯНИЙ Микола Федорович, 
1897 р. народження, Кубанська область (так 
у кр. справі), українець, неписьменний. Про-
живав у с. Благодатне Долинського р-ну Кі-
ровоградської області, селянин-одноосібник. 
Заарештований 1 січня 1933 року. Звинува-
чення: проводив контрреволюційну діяль-
ність, агітував проти заходів радянської вла-
ди на селі. Подальша його доля невідома. Ре-
абілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1053    

ЧЕРКАСОВ Микола Наумович, 1900 р.
народження, с. Жовте П’ятихатського р-ну 
Дніпропетровської області, українець, осві-
та незакінчена вища, член ВКП(б) у 1937-
1938 рр. Проживав у смт Приазовське того 
ж р-ну Запорізької області. Директор серед-
ньої школи № 1 в смт Приазовське. Зааре-
штований 20 травня 1938 року. Звинувачен-
ня: учасник української контрреволюційної 
націоналістичної організації. Приазовським 
РВ НКВС 28 липня 1938 року справу при-
пинено у зв’язку зі смертю обвинувачувано-

28 Зам. № 3393
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го від «паралічу серця» 14 червня 1938 року 
в Мелітопольській тюрмі. Реабілітований у 
1963 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1792

ЧЕРКАШИН Архип Миколайович, 
1879 р. народження, с. Семенівка Меліто-
польського р-ну, проживав у м. Мелітополі 
Запорізької області, росіянин, малограмот-
ний. Залізничник на залізн. ст. Мелітополь. 
Заарештований 23 січня 1932 року. Звину-
вачення: проводив антирадянську агітацію. 
Дніпропетровським обласним судом 19 жов-
тня 1932 року справа припинена за недове-
денням складу злочину, з-під варти звільне-
ний. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1065

ЧЕРКУН Мефодій Васильович, 1912 р. 
народження, с. Чапаєвка, проживав у с. Шев-
ченка Пологівського р-ну Запорізької облас-
ті, українець, освіта початкова. Колгоспник 
к-спу ім. Шевченка. Заарештований 18 квіт-
ня 1946 року. Звинувачення: в 1941 році пе-
рейшов до німців і здався в полон, був по-
ліцаєм. Військовим трибуналом Таврійсько-
го військового округу 20 жовтня 1946 року 
справа припинена за недоведенням складу 
злочину, з-під варти звільнений. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1005

ЧЕРНЄВ Іван Миколайович, 1900 р. 
народження, нар. і проживав у с. Райнівка 
Приморського р-ну Запорізької області, бол-
гарин, освіта не встановлена. Рядовий кол-
госпник к-спу в с. Райнівка. Заарештований 
у березні 1938 року. Звинувачення: прово-
див контрреволюційну агітацію на селі. По-
дальша його доля невідома. Реабілітований у 
1991 році.

ДАЗО, Ф.Р. – 5747, оп. 3, спр. 442

ЧЕРНЄВ Микола Минович, 1888 р. на-
родження, нар. і проживав у с. Райнівка При-
морського р-ну Запорізької області, бол-
гарин, освіта не встановлена. Колгоспник 

к-спу в с. Райнівка. Заарештований у лютому 
1938 року. Звинувачення: проводив контрре-
волюційну агітацію на селі. Подальша його 
доля невідома. Реабілітований у 1991 році.

ДАЗО. Ф.Р. 5747, оп. 3, спр. 442 

ЧЕРНИШЕНКО (ЧЕРНИШ) Іван Гри-
горович, 1887 р. народження, нар. і про-
живав у с. Степне Запорізького р-ну Запо-
різької області, українець, малограмотний. 
Колгоспник к-спу в с. Степне. Заарештова-
ний 26 лютого 1931 року, а 15 липня 1931 
року переведений на підписку про невиїзд. 
Звинувачення:агітував проти заходів радян-
ської влади на селі. Прокурором м. Запоріж-
жя 16 вересня 1931 року справа припинена за 
недоведенням злочину, підписка про невиїзд 
анульована. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 384

ЧЕРНИШОВ Михайло Миколайович, 
1899 р. народження, станиця Котовського 
Хоперського округу Сталінградської облас-
ті (так у кр. справі), росіянин, освіта почат-
кова. Проживав у с. Нововасилівка Приазов-
ського р-ну Запорізької області. Головний 
бухгалтер Нововасилівського маслозаводу.                      
Заарештований 14 серпня 1938 року. Звину-
вачення: агітував проти радянської влади та 
її керівництва. Запорізьким обласним судом 
8 травня 1939 року засуджений до 3 років по-
збавлення волі і 3 років поразки в правах за 
контрреволюційну агітацію. Реабілітований 
у 1993 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 628

ЧЕРНЯК Уляна Єрофіївна, 1880 р. на-
родження, нар. і проживала в с. Гурівка До-
линського р-ну Кіровоградської області, 
українка, неписьменна, одноосібниця. Заа-
рештована 19 грудня 1932 року. Звинувачен-
ня: агітувала проти заходів радянської влади 
на селі. Долинським РВ ДПУ 15 лютого 1933 
року справа припинена за недоведенням об-
винувачення, з-під варти звільнена. Реабілі-
тована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1053 
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ЧЕТВЕРТАКОВА Ганна Андріївна, 
1890 р. народження, смт Нововасилівка Приа-
зовського р-ну, проживала в с. Астраханка Ме-
літопольського р-ну Запорізької області, росі-
янка, малограмотна, домогосподарка. Ново-
василівським РВ НКВС 26 жовтня 1935 року 
відібрана підписка про невиїзд. Звинувачен-
ня: листувалася з закордонними фашистськими  
організаціями з метою одержання від них гро-
шової допомоги. Прокурором Дніпропетров-
ської області 20 квітня 1936 року справа припи-
нена за недоведенням обвинувачення, запобіж-
ний захід скасовано. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 676

ЧИЖОВ Микола Іванович, 1872 р. на-
родження, с. Хринівка Бобрівського р-ну Во-
ронезької області (Росія), росіянин, малогра-
мотний. Проживав у м. Запоріжжі. Комір-
ник відділу капітального будівництва Дні-
провського алюмінієвого заводу. Заарештова-
ний 15 липня 1938 року. Звинувачення: про-
водив контрреволюційну агітацію. Запорізь-
ким обласним судом 26 квітня 1939 року засу-
джений до 4 років позбавлення волі за анти-
радянську агітацію. Верховним судом УРСР 
11 липня 1939 року вирок Запорізького облсу-
ду скасовано, справа припинена, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 748 

ЧОНГОВ Микола Михайлович, 1910 р. 
народження, нар. і проживав у с. Андрів-
ка Бердянського р-ну Запорізької області, 
болгарин, освіта початкова, член ВЛКСМ у        
1932 – 1938 рр. Завідуючий клубом в с. Ан-
дрівка. Заарештований 15 квітня 1938 року. 
Звинувачення: був учасником болгарської на-
ціоналістичної контрреволюційної повстан-
ської організації. Запорізьким обласним су-
дом 16 травня 1939 року справу припинено 
за недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 705

ЧОПЮК  Георгій  Дмитрович,  1922 р.
народження, нар. і проживав у с. Бабине                                                                     

Вижницького   р-ну   
Чернівецької  області,
українець, малограмот-
ний, одноосібник. Заа-
рештований 1 листопа-
да 1939 року. Звинува-
чення: перейшов кор-
дон з Румунії в СРСР 
і підозрювався в шпи-
гунстві. УДБ УНКВС 

по Запорізькій області 5 вересня 1940 року 
справа припинена за недоведенням обвину-
вачення, з-під варти звільнений і направлений 
на місце постійного проживання в Чернівець-
ку область. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 937

ЧОРНЕНЬКИЙ 
Василь Маркович, 
1905 р. народжен-
ня, нар. і проживав у          
с. Костянтинівка Ме-
літопольського р-ну 
Запорізької області, 
українець, освіта по-
чаткова. Рядовий кол-
госпник к-спу ім. Бу-

дьонного в с. Костянтинівка. Заарештований 
25 листопада 1943 року. Звинувачення: в пе-
ріод німецької окупації працював кварталь-
ним села і виказував фашистам комуністів 
та радянських активістів, відбирав у селян 
харчі. Мелітопольським МВ НКДБ 10 липня 
1944 року справу припинено за недоведен-
ням обвинувачення, з-під варти звільнений. 
Направлений у спецтабір НКВС для фільтра-
ції. Подальша його доля невідома. Реабіліто-
ваний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1410

ЧОРНИЙ Олександр Васильович, 1907 р.
народження, м. Севастополь АР Крим, росі-
янин, освіта незакінчена вища. Проживав у 
м. Запоріжжі. Помічник виконроба відділу 
механіка Дніпробуду в м. Запоріжжі. Зааре-
штований 5 травня 1933 року. Звинувачен-
ня: проводив антирадянську агітацію, праг-
нув 1-го травня організувати антирадянську 
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демонстрацію. Запорізьким МВ ДПУ 1 черв-
ня 1933 року справа припинена за недоведен-
ням звинувачення, з-під варти звільнений. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 387

ЧОРНИЙ Семен Ілліч, 1879 р. народ-
ження, нар. і проживав у с. Шевченка Поло-
гівського р-ну Запорізької області, українець, 
освіта початкова. Коваль колгоспу «Нове жит-
тя». Заарештований 6 листопада 1936 року. 
Звинувачення: проводив контрреволюційну ді-
яльність серед колгоспників. Дніпропетров-
ським обласним судом 15 березня 1937 року за-
суджений до 4 років позбавлення волі і 2 років 
поразки в правах. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 791

ЧОРНОУСОВ Георгій Микитович, 
1899 р. народження, нар. і проживав в м. За-
поріжжі, росіянин, освіта початкова. Бри-
гадир електромонтерів цегельного заводу 
Дніпробуду в м. Запоріжжі. Заарештований           
9 червня 1933 року. Звинувачення: співучас-
ник групи, що займалася контрреволюцій-
ною діяльністю на Дніпробуді. Запорізьким 
МВ ДПУ 19 серпня 1933 року справа при-
пинена за недоведенням злочину, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 389

ЧУБАР  Микола  Михайлович,  1907 р.
народження, с. Власівка (нині с. Чубарівка) По-
логівського р-ну Запорізької області,проживав 
у м. Запоріжжі,  українець, освіта початкова. 
Слюсар Запорізького Дніпрокомбінату Дні-
пробуду. Заарештований 9 травня 1932 року, а 
25 червня 1932 року переведений на підписку 
про невиїзд. Звинувачення: колишній куркуль, 
раніше його брати служили в білій армії до-
бровольцями, агітував проти радянської вла-
ди. Прокурором м. Запоріжжя 8 серпня 1932 
року справа припинена за недоведенням зло-
чину, підписка про невиїзд анульована. Реабі-
літований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 385

ЧУБЕНКО Володимир Лук’янович, 
1874 р. народження, нар. і проживав у                  
с. Мала Токмачка Оріхівського р-ну Запорізь-
кої області, українець, освіта початкова. Сто-
рож  колгоспу ім. ІІІ Інтернаціоналу. Зааре-
штований 18 жовтня 1946 року. Звинувачен-
ня: під час окупації, будучи старостою сіль-
госпобщини, виконував всі вказівки німець-
ких властей. Військовим трибуналом Тав-
рійського військового округу 23 листопада 
1946 року засуджений до 3 років позбавлен-
ня волі і 2 років поразки в правах. Звільне-
ний від покарання на підставі Указу Президії                                                                               
Верховної  Ради  СРСР  від  7  липня  1945 р.
про амністію. Реабілітований у 1991 року.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1284

ЧУБИР Григорій Терентійович, 1870 р. 
народження, нар. і проживав у с. Мала Ток-
мачка Оріхівського р-ну Запорізької області, 
українець, неписьменний. Колгоспник к-спу 
в с. Мала Токмачка. Заарештований 5 травня 
1931 року, а 27 липня 1931 року переведений 
на підписку про невиїзд. Звинувачення: пере-
бував у повстанській організації. Запорізьким 
МВ ДПУ 1 грудня 1931 року справа припине-
на за відсутністю складу злочину, запобіжний 
захід скасовано. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1063

ЧУВИЛІН  Олексій  Іванович,  1897 р.
народження, нар. і проживав у с. Веселе За-
порізького р-ну Запорізької області, украї-
нець, освіта початкова, селянин-одноосібник.          
Заарештований 29 жовтня 1930 року. Звину-
вачення: був учасником куркульського угру-
повання проти здійснюваних радянською вла-
дою заходів на селі. Народним судом м. Запо-
ріжжя 11 січня 1931 року засуджений до 3 ро-
ків позбавлення волі і 3 років поразки в пра-
вах з подальшим виселенням на 3 роки за межі 
Дніпропетровського округу за антирадянську 
діяльність. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1034

ЧУГУНОВ Григорій Миколайович, 
1897 р. народження, м. Владивосток (Росія), 
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росіянин, освіта середня. Проживав у м. Бер-
дянську Запорізької області. Начальник цеху  
№ 10 Бердянського Азово-Чорноморського 
заводу. Заарештований 26 серпня 1937 року. 
Звинувачення: займався шкідництвом на за-
воді. Запорізьким обласним судом 15 травня 
1939 року засуджений до 7 років позбавлення 
волі і 5 років поразки в правах за контррево-
люційний саботаж. Верховним судом УРСР               
11 вересня 1939 року звинувачення переква-
ліфіковане на невиконання посадовою осо-
бою покладених на неї обов’язків, що при-
звело до негативних наслідків. Міра пока-
рання встановлена в розмірі 2 років позбав-
лення волі. Враховуючи час перебування під 
слідством, з-під варти звільнений. Реабіліто-
ваний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 697

ЧУДАКОВ Михайло Васильович, 1898 р.
народження, с. Опарівка Стрижевського 
округу, Галичина (так у кр. справі), украї-
нець, освіта початкова. Проживав у с. Бог-
данівка Приазовського р-ну Запорізької об-
ласті. Сторож крамниці райспоживспілки 
в с. Богданівка. Заарештований 25 лютого 
1938 року. Звинувачення: проводив агітацію 
на зрив заходів радянської влади на селі. За-
порізьким обласним судом 26 травня 1939 
року справа припинена за недоведенням ан-
тирадянської агітації, з-під варти звільне-
ний. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 459

ДАЗО, Ф.Р. – 5747, оп. 3, спр. 442

ЧУДІН Григорій Опанасович, 1921 р. 
народження, с. Петро-Михайлівка Вільнян-
ського р-ну Запорізької області, українець, 
освіта неповна середня. Проходив військову 
службу на території Молдавської РСР в якос-
ті водія автомобіля. Заарештований 18 жов-
тня 1943 року. Звинувачення: проводив анти-
радянську агітацію, скоїв аварію, в результаті 
якої загинула людина, під час німецької оку-
пації мав зв’язок з поліцією. Військовим три-
буналом військ НКВС 17 липня 1944 року за-
суджений до 10 років позбавлення волі. Вер-
ховним судом СРСР 28 листопада 1953 року 

термін покарання скорочено до 5 років. По-
дальша його доля невідома. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1149

ЧУДНОВСЬКИЙ Михайло Максимо-
вич, 1896 р. народження, смт Михайлівка 
того ж р-ну, проживав у с. Калинівка (стара 
назва) Любимівської сільради Михайлівсько-
го р-ну Запорізької області, українець, освіта 
початкова. Рядовий колгоспник к-спу «Про-
летарська воля» в с. Калинівка. Заарештова-
ний 10 квітня 1938 року. Звинувачення: агі-
тував проти радянської влади, мав терорис-
тичні наміри проти вождів партії та уряду. 
Дніпропетровським обласним судом 2 черв-
ня 1938 року справа припинена за недоведен-
ням злочину, з-під варти звільнений. Реабілі-
тований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 383

ЧУЙКІН Іван Трохимович, 1899 р. на-
родження, нар. і проживав у смт Якимівка 
того ж р-ну Запорізької області, росіянин, 
малограмотний. Колгоспник к-спу ім. 12-річ-
чя Жовтня. Заарештований 1 січня 1933 року. 
Звинувачення: вів антирадянську агітацію 
проти хлібозаготівлі. Дніпропетровським 
облвіддвілом ДПУ 10 січня 1933 року спра-
ву припинено за станом здоров’я підсудно-
го, з-під варти звільнений. Реабілітований у 
2000 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1441

ЧУЙКІН Яків Трохимович, 1888 р. на-
родження, нар. і проживав у смт Якимів-
ка того ж р-ну Запорізької області, росія-
нин, освіта початкова. Моторист промарті-
лі «Стандарт» в смт Якимівка. Заарештова-
ний 20 січня 1938 року. Звинувачення: агіту-
вав робітників проти радянської влади. Запо-
різьким обласним судом 1 липня 1939 року 
справа припинена за недоведенням обвину-
вачення, з-під варти звільнений. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 458
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ЧУЛАКОВ Іван Георгійович, 1898 р. 
народження, нар. і проживав у с. Андрівка 
Бердянського р-ну Запорізької області, бол-
гарин, освіта початкова. Колгоспник к-спу в 
с. Андрівка. Заарештований 13 лютого 1934 
року. Звинувачення: виступав проти рішень 
партії і уряду щодо переселенців. Коларів-
ським РВ НКВС 9 березня 1934 року спра-
ву припинено (причина у кр. справі не вка-
зана), з-під варти звільнений. Реабілітований 
у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 664

ЧУРСІН Федір Сергійович, 1883 р. на-
родження, с. Пономарьовка Бугурусланско-
го р-ну Оренбурзької області, росіянин, ма-
лограмотний. Проживав у м. Запоріжжі. Бу-
ровий майстер «Запоріжсталі». Заарешто-
ваний 19 жовтня 1943 року. Звинувачен-
ня: у 1943 році був завербований німецьки-
ми органами для виявлення членів ВКП(б). 
УНКДБ по Запорізькій області 12 лютого 
1944 року справу припинено за недоведен-
ням обвинувачення, з-під варти звільнений. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1271

ЧУЧКОВ  Данило  Григорович,  1889 р.
народження, нар. і проживав у м. Гуляйпо-
лі того ж р-ну Запорізької області, українець, 
малограмотний. Колгоспник к-спу «Удар-
ник» в м. Гуляйполі. Заарештований 22 лис-
топада 1932 року. Звинувачення: агітував 
проти хлібозаготівель. Дніпропетровським 
обласним судом 29 листопада 1932 року 
справа припинена за недоведенням звинува-
чення, з-під варти звільнений. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 599

Ш
ШАБЛЯ Віктор Петрович, 1916 р. народ-

ження, нар. і проживав у с. Шевченко (ста-
ра назва) Долинського р-ну Кіровоградської 
області, українець, освіта початкова. Раді-
отехнік в Долинському радіовузлі зв’язку.    

Заарештований 5 березня 1936 року. Зви-
нувачення: збирав антирадянські частівки, 
слухав радіопередачі із закордону, насміхав-
ся над портретом Й.Сталіна. Дніпропетров-
ським обласним судом 19 липня 1936 року 
засуджений до 3 років позбавлення волі і 
1,5 року поразки в правах. Реабілітований у 
1993 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 834

ШАБСАЙ Мордух 
Абрамович,   1885 р.
народження, м. Херсон,
єврей, освіта початко-
ва. Проживав у м. Ток-
маку того ж р-ну Запо-
різької області. Завіду-
ючий торговим відді-
лом Дніпрохарчоторгу 
в м. Великий Токмак. 

Заарештований 13 серпня 1937 року. Звину-
вачення: проводив контрреволюційну шкід-
ницьку діяльність в державній торгівлі. За-
порізьким обласним судом 29 липня 1939 
року засуджений до 4 років позбавлення волі 
і 3 років поразки в правах за контрреволю-
ційну агітацію і дискредитацію радянської 
влади. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 354

ШАВКОВ (ШАВКО) Матвій Івано-
вич, 1888 р. народження, нар. і проживав у 
с. Перша Миколаївка (нині с. Миколаївка) 
Приазовського р-ну Запорізької області, ро-
сіянин, освіта початкова. Рядовий колгосп-
ник к-спу ім. Кірова в с. Перша Миколаїв-
ка, за іншими документами працював мото-
ристом в тому ж колгоспі. Заарештований 
25 лютого 1938 року. Звинувачення: прово-
див контрреволюційну агітацію, спрямова-
ну на зрив заходів радянської влади на селі. 
Запорізьким обласним судом 25 травня 1939 
року засуджений до 1 року позбавлення волі 
за контрреволюційну агітацію. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 625

ДАЗО. Ф.Р. – 5747, оп. 3, спр. 442
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ШАГАРОВА Єфросинія Агафіївна, 
1907 р. народження, с. Новогригорівка Ге-
нічеського р-ну Херсонської області, укра-
їнка, освіта початкова. Проживала в м. Ме-
літополі Запорізької області. Швачка в Ме-
літопольському авіаучилищі. Заарештована 
9 листопада 1943 року. Звинувачення: підо-
зрювалася у зв’язках з окупаційними влас-
тями. Запорізьким УНКДБ 10 червня 1944 
року справу припинено за відсутністю скла-
ду злочину, з-під варти звільнена. Реабіліто-
вана у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1353

ШАЙДИЦЬКА (ШАЙДЕЦЬКА) Марія 
Григорівна, 1897 р. народження, хут. Азе-
ліоз (стара назва) П’ятихатського р-ну Дні-
пропетровської області, полячка, малогра-
мотна. Проживала в м. Оріхові того ж р-ну 
Запорізької області, домогосподарка. Зааре-
штована   7 вересня 1935 року, а 2 листопада 
1935 року переведена на підписку про неви-
їзд. Звинувачення: отримувала значні суми 
іноземної валюти з Польщі для організа-
ції контрреволюційної роботи. Запорізьким 
міськвідділом НКВС 4 листопада 1935 року  
справа припинена за недоведенням обвину-
вачення, з-під варти звільнена. Реабілітова-
на у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 492

ШАМБАХЕР Рудольф Готлібович, 
1923 р. народження, нар. і проживав у с. Оле-
нівка Бердянського р-ну Запорізької області, 
німець, освіта незакінчена середня. Рахівник 
колгоспу «Челюскінець». Заарештований                            
10 липня 1941 року. Звинувачення: вніс в 
офіційний документ запис про поразку СРСР 
у війні з німцями. Військовим трибуналом                                                                                  
м. Томська 7 жовтня 1941 року справу при-
пинено за відсутністю складу злочину. З 
в’язниці не звільнений. Помер 19 травня 
1943 року у ВТК № 6 м. Томська. Реабіліто-
ваний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1204

ШАНДА Арсеній Іванович, 1890 р. 
народження, нар. і проживав у м. Полтаві, 
українець, малограмотний. Відбував пока-
рання в виправно-трудовій колонії м. Запо-
ріжжя. Запорізьким МВ НКВС 23 вересня 
1938 року звинувачений в проведенні контр-
революційної агітації серед ув’язнених. По-
мер 1 березня 1939 року в Запорізькій тюр-
мі. Прокурором Запорізької області 19 трав-
ня 1939 року справа припинена у зв’язку зі 
смертю обвинувачуваного. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 488

ШАНОВСЬКИЙ Іван Тарасович, 
1902 р. народження, с. Новоукраїнка 
Мар’їнського р-ну Донецької області, укра-
їнець, малограмотний. Проживав у с. При-
ютне Гуляйпільського р-ну Запорізької об-
ласті. Колгоспник к-спу ім. Дзержинсько-
го в с. Приютне. Заарештований 25 червня 
1938 року. Звинувачення: закликав колгосп-
ників не голосувати за кандидатів в депу-
тати Верховної Ради УРСР. Дніпропетров-
ським обласним судом 3 грудня 1938 року 
засуджений до 3 років позбавлення волі і 
1 року поразки в правах. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 491

ШАПОВАЛЕНКО Іван Микитович, 
1884 р. народження, с. Новоолексіївка, про-
живав у с. Орлівка Приморського р-ну За-
порізької області, українець, освіта почат-
кова, член ВКП(б) до 1934 р. Колгоспник 
к-спу ім. Ворошилова. Заарештований 25 
лютого 1938 року. Звинувачення: проводив 
антирадянську агітацію. УНКВС по Запо-
різькій області 8 червня 1939 року справа 
припинена за недоведенням обвинувачен-
ня, з-під варти звільнений. Реабілітований 
у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 808

ДАЗО, Ф.Р. – 5747, оп. 3, спр. 442
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ШАРЛОВСЬКА Марія Якимівна, 1891 р.
народження, м. Донецьк, росіянка, освіта по-
чаткова. Проживала в м. Запоріжжі, домогос-
подарка. Заарештована 19 листопада 1937 
року. Звинувачення: займалася антирадян-
ською діяльністю, виступала проти радян-
ської влади. Запорізьким МВ НКВС 21 лю-
того 1938 року справу припинено за недове-
денням обвинувачення, з-під варти звільне-
на. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 205

ШАРОВСЬКИЙ Михайло Михайлович,
1882 р. народження, нар. і проживав у             
м. Гуляйполі того ж р-ну Запорізької облас-
ті, українець, малограмотний. Розкуркуле-
ний, безробітний. Заарештований 25 жовтня 
1937 року. Звинувачення: проводив контрре-
волюційну агітацію, мав терористичні намі-
ри. Пологівським РВ НКВС 11 червня 1939 
року справа припинена за недоведенням зви-
нувачення, з-під варти звільнений. Реабіліто-
ваний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 810 

ШАРТНЕР Абрам Тобіасович, 1894 р. 
народження, нар. і проживав у с. Континус-
фельд (нині с. Довге) Чернігівського р-ну За-
порізької області, німець, освіта початкова. 
Голова колгоспу ім. Сталіна в с. Континус-
фельд. Заарештований 2 серпня 1938 року. 
Звинувачення: учасник німецької контррево-
люційної організації. Запорізьким обласним 
судом 26 вересня 1939 року справа припине-
на за недоведенням злочину – контрреволю-
ційної агітації, з-під варти звільнений. Реабі-
літований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 572

ШАТАЛОВ Дмитро Іванович, 1886 р. 
народження, нар. і проживав у смт Михайлів-
ка того ж р-ну Запорізької області, росіянин, 
освіта початкова. Чорнороб артілі інвалідів 
в смт Михайлівка. Заарештований 25 черв-
ня 1938 року. Звинувачення: активний учас-
ник секти баптистів, агітував проти виборів 
до Верховної Ради УРСР. Запорізьким облас-

ним судом 13 травня 1939 року справа припи-
нена за недоведенням злочину – антирадян-
ської агітації, з-під варти звільнений. Реабілі-
тований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 570

ШАУРСЬКИЙ Микола Степанович, 
1898 р. народження, х. Грузька Шумської 
сільради Троянівського р-ну Житомирської 
області (так у кр. справі), поляк, освіта по-
чаткова, член ВКП(б) 1935 р. Проживав у с. 
Широке Веселівського р-ну Запорізької об-
ласті. Завідуючий фермою радгоспу «Чер-
воний степ» в с. Веселе. Заарештований 30 
травня 1938 року. Звинувачення: колишній 
петлюрівець, займався шкідництвом у рад-
госпі. Запорізьким обласним судом 18 липня 
1939 року справу припинено за недоведен-
ням обвинувачення, з-під варти звільнений. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 464

ШАХМУРАДОВ Арутюн Акопович, 
1880 р. народження, м. Тегеран (Іран), ві-
рменин, освіта початкова. Проживав у м. За-
поріжжі. Продавець овочів міськхарчотор-
гу №2. Заарештований 5 лютого 1938 року. 
Звинувачення: підозрювався в шпигунстві на 
користь Ірану. УНКВС по Запорізькій облас-
ті 19 березня 1939 року справу припинено 
за недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1666

ШАХОВ Іван Ми-
хайлович, 1878 р. на-
родження, м. Микола-
їв тієї ж області, ро-
сіянин, освіта почат-
кова, член ВКП(б) у 
1924 – 1937 рр. Про-
живав у смт Чернігівка 
того ж р-ну Запорізь-
кої області. Завідую-
чий комунгоспу Черні-

гівського р-ну. Заарештований 29 липня 1937 
року. Звинувачення: раніше служив у білій 
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армії Денікіна, займався антирадянською ді-
яльністю. Дніпропетровським обласним су-
дом 4 грудня 1937 року засуджений до 5 ро-
ків позбавлення волі і 2 років поразки в пра-
вах за контрреволюційну агітацію. Реабіліто-
ваний у 1993 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 669

ШАХОВИЙ Микола Іванович (він же 
МАКАРОВ Григорій), 1927 р. народження, 
смт Велика Лепетиха того ж р-ну Херсон-
ської області, українець, освіта початкова. 
Проживав у дитбудинку с. Велика Лепетиха, 
вихованець цього ж дитбудинку. Заарешто-
ваний 15 листопада 1943 року. Звинувачен-
ня: підозрювався в шпигунстві на користь 
Німеччини. Запорізьким УНКВС 15 квітня 
1944 року справу припинено (мотив не вка-
заний), з-під варти звільнений. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1186

ШАХРАЙ Мойсей Прохорович, 1893 р.
народження, с. Балки Василівського р-ну, 
проживав у с. Благовіщенка Кам’янсько-
Дніпровського р-ну Запорізької області, 
українець, малограмотний. Городник кол-
госпу в с. Благовішенка. Заарещтований             
20 грудня 1943 року. Звинувачення: дезер-
тир Червоної армії, співробітничав з окупа-
ційними німецькими властями. Контррозвід-
кою «СМЕРШ» 3-ї гвардійської армії 27 лю-
того 1944 року справа припинена за недове-
денням звинувачення, з-під варти звільне-
ний. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1091  

ШВАРДИГУЛА Євтихій Ілліч, 1876 р. 
народження, нар. і проживав у с. Степне За-
порізького р-ну Запорізької області, украї-
нець, малограмотний, селянин-одноосібник. 
Заарештований 22 жовтня 1930 року, а             
4 листопада 1930 року переведений на під-
писку про невиїзд. Звинувачення: підозрю-
вався в антирадянських діях, спрямованих 
на зрив здійснюваних владою кампаній на 
селі. Запорізьким народним судом 8 лютого         

1931 року засуджений до 1,5 року позбав-
лення волі і 2 років поразки в правах. Запо-
різьким ОДПУ 4 листопада 1931 року спра-
ва припинена, з-під варти звільнений. Реабі-
літований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 207

ШВЕЙЦЕР Альберт Якович, 1894 р. 
народження, с. Рижове Близнюківського р-ну 
Харківської області, німець, освіта початко-
ва. Проживав у с. Рейхенфельд (нині с. Пло-
дородне) Михайлівського р-ну Запорізької 
області. Робітник промартілі «Спартак» Ми-
хайлівського р-ну. Заарештований 4 вересня 
1941 року. Звинувачення: антирадянськи на-
лаштований, висловлював невдоволення іс-
нуючим ладом. Опервідділом Актюбкомбі-
нату НКВС 23 лютого 1943 року справу при-
пинено за недоведенням обвинувачення. Чи 
був звільнений з-під варти – не встановлено. 
Подальша його доля невідома. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1875

ШВЕЙЦЕР  Готліб  Готлібович,  1882 р.
народження, нар. і проживав у с. Надгірне 
(нині с. Долинське) Бердянського р-ну За-
порізької області, німець, освіта незакінче-
на середня. Лимар колгоспу «Роте Штерн» в 
с. Надгірне. Заарештований 10 грудня 1937 
року. Звинувачення: вороже налаштований 
до існуючого ладу, вів активну контррево-
люційну роботу. Дніпропетровським облас-
ним судом 27 березня 1938 року засуджений 
до 3 років позбавлення волі і 1 року поразки 
в правах, а 29 вересня 1938 року тим же су-
дом засуджений до 5 років позбавлення волі і 
2 років поразки в правах за антирадянську ді-
яльність. Реабілітований у 1993 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1123

ШВЕЦЬ Євдокія Федотівна, 1910 р. на-
родження, м. Сімферополь АР Крим, росі-
янка, малограмотна. Проживала в м. Запо-
ріжжі. Тимчасово ніде не працювала. Зааре-
штована 23 жовтня 1943 року. Звинувачен-
ня: в період окупації німцями м. Запоріжжя у 
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себе на квартирі влаштувала кубло розпусти 
для німецьких солдатів і виказувала німець-
кій владі відданих СРСР громадян. УНКДБ 
по Запорізькій області 9 листопада 1943 року 
справу припинено за недоведенням обвину-
вачення, з-під варти звільнена. Реабілітована 
у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1290

ШВЕЦЬ Олексій Петрович, 1902 р. на-
родження, нар. і проживав у смт Кушугум 
Запорізького р-ну Запорізької області, укра-
їнець, малограмотний. Одноосібник-візник. 
Заарештований 20 жовтня 1943 року. Звину-
вачення: під час німецької окупації  своїм ко-
нем  возив для поліцейської дільниці і в сіль-
ську управу сіно, дрова, будівельні матеріа-
ли і таким чином служив окупаційній владі. 
УНКДБ по Запорізькій області 10 листопада 
1943 року справу припинено за недоведен-
ням обвинувачення, з-під варти звільнений. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1301

ШЕВКОПЛЯС (ШОВКОПЛЯС) Гри-
горій Олексійович, 1889 р. народження, нар. 
і проживав у с. Мала Білозерка Василівсько-
го р-ну Запорізької області, українець, осві-
та початкова. Без певних занять. Заарештова-
ний 15 квітня 1932 року. Звинувачення: про-
водив систематичну антирадянську агітацію, 
мав зв’язки з попом. Дніпропетровським об-
ласним відділом ДПУ 15 червня 1932 року 
справу припинено за недоведенням обвину-
вачення, з-під варти звільнений. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 163

ШЕВЧЕНКО Андрій Матвійович, 1887 
р. народження, нар. і проживав в с. Скельки 
Василівського р-ну Запорізької області, укра-
їнець, малограмотний, селянин-одноосібник. 
Заарештований 23 жовтня 1930 року, а 11 
грудня 1930 року переведений на підписку 
про невиїзд. Звинувачення: після розкурку-
лення вимагав повернути майно, займався 
агітацією проти здійснюваних радянською 

владою кампаній на селі. Прокурором 48-ї 
дільниці Запорізького округу 29 грудня 1930 
року справу припинено за недоведенням об-
винувачення, запобіжний захід скасовано. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1780

ШЕВЧЕНКО Дмитро Григорович, 1888 р.
народження, с. Юнаківка Сумського р-ну 
Сумської області, українець, освіта почат-
кова, член ВКП(б) у 1920 – 1936 рр. Прожи-
вав у м. Запоріжжі. Комірник паровозоре-
монтного заводу в м. Запоріжжі. Заарешто-
ваний 15 вересня 1936 року. Звинувачення: 
систематично проводив контрреволюційну 
троцькістську агітацію. Дніпропетровським 
обласним судом 20 липня 1937 року засу-
джений до 3 років позбавлення волі і 2 ро-
ків поразки в правах за недонесення в орга-
ни НКВС про контрреволюційну діяльність 
інших осіб. Спеціальною колегією Дніпро-
петровського обласного суду 25 лютого 1938 
року з ув’язнення звільнений з врахуван-
ням захворювання туберкульозом легенів на 
останній стадії. Помер 12 березня 1940 року 
в м. Запоріжжі. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1750

ШЕВЧЕНКО Іван Григорович, 1883 р.
народження, с. Юнаківка Сумського р-ну 
Сумської області, українець, освіта почат-
кова. Проживав у м. Запоріжжі. Майстер 
складального цеху Запорізького паровозоре-
монтного заводу. Заарештований 15 листо-
пада 1937 року. Звинувачення: був учасни-
ком контрреволюційної організації і вів ди-
версійну діяльність. НКВС СРСР і Прокуро-
ром СРСР 15 грудня 1937 року засуджений 
до розстрілу за участь в контрреволюційній 
фашистській диверсійній організації. Вирок 
виконано 30 грудня 1937 року. Місце похо-
вання невідоме. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1602

ШЕВЧЕНКО Іван Захарович, 1896 р. 
народження, нар. і проживав у смт Михайлів-
ка того ж р-ну Запорізької області, українець, 
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освіта середня, одноосібник. Заарештований 
28 лютого 1931 року. Звинувачення: система-
тично агітував селян проти радянської влади, 
колективізації та хлібозаготівель. Прокуро-
ром Великотокмацького р-ну 23 травня 1931 
року справу припинено за недоведенням об-
винувачення, з-під варти звільнений. Реабілі-
тований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1791

ШЕВЧЕНКО Іван Якович, 1907 р. народ-
ження, с. Маячка Цюрупинського р-ну Хер-
сонської області, українець, освіта початкова. 
Проживав у м. Запоріжжі. Електромонтер За-
порізького заводу № 29 ім. Баранова. 29 лис-
топада 1943 року відібрана підписка про не-
виїзд. Звинувачення: підозрювався у співро-
бітництві з німцями. Запорізьким УНКВС    
21 грудня 1943 року справу припинено за від-
сутністю складу злочину, запобіжний захід 
скасовано. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1189 

ШЕВЧЕНКО Костянтин Андрійович, 
1886 р. народження, нар. і проживав у с. Вла-
сівка (нині с. Чубарівка) Пологівського р-ну 
Запорізької області, українець, освіта почат-
кова. Сторож к-спу «Соцперебудова». Заареш-
тований 26 серпня 1937 року. Звинувачення: 
проводив серед колгоспників контрреволю-
ційну агітацію проти радянської влади, ви-
хваляв ворогів народу. Дніпропетровським 
обласним судом 16 грудня 1937 року засу-
джений до 5 років позбавлення волі з обме-
женням у правах на 2 роки, а 8 жовтня 1938 
року тим же судом виправданий за недове-
денням обвинувачення, з-під варти звільне-
ний. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 105  

ШЕВЧЕНКО Микола Митрофанович, 
1908 р. народження, с. Борисівка Нікополь-
ського р-ну Дніпропетровської області, украї-
нець, освіта початкова. Проживав у м. Запоріж-
жі. Підривник підривного відділу Дніпробуду. 
Заарештований 27 квітня 1933 року. Звинува-
чення:  займався  шкідництвом  на  Дніпробуді.
Запорізьким МВ ДПУ 8 червня 1933 року  

справу припинено за недоведенням звину-
вачення, з-під варти звільнений. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 196

ШЕВЧЕНКО Степан Якимович, 1895 р.
народження,  с.  Преображенка,  проживав  у 
с. Кринички (нині с. Червона Криниця) Пре-
ображенської сільради Оріхівського р-ну За-
порізької області, українець, освіта початко-
ва.  Колгоспник  к-спу  «Червона Криниця» в                                      
с. Кринички. Заарештований 14 грудня 1932 
року, а 11 березня 1933 року переведений на 
підписку про невиїзд. Звинувачення: проводив 
антирадянську агітацію. Оріхівським районним 
судом 9 квітня 1933 року засуджений до 3 років 
позбавлення волі. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 965

ШЕВЧЕНКО Тимофій Євтихійович, 
1879 р. народження, нар. і проживав у с. Ле-
ніна Перше (нині в межах м. Токмака) Ток-
мацького р-ну Запорізької області, українець, 
освіта початкова. Чорнороб на поденних ро-
ботах у громадян м. Токмака. Заарештований 
4 листопада 1936 р. Звинувачення: в минуло-
му – куркуль, нині – український націоналіст, 
проводить контрреволюційну агітацію, ро-
бить наклепи на вождів партії. Дніпропетров-
ським обласним судом 19 березня 1937 р. за-
суджений до 5 років позбавлення волі і 3 ро-
ків поразки в правах за антирадянську агіта-
цію. Реабілітований у 1995 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 76   

ШЕВЧЕНКО Яків Іванович, 1903 р. на-
родження, м. Вільнянськ того ж р-ну Запорізь-
кої області, українець, освіта вища. Проживав 
у с. Новомихайлівка Новотроїцького р-ну Хер-
сонської області. Учитель Новомихайлівської 
НСШ. Заарештований 15 липня 1938 року. 
Звинувачення: проводив антирадянську агіта-
цію проти партії та уряду. Запорізьким облас-
ним судом 20 серпня 1938 року виправданий 
за недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 162
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ШЕЛЕНБЕРГ Іван Іванович, 1884 р. 
народження, нар. і проживав у с. Миколай-
Поле Запорізького р-ну Запорізької облас-
ті, німець, освіта початкова. Столяр колгос-
пу «Ейгенкейт». Заарештований 2 лютого 
1933 року. Звинувачення: проводив контрре-
волюційну агітацію серед німців-колоністів 
у Миколай-Полі. Запорізьким МВ ДПУ               
16 квітня 1933 року справу припинено за 
недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1999 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 195

ШЕЛЕНБЕРГ Яків Християнович, 
1884 р. народження, нар. і проживав у           
с. Новокраснівка Володарського р-ну До-
нецької області, німець, освіта початкова. 
Колгоспник к-спу в с. Новокраснівка. Заа-
рештований 26 листопада 1932 року. Звину-
вачення: займався шкідництвом – розкра-
дав колгоспний хліб. Дніпропетровським 
обласним судом 2 грудня 1932 року засу-
джений до 10 років позбавлення волі з кон-
фіскацією особистого майна. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 887

ШЕЛЕСТ Іван Васильович,  1906 р.
народження, нар. і проживав у смт Кушу-
гум Запорізького р-ну Запорізької області, 
українець, малограмотний, одноосібник. За-
арештований 4 листопада 1943 року. Звину-
вачення: в період німецької окупації висту-
пав проти виділення присадибних ділянок 
сім’ям комуністів, співробітничав з поліці-
єю у справі виявлення радянських партиза-
нів і парашутистів. УНКДБ по Запорізькій 
області 25 січня 1944 року справу припинено 
за недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1372

ШЕЛЕСТ Іван Панасович, 1896 р. на-
родження, нар. і проживав у смт Кушугум 
Запорізького р-ну Запорізької області, укра-
їнець, освіта початкова. Грабар вапняково-
го заводу райпромкомбінату в смт Кушугум.                                          

Заарештований 25 черв-
ня 1938 року. Звинува-
чення: проводив серед 
населення антирадян-
ську агітацію, спря-
мовану на зрив вибо-
рів до Верховної Ради 
СРСР. Запорізьким об-
ласним судом 1 квітня 
1939 року справу при-

пинено за недоведенням обвинувачення, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 465

ШЕЛЕХ Юхим Якович, 1902 р. народ-
ження, нар. і проживав у с. Успенівка Гуляй-
пільського р-ну Запорізької області, украї-
нець, освіта початкова. Рядовий колгоспник 
к-спу «Сила сталі» в с. Успенівка. Заарештова-
ний 23 червня 1938 року. Звинувачення: актив-
ний учасник контрреволюційної махновсько-
повстанської організації. Запорізьким облас-
ним судом 22 липня 1939 року справа припи-
нена за недоведенням обвинувачення, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 462

ШЕЛУДЬКО Георгій Тимофійович, 1903 р.
народження, станиця Новотиторовська Кубан-
ського округу (так у кр. справі), росіянин, осві-
та початкова. Проживав у м. Павлограді того 
ж р-ну Дніпропетровської області. Командир 
взводу 88-го стрілецького полку 30-ї Уральської
(в м. Запоріжжі) стрілецької дивізії. Заарешто-
ваний 26 вересня 1936 року. Звинувачення: се-
ред червоноармійців пропагував ідеї Троцько-
го. Військовим трибуналом 7-го стрілецько-
го корпусу 23 грудня 1936 року засуджений до 
3 років позбавлення волі за проведення серед 
червоноармійців антирадянських контррево-
люційних розмов. Помер 16 квітня 1938 року 
в концтаборі «П’ятирічка» Північсхідтабору 
НКВС СРСР. Реабілітований у 1963 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 84

ШЕЛУКОВА Онисія Іванівна, 1881 р. 
народження, смт Нововасилівка Приазов-
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ського р-ну, проживала в м. Мелітополі За-
порізької області, домогосподарка. Меліто-
польським РВ НКВС 26 січня 1936 року ві-
дібрана підписка про невиїзд. Звинувачення: 
учасниця сектантської організації «Допомо-
га». Прокурором Дніпропетровської області 
3 травня 1936 року справу припинено за від-
сутністю складу злочину, запобіжний захід 
скасовано. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 824

ШЕЛЬ Матвій Матвійович, 1871 р. на-
родження, с. Михайло-Лукашеве, проживав 
у с. Першозванівка Вільнянського р-ну Запо-
різької області, німець, освіта початкова. Тес-
ляр колгоспу ім. Луначарського в с. Першо-
званівка. Заарештований 2 серпня 1938 року, 
а 1 червня 1939 року переведений на підпис-
ку про невиїзд за станом здоров’я. Звинува-
чення: учасник контрреволюційної організа-
ції.  Помер 7 червня 1939 року. Запорізьким 
обласним судом 27 вересня 1939 року справу 
припинено у зв’язку зі смертю обвинувачу-
ваного. Реабілітований у 2000 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 741

ШЕМЕНЯЄВ Михайло Фадейович, 
1909 р. народження, с. Тихий Смоленської об-
ласті, Росія (так у кр. справі), росіянин, мало-
грамотний. Проживав у с-щі Сиваш Генічесь-
кого р-ну Херсонської області. Колгоспник 
к-спу «Червона Зірка» в с. Сиваш. Заареш-
тований 3 січня 1944 року. Звинувачення: са-
ботував поставку зерна державі. Прокурором 
Запорізької області 17 лютого 1944 року спра-
ву припинено за недоведенням обвинувачен-
ня, з-під варти звільнений. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1220 

ШЕПЕЛЬ Єгор Васильович, 1880 р. на-
родження, нар. і проживав у с. Старобогда-
нівка Михайлівського р-ну Запорізької об-
ласті, росіянин, освіта початкова. Рядовий 
колгоспник к-спу «Іскра». Заарештований 
9 червня 1938 року. Звинувачення: прово-
див контрреволюційну діяльність, спрямо-

вану на повалення радянської влади. Запо-
різьким обласним судом 17 червня 1939 року 
виправданий за недоведенням обвинувачен-
ня, з-під варти звільнений. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 137

ШЕПЕЛЬ Харитон Андрійович, 1894 р.
народження, нар. і проживав у с. Орлівка 
Приморського р-ну Запорізької області, ро-
сіянин, освіта початкова. Без певних занять. 
Заарештований 25 січня 1937 року. Звинува-
чення: систематично проводив контрреволю-
ційну роботу проти заходів радянської вла-
ди на селі. Дніпропетровським обласним су-
дом 29 жовтня 1937 року справу припинено у 
зв’язку з психічним розладом обвинувачува-
ного і необхідністю його лікування в психіа-
тричній лікарні. Подальша його доля невідо-
ма. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 790

ШЕФЕР Християн Петрович, 1894 р. 
народження, нар. і проживав у с. Сергіївка 
Новомиколаївського р-ну Запорізької облас-
ті, німець, освіта не встановлена. Колгосп-
ник к-спу «Батьківщина». Заарештований               
3 вересня 1941 року. Звинувачення: отриму-
вав «гітлерівську допомогу», будучи направ-
леним на оборонні роботи, залишився на 
окупованій території (так у кр. справі). По-
мер в Івдельтаборі НКВС СРСР 27 лютого 
1942 року до винесення вироку. УНКВС по 
Свердловській області 16 квітня 1942 року 
справу припинено у зв’язку зі смертю обви-
нувачуваного. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1443

ШИЛО Павло Федотович, 1896 р. на-
родження, нар. і проживав у с. Кінські Роз-
дори Пологівського р-ну Запорізької облас-
ті, українець, малограмотний. Безробітний, 
розкуркулений. Заарештований 30 серпня 
1931 року, а 5 жовтня 1931 року переведе-
ний на підписку про невиїзд. Звинувачення: 
учасник групового підпалу клуні кандидата 
в чл. КП(б)У Бідного. Чубарівським РВ ДПУ        
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10 жовтня 1931 року справу припинено за не-
доведенням складу злочину, запобіжний за-
хід скасовано. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1004

ШИЛОВ Михайло Васильович, 1904 р.
народження, м. Тальне того ж р-ну Черкась-
кої області, українець, освіта незакінчена 
вища, член ВКП(б) у 1925 – 1936 рр. Прожи-
вав у м. Запоріжжі. Секретар Сталінського 
райкому партії м. Запоріжжя. Заарештований 
11 січня 1936 року. Звинувачення: був учас-
ником контрреволюційного троцькістсько-
го підпілля, вів контрреволюційну троць-
кістську діяльність. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 5 лютого 1938 року засуджений 
до 8 років позбавлення волі, 3 жовтня 1942 
року тим же позасудовим органом термін по-
карання зменшено на 2 роки за відмінну по-
ведінку. Реабілітований у 1956 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1604

ШИНГУР Іван Олексійович, 1902 р. 
народження, нар. і проживав у с. Кінські 
Роздори Пологівського р-ну Запорізької об-
ласті, українець, малограмотний, селянин-
одноосібник. Заарештований 30 серпня 1931 
року, а 5 жовтня 1931 року переведений на 
підписку про невиїзд. Звинувачення: учас-
ник групового підпалу клуні кандидата в 
чл. КП(б)У Бідного. Чубарівським РВ ДПУ        
10 жовтня 1931 року справу припинено за не-
доведенням обвинувачення, запобіжний за-
хід скасовано. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1004

ШИРОБОКОВ Герасим Пилипович, 
1885 р. народження, с. Руда Конишевсько-
го р-ну Курської області (Росія), росіянин, 
малограмотний. Проживав у м. Запоріж-
жі. Штукатур 5-ї дільниці Дніпробуду. За-
арештований 9 травня 1932 року, а 26 червня 
1932 року переведений на підписку про не-
виїзд.  Звинувачення: систематично прово-
див антирадянську агітацію, втік із села від 
висилки. Запорізьким МВ ДПУ 1 липня 1932 
року справу припинено за недоведенням об-

винувачення, запобіжний захід скасовано. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 194

ШИТЦ Християн Генріхович, 1908 р. на-
родження, нар. і проживав у с. Старобіловеж 
(нині с. Біловеж) Розівського р-ну Запорізької 
області, німець, освіта початкова, кандидат у 
чл. ВКП(б). Бригадир колгоспу ім. 19 МЮД 
в с. Біловеж. Заарештований 5 вересня 1941 
року. Звинувачення: німець за національністю, 
вороже налаштований елемент. Помер в тю-
ремній лікарні м. Челябінська (Росія) 21 лис-
топада 1942 року. Магнітогорським МВ НКВС 
Челябінської області 4 квітня 1943 року спра-
ву припинено у зв’язку зі смертю обвинувачу-
ваного. Реабілітований у 2000 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1182

ШИЯН Степан Омелянович, 1914 р. на-
родження, нар. і проживав у с. Іванівка того 
ж р-ну Херсонської області, українець, освіта 
початкова. Рядовий колгоспник к-спу ім. Шев-
ченка. Заарештований 5 лютого 1936 року. 
Звинувачення: збиткувався над портретом 
тов. Сталіна (бив портрет батогом). Дніпро-
петровським обласним судом 28 квітня 1936 
року засуджений до 3 років позбавлення волі 
і 1,5 року поразки в правах за наругу над пор-
третом Сталіна. Реабілітований у 1990 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 828

ШІДМАН Евальд 
Омелянович, 1906 р. 
народження, Жито-
мирська область (так 
у кр. справі), німець, 
освіта не встановле-
на. Проживав у с. Ней-
борн (нині його не-
має) Токмацького р-ну 
Запорізької області. 

Швець колгоспу ім. Фрунзе в с. Нейборн. 
Заарештований 7 вересня 1941 року. Звину-
вачення: мав родичів за кордоном, отриму-
вав від них допомогу посилками і доларами. 
Помер 26 грудня 1941 року в Івдельтаборі 
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НКВС СРСР. УНКВС по Свердлорвькій об-
ласті 28 березня 1942 року справу припине-
но у зв’язку зі смертю обвинувачуваного. Ре-
абілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 849

ШІНДЛЕР Іван Іванович, 1911 р. на-
родження, нар. і проживав у с. Лейтергау-
зен (нині с. Тракторне) Михайлівського р-ну 
Запорізької області, німець, освіта почат-
кова. Рядовий колгоспник к-спу ім. Кірова      
Гохштадтської сільської ради. Заарештова-
ний 6 вересня 1941 року. Звинувачення: во-
роже налаштований проти радянської влади, 
в минулому куркуль, брат репресований за 
контрреволюційну діяльність. Евакуйований 
з прифронтової смуги в Актюбінський табір 
НКВС, де помер 26 жовтня 1942 року. Реабі-
літований у 1964 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1876

Ш Л Е Г Е Л Ь 
Адольф Генріхович, 
1906 р. народження, 
с. Ейгенфельд (нині 
с. Полянівка) Меліто-
польського р-ну, про-
живав у с. Рейхен-
фельд (нині с. Плодо-
родне) Михайлівського 
р-ну Запорізької облас-

ті, німець, освіта початкова. Вантажник пунк-
ту «Заготзерно» в с. Плодородне. Заарештова-
ний 3 вересня 1941 року. Звинувачення: вихо-
дець з куркульської сім’ї, націоналіст, в 1933 
році одержав матеріальну допомогу від роди-
чів з Німеччини. У вересні 1941 року евакуйо-
ваний в Актюбінську тюрму. Подальша його 
доля невідома. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1893

ШЛЕГЕЛЬ  Євген  Едуардович,  1916 р.
народження, нар. і проживав у с. Альт-
Нассау (нині с. Виноградне) Токмацького 
р-ну Запорізької області, німець, освіта не-
повна середня, член ВКСМУ. Завідувач ма-
газину сільського споживчого товариства в                                                       

с. Альт-Нассау. Заареш-
тований 14 травня 
1939 року. Звинува-
чення: учасник контр-
революційного угру-
повання, проводив ак-
тивну антирадянську 
діяльність. Запорізь-
ким обласним судом                                                   
19 серпня 1939 року 

засуджений до 8 років позбавлення волі і           
4 років поразки в правах. Колегією Верхо-
вного суду УРСР 29 грудня 1939 року вирок 
облсуду скасований за відсутністю складу 
злочину, з-під варти звільнений. Реабілітова-
ний у 1939 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 268

ШЛЕГЕЛЬ Отто Іванович, 1889 р. на-
родження, с. Водне Михайлівського р-ну, 
проживав у с. Мирівка Новомиколаївсько-
го р-ну Запорізької області, німець, освіта 
середня. Обліковець колгоспу «Німецький 
пролетар». Заарештований 20 липня 1938 
року. Звинувачення: учасник повстанської 
організації, проводив антирадянську агіта-
цію. Запорізьком обласним судом 20 лип-
ня 1939 року засуджений до 5 років позбав-
лення волі, а 20 грудня 1939 року рішенням 
того ж суду з-під варти звільнений за недо-
веденням обвинувачення. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 310

ШЛЕЄ Йосип Йосипович, 1915 р. на-
родження, с. Блюменталь (нині його немає) 
Токмацького р-ну, проживав у с. Костгейм 
(нині с. Показне) Михайлівського р-ну За-
порізької області, німець, освіта початкова. 
Рядовий колгоспник к-спу «10 років Жов-
тня» в с. Костгейм. Заарештований 4 вересня 
1941 року. Звинувачення: соціально небез-
печний елемент – походить з куркулів, два 
його дядьки в 1937 році репресовані органа-
ми НКВС за контрреволюційну діяльність. 
Оперативним відділом НКВС Актюбінсько-
го виправно-трудового табору 23 вересня 
1942 року справу припинено за відсутністю 
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складу злочину. Подальша його доля невідо-
ма. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1897

ШЛЕЙХЕРТ (ШЛЕЙХЕР) Йосип Ан-
тонович, 1901 р. народження, с. Кронсфельд 
(нині с. Мар’янівка), проживав у с. Гохштадт 
(нині с. Високе) Михайлівського р-ну Запо-
різької області, німець, освіта не встановле-
на. Робітник МТС ім. Тельмана. Заарештова-
ний 4 вересня 1941 року. Звинувачення: вів 
підозрілий спосіб життя, був незадоволе-
ний існуючим ладом. Актюбінським облас-
ним судом 24 лютого 1943 року засуджений 
до 5 років позбавлення волі і 2 років поразки 
в правах як антирадянський елемент. Помер 
у Воркуттаборі НКВС СРСР 31 липня 1945 
року. Реабілітований у 1964 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1873

ШЛЕХТ Борис 
Фрідріхович, 1918 р. 
народження, с. Дармш-
тадт (нині с. Перемож-
не), проживав у с. Ті-
генгаген (нині с. Левад-
не) Токмацького р-ну 
Запорізької області, ні-
мець, освіта початкова. 
Чорнороб електростан-

ції в м. Молочанську. Заарештований 9 верес-
ня 1941 року. Звинувачення: його брати репре-
совані органами НКВС, сам агітував громадян 
проти радянської влади. Евакуйований з при-
фронтової смуги в Івдельтабір НКВС СРСР, де 
помер 30 грудня 1941 року. УНКВС по Сверд-
ловській області 29 квітня 1942 р. справа при-
пинена у зв’язку зі смертю обвинувачуваного. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1910

ШМАЛЬЦ Микола Валентинович, 
1899 р. народження, м. Алексін Тульської 
області, Росія, росіянин, освіта початкова, 
член ВКП(б) у 1925 – 1935 рр. Проживав у 
с. Вознесенка (нині в межах м. Запоріжжя).      
Електромонтер Запорізького м’ясокомбінату. 

Заарештований 26 грудня 1936 року. Звину-
вачення: був учасником контрреволюційної 
троцькістської організації. Запорізьким МВ 
НКВС 7 січня 1939 року справу припинено 
за недоведенням обвинувачення, водночас 
порушено справу за звинуваченням у прове-
денні контрреволюційної пропаганди і агіта-
ції проти радянської влади. Дніпропетров-
ським обласним судом 15 квітня 1939 року 
засуджений до 2 років позбавлення волі за 
контрреволюційну агітацію. Реабілітований 
у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 711  

ШМІДТ Альберт Іванович, 1921 р. на-
родження, нар. і проживав у с. Надгірне (нині     
с. Долинське) Бердянського р-ну Запорізь-
кої області, німець, освіта початкова. Рядовий 
колгоспник к-спу «Роте Штерн» в с. Надгірне. 
Заарештований 6 вересня 1941 року. Звинува-
чення: соціально небезпечний елемент – ви-
ходець з куркульської сім’ї, агітував проти ра-
дянської влади. УНКВС по Свердловській об-
ласті 1 вересня 1942 року справу припинено у 
зв’язку зі смертю обвинувачуваного 9 серпня 
1942 року в Івдельтаборі НКВС СРСР. Реабі-
літований у 2000 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1887

ШМІДТ Вільгельм Данилович, 1896 р.
народження, нар. і проживав у с. Рейхен-
фельд (нині с. Плодородне) Михайлівського 
р-ну Запорізької області, німець, освіта по-
чаткова. Машиніст двигунів зрошувальної 
системи в колгоспі ім. Сталіна в с. Рейхен-
фельд. Заарештований 1 серпня 1938 року. 
Звинувачення: учасник контрреволюційної 
шпигунської організації. Запорізьким облас-
ним судом 20 червня 1939 року за антирадян-
ську агітацію засуджений до 3 років позбав-
лення волі і 2 років поразки в правах. Реабі-
літований у 1990 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 627

ШМІДТ Генріх Едуардович, 1887 р. 
народження, м. Олександр-Пріодзі, Поль-
ща (так у кр. справі), німець, освіта середня. 
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Проживав у м. Дніпро-
петровську. Завідую-
чий аптекою в м. Дні-
пропетровську. Зааре-
штований 16 серпня 
1938 року. Звинувачен-
ня: проводив роботу з 
підготовки актів бак-
теріологічної диверсії. 
Запорізьким обласним 

судом 3 грудня 1939 року справа припинена 
за недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 291

ШМІДТ     Генріх
Християнович, 1872 р.
народження, с. Соло-
м’яне (нині приєдна-
не до с. Хліборобне) 
Пологівського р-ну, 
проживав у с. Сергіїв-
ка Новомиколаївсько-
го р-ну Запорізької об-
ласті, німець, малогра-

мотний. Рядовий колгоспник к-спу «Батьків-
щина» в с. Сергіївка. Заарештований 17 лип-
ня 1941 року. Звинувачення: соціально небез-
печний елемент – колишній куркуль, в 1918 
році служив денщиком в німецькій окупа-
ційній армії. НКВС УРСР 1 квітня 1942 року 
справу припинено у зв’язку зі смертю обви-
нувачуваного 27 січня 1942 року в тюрмі № 2 
м. Астрахані. Реабілітований у 2000 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1550

ШМІДТ   Йоганн   Йоганнович,   1911 р. 
народження, с. Марієнфельд (нині с. Мар’ївка) 
Мелітопольського р-ну, проживав у с. Дар-
мштадт (нині с. Переможне) Токмацько-
го р-ну Запорізької області, німець, осві-
та початкова. Рядовий колгоспник к-спу 
«Дармштадт». Заарештований 12 люто-
го 1938 року. Звинувачення: член контрре-
волюційної націоналістичної фашистської 
організації. Запорізьким обласним судом                                        
10 травня 1939 року засуджений до 3 років 
позбавлення волі і 3 років поразки в правах 

за антирадянську агітацію. Реабілітований у 
1992 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 569

ШМІДТ Іван Францович, 1908 р. народ-
ження, с. Лісне (стара назва) Молочанського 
р-ну (за старим адмін.-територ. поділом) За-
порізької області, проживав у м. Запоріжжя, 
німець, освіта початкова. Слюсар метало-
штампового заводу. Заарештований 27 квітня 
1935 року. Звинувачення: проводив антира-
дянську агітацію. Запорізьким МВ НКВС 9 
червня 1935 року справа припинена за недо-
веденням складу злочину, з-під варти звіль-
нений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1066

ШМІДТ Іван Фрідріхович, 1910 р. народ-
ження, хут. Тульбенфельд (стара назва) Гу-
ляйпільського р-ну, проживав у с. Новгород 
Розівського р-ну Запорізької області, німець, 
освіта початкова. Бригадир рільничої брига-
ди колгоспу ім. Куйбишева. Заарештований  
5 вересня 1941 року. Звинувачення: мав анти-
радянські погляди, отримував «гітлерівську» 
допомогу в 1930 році. Помер 12 грудня 1941 
року в Івдельтаборі НКВС СРСР. УНКВС по 
Свердловській області 24 березня 1942 року 
справу припинено у зв’язку зі смертю обви-
нувачуваного. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 850

ШМІДТ Іван Християнович, 1901 р. 
народження, с. Андребург (нині с. Чорно-
земне) Токмацького р-ну Запорізької області, 
проживав у с. Кічкас (нині в межах м. Запо-
ріжжя), німець, освіта середня. Вчитель Кіч-
каської німецької трудової школи. Заарешто-
ваний 24 лютого 1931 року, а 24 червня 1931 
року переведений на підписку про невиїзд. 
Звинувачення: вів активну боротьбу проти 
радянської влади в період громадянської вій-
ни. Прокурором Запорізького округу 10 ве-
ресня 1931 року справу припинено за недо-
веденням обвинувачення, запобіжний захід 
скасовано. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 206
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ШОВКОПЛЯС Сергій Антонович, 
1896 р. народження, м. Василівка, прожи-
вав у с. Верхня Криниця Василівського р-ну 
Запорізької області, українець, малограмот-
ний. Одноосібник-їздовий в с. Верхня Кри-
ниця. Заарештований 26 квітня 1937 року, а             
31 травня 1937 року переведений на підписку 
про невиїзд. Звинувачення: проводив анти-
радянську агітацію. Василівським РВ НКВС                                                                                        
19 червня 1937 року справу припинено за не-
доведенням злочину. Подальша його доля не-
відома. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 292

ШОПОВ Микола Георгійович, 1891 р. 
народження, нар. і проживав у с. Трояни Бер-
дянського р-ну Запорізької області, болга-
рин, освіта початкова, селянин-одноосібник. 
Заарештований 19 березня 1931 року. Звину-
вачення: систематично проводив контррево-
люційну агітацію проти хлібозаготівлі, ко-
лективізації і т.п. Дніпропетровським між-
райсудом 6 грудня 1931 року справа припи-
нена, з-під варти звільнений за недоведенням 
обвинувачення. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 208 

ШОСТАК Марія Яківна, 1887 р. народ-
ження, м. Санкт-Петербург (Росія), росіян-
ка, освіта початкова. Проживала в м. При-
морську того ж р-ну Запорізької області, до-
могосподарка. Заарештована 16 жовтня 1943 
року. Звинувачення: під час окупації мала 
тісний зв’язок з поліцією, виказувала радян-
ських активістів. Приморським РВ УНКДБ    
4 січня 1944 року справу припинено за недо-
веденням обвинувачення, з-під варти звіль-
нена. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1341

ШПАХЕР Василь Іванович, 1899 р. на-
родження, с. Новобахметьєве Олександрів-
ського р-ну Донецької області, німець, осві-
та початкова. Проживав у с. Терсянка Но-
вомиколаївського р-ну Запорізької області. 
Сторож колгоспу «Дружба». Заарештований 
22 лютого 1938 року. Звинувачення: прово-

див антирадянську агітацію. Запорізьким об-
ласним судом 20 липня 1939 року засудже-
ний до 4 років позбавлення волі, а 17 жов-
тня 1939 року тим же судовим органом спра-
ва припинена за недоведенням складу злочи-
ну, з-під варти звільнений. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 736

ШПАЧЕНКО Ілля Андрійович 
(ШПАЧЕНКО-КРЕМЕНЧУГ Ілля-Кирило 
Андрійович-Маркович), 1910 р. народжен-
ня, с. Першопокровка Нижньосірогозького 
р-ну Херсонської області, українець, освіта 
початкова. Проживав у м. Запоріжжі. Завіду-
ючий хлібним кіоском в м. Запоріжжі. Зааре-
штований 21 жовтня 1943 року. Звинувачен-
ня: виказував німцям комуністів і стаханов-
ців. УНКВС по Запорізькій області 22 листо-
пада 1943 року справу припинено за недове-
денням обвинувачення, з-під варти звільне-
ний. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1130 

ШПИЛЕВИЙ Микола Дмитрович, 
1888 р. народження, нар. і проживав у с. Бо-
тієве Приморського р-ну Запорізької облас-
ті, болгарин, освіта початкова. Секретар 
сільської ради села Ботієве. Заарештований              
19 серпня 1937 року. Звинувачення: керівник 
баптистської секти в селі, проводив контр-
революційну роботу. Помер в камері попе-
реднього ув’язнення Коларівського райвід-
ділення міліції від пороку серця і склерозу 
судин (дата смерті у справі не вказана). Ко-
ларівським РВ НКВС  10 жовтня 1937 року 
справа припинена у зв’язку зі смертю обви-
нувачуваного. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1143           

ШРАМ Костянтин Семенович, 1880 р. 
народження, с. Золота Балка Нововоронцов-
ського р-ну Херсонської області, українець, 
освіта початкова. Проживав у м. Запоріжжі. 
Сторож Запорізької суднорембази. Заарешто-
ваний 20 березня 1933 року. Звинувачення: 
раніше розкуркулений, незадоволений радян-



451

ською владою та агітує проти неї. Транспорт-
ним відділенням ДПУ при пристані м. Запо-
ріжжя 28 квітня 1933 року справу припинено 
за недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1240

ШРЕДЕР Генріх Христофорович, 1879 
р. народження, с. Раковичі Радомишльсько-
го р-ну Житомирської області, німець, освіта 
початкова. Проживав у с. Петерсгаген (нині 
с. Кутузівка) Токмацького р-ну Запорізької 
області. Мірошник млина в с. Кутузівка. За-
арештований 7 вересня 1941 року. Звинува-
чення: соціально небезпечний елемент – син 
репресованого органами НКВС. УНКВС по 
Свердловській області 27 липня 1942 року 
справу припинено у зв’язку зі смертю об-
винувачуваного в Івдельтаборі НКВС СРСР 
Свердловської області 19 травня 1942 року. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1912 

ШРЕДЕР Рейнгольд Готлібович, 1906 р.
народження, с. Негребівка Радомишльсько-
го р-ну Житомирської області, німець, осві-
та початкова. Проживав у с. Богданівка Чер-
нігівського р-ну Запорізької області. Мірош-
ник млина колгоспу ім. К. Маркса в с. Бог-
данівка. Заарештований 2 серпня 1938 року. 
Звинувачення: учасник німецької контрре-
волюційної повстанської організації. Запо-
різьким обласним судом 9 червня 1939 року 
справа припинена за недоведенням обвину-
вачення, з-під варти звільнений. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 463

ШТАНЬКО Дмитро Андрійович, 1886 р.
народження, нар. і проживав у смт Чернігівка 
того ж району Запорізької області, українець, 
освіта початкова. Вівчар колгоспу «Гігант» в 
смт Чернігівка. Заарештований 25 січня 1933 
року. Звинувачення: вів антирадянську агі-
тацію, спрямовану на зрив госпполіткампа-
ній, здійснюваних радянською владою. Дні-
пропетровським облвідділом ДПУ 28 люто-

го 1933 року справу припинено за недоведен-
ням обвинувачення, з-під вартим звільнений. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 192

ШТАХ Теодор Карлович, 1888 р. народ-
ження, нар. і проживав у с. Люксембург (нині 
об’єднане з смт Розівка) Розівського р-ну За-
порізької області, німець, освіта початко-
ва. Секретар Люксембурзького райземвідді-
лу райвиконкому. Заарештований 21 березня 
1938 року. Звинувачення: учасник контррево-
люційної націонал-фашистської партії. Запо-
різьким обласним судом 19 травня 1939 року 
засуджений до 2 років позбавлення волі і 3 
років поразки в правах за антирадянську агі-
тацію. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 571

ШТЕМПЕЛЬ Адам Вільгельмович, 
1906 р. народження, с. Новопіль Великоно-
восілківського р-ну Донецької області, ні-
мець, малограмотний. Проживав у с. Новода-
рівка Гуляйпільського р-ну Запорізької облас-
ті. Колгоспник к-спу «Соцдорф». Заарештова-
ний 20 лютого 1939 року. Звинувачення: про-
водив антирадянську агітацію. Запорізьким 
обласним судом 23 липня 1939 року засудже-
ний до 2 років позбавлення волі. Верховним 
судом УРСР 29 жовтня 1939 року справа при-
пинена за недоведенням складу злочину, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 371   

ШТЕНБЕРГ Мойсей Львович, 1905 р. 
народження, смт Цибулів Монастирищенсько-
го р-ну Черкаської області, єврей, освіта вища, 
член ВЛКСМ у 1925 – 1928 рр. Санітарно-
харчовий лікар та епідеміолог. Тимчасово пе-
ребував у м. Києві на однорічних курсах при 
2-му кавалерійському полку. Заарештований    
2 серпня 1931 року, а 26 вересня 1931 року пе-
реведений на підписку про невиїзд. Звинува-
чення: проводив антирадянську агітацію, кри-
тикував політику партії на селі. Подальша його 
доля невідома. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1169
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ШТЕНГЕЛОВ Степан Дмитрович,   
1904 р. народження, с. Петрівка, проживав у        
с. Коларівка Приморського р-ну Запорізької 
області, болгарин, освіта початкова. Вантаж-
ник Коларівської райспоживспілки. Заареш-
тований 1 березня 1938 року. Звинувачення: 
агітував проти заходів радянської влади на 
селі. Запорізьким обласним судом 27 травня 
1939 року засуджений до 5 років позбавлення 
волі і 5 років поразки в правах за контррево-
люційну агітацію. 29 жовтня 1939 року після 
розгляду касаційної скарги Запорізький обл-
суд справу припинив за недоведенням обви-
нувачення в антирадянської агітації, з-під вар-
ти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 343

ДАЗО, Ф.Р. – 5747, оп. 3, спр. 442

ШТЕФАН Петро Карлович, 1889 р. на-
родження, м. Берлін (Німеччина), німець, осві-
та початкова, член ВКП(б) до 1939 р. Прожи-
вав у м. Мелітополі Запорізької області. Слю-
сар Мелітопольського заводу «Ковкий чавун». 
Заарештований 2 червня 1938 року. Звинува-
чення: проводив активну контрреволюційну 
націоналістичну пропаганду. Запорізьким об-
ласним судом 9 серпня 1939 року справа при-
пинена за недоведенням обвинувачення, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 461 

ШТЕФАН Сергій Лаврентійович, 1899 р.
народження, с. Берестове Бердянського р-ну, 
проживав на хут. Могутній (нині його не-
має) Приазовського р-ну Запорізької облас-
ті, українець, малограмотний. Коваль кол-
госпу ім. Дзержинського в хут. Могутній. За-
арештований 3 липня 1938 року. Звинувачен-
ня: учасник контрреволюційної повстанської 
організації. Запорізьким обласним судом                 
7 грудня 1939 року справа припинена, з-під 
варти звільнений за відсутністю складу зло-
чину. Реабілітований у 1939 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 264

ШТЕФЯК Олександр Васильович, 
1909 р. народження, с. Кочубеїв Чемеровець-

кого р-ну Хмельницької області, українець, 
малограмотний. Проживав у с. Надеждине 
Приазовського р-ну Запорізької області. Ря-
довий колгоспник к-спу «Шлях Леніна» в с. 
Надеждине. Заарештований 1 червня 1938 
року. Звинувачення: мав зв’язок з родичами, 
що живуть у Польщі, проводив націоналіс-
тичну агітацію. Запорізьким обласним судом 
5 липня 1939 року справа припинена за недо-
веденням обвинувачення, з-під варти звіль-
нений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 574   

ШТИХЛІНГ Євген Іванович, 1895 р. 
народження, нар. і проживав у с. Карлсрує 
(нині с. Зразкове) Михайлівського р-ну За-
порізької області, німець, освіта початкова. 
Рядовий колгоспник к-спу ім. Клари Цеткін. 
Заарештований 3 вересня 1941 року. Звину-
вачення: вів контрреволюційну агітацію, мав 
репресованих органами НКВС родичів. Ева-
куйований з прифронтової смуги в Кустанай-
ську область. УНКВС по Кустанайській об-
ласті (Казахстан) 18 липня 1942 року спра-
ва припинена за недоведенням обвинувачен-
ня. Подальша його доля невідома. Реабіліто-
ваний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1896 

ШУЛЯК Петро Павлович, 1912 р. наро-
дження, с. Ганжалівка Лисянського р-ну Чер-
каської області, українець, освіта початкова. 
Проживав у смт Кушугум Запорізького р-ну 
Запорізької області. Колишній солдат Чер-
воної армії. Заарештований 27 жовтня 1943 
року. Звинувачення: перебував на окупованій 
території і працював кухарем. Запорізьким 
УНКДБ 9 грудня 1943 року справу припине-
но, арештований направлений до фільтрацій-
ного табору м. Харкова. Подальша його доля 
невідома. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1359

ШУМАРА  Федір  Харитонович, 1898 р.
народження, нар. і проживав у с. Обіточ-
не Чернігівського р-ну Запорізької облас-
ті, українець, освіта початкова. Рядовий        
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колгоспник к-спу «Заповіт Ілліча» в с. Обі-
точне. Заарештований 31 жовтня 1937 року. 
Звинувачення: вороже налаштований проти 
радянської влади, проводив контрреволю-
ційну агітацію серед колгоспників, навмис-
но розгодував волів, внаслідок чого деякі з 
них здохли від переїдання. Запорізьким об-
ласним судом 28 липня 1939 року справу 
припинено за недоведенням обвинувачен-
ня, з-під варти звільнений. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1566

ШУМАХЕР Віллі 
Іванович, 1919 р. на-
родження, нар. і про-
живав у с. Сергіїв-
ка Новомиколаївсько-
го р-ну Запорізької об-
ласті, німець, освіта 
початкова. Шофер кол-
госпу «Батьківщина» 
в с. Сергіївка. Зааре-

штований 3 вересня 1941 року. Звинувачен-
ня: соціально небезпечний елемент – колиш-
ній куркуль, чоловіки чотирьох його сестер у 
1938 році репресовані за контрреволюційну 
та антирадянську діяльність. Оперативним 
відділом НКВС Актюбінського виправно-
трудового табору 23 лютого 1945 року спра-
ву припинено за відсутністю складу злочину. 
Подальша його доля невідома. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1892

ШУРЛО Семен Кузьмич, 1879 р. народ-
ження, нар. і проживав у смт Михайлівка того 
ж р-ну Запорізької області, українець, мало-
грамотний. Муляр колгоспу «8-е Березня» в 
смт Михайлівка. Заарештований 25 червня 
1938 року. Звинувачення: агітував проти ви-
борів до Верховної Ради УРСР. Запорізьким 
обласним судом 12 травня 1939 року за ан-
тирадянську агітацію засуджений до 5 років 
позбавлення волі і 5 років поразки в правах. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 573 

ШУРША Єгор Антонович, 1889 р. народ-
ження, нар. і проживав у м. Гуляйполі того 
ж р-ну Запорізької області, українець, освіта 
початкова. Колгоспник к-спу в м. Гуляйполі. 
Заарештований 17 листопада 1932 року. Зви-
нувачення: проводив антирадянську агіта-
цію. Прокурором Чубарівського р-ну 14 груд-
ня 1932 року справа припинена за недоведен-
ням складу злочину, з-під варти звільнений. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1068

Щ
ЩЕДРОВИЧ Віра Григорівна, 1887 р. 

народження, нар. і проживала в м. Запоріж-
жі, єврейка, освіта вища. Статист (місце ро-
боти у справі не вказане). Заарештована 28 
грудня 1930 року, а 29 травня 1931 року пе-
реведена на підписку про невиїзд. Звинува-
чення: проводила антирадянську агітацію. 
Запорізьким управлінням ДПУ 29 вересня 
1931 року справа припинена за недоведен-
ням складу злочину, запобіжний захід скасо-
вано. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1073

ЩЕРБАКОВ Василь Михайлович, 1886 р.
народження, с. Астраханка Мелітопольського 
р-ну, проживав у м. Мелітополі Запорізької об-
ласті, українець, освіта початкова. Покрівель-
ник ремонтної контори Мелітопольської жит-
лової спілки. Заарештований 13 січня 1936 
року. Звинувачення: мав письмовий зв’язок з 
закордонними сектантськими організаціями, 
одержував від них грошову допомогу. Дніпро-
петровським обласним судом за контрреволю-
ційну діяльність – зв’язок з міжнародною бур-
жуазією – 14 травня 1936 року засуджений до 
4 років позбавлення волі і 2 років поразки в 
правах. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 771

ЩЕРБАКОВ Захарій Георгійович, 
1896 р. народження, с. Василівка Амвросі-
ївського р-ну Донецької області, українець, 
освіта вища. Проживав у с. Власівка (нині     
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с. Чубарівка)  Пологівського р-ну Запорізької 
області. Вчитель середньої школи в с. Вла-
сівка. Заарештований 16 травня 1938 року. 
Звинувачення: проводив контрреволюцій-
ну пропаганду серед студентів Чубарівсько-
го сільгосптехнікуму. Запорізьким обласним 
судом 18 червня 1939 року справа припине-
на за недоведенням звинувачення, з-під вар-
ти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 769   

ЩЕРБИНА Іван Петрович, 1903 р. на-
родження, с. Берестове, проживав у с. Ан-
дрівка Бердянського р-ну Запорізької області, 
українець, освіта початкова. Голова колгоспу 
в с. Андрівка. Заарештований 26 травня 1945 
року. Звинувачення: перебував на службі у 
німецьких окупантів. Осипенківським МВ 
НКВС 27 травня 1945 року справа припинена 
за недоведенням складу злочину, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1104  

ЩЕРБИНА Федір Никифорович, 1886 р.
народження, смт Павлиш Онуфріївського 
р-ну Кіровоградської області, українець, осві-
та вища. Проживав у м. Запоріжжі. Тимчасо-
во ніде не працював. Заарештований 20 жов-
тня 1943 року. Звинувачення: під час окупа-
ції добровільно вступив на роботу в німець-
ку поліцію. Відділом міліції НКВС м. Запо-
ріжжя 17 грудня 1943 року справу припине-
но за недоведенням звинувачення, з-під вар-
ти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1343

ЩІЧКО Андрій Іванович, 1867 р. на-
родження, нар. і проживав у с. Варва-
рівка Долинського р-ну Кіровоградської 
області, українець, малограмотний, селянин-
одноосібник. Заарештований 24 січня 1933 
року. Звинувачення: проводив антирадян-
ську агітацію серед селян. Долинським РВ 
ДПУ 1 лютого 1933 року справа припинена 
за відсутністю складу злочину, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1072

Ю
ЮР’ЄВ Християн Сергійович, 1884 р. 

народження, с. Урицьке Тербунського р-ну 
Липецької області (Росія), росіянин, освіта 
початкова. Проживав у м. Запоріжжі. Десят-
ник заводу «Запоріжсталь». Заарештований 
3 січня 1935 року. Звинувачення: проводив 
антирадянську агітацію. Запорізьким МВ 
НКВС 5 липня 1935 року справа припинена 
за недоведенням складу злочину, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1074 

ЮРЧЕНКО Артем Григорович, 1898 р. 
народження, нар. і проживав у с. Очеретувате 
Токмацького р-ну Запорізької області, укра-
їнець, малограмотний. Колгоспник к-спу                                                                                     
ім. Молотова в с. Очеретувате. Заарештова-
ний 10 червня 1938 року. Звинувачення: учас-
ник контрреволюційної організації. «Трій-
кою» УНКВС по Дніпропетровській області 
3 жовтня 1938 року засуджений до 10 років 
позбавлення волі за саботаж хлібозаготівель. 
Запорізьким обласним судом 9 червня 1939 
року вирок «трійки» скасовано, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 750

ЮРЧЕНКО Василь Аврамович, 1897 р.
народження, нар. і проживав у с. Федорівка 
Запорізького р-ну Запорізької області, укра-
їнець, малограмотний. Сторож колгоспу 
«Придніпровка» в с. Федорівка. Заарештова-
ний 13 серпня 1937 року. Звинувачення: агі-
тував проти радянської влади. Дніпропетров-
ським обласним судом 30 вересня 1938 року 
справа припинена за недоведенням обвину-
вачення, з-під варти звільнений. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 845

ЮРЧЕНКО (ФОНЯК) Марія Матвіїв-
на, 1918 р. народження, с. Вікторівка При-
азовського р-ну, проживала в с. Кірове Орі-
хівського р-ну Запорізької області, україн-
ка, освіта середня, член ВКП(б). Тимчасо-
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во ніде не працювала. Заарештована 17 лис-
топада 1943 року. Звинувачення: під час ні-
мецької окупації була перекладачем у німців 
на цегельному заводі. Оріхівським відділен-
ням НКВС 9 лютого 1944 року справу при-
пинено за відсутністю складу злочину, з-під 
варти звільнена. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1319

ЮРЧЕНКО Спиридон Хомич, 1888 р. 
народження, с. Розсошинці Чигиринського 
р-ну Черкаської області, українець, малогра-
мотний. Проживав у с-щі Висунь Казанків-
ського р-ну Миколаївської області. Робітник 
радгоспу ім. Шевченка в с-щі Висунь. Зааре-
штований 24 листопада 1932 року. Звинува-
чення: проводив антирадянську агітацію. До-
линським РВ ДПУ 13 січня 1933 року спра-
ва припинена за недоведенням складу злочи-
ну, з-під варти звільнений. Реабілітований у 
1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1075

Я
ЯВОНЕНКО Домаха Герасимівна,   

1905 р. народження, смт Шрамківка Дра-
бівського р-ну Черкаської області, україн-
ка, малограмотна. Відбувала покарання у 
виправно-трудовій колонії НКВС в м. Запо-
ріжжі. Запорізьким МВ НКВС 9 серпня 1938 
року їй висунуте звинувачення в проведен-
ні контрреволюційної агітації серед в’язнів. 
Дніпропетровським обласним судом 26 лис-
топада 1938 року справа направлена на до-
розслідування. Запорізьким УНКВС 22 квіт-
ня 1939 року справа припинена за недоведен-
ням складу злочину. Подальша її доля неві-
дома. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 485

ЯГІДКА  Григорій  Микитович,  1898 р.
народження, с. Лозуватка Криворізького р-ну, 
проживав у с. Петрове Софіївського р-ну Дні-
пропетровської області, українець, освіта не-
закінчена вища. Учитель-агроном школи в с. 
Петрове. Заарештований 15 червня 1932 року. 

Звинувачення: брав активну участь в орга-
нізації, яка мала на меті повалення існуючої 
влади. Дніпропетровським облвідділом ДПУ 
19 вересня 1932 року справа припинена за від-
сутністю складу злочину, з-під варти звільне-
ний. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1079

ЯКИМЕНКО Дмитро Григорович, 
1885 р. народження, смт Володарське того 
ж р-ну Донецької області, українець, освіта 
початкова. Проживав у с. Люксембург (нині 
об’єднане з смт Розівка) Розівського р-ну    
Запорізької області. Ветеринарний фельдшер 
Люксембурзької ветдільниці. Заарештова-
ний 3 січня 1935 року. Звинувачення: мав те-
рористичні наміри щодо представників вла-
ди, вів злочинну діяльність. Люксембурзьким    
РВ НКВС 10 лютого 1935 року справу припи-
нено за недоведенням обвинувачення, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 409

ЯКИМЕЦЬ Анастасія Никодимівна, 
1904 р. народження, с. Бузникувате Вільшан-
ського р-ну Кіровоградської області, україн-
ка, малограмотна. Проживала в м. Запоріж-
жі. Чорноробоча Дніпровського алюмініє-
вого заводу в м. Запоріжжі. Заарештована         
19 листопада 1937 року. Звинувачення: дру-
жина польського націоналіста й шпигуна. 
Запорізьким МВ НКВС 21 лютого 1938 року 
справа припинена за недоведенням її участі 
в контрреволюційній діяльності, з-під варти 
звільнена. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 258

ЯКОВЛЄВ Андрій
Іванович (Василь  
Миколайович), 1907 р.
народження, м. Санкт-
Петербург (Росія), росі-
янин, малограмотний. 
Проживав у м. Меліто-
полі Запорізької облас-
ті. Тимчасово ніде не 
працював. Заарештова-
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ний 1 серпня 1941 року. Звинувачення: вияв-
ляв поразницькі настрої щодо Радянського Со-
юзу. Мелітопольським МВ НКВС 12 серпня 
1941 року справу припинено за недоведенням 
обвинувачення, з-під варти звільнений. Реабі-
літований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1606

ЯКОВЛЄВ Гаврило Якович, 1903 р. на-
родження, нар. і проживав у с. Любомирівка 
Вільнянського р-ну Запорізької області, укра-
їнець, освіта початкова. Комірник к-спу «Віль-
на праця» в с. Любомирівка. Заарештований     
7 листопада 1932 року. Звинувачення: проводив 
антирадянську агітацію серед населення. Запо-
різьким ОДПУ 4 січня 1934 року справа при-
пинена за недоведенням обвинувачення, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 666

ЯКУБІН Михайло Зіновійович, 1903 р.
народження, нар. і проживав у с. Веселе Запо-
різького р-ну Запорізької області, українець, 
освіта не встановлена, селянин-одноосібник. 
Заарештований 29 жовтня 1930 року. Звину-
вачення: був учасником куркульського угру-
повання проти здійснюваних радянською 
владою заходів на селі. Народним судом          
м. Запоріжжя 11 січня 1931 року засуджений 
до 5 років позбавлення волі і 5 років поразки 
в правах з подальшим виселенням на 5 років 
за межі України за антирадянську діяльність. 
Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1034

ЯКУЩЕНКО Харитина Іванівна, 1903 р.
народження, с. Краснопілля Магдалинівсько-
го р-ну Дніпропетровської області. Перебу-
вала в ув’язненні в Запорізькій виправно-
трудовій колонії. Запорізьким МВ НКВС 
20 липня 1938 року висунуте звинувачен-
ня в проведенні антирадянської агітації се-
ред в’язнів. Дніпропетровським обласним су-
дом 8 вересня 1938 року обвинувачення ска-
соване за недоведенням злочину. Подальша її 
доля невідома. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 503 

ЯЛДА Давид Огли, 1893 р. народження, 
м. Бадари, Іран (так у кр. справі), ассірієць, 
освіта початкова. Проживав у м. Запоріжжі. 
Приватний чистильник взуття в м. Запоріж-
жі. Заарештований 5 лютого 1938 року. Зви-
нувачення: підозрювався у шпигунстві на ко-
ристь Ірану. УНКВС по Запорізькій облас-
ті 10 березня 1939 року справу припинено 
за недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1726

ЯНАКОВ Георгій Пилипович, 1904 р. 
народження, нар. і проживав у с. Діанівка 
Приморського р-ну Запорізької області, бол-
гарин, освіта не встановлена. Рядовий кол-
госпник к-спу в с. Діанівка. Заарештований 
у лютому 1938 року. Звинувачення: прово-
див контрреволюційну агітацію на селі. По-
дальша його доля невідома. Реабілітований у 
1991 році.

ДАЗО. Ф.Р. 5747, оп. 3, спр. 442

ЯНЄВ Іван Георгійович, 1887 р. народ-
ження, нар. і проживав у с. Райнівка При-
морського р-ну Запорізької області, болга-
рин, освіта початкова, селянин-одноосібник. 
Заарештований 23 листопада 1932 року. Зви-
нувачення: проводив контрреволюційну агі-
тацію. Коларівським РВ ДПУ 14 грудня 1932 
року справа припинена за відсутністю скла-
ду злочину, з-під варти звільнений. Реабілі-
тований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1078

ЯНКОВСЬКИЙ Микола Мстиславо-
вич, 1912 р. народження, м. Миколаїв, украї-
нець, освіта середня. Проживав у м. Запоріж-
жі. Приймальник вагонів залізн. ст. Запоріж-
жя. Заарештований 10 листопада 1937 року. 
Звинувачення: агітував проти радянської 
влади. Лінійним судом Сталінської залізни-
ці м. Запоріжжя 13 березня 1938 року справа 
припинена за недоведенням антирадянської 
агітації, з-під варти звільнений. Реабілітова-
ний у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 670
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ЯНОКОВА (ДИМИТРОВА) Ганна Ан-
дріївна, 1899 р. народження, нар. і прожи-
вала в с. Лозуватка Приморського р-ну Запо-
різької області, болгарка, малограмотна. Ря-
дова колгоспниця к-спу в с. Лозуватка. 7 ве-
ресня 1951 року відібрана підписка про не-
виїзд. Звинувачення: її рідний брат – зрадник 
батьківщини. В березні (точна дата у справі 
не вказана) 1952 року справу припинено згід-
но з рішенням МДБ СРСР про незастосуван-
ня щодо неї заслання. Запобіжний захід ска-
совано. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1510

ЯНЦЕН Ерна Андріївна, 1911 р. народ-
ження, м. Мілерово того ж р-ну Ростовської 
області (Росія), німкеня, освіта початкова. 
Проживала в м. Мелітополі Запорізької об-
ласті. Кур’єр Мелітопольського міськфінвід-
ділу. 19 серпня 1944 року відібрана підпис-
ка про невиїзд. Звинувачення: перебувала в 
числі осіб «фольксдойче». УНКВС Запорізь-
кої області 4 жовтня 1944 року за недоведен-
ням обвинувачення запобіжний захід скасо-
вано. Реабілітована у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1212 

ЯНЦЕН Петро Корнилович, 1880 р. на-
родження, нар. і проживав у м. Запоріжжі, ні-
мець, освіта початкова. Штейгер Укршляхбу-
ду в м. Запоріжжі. Заарештований 20 люто-
го 1931 року, а 25 серпня 1931 року переве-
дений на підписку про невиїзд Звинувачен-
ня: проводив агітацію серед населення, спря-
мовану на зрив здійснюваних радянською 
владою заходів. Запорізьким МВ ДПУ 16 ве-
ресня 1931 року справу припинено за недо-
веденням обвинувачення, запобіжний захід 
скасовано. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 410

ЯНЦЕН Петро Петрович, 1892 р.             
народження, с. Верхня Хортиця, проживав у 
с. Кічкас (нині обидва в межах м. Запоріжжя), 
німець, освіта початкова. Колгоспник к-спу 
«Дніпробуд» в с. Кічкас. Заарештований                                                                                    
3 серпня 1938 року. Звинувачення: проводив 
контрреволюційну  шпигунську  діяльність,

спрямовану на підрив радянського уряду. За-
порізьким обласним судом 13 вересня 1939 
року засуджений до 3 років позбавлення волі 
і 2 років поразки в правах за антирадянську 
діяльність. Реабілітований у 1995 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 270

ЯРЕМЕНКО (ЄРЕМЕНКО) Лаврентій 
Савич, 1875 р. народження, нар. і проживав у 
с. Чапаєвка Пологівського р-ну Запорізької об-
ласті, українець, малограмотний. Без певного 
місця роботи. Заарештований 21 червня 1938 
року. Звинувачення: вів серед населення контр-
революційну антирадянську пропаганду, спря-
мовану проти існуючого ладу. Запорізьким об-
ласним судом 6 квітня 1939 року справу при-
пинено за недоведенням обвинувачення, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 542

ЯРЕСЬКО Мефодій Іванович, 1898 р. 
народження, нар. і проживав у смт Куйби-
шеве того ж р-ну Запорізької області, украї-
нець, малограмотний, селянин-одноосібник.         
Заарештований 16 квітня 1932 року. Звину-
вачення: проводив контрреволюційну агіта-
цію. Царекостянтинівським РВ ДПУ 14 черв-
ня 1932 року обвинувачення скасоване, з-під 
варти звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 440

ЯРОШУК  Георгій  Борисович,  1902 р.
народження, нар. і проживав у с. Жиричі Рат-
нівського р-ну Волинської області, украї-
нець, малограмотний, селянин-одноосібник. 
Заарештований 7 квітня 1944 року. Звину-
вачення: з’явився в штаб 1-го батальйону 
115-го стрілкової дивізії і пропонував склас-
ти зброю і припинити воювати. Військовим 
трибуналом 38-ї гвардійської СД засуджений 
до 10 років позбавлення волі і 5 років пораз-
ки в правах за зраду Батьківщини. Військо-
вим трибуналом 1-го Білоруського фронту                                      
25 травня 1945 року звинувачення переква-
ліфіковане на  контрреволюційну агітацію. 
Військовим трибуналом Таврійського вій-
ськового округу 6 вересня 1945 року справу 
припинено у зв’язку зі смертю підсудного в 
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Мелітопольській в’язниці від виснаження ор-
ганізму. Реабілітований у 2000 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1219  

ЯСИНСЬКИЙ Станіслав Павлович, 
1904 р. народження, нар. і проживав у с. Ново-
костянтинівка Братського р-ну Миколаївської 
області, поляк, освіта початкова. Колгоспник 
к-спу ім. Дзержинського. Заарештований 23 бе-
резня 1938 року. Звинувачення: учасник поль-
ської повстанської організації, проводив ан-
тирадянську агітацію. Запорізьким обласним 
судом 29 лютого 1940 року справа припинена 
за недоведенням складу злочину, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1078

ЯХНО Василь Степанович, 1919 р. на-
родження, с. Новоолексіївка Приморського 
р-ну, проживав у м. Бердянську Запорізької 
області, українець, освіта середня. Студент 
3-го курсу Бердянського медтехнікуму. За-
арештований 27 листопада 1936 року. Звину-
вачення: систематично проводив серед сту-
дентів контрреволюційну агітацію фашист-
ського спрямування. Дніпропетровським об-
ласним судом 16 квітня 1937 року засудже-
ний до 4 років позбавлення волі і 2 років по-
разки в правах. Реабілітований у 1995 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 107 

ЯЦЕНКО Олексій 
Самійлович,   1883 р.
народження, смт Ве-
селе того ж р-ну, про-
живав у с. Старобог-
данівка Михайлівсько-
го р-ну Запорізької об-
ласті, українець, осві-
та початкова. Тес-
ля колгоспу «Пам’ять 

Леніна» в с. Старобогданівка. Заарештова-
ний 20 лип-ня 1938 року. Звинувачення: актив-
ний учасник контрреволюційної української 
повстансь-кої організації. Запорізьким облас-
ним судом 18 липня 1939 року засуджений до      
4  років позбавлення волі і 3 років поразки в 
правах за контрреволюційну агітацію. Помер 

28 вересня 1942 року в одному з концтаборів 
Свердловської області. Місце поховання не-
відоме. Реабілітований у 1990 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 342

ЯЦЕНКО Федір Андрійович, 1913 р. 
народження, нар. і проживав у с. Вознесен-
ка (нині в межах м. Запоріжжя), українець, 
малограмотний. Налагоджувач Запорізько-
го заводу № 29 ім. Баранова. Заарештований        
18 жовтня 1943 року. Звинувачення: під час 
німецької окупації зрадив Батьківщині – слу-
жив поліцаєм. УНКДБ по Запорізькій облас-
ті 10 листопада 1943 року справу припинено 
за недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1296

ЯЦУК Дем’ян Іванович, 1877 р. народ-
ження, нар. і проживав у с. Вербове Пологів-
ського р-ну Запорізької області, українець, 
освіта початкова. Рядовий колгоспник к-спу 
«Ленінський шлях» у с. Вербове. Заарешто-
ваний 15 травня 1938 року. Звинувачення: 
учасник контрреволюційної повстанської ор-
ганізації, яка ставила за мету повалення ра-
дянської влади. УНКВС по Запорізькій об-
ласті 23 січня 1939 року справу припинено 
за недоведенням обвинувачення, з-під варти 
звільнений. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 1419

ЯЧМЕНЄВ Михайло Павлович, 1883 р.
народження, м. Мелітополь Запорізької облас-
ті, проживав у с. Кічкас (нині в межах м. Запо-
ріжжя), українець, малограмотний. Товароз-
навець головної контори Дніпробуду в м. За-
поріжжі. Заарештований 11 лютого 1931 року, 
а 5 червня 1931 року переведений на підпис-
ку про невиїзд. Звинувачення: активний учас-
ник контрреволюційної повстанської орга-
нізації, яка ставила метою повалення радян-
ської влади. Запорізькою міською прокурату-
рою 6 жовтня 1931 року справу припинено за 
недоведенням обвинувачення, запобіжний за-
хід скасовано. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 408
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ЯЩЕНКО Онисим Андрійович, 1896 р.
народження, с. Лагодове Биховського р-ну 
Могильовської області (Білорусь), білорус, 
освіта початкова. Проживав на хут. Перемога 
(нині його немає) Новобогданівської сільра-
ди Мелітопольського р-ну Запорізької облас-
ті. Рядовий колгоспник к-спу ім. Димитрова 
в хут. Перемога. Заарештований 24 вересня 
1935 року, а 13 липня 1936 року переведений 

на підписку про невиїзд. Звинувачення: бап-
тист, проводив контрреволюційну агітацію, 
розповсюджував провокаційні чутки про на-
ближення війни. Мелітопольським РВ НКВС 
20 серпня 1936 року справа припинена за не-
доведенням обвинувачення, запобіжний за-
хід скасовано. Реабілітований у 1991 році.

ГДА СБ України, м. Запоріжжя, Ф. П. – 
спр. 835

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ, АБРЕВІАТУРИ
АР – Автономна республіка.
ВКП(б) – Всесоюзна Комуністична партія (більшовиків).
ВТК – виправно-трудова колонія.
ГДА – Галузевий державний архів Служби безпеки України.
ГУЛАГ (рос.) – Головне управління таборів.
ДАДО – Державний архів Дніпропетровської області.
КДБ – Комітет державної безпеки.
КК УРСР – Кримінальний кодекс Української Радянської Соціалістичної Республіки.
КП(б)У – Комуністична партія (більшовиків) України.
к-сп – колгосп.
ЛКСМУ – Ленінська Комуністична спілка молоді України. 
м. – місто.
МДБ – Міністерство державної безпеки
МВ НКВС – міський відділ Народного комісаріату внутрішніх справ.
МТС – машинно-транспортна станція.
МЮД – Міжнародній юнацький день.
НКВС – Народний комісаріат внутрішніх справ.
НКДБ – Народний комісаріат державної безпеки.
ОДПУ – Об’єднане державне політичне управління.
ОДТО ГУГБ (рос.) – відділення дорожно-транспортного відділу Головного управління 
державної безпеки НКВС.
РСДРП – Російська соціал-демократична робітнича партія.
с. – село.
СБУ – Служба безпеки України.
«СМЕШ» (рос.) – «Смерть шпионам» – служба військової контррозвідки у Червоній армії.
ст. – станція.
СШ – середня школа.
с-ще – селище.
УДБ – Управління державної безпеки.
УСДРП – Українська соціал-демократична робітнича партія.
УПСР – Українська партія соціал-революціонерів (есерів).
ЦДАВО – Центральний державний архів вищих органів влади та державного управління.
ЦДАГО – Центральний державний архів громадських організацій України.
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1. ВІК РЕПРЕСОВАНИХ                                      5.  ПАРТІЙНІСТЬ

– до 25 років – 220    12,6%                            – позапартійні     – 1406    79,4%
– до 40 років – 658    37,2%                            – чл. ВКП(б)        –   242    13,7%
– до 50 років – 451    25,4%                            – чл. ВЛКСМ       –     92      5,2%
– до 60 років – 341    19,2%                            – інші партії         –     14      0,8%
– до 70 років –   93      5,2%                            – не встановлено –     16      0,9%
– більше 70 р. –   7      0,4%                            Всього 1770 чол.
Всього 1770 чол. 
     
2.   НАЦІОНАЛЬНІСТЬ                                       6. ЗА ПОСАДОЮ

 
– українці – 816    46,1%                                 – колгоспники       – 551     31,1%   
– росіяни  – 406    22,9%                                 – робітники           – 446     25,2%
– німці      – 312    17,6%                                 – службовці           – 248        14%
– болгари  –   57      3,2%                                – одноосібники     – 266        15%
– поляки    –   51      2,9%                           – безробітні           – 132       7,5%   
– білоруси –  32       1,8%                               – домогосподарки –   67       3,8%
– латиші    –  26     1,47%                                – ремісники           –     2       0,1%  
– євреї       –   17    0,96%                                – керівники            –     8     0,45%   
– греки      –   14      0,8%                                 – військовослужб. –     2       0,1%                   
– литовці   –    8     0,45%                                – учні, студенти    –   19       1,1%
– інші             31    1,75%                                – священики          –   29     1,65%
Всього 1770 чол.                                               Всього 1770 чол.

3.   ОСВІТА                                                              7.  ЗМІСТ ВИРОКУ
      

– вища і н/вища          –   59      3%                 – розстріл                  –   86   4,85%
– середня і н/середня – 146      8%                 – до 25 років              –   16     0,9%
– початкова                 – 722    41%                 – до 20 років              –   17     0,9%
– малограмотний        – 614    35%                – до 10 років              – 104        6%
– неписьменний          – 144      8%                – до 5 років                – 376   21,2%
– не встановлено         –   85      5%                – заслання                  –   97     5,5%

           Всього 1770 чол.                                            – примусові роботи   –   63   3,55%
                                                                                     – померли під час 

4. СОЦІАЛЬНЕ ПОХОДЖЕННЯ                 слідства                   – 94       5,3% 
                                                                                     – звільн. з-під  варти – 833   47,1%                                                                                                                            

– з селян                           – 1296  73,2%        – не встановлено      – 84       4,7%
– з робітників                   – 279    15,8%           Всього 1770 чол.
– з службовців                 – 94         5,3%
– з ремісників, міщан,

              торговців                       – 46        2,6%
– з священнослужителів – 18           1%
– не встановлено             –  37        2,1%
Всього 1770 чол.

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ ТАБЛИЦІ
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А
АБАКУМОВ Іван Олексійович..................173
АБРАМОВ Василь Іванович.......................173
АБРАМОВ Іван Іванович............................173
АБРАМСОН Іван Семенович.....................173
АВГУСТ Генріх Генріхович.......................173
АВДЄЄВ Олександр Петрович..................174
АВІЛОВ Абрам Андрійович......................174
АВРАМЕНКО Іван Іванович......................174
АВРАМЕНКО Микола Гнигорович...........174
АДАМОВИЧ Іван Микитович...................174
АДАМОВИЧ Олександр Микитович........175
АДЛЕР Еммануїл Іванович........................175
АКИМЧЕНКОВ Василь Андрійович.........175
АКОПОВ Акоп Ісайович.............................175
АКСЮТИН Андрій Карпович...................175
АЛДОШІН Микола Іпатійович..................175
АЛЕКСАНДРОВА Мар’яна Іванівна........176
АЛЕКСЕЄВА Ірина Степанівна.................176
АЛЕКСЕЄНКО (ОЛЕКСІЄНКО)
Костянтин Гаврилович...............................176
АЛЛА-ВЕРДИ Біт Ада...............................176
АЛТУХОВ Степан Титович.......................176
АЛЬБРЕХТ Густав Фердинандович..........176
АЛЬШЕВСЬКИЙ Соломон Хацкелевич...177
АНГЕЛОВ Іван Степанович.......................177
АНДРЕС Петро Якович..............................177
АНДРЕС Яків Іванович .............................177
АНДРЮЩЕНКО Микола Якович..............177
АНДРЮЩЕНКО Сергій Ігнатович...........177
АНДРЮЩЕНКО Трохим Леонтійович.....178
АНІКІН Петро Іванович.............................178
АНІСІМОВ Григорій Гаврилович..............178
АНІСІМОВ Іван Данилович.......................178
АНОХІН Тимофій Фірсович.......................178
АНТИПЕНКО Григорій Якович.................179
АНТОННИК Олена Петрівна.....................179
АНФІЛОВ (СИБИЛЕВ) Данило Павлович.179
АНЦИФЕРОВ Іван Григорович.................179
АПОЛЛОНИК Василь Антонович.............179
АРАБ-ОГЛИ Арто Григорович...................179
АРКІН Григорій Михайлович....................180                                             
АРТЕМОВА Степанида Мойсеївна..........180
АСТАПУХА (ОСТАПУХА)......................180
Дмитро Гаврилович....................................180
АФОНІН Федір Михайлович.....................180

Б
БАБАК Федір Йосипович...........................180
БАБАНІН Іван Трохимович.......................181
БАБАЧЕНКО Яків Петрович......................181
БАБИЦЬКИЙ Еммануїл Якович................181
БАБИЧ Йосип Сергій.................................181
БАБІЙ Олексій Микитович........................181
БАБКІН Соломон Григорович...................182
БАДЕР Омелян Іванович............................182
БАЄР Фрідріх Густавович..........................182
БАЗАРОВ Гнат Федорович.........................182
БАЗАРОВА Ірина Микитівна.....................182
БАЗАРОВА Олександра Гнатівна..............182
БАЙДІН Август Пилипович.......................182
БАКАРДЖІЄВ Іван Георгійович...............183
БАЛАБАНЦЕВ Антон Федотович............183
БАЛАК Пилип Іванович.............................183
БАЛИЧ Микола Миколайович...................183
БАЛОН Нахим Меєрович...........................183
БАРАН Григороій Іудович..........................183
БАРАНИЧЕНКО Володимир Панасович..184
БАРАНИЧЕНКО Раїса Панасівна..............184
БАРАНИЧЕНКО Христина Григорівна.....184
БАРАНОВ Микола Феодосійович..............184
БАРАНОВ Семен Родіонович....................184
БАРАНОВСЬКА Марія Іванівна................184
БАРАШОВ Райко Тадорович.....................185
БАРМА Петро Матвійович........................185
БАРТЕЛЬС Маргарита Іванівна................185
БАРЦ Данило Фердинандович..................185
БАСЕНЗОН (БОСЕЗОН) Юхим Григорович..185
БАСТЕН Олександр Олександрович.........185
БАТИЩЕВ Валентин Іванович..................186
БАТКИЛІН Йосип Михайлович................186
БАТРАК  Михайло Дем’янович.................186
БАУЕР Генріх Іванович..............................186
БАУЕР Данило Еммануїлович...................186
БАУЕР Микола Іванович............................186
БАХМАН Освальд Іванович......................186
БДУЛЕНКО Іван Іванович..........................187
БЕВЕР Едуард Мартинович.......................187
БЕЗВЕРХНІЙ Назар Семенович................187
БЕЗСУСІДНИЙ Яків Степанович.............187
БЕЙРІТ Пилип Михайлович......................187
БЕККЕРМАН Михайло Йосипович..........187
БЕЛИЦЬКИЙ Денис Васильович..............188

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК ДО РОЗДІЛУ ЧЕТВЕРТОГО “ПОВЕРНЕНІ ІМЕНА”
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БЕЛІЧЕНКО Сергій Прохорович...............188
БЕЛОВИЦЬКИЙ Никифор Лукич.............188
БЕНГС Фрідріх Фрідріхович.....................188
БЕР Петро Йосипович................................188
БЕРГЕН Абрам Іванович............................188
БЕРГЕР Рафаїл Адамович..........................189                                                 
БЕРДНІКОВ Ілля Єгорович........................189
БЕРЕЖНИЙ Макар Юхимович.................189
БЕРЛЕВ Яків Микитович...........................189
БЕТІН Артем Леонтійович.........................189
БЕХТГОЛЬД Генріх Якович.......................189
БЄЛКА Михайло Єфремович....................189
БЄЛКІН Олександр Володимирович........190
БЄЛКІНА Антоніна Агеївна......................190
БЄЛОВ Іван Васильович............................190
БИБА Іван Сергійович................................190
БИЧКОВ Яким Андрійович.......................190
БІБЕРОВ Федір Григорович.......................190
БІЛА Дарина Антонівна.............................191
БІЛА Ксенія Кирилівна...............................191
БІЛАЙ Прокіп Охрімович..........................191
БІЛИЙ Йосип Іович....................................191
БІЛОВІЛ Родіон Демидович......................191
БІЛОДІД Мирон Степанович.....................191
БІЛОУС Михайло Трохимович..................191
БІЛОУСКО (БІЛОУСЬКО)
Михайло Пилипович...................................192
БІРНБАУМ Якубина Іванівна....................192
БІСКУП Іван Антонович............................192
БІТНЕР Леопольд Людвігович...................192
БІХЕ Християн Якович...............................192
БЛИЗНЕНКО Устина Павлівна..................193
БЛОШЕНКО Микола Васильович.............193
БЛЬОХ Розалія Фрідріхівна.......................193
БОБИЛЬОВ Геннадій Федорович..............193
БОБРАКОВ Федір Якимович.....................193
БОБРОВНИК Максим Федорович............193
БОГАШОВ Михайло Степанович.............193
БОГДАН Григорій Федорович...................194
БОГДАНОВ Григорій Іванович.................194
БОГОВІН Яким Михайлович.....................194
БОГОМАЗ Григорій Онуфрійович............194
БОГУСЛАВСЬКИЙ 
Никифор Полікарпович..............................194
БОДЛО Матвій Антонович........................194
БОДНЯ Михайло Омелянович...................195
БОЖИНОВ Петро Дмитрович 
(Петко Мінков).............................................195
БОЖКО Іван Іванович................................195

БОЙКО Василь Семенович........................195
БОЙКО Григорій Митрофанович..............195
БОЙКО Іван Панасович..............................195
БОЙКО Михайло Іванович.........................195
БОЙКО Олександр Степанович.................196
БОЙКО Сидір Федорович..........................196
БОЙЛО Микита Прокопович.....................196
БОЛЖЕЛАРСЬКИЙ Василь Петрович.....196
БОЛЖЕЛАРСЬКИЙ Дмитро Іванович.....196                                
БОЛОТІН Абрам Ісакович..........................197
БОЛОТІНА Євгенія Павлівна....................197
БОНДАЛЄТОВ Павло Антонович............197
БОНДАР Володимир Костянтинович.......197
БОНДАР Григорій Васильович..................197
БОНДАР Карпо Петрович..........................197
БОНДАРЕНКО Віра Василівна.................197
БОНДАРЕНКО Демид Якович..................198
БОНДАРЕНКО Іван Калинович................198
БОНДАРЕНКО Марія Лук’янівна.............198
БОНДАРЕНКО Петро Іванович................198
БОНДАРЕНКО Роман Павлович...............198
БОРЗЕНОК Аврам Петрович.....................198
БОРИСЕНКО Василь Макарович..............199
БОРИСЕНКО Катерина Демидівна...........199
БОРИСОВ Петро Якович...........................199
БОРИСЮК Іван Іванович...........................199
БОРКУТОВА (ДАННИК) 
Олександра Пантеліївна.............................199
БОРКУТОВА Олена Іванівна.....................200
БОРМАЧЕНКО Анатолій Спиридонович..200
БОРОВИК Іван Хомич................................200
БОРОВСЬКИЙ Петро Антонович.............200
БОРОДАЙ Марія Федотівна......................200
БОЯРСЬКИЙ Михайло Петрович
(він же ЖАРКОВ Іван Тимофійович)........200
БРАГІН Тимофій Семенович......................200
БРАНДТ Олександр Християнович...........201
БРАТУС Пелагея Григорівна......................201
БРАУН Анна Корніївна...............................201
БРЕМ Емілія Федорівна..............................201
БРІК Леонід Михайлович...........................201
БРІЛЛЕР Густав Іванович...........................201
БРОМБЕРГ Наум Маркович......................202
БРУСТИЛО Микита Васильович..............202
БРЮХОВЕЦЬ Іван Єгорович.....................202
БУКРЕЄВ Василь Єфремович...................202
БУКРЕЄВ Іван Миколайович.....................202
БУКРЕЄВ Олександр Михейович 
(Михайлович)..............................................202
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БУЛАВІН Мефодій Степанович................203
БУЛАВІН Павло Сидорович......................203
БУЛГАКОВ Євген Олександрович............203
БУЛГАКОВА Неоніла Андріївна...............203
БУЛИЧ Андріян Семенович.......................203
БУРАКОВСЬКИЙ Антон Васильович.......203
БУРАКОВСЬКИЙ Тихон Васильович.......203
БУРГЕР Фрідріх Карлович.........................204
БУРДЕЄВА Тетяна Олександрівна
(вона ж Маркова Тетяна Єгорівна)............204
БУРЛАЧЕНКО Костянтин Андрійович.....204
БУРЛАЧКО Христофор Іванович...............204
БУРЛЯЄВ Микола Іванович.......................204
БУРЦЕВ Андрій Омелянович....................204
БУРЯК Василь Арсенійович......................205
БУТОВЕЦЬКИЙ Володимир Лазарович...205
БУЮКЛУ Георгій Іванович........................205
БЮЛЕР Еміль Іванович..............................205

В
ВАЙСМАН Меєр-Лейзер Гершкович........205
ВАЛЕНТЕЙЧИК Михайло Адамович.......206
ВАЛЬКЕР Едуард Кіндратович..................206
ВАЛЬТЕР Фрідріх Петрович......................206
ВАНСОВИЧ Софія Іванівна.......................206
ВАСИЛЕНКО Віктор Трохимович............206
ВАСИЛЕНКО Іван Йосипович..................206
ВАСИЛЕНКО Назарій Іванович................206
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ЗАЛУЖНИЙ Федот Гнатович....................258
ЗАНДГАГЕН Курт Стефанович.................258
ЗАРУБАЄВ Андрій Пилипович.................259
ЗАРУБАЄВ Омелян Захарович..................259
ЗАСИПКО Федір Петрович........................259
ЗАСТАВА Микола Васильович..................259
ЗАСТАВСЬКИЙ Кирило Іванович............259
ЗАСЬКО Андрій Максимович....................259
ЗВЕНСЬКА Ольга Павлівн.........................259
ЗДОРЕНКО Сидір Михайлович.................260
ЗЕЙБЕЛЬ Генріх Генріхович......................260
ЗЕЙФЕРТ Ольга Яківна.............................260
ЗЕМАН Богумил Гнатович.........................260
ЗЕМЕЛЬКО Іван Олексійович...................260
ЗЕНГЕР Яків Антонович............................260
ЗЕНИЧ Марія Тимофіївна..........................261
ЗЕНКЛЕЙТЕР Агата Іванівна....................261
ЗИМЕНКО Тимофій Гаврилович...............261
ЗІБЕРОВ Анатолій Федорович..................261
ЗІМЕНС Яків Якович..................................261
ЗІНЧЕНКО Леонід Іванович......................262
ЗІНЧЕНКО Трохим Якович........................262
ЗЛАТОВ Василь Федорович.......................262
ЗЛАТ’ЄВ Тит Костянтинович....................262
ЗМУДА Генріх Францович.........................262
ЗОЗУЛЯ Сергій Федорович........................262
ЗОЛОТОВ Іван Арефійович.......................262
ЗОЛОТОПУП Григорій Титович...............263
ЗУБКОВ (ЗУБКО) Яків Микитович..........263
ЗУБОВИЧ Олександра Федорівна.............263
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ЗУСМАНОВИЧ (СУСЛОВА)
Поліна Давидівна........................................263
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ІВАНЕЦЬ Євстафій Іванович.....................263
ІВАНЕЦЬ Іван Максимович.......................263
ІВАНОВ Андрій Миколайович..................264
ІВАНОВ Андрій Омелянович....................264
ІВАНОВ Віталій Карпович........................264
ІВАНОВ Володимир Миколайович...........264
ІВАНОВ Гаврило Олексійович..................264
ІВАНОВ Захар Георгійович........................264
ІВАНОВ Костянтин Павлович....................265
ІВАНОВ Максим Пилипович.....................265
ІВАНОВ Феодосій Трифонович.................265
ІВАНОВ Христофор Антонович................265
ІВАНЧЕНКО Єгор Парамонович...............265
ІВАНЧЕНКО Федір Дмитрович.................265
ІВАНЮТІН Андрій Іванович.....................266
ІВАСЮК Василь Іванович..........................266
ІВАХОНЕНКОВ Іван Никифорович..........266
ІВКО Лука Митрофанович.........................266
ІВКО Марко Митрофанович......................266
ІВЧЕНКО Архип Леонтійович...................266
ІВЧЕНКО Ганна Сидорівна........................267
ІГНАТЕНКО Дмитро Феофанович............267
ІЗРАІЛЬСЬКИЙ Абрам-Ісаак Тахумович..267
ІЛІЄВ Петро Трифонович..........................267
ІЛЛЕНЗЕЄР Іван Андрійович....................267
ІЛЛЄНКО Мотря Павлівна.........................267
ІОТОВ Василь Стратонович......................268
ІОТОВ Іван Степанович.............................268
ІРІОГЛИ Кирило Григорович.....................268

Й
ЙОЛКІН Трифон Антонович......................268

К
КАА Едуард Едуардович............................268
КАДАНОВ Єгор Прокопович....................268
КАІРА Пантелеймон Андрійович..............269
КАЙДАШ Меланія Федорівна...................269
КАЛАНОВ Микола Олександрович..........269
КАЛАНЧІ Іван Дмитрович........................269
КАЛАШНИКОВ Никифор Степанович....269
КАЛИНОВСЬКИЙ Іван Мартинович.......269
КАЛИНОВСЬКИЙ Йосип Іванович..........269
КАЛИНОВСЬКИЙ Мартин Лук’янович...270
КАЛИТАЄВ Георгій Іванович...................270
КАЛІНІН Дмитро Степанович...................270
КАЛЬМБАХ Іван Якович............................270
КАЛЬЧЕНКО Іван Трохимович.................270
КАМІНІН Андрій Харитонович................270
КАМІНСЬКИЙ Петро Тимофійович.........271

КАММЕРЛОХ Генріх Пилипович.............271
КАПЛАН Борис Якович.............................271
КАПУСТЯН Леонтій Лаврентійович........271
КАПШУК Данило Іванович.......................271
КАРАБАНОВА Клавдія Сергіївна.............271
КАРАКОЗ Михайло Юфудович.................272
КАРАСЬОВ Яків Іванович..........................272
КАРЗОВ Семен Ананійович......................272
КАРПОВ Борис Павлович..........................272
КАРПОВ Костянтин Миколайович...........272
КАРПОВ Петро Іванович...........................272
КАСИМОВ Родіон Савелійович................273
КАСИМОВА Ганна Іванівна......................273
КАСПЕР Генріх Якович..............................273
КАСЯН Максим Тимофійович...................273
КАТИШ Андрій Іванович...........................273
КАЦ Олександр Якович..............................273
КАЦАЙ Аврам Якович...............................273
КАЦЕН Года Аронівна...............................274
КАЧАН (КОЧАН) Андрій Андрійович.....274
КАЧАН Ілля Семенович (Степанович).....274
КАШЛАНЬ Варфоломій Кузьмич.............274
КАШЛИК Антон Трохимович...................274
КВАСОВ Тихон Дмитрович.......................274
КВАША Петро Єгорович...........................275
КВЯТКОВСЬКИЙ Сергій Ксенофонтович...275                            
КЕЙЗЕР Вільгельм Генріхович..................275
КЕЛЛЕР Євген Фрідріхович......................275
КЕЛЬМІС Ганна Андріївна........................275
КЕНІГ Отто Фрідріхович...........................275
КЕНКЕ Рейнгольд Рудольфович...............276
КИЙКО Іван Іванович................................276
КИРИЗЛІЄВ Дмитро Дмитрович..............276
КИРИЛЕНКО Спиридон Дмитрович........276
КИРИЧЕНКО Іван Антонович...................276
КИРИЧЕНКО Іван Артемович...................276
КИРИЧЕНКО Олексій Васильович...........277
КИРИЧЕНКО Феофан Євсейович.............277
КИСІЛЬ Клим Ілліч.....................................277
КИШКА Іван Григорович...........................277
КІКОТЬ Михайло Іванович........................277
КІНДОП Густав Іванович...........................277
КІРСАНОВ Павло Іванович.......................277
КІСО Петро Савелійович...........................278
КІЯН Іван Ілліч............................................278
КЛАССЕН Абрам Абрамович....................278
КЛАССЕН Абрам Петрович.......................278
КЛАССЕН Яків Якович..............................278
КЛЕВЦОВ Ілля Прокопович......................278
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КЛЕЦ Іван Степанович...............................279
КЛИМЕНКО Йосип Васильович...............279
КЛИМЕНКО Парасковія Григорівна.........279
КЛИМЕНКО Петро Микитович................279
КЛИМЕЦЬ Анастасія Федорівна...............279
КЛОПОВ Іларіон Іванович.........................279
КЛОЧКО Юхим Прокопович.....................280
КЛЮЧНИКОВА Марія Дмитрівна............280
КЛЯЦЬКИЙ Мина Мойсейович................280
КНИШ Олексій Лукич................................280
КНІПЕНБЕРГ Берта Леопольдівна...........280
КНОРР Микола Петрович..........................280
КНОРР Петро Петрович.............................281
КОБЕЦЬ Артем Михайлович.....................281
КОБИЛЯЦЬКИЙ Іван Андрійович............281
КОВАЛЕНКО Василь Андрійович............281
КОВАЛЕНКО Іван Андрійович.................281
КОВАЛЕНКО Іван Савелійович................281
КОВАЛЕНКО Костянтин Якович..............282
КОВАЛЕНКО Олександр Андрійович......282
КОВАЛЕНКО Пантелеймон Гаврилович..282
КОВАЛЕНКО Пилип Петрович.................282
КОВАЛЬ Ніна Павлівна..............................282
КОВАЛЬОВ Дем’ян Якович.......................282
КОВАЛЬСЬКИЙ Іван Йосипович..............283
КОВАЛЬЧУК Василь Степанович.............283
КОВБАСА Никифор Данилович................283
КОВБАСА Олександр Григорович............283
КОВБАСА Петро Денисович.....................283
КОВБАСОВ (КОЛБАСОВ) 
Кіндрат Гнатович.........................................283
КОВИНСЬКИЙ Григорій Іванович...........284
КОВТУН Василь Михайлович...................284
КОВТУН Михайло Якович.........................284
КОГАН Соломон Ісакович..........................284
КОГУТ Олександр Якович.........................284
КОДАЦЬКИЙ Василь Григорович............284
КОЄВ Дмитро Кирилович..........................285
КОЖУХАР Василь Андрійович.................285
КОЗАЧЕНКО Семен Григорович...............285
КОЗИЛО Діна Степанівна..........................285
КОЗИН Микита Федорович.......................285
КОЗИРЕВ Іван Іванович.............................285
КОЗЛОВ Петро Іванович............................286
КОЗЛОВ Петро Семенович........................286
КОЛЕНДРИЦЬКИЙ Володимир Петрович..286
КОЛЕСНИК Григорій Пимонович............286
КОЛЕСНИКОВ (КОЛЕСНИК) 
Прокопій Мойсейович................................286

КОЛИБАЄВ Павло Олексійович...............287
КОЛИБАЄВА Валентина В’ячеславівна..287
КОЛІСНИК Пилип Петрович....................287
КОЛОДІН Петро Васильович....................287
КОЛОМІЄЦЬ Павло Гнатови.....................287
КОЛОМІЄЦЬ Петро Федосійович.............287
КОЛОСЄЄВ Степан Лукич........................287
КОЛОСОВ Олексій Якович........................288
КОМАРОВ Іван Панасович........................288
КОНАРОВ Андрій Кирилович..................288
КОНДАКОВ Василь Дмитрович...............288
КОНДРАШЕЧКІН Василь Данилович......288
КОНДРАШОВ Михайло Дмитрович.........288
КОНДУФОР Георгій Пилипович...............289
КОНОВАЛОВ Панас Кирилович...............289
КОНОНЕНКО Кирило Опанасович..........289
КОНОНОВ Михайло Іванович..................289
КОНРАД Георгій Федорович.....................289
КОНСТАНТИНЕНКО 
Степан Трифонович....................................289
КОНЦЕВИЧ Василь Якович......................290
КОНЮХОВ Олександр Савелійович.........290
КОПЕЙКІНА Катерина Іванівна...............290
КОПЕНКОВ Василь Євтийович................290
КОПТАРЕНКО Григорій Іванович............290
КАРАГО Віктор Костянтинович................290
КОРНЕТ Іван Антонович...........................291
КОРНЄЄВА Пелагея Василівна.................291
КОРНІЄЦЬ Конон Логвинович..................291
КОРОБКА Петро Михайлович..................291
КОРОБКО Микола Захарович....................291
КОРОВІН Пантелеймон Михайлович.......291
КОРОЛЕНКО Йосип Андрійович.............292
КОРОЛЕНКО Петро Юхимович...............292
КОРОЛЬ Іван Микитович...........................292
КОРОЛЬ Микола Іванович.........................292
КОРОЛЬ Олена Олексіївна........................292
КОРОСТИЛЬОВ Герасим Єремійович.....292
КОРОТУН Григорій Іванович....................292
КОРОТУН Мирон Семенович...................293
КОРОЧАНСЬКИЙ Олександр Степанович..293
КОРПАНЬ Гнат Савич................................293
КОРХОВИЙ Пилип Якович........................293
КОРЧАГІН Никифор Кузьмич...................293
КОРЧЕВ Вавіл Іванович.............................293
КОРЯВКО Роман Хрисанфович.................294
КОСЕНКО Феодосій Якимович.................294
КОСИЙ Давид Іванович.............................294
КОСОБРЮХОВА-ЛЕНСЬКА
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(КОРОБРЮХОВА-ЛЕНСЬКА) Ганна Яківна.294
КОСОГОР Степан Семенович...................294
КОСТЕНКО Григорій Кирилович.............294
КОСТРОМІНА Марія Петрівна.................295
КОСТЮК Яків Іовович...............................295
КОСТЮКЕВИЧ Іван Олександрович.......295
КОСТЮКОВ Сергій Петрович..................295
КОТЕЛЬНИКОВА Тетяна Іллівна.............295
КОТЕНКО Петро Євграфович...................295
КОТИКОВ Володимир Григорович...........296
КОТОК Яків Єгорович................................296
КОЦИЛО Йосип Семенович......................296
КОЧЕВ Георгій Михайлович.....................296
КОЧЕРГА Іван Трохимович.......................296
КОЧИК Сергій Федорович.........................296
КОЧУКОВ Семен Якович...........................297
КОШКЕ Іван Фрідріхович..........................297
КОШТЕНКО Василь Карпович..................297
КРАВЕЦЬ Дмитро Сидорович...................297
КРАВЦОВ Михайло Іванович....................297
КРАВЧЕНКО Григорій Захарович.............297
КРАВЧЕНКО Григорій Прокопович..........298
КРАВЧЕНКО Микола Іванович.................298
КРАЛЬ В’ячеслав Йосипович....................298
КРАН Ісак Бергардович..............................298
КРАСАН Григорій Порфирович.................298
КРАСНОДІД Олексій Федорович..............298
КРАСУЛЯ Денис Онисимови.....................298
КРЕБС Костянтин Фрідріхович.................299
КРЕЙМЕР Ольга Євсіївна..........................299
КРЕМІНСЬКИЙ Дмитро Іванович............299
КРЕЩАНОВСЬКИЙ Іван Петрович.........299
КРИВЕКО Павло Митрофанович..............299
КРИВИЧ Василь Романович......................299
КРИВКО Василь Іванович..........................300
КРИВОВ Іван Іванович...............................300
КРИВОВА Ганна Євдокимівна..................300
КРИВОЛАПОВА Зіновія Миколаївна.......300
КРИВОШАПКА Федір Костянтинович....300
КРИВОШЕЄВ Микола Тарасович.............300
КРИВОШЕЙ Яків Трохимович..................300
КРИГЕР Іван Іванович................................301
КРИЖАНІВСЬКИЙ Федір Петрович........301
КРИЖКО Іван Семенович..........................301
КРИКУН Дмитро Микитович....................301
КРИЛОВ Микола Анатолійович................301
КРИМСЬКИЙ Сава Панасович..................301
КРИСТ Адам Християнович......................302
КРИСЬКО Денис Опанасович...................302

КРІГЕР Готліб Генріхович..........................302
КРОВ’ЯКОВ Михайло Іванович...............302
КРОПИВНИЦЬКИЙ Кіндрат Борисович.302
КРУГЕЛЬ Іван Іванович.............................302
КРУЖНОВ Федір Васильович...................303
КРУПЕНІН Сергій Борисович...................303
КУДЕЛЯ Павло Іванович............................303
КУДЛАЙ Микола Арсенійович..................303
КУЗНЄЦОВ Іван Никифорович.................303
КУЗЬМЕНКО Василь Васильович.............303
КУЗЬМЕНКО Євдокія Іванівна..................304
КУЛАК Ганна Порфирівна.........................304
КУЛИК Василь Олексійович......................304
КУЛИК Петро Олексійович........................304
КУЛИКОВСЬКИЙ Овсій Степанович.......304
КУЛИНЕНКО Андрій Андрійович............304
КУЛЬМАН Яків Іванович...........................305
КУНКЕЛЬ Марія Матвіївна.......................305
КУПЧЕНКО Григорій Федотович..............305
КУРАТЧЕНКО Василь Дем’янович...........305
КУРБАТОВ Павло Михайлович................305                                        
КУРИЛО Борис Іларіонович......................305
КУРИЛО Галина Іларіонівна......................306
КУРИЛО Ганна Степанівна........................306
КУРИЛО Іван Павлович.............................306
КУРИЛО Павло Трохимович.....................306
КУРИЛО-КРИМЧАК Іларіон Павлович...306
КУРОПАТ Кіндрат Григорович.................306
КУРОЧКІН Андрій Романович..................307
КУРТА Варвара Єгорівна (Григорівна).....307
КУТАЄВ Георгій Семенович......................307
КУУС Антон Оттович.................................307
КУЦ Пилип Георгійович............................307
КУЧЕРЕНКО Петро Федорович................307
КУЩ Іван Арсенович..................................308

Л
ЛАБИНСЬКИЙ Павло Тарасович..............308
ЛАВРИКОВ Микола Сергійович...............308
ЛАГНО Йосип Харитонович.....................308
ЛАДОГУБЕЦЬ Ірина Олексіївна...............308
ЛАЛАКІН Панас Михайлович...................308
ЛАЛАКІНА Надія Георгіївна ....................309
ЛАСКАВИЙ Степан Петрович..................309
ЛАТИНІН Іван Гаврилович........................309
ЛЕБЕДЕНКО Митрофан Федорович.........309
ЛЕВЕН Абрам Абрамович..........................309
ЛЕВЕН Яків Якович....................................309
ЛЕВІТ Абрам Соломонович.......................309
ЛЕВІТІНА Фріма Миронівна.....................310
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ЛЕКАРКІН Володимир Йосипович...........310
ЛЕНЬ Іван Степанович...............................310
ЛЕОНОВ Михайло Іванович......................310
ЛЕОПОЛЬД Йосип Іванович.....................310
ЛЕХМАН Петро Пантелеймонович..........310
ЛЕЦМАН Готфрід Теодорович..................310
ЛЕЩЕНКО Ганна Купріянівна...................311
ЛИННИК Єгор Павлович...........................311
ЛИННИК Микола Петрович.......................311
ЛИСЕНКО Іван Кузьмич............................311
ЛИСЕНКО Микита Якимович...................311
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