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ПЕРЕДМОВА
“Пізнайте правду – й правда вас врятує.”
Михайло Грушевський

П

ро репресії проти народу України написано і видано багато книжок. Але всі вони
існують або в вигляді нарисів, або просто представлені списками репресованих. На виконання
Указів Президента України В.А.Ющенка[1]* від 14
жовтня 2006 р. №879 “Про всебічне та об’єктивне
висвітлення діяльності українського визвольного
руху та сприяння процесу національного примирення” та від 28 березня 2007 р. №250 “Про заходи у зв’язку з 75-ми роковинами Голодомору
1932-1933 років в Україні” держархівом Сумської
області підготовлено видання “Забуттю не підлягає”, яке виходить в серії Книга пам’яті Сумської області. В ньому здійснено спробу через
долі родин показати загальну трагедію окремої
людини, родини, населеного пункту, республіки, країни, боротьбу різних верств населення з
тоталітарним режимом…
Забуттю не підлягає...Тому що це наша
спільна пам’ять – пам’ять всіх поколінь, які
жили, живуть і будуть жити на теренах не
лише України, а й на теренах колишнього Союзу Радянських Соціалістичних Республік[2].
Забуттю не підлягає… Тому що відновлюється історична правда і спадковість історії.
Тут досліджено всі прошарки населення
Сумщини, їх соціальний стан, національність,
вік.
Можна простежити, як змінювалось ставлення влади до засудження за однією і тією ж
статтею – від декількох місяців в 1920-х на початку 1930-х років, до вищої міри в 1937 році.
Не залишена без уваги і доля родин.
Трагічні і страшні сторінки історії України…
Коли життя не було варте нічого, коли кожна
людина могла бути обмовлена, оголошена злочинцем, розстріляна без слідства. Чим суворіший та страшніший був вирок – тим швидше
виносилось рішення. Одна – три доби, і людину страчували, а родина отримувала тавро
– “член родини зрадника батьківщини” і відповідний строк в таборі.
Навіть у найтяжчі роки український народ
не був до кінця заляканим і покірним, намагався боротися з існуючим режимом. Після українців найбільше репресували росіян, євреїв,
німців, поляків. Але загалом не було такого народу, якого б ця біда обминула.

В житті більшість з цих людей не зустрічалась, а зустрілись вони тут, на сторінках Книги
пам’яті. Дворяни і селяни, робітники і міщани,
діти і дорослі, молоді і старі, члени партій і безпартійні… Це пам’ять про звичайних людей,
які народились для щастя і звершень, а опинились в таборах та під кулями… Доля людини визначалась такими віхами: донос – арешт
– допит – визнання або невизнання вини (що
взагалі не мало значення) – засудження – строк
– довгі роки чекання – реабілітація.
Справи, використані в даному довіднику,
потребують детального дослідження. Могили
багатьох з репресованих невідомі, їх родини
знедолені, зруйновані та розкидані по світу.
В кращому випадку родичі отримали відомості про реабілітацію. Люди, які пройшли
через криваве горнило початку ХХ ст., бої на
фронтах, революції, холод, еміграцію, голодомори, – всі вони герої даного довідника.
Необхідність створення анотованого алфавітного покажчика позасудових кримінальних справ обумовлена:
– по-перше, упорядкуванням в алфавітному
порядку прізвищ засуджених;
– по-друге, систематизацією даних по позасудових кримінальних справах для полегшення роботи архівних працівників і дослідників
шляхом надання короткої узагальнюючої інформації окремо по кожному засудженому;
– по-третє, виділенням з колективних кримінальних справ окремо кожної індивідуальної
справи.
До видання включено позасудові кримінальні справи за 1919-1951 роки, передані до
Державного архіву Сумської області Управлінням Служби безпеки України в Сумській
області в 1993 році. Всього до довідника включено 1000 справ на 1678 обвинувачених; з них:
1459 українці, 115 росіяни, 42 євреї, 24 поляки,
13 німці, 9 білоруси, 5 латиші, 4 греки, 2 болгарина, по одному представнику естонців, литовців, румунів, татар, чехів.
Покажчик складається з передмови, нарису
з історії фондоутворювача “ВНК-ДПУ-НКВСКДБ”, нарису “Фальсифікатори” та чотирьох частин. І частина – “Під грифом “таємно”
– це анотований алфавітний покажчик, який

*[1] Коментарі
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складається за анкетною формою: прізвище,
ім’я, по-батькові; рік народження; місце народження; національність; освіта; сімейний
стан; соціальний стан; стаття обвинувачення;
суть обвинувачення; рік реабілітації; додаткові
відомості про репресії щодо сім’ї. Наявність в
справі особових документів позначена зірочкою, вміщеною після пошукових даних. ІІ частина – “Ілюстративні матеріали” – це офіційні
документи: протоколи допитів, доноси, копії
вироків, анкети, довідки, до яких складено перелік. Він включає номер ілюстрації, заголовок
документу, дату, контрольно-пошукові дані.
ІІІ частина – “Фотоальбом”, який складається
з фотографій кінця ХІХ початку ХХ століття,
наявних в кримінальних справах. Щасливі різнопланові фото до арешту і однакові знімки в
фас і профіль для кримінальної справи. Фотографії супроводжуються короткими анотаціями. ІV частина – “Речові докази” – це листи,
листівки, свідоцтва про народження, атестати,
дипломи про освіту – все те, що ми називаємо
особистими архівами, а в справах вони проходять як речові докази. Саме вони мають величезне емоційне забарвлення, розповідають про
частинки життя “до” і “після”.
Науково-довідковий апарат складається з
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коментарів по змісту (позначені порядковою
нумерацією в квадратних дужках, вміщені в
кінці збірника); списку скорочених слів; переліку статей і пунктів Карних кодексів, за якими
були засуджені громадяни; переліку особових
документів в справах репресованих; списку
репресований релігійних діячів; предметно-тематичного та географічного покажчиків.
Цей покажчик є першим випуском серії
огляду фонду УСБУ в Сумській області. Лише
один опис з семи наявних. В покажчику не даються оцінки подіям. Документи говорять самі
за себе. Висновки ж кожен зробить сам.
Таке видання дозволяє ввести в наукове використання великий обсяг документів з сучасної історії України, які раніше були недоступні
для дослідників, дає можливість здійснити статистичну обробку даних ВНК-ДПУ-НКВС-КДБ,
характеризувати спрямованість та масштаби
репресій в області, провести вікові та статеві
характеристики репресованих, національний
і соціальний склад, простежити хронологію
репресій, статті звинувачень, відомості про подальшу долю людей.
Л.А.Покидченко,
заслужений працівник культури України

ВНК-ДПУ-НКВС-КДБ:
віхи історії
В

серосійська надзвичайна комісія по боротьбі з контрреволюцією, спекуляцією
і саботажем (ВНК), створена згідно постанови
Ради Народних Комісарів від 20 грудня 1917
року. 18 березня 1918 року колегія ВНК прийняла рішення про створення Надзвичайної
комісії при губернських та повітових радах. 27
липня 1918 року РНК РСФРР створила відділи
для боротьби з контрреволюцією на залізних
дорогах, реорганізовані в 1919 році в шляховотранспортні Надзвичайні Комісії. Контррозвідувальну роботу в Червоній Армії здійснював
Військовий контроль. 16 червня 1918 року РНК
прийняла постанову про створення на Східному фронті першої фронтової НК. 19 грудня
1918 року Військовий контроль і армійське НК
об’єднані в єдиний орган – особливий відділ.
Директивою ВЦВК від 6 лютого 1922 року
ВНК була ліквідована і на її основі утворено Державне політичне управління (ДПУ) при НКВС
РСФРР. На місцях були створені губернські відділи при виконкомах рад, особливі відділи ДПУ
військових округів, армій і з охорони кордонів,
транспортні відділи ДПУ на залізничних і водних шляхах зв’язку. 2 листопада 1923 року постановою ВЦВК ДПУ реорганізовано в Об’єднане
державне політичне управління (ОДПУ) при
РНК СРСР. В союзних республіках були утворені ДПУ при РНК республік. Була утворена
колегія ОДПУ, якій надано право розглядати
справи про контрреволюційні злочини. У відповідності до постанови Президії ВЦВК від 28
березня 1924 р. було утворено Особливу нараду для розгляду справ щодо соціально-небезпечних осіб. Особлива нарада виносила постанову з обов’язковою участю прокурора, який
мав право призупиняти виконання Особливої
наради і опротестовувати їх в Президії ВЦВК.
В 1929 році замість губернських відділів створені окружні відділи ОДПУ, які перебували в
оперативному підпорядкуванні повноважних
представництв ОДПУ республік. Циркуляром
ОДПУ від 20 жовтня 1929 року була переглянута організація “трійок” для попереднього
розгляду закінчених слідством справ. Політичні справи і справи, опротестовані прокурором,
розглядались Особливою нарадою ОДПУ. Наказом ОДПУ від 2 лютого 1930 року “трійки”
створювались з представників обкомів ВКП (б)

і прокуратури для розгляду справ “куркулів”,
білогвардійців, “контрреволюціонерів”.
В 1930 році у зв’язку з ліквідацією в союзних республіках Наркоматів внутрішніх справ
у відання ОДПУ були передані міліція, охорона підприємств, виправно-трудові табори, трудові колонії. 10 липня 1934 року був створений
Наркомат внутрішніх справ (НКВС), а при ньому – Особлива нарада. В системі НКВС було
створено Головне управління державної безпеки (ГУДБ), а на місцях – відділи держбезпеки.
Наказом НКВС СРСР від 27 травня 1935
року утворені “трійки” в республіках, краях,
областях. Постановою РНК СРСР і ЦК ВКП
(б) від 17 листопада 1938 року “Про арешти,
прокурорський нагляд і ведення слідства” передбачено, що всі справи, закінчені слідством,
повинні були направлятися в суди у відповідності до закону про підсудність. Розгляд справ
“трійками” не передбачався. Допускався лише
розгляд справ Особливими нарадами. Комісія
НКВС СРСР і Прокуратура СРСР складали
“двійку”; Голова Верховного Суду СРСР і Генеральний прокурор – “вищу двійку”. Всі ці
позасудові органи могли призначати міру покарання майже до смертної кари.
Указом Президії Верховної Ради СРСР від 3
лютого 1941 року НКВС СРСР було розділено
на два Народних комісаріати – державної безпеки і внутрішніх справ (НКДБ і НКВС). Особливі відділи НКВС були перетворені в треті
управління і відділи Наркомату оборони і Наркомату Військово-Морського Флоту. 20 липня
1941 року НКВС і НКДБ були об’єднані в НКВС
СРСР. З метою виявлення агентури спецслужб
ворога і державних злочинів були організовані
фільтраційні табори для перевірки осіб, які
знаходилися в полоні у нацистів, або виходили
з оточення і були відправлені на каторжні роботи до Німеччини. Після проходження фільтрації матеріали направляли в управління області, куди слідували перевірені особи.
У відповідності до постанов Державного комітету оборони СРСР, прийнятих в липні 1941
року і в січні 1942 року, треті управління Наркомату оборони і Наркомату ВМФ були перетворені в особливі відділи з підпорядкуванням
їх НКВС. У квітні 1943 року зі складу НКВС
виділився Наркомат державної безпеки, і були
7
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створені Головне управління контррозвідки
“Смерш” НКО СРСР і Управління контррозвідки “Смерш” НК ВМФ СРСР. На місцях були
організовані НКДБ і УНКДБ республік, країв,
областей, а особливі відділи реорганізовані в
управління контррозвідки “Смерш” флотів,
армій, корпусів, дивізій. У березні 1946 року
НКДБ СРСР було перетворено в Міністерство
держбезпеки СРСР, а також реорганізовані
органи військової контррозвідки, які були передані у підпорядкування МДБ. 7 березня 1953
року МДБ перейменовано в МВС СРСР. На основі Указу Президії Верховної Ради СРСР від
13 березня 1954 року було створено Комітет
державної безпеки при Раді Міністрів СРСР.
На Україні створено КДБ при СМ УРСР, а в областях і районах – його управління. У відповідності до указу Президії Верховної Ради СРСР
від 19 серпня 1955 року Президії обласних судів
отримали право відміняти постанови позасудових органів за виключенням постанов вищих
“двійок”. Постанови вищих “двійок” мав право
відмінити пленум Верховного суду СРСР.
5 липня 1978 року КДБ при Раді Міністрів
СРСР був реорганізований в КДБ СРСР, в об-
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ластях діяли його управління. На основі постанови Верховної Ради України від 20 вересня
1991 року КДБ УРСР був ліквідований. Для забезпечення державної безпеки України була
створена Служба національної безпеки, яка 25
березня 1992 року перетворена в Службу безпеки України. Управління КДБ у Сумській області було створено 10 січня 1939 року в зв’язку
з утворенням Сумської області. До архіву УКДБ
стали надходити кримінальні справи на осіб
– уродженців Сумської області, засуджених за
політичними статтями в 20-30-і роки.
Процес реабілітації осіб, засуджених за
політичні злочини, почався в 1938 році після
виходу постанови ЦК ВКП (б) “Про порушення соцзаконності в органах НКВС”. Масовий
перегляд кримінальних справ почався після прийняття указу Президії Верховної Ради
СРСР від 16 січня 1989 року “Про додаткові заходи по відновленню справедливості відносно
жертв репресій, які мали місце в період з 3040-х і на початку 50-х років”; а також у зв’язку з
прийняттям 17 квітня 1991 року Закону України “Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні”.

ФАЛЬСИФІКАТОРИ
17 квітня 1991 року було прийнято Закон України “Про реабілітацію жертв політичних
репресій на Україні”. На виконання постанови Президії Верховної Ради України від 9
вересня 1991 року архівно-слідчі справи репресованих передані Управлінням Служби безпеки
України в Сумській області до Державного архіву Сумської області. Під час передачі справ
нерозсекречені документи були переглянуті і вилучені. З моменту надходження до архіву
документи кримінально-слідчих справ стали доступними для дослідників, оскільки справи
передані до архіву зі зняттям грифу “таємно”.
Мова піде про кримінальні справи на осіб, засуджених позасудовими органами влади.
До позасудових органів влади належали:
1. Судова колегія ОДПУ. Заснована в 1923
році постановою ЦВК СРСР від 15 листопада
1923 р. Розглядала справи про диверсії, шкоду
та інші злочини, мала право застосовувати всі
міри покарання. Назва цього органу змінювалась. Ліквідована у 1934 році постановою ЦВК
СРСР від 10 липня 1934 р.
2. Особлива нарада при Народному комісаріаті внутрішніх справ СРСР. Заснована в 1934
році постановою ЦВК і РНК СРСР від 5 грудня
1934 р. Спочатку було надано право застосовувати “до осіб, яких визнано суспільно-небезпечними”, заслання, відправлення і ув’язнення в
табір терміном до 5 років, потім ці права були
значно розширені майже до застосування вищої
міри покарання. Ліквідована в 1953 році Указом
Президії Верховної Ради СРСР від 1 вересня
1953 р.
3. “Трійки” НКВС-УНКВС в областях і краях.
Циркулярами ОДПУ від 29 жовтня 1929 року і від
8 квітня 1931 року в центральному апараті були
утворені “трійки” для попереднього розгляду
завершених слідчих дій для наступної доповіді
на судовому засіданні колегії ОДПУ або Особливої наради при ОДПУ. До складу “трійок”
входили керівники оперативних управлінь – відділів ОДПУ і ПП ОДПУ в Московському військовому окрузі. Вказані “трійки” розглядали слідчі
справи, надавані як центральним апаратом, так
і місцевими органами ОДПУ. Циркуляром 1931
р. передбачалася обов’язкова участь в засіданнях
“трійок” представників прокуратури. Наказом
голови ОДПУ від 2 лютого 1930 року “трійки”
при повноважних представництвах ОГПУ в краях та областях для позасудового розгляду справ;
наказом Народного комісара внутрішніх справ
СРСР від 27 травня 1935 року – при обласних,
крайових УНКВС.
4. Існував порядок розгляду справ без виклику
обвинуваченого та свідків в суд так званої вищої
“двійки” в складі Голови Верховної Ради СРСР і
*1

Прокурора СРСР. Постанови цього органу при
наявності підстав могли відмінятися і переглядатися Пленумом Верховної Ради СРСР.
У зв’язку з проведенням масових операцій у
відповідності з наказом НКВС від 11 серпня 1937
року і від 20 вересня 1937 року списки осіб, які
підлягали репресіям, розглядались також “двійками” – наркомами внутрішніх справ республік
– начальниками УНКВС спільно з відповідним
прокурором республік, краю, області1*.
Хронологічний період розглянутих кримінальних справ – кінець 20-х – початок 50-х років
ХХ століття, з наступним реабілітаційним періодом до початку 90-х років ХХ століття.
Кримінальні справи періодів 1919 – середини
1920-х років відрізняються змістом реальних
подій, реальних “злочинів” (наприклад, служба
гетьману або Директорії, дизертирство з лав
Червоної Армії, реєстрація як фольксдойче в
роки нацистської окупації України і т.д.), які
кваліфікувались кримінальними з точки зору
ідеології більшовицької партії. В таких справах
в протоколах допитів, очних ставок практично
не зустрічаються фальсифікації і підготовки
подій та документів.
Кінець 20-х – початок 30-х років – це в більшій частині своїй кримінальні справи щодо
розкуркулення і антирадянської діяльності,
антиколгоспної агітації. В довідках сільрад
про майнове становище куркулів, протоколах
допитів звинувачуваних, протоколах допитів
свідків досить часто зустрічаються різномовні свідчення (як правило, в бік кількісного
збільшення) площі землеволодінь, будівель,
домашніх тварин, найманих робітників у
обвинувачених. Незважаючи на те, що обвинувачений не визнавав себе винуватим, для
засудження було достатньо свідчень свідків,
анонімних доносів, довідок сільрад, написаних
під диктовку слідчих і т.д.
Прикладом того як держава боролась з куркульством може слугувати наказ об’єднаного

Примітки
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державного політичного управління №44/21 від
2 лютого 1930 року.
“В целях наиболее организованного проведения
ликвидации кулачества как класса и решительного
подавления всяких попыток противодействия со
стороны кулаков мероприятиям советской власти
по социалистической реконструкции сельского хозяйства – в первую очередь в районах сплошной коллективизации – в самое ближайшее время кулаку,
особенно его богатой и активной контрреволюционной части, должен быть нанесен сокрушительный
удар. Сопротивление кулака должно быть и будет
решительно сломлено.
Мероприятия ОГПУ должны развернуться по
двум основным линиям:
1) Немедленная ликвидация контрреволюционного кулацкого актива, особенно кадров действующих контрреволюционных и повстанческих
организаций, группировок и наиболее злостных,
махровых одиночек. (Первая категория).
2) Массовое выселение (в первую очередь из районов сплошной коллективизации и погранполосы)
наиболее богатых кулаков (бывшие белые офицеры,
репатрианты, бывшие активные каратели и др.),
проявляющие сейчас контрреволюционную активность, особенно организованного порядка.
3) Кулаки – активные члены церковных советов,
всякого рода религиозных, сектантских общин и
групп, активно проявляющие себя.
4) Кулаки – наиболее богатые, ростовщики,
спекулянты, разрушающие свои хозяйства, бывшие
помещики и крупные земельные собственники.
Семьи арестованных, заключаемых в концлагеря
или приговоренных к ВМН, должны быть высланы
в северные районы Союза, наряду с выселяемыми
при массовой кампании кулаками и их семьями, с
учетом наличия в семье трудоспособных и степени
социальной опасности этих семейств.
Имущество таких семей конфискуется в том
же порядке, как и у выселяемых семейств кулаков.
Кампании по выселению кулаков и их семейств
проводятся в первую очередь в следующих районах
СССР:
УССР
Северный Кавказ и Дагестан
Средне-Волжский край
Центрально-Черноземная
область
Нижне-Волжский край
Белоруссия
Сибирь
Урал
Казахстан

выселяются семейств
30 000 – 35 000
20 000
8 000 – 10 000
10 000 – 15 000
10 000 – 12 000
6 000 – 7 000
25 000
10 000 – 15 000
10 000 – 15 000

Места поселения для выселяемых кулаков и их
семейств и семейств изъятого кулацко-белогвардейского контрреволюционного актива ориентировочно таковы:
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из Северо-Кавказского края

23 000

на Урал

из Северо-Кавказского края

5 000

в Казахстан

из УССР

50 000

в Северный край

из Центрально-Черноземной области

20 000

в Северный край

из Нижне-Волжского края

18 000

в Сибирь

из Средне-Волжского края

14 000

в Сибирь

из Белоруссии

12 000

в Сибирь

Для выполнения всех указанных задач приказываю:
1. В кратчайший срок закончить ликвидацию
всех действующих контрреволюционных организаций, группировок и активных контрреволюционных одиночек. Ликвидировать действующие
банды. Обеспечить быстрое проведение следствия
по всем таким делам и срочное рассмотрение дел
во внесудебном порядке – в “тройках” ПП ОГПУ.
Без малейшего промедления ликвидировать все
возникающие дела подобных категорий в период
кампании по выселению кулаков.
2. Для рассмотрения дел и лиц, проходящих по
этим делам (первая категория), немедленно создать
в ПП ОГПУ “тройки” с представителями от Крайкома ВКП(б) и Прокуратуры. Состав “тройки”
выслать на утверждение Коллегии ОГПУ.
3. Для непосредственного руководства операцией
по выселению кулаков и их семейств (вторая категория) – во всей ее совокупности; для концентрации
всех материалов по операции и для организации постоянной связи с центром и периферией – распоряжение ПП организовать оперативные “тройки”.
9. ПП ОГПУ Северного края, Урала, Сибири и
Казахстана в кратчайший срок закончить организацию приема и расселения выселяемых, а также
представить свои соображения о порядке управления выселяемыми”2.
За неповних три роки (лютий 1930 – травень
1933 р. р.) багате українське селянство було
розкуркулене, виселене, заморене голодом,
відправлене у виправні табори, одним словом,
практично знищене як клас.
Інструкцією ЦК ВКП(б) і РНК СРСР № П6028 від 8 травня 1933 року, адресованою всім
партійно-радянським працівникам і всім органам ОДПУ, суду і Прокуратурі, було наказано:
“1. Немедленно прекратить всякие массовые
выселения крестьян. Выселения допускать только
в индивидуальном и частном порядке и в отношении только тех хозяйств, главы которых ведут
активную борьбу против колхозов и организуют
отказ от сева и заготовок...
6. Кулаки, осужденные на срок от 3 до 5 лет,
подлежат направлению в трудовые поселки вместе
с находящимися на их иждивении лицами”3.
На цьому “Боротьба з куркулем” не закінчилась. Практично всіх, хто залишився в живих, повторно притягували за ті ж “злочини”
в 1937-1938 роках, тепер уже засуджуючи їх як

учасників куркульських угруповань, контрреволюційних організацій. При реабілітації ці
звинувачення були спростовані.
“Из протеста (в порядке надзора) в президиум
Сумского областного суда от 11.01.1960 г. по делу
8 “участников антисоветской кулацкой группировки”, решением заседания Тройки НКВД от
23.04.1938 года осужденных к расстрелу с конфискацией лично принадлежащего имущества:
...Арестованные на следствии виновными себя не
признали, показания свидетелей на очных ставках
категорически отрицали. Но показания свидетелей никем не проверялись и следствие по этому
групповому делу было окончено в течение 3-х дней
с момента ареста осужденных.
Как усматривается из материалов проверки
эта группировка была создана работниками Ямпольского рай.отдела НКВД искусственно, после
получения указаний ст.нач.УНКВД Черниговской
области ЕГОРОВА.
По делу были допущены грубейшие нарушения
норм УПК УССР тем, что все лица, проходящие
по делу, были арестованы без санкции прокурора,
обвинение никому предъявлено не было, свидетели
не предупреждались за ответственность за дачу
заведомо ложных показаний, с материалами следствия никто из обвиняемых ознакомлен не был.
Обвиняемые были лишены права на защиту.
Проверкой установлено, что все эти граждане
были арестованы только потому, что они являлись выходцами из кулацких семей. Однако при
проверке данных не добыто, чтобы они проводили
антисоветскую агитацию до ареста, почему органы госбезопасности, проводившие дополнительное
расследование по делу пришли к выводу, что все эти
лица были осуждены необосновано”4.
Велика хвиля репресій нахлинула на Україну
разом з голодомором 1932 – 1933 років. Мільйони людей помирали через відсутність їди. Про
це не можна було говорити ні на зборах, ні в
газетних та журнальних статтях, скаржитися
якому-небудь керівнику, в листі до родичів,
друзів, в партійну чи радянську інстанцію.
Кожна така спроба жорстоко каралась. Навіть
приватна розмова про голод кваліфікувалась
як антирадянська пропаганда. З кримінальних
справ помітно, що в ті роки багато керівників
колгоспів і радгоспів, розуміючи, що голод
створюється навмисно, з розумінням ставились
до голодуючих. Вони роздавали колгоспникам
зерно чи полову з залишками зерна, буряки,
соняшник, солому. Але їх діям тут же приходив
кінець. Як правило, їх на тривалі терміни позбавляли свободи за “разворовывание государственной или коллективной собственности” або
“злоупотребление служебным положением”.
Багато таких керівників було засуджено за те,
що намагались не помічати, як голодні селяни
збирали на полях залишки зерна, картоплі або
овочів 5.

При вивченні кримінальних справ колишнього КДБ СРСР на осіб, засуджених у Сумській
області в 30-і роки ХХ століття позасудовими
органами влади, а потім реабілітованих “за
отсутствием состава преступления”, виявилось,
що в 30-і роки вважалось ледь не престижним
розкриття різноманітних контрреволюційних
організацій і груп, хоча вони існували тільки
на папері і в головах слідчих та їх керівництва.
Апогей репресій випав на 1937-1938 роки. Саме в
ці роки було засуджено більше всього невинних
людей, сфальсифіковано більше всього справ.
“Из протокола допроса от 28 марта 1939 года
бывшего начальника облуправления Черниговского
УНКВД ЕГОРОВА Андрея Ивановича:
Вопрос: Какую вражескую работу вы проводили?
Ответ: В основном фальсифицировали следственные дела и проводили необоснованные аресты
населения.
Вопрос: Укажите персонально, кто фальсифицировал следственные дела?
Ответ: Под моим непосредственным руководством фальсифицировали следственные дела
АЛЕКСАНДРОВИЧ – начальник 3 отдела УНКВД,
ЛЕЩИНСКИЙ – начальник отделения 3 отдела,
БАУТИН – бывший начальник Нежинского РО
НКВД, ГРОМОВЕНКО – работающий в настоящее
время начальником 3 отдела НКВД СССР.
Вопрос: Вы им давали прямые установки на
фальсификацию следственных дел?
Ответ: Не было никакой необходимости
давать прямые установки на фальсификацию
следственных дел, т.к. в этом они проявляли свою
инициативу. Кроме этого мои установки, которые
я давал по следственной работе, [и так] направляли
на фальсификацию.
Вопрос: Какие же установки вы давали по следственной работе?
Ответ: По следственной работе я давал вражеские установки.
Вопрос: В чем заключались ваши вражеские
установки?
Ответ: При получении от УСПЕНСКОГО лимитов на арест 2300 человек, которые должны были
быть осуждены по 1 категории [расстрел], мной
было созвано оперативное совещание начальников
отделов УНКВД, ГО и РО НКВД, на котором я дал
установку производить аресты лиц, состоящих по
учетам, с бывшим [темным] прошлым и подозреваемых в причастности к контрреволюционным
формированиям. Этого уже было вполне достаточно, чтобы следствие направить по неправильному
пути, что в результате и получилось. Было оговорено ряд людей и, несмотря на это, я давал санкцию
на их арест.
Для проведения вражеской деятельности было
большое поле деятельности через созданные межрайонные оперативные группы, которым было предоставлено право по их усмотрению [производить]
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аресты, вести упрощенный метод следствия, с
таким расчетом, чтобы большинство дел направить на Тройку.
В результате бесконтрольной работы межрайонных оперативных групп, проводились аресты
лиц, на которых вообще не располагали какими бы
то ни было компрометирующими материалами.
Физические меры воздействия к арестованным,
безусловно, применялись.
О всех вышеизложенных нарушениях революционной законности [мне] было известно, но
поскольку это не шло в разрез данных установок
УСПЕНСКИМ, мной реальных мер к прекращению нарушений революционной законности не
принималось” 6.
Перевіркою встановлено, що “бывший начальник УНКВД Черниговской области ЕГОРОВ А.И.,
принимавший участие в осуждении...(фамилия)... и
других, давал незаконные установки подчиненным
начальникам райотделов НКВД на создание искусственных антисоветских организаций, за что сам
был арестован и осужден”. Про це свідчать протест
в порядку нагляду по справі засуджених прокурора Сумської області 7 та постанова Президії
Сумського обласного суду8 за січень 1960 р.
Що ж служило причиною для арешту? Тотальне переслідування чекало всіх і кожного, хто
хоча б якимось чином не “подобався” керуючій
владі: колишні офіцери царської армії; особи,
які служили в білих арміях[3] ; “борці за незалежну Україну”; уродженці Західної України й
іноземних держав; священники і керівники всіх
рівнів і рангів; землевласники і промисловці;
українці, родичі яких мешкали або емігрували
за кордон і мали з ними листування, внаслідок
чого (частіше всього) були засуджені за шпіонаж на користь іноземних держав; куркулі,
в основному раніше розкуркулені; торговці і
спекулянти; раніше засуджені за антирадянську
діяльність, антирадянську агітацію, учасники
антиколгоспних виступів і бунтів; учителі, які
зберігали і використовували в роботі заборонену літературу українських письменників і
відомих політичних діячів. Просто випадкові
люди, які висловлювали вголос свої крамольні
думки про існуючу радянську дійсність і ті, хто
“доносив” [4].
Траплялись і курйози, пов’язані з побутовими ситуаціями, але на вирок це не впливало:
5 жовтня 1937 року за звинуваченням в антирадянській агітації і шкідливій діяльності був
засуджений до розстрілу Чорноіван Яків Олексійович, 1897 року народження, уродженець
с. Успенка Буринського району Чернігівської
(тепер Сумська) області. У своїй заяві від 9 жовтня 1956 року до Прокурора СРСР дружина засудженого пояснює, що “арестовали и забрали
моего мужа за то, что трехлетняя дочь по-детски
бессознательно карандашом зачертила в букваре несколько страниц и в том числе и портрет
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тов. Сталина[5]. При аресте мужа забрали и этот
букварь и до сих пор ничего неизвестно” 9.
Спеціальне дослідження, проведене Верховним Судом України, свідчить, що масовим
репресіям були піддані практично всі прошарки
суспільства: партійні і безпартійні, колгоспники,
робітники, службовці, чоловіки і жінки, люди
похилого віку і діти, психічно хворі і бродяги 10.
Більшість цих людей виявились “участниками
контрреволюционных националистических
организаций”, “участниками военно-повстанческих организаций” и т.п. По одній справі
проходило від одного до кількох десятків, а то
й сотень осіб, “борющихся против Советской
власти”, “ведущих антисоветскую агитацию и
пропаганду”, “распространяющих провокационные слухи о скорой войне и гибели Советской
власти”, “изменников Родины”, які в своїй більшості були засуджені за 1 категорією (розстріл)
з конфіскацією особистого майна.
В ці роки були штучно створені справи інженерно-технічних працівників оборонних заводів,
контрреволюційних організацій в різних галузях
промисловості і сільського господарства, засуджені служителі релігійного культу, зруйновані
і спалені культові будови, засуджені дружини
зрадників батьківщини, відомі політичні діячі,
діячі літератури та мистецтва 11.
Яким же чином слідчим органам вдалось
“виявити і знешкодити” таку масу контрреволюційного елементу і виконати наданий вищим
керівництвом план?
Практично у всіх реабілітаційних документах
на осіб, засуджених в 1937-1938 роках можна
зустріти наступну фразу: “Из материалов дела
видно, что “личные признания” арестованных по
делу...(фамилии)... и других были добыты работниками, проводившими расследование незаконным
путем, с применением физических мер воздействия. Расследование по делу проводили работники
Хотенского РО НКВД, Сумской области Тихонов,
Крысьев, Фадеев...”12.
Слід нагадати, що Сумська область утворена
Указом Президії Верховної Ради СРСР від 10
січня 1939 року. До її складу увійшли 12 районів
Харківської області, 17 районів Чернігівської
області і 2 райони Полтавської області 13. Відповідно у 1937-1938 роках слідство по “сумських
справах” вели підрозділи НКВС указаних вище
районів. В архів УКДБ стали надходити кримінальні справи на осіб, засуджених за політичними статтями в 20-30-і роки, які є уродженцями
або мешканцями Сумської області.
В 1937-1938 роках помічником оперуповноваженого УДБ Сумського міськвідділу НКВС
працював Крисьєв М.Ф., 1906 р. н., уродженець
м. Самарканд Узбекської РСР, член КПРС с 1930
року.
На допиті 18 липня 1956 року він показав, що
“...кроме следственной работы я иногда по неко-

торым делам выносил постановления об избрании
меры пресечения, а иногда производил обыски и
аресты граждан... Постановления об избрании меры
пресечения выносились на основании каких-либо
материалов оперативной разработки или же на
основании показаний других арестованных. Такие
постановления мною выносились на основании приказаний начальника Сумского Горотделения НКВД
– КУДРИНСКОГО. Арестованные, которые первое
время не давали о себе никаких показаний, подвергались физическому изнурению...: их допрашивали по
нескольку суток без сна. Это же делал и я, по приказанию начальника Сумского Горотделения НКВД
– КУДРИНСКОГО, который также получил на это
приказание от Харьковского областного Управления
НКВД... На оперативных совещаниях в Сумском
горотделе всегда склоняли тех работников, которые
гуманно обращались с арестованными,.. Та обстановка, которая в то время существовала в Сумском
горотделе НКВД, т.е. незаконные методы ведения
следствия, приводили к тому, что некоторые арестованные оговаривали себя”14.
Дуже показовим є наступний документ під
грифом “ секретно”.
“Обзорная справка
по архивно-следсвенному делу № 272347
по обвинению
КУДРИНСКОГО Алексея Ивановича,
1900 года рождения, уроженца г.Одессы, украинца, из рабочих, член ВКП(б) с 1925 года, в момент
ареста пред. начальника 8 отдела Харьковского
УНКВД.
Кудринский арестован 16 июня 1939 года...
28 июня 1939 года Кудринский... был направлен
на лечение в псих. больницу им. Павлова в г. Киеве.
2 октября 1939 года из псих. больницы поступило заключение, что Кудринский страдает затяжным реактивным психозом..., был освобожден
из-под стражи под поручительство двух граждан
[фамилии, имена, отчества не указаны].
27 апреля 1940 года по делу Кудринского была
назначена повторная судебно-психиатрическая
экспертиза в Харьковском институте судебнопсихиатрической экспертизы.
Из акта судебно-психиатрической экспертизы от 29 июня 1940 года: Кудринский страдает
хроническим душевным заболеванием в форме
шизофрении15.
Оперуповноважений Гирко Л.С. 9 березня 1939
року показав, що в період работи оперативно-слідчої
групи в 1938 році були розмови серед оперативного
складу, “что в камерах тюрьмы велась через выделенных людей их числа арестованных обработка
арестованных”.
Виконувач обов’язків оперуповноваженого 2
відділу Дорофєєв Г.П. 10 серпня 1939 року показав,
що “в начале 1938 года в оперативно-следственную
группу приезжал начальник 4 отдела ХО УНКВД
Симхович, который на совещании дал указание, что

большинство лиц арестованных и не арестованных,
если они проводят или проводили антисоветскую
агитацию, имеющие за собой прошлое, следствие
должно по ним разворачиваться на вскрытие
контрреволюционного подполья на Украине...”
Позже была вскрыта военно-повстанческая организация во главе которой стояли бывшие работники
Осоавиахима и райвоенкомата16.
“... Фадееву Кудринский передавал вести следствие тех арестованных, которые не сознавались
у Федорова; когда приступал к допросу Фадеев, на
утро обязательно добивался показаний... Фадеев
по горотделу считался лучшим следователем, что
давал много расколов в ночь и случаев таких, чтобы
у него арестованный не сознавался в своих преступлениях почти не было”17.
Показання свідків про методи “роботи”
слідчих говорять самі про себе і не потребують
коментарів.
“... Следователь применял ко мне физические
меры: били по затылку... и я подписал протокол
дознания...
... Примерно с часа ночи на протяжении 4-5 часов
избивал меня ладонью по шее, кулаками в виски и
под бока, брал обеими руками за грудь и бил туловищем о стену”18.
“...Кудринский избивал меня кулаком по всем
членам тела, требуя “раскола” в контрреволюционной деятельности”19.
“...Кудринский также избивал меня ребром
линейки. Бил по темени головы. Уходя на обед
оставлял со мной двух милиционеров, которые на
протяжении 2-х часов избивали, а затем бросили на
3-е суток в одиночную камеру...
...Будучи после побоев в тюремной больнице,
там находился заключенный Левин, который потерял зрение после того, как его избивал Кудринский
этой же линейкой по вискам и темени головы...
...Со стороны Кудринского ко мне применялись
меры физического воздействия, выразившиеся в том,
что он избивал на допросах кулаками, наганом, выбивал из-под меня, сидящего на краю стула – стул
ногой, когда я падал на пол, продолжал избиение
стулом, требуя признаний и добился, что я дал на
себя клеветнические показания”20.
“... Фадеев избивал так, что нельзя описать. Бил
кулаком, поломал подо мной табуретку и избивал
ножкой табурета...
... Фадеев меня допрашивал 5 раз подряд по целой
ночи, все время избивая и заставил в бессознательном состоянии подписать ложные показания...”
Кудринський А.І. був допитаний у справі лише
один раз 23 квітня 1939 року. На допиті він показав,
“что античекистских методов следствия в Сумском горотделе при нем не допускалось”21.
Такі керівники НКВС були у всіх областях,
районах і містах Радянського Союзу. І керувались вони одними і тими ж “вказівками” вищого
керівництва, втілюючи в життя політику партії
і уряду того часу.
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В Харківській області одним з “визначних”
слідчих був Друшляк Іван Степанович.
“Обзорная справка
по архивно-следсвенному делу № 797899 по
обвинению
ДРУШЛЯКА Ивана Степановича,
1913 года рождения, уроженца ст.Купянск
Харьковской области, украинца, из рабочих, член
ВКП(б) с 1931 года, до ареста проживавшего в г.Киеве
и работавшего пом.нач. отделения 2 отдела НКВД
УССР.
ДРУШЛЯК И.С. был арестован НКВД УССР 7
июня 1939 года за нарушение социалистической законности при расследовании контрреволюционных дел.
В процессе следствия было установлено, что
ДРУШЛЯК, работая в УНКВД по Харьковской
области, а впоследствии в НКВД УССР, систематически применял на допросах к арестованным
меры физического воздействия и этим самым
понуждал арестованных давать вымышленные
показания о своей якобы контрреволюционной
деятельности.
Незаконные методы следствия ДРУШЛЯК применял и к тем арестованным, на которых он не
располагал никакими материалами. В результате
избиений ДРУШЛЯК в сутки добивался по 8-10, так
называемых “признательных” показаний.
Полученные показания от арестованных ДРУШЛЯК зачастую фальсифицировал и путем применения побоев, принуждал арестованных подписывать
эти фальсифицированные протоколы”22.
Свідок Ратштейн Я.Р. заявив на допиті:
“ДРУШЛЯКОМ всегда применялись одинаковые
меры физического воздействия, т.е. он становился
в позу и засыпал ударами кулаков в живот, плевал
последним в лицо, рот, нагибал арестованных и
бил по шее ребром кисти руки, отчего последние
падали на пол. Брал за грудки и головой и спиной
бил арестованных о стену...
...Все протоколы арестованных, которые составлял ДРУШЛЯК кишели участниками организаций и это давало повод руководству 4 отдела
СИМХОВИЧУ И ФЕДОРОВУ ставить в пример
ДРУШЛЯКА как лучшего из лучших...”
Всіх арештованих, які не визнавали себе
винними у других слідчих, передавали для “раскола” ДРУШЛЯКУ. ДРУШЛЯК ”от всех получал
показания”23.
Свидетель Гохбергм М.Е. на допиті 8 вересня
1939 року показав:
“Не знаю, откуда ДРУШЛЯК достал толстую
дубовую палку с большим набалдашником, эта палка называлась им “Рандо”. С этой палкой ДРУШЛЯК ходил из кабинета в кабинет к следователям
и избивал подследственных...
Он буквально издевался над подследственными,
избивал их руками, ногами, палкой, плевал в лицо,
ломал на их спинах стулья...”
Свидетель Френкель так розповів про його допит ДРУШЛЯКОМ:
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“На протяжении целого дня нещадно меня
истязал, доводя несколько раз до невменяемого
состояния, требуя от меня показаний, что я мол
враг-сионист. Проявленному ДРУШЛЯКОМ садизму не было края. Палкой от стула и резиновой
трубкой избивал меня по свежим ранам, плевал в
рот, заставлял грязной бумагой из сорной корзины
вытирать окровавленное им мое лицо. Таким
образом, в результате незаконных действий и
длительного истязания меня ДРУШЛЯКОМ, я был
вынужден подписать составленный и сочиненный
им протокол допроса о моей якобы принадлежности к сионизму и вредительской шпионской
деятельности”24.
14-15 січня 1940 року Військовий Трибунал військ НКВС Київскої області заслухав справу ДРУШЛЯКА и на підставі показаний допитаних в суді
звинувачуваного, свідків та письмових документів
засудив ДРУШЛЯКА за ст. 206-17 п. “б” КК УРСР
до ВМП – розстрілу.
11 квітня 1940 року Військова Колегія Верховного
Суду СРСР своєю ухвалою замінила ДРУШЛЯКУ
меру покарання – розстріл 10 роками позбавлення
волі в ВТТ, без уражения в правах25.
В 1937-1938 роках одним из работников НКВС
в Харківській області був РЕЙХМАН Л.С., який
здійснював керівництво слідством по деяким
справам.
“Обзорная справка
по архивно-следсвенному делу № 975092 по
обвинению:
РЕЙХМАНА Льва Йосифовича, 1901 года рождения, уроженца г. Чернигова. До ареста 24.10.1938
г. начальник 7 отдела ГУГБ НКВД СССР.
25 января 1940 г. Военной Коллегией Верховного суда СССР по ст.58-1 “а” и 58-11 УК РСФСР
осужден к ВМН, приговор приведен в исполнение
26.01.1940 г. Следствие по делу РЕЙХМАНА проходило в Москве.
В судебном заседании РЕЙХМАН показал, что
за 1937 год по Харьковской области тройкой было
рассмотрено дел на 9850 человек, из них осуждено
к расстрелу 3450 человек, а все остальные к разным
срокам наказания. К делу была приобщена копия
докладной записки РЕЙХМАНА от февраля 1938
года, адресованная ЕЖОВУ[6], в которой РЕЙХМАН
указывает, что Харьковская область еще продолжает быть засоренной враждебными элементами.
Он указывает что им учтено 12154 чел. чуждых
элементов. В связи с этим он просит Ежова выделить дополнительные лимиты на Харьковскую
область в размере 8000 чел., из них по 1 категории
– 3000 и по 2 категории – 5000 человек.
Эту докладную записку РЕЙХМАН на следствии объяснил следующим образом:
В феврале 1938 года в Киеве созывалось оперативное совещание под руководством Ежова, который на
этом совещании заслушав доклады с мест, заявил,
что по Украине надо еще расстрелять тысяч
тридцать. Тогда же им было предложено соста-

вить дополнительные заявки на лимиты, что им
и было сделано”26.
В 1937-1938 роках по Сумщині прогриміла справа інженерно-технічних працівників
Шосткинських оборонних заводів. Керував
слідчою групою начальник 3 відділу УНКВС у
Чернігівській області Александрович. В його
підпорядкуванні був начальник відділення відділу місць ув’язнення УНКВС по Чернігівській
області Кулешов Віктор Іванович, 1903 року народження, уродженець м. Ленінграда, росіянин,
член ВКП(б) з 1920 року. В протоколі допиту
від 31 травня 1956 року він показав, що “аресты
по этим заводам проводились по показаниям
арестованных. Причем, именно последующие
аресты проводились на основании показаний
обвиняемых” 28.
В 1937-1938 роках в його провадженні знаходилась і справа щодо обвинувачення колишнього директора Шосткинського заводу №53 Нестерова, а також слідча справа на обвинувачуваних,
які працювали до арешту на Шосткинських
оборонних заводах.
Із свідчень ЄГОРОВА А.І., колишнього начальника Чернігівського облуправліния НКВС,
на допиті 28 березня 1939 року:
“Вступив в обязанности начальника Черниговского облуправления НКВД, через несколько дней начальник 3 отдела АЛЕКСАНДРОВИЧ мне доложил,
что 3 отделом вскрыта крупная контрреволюционная право-троцкистская организация на Шосткинских оборонных заводах, которая активно проводит
вредительскую работу и, якобы эта организация
состоит преимущественно из инженерно-технических работников. После информации АЛЕКСАНДРОВИЧА, мной были даны указания немедленно
провести аресты всех лиц, проходящих по данному
делу, что АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ и было сделано,
правда всех не успели репрессировать, но большинство из проходящих были репрессированы... Вначале
было репрессировано руководство оборонных заводов
из инженерно-технических работников и вполне
понятно, что они давали “показания” на тех лиц,
с которыми больше общались, а общение их было с
инженерами и техниками данных заводов”29.
Із свідчень КУЛЕШОВА Віктора Івановича на допиті 31 травня 1956 р.: “Чтобы добыть показания
у арестованных “следователи следственной группы
указанного Управления... применяли длительные
допросы по нескольку суток подряд. При этом
следователи менялись, а арестованные не имели
возможности отдыхать. Ставили их (арестованных) к стенке по стойке смирно, сажали на край
угла стула на длительное время...
...Моими непосредственными начальниками
ШПЕРЛИНГОМ и АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ была
введена практика составления так называемых
рабочих протоколов обвиняемых, которые впоследующем корректировались АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ,
после чего эти протоколы следственные работни-

ки переписывали начисто и давались на подпись
обвиняемым. Цель корректировки заключалась в
усилении виновности обвиняемых” 30.
Обвинувачуваний мав право попросити слідчого працівника дати йому папір для написання
якої-небудь заяви (відмови від обвинувачень або
зізнань в “скоєному”). Папір видавався тільки з
дозволу Шперлінга або Олександровича.
“Подследственный, получив бумагу и если в
заявлении написано не то, что нужно было Александровичу, то последний также заявления рвал
демонстративно в присутствии арестованного,
очевидцем чего я являлся...
...Обвиняемых к очным ставкам подготавливали, говорили с кем им будет проводиться очная
ставка, как при этом должен вести обвиняемый
на данном допросе и какие давать показания. На
самих же очных ставках подробно записывались
изобличающие показания обвиняемого, а если один
из обвиняемых отрицал эти показания... их в протокол очной ставки не записывали”31.
В 1937-1938 роках було репресовано більшість
інженерно-технічних працівників Шосткинських
оборонних заводів. З досліджених 1000 справ
на осіб, засуджених позасудовими органами,
близько 50 справ, за якими проходять від 1 до
40 особи, були заведені тільки на уродженців м.
Шостка Сумської області. Найчастіше ці люди
були покарані до найвищої міри покарання
– розстрілу.
Як правило, родичі нічого не знали про долі
“тих, кого забрали”. Залишені, здебільшого без
засобів для існування дружини з дітьми, батьки
обвинувачених писали листи у всі “вищі” інстанції з проханнями про реабілітацію або надання
інформації про їх долі, так як або взагалі нічого
не знали про них з моменту арешту, або мали
інформацію, “що засуджений на N-ий термін
без права листування”.
Вивчаючи реабілітаційні матеріали 50-60-х
років, часто зустрічаємо раніше засекречену
інформацію про те, що згідно вказівці КДБ
при СМ СРСР №108/сс від 24 серпня 1955 року
відомості про дійсну причину смерті родичів не
повідомлялись. Місцевим відділенням ЗАГСу
рекомендувалось “...провести реєстрацію смерті
гр. (прізвище, ім’я, по-батькові), визначивши,
що він в 1938 році був засуджений на 10 років
ІТЛ в місцях позбавлення свободи, помер 16
серпня 1944 року від хвороби – гостра ниркова
недостатність” 32. На кожну окрему людину,
засуджену до розстрілу, пропонувалась окрема
причина смерті, причому одна другої страшніша: хронічна дизентерія, крупозне запалення
легенів, анемія, виробнича травма, туберкульоз,
черевний тиф, непрохідність кишечника, виразка шлунку і т.д.
Родичі, отримавши подібну довідку із ЗАГСу,
продовжували писати листи у “вищі” інстанції,
але тепер уже з проханнями про вказання місця
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поховання раніше засуджених, на що отримували стандартну відповідь: “Відомостей про поховання немає”. Які ж можуть бути відомості про
поховання в 1944 році, якщо людину розстріляно в 1937 або 1938 році? Але це ще не все!
В 1990-1991 роках Управління КДБ УРСР у
Сумській області на відділи ЗАГСів направляло
повідомлення, в яких просило зробити виправлення в актах про смерть: про дату смерті
– наприклад, з 12 липня 1941 року на 23 травня
1938 року, і про причину смерті – наприклад,
старечий маразм замінити на розстріл33.
Ну що ж, виправити папери ніколи не пізно.
Але що повинні відчувати люди, у яких в 30-х
роках з сім’ї вирвали чоловіка, сина або брата,
і які жили в невідомості – де рідні, що з ними,
за що з ними так вчинила влада. В 50-х роках
“вищі інстанції” повідомили, що їх родич був
засуджений, наприклад, до 10 років виправнотрудових таборів без права листування і помер
в 194… році від якоїсь хвороби, а в 90-х роках
виявилось, що людина була просто розстріляна
в 1937 році і реабілітована посмертно за відсутністю складу злочину.
Процес реабілітації розпочався в 1953 році
після смерті “великого вождя всіх народів Радянського Союзу”, коли Верховному Суду СРСР
було дано право перегляду за протестами Генерального Прокурора рішення колишніх колегій
ДПУ, “трійок” і “особливої ради” при НКВС
– МДБ – МВС СРСР.
У відповідності до Указу Президії Верховної
Ради СРСР від 19 серпня 1955 року Президії
обласних судів отримали право відміняти постанови позасудових органів за виключенням
постанов вищих “двійок”, які міг відмінити
тільки пленум Верховного суду СРСР. Фактично
в Україні цю роботу почали проводити з 1956
року 34. Масовий перегляд справ розпочався
після прийняття Указу Президії Верховної Ради
СРСР від 16 січня 1989 року “Про додаткові
заходи по відновленню справедливості у відношенні жертв репресій, які мали місце в період з
30-40-х і початку 50-х років”, а також у зв’язку з
прийняттям 17 квітня 1991 року Закону України
“Про реабілітацію жертв політичних репресій
на Україні”.
У дуже багатьох кримінальних справах на
осіб, засуджених позасудовими органами, підшиті матеріали з розслідування протизаконних
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методів ведення слідства в 30-і роки. Багато слідчих засуджені, але хіба їх покарання і визнання
їх вини можна порівняти з сотнями і тисячами
скалічених людських доль, людських жертв?
Хіба це зрівнянне з тим болем, який залишився
назавжди в пам’яті людей про ці роки?
Реабілітація репресованих: законодавство та судова практика. – К.: Юрінком,1997. – С.135-136.
2
Там же. – С.69-71.
3
Там же. – С.72-73
4
Державний архів Сумської області (далі ДАСО).
– ф.Р.-7641, оп.2, спр..230, арк..209.
5
Реабілітація репресованих: законодавство та
судова практика.–К.:Юрінком,1997.-С.10-11.
6
ДАСО. – ф.Р. -7641, оп.2, спр.216, арк.296-297.
7
ДАСО.– ф.Р – 7641, оп.2, спр. 230, арк.209.
8
ДАСО. – ф.Р.-7641, оп.2,.спр.216, арк..313.
9
ДАСО. – ф.Р – 7641, оп.1,спр..405, арк. 40.
10
Реабілітація репресованих: законодавство та
судова практика. – К.: Юрінком,1997. – С.8.
11
Там же. – С.99-105.
12
ДАСО. – ф.Р – 7641, оп.1, спр.819, арк.77-77
зв.
13
Сумщина від давнини до сьогодення: Науковий довідник / Упорядник Л.А.Покидченко/.
– Суми: Видавництво “Слобожанщина”, 2000.
– С. 273, 282.
14
ДАСО. – ф.Р – 7641, оп.1, спр..819, арк.81-83.
15
Там же. – арк.84.
16
Там же. – арк.88.
17
Там же. – арк.90.
18
Там же. – арк.91.
19
Там же. – арк.92.
20
Там же. – арк.93.
21
Там же. – арк.95.
22
ДАСО. – ф.Р -7641, оп.2, спр..253, арк.202.
23
Там же. – арк.206.
24
Там же. – арк.207.
25
Там же. – арк.208.
26
ДАСО. – ф.Р. -7641, оп.2, спр.387, арк.139-140.
27
ДАСО. – ф.Р – 7641, оп., спр..407, арк..92.
29
ДАСО. – ф.Р – 7641,оп.2, спр.10, арк.232-233.
30
ДАСО. – ф.Р – 7641, оп.2, спр..216, арк.298.
30
ДАСО. – ф.Р – 7641, оп., спр.10, арк..234.
31
Там же. – арк.234-235.
32
ДАСО. – ф.Р -7641, оп.1, спр.296, арк.13.
33
ДАСО. – ф.Р – 7641, оп.2, спр.264., арк.361.
34
Реабілітація репресованих: законодавство та
судова практика. – К.: Юрінком,1997.– С.14.
1

Частина І. “Під грифом “таємно”

Частина І.
“Під грифом “таємно”
Анотований алфавітний покажчик
позасудових кримінальних справ

А

Абашкін Іван Омелянович, 1895 р.н., с. Ромашкове Середино-Будського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Катерина Олександрівна, діти – Іван, Петро, Григорій, Олександра, Валентина. До 1915 р. служив в жандармських загонах. Конюх, колишній куркуль, в 1932 р. розкуркулений. Арештований 12.03.1938 р. за а/р агітацію, спрямовану проти колгоспів і існуючого
ладу. 03.05.1938 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 до ВМП. Реабілітований 01.09.1956 р. /ф.Р -7641, оп.1,
спр.957/.
Авдосьєв Тихон Микитович, 1897 р.н., с. Антонівка Ямпільського р-ну, українець, освіта –
сільська школа, курси бухгалтерів-рахівників. Дружина – Єфросинія Мойсеївна. Рахівник-бухгалтер Гамаліївської лісоділянки Шосткинського р-ну. Колишній кандидат в члени ВКП/б/, виключений в 1926 р. за троцькістську діяльність. Арештований 23.06.1936 р. за проведення к/р троцькістської пропаганди, компрометування вождів партії. Засуджений за ст. 54-10 ч.1 (дату, термін і
міру покарання не вказано). 04.01.1937 р. з-під варти звільнений з урахуванням в міру покарання
попереднього ув’язнення. Про реабілітацію відомостей немає. /ф.Р -7641, оп.1, спр.286*/.
Авраменко Григорій Каленикович, 1894 р.н., с. Довжик Грунського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Марія, діти – Катерина, Микола, Петро. Колгоспник, колишній куркуль,
в 1932 р. розпроданий за невиконання держподатку. Арештований 05.03.1938 р. за участь в а/р
повстанській орг-ції, що мала на меті повалення радянської влади шляхом збройного повстання.
24.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 12.12.1956 р. /ф.Р 7641, оп.1, спр.365-367/.
Авраменко Максим Степанович, 1909 р.н., с. Ободи Річківського р-ну, українець, освіта нижча, не одружений. Середняк. Арештований 26.11.1929 р. як соціально-небезпечний елемент за а/р
агітацію проти хлібозаготівель, залякування односельців зброєю, крадіжки, підозру у вбивстві
піонера. 29.01.1930 р. засуджений за ст. 58-10 до 3 р. концтабору. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р
-7641, оп.1, спр. 773/.
Авраменко Микита Андрійович, 1886 р.н., с. Михайлівка Лебединського р-ну, українець, освіта – Лебединське повітове училище. Дружина – Ганна Євстафіївна. Голова кредитного товариства, син керуючого садибою графа Капніста. З 1905 р. член партії соціалістів-революціонерів, в
1917-1918 рр. служив в Гетьманській армії. Арештований 15.06.1929 р. за створення а/р угрупування із куркульського елементу і проведення к/р роботи. 14.10.1929 р. засуджений за ст. 54-10 до 3 р.
концтабору, 05.04.1932 р. звільнений. Реабілітований 14.12.1989 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр.861 /.
Авраменко Юхим Несторович, 1902 р.н., с. Довжик Грунського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Устина Петрівна, діти – Ганна, Іван, Петро, Борис, Володимир. Секретар сільради.
Арештований 14.10.1937 р. за участь в а/р повстанській організації, що мала на меті підготовку і
здійснення збройного повстання проти радянської влади для створення “Самостійної України”,
вербувальну роботу, здійснення терористичних і шкідницьких актів. 08.11.1937 р. засуджений за
статтями 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 до 10 р. ВТТ. Реабілітований 08.10.1957 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 759767/.
Авраменко Яким Петрович, 1898 р.н., с. Пірки (тепер – Комсомольське) Грунського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Охтаниска Архипівна (так в документі). Робітник Чупахівського цукрозаводу. Колишній куркуль, в 1930 р. розпроданий за невиконання держзобов’язань. В
1934 р. засуджений за статтями 119-127 КК УРСР на 4 р. позбавлення волі. Арештований 18.04.1938
р. за участь в а/р повстанській організації, що мала на меті повалення Радянської влади шляхом
збройного повстання. 24.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 12.12.1956 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 365-367 /.

* Наявність в справі особистих документів
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Агілов Степан Федотович, 1885 р.н., с. Калиші Новослобідської с/р Путивльського р-ну,
росіянин, освіта нижча. Дружина – Євгенія Василівна, дочка – Марія. Прибиральник в лікарні,
колишній середняк-одноосібник, церковний староста. В 1934 р. засуджений за к/р агітацію на 7
р. ВТТ. Арештований 13.09.1937 р. за к/р агітацію, спрямовану проти колгоспного будівництва
і терористичні настрої. 20.09.1937 засуджений до 10 р. ВТТ (стаття не вказана). Реабілітований
16.11.1989 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 24* /.
Аксененко Яків Прокопович, 1877 р.н., с. Некрасове Глухівського р-ну, українець, неписьменний. Дружина – Федора Романівна, діти – Павло, Іван, Панарія. Чорнороб Глухівського відділу Держбанку. Колишній куркуль, в 1922 розкуркулювався частково, в 1932 р. повністю. 17.09.1937
р. арештований за а/р агітацію спрямовану проти колгоспного будівництва, висловлювання провокаційних чуток. 31.10.1937 р. засуджений до 10 р. ВТТ. Помер в 1943 р. в Архангельській обл. в
ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р. /Фр -7641, оп.1, спр. 47 /.
Алексєєв Микола Захарович, 1870 р.н., м. Горки (БРСР), росіянин, освіта нижча. Дружина
– Парасковія, діти – Катерина, Лідія, Олена. Майстер дільниці механічного цеху КПВРЗ; з 1919 р.
член ВКП/б/. Арештований 14.04.1938 р. за участь в есеро-меншовистській націоналістичній повстанській організації. 25.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований
24.02.1956 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 383-386 /.
Альперт Ісаак Мойсейович, 1909 р.н., м. Радомишль Київської обл., єврей, освіта нижча.
Дружина – Рахіль Ісааківна, син – Дмитро. Помічник оперуповноваженого Роменського райвідділу НКВС. Арештований 08.01.1937 р. за участь в к/р троцькістській орг-ції. 28.03.1937 р. засуджений за статтями 54-10, 54-11 до 3 р. ВТТ (направлений на Колиму). Реабілітований 30.12.1989 р.
/ф.Р -7641, оп.1, спр. 694 /.
Амелин Сергій Семенович, 1899 р.н., с. Ковіньки Шалигинського р-ну, росіянин, освіта – сільська школа. Дружина – Мавра Іванівна, діти – Марія, Григорій, Василь. Без визначених занять. Колишній куркуль, в 1933 р. розкуркулений, висланий на 3 р. в Архангельську обл., з висилки втік.
В 1935 р. засуджений за ст. 82 КК РСФРР до 2 р. 8 міс. ВТТ. Арештований 14.02.1938 р. за участь
в а/р куркульському угрупуванні. 07.04.1938 р. засуджений за ст. 54-10 до ВМП. Реабілітований
13.03.1956 р. /Фр -7641, оп.1, спр. 305 */.
Андрєєв Ювеналій Боніфатійович, 1910 р.н., м. Жиздра Орловської обл., росіянин, освіта
середня – Московський будівельний технікум. Відомостей про родину немає. Без визначених занять, проживав в с. Слоут Глухівського р-ну. Арештований 05.11.1937 р. за участь в к/р шпигунській орг-ції, шкідництво на будівництві, шпигунство на користь Польщі. 21.09.1938 р. засуджений
за статтями 58-6, 58-7, 58-11 КК РСФРР до 10 р. концтаборів. 08.02.1939 р. справу припинено у
зв’язку з хворобою. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 377* /.
Андрієвський Феодосій Юрійович, 1900 р.н., с. Харківці Лохвицького р-ну Полтавської обл.,
українець, освіта вища. Дружина – Ганна Михайлівна, діти – Вадим, Наталія. Зоотехнік, син священика. В 1919-1920 рр. служив в армії Денікіна[7], брав участь в бандах “Марусі” і “Диньки”. Брат
Дмитро, колишній петлюрівський офіцер, емігрував в Бельгію. Брат Іван за участь в шпигунській
орг-ції в 1938 р. засуджений до ВМП. Арештований 24.06.1941 р. за шкідництво в тваринництві,
прихильність до створення “Самостійної України”. 04.11.1942 р. засуджений за ст. 58-1”а” КК РСФРР до 8 р. ВТТ. Реабілітований 28.04.1958 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 933*/.
Андрусевич Яків Овер’янович, 1891 р.н., с. Жилинці Ярмолинецького р-ну Вінницької обл.,
українець, освіта середня. Дружина – Ольга Онуфріївна, діти – Ніна, Серафіма. Вчитель російської мови в м. Тростянець. Арештований 27.03.1938 р. за участь в військово-націоналістичній
повстанській орг-ції. 01.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-8, 54-11 до ВМП. Реабілітований
05.06.1957. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 497 /.
Андрухов Петро Прокопович, 1902 р.н., с. Павлівка Білопільського р-ну, українець, освіта
середня. Дружина – Катерина Василівна, діти – Валентина, Ніна, Людмила. Завідувач початкової
школи в хут. Хмелівка Чернеччинської с/р Краснопільського р-ну. Арештований 17.04.1938 р. за
участь в к/р повстанській орг-ції, що мала на меті повалення радянської влади збройним шляхом.
21.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 21.09.1956 р. /ф.Р -7641,
оп.1, спр. 635*/.
Антиков Семен Мойсейович, 1884 р.н., с. Антики Стрільниківської с/р Путивльського р-ну,
росіянин, освіта нижча. Дружина – Наталія, діти – Микола, Олександра, Параскева. Чорнороб,
колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений і висланий на 5 р. на Північ. Арештований 05.10.1937
р. за а/р агітацію, спрямовану проти колгоспного будівництва, терористичні настрої. 31.10.1937 р.
засуджений до 10 р. ВТТ (стаття не вказана). Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 59/.
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Антиков Степан Ілліч, 1879 р.н., хут. Пішків Білогалицької с/р Путивльського р-ну, росіянин,
освіта нижча. Дружина – Антоніна Гаврилівна, діти – Володимир, Микола. Колгоспник. В 19141918 рр. служив стражником в поліції. В 1930 р. за агітацію виходу колгоспників з колгоспу судимий на 6 р. позбавлення волі. Арештований 18.08.1937 р. за проведення агітації за розпуск колгоспів, розповсюдження чуток про гибель радянської влади, наклепи на радянську пресу. 09.09.1937
р. засуджений до 10 р. ВТТ (стаття не вказана). Реабілітований 30.11.1989 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр.
226/.
Апанасенко Андріан Павлович, 1897 р.н., м. Київ, українець, освіта неповна вища, неодружений. Без визначених занять. В 1919 р. був офіцером армії Денікіна, в 1920 р. офіцером армії
Врангеля[8]. Арештований 06.02.1938 р. за участь в а/р повстанській організації, що мала на меті
повалення радянської влади збройним шляхом, шкідницьку діяльність. 23.03.1938 р. засуджений
за статтями 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 31.07.1957р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 511-512/.
Арнаутов Максим Сергійович, 1898 р.н., с. Володимирівка Одеської обл., росіянин, освіта нижча. Дружина – Степанида Герасимівна, діти – Тетяна, Зінаїда, Віктор. Візник на Півненківському
цукрозаводі, син куркуля. Арештований 17.04.1938 р. за участь в українській військово-повстанській орг-ції. 26.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10, 54-11 до ВМП. Реабілітований 13.02.1958 р.
/ф.Р -7641, оп.1, спр. 808-809/.
Артюхов Микола Павлович, 1889 р.н., м. Глухів, українець, письменний. Дружина – Тетяна
Василівна, діти – Олександр, Ніна. Завідувач магазину “Чернігівторгу”, колишній член церковної
общини української церкви. Арештований 05.04 1938 р. за участь в к/р націоналістичній орг-ції.
09.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 17.05.1958 р. /ф.Р 7641, оп.1, спр. 934-935/.
Архипченко Никифір Семенович, 1887 р.н., м. Шостка, українець, освіта нижча. Дружина
– Єфросинія Григорівна, дочка – Надія. Робітник фабрики №6 м. Шостка. Колишній есер, в 1918
р. був учасником збройного повстання проти радянської влади. В 1932 р. судимий на 2 р. за нелегальний розпродаж товарів з забороною займати відповідальні посади. Арештований 21.04.1938
р. за участь в а/р есерівській організації. 08.05.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 до
ВМП. Реабілітований 19.12.1956 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 395-397/.
Асмолов Микола Іванович, 1888 р.н., с. Бобрик Тернівського р-ну, українець, освіта – вчительська семінарія. Одружений, дочка – Євгенія (інших відомостей немає). Священик-тихоновець[9] с.
Бобрик. Арештований 11.06.1929 р. за створення нелегального куркульського угрупування, що
мало на меті зрив хлібозаготівель на селі. 16.08.1929 р. засуджений за ст. 54-10 до 3 р. концтабору.
Реабілітований 30.09.1989 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 835/.
Ахроміїв Дмитро Семенович, 1880 р.н., с. Сопич Червоного р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Євдокія Стефанівна, діти – Анфіса, Федір, Семен, Павло, Іван, Йосип, Ганна. Служив в війську Керенського. Без визначених занять. Колишній куркуль, розкуркулений в 1930 р.
Арештований 16.02.1938 р. за к/р агітацію, участь в а/р куркульському угрупуванні. 09.04.1938 р.
засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 03.09.1956 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр.
357/.
Ахроміїв Потап Леонтійович, 1877 р.н., с. Сопич Червоного р-ну, росіянин, малописьменний, вдівець. Без визначених занять, колишній куркуль, в 1931 р. розкуркулений. Арештований
29.11.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану проти колгоспного будівництва, розповсюдження провокаційних чуток. 01.12.1937 р. засуджений до 10 р. ВТТ (стаття не вказана). 01.02.1939 р. помер в
лікарні в’язниці м. Лебедин. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 66*/.
Ахтирко Гнат Андрійович, 1886 р.н., с. Білиця Ямпільського р-ну, українець, освіта середня.
Дружина – Марія Тихонівна, діти – Всеволод, Михайло, Петро. Начальник механічного цеху заводу “Головхіммаш” м. Краснодар. В 1918 р. брав участь в збройному повстанні проти радянської
влади. Арештований 17.03.1938 р. за керівництво а/р підпільною орг-цією, що готувала повстання
проти радянської влади. 19.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований
30.01.1957 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 431-433/.

Б

Бабак Михайло Олексійович, 1878 р.н., м. Шостка, українець, малописьменний. Дружина
– Катерина Іванівна, діти – Олексій, Іраїда, Валентина, Клавдія. Працівник деревообробної фабрики заводу №9 м. Шостка. Арештований 20.04.1938 р. за участь в а/р підпільній есерівській оргції, а/р діяльність. 29.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.2, 54-11 до ВМП. Реабілітований
01.08.1956 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 895-897/.
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Бабенко Йосип Степанович, 1884 р.н., с. Біловоди Миропільського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Надія Никифорівна, дочка – Тетяна. Тесля в колгоспі, колишній середняк; з 1923 р. член секти євангелістів[10]. Арештований 02.08.1937 р. за проведення а/р агітації,
спрямованої проти заходів радянської влади. 29.09.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 до 10 р. ВТТ.
Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 186/.
Бабіч Іван Андрійович, 1915 р.н., с. Дунаєць Глухівського р-ну, українець, освіта нижча, неодружений. Червоноармієць 122 арт. полку 44 стрілкової дивізії. Арештований 19.08.1940 р. за здачу
в полон білофінам без надання супротиву. 18.09.1940 р. засуджений на 5 р. ВТТ (стаття не вказана).
Реабілітований 18.09.1958 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 960/.
Бабіч Савелій Родіонович, 1900 р.н., с. Василівка Лебединського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Марфа Іванівна, діти – Марія, Василь. Працівник теслярської майстерні колгоспу. Служив в канцелярії станового пристава, колишній агент гетьманської варти. Арештований
31.07.1937 р. за участь в к/р українській націоналістичній повстанській орг-ції, шкідництво в колгоспі. 10.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-8, 54-11 до ВМП. Реабілітований 14.06.1958 р.
/ф.Р -7641, оп.1, спр. 950/.
Базарський Ісаак Вульфович, 1882 р.н., м. Суми, єврей, освіта нижча, неодружений. Годинниковий майстер. Арештований 29.03.1938 р. за участь в а/р терористичній сіоністсько-шпигунській орг-ції. 19.04.1938 р. засуджений за статтями 54-6, 54-7, 54-8, 54-11 до ВМП. Реабілітований
21.02.1958 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 885-886*/.
Байгер Євгеній Станіславович, 1908 р.н., с. Кекине Хотінського р-ну, поляк, освіта 6 кл. Дружина – Антоніна Яківна, діти – Станіслав, Жорж. Керуючий пунктом “Заготзерно” на ст. Головашівка. Арештований 10.04.1938 р. за участь в к/р військово-повстанській орг-ції. 24.04.1938 р.
засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 31.10.1956 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 530534, 534 а, 534 в/.
Байло Федір Іванович, 1879 р.н., с. Пірки (тепер Комсомольське) Грунського р-ну, українець,
освіта нижча, одружений. Куркуль. Колишній волосний старшина, в 1905-1906 рр. мав зв’язок з
поліцією, під час гетьманської окупації брав участь в обкладанні населення контрибуцією, видавав революційно настроєну бідноту. Арештований 14.09.1929 р. за а/р агітацію, спрямовану проти хлібозаготівель, самообкладання. 23.11.1929 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 3 р. концтабору.
Реабілітований 09.11.1989 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 987/.
Баймут Федот Микитович, 1880 р.н., м. Короп Чернігівської обл., українець, освіта – 2 класне міністерське училище. Дружина – Акулина, діти – Антоніна, Наталія, Олексій, Микола. Служитель культу – священик Казанської церкви с. Шпотівка Дубов’язівського р-ну. Арештований
09.09.1937 р. за к/р агітацію, спрямовану проти існуючого ладу, розповсюдження провокаційних
чуток. 01.11.1937 р. засуджений за ст.54-10 ч.1. на 10 р. ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р -7641,
оп.1, спр. 103*/.
Баличев Василь Семенович, 1883 р.н., с. Добрянське Великописарівського р-ну, росіянин,
неписьменний. Дружина – Акулина Андріївна. Без визначених занять, колишній куркуль, в 1932
р. розкуркулений. Арештований 22.10.1937 р. за к/р роботу, спрямовану на підрив колгоспів, розповсюдження чуток про гибель радянської влади. 26.10.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р.
ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 214/.
Бало Олександр Порфирович, 1884 р.н., с. Миропілля Харківської обл., українець, письменний. Дружина – Парасковія Вікторівна, дочка – Катерина. Без визначених занять, колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений, в 1932 р. висланий за к/р роботу на 10 р. на Північ. Арештований
01.08.1937 р. за к/р агітацію, спрямовану проти радянської влади, колгоспів, спекуляцію. 17.09.1937
р. засуджений за ст.54-10 ч.2 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 195*/.
Балюк Іван Петрович, 1881 р.н., с. Реутинці Кролевецького р-ну, українець, письменний. Дружина – Олена Мойсеївна, діти – Надія, Єфросинія, Василь. Робітник Кролевецького дитбудинку,
колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений, від висилки втік. Арештований 09.12.1937 р. за а/р
агітацію спрямовану проти радянської влади, висловлювання поразницьких настроїв. 10.12.1937
р. засуджений на 10 р. ВТТ (стаття не вказана). 08.05.1938 р. за а/р агітацію серед сокамерників
в’язниці м. Конотоп, підготовку гуртової втечі, висловлювання терористичних поглядів, засуджений за статтями 54-8, 54-10, 54-11 до ВМП. 23.07.1958 р. справу припинено за недоказаністю.
Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 7, 964/.
Бандур Андріан Іванович, 1870 р.н., хут. Топчії Гудимівської с/р Лебединського р-ну, українець, освіта – 1 кл. сільської школи, одинак. Без визначених занять, колишній куркуль, в 1931
р. розпроданий за невиконання держподатку, судимий на 2 р. за а/р агітацію. Арештований
01.10.1937 р. за к/р агітацію, спрямовану проти виконання соціалістичних зобов’язань, колгоспів,
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розповсюдження шкідницьких чуток, спекуляцію, крадіжки, знахарство. 15.10.1937 р. засуджений
за статтями 127, 154, 54-10 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 192*/.
Барвинський Григорій Іванович, 1886 р.н., м. Суми, українець, освіта нижча, неодружений.
Без визначених занять, з міщан. Служив в царській армії, в арміях Денікіна, Врангеля, з ними
емігрував за кордон – в Болгарію, Німеччину, де проходив лікування в приватній лікарні і мешкав
в гуртожитку російських інвалідів. Арештований 14.10.1930 р., 27.01.1931 р. засуджений за ст. 5410 на 5 р. ВТТ. Реабілітований 30.11.1989 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 520*/.
Барибін Стефан Іванович, 1881 р.н., с. Уцькове Шалигинського р-ну, українець, освіта – сільська школа. Дружина – Єфросинія Порфирівна, діти – Пелагея, Любов, Іван. Поденщик, колишній куркуль, в 1932 р. розкуркулений. Арештований 18.11.1937 р. за проведення а/р агітації, спрямованої проти радянської влади, поразницькі настрої. 27.11.1937 р. засуджений за ст.54-10 на 10 р.
ВТТ. Реабілітований 06.12.1989 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 231/.
Бартош Міна Тимофійович, 1904 р.н., с. Плавинище Роменського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Марія Яківна, діти – Іван, Володимир. Бригадир колгоспу. Арештований 28.04.1938
р. за участь в к/р націоналістичній орг-ції, к/р роботу. 08.05.1938 р. засуджений за статтями 54-2,
54-11 до ВМП. Реабілітований 02.07.1958 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 975-977*/.
Батюк Степан Гаврилович, 1873 р.н., с. Краснопілля, українець, малописьменний. Дружина
– Марфа Омелянівна, дочка – Марія. Колгоспник, колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений.
Арештований 09.09.1937 р. за к/р роботу і агітацію, спрямовану проти радянської влади, колгоспів. 23.09.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Про реабілітацію відомостей немає. /ф.Р
-7641, оп.1, спр. 196/.
Безбабний Гнат Ілліч, 1880 р.н., с. Шалигине Шалигинського р-ну, росіянин, освіта – сільська
школа. Про родину відомостей немає. Робітник на торфорозробках, колишній куркуль, в 1932 р.
розкуркулений. Арештований 01.10.1937 р. за а/р агітацію. 21.10.1937 р. засуджений на 8 р. ВТТ
(стаття не вказана). Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 62/.
Безбабний Прохор Семенович, 1877, р.н., с. Шалигине Шалигинського р-ну, росіянин, освіта
– сільська школа, курси технікуму цукрозаводу. Діти – Мотрона, Сергій. Працівник Шалигинського цукрозаводу, колишній селянин-орендатор, в 1932 р. розкуркулений. Арештований 12.09.1937
р. за к/р агітацію, спрямовану проти радянської влади, шкідництво на цукрозаводі. 20.09.1937 р.
засуджений за ст.54-10 на 8 р. ВТТ в Новосибірській обл. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р -7641,
оп.1, спр. 6*/.
Бездідько Дмитро Миколайович, 1902 р.н., с. Нижня Сироватка Сумського р-ну, українець,
малописьменний. Дружина – Варвара Петрівна, діти – Марія, Ганна, Микола, Анастасія, Надія.
Покрівельник в МТС, син куркуля, в 1930 р. розкуркуленого. Арештований 09.09.1937 р. за к/р
агітацію. 29.09.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 06.08.1958 р. /ф.Р
-7641, оп.1, спр. 973/.
Безкоровайний Іван Степанович, 1910 р.н., с. Клишки Шосткинського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Євгенія Савеліївна, дочка – Катерина. Колгоспник, колишній куркуль, в 1931 р.
розкуркулений, висланий на Урал, з висилки втік (двічі). Арештований 05.04.1938 р. за участь в а/р
українській націоналістичній к/р есерівській орг-ції. 24.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10
ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 01.08.1956 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 294-297/.
Безкоровайний Роман Іванович, 1896 р.н., с. Тимофіївка Гудимівської с/р Лебединського рну, українець, освіта середня-спеціальна. Дружина – Пелагея Федорівна, діти – Ольга, Людмила,
Віталій. Завідувач школи хут. Грінченків, колишній псаломщик Знаменської церкви. Арештований 28.07.1937 р. за участь в к/р орг-ції, к/р агітації. 09.12.1937 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1,
54-11 до ВМП. Реабілітований 02.10.1957 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 682*/.
Безкоровайний Семен Іванович, 1897 р.н., с. Клишки Шосткинського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Одарка Федорівна, діти – Микола, Федір, Іван. Колгоспник, колишній середняк. Арештований 13.04.1938 р. за участь в а/р українській націоналістичній к/р есерівській оргції. 24.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 01.08.1956 р. /ф.Р
-7641, оп.1, спр. 294-297/.
Безкоровайний Федір Андрійович, 1909 р.н., хут. Тимофіївка Лебединського р-ну, українець. Чорнороб на різних роботах, проповідник секти баптистів[11]. 15.11.1937 р. засуджений за ст.
54-10 ч.1 до ВМП (інших відомостей немає). /ф.Р -7641, оп.1, спр. 295, арк. 338-339/.
Безкоровайний Федір Іванович, 1901 р.н., с. Клишки Шосткинського р-ну, українець, освіта
нижча, курси ветфельдшерів. Дружина – Тетяна Самійлівна. Колгоспний ветфельдшер, колишній середняк. Арештований 14.04.1938 р. за участь в а/р націоналістичній к/р есерівській орг-ції.
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24.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 01.08.1956 р. /ф.Р
-7641, оп.1, спр. 294-297/.
Безуглий Михайло Андрійович, 1873 р.н., с. Некрасове Глухівського р-ну, українець, освіта
– 3 кл. сільської школи. Дружина – Євгенія Аполлонівна, діти – Гнат, Марія. Приватний візник,
колишній куркуль, в 1923 і 1931 розкуркулювався. Арештований 18.09.1937 р. за а/р агітацію, розповсюдження наклепницьких чуток. 31.10.1937 р. засуджений на 8 р. ВТТ (стаття не вказана). В
1938 р. помер в м. Архангельськ в ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 48/.
Безуський Павло Никифорович, 1893 р.н., с. Велика Писарівка Великописарівського р-ну,
українець, малописьменний. Дружина – Єфросинія, діти – Іван, Марія, Петро. Тесля в артілі,
колишній середняк. Арештований 06.02.1933 р. за участь в к/р повстанській орг-ції, вербувальну
роботу. 08.05.1933 р. засуджений за ст. 54-11 на 3 р. висилки на спецпоселення. Реабілітований
22.02.1971 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 581/.
Белецький Кузьма Минович, 1898 р.н., с. Дмитрівка Дмитрівського р-ну Конотопського окр.,
українець, освіта нижча, одружений (інших відомостей немає). Куркуль. Арештований 04.11.1929
р. за а/р агітацію.18.01.1930 р. засуджений за ст.54-10 на 3 р. концтабору. Реабілітований 16.11.1989
р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 798/.
Бельмас Кирило (Костянтин) Дмитрович, 1913 р.н., уродж. Яснопільщинської с/р Липоводолинського р-ну, українець, освіта середня, неодружений. Вчитель школи ст. Дар’ївка Ровенецького р-ну Донецької обл., син куркуля, в 1931 р. розкуркуленого. Арештований 11.12.1932 р. за а/р
діяльність, розповсюдження листівок а/р характеру. 29.04.1933 р. засуджений за ст.54-11 на 3 р.
концтабору. Реабілітований 25.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 584/.
Бережний Прокопій Іванович, 1875 р.н., с. Вільшана Недригайлівського р-ну, українець,
неписьменний. Про родину відомостей немає. Одноосібник, без визначених занять, колишній
куркуль, в 1930 р. розкуркулений. Арештований 18.09.1937 р. за а/р агітацію спрямовану проти
заходів на селі. 21.09.1937 р. засуджений на 8 р. ВТТ (стаття не вказана). Реабілітований 16.11.1989
р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 61/.
Берест Дмитро Андрійович, 1897 р.н., с. Василівка Лебединського р-ну, українець, освіта
середня. Дружина – Уляна Омелянівна, діти – Наталія, Катерина, Олексій. Завідувач учбовою
частиною школи. Колишній есер, в 1920-1921 рр. організатор “Просвіти”[12] в селі. Арештований
20.04.1938 р. за участь в к/р націоналістичній повстанській організації, к/р агітацію, шкідницьку
роботу. 24.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 25.09.1957 р. /ф.Р
-7641, оп.1, спр. 683/.
Берзе Едуард Якович, 1891 р.н., м. Рига, латиш, освіта нижча. Дружина – Марія Пантелеймонівна. Інструктор з бурякосіяння, 4 рази виключався з ВКП/б/ за господарські злочини і троцькізм. Арештований 11.04.1935 р. за к/р троцькістську агітацію. 22.09.1935 р. засуджений за ст.54-10
на 3 р. ВТТ. Реабілітований 02.04.1958 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 892*/.
Берюх Степан Якович, 1902 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, освіта 2 кл. Дружина
– Єлизавета Захарівна, діти – Марія, Микола, Євдокія, Ганна, Василь. Садівник в колгоспі. Арештований за участь в а/р повстанській орг-ції, що виступала проти радянської влади. 27.11.1937 р.
засуджений за статтями 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 на 8 р. ВТТ. Реабілітований 27.11.1957 р. Арештований 31.05.1949 р. за участь в 1936 р. в а/р повстанській орг-ції, що готувала збройне повстання проти радянської влади з метою насильницького відторгнення України від СРСР, готувала до здійснення терористичні акти проти керівників партії і радянського уряду. 28.09.1949 р. засуджений
за статтями 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 на висилку на поселення в Красноярський край. Реабілітований
07.10.1964 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 663-672*/.
Бєлий Леонід Федорович, 1914 р.н., м. Харків, українець, освіта середня. Дружина – Ніна Леонтіївна, дочка – Світлана. Художник обласного театру м. Суми. В 1936 р. судимий по ст.54-10 на 3
р. ВТТ. Арештований 15.09.1943 р. за зраду Батьківщині (залишившись на тимчасово окупованій
нацистами території співпрацював з німецькою розвідкою). 29.07.1944 р. засуджений за ст.54-1
“а” на 5 р. ВТТ. Реабілітований 10.12.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 706*/.
Бєлобаба Савелій Максимович, 1880 р.н., с. Ямпіль Ямпільського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Пелагея Петрівна, діти – Анатолій, Зінаїда, Микола. Ливарник. В 1918 р. брав
участь в есерівському повстанні в м. Шостка. Арештований 20.04.1938 р. за участь в а/р нелегальній орг-ції есерів, а/р діяльність. 29.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП.
Реабілітований 01.08.1956 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 895-897/.
Бєлокопитов Никанор Романович, 1890 р.н., с. Ницаха Великописарівського р-ну, росіянин,
освіта нижча. Дружина – Євдокія, діти – Василь, Анастасія, Євдокія. Куркуль. Колишній білий
офіцер, в 1918-1919 рр. командував каральним денікінським загоном, емігрував за кордон, повер22
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нувся в 1923 р. Арештований 01.03.1931 р. за проведення а/р агітації, спрямованої проти заходів
радянської влади на селі, проти хлібозаготівель, колективізації за статтями 54-8, 54-10 (термін
засудження не вказано). 23.07.1931 р. рішенням Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР справу
припинено, з-під варти звільнено. Інших відомостей немає. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 716*/.
Бєляєв Сергій Іванович, 1900 р.н., с. Низи Сумського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина
– Степанида Антонівна, діти – Анатолій, Веніамін. Завідувач млином, колишній куркуль. Арештований 22.12.1932 р. за а/р діяльність, спрямовану на руйнування колгоспу. 20 02.1933 р. засуджений за ст.54-10 до висилки на 3 р. в Північний край. Реабілітований 29.12.1989 р. /ф.Р -7641, оп.1,
спр. 582*/.
Бєльський Михайло Григорович, 1889 р.н., м. Глухів, українець, освіта нижча. Про родину
відомостей немає. Середняк. Арештований 23.01.1929 р. за а/р діяльність на селі. 05.07.1929 р. засуджений за ст.54-10 до висилки в Сибір на 3 р. з урахуванням терміну попереднього ув’язнення з
23.01.1929 р. по 16.06.1929 р. Реабілітований 15.11.1989 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 823/.
Биков Трохим Федорович, 1893 р.н., с. Нова Січ Хотінського р-ну, українець, освіта середня.
Дружина – Марія Олександрівна, діти – Надія, Євген, Віктор. Електротехнік Кияницького цукрозаводу. Арештований 08.02.1938 р. за участь в а/р повстанській орг-ції, що мала на меті повалення
радянської влади шляхом збройного повстання, шкідницьку діяльність. 23.03.1938 р. засуджений
за статтями 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 31.07.1957 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 511-512/.
Биковченко Гордій Васильович, 1898 р.н., с. Яструбине Хотінського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Наталія Платонівна, діти – Григорій, Антоніна, Олександра. Колгоспник, колишній середняк. Арештований 05.04.1938 р. за участь в есерівській повстанській к/р орг-ції, що
мала на меті повалення радянської влади шляхом збройного повстання. 16.04.1938 р. засуджений
за статтями 54-2, 54-8, 54-11 до ВМП. Реабілітований 17.08.1956 р. / ф.Р -7641, оп.1, спр.410-411/.
Бихов Арсеній Наумович, 1899 р.н., с. Дептівка Дмитрівського р-ну, українець, освіта нижча. Про родину відомостей немає. Куркуль. Під час петлюрівщини і гетьманщини вів боротьбу
з робітничим класом, служив в Гетьманській варті. Арештований 18.06.1929 р. за к/р агітацію,
спрямовану проти існуючого ладу. 14.10.1929 р. засуджений за ст. 54-10 на 3 р. концтабору. Реабілітований 14.12.1989 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 834/.
Биченко Максим Семенович, 1912 р.н., с. Краснопілля, українець, освіта – 7 кл., курси радіотехніків. Дружина – Меланія Онисимівна, діти – Ніна, Олена. Вчитель фізкультури у середній
школі с. Краснопілля. Арештований 14.09.1950 р. за зраду Батьківщині (під час Великої Вітчизняної війни в 1942 р. попав в полон до німців, був завербований в вищу російсько-німецьку інженерну школу ТОДТ – “Волга”, яка готувала диверсантів-розвідників). 24.02.1951 р. засуджений за ст.
54-1 “б” на 10 р. ВТТ. Реабілітований 12.12.1956 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 409*/.
Бігун Гнат Андрійович, 1878 р.н., с. Попівка Конотопського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Агрипина Гнатівна, діти – Тимофій, Степан, Олександр, Яків, Валентина, Ганна. Середняк, колишній жандарм. Арештований 08.08.1928 р. за зрив сільського сходу з питання землеустрою. 11.01.1929 р. засуджений за статтями 54-10, 54-13 на 3 р. висилки в Сибір. Реабілітований
30.10.1989 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 874*/.
Біданець Микола Опанасович, 1906 р.н., хут. Відани Рибальської с/р Грунського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Харитина, діти – Григорій, Іван, Марія. Конюх. Арештований
14.10.1937 р. за участь в а/р повстанській орг-ції, що мала на меті підготовку і здійснення збройного повстання проти радянської влади для створення “Самостійної України”, вербувальну роботу,
здійснення терористичних і шкідницьких актів. 08.11.1937 р. засуджений за статтями 54-2, 54-7,
54-8, 54-11 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 08.10.1957 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 759-767/.
Білодід Петро Іванович, 1876 р.н., с. Бишкінь Лебединського р-ну, українець, освіта нижча,
вдівець. Середняк. Арештований 02.07.1929 р. за а/р агітацію. 18.01.1930 р. засуджений за ст.54-10
на 3 р. концтабору. Реабілітований 15.11.1989 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 801/.
Білокур Омелян Якович, 1884 р.н., с. Кровне Хотінського р-ну, освіта нижча. Дружина – Степанида Петрівна, діти – Марія, Олександра, Таїсія, Валентина, Андрій, Катерина, Клавдія. Рахівник торфартілі с. Кровне. Арештований 10.04.1938 р. за участь в а/р військово-повстанській оргції. 21.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 10.08.1956 р. /ф.Р
-7641, оп.1, спр. 412-413/.
Білоус Феодосій Миколайович, 1882 р.н., с. Петрівка Щорського р-ну Чернігівської обл.,
українець, освіта нижча. Дружина – Клавдія Миколаївна, діти – Тамара, Зінаїда. Обліковець в
колгоспі, колишній есер, поліцейський. Арештований 13.09.1938 р. за участь в а/р українському
націоналістичному повстанському угрупуванні. 19.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.2, 5411 до ВМП. Реабілітований 20.03.1957 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 435-436/.
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Білявцев Пилип Григорович, 1879 р.н., с. Поляне Великописарівського р-ну, росіянин, неписьменний. Дружина – Марфа Прокопівна. Чорнороб Славгородського лісництва, колишній
куркуль, в 1930 р. розкуркулений, висланий на Північ. Арештований 24.09.1937 р. за організацію
в 1929 р. “волинки” в колгоспі, а/р агітацію. 19.10.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 184/.
Бірін Яків Миколайович, 1883 р.н., с. Дунаєць Ярославецького р-ну Глухівського окр., українець, освіта нижча. Про родину відомостей немає. Бідняк. Арештований 23.01.1929 р. за а/р діяльність на селі. 05.07.1929 р. засуджений за ст.54-10 на 3 р. висилки в Північний край з урахуванням
терміну попереднього ув’язнення з 23.01.1929 р. по 16.05.1929 р. Реабілітований 15.11.1989 р. /ф.Р
-7641, оп.1, спр. 823/.
Бірштейн Михайло Йосифович, 1888 р.н., м. Суми, єврей. Про освіту і родину відомостей
немає. Бухгалтер-операціоніст Сумського держбанку. Арештований 29.03.1938 р. за участь в а/р
терористичній сіоністсько-шпигунській орг-ції. 19.04.1938 р. засуджений за статтями 54-6, 54-7,
54-8, 54-11 до ВМП. Реабілітований 21.02.1958 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 885-886*/.
Бірюк Остап Якович, 1864 р.н., с. Полошки Глухівського р-ну, українець, малописьменний,
одинак. Без визначених занять, колишній куркуль, в 1929 р. розкуркулений, висланий. В 1917 р.
був організатором бандитських угрупувань. Арештований 14.02.1938 р. за к/р агітацію, участь в
а/р куркульському угрупуванні. 09.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 03.09.1956 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 357/.
Бірюк Федір Васильович, 1891 р.н., с. Некрасове Глухівського р-ну, українець, письменний.
Дружина – Меланія Іллівна, діти – Григорій, Феодосія. Колгоспник, колишній гетьманець. Арештований 13.04.1938 р. за участь в к/р повстанській орг-ції. 23.04.1938 р. засуджений за статтями
54-10, 54-11 до ВМП. Реабілітований 31.10.1956 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 448/.
Бірюк Федір Остапович, 1896 р.н., с. Полошки Глухівського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Олександра, діти – Ганна, Петро, Надія. Чорнороб на торфорозробках в м. Глухів,
син куркуля. Учасник (разом з двома братами) банди Артамонова, учасник гайдамацьких загонів.
Арештований 15.04.1938 р. за участь в а/р куркульському угрупуванні. 23.04.1938 р. засуджений по
ст.54-10 до ВМП. Реабілітований 31.10.1956 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 372-373/.
Бірюк Яків Лукич, 1884 р.н., с. Некрасове Глухівського р-ну, українець, малописьменний.
Дружина – Марія Олександрівна, син – Григорій. Сторож навчгоспу (так в документі), колишній
куркуль, в 1932 р. розкуркулений, висланий. Арештований 15.04.1938 р. за участь в а/р куркульському угрупуванні. 23.04.1938 р. засуджений за ст.54-10 до ВМП. Реабілітований 31.10.1956 р. /ф.Р
-7641, оп.1, спр. 372-373/.
Благій Кирило Макарович, 1885 р.н., хут. Рудоман Саївської с/р Синівського р-ну, українець,
освіта нижча. Дружина – Пелагея Трохимівна, діти – Ольга, Марія, Лідія, Володимир. Куркуль.
Арештований 19.04.1929 р. за а/р агітацію, спрямовану проти самообкладання, хлібозаготівель,
землеустрою. 12.07.1929 р. засуджений на 3 р. концтабору. Реабілітований 30.09.1989 р. /ф.Р -7641,
оп.1, спр. 851*/.
Близнюк Григорій Іванович, 1892 р.н., м. Ромни, українець, освіта нижча. Дружина – Олександра, діти – Марія, Андрій, Борис, Тамара, Раїса. Кустар-чоботар. Арештований 01.08.1937 р. за
участь в українській націоналістичній повстанській а/р орг-ції. 01.08.1937 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 на 10 р. ВТТ. 21.02.1940 р. помер в ВТТ. Реабілітований 09.01.1962 р. /ф.Р -7641,
оп.1, спр. 335*/.
Богатиренко Іван Васильович, 1894 р.н., с. Кириківка Охтирського р-ну, українець, освіта
– неповна середня. Дружина – Софія, син – Євген. Теплотехнік Харківського спиртотресту. Арештований 20.09.1937 р. за а/р шпигунсько-диверсійну роботу на користь Польщі. 28.10.1938 р.
засуджений до ВМП (стаття не вказана). Реабілітований 06.09.1957 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 578/.
Богданець Пилип Трохимович, 1901 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Ксенія Трохимівна, дочка – Марія. Без визначених занять, колишній середняк.
Арештований 14 10.1937 р. за участь в а/р повстанській орг-ції, що мала на меті підготовку збройного повстання, спрямованого проти радянської влади, для створення “Самостійної України”,
здійснення шкідницьких і терористичних актів. 08.11.1937 р. засуджений за статтями 54-2, 54-7,
54-8, 54-11 до ВМП. Реабілітований 08.10. 1957 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 759-767/.
Богданов Сергій Ілліч, 1902 р.н., с. Кириківка Охтирського р-ну, українець, освіта – неповна
середня. Дружина – Євгенія Дмитрівна, дочка – Алла. Завідувач складським господарством на
заводі ім. Фрунзе в м. Суми. Арештований 15.04.1938 р. за участь в к/р військово-повстанській
орг-ції. 21.04.1038 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 31.10.1956 р. /ф.Р
-7641, оп.1, спр. 530-534, 534а/.
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Богомолов Василь Харитонович, 1884 р.н., с. Олександрівка Великописарівського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Ірина Павлівна. Колгоспник, колишній куркуль. В 1918 р. перебуваючи в полоні в Німеччині добровільно вступив в український націоналістичний загін військовополонених, разом з яким боровся проти радянської влади в Україні. Арештований 05.08.1937 р.
за проведення к/р агітації серед колгоспників, спрямованої на шкідництво, порушення трудової
дисципліни; ворожий настрій до існуючого ладу. 26.10.1937 р. засуджений за ст.54-10 ч.1 на 10 р.
ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 213/.
Богославський Григорій Васильович, 1886 р.н., м. Охтирка, українець, освіта нижча. Дружина – Марія Іванівна. Секретар меліоративного товариства. Арештований 22.05.1929 р. за а/р агітацію, терористичні настрої. 02.08.1929 р. засуджений за ст.54-10 до 3 р. концтабору. Реабілітований
06.12.1989 р. /Фр -7641, оп.1, спр. 859/.
Богухвалов Лейб Михайлович, 1893 р.н., м. Суми, єврей, освіта нижча. Дружина – Софія Ісааківна, діти – Віра, Павло. Заготівельник взуття. До 1937 р. кандидат в члени ВКП/б/, виключений
за спекуляцію. Арештований 30.03.1938 р. за участь в а/р терористичній сіоністсько-шпигунській орг-ції. 19.04.1938 р. засуджений за статтями 54-6, 54-7, 54-8, 54-11 до ВМП. Реабілітований
21.02.1958 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 885-887*/.
Боєв Микола Васильович, 1907 р.н., м. Харків, росіянин, освіта неповна вища. Дружина – Марина Федотівна. Начальник відділу кадрів Укрфарфаротресту в м. Харків. В 1937 р. виключений з
ВКП/б/ як троцькіст. Арештований 03.07.1937 р. за участь в к/р троцькістському угрупуванні, к/р
троцькістську діяльність. 17.10.1939 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 на 3 р. ВТТ. Реабілітований 29.12.1989 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 597/.
Божко Іван Сильвестрович, 1896 р.н., хут. Борзівщина Буднянської с/р Охтирського р-ну,
українець, малописьменний. Дружина – Уляна Ананіївна, діти – Варвара, Ганна, Михайло, Василь. Кустар-чоботяр. В 1919 р. служив в армії Денікіна. Арештований 26.10.1937 р. за к/р агітацію
29.11.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 28.08.1943 р. /ф.Р -7641, оп.1,
спр. 317/.
Божко Трохим Павлович, 1911 р.н., с. Довжик Охтирського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Віра, діти – Володимир, Ольга. Колгоспник. Арештований 02.09.1937 р. за участь в к/р
орг-ції, к/р агітацію. 09.12.1937 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 02.10.1957 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 682*/.
Божок Клим Олексійович, 1902 р.н., с. Вороніж Шосткинського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Мотря Іллівна, син – Олексій. Діловод в сільраді с. Вороніж. Арештований 16.03.1938
р. за участь в а/р українському націоналістичному повстанському угрупуванні. 19.04.1938 р. засуджений за ст.17-54-8 до ВМП. Реабілітований 20.03.1957 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 435-436/.
Бойко Василь Сергійович, 1910 р.н., с. Котельва Опішнянського р-ну Полтавської обл., українець, малописьменний. Дружина – Мотря Йосипівна, діти – Лідія, Люся. Кожушник в артілі,
син куркуля, в 1930 р. розкуркуленого. Арештований 09.12.1937 р. за к/р агітацію, виготовлення з
портрету Калініна[13] викройки кожуха. 09.12.1937 р. засуджений за ст.54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 16.09.1957 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 573/.
Бойко Кузьма Федотович, 1872 р.н., с. Бочечки Конотопського р-ну, українець, неписьменний. Дружина – Ксенія Яківна, син – Михайло. Середняк-одноосібник. Арештований 15.10.1937 р.
за зібрання у себе на квартирі одноосібників, серед яких велись а/р розмови. 25.10.1937 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 на 8 р. ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 60/.
Бойко Сергій Якович, 1880 р.н., с. Котельва Опішнянського р-ну Полтавської обл., українець,
малописьменний. Дружина – Параскева Опанасівна, діти – Ніна, Марія, Раїса, Іван, Григорій.
Майстер в кожушаній майстерні артілі в м. Охтирка, колишній куркуль, в 1929 р. засуджений на
1 р. за невиконання держзобов’язань. Арештований 01.11.1937 р. за к/р агітацію (повід: користування викройкою, котра була вирізана зі старого портрета одного з керівників радянського уряду
(арк.26). 05.12.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р
-7641, оп.1, спр. 120/.
Бойко Тимофій Якович, 1887 р.н., с. Котельва Опішнянського р-ну Полтавської обл., українець, письменний. Дружина – Марія Корніївна, діти – Григорій, Микола. Майстер-кожушник,
колишній куркуль, в 1929 р. розкуркулений. Арештований 09.12.1937 р. за к/р агітацію (з портрету Калініна зробив викройку кожуха). 09.12.1937 р. засуджений за ст.54-10 ч.1 до ВМП. Реабілітований 16.09.1957 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 573/.
Бойченко Никифір Федорович, 1881 р.н., хут. Бойченки Терещенківської с/р Улянівського
р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Уляна Леонтіївна, діти – Олексій, Петро, Таїсія. Сторож
в колгоспі, колишній куркуль, в 1932 р. розпроданий за невиконання держзобов’язань, засудже25
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ний за к/р агітацію на 10 р. ВТТ. Арештований 07.09.1937 р. за к/р агітацію, спрямовану проти
радянської влади і колгоспного будівництва, підписки на позику “Оборона країни”. 15.11.1937 р.
засуджений за ст.54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 215*/.
Бондар Віктор Степанович, 1892 р.н., с. Кекине Хотінського р-ну, освіта нижча. Дружина
– Уляна Мартинівна, син – Віктор. Без визначених занять. Арештований 28.03.1938 р. за участь в
к/р орг-ції, шкідництво. 10.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований
19.03.1958 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 819*/.
Бондарева Євдокія Прокопівна, 1877 р.н., с. Велика Сироватка Жовтневого р-ну, українка,
освіта нижча, неодружена. Монашка, з куркулів. Арештована 14.04.1929 р. за організацію і керівництво релігійною жіночою общиною підгорнівської орієнтації, а/р релігійну агітацію, залякування молоді, розповсюдження провокаційних чуток, організацію підпалу молодіжного гуртожитку. 03.01.1930 засуджена за статтями 54-8, 54-10 на 3 р. концтабору. Реабілітована 14.12.1989 р.
/ф.Р -7641, оп.1, спр. 692*/.
Бондаренко Дмитро Іванович, 1879 р.н., с. Пологи Охтирського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Марина Іванівна, діти – Олександр, Михайло, Василь. Колгоспник, колишній
куркуль. Арештований 15.11.1937 р. за к/р агітацію. 29.11.1937 р. засуджений за ст.54-10 ч.1 на 10 р.
ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 216*/.
Бондаренко Іван Романович, 1891 р.н., м. Тростянець, українець, освіта – -нижча. Дружина
– Феодосія Митрофанівна, діти – Петро, Григорій, Володимир, Марія. Столяр 9-ї дистанції ст.
Смородине, син куркуля. В 1919 р. служив в армії Денікіна. В 1929 р. виключений з ВКП/б/ за
приховування служби у Денікіна. Арештований 15.04.1938 р. за участь в українській військовоповстанській орг-ції. 26.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10, 54-11 до ВМП. Реабілітований
13.02.1958 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 808-809/.
Бондаренко Самійло Петрович, 1875 р.н., с. Мала Кошелівка Ніжинського р-ну Чернігівської
обл., українець, освіта вища – вчительський інститут. Дружина – Анастасія Миколаївна. Пенсіонер, колишній вчитель. Арештований 26.09.1937 р. за зв’язок з українськими націоналістами, членами СВУ, а/р націоналістичну агітацію, спрямовану проти колгоспного будівництва, радянської
влади, за відродження “Самостійної України”. 13.11.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р.
ВТТ. Реабілітований 06.12.1989 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 253*/.
Бондарєв Іван Дмитрович, 1884 р.н., м. Глухів, українець, освіта нижча. Дружина – Євдокія
Іванівна, дочка – Зінаїда. Завідувач складом “Заготльон” в м. Глухів. В 1909-1917 рр. був жандармом, колишній церковний староста. Арештований 06.03.1938 р. за активну участь в к/р українській націоналістичній повстанській організації. 31.03.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 5411 до ВМП. Реабілітований 21.11.1956 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 347-349/.
Бордачьов Іван Петрович, 1875 р.н., с. Порохня Середино-Будського р-ну, росіянин, малописьменний. Діти – Максим. Парасковія, Опанас, Пелагея. Колгоспник, колишній куркуль в 1930
р. розкуркулений, висланий з дружиною на Північ. Арештований 18.09.1937 р. за антиколгоспну
агітацію, крадіжки в колгоспі. 28.10.1937 р. засуджений за ст.54-10 ч.1 на 8 р. ВТТ. Реабілітований
16.11.1989 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 23/.
Борзяниця Павло Михайлович, 1912 р.н., с. Річки Білопільського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Ольга Антонівна. Колгоспник. Арештований 30.08.1937 р. за а/р настрої, а/р
висловлювання, обстріл помешкання колгоспника при спробі здійснення крадіжки, підпал клуні
того ж колгоспника. 16.09.1937 р. засуджено за статтями 174, 189, 54-10 ч.1 до ВМП. Реабілітований
13.02.1958 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 807/.
Борисенко Павло Костянтинович, 1878 р.н., с. Мала Павлівка Грунського р-ну, українець,
неписьменний. Дружина – Ольга Семенівна, Діти – Никифор, Михайло. Колгоспник, колишній
куркуль. Арештований 01.03.1938 р. за участь в к/р повстанській орг-ції, к/р агітацію, терористичну діяльність. 07.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10, 54-11 до ВМП. Реабілітований 15.01.1958
р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 685/.
Борисенко Сидір Хомич, 1885 р.н., с. Мала Павлівка Грунського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Анастасія Агапіївна. Колгоспник, колишній середняк, в 1932 р. розпроданий
за невиконання держзобов’язань, баптист. Арештований 06.10.1937 р. за проведення релігійної
сектантської пропаганди, дискредитацію заходів радянської влади, а/р агітацію проти підпису
на позику “Оборона країни”. 25.10.1937 р. засуджений за ст.54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований
16.11.1989 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 185/.
Боровик Кузьма Максимович, 1898 р.н., с. Кренидівка Хильчицького р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Віра, діти – Петро, Микола, Марія, Євдокія. Колгоспник, колишній куркуль, в
1929 р. розкуркулений. Арештований 02.10.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану проти колгоспного
26
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будівництва, розповсюдження наклепів на вождів партії і уряду. 14.11.1937 р. засуджений за ст.5410 ч.2 до ВМП. Реабілітований 25.01.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 422/.
Боровик Олександр Іванович, 1892 р.н., с. Кошари Конотопського р-ну, українець, малописьменний. Діти – Лідія, Микола, Олексій, Володимир. Середняк. Служив в каральному загоні
Денікіна, був активним учасником повалення радянської влади і укріпленні денікінщини. Арештований 11.12.1930 р. за зв’язок з кримінально-бандитським елементом і бандитизм. 23.05.1931
р. засуджений за статтями 54-10, 54-13 на 3 р. концтабору. Реабілітований 30.11.1989 р. /ф.Р -7641,
оп.1, спр. 732*/.
Боровик Петро Іванович, 1893 р.н., с. Бобрик Тернівського р-ну, українець, освіта нижча.
Про родину відомостей немає. Колишній куркуль, розкуркулений. Арештований 11.06.1929 р. за
а/р агітацію, спрямовану проти хлібозаготівель, участь в куркульському угрупуванні, яке виступало проти заходів радянської влади на селі. 16.08.1929 р. засуджений за ст.54-10 на 3 р. концтабору.
Реабілітований 30.09.1989 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 835/.
Босак Пантелеймон Георгійович, 1898 р.н., с. Довжик Грунського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Мокрина Іллівна, син – Андрій. Колгоспник. Арештований 14.10.1937 р. за участь
в а/р повстанській орг-ції, що мала на меті підготовку і здійснення збройного повстання проти
радянської влади для створення “Самостійної України”, здійснення терористичних і шкідницьких актів, за вербувальну роботу. 08.11.1937 р. засуджений за статтями 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 на 10
р. ВТТ. Реабілітований 08.10.1957 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 759-767/.
Бохан Степан Трифонович, 1893 р.н., с. Мала Павлівка Грунського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Пелагея, син – Григорій. Колгоспник, колишній куркуль, в 1929 р. розкуркулений. Колишній доброволець армії Колчака[14]. Арештований 08.02.1938 р. за участь в к/р націоналістичній повстанській орг-ції, к/р агітацію. 05.04.1938 р. засуджений за ст.54-11 до ВМП.
Реабілітований 15.01.1958 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 686-687/.
Бохенік Карл Мар’янович, 1897 р.н., м. Краків (Польща), поляк, освіта нижча. Дружина – Тетяна Аврамівна, діти – Мар’ян, Ірина. Комендант Михайлівського вогнетривкого заводу. В 1919 р.
служив в білій армії. Арештований 08.05.1938 р. за шпигунство на користь Польщі. 28.09.1938 р.
засуджений за ст.54-6 до ВМП. Реабілітований 26.02.1958 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 839/.
Бочкарьов Іван Васильович, 1885 р.н., м. Глухів, українець, малописьменний. Дружина –
Пелагея Луківна, діти – Микола, Антоніна. Лаборант по випробуванню сировини заводу №9 м.
Шостка. В 1918 р. брав участь у збройному есерівському повстанні проти радянської влади. Арештований 28.04.1938 р. за участь в нелегальній а/р есерівській орг-ції, а/р агітацію. 05.05.1938 р.
засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 19.06.1957 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр.
488/.
Боярко Василь Григорович, 1900 р.н., с. Осоївка Миропільського р-ну, українець, освіта нижча. Діти – Марія, Катерина, Павло. Експедитор будівельного заводу в м. Краматорськ, колишній
куркуль, в 1931 р. розкуркулений. Арештований 23.09.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану проти
колгоспного будівництва. 15.11.1937 р. засуджений за ст.54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований
13.08.1958 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 997/.
Бражник Олексій Андрійович, 1896 р.н., с. Гринцеве Штепівського р-ну, українець, освіта середня. Дружина – Марфа Іванівна, син – Віктор. Помічник бухгалтера Укрголовтютюн в м. Суми,
син куркуля. В 1918-1920 рр. служив офіцером в армії Колчака, емігрував в Китай, повернувся в
1921 р. Арештований 06.02.1938 р. за участь в а/р орг-ції, а/р діяльність. 09.05.1938 р. засуджений за
статтями 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 04.09.1957 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 541/.
Братусь Антон Федорович, 1876 р.н., с. Великий Самбір Конотопського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Варвара Федотівна, син – Сергій. Робітник Батуринського лісництва Чернігівської обл., колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений, від висилки втік, родину вислано в
1931 р. Арештований 01.10.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану проти колгоспного будівництва,
розповсюдження провокаційних чуток про загибель радянської влади. 05.10.1937 р. засуджений
на 8 р. ВТТ (стаття не вказана). Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 58*/.
Братусь Омелян Опанасович, 1873 р.н., с. Великий Самбір Конотопського р-ну, українець,
освіта нижча. Дружина – Онисія, діти – Борис, Михайло. Без визначених занять, колишній куркуль, розкуркулений. Арештований 17.08.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану проти існуючого
ладу, колгоспного будівництва 11.09.1937 р. засуджений за ст.54-10 на 8 р. ВТТ. Реабілітований
06.12.1989 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 235/.
Брегеда Костянтин Іванович, 1880 р.н., с. Галка Талалаївського р-ну, українець, освіта 3
кл. сільської школи. Дружина – Євгенія, син – Степан. Середняк-одноосібник. Арештований
18.09.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану проти колгоспного будівництва, розповсюдження про27
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вокаційних чуток про загибель радянської влади. 27.11.1937 р. засуджений за ст.54-10 на 10 р. ВТТ.
Реабілітований 06.12.1989 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 234/.
Бренько Сава Іванович, 1893 р.н., с. Великий Самбір Конотопського р-ну, українець, освіта
нижча, одружений (інших відомостей немає). Середняк. Арештований 05.09.1929 р. за а/р агітацію, активну збройну боротьбу проти радянської влади. 29.01.1930 р. засуджений за статтями 5810 КК РСФРР на 3 р. концтабору. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 758*/.
Бреус Антон Іванович, 1896 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Мотря Петрівна. Колгоспник. Арештований 20.11.1937 р. за участь в а/р повстанській оргції, що виступала проти радянської влади. 27.11.1937 р. засуджений за статтями 54-2, 54-7, 54-8,
54-11 на 8 р. ВТТ. Реабілітований 27.11.1957 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 663-672/.
Брєскін Шмуль Лейзерович, 1909 р.н., м. Білосток (Польща), єврей, освіта середня. Дружина
– Ріва Алтерович, діти – Сара, Шева. Без звизначених занять. Арештований 13.08.1937 р. за а/р
агітацію, листування з родичами в Польщі (шурин працював в польській діфінзіві). 05.11.1937 р.
засуджений за ст. 54-10 ч.1 до ВМП. Реабілітований 21.12.1957 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 647/.
Брижашов Василь Макарович, 1902 р.н., с. Річки Білопільського р-ну, українець, освіта нижча. Про родину відомостей немає. Середняк, син куркуля. Арештований 05.11.1929 р. за а/р
настрої, участь в бандитському угрупуванні, тероризування активістів, збройне пограбування.
29.01.1930 р. засуджений за ст.54-10 на 3 р. концтабору. Реабілітований 25.12.1989 р. /ф.Р -7641,
оп.1, спр. 755/.
Брикун Аникій Григорович, 1886 р.н., с. Семенівка Глухівського р-ну, українець, освіта – 2-х
кл. церковне училище. Дружина – Ганна Яківна, діти – Олександра, Варвара. Колгоспник, до 1935
р. піп, диякон автокефальної церкви[15]. Арештований 06.03.1938 р. за активну участь в к/р націоналістичній повстанській орг-ції і проведення а/р діяльності. 31.03.1938 р. засуджений за статтями
54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 21.11.1956 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 347-349/.
Брік Емілій Феліксович, 1893 р.н., м. Тлемячеве (Австро-Угорщина), чех, освіта нижча. Дружини – Мотря Михайлівна, Теофіла Фердинандівна. Теплотехнік цукрозаводу с. Вороніж. Колишній офіцер австро-угорської армії, з моменту полону в 1916 р. російськими військами мешкав
в СРСР. В 1918 р. під час німецької окупації працював перекладачем, підтримував зв’язок з родичами в Чехословаччині, Польщі. Арештований 02.10.1937 р. за а/р настрої, дискредитацію вождя
партії Сталіна, шпигунство. 03.02.1938 р. засуджений за статтями 54-6, 54-10 до ВМП. Реабілітований 21.02.1958 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 878*/.
Брусило Йосиф Йосифович, 1883 р.н., с. Шаболінове Коропського р-ну, українець, освіта
середня. Дружина – Ганна Федорівна, діти – Микола, Єфросинія. Вчитель неповної школи в с.
Пекарів Сосницького р-ну Чернігівської обл. 21.11.1937 р. судимий за а/р агітацію і участь в к/р
націоналістичній орг-ції на 10 р. ВТТ. 08.05.1938 р. засуджений за а/р агітацію серед сокамерників
в’язниці м. Конотоп, підготовку гуртової втечі, висловлювання терористичних поглядів за статтями 54-8, 54-10, 54-11 до ВМП. Реабілітований 23.07.1958 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 964-965/.
Бублик Антон Федотович, 1883 р.н., хут. Борзівщина Буднянської с/р Охтирського р-ну, українець, неписьменний. Дружина – Парасковія Андріївна, діти – Микола, Устинія, Єфросинія,
Федір. Без визначених занять, колишній куркуль, в 1931 р. розкуркулений, в 1934 р. судимий за
крадіжку соціалістичної власності за ст.170 на 5 р. ВТТ. Арештований 26.10.1937 р. за а/р агітацію.
08.11.1937 р. засуджений за статтями 54-10, ч.1, 170 на 10 р. ВТТ. Помер 11.04.1942 р. в ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 116/.
Бублик Григорій Якович, 1891 р.н., с. Пологи Охтирського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Олена Василівна, діти – Олексій, Стефан. Колісник в колгоспі, колишній куркуль, розкуркулений. В 1919 р. служив рядовим білої армії. Арештований 06.02.1938 р. за участь в українській повстанській к/р організації, а/р агітацію, шкідництво. 24.04.1938 р. засуджений за статтями
54-10, 54-11 до ВМП. Реабілітований 16.09.1957 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 572/.
Бублик Михайло Прокопович, 1895 р.н., с. Пологи Охтирського р-ну, українець, освіта нижча. Про родину відомостей немає. Середняк. Арештований 02.06.1929 р. за а/р агітацію, несплату
податків, погрози населенню. 26.07.1929 р. засуджений за ст. 54-10 на 1 р. позбавлення волі. Реабілітований 11.12.1989 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 864/.
Бубнов Олексій Костянтинович, 1904 р.н., хут. Вшивка (тепер Октябрьське) Ковіньківської с/
р Глухівського р-ну, українець, освіта нижча, неодружений. Арештований 10.03.1933 р. за активну
участь в к/р повстанській орг-ції. 15.05.1933 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 на 3 р. концтабору. Реабілітований 29.12.1989 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 593-594/.
Бугославський Федір Іванович, 1892 р.н., с. Полошки Глухівського р-ну, українець, освіта
неповна вища. Дружина – Наталія Опанасівна, діти – Вадим, Андрій. Вчитель залізничної шко28
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ли с. Ворожба, син попа. Арештований 18.04.1938 р. за участь в к/р націоналістичній орг-ції, к/р
діяльність. 23.04.1938 р. засуджений за ст.54-11 до ВМП. Реабілітований 03.12.1957 р. /ф.Р -7641,
оп.1, спр. 929-930/.
Будик Демид Юхимович, 1882 р.н., с. Гамаліївка Шосткинського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Варвара Іванівна, діти – Варвара Іванівна, діти – Михайло, Марія. Колгоспник.
В 1907-1909 рр. член партії максималістів[16]. Арештований 16.02.1938 р. за участь в а/р підпільній
есерівській орг-ції. 19.04.1938 р. засуджений за статтями. 54-2, 54-10, 54-11 до ВМП. Реабілітований
30.01.1957 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 431-433/.
Будник Валентин Романович, 1920 р.н., с. Нижня Сироватка, росіянин, освіта вища. Дружина – Марія Павлівна. Заступник командира 303 зенітно-артилерійського полку з постачання.
Арештований 20.10.1950 р. за намір зради Батьківщині, зловживання службовим становищем.
12.05.1951 р. засуджений за статтями 19-58-1”б”, 193-17”а” КК РСФРР на 10 р. ВТТ. Реабілітований
08.12.1956 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 316*/.
Булатін Сергій Петрович, 1895 р.н., м. Шостка, українець, освіта нижча. Дружина – Дарія
Семенівна, дочка – Людмила. Писар в штабі 156 полку військ НКВС. Арештований 22.09.1937
р. за співробітництво з німецькими окупантами в 1918 р. в м. Шостка, шпигунську діяльність.
25.11.1937 р. засуджений за статтями 54-6, 54-13 до ВМП. Реабілітований 10.03.1958 р. /ф.Р -7641,
оп.1, спр. 901-902*/.
Бурба Іван Михайлович, 1882 р.н., хут. Бурбин Перекопівського р-ну Роменського окр., українець, освіта нижча, одружений (інших відомостей немає). Куркуль. Арештований 19.04.1929 р.
за а/р агітацію, спрямовану проти заходів радянської влади, зрив зборів, погрози бідноті розправою. 12.07.1929 р. засуджений за ст.54-10 на 3 р. концтабору з урахуванням терміну попереднього
ув’язнення з 19.04.1929 р. по 29.05.1929 р. Реабілітований 07.12.1989 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 847/.
Бурда Василь Іванович, 1891 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Степанида Яківна. Колгоспник. Арештований 15.10.1937 р. за участь в а/р повстанській
орг-ції, що мала на меті підготовку і здійснення збройного повстання, спрямованого проти радянської влади для створення “Самостійної України”, здійснення терористичних і шкідницьких
актів, вербувальну роботу. 08.11.1937 р. засуджений за статтями 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 на 10 р. ВТТ.
Реабілітований 08.10.1957 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 759-767/.
Бурдун Никифір Петрович, 1880 р.н., м. Охтирка, українець, освіта нижча. Діти – Олександра, Ганна, Марія, Дмитро. Старший бухгалтер артілі інвалідів, колишній куркуль, в 1931 р. розпроданий за невиконання плану м’ясозаготівлі. В 1934 р. судимий на 3 р. за розтрату державних
коштів. Арештований 10.12.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану проти радянської влади. 18.11.1937
р. засуджений за ст.54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 28.10.1959 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 118*/.
Буренок Максим Васильович, 1906 р.н., с. Кренидівка Зноб-Новгородського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Тетяна, діти – Василь, Катерина, Григорій. Колгоспник, колишній куркуль, розкуркулений, в 1933 р. висланий на Північ. Арештований 08.03.1938 р. за участь
в а/р есерівському угрупуванні. 24.04.1938 р. засуджений за ст.54-10 ч.1 до ВМП. Реабілітований
19.06.1957 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 494/.
Бурковський Євген Іванович, 1890 р.н., с. Озаричі Кролевецького р-ну, українець, освіта
середня, вдівець. Священик Успенської церкви в м. Конотоп. Арештований 11.10.1929 р. за а/р
агітацію, підбурювання населення проти закриття церков, здійснення релігійного обряду над могилою померлого активіста. 13.01.1930 р. засуджений за ст. 54-10 до висилки на 3 р. в Північний
край. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 792*/.
Бурмак Євстафій Несторович, 1882 р.н., с. Мельня Конотопського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Ганна Кононівна, діти – Костянтин, Володимир, Олексій, Надія, Віра, Марія.
Шляховий майстер 10-ї дистанції залізниці ст. Конотоп.. Арештований 09.06.1938 р. за проведення диверсійної роботи, збір шпигунських відомостей на користь Японії. 26.09.1938 р. засуджений
за статтями 54-6, 54-9 до ВМП. Реабілітований 08.04.1957 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 459/.
Буряченко Василь Сергійович, 1894 р.н., с. Москаленки Білопільського р-ну, українець, освіта 3 кл. Дружина – Олена Гаврилівна, діти – Іван, Валентина. Робітник Куянівського цукрозаводу, колишній куркуль, в 1931 розкуркулений. В 1926 р. був під слідством по підозрі в участі по
підготовці вбивства голови земельної комісії. В 1929 р. за підпал сараю, в якому були (і згоріли)
тварини, і поріз дружини активіста судимий на 5 р. ВТТ. Арештований 01.11.1937 р. за підтримку зв’язку зі своїм братом (колишнім білогвардійцем, який втік за кордон), ворожий настрій до
радянської влади, знаходження на кримінальному обліку як “терорист-підпалювач”. 03.12.1937 р.
засуджений за ст.54-8 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 124/.
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Бутенко Микита Лаврентійович, 1895 р.н., с. Мала Павлівка Грунського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Марфа Василівна, діти – Володимир, Кирило, Марфа. Голова ревкомісії колгоспу. В 1934 р. виключений з кандидатів в члени ВКП/б/. Арештований 22.02.1938 р. за
участь в к/р націоналістичній повстанській орг-ції, к/р агітацію. 05.04.1938 р. засуджений за ст.5411 до ВМП. Реабілітований 15.01.1958 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 686-687/.
Бутко Федір Іванович, 1883 р.н., с. Пологи Охтирського р-ну, українець, малописьменний.
Дружина – Олена Яківна, діти – Марія, Параска. Колишній куркуль, в 1931 р. розкуркулений, висланий разом з родиною в м. Свердловськ. Арештований 01.09.1937 р. за к/р агітацію. 15.10.1937 р.
засуджений за ст.54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 187/.

В

Вакал Іван Якович, 1898 р.н., м. Суми, українець, освіта неповна середня. Дружина – Наталія Олександрівна, діти – Єлизавета, Валентина. Плановик хлібозаводу м. Суми. Арештований
18.04.1938 р. за участь в к/р військово-повстанській орг-ції. 21.04.1938 р. засуджений за статтями
54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 31.10.1956 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 530-534, 534 а/.
Вакуленко Антон Трохимович, 1890 р.н., хут. Проходи Петрушівської с/р Миропільського
р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Лідія, діти – Ганна, Пелагея, Олександра, Надія, Марія,
Тетяна. Куркуль. Арештований 30.10.1930 р по підозрі в участі в терористичному акті і вбивстві 2х і каліцтві 1-го червоноармійця в 1919 р. за ст.54-8. Постановою ДПУ УРСР від 21.01.1931 р. справу
припинено за давністю і недоказаністю. Арештований 23.04.1931 р. за а/р агітацію, спрямовану
проти заходів радянської влади і колгоспного будівництва. 12.05.1931 р. засуджений за ст.54-10 на
висилку на 3 р. в Північний край. Реабілітований 15.05.1992 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 351*-353/.
Вакуленко Каленик Павлович, 1873 р.н., хут. Проходи Петрушівської с/р Миропільського рну, українець, малописьменний, одружений (інших відомостей немає). Середняк. Арештований
30.10.1930 р по підозрі в участі в терористичному акті і вбивстві 2-х і каліцтві 1-го червоноармійця
в 1919 р. за ст.54-8. Постановою ДПУ УРСР від 21.01.1931 р. справу припинено за давністю і недоказаністю. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 351*/.
Вакуленко Кирило Омелянович, 1900 р.н., с. Кудлаї Вороновицького р-ну Вінницької обл.,
українець, освіта вища. Дружина – Марія Захарівна, син – Лестагій. Директор сільськогосподарського інституту в м. Глухів, член облвиконкому Чернігівської обл., член ВКП/б/ з 1926 р.,
виключений як троцькіст-дворушник. Арештований 20.04.1935 р. за к/р троцькістську діяльність.
20.10.1935 р. засуджений за ст. 54-11 на 3 р. ВТТ. 26.09.1938 р. засуджений на 5 р. ВТТ. Реабілітований 07.05.1957 р. Реабілітований в партійному відношенні. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 817/.
Вакуленко Опанас Мойсейович, 1873 р.н., хут. Проходи Петрушівської с/р Миропільського
р-ну, українець, малописьменний. Про родину відомостей немає. Куркуль, в 1929 р. розпроданий
за невиконання плану хлібозаготівлі. Арештований 30.10.1930 р по підозрі в участі в терористичному акті і вбивстві 2-х і каліцтві 1-го червоноармійця в 1919 р. за ст.54-8. Постановою ДПУ УРСР
від 21.01.1931 р. справу припинено за давністю і недоказаністю. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 351*/.
Вареник Василь Абрамович, 1878 р.н., м. Харків, українець, освіта середня. Дружина – Дарія
Микитівна, дочка – Раїса. Секретар промартілі в м. Охтирка, колишній судовий пристав, колезький секретар. Арештований 02.04.1938 р. за участь в українській повстанській к/р орг-ції, а/р
агітацію, шкідництво. 24.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10, 54-11 до ВМП. Реабілітований
16.09.1957 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 572/.
Варжанський Сергій Дмитрович, 1891 р.н., с. Обіходки Коростильського окр., українець,
освіта вища, неодружений. Референт окрторгвідділу, син священика. Колишній офіцер царської
армії. В 1923 р. брав участь в к/р орг-ції “Волинська повстанська армія”[17]. Арештований 24.04.1929
р. за а/р агітацію. 30.08.1929 р. засуджений за ст. 58-10 КК РСФРР на 3 р. висилки в Сибір. Рішенням засідання особливої трійки ПП ОДПУ Забсибкраю від 28.11.1932 р. по відбуттю покарання
позбавлений права проживання в 12 пунктах Уральської обл., Україні і прикордонній смузі на 3
р. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 942/.
Варшавяк Генріх Беркович, 1890 р.н., м. Віскіткі Гродненського повіту Варшавської губ.
(Польща), єврей, освіта нижча. Дружина – Роза Лейбівна, діти – Лейба, Ліза. Інструктор ткацького цеху Сумської текстильної фабрики. В 1926 р нелегально перейшов кордон з Польщі в СРСР,
мав листування з родичами в Польщі. Арештований 21.08.1937 р. за а/р агітацію, к/р діяльність.
22.11.1937 р. засуджений за ст.54-6 на 10 р. ВТТ. Помер 25.05.1944 р. в ВТТ. Реабілітований 30.05.1958
р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 918/.
Варьоха Назар Потапович, 1884 р.н., с. Липове Великобубнівського р-ну Роменського окр.,
українець, освіта нижча. Про родину відомостей немає. Одноосібник, колишній куркуль, в 1930
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р. розкуркулений. Арештований 17.10.1930 р. за а/р агітацію. 29.12.1930 р. засуджений за ст. 54-10
на 5 р. ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 503/.
Василега Андріан Іванович, 1891 р.н., с. Піщане Сумського р-ну, українець, освіта – 1 р. сільської школи. Дружина – Марія Іванівна, діти – Надія, Павло. Колгоспник. Колишній гетьмановець,
добровільно служив в гайдамацьких загонах. Арештований 14.10.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану проти заходів радянської влади, залякування активістів. 05.12.1937 р. засуджений за статтями
54-7, 54-10, 54-11 до ВМП. Реабілітований 01.09.1956 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 600-602/.
Василенко Іван Павлович, 1885 р.н., с. Деревки Опішнянського р-ну Полтавської обл., українець, освіта нижча. Дружина – Марія, дочка – Ганна. Продавець в м. Охтирка, колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений. Колишній унтер-офіцер царської армії. Арештований 18.10.1937
р. за проведення к/р агітації. 05.12.1937 р. засуджений за ст.54-10 ч.1. на 10 р. ВТТ.Реабілітований
16.11.1989 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 197/.
Василенко-Орловський Микола Олексійович, 1862 р.н., с. Довгалівка Прилуцького р-ну
Полтавської губ., українець, освіта вища. Дружина – Ганна Антонівна. Колишній поміщик, син
дворянина Орловського. В 1905-1906 рр. був товаришем прокурора Тамбовського окр. суду, пізніше його співробітником, старшиною “Кіннозаводського клубу” в м. Тамбов. В 1924-1925 рр. був
Головою лісної комісії с. Довгалівка. Особливою Нарадою при Колегії ДПУ УРСР від 13.04.1927 р.
визнаний соціально-шкідливим елементом як колишній поміщик, під час перебування гетьмана в Україні визивав каральний загін для збирання контрибуції, проводив на селі а/р агітацію.
20.05.1927 р. засуджений за ст.58-5 на 3 р. позбавлення права проживання на території Московської і Ленінградської губ. і Української РСР з прикріпленням до визначеного місця проживання. 06.11.1927 р. термін висилки зменшено на ј. Відповідно до службової записки СООДПУ від
01.10.1929 р. по закінченню терміну покарання дозволено вільне проживання в СРСР. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 913/.
Василець Михайло Костянтинович, 1878 р.н., хут. Гаї Капустинської с/р Синівського р-ну,
українець, освіта нижча. Дружина – Наталія. Куркуль. Арештований 20.04.1929 р. за а/р агітацію,
спрямовану проти заходів радянської влади на селі, скуповування і перепродаж зерна, зв’язок з
бандитами. 12.07.1929 р. засуджений за ст. 54-10 на 3 р. концтабору. Реабілітований 07.12.1989 р.
/ф.Р -7641, оп.1, спр. 848/.
Василько (Паскуда) Іван Іванович, 1905 р.н., с. Мрин Носівського р-ну Чернігівської обл.,
українець, освіта не повна вища. Дружина – Єфросинія Семенівна, дочка – Галина. Завідувач навчальною частиною СШ с. Терни, син куркуля, в 1930 р. розкуркуленого. Арештований 04.03.1938
р. за участь в к/р націоналістичній повстанській орг-ції, проведення серед учнів к/р агітації.
09.05.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 09.10.1956 р. /ф.Р -7641,
оп.1, спр. 369/.
Васільцов Борис Михайлович, 1877 р.н., с. Прокопівка Новгород-Сіверського р-ну Чернігівської обл., українець, освіта нижча. Дружина – Олександра Кононівна, діти – Тетяна, Михайло, Марія. Кінний візник в м. Шостка, колишній куркуль, в 1932 р. розкуркулений. Арештований
14.04.1938 р. за участь в а/р есерівській орг-ції, а/р діяльність. 19.04.1938 р. засуджений за статтями
54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 18.07.1957 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 515/.
Васільцов Петро Михайлович, 1902 р.н., с. Журавка Зноб-Новгородського р-ну, українець,
освіта нижча. Дружина – Ганна Яківна, діти – Олександр, Ніна, Інна. Агент з постачання та збуту
хлібозаводу в м. Шостка, колишній куркуль. Арештований 23.03.1938 р. за участь в а/р есерівській
орг-ції, а/р діяльність. 19.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 18.07.1957 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 515/.
Васільцов Семен Петрович, 1875 р.н., с. Прокопівка Шосткинського р-ну, українець, освіта
нижча. Дочка – Марія. Одноосібник, колишній куркуль, в 1930 р. розпроданий за невиконання
хлібозаготівлі. До 1914 р. був волосним старшиною, в 1918 р. учасником гайдамацьких каральних
загонів. Арештований 13.04.1932 р. за к/р агітацію, підпал колгоспного майна. 10.01.1933 р. засуджений за статтями 54-8, 54-9, 54-10 до висилки на 3 р. в Казахстан. Реабілітований 29.12.1989 р. /ф.Р
-7641, оп.1, спр. 591-592/.
Васін Федір Степанович, 1892 р.н., хут. Маївка Ковіньківської с/р Глухівського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Ганна Миколаївна, діти – Варвара, Олена, Єгор. Колгоспник. Арештований 10.03.1933 р. за участь в к/р повстанській орг-ції. 15.05.1933 р. засуджений за ст.54-11 на
3 р. концтабору умовно. Реабілітований 29.12.1989 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 593-594/.
Васіс Ілля Сергійович, 1894 р.н., м. Лебедин Лебединського р-ну, українець, освіта неповна
вища. Дружина – Наталія Юхимівна, син – Микола. Викладач неповної СШ в с. Гудимівка Лебединського р-ну. Колишній офіцер царської і денікінської армій. Арештований 05.03.1938 р. за
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участь в к/р організації, к/р діяльність. 01.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП.
Реабілітований 07.05.1958 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 932/.
Васюк Василь Григорович, 1892 р.н., хут. Васюків Краснопільської с/р Краснопільського р-ну,
українець, малописьменний. Про родину відомостей немає. Куркуль. Арештований 17.10.1929 р.
за а/р агітацію, погрози і побиття сільських активістів. 18.01.1930 р. засуджений за ст.54-10 на 3 р.
концтабору. Реабілітований 06.12.1989 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 802/.
Васюк Максим Григорович, 1899 р.н., хут. Васюків Краснопільської с/р Краснопільського рну, українець, малописьменний. Про родину відомостей немає. Куркуль. Арештований 17.10.1929
р. за а/р агітацію, погрози і побиття сільських активістів. 18.01.1930 р. засуджений за ст.54-10 на 3
р. концтабору. Реабілітований 06.12.1989 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 802/.
Ващенко Іван Маркович, 1890 р.н., с. Алтинівка Кролевецького р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Катерина Андріївна, діти – Валентина, Василь, В’ячеслав. Помічник бухгалтера,
колишній куркуль, в 1933 р. розпроданий. В 1919 р. служив діловодом в контррозвідці армії Денікіна, в армії Петлюри, гетьманській варті в м. Кролевець. Арештований 28.02.1938 р. за а/р агітацію, спрямовану проти заходів радянської влади і уряду. 05.05.1938 р. засуджений за статтями
54-10, 54-13 до ВМП. Реабілітований 29.04.1958 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 938*/.
Ващенко Іван Хомич, 1898 р.н., с. Процівка Роменського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Єфимія Степанівна, син – Володимир. Завідувач слюсарною майстернею школи глухонімих в м. Ромни. Арештований 13.07.1937 р. за участь в українській націоналістичній повстанській
а/р орг-ції. 22.10.1937 р. засуджений за ст.54-11 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 25.09.1939 р. /ф.Р -7641,
оп.1, спр. 387/.
Ващенко Михайло Макарович, 1879 р.н., с. Собичеве Шосткинського р-ну, українець, письменний. Дружина – Христина Онисимівна, діти – Андрій, Пелагея. Без визначених занять, колишній куркуль, розпроданий за невиконання державних зобов’язань. Арештований 02.09.1937
р. за а/р агітацію, терористичні настрої. 19.09.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ (стаття не вказана).
Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 10/.
Ващенко Сергій Ілліч, 1898 р.н., м. Козелець Чернігівської губ., українець, освіта – Київські педагогічні курси, неодружений. Вчитель в с. Пушкарне Сумського повіту. Арештований
14.06.1920 р. як колишній офіцер царської армії, який брав участь в гетьманських каральних загонах. 17.06.1920 р. засуджений до ув’язнення в концтаборі в м. Орел на весь час громадянської
війни (стаття не вказана). Про реабілітацію відомостей немає. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 311/.
Ващенко Юхим Михайлович, 1883 р.н., с. Пещанка Пещанського р-ну Красноградського
окр., українець, освіта – нижча, одружений (інших відомостей немає) Священик в с. Сміле Роменського окр. (прихильник старослов’янського руху). Арештований 15.06.1927 р. за а/р агітацію,
спрямовану проти радянської влади. Взятий під підписку про невиїзд за межі України як соціально-шкідливий елемент за ст. 58-10. Розпорядчим рішенням колегії ОДПУ від 20.02.1928 р.
справу за недостатністю доказів припинено, підписку про невиїзд за межі України анульовано.
/ф.Р -7641, оп.1, спр.640*/.
Великодний Яків Іванович, 1881 р.н., с. Терни Улянівського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Євдокія Трохимівна, діти – Марія, Андрій. Без визначених занять, одноосібник,
колишній куркуль, в 1933 р. майно конфісковане по суду. В 1933 р. судимий на 5 р. за крадіжку в
колгоспі 3-х коней. Арештований 31.07.1937 р. за к/р агітацію, спрямовану проти заходів радянської влади на селі, існуючого ладу. 19.10.1937 р. засуджений за ст.54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 179/.
Вендиловський Павло Федорович, 1884 р.н., с. Селище Козелецького р-ну Чернігівської обл.,
українець, освіта середня. Дружина – Софія Андріївна, діти – Інна, Віра. Вчитель в с. Кучерівка
Глухівського р-ну. Колишній офіцер царської армії. Арештований за те, що будучи секретним
співробітником ДПУ під псевдонімом “Волнико” не доніс про відому йому діяльність к/р оргції. 07.04.1934 р. засуджений за ст. 54-12 на 3 р. умовно висилки в Північний край. Реабілітований
30.12.1989 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 631/.
Вербицький Яків Трохимович, 1879 р.н., с. Верхня Сироватка Краснопільського р-ну, українець, освіта нижча, одружений (інших відомостей немає). Куркуль. Арештований 28.05.1929 р. за
а/р агітацію, спрямовану проти хлібозаготівель, політики радянської влади на селі. 26.07.1929 р.
засуджений за ст.54-10 на 3 р. висилки в Північний край. Реабілітований 30.09.1989 р. /ф.Р -7641,
оп.1, спр. 853/.
Веретенник Микола Сергійович, 1905 р.н., с. Слоут Глухівського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Євдокія, діти – Федір, Софія. Чорнороб Глухівського Ж.К.(так в документі), в 1933
р. судимий за ст. 58 КК РСФРР на 8 р. позбавлення волі. Син куркуля, в 1932 р. розкуркуленого,
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судимого за невиконання хлібозаготівлі на 1 р. ВТТ. Арештований 17.02.1938 р. за к/р агітацію,
участь в а/р куркульському угрупуванні. 09.04.1938 р. засуджено за статтями 54-10 ч.1, 54-11 до
ВМП. Реабілітований 03.09.1956 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 357/.
Верходуб Яків Іванович, 1905 р.н., с. Грунь Сумської обл., українець, освіта нижча. Дружина
– Пелагея Василівна, син – Павло. Колгоспник. Арештований 20.11.1937 р. за участь в а/р повстанській орг-ції, що виступала проти радянської влади. 27.11.1937 р. засуджений за статтями 54-2,
54-7, 54-8, 54-11 на 8 р. ВТТ. Реабілітований 27.11.1957 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 663-672/.
Ветошинська Меланія Степанівна, 1899 р.н., с. Цегов Володимиро-Волинського повіту Волинської губ., українка, освіта – жіноча вчительська школа. Чоловік – Варфоломій Іванович, діти
– Валентина, В’ячеслав. Вчитель неповної СШ в хут. Воздвиженський Ямпільського р-ну. В 1924 р.
нелегально перейшла кордон з Польщі в СРСР. Арештована 15.02.1938 р. за к/р роботу, шпигунство. 21.09.1938 р. засуджена за статтями 54-6, 54-10 ч.1 на 5 р. ВТТ. Реабілітована 01.11.1957 р. /ф.Р
-7641, оп.1, спр. 618/.
Ветошинський Варфоломій Іванович, 1894 р.н., с. Макове Шосткинського р-ну, українець,
освіта середня. Дружина – Меланія Степанівна, діти – Валентина, В’ячеслав. Директор неповної
СШ в хут. Воздвиженський Ямпільського р-ну. В 1924 р. нелегально перейшов кордон з Польщі в
СРСР. Арештований 14.12.1937 р. за проведення к/р агітації. 14.02.1938 р. засуджений за статтями
54-10 ч.1, 54-11 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 31.07.1957 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 519*/.
Вєтошніков Олександр Олександрович, 1894 р.н., м. Балта Подільської губ. (Молдавської
РСР), українець, освіта середня. Дружина – Ліна Петрівна, син – Ігор. Бухгалтер комунбуду в м.
Суми. Колишній штабс-капітан царської армії. Арештований 04.03.1938 р. за участь в к/р військово-повстанській орг-ції. 24.03.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований
31.10.1956 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 530-534, 534 а/.
Вишневецький Іван Васильович, 1906 р.н., с. Ковіньки Глухівського р-ну, росіянин, освіта
нижча. Дружина – Марфа Микитівна, син – Дмитро. Колгоспник, колишній середняк. Арештований 05.04.1933 р. за участь в к/р повстанській орг-ції. 15.05.1933 р. засуджений за статтями 54-2,
54-11 на 3 р. концтабору. Реабілітований 29.12.1989 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 593-594/.
Вишня Феофан Федорович, 1883 р.н., с. Верхня Сироватка Краснопільського р-ну, українець, освіта нижча. Про родину відомостей немає. Ветеринар, колишній куркуль. Арештований
за участь в к/р повстанській орг-ції, що мала на меті повалення радянської влади збройним шляхом. 21.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 21.09.1956 р. /Фр
-7641, оп.1, спр. 635*/.
Влєзков Кузьма Сидорович, 1881 р.н., с. Влізьки Лебединського р-ну, українець, неписьменний, одружений (інших відомостей немає). Куркуль. Арештований 08.06.1929 р. за участь в
куркульському угрупуванні, а/р агітацію, спрямовану проти заходів радянської влади на селі.
16.08.1929 р. засуджений за ст.54-10 на 3 р. висилки в Північний край. Реабілітований 28.12.1989 р.
/ф.Р -7641, оп.1, спр. 838/.
Влєзков Никифор Данилович, 1883 р.н., с. Влізьки Лебединського р-ну, українець, освіта
нижча, одружений (інших відомостей немає). Куркуль. Арештований 08.06.1929 р. за участь в
куркульському угрупуванні, а/р агітацію, спрямовану проти заходів радянської влади на селі.
16.08.1929 р. засуджений за ст.54-10 на 3 р. висилки в Північний край. Реабілітований 28.12.1989 р.
/ф.Р -7641, оп.1, спр. 838/.
Влєзков Петро Данилович, 1881 р.н., с. Влізьки Лебединського р-ну, українець, освіта нижча,
одружений (інших відомостей немає). Куркуль. Арештований 08.06.1929 р. за а/р агітацію, спрямовану проти заходів радянської влади на селі. 16.08.1929 р. засуджений за ст.54-10 на 3 р. концтабору. Реабілітований 28.12.1989 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 838/.
Волинський Петро Іванович, 1898 р.н., с. Чернеле Лебединського р-ну, українець, освіта середня. Дружина – Уляна Савівна, діти – Микола, Юрій. Вчитель неповної СШ в с. Чернеле. Арештований 06.03.1938 р. за участь в к/р орг-ції, к/р діяльність. 01.04.1938 р. засуджений за статтями
54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 07.05.1958 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 932/.
Волков Василь Микитович, 1888 р.н., м. Варшава (Польща), українець, освіта середня. Дружина – Олена Степанівна, діти – Зінаїда, Ніна, Костянтин. Помічник начальника відділу технологічних процесів заводу №9 в м. Шостка, з дворян. Арештований 18.12.1930 р. за шкідництво в військово-хімічній промисловості з к/р цілями за ст.54-7. Рішенням Трійки при Колегії ДПУ УРСР
від 02.08.1931 р. справу припинено, з-під варти звільнено. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 522*/.
Волков Петро Михайлович, 1892 р.н., м. Шостка, українець, малописьменний. Дружина
– Марія Борисівна, діти – Борис, Віктор, Ніна. Токар заводу № 53 в м. Шостка. Колишній член
партії есерів, в 1918 р. брав участь у збройному повстанні проти радянської влади. Арештований
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21.04.1938 р. за участь в а/р есерівській орг-ції. 08.05.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11
до ВМП. Реабілітований 19.12.1956 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 395-397/.
Воловенко Іван Андрійович. 1895 р.н., м. Київ, українець, освіта вища. Дружина – Броніслава
Петрівна. Старший хімік Буринського рафінадного заводу. Арештований 24.06.1938 р. за участь в
а/р право-троцькістській орг-ції, шкідництво на виробництві. 29.10 1939 р. засуджений за статтями 54-7, 54-10 ч.1, 54-11 на 5 р. висилки в один з районів Казахстану. Реабілітований 21.02.1958 р.
/ф.Р -7641, оп.1, спр. 820/.
Володарська Ганна-Роза Давидівна, 1901 р.н., м. Варшава (Польща), єврейка, освіта неповна вища. Чоловік – Янковський Йосип Янович, дочка – Валентина. Завідувач камерою нарсуду
в м. Глухів. В 1921 р. нелегально перейшла кордон з Польщі в СРСР, мала зв’язок з польським
шпигуном, вийшла заміж за троцькіста. В 1936 р. виключена з ВКП/б/ за дворушництво. Арештована 01.10.1937 р. за к/р діяльність. 04.12.1937 р. засуджена за ст.54-11 на 10 р. ВТТ. Реабілітована
12.04.1957 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 629-630*/.
Володько Петро Данилович, 1876 р.н., с. Чорториги (тепер Шевченкове) Глухівського р-ну,
українець, письменний. Син – Михайло. Без визначених занять, колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений, висланий на Північ. Арештований 17.03.1938 р. за участь в а/р куркульському угрупуванні. 23.04.1938 р. засуджений за ст.54-10 до ВМП. Реабілітований 31.10.1956 р. /ф.Р -7641, оп.1,
спр. 372-373/.
Волошин Василь Миколайович, 1877 р.н., с. Вільшана Недригайлівського р-ну, українець,
письменний. Дружина – Пелагея. Без визначених занять, колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений, від висилки втік. Арештований 17.09.1937 р. за а/р агітацію. 21.09.1937 р. засуджений на 10
р. ВТТ (стаття не вказана). Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 44/.
Волошко Денис Тимофійович, 1894 р.н., с. Кошари Конотопського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Пелагея Михайлівна, діти – Микола, Олександр. Середняк-одноосібник, в 1931
р. розпроданий. Арештований 06.05.1932 р. за участь в к/р орг-ції, що мала на меті повалення
радянської влади. 19.09.1932 р. засуджений за ст.54-11 на 3 р. висилки в Північний край. Реабілітований 26.12.1989 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 580/.
Волошко Федір Іванович, 1907 р.н., с. Бочечки Конотопського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Векла Макарівна, діти – Ольга, Євдокія, Володимир. Одноосібник. Арештований
09.07.1937 р. за участь в українській к/р націоналістичній повстанській орг-ції. 25.10.1937 р. засуджений за статтями 54-10, 54-11 на 10 р. ВТТ. 17.01.1940 р. покарання пом’якшено до 5 р. ВТТ.
Реабілітований 30.12.1989 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 329/.
Воробей Гнат Семенович, 1900 р.н., с. Дунаєць Ярославецького р-ну Глухівського окр., українець, освіта нижча, одружений (інших відомостей немає). В 1924-1927 рр. дяк, з 1927 р. диякон в с.
Дунаєць. Арештований 23.01.1929 р. за а/р діяльність на селі. 05.07.1929 р. засуджений за ст.58-10
на 3 р. концтабору. Реабілітований 15.11.1989 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 823/.
Ворона Павло Іванович, 1894 р.н., с. Хоружівка Недригайлівського р-ну, українець, освіта
середня. Дружина – Олександра Федорівна, діти – Галина, Оксана, Михайло, Юрій. Вчитель в СШ
с. Терни, син куркуля. Арештований 29.04.1938 р. за участь в к/р націоналістичній повстанській
орг-ції. 09.05.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 09.10 1956 р. /ф.Р
-7641, оп.1, спр. 369/.
Ворона Степан Федорович, 1891 р.н, с. Тучне Вирівського р-ну Сумського окр., українець,
освіта нижча, одружений (інших відомостей немає). Куркуль. В 1919 р. служив по мобілізації в
Гетьманській варті, фельдфебелем в армії Денікіна. Арештований 10.06.1929 р. за а/р агітацію,
спрямовану проти заходів радянської влади на селі. 16.08.1929 р. засуджений за ст.54-10 на 3 р.
концтабору. Реабілітований 30.09.1989 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 870/.
Воронець Андрій Іванович, 1889 р.н., с. Вороніж Шосткинського р-ну, українець, освіта вища
педагогічна. Дружина – Євгенія Володимирівна, дочка – Лариса. Викладач Харківського педінституту, колишній учасник орг-ції “Просвіта”. Арештований 03.03.1937 р. за участь в а/р українському націоналістичному підпіллі, а/р агітацію. 29.09.1937 р. засуджений за ст.54-10 ч.2 на 10 р. ВТТ.
Реабілітований 01.08.1956 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 378-381/.
Воронець Олександр Іванович, 1886 р.н., с. Вороніж Шосткинського р-ну, українець, освіта
нижча. Про родину відомостей немає. Колгоспник, колишній учасник орг-ції “Просвіта”. Арештований 11.12.1936 р. за участь в а/р українському націоналістичному підпіллі, к/р агітацію.
29.09.1937 р. засуджений за ст.54-10 ч.2 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 01.08.1956 р. /ф.Р -7641, оп.1,
спр. 378-381/.
Воронець Петро Іванович, 1891 р.н., с. Вороніж Шосткинського р-ну, українець, освіта нижча. Про родину відомостей немає. Колгоспник, колишній політбандит. Арештований 11.12.1936
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р. за участь в а/р українському націоналістичному підпіллі, а/р агітацію, шкідництво в колгоспі.
29.09.1937 р. засуджений за ст.54-10 ч.2 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 01.08.1956 р. /ф.Р -7641, оп.1,
спр. 378-381/.
Воронець Степан Макарович, 1892 р.н., с. Вороніж Шосткинського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Катерина Федорівна, діти – Ганна, Катерина. Колгоспник, колишній куркуль.
Арештований 28.02.1938 р. за участь в а/р куркульському угрупуванні, а/р агітацію. 19.04.1938 р.
засуджений за статтями 54-10 ч.2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 01.08.1956 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр.
416/.
Вороний Олександр Андрійович, 1880 р.н., с. Нова Гута Середино-Будського р-ну, українець, малописьменний. Діти – Пелагея, Марія. Вантажник цегельного заводу в с. Голубівка, колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений, висланий з родиною на Урал. Арештований 08.09.1937
р. за антиколгоспну і а/р агітацію на виробництві. 28.09.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ (стаття не
вказана). Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 8/.
Вороний Юхим Андрійович, 1883 р.н., с. Нова Гута Середино-Будського р-ну, українець, освіта сільська. Дружина – Марія Григорівна, діти – Пелагея, Тетяна, Наталія, Надія. Робітник з
ремонту возів в колгоспі, колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений, від висилки втік. Арештований 07.09.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану проти колгоспного будівництва. 16.11.1937 р.
засуджений на 10 р. ВТТ (стаття не вказана). Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 9/.
Воскобойніков Сергій Іванович, 1886 р.н., м. Білопілля Харківської обл., українець, освіта
нижча. Дружина – Ганна Андріївна, дочка – Галина. Бухгалтер суконної фабрики в м. Суми. Арештований 14.06.1938 р. за зраду батьківщині, шпигунсько-розвідувальну роботу на користь іноземної держави, участь в к/р повстанській орг-ції. 24.09.1938 р. засуджений за статтями 54-6, 54-11
до ВМП. Реабілітований 21.06.1957 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 510/.
Воскобойніков Степан Леонтійович, 1883 р.н., м. Лебедин Харківської обл., українець, освіта – торгово-комерційна школа. Дружина – Гликерія Іванівна. Бухгалтер воєнспецбуду в м. Лебедин, колишній купець 2-ї гільдії. В 1918 р. участь в організації збройного повстання проти частин
Червоної армії. Арештований 06.03.1938 р. за участь в к/р білогвардійській повстанській орг-ції,
вербування повстанських кадрів. 09.05.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 29.11.1957 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 724-726/.
Врублевський Олександр Станіславович, 1901 р.н., с. Беланівка Ольгопольського повіту
Подільської губ., поляк, освіта середня. Дружина – Софія Олександрівна, дочка – Галина. Капітан,
командир дивізіону. В 1920 р. був засуджений на висилку в м. Одеса за бандитизм. Арештований
15.03.1938 р. за участь в а/р орг-ції “Польська армія військова”, шпигунство на користь Польщі за
статтями 54-1 “б”, 54-8, 54-11. Рішенням особливої наради при Народному Комісарі Внутрішніх
справ СРСР від 17.11.1939 р. в покарання заліковано термін попереднього ув’язнення, з-під варти
звільнено. Реабілітований 18.10.1967 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 695/.
Вялков Андрій Семенович, 1880 р.н., с. Пристайлове Лебединського р-ну, українець, освіта
нижча, одружений (інших відомостей немає). Псаломщик, дяк церкви с. Пристайлове, колишній
куркуль, розкуркулений. Арештований 12.10.1929 р. за а/р агітацію. 18.01.1930 р. засуджений за
ст.54-10 на 3 р. висилки в Північний край. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 780/.
Вялков Григорій Костянтинович, 1899 р.н., с. Чернеле Лебединського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Єфросинія Михайлівна, діти – Василина, Тетяна. Слюсар в колгоспі. В 1918 р.
близько 2-х місяців служив музикантом в армії гетьмана. Арештований 06.03.1938 р. за к/р агітацію, участь в к/р націоналістичній орг-ції. 19.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-8, 54-11 до
ВМП. Реабілітований 29.11.1957 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр. 727-728/.
Вялков Петро Миколайович, 1882 р.н., с. Пристайлове Лебединського р-ну, українець, письменний. Дружина – Агрипина Федорівна, діти – Яків, Іван. Сторож Лебединської торфартілі, колишній куркуль, в 1928 р. розкуркулений. Арештований 07.09.1937 р. за а/р агітацію спрямовану
проти радянської влади, колгоспного будівництва, держзобов’язань, хлібозаготівель і колективізації. 17.09.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р -7641,
оп.1, спр. 177/.

Г

Гаврильченко Василь Григорович, 1879 р.н., с. Семенівка Глухівського р-ну, українець, освіта нижча. Діти – Федір, Дарія. Сторож Глухівської поліклініки, колишній куркуль, в 1930 р.
розкуркулений, від висилки втік. В 1925-1926 рр. дяк української автокефальної церкви. Арештований 28.03.1938 р. за активну участь в к/р націоналістичній повстанській орг-ції, а/р діяльність.
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31.03.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 21.11.1956 р. /ф.Р7641, оп.1, спр.347-349/.
Гаген Георг Лук’янович, 1905 р.н., с. Хрещатик Смілівського р-ну, німець, малописьменний.
Дружина – Софія, дочка – Фріда. Колгоспник. Арештований 28.02.1938 р. за участь в к/р орг-ції,
к/р роботу. 21.09.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 02.07.1958
р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.978-979/.
Гайковий Павло Іванович, 1897 р.н., с. Веприк Гадяцького р-ну Полтавської обл., українець,
освіта нижча. Дружина – Параскева Семенівна, дочка – Параскева. Секретар Чупахівської с/р, син
куркуля. Арештований 04.11.1937 р. за к/р агітацію. 05.12.1937 р. засуджений за ст.54-10 ч.1 на 10
р. ВТТ. Реабілітований 09.03.1940 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.258*/.
Галайко Андрій Григорович, 1896 р.н., с. Пінянка Миропільського р-ну, українець, письменний. Дружина – Марія Михайлівна, дочка – Марія. Взуттєвик в Миропільській кустарній майстерні. В 1919 р. при Денікіні служив стражником. Арештований 04.02.1938 р. за участь в к/р націоналістичній орг-ції. 16.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-8, 54-11 до ВМП. Реабілітований
16.04.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.936/.
Галашко Іван Андрійович, 1893 р.н., с. Попівка Конотопського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Уляна Степанівна, діти – Федір, Іван, Зінаїда, Борис, Віра. Робітник Попівського
спиртозаводу, колишній одноосібник. Колишній есер, в 1918 р. доброволець армії Петлюри[18].
Член церковної ради автокефальної церкви. Арештований 21.09.1937 р. за участь в к/р націоналістичній орг-ції, розповсюдження провокаційних чуток. 01.11.1937 р. засуджений за статтями 54-10
ч.1, 54-11 на 10 р. ВТТ. 08.05.1938 р. засуджений за а/р агітацію серед ув’язнених в’язниці м. Конотоп, підготовку гуртової втечі за статтями 54-8, 54-10, 54-11 до ВМП. Реабілітований 23.07.1958 р.,
30.07.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.964, 972/.
Галич Сергій Вікторович, 1904 р.н., с. Грунь Сумської обл., українець, освіта нижча. Дружина – Уляна Андріївна. Заступник голови колгоспу. Арештований 20.11.1937 р. за участь в а/р повстанській орг-ції, яка виступала проти радянської влади. 27.11.1937 р. засуджений за статтями 54-2,
54-7, 54-8, 54-11 на 8 р. ВТТ. Реабілітований 27.11.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.663-672*/.
Галюн Іван Павлович, 1890 р.н., с. Орлівка Новгород-Сіверського р-ну Чернігівської обл., українець, освіта вища. Про родину відомостей немає. Науковий співробітник Роменського музею.
Арештований 26.09.1937 р. за участь в а/р українській націоналістичній к/р повстанській орг-ції.
21.04.1938 р. засуджений за статтями 54-8, 54-11 до ВМП. Реабілітований 02.08.1957 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.598/.
Галян Григорій Родіонович, 1894 р.н., с. Попівка Конотопського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Євдокія, діти – Олександр, Володимир. Одноосібник. В 1918 р. служив в армії
Петлюри добровільно; в 1919 р. видавав денікінцям червоних партизан; був засуджений до розстрілу за вбивство волосного комісару, але за клопотанням групи колишніх есерів звільнений; в
1932 р. судимий за к/р діяльність, але з-під варти втік. Арештований 21.09.1937 р. за а/р агітацію,
спрямовану проти заходів партії і уряду. 01.12.1937 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 на
10 р. ВТТ. Реабілітований 26.12.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.658/.
Галян Микола Григорович, 1895 р.н., с. Улянівка Улянівського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Варвара, син – Леонід. Завторг Великожовтневого цукрорабкоопу, син куркуля. Арештований 01.09.1937 р. за к/р агітацію, спрямовану проти заходів радянської влади. 05.12.1937 р.
засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 31.10.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.356/.
Гальченко Михайло Миколайович, 1897 р.н., м. Суми, українець, освіта середня, неодружений. Вчитель на дому, дворянин. Арештований 15.10.1930 р. як колишній офіцер білих армій, з
якими відступав за кордон, по поверненню в СРСР проводив к/р агітацію. 12.12.1930 р. засуджений за ст.54-10 на 3 р. концтабору. Реабілітований 30.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.735/.
Гапоненко Іван Михайлович, 1902 р.н., с. Голінка Дмитрівського р-ну Чернігівської обл., українець, освіта нижча. Дружина – Уляна Іванівна, діти – Пелагея, Ганна. Бухгалтер вагонного депо
ст. Конотоп, колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений, від висилки втік. В 1918-1919 рр. добровільно служив в арміях Петлюри і Гетьмана, в 1930-1932 рр. займався бандитизмом. Арештований 18.10.1937 р. за а/р агітацію, розповсюдження провокаційних чуток про війну. 21.11.1937 р.
засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 30.04.1955 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.270-271/.
Гапченко Федір Єлисейович, 1893 р.н., с. Низи Червоного р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Ірина Антонівна, син – Іван. Заготівельник в кооперації, колишній куркуль. Арештований 22.12.1932 р. за а/р діяльність, спрямовану проти колгоспного руху за ст. 54-10. 30.12.1932 р.
з-під варти звільнений, слідчу справу припинено за недоказаністю. /ф.Р-7641, оп.1, спр.582/.
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Гаранжа Тимофій Дмитрович, 1878 р.н., с. Довжик Охтирського р-ну, українець, малописьменний, одружений (інших відомостей немає). Колишній торговець, хлібороб. Арештований
03.09.1929 р. за а/р агітацію, підбурювання населення проти закриття церкви до масових заворушень. 29.10.1929 р. справу припинено за відсутністю складу злочину. /ф.Р-7641, оп.1, спр.783/.
Гарет Хрисанф Фердинандович, 1903 р.н., с. Махаринці Козятинського р-ну Вінницької
обл., українець, освіта середня. Дружина – Вікторія Олександрівна. Без визначених занять. Служив в армії Петлюри. Арештований 08.04.1938 р. за участь в к/р військово-повстанській орг-ції.
24.03.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 31.10.1956 р. /Фр-7641,
оп.1, спр.530-534, 534а, 534г/.
Гаркавий Василь Федорович, 1902 р.н., с. Некрасове Глухівського р-ну, українець, освіта середня. Дружина – Лідія. Агроном Глухівської МТС, син куркуля. Арештований 27.03.1938 р. за
активну участь в повстанській орг-ції. 23.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10, 54-11 до ВМП.
Реабілітований 31.10.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.448/.
Гаруст Іван Андрійович, 1891 р.н., с. Обтове Кролевецького р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Марія Максимівна, син – Василь. Колгоспник. Арештований 07.07.1937 р. за участь в
есерівській к/р орг-ції. 22.10.1937 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 06.02.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.418/.
Гвоздєв Павло Васильович, 1904 р.н., м. Харків, українець, освіта нижча. Дружина – Ганна Михайлівна, діти – Тамара, Віктор. Начальник під’їзних шляхів Чупахівського цукрозаводу.
Виключений з ВКП/б/ 03.08.1937 р. Арештований 03.08.1937 р. за участь в к/р шпигунсько-шкідницькій орг-ції, шкідництво на транспорті. 03.12.1937 р. засуджений за статтями 54-7, 54-11 на 10 р.
ВТТ. Реабілітований 27.12.1939 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.247*/.
Гелета Мусій Кіндратович, 1881 р.н., с. Миколаївка-Тернівська Улянівського р-ну, українець,
освіта нижча. Дружина – Ганна Іванівна, діти – Марфа, Дмитро. Сторож в колгоспі; колишній
куркуль, в 1931 р. розкуркулений, висланий разом з родиною на Північ (м. Свердловськ), в 1935
р. з висилки втік. Арештований 07.09.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану проти радянської влади,
колгоспного будівництва, терористичні настрої. 16.10.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р.
ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.113/.
Герасименко Андрій Порфирович, 1885 р.н., с. Чорториги (тепер Шевченкове) Глухівського р-ну, українець, освіта 2 кл. Дружина – Ганна, діти – Марфа, Михайло. Тесляр на аеродромі
в м. Шостка; колишній куркуль, в 1931 р. розкуркулений. Арештований 13.03.1938 р. за участь
в а/р куркульському угрупуванні. 23.04.1938 р. засуджений за ст.54-10 до ВМП. Реабілітований
31.10.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.372-373/.
Герасименко Гнат Порфирович, 1889 р.н., с. Чорториги (тепер Шевченкове) Глухівського
р-ну, українець, освіта 2 кл. Дружина – Мотря, син – Михайло. Слюсар в слюсарній майстерні
в м. Шостка; колишній куркуль, в 1931 р. розкуркулений. Арештований 12.03.1938 р. за участь
в а/р куркульському угрупуванні. 23.04.1938 р. засуджений за ст.54-10 до ВМП. Реабілітований
31.10.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.372-373/.
Герасименко Степан Сергійович, 1878 р.н., с. Собичеве Шосткинського р-ну, українець, освіта 2 кл. Дружина – Агафія Миколаївна, діти – Іван, Михайло, Анастасія, Федора, Яків. Грубник
в бараках 2-го робітничого селища м. Шостка; колишній куркуль, в 1934 р. розпроданий за несплату держплатежів. Арештований 20.11.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану проти колгоспного
будівництва і радянської влади, розповсюдження провокаційних чуток. 23.11.1937 р. засуджений
за ст.54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.99/.
Герасименко Феодосій Михайлович, 1900 р.н., с. Вільна Слобода Червоного р-ну, українець,
освіта нижча. Дружина – Тетяна Хомівна. Голова колгоспу. Арештований 10.03.1938 р. за участь в
шкідницькому угрупуванні, яке мало на меті знищення посівів і кінського поголів’я в колгоспах.
31.03.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 27.11.1957 р. /ф.Р7641, оп.1, спр.676*/.
Геращенко Іван Степанович, 1883 р.н., с. Почуйки Романівської волості Київського повіту,
українець, освіта середня. Дружина – Маргарита Карлівна, діти – Юрій, Віктор, Галина. Інженер
Скринниківського цукрозаводу Харківської обл. Арештований 13.10.1937 р. за участь в шпигунській орг-ції, шкідництво в цукровій промисловості. 23.11.1937 р. засуджений за ст. 54-1 “а” до ВМП.
Реабілітований 24.12.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.710/.
Герман Гнат Прокопович, 1887 р.н., м. Суми, українець, освіта нижча. Дружина – Марія
Іванівна, син – Віктор. Секретар Сумського міського фінвідділу. Арештований 24.04.1938 р. за
участь в к/р військово-повстанській орг-ції. 09.05.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до
ВМП. Реабілітований 09.04.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.893/.
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Гетьманський Данило Петрович, 1874 р.н., с. Бобрик Тернівського р-ну, українець, освіта
нижча, одружений (інших відомостей немає). Куркуль, голова церковної ради. Арештований
08.06.1929 р. за участь в нелегальному куркульському угрупуванні, а/р агітацію, спрямовану проти хлібозаготівель. Про засудження і реабілітацію відомостей немає. /ф.Р-7641, оп.1, спр.835/.
Гец Гнат Васильович, 1884 р.н., с. Михайлівка Лебединського р-ну, українець, письменний.
Діти – Єгор, Валентина, Віра. Колгоспник, колишній середняк. З 1922 р. проповідник секти баптистів-євангелістів. Арештований 02.12.1937 р. за а/р роботу серед населення. 09.12.1937 р. засуджений за ст.54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.173*/.
Гичевський Віктор Іванович, 1888 р.н., м. Двінськ (Литва), поляк, освіта – 2 кл. інженерного
училища. Дружина – Тетяна Микитівна, діти – Віра, Юрій, Ростислав. Слюсар-інструментальник
на залізниці. Арештований 08.07.1938 р. за к/р агітацію, спрямовану проти радянської влади і її
заходів. 25.09.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-10 на 5 р. ВТТ. Реабілітований 09.04.1958
р. / ф.Р-7641, оп. 1, спр. 889/.
Глазунов Олександр Васильович, 1888 р.н., м. Тамбов, росіянин, освіта вища. Дружина – Антоніна Іванівна, дочка – Валерія. Керівник групи компресорів відділу збуту на заводі ім. Фрунзе м.
Суми, син попа. Арештований 04.04.1938 р. за участь в шпигунсько-диверсійній орг-ції. 17.10.1939
р. засуджений за статтями 54-6, 54-11 на 3 р. ВТТ. Реабілітований 03.08.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр.361/.
Глобенко Андрій Єгорович, 1910 р.н., с. Олександрівка Буринського р-ну, українець, освіта
середня (сільськогосподарський технікум). Вчитель школи в с. Слобода. Дружина – Любов Павлівна, діти – Тамара, Микола. Арештований 28.10.1937 р. за участь в а/р українській націоналістичній орг-ції, а/р агітацію. 19.11.1937 р. засуджений за статтями 54-2, 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 04.09.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.548-549, 564/.
Глобін Михайло Тимофійович, 1875 р., с. Юнаківка Миропільського р-ну, українець, письменний. Діти – Іван, Олександр. Без визначених занять; колишній куркуль, в 1929 р. розкуркулений, висланий за к/р діяльність на 5 р. Арештований 01.08.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану на
розвал колгоспів, проти підписки на позику “Оборона країни”. 11.09.1937 р. засуджений за ст.5410 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.191*/.
Глобін Тимофій Павлович, 1874 р., с. Юнаківка Миропільського р-ну, українець, освіта нижча. Про родину відомостей немає. Конюх і сторож в колгоспі; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений. В 1932 р. за крадіжки в колгоспі засуджений на 2 р. позбавлення волі. Арештований
01.08.1937 р. за к/р агітацію, спрямовану проти СОЗів, підписки на позику “Оборона країни”.
11.09.1937 р. засуджений за ст.54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. 11.03.1938 р. помер в ВТТ. Реабілітований
16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.170/.
Глухов Федір Миколайович, 1880 р.н., с. Людинове Московської обл., росіянин, освіта середня. Дружина – Анастасія Василівна, діти – Борис, Лев, Віра. Інспектор відділу технічного контролю КПВРЗ. В 1905-1907 рр. член РСДРП, з 1917 р. – член партії меншовиків. Арештований
11.03.1938 р. за участь в есеро-меншовистській націоналістичній повстанській орг-ції. 25.04.1938 р.
засуджений за ст.54-10 ч.1 до ВМП. Реабілітований 24.02.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.383-386/.
Глушко Тимофій Іванович, 1903 р.н., хут. Глушки Хустянської с/р Смілівського р-ну, українець, освіта 3 кл. Дружина – Анастасія Якимівна, діти – Віталій, Борис. Бухгалтер виробничої
частини Маршальської МТС. Арештований 24.09.1937 р. за участь в к/р націоналістичному угрупуванні. 14.11.1937 р. засуджений за ст. 54-10 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 24.10.1956 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.388/.
Гноєвий Петро Антонович, 1885 р.н., м. Буринь Буринського р-ну, українець, освіта початкова, одружений (інших відомостей немає). Слюсар на пісочному заводі в м. Буринь, колишній
середняк. Арештований 07.01.1929 р. за а/р агітацію. 05.04.1929 р. засуджений за ст.54-10 до позбавлення права проживання в Москві, Ленінграді, Ростові-на-Дону, зазначених губерніях, округах
УРСР з прикріпленням до зазначеного місця проживання на 3 р. Рішенням Особливої наради при
Колегії ОДПУ від 19.02.1932 р. дозволено вільне проживання по СРСР. Реабілітований 31.10.1989
р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.831/.
Говенько Карпо Федорович, 1872 р.н., с. Ярошівка Глинського р-ну, українець, освіта – нижча. Дружина – Харитина Тимофіївна, син – Іван. Без визначених занять; колишній куркуль, в 1930
р. розкуркулений, висланий (господарства братів Андрія і Костянтина також ліквідовані, а самі
вислані на Урал). В 1921 р. був організатором і учасником політбанди Вовка (разом з дружиною
і сином Іваном, який в 1930 р. за участь в к/р орг-ції СВУ в 1930 р. був висланий в Архангельськ).
Арештований 28.07.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану проти заходів радянської влади на селі.
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08.09.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ (стаття не вказана). Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.100*/.
Говоровський Антон Йосипович, 1895 р.н., м. Гродно (Польща), білорус, освіта середня спеціальна. Дружина – Зінаїда Митрофанівна. Технік-землевпорядник. Арештований 11.07.1937 р. за
організацію к/р повстанської орг-ції, шкідництво. 14.11.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 до ВМП.
Реабілітований 16.04.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.924*/.
Годзишевський Віктор Іванович, 1886 р.н., м. Тиврів Вінницької обл., поляк, освіта нижча. Дружина – Агрипина Іванівна, діти – Олександр, Василь, Антоніна. Автомеханік Охтирського
Хотрансу. Колишній офіцер Уланського полку царської армії в м. Охтирка, в 1919 р. брав участь у
формуванні денікінського кавалерійського полку. Арештований 08.02.1938 р. за участь в українській повстанській к/р орг-ції, а/р агітацію, шкідництво. 24.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10,
54-11 до ВМП. Реабілітований 16.09.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.572/.
Годун Григорій Іванович, 1885 р.н., с. Мала Павлівка Грунського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Лукія Онисимівна, дочка – Ганна. Колгоспник, колишній куркуль. В 19191920 рр. учасник політбанди Кундія. Арештований 06.03.1938 р. за участь в к/р націоналістичній
повстанській орг-ції, к/р агітацію. 05.04.1938 р. засуджений за ст. 54-11 до ВМП. Реабілітований
15.01.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.686-687/.
Голік Антон Денисович, 1901 р.н., с. Хотінь Хотінського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Олександра Андріївна. Бухгалтер промартілі в м. Суми. Арештований 19.04.1938 р. за
участь в к/р військово-повстанській орг-ції. 09.05.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до
ВМП. Реабілітований 19.06.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.495/.
Головченко Данило Микитович, 1896 р.н., с. Кровне Хотінського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Ганна Йосипівна, син – Петро. Чорнороб. Арештований 10.04.1938 р. за участь
в військово-бойовій повстанській орг-ції, к/р роботу. 19.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2,
54-11 до ВМП. Реабілітований 17.07.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.543/.
Головченко Данило Павлович, 1904 р.н., с. Хотінь Хотінського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Орина Кіндратівна, діти – Володимир, Григорій. Бригадир в колгоспі. Арештований
10.04.1938 р. за участь в а/р військово-повстанській орг-ції. 21.04.1938 р. засуджений за статтями
54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 10.08.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.412-413/.
Головченко Хома Леонтійович, 1893 р.н., м. Тростянець, українець, освіта нижча. Дружина
– Оксана Пимонівна, діти – Юрій, Борис. Завгосп Тростянецької контори “Заготскот”; колишній
середняк. З 1908 р. до 1911 р. – член партії соціалістів-революціонерів[19], в 1911-1916 рр. – анархістів-комуністів[20] Петроградської федерації. В 1919 р. служив в денікінській армії. Арештований
09.02.1938 р. за участь в українській повстанській орг-ції. 26.04.1938 р. засуджений за статтями 5410, 54-11 до ВМП. Реабілітований 13.02.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.808-809/.
Головченко Яків Матвійович, 1877 р.н., с. Старе Сумського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Пелагея, дочка – Марія. Майстер автогенної дільниці котельного цеху Сумського заводу ім. Фрунзе. Арештований 23.10.1937 р. за проведення шпигунсько-диверсійної діяльності на
користь іноземних держав. 30.12.1937 р. засуджений за статтями 54-6, 54-9 до ВМП. Реабілітований 06.09.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.608/.
Голотяк Ілля Олексійович, 1919 р.н., с. Жукотин Турчанського р-ну Львівської обл. (колишня Польща), українець, освіта 4 кл. Краківської гімназії, неодружений. Рахівник Шосткинської
торфорозробки. З 1934 р. учасник ОУН[21], з 1937 р. служив в Польській армії “Юнацьке Гуфте
Праця”[22] при штабі писарем. Арештований 17.07.1940 р. за а/р агітацію, як соціально-шкідливий елемент. 25.10.1940 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 на 8 р. ВТТ. Реабілітований
18.12.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.399*/.
Голуб Трохим Євдокимович, 1900 р.н., с. Фесівка Конотопського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Марія, діти – Микола, Настя, Пелагея, Тарас. Середняк-одноосібник з сім’ї куркуля. Арештований 16.12.1934 р. за участь в к/р повстанській орг-ції і розповсюдження к/р листівок.
05.03.1934 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до висилки на 3 р. в Північний край. Реабілітований 29.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.633*/.
Голубовський Микита Гнатович, 1897 р.н., с. Локотки Шосткинського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Секлета Олександрівна. Шляховий десятник. В 1918 р. брав участь в есерівському повстанні в м. Шостка. Арештований 27.11.1937 р. за участь в а/р нелегальній есерівській оргції, а/р діяльність. 29.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований
01.08.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.895-897/.
Гольдштейн Макс Йосипович, 1898 р.н., м. Борисів (Білорусія), єврей, освіта вища. Дружина
– Зара Львівна, діти – Ліня, Лев. Завідувач аптеки №126 в м. Суми. Арештований 04.04.1938 р. за
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участь в а/р терористичній сіоністсько-шпигунській орг-ції. 19.04.1938 р. засуджений за статтями
54-2, 54-6, 54-7, 54-8, 54-11 до ВМП. Реабілітований 17.01.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.854-855/.
Гольченко Омелян Самійлович, 1870 р.н., с. Олексіївка Хотінського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Ксенія Андріївна. Одноосібник; колишній куркуль-торговець, в 1932 р. розпроданий за невиконання держподатку. Арештований 10.09.1937 р. за к/р агітацію, спрямовану
проти радянської влади. 16.10.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований
16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.176/.
Гома Кузьма Трохимович, 1900 р.н., с. Городище Батуринського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Марфа Василівна, діти – Олександр, Василь, Микола. Візник матеріального
складу ст. Конотоп; колишній куркуль, в 1929 р. розкуркулений, від висилки втік. Арештований
02.11.1937 р. за к/р агітацію. 13.11.1937 р. засуджений до ВМП (стаття не вказана). Реабілітований
13.08.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.996*/.
Гонтар Михайло Гаврилович, 1885 р.н., м. Конотоп, українець, освіта нижча. Дружина
– Анастасія, діти – Віктор, Володимир, Ольга. Машиніст Конотопської міської електростанції.
Колишній меншовик[23] (до 1917 р.). Арештований 15.04.1938 р. за участь в есеро-меншовистській націоналістичній повстанській орг-ції. 25.04.1938 р. засуджений за ст. 54-11 до ВМП /ф.Р-7641,
оп.1, спр.383-386/.
Гонтаренко Петро Павлович, 1888 р.н., с. Боромля Тростянецького р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Тетяна Артемівна, діти – Євдокія, Анастасія. Телефоніст пошти в с. Боромля.
Арештований 16.04.1938 р. за участь в українській повстанській к/р орг-ції. 21.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 18.05.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.655*/.
Гончаренко Іван Никифорович, 1873 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Тетяна Петрівна, діти – Олександра, Степан, Катерина, Микола, Іван, Уляна.
Колгоспник. Арештований 15.10.1937 р. за участь в а/р повстанській орг-ції. 09.12.1937 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 16.09.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.571/.
Гончаренко Максим Тимофійович, 1888 р.н., м. Охтирка, українець, освіта нижча, одружений (інших відомостей немає). Фотограф. Арештований 11.04.1929 р. за а/р агітацію, спрямовану на повалення радянської влади. 02.08.1929 р. засуджений за ст.58-10 на 3 р. концтабору.
Реабілітований 06.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.858*/.
Гончаренко Федір Андрійович, 1901 р.н., уродженець Знам’янського р-ну Одеської обл., українець, освіта середня. Дружина – Ніна Федорівна, дочка – Валентина. Лісник Краснопільського
лісгоспу; син куркуля, в 1930 р. розкуркуленого і висланого. Арештований 11.03.1938 р. за участь в
к/р повстанському угрупуванні. 09.05.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 20.03.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.446/.
Гончаренко Федір Іванович, 1901 р.н., с. Кровне Хотінського р-ну, українець, освіта середня.
Дружина – Фекла Павлівна, діти – Іван, Петро, Григорій, Анатолій, Ніна. Вчитель неповної СШ в
с. Кровне. Арештований 05.04.1938 р. за участь в військово-бойовій повстанській орг-ції, к/р роботу. 19.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 17.07.1956 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.543/.
Гонченко Петро Йосифович, 1898 р.н., м. Шостка, українець, освіта – міське училище. Дружина – Ганна Василівна, діти – Ольга, Надія. Керівник групи основної сировини заводу № 9 в м.
Шостка. В 1917 р. добровільно служив в ударному батальйоні армії Керенського[24]. Арештований
15.04.1938 р. за участь в а/р есерівській орг-ції, а/р агітацію. 19.04.1938 р. засуджений за статтями
54-2, 54-10, 54-11 до ВМП. Реабілітований 30.01.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.431-433/.
Гопко Роман Іванович, 1883 р.н., с. Чернеччина Охтирського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Єфросинія Сергіївна, діти – Федір, Ксенія, Ганна, Софія. Без визначених занять;
колишній куркуль, в 1931 р. розкуркулений, від висилки втік. Арештований 27.09.1937 р. за к/р
погляди, залякування колгоспників переміною влади і розправою над ними. 15.10.1937 р. засуджений за ст.54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.178/.
Горбенко Федір Павлович, 1882 р.н., с. Покровка Краснопільського р-ну, українець, освіта
нижча. Про родину відомостей немає. Служитель культу – священик (підгорнівської орієнтації)
в с. Покровка. Арештований 06.03.1929 р. за а/р діяльність, залякування комсомольців карою божою. 31.05.1929 р. засуджений за ст. 54-10 до висилки на 3 р. на Урал. Рішенням Особливої наради
при Колегії ОДПУ від 13.04.1932 р. позбавлений права проживання в 12 населених пунктах з прикріпленням до зазначеного міста на 3 р. Реабілітований 31.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.678/.
Горбовцов Опанас Максимович, 1882 р.н., м. Путивль, українець, освіта нижча. Дружина
– Марія, діти – Ніна, Галина, Леонід, Тетяна. Завідувач магазину Сумського рафінадного заводу.
Арештований 23.10.1937 р. за участь в диверсійній орг-ції, здійснення диверсійного акту на Сум40
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ському рафінадному заводі, шпигунство на користь Польщі. 30.12.1937 р. засуджений за ст.54-9 до
ВМП. Реабілітований 06.09.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.613*/.
Горбунов Микола Євлампійович, 1905 р.н., с. Меловатка Куп’янського окр., українець, освіта
нижча, неодружений. Ученик писаря Сумського окружного воєнкомату, син псаломщика. Арештований 09.07.1928 р. за а/р агітацію серед червоноармійців. 28.09.1928 р. засуджений за ст.58-10
до висилки на 3 р. в Сибір. Реабілітований 29.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.644*/.
Гордієнко Микола Володимирович, 1891 р.н., хут. Житейський Піщанської с/р Сумського рну, українець, освіта нижча. Дружина – Зінаїда Андріївна, діти – Лідія, Наталія, Євген. Працював
в колгоспі на різних роботах, в 1920-1921 рр. займався збройними пограбуваннями на шляхах.
Арештований 09.10.1937 р. за участь в а/р антиколгоспному угрупуванні, а/р агітацію. 05.12.1937
р. засуджений за статтями 54-7, 54-10, 54-11 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 01.09.1956 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.600-602/.
Гордій Данило Якович, 1900 р.н., с. Марксове Брацлавського р-ну Вінницької обл., українець,
освіта вища, неодружений. Завідувач лабораторією Попівського спиртозаводу. Арештований
01.08.1937 р. за а/р агітацію. 13.11.1937 р. засуджений за ст.54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований
06.05.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.939*/.
Горенко Григорій Дмитрович, 1877 р.н., хут. Думівка Великобобрицької с/р Краснопільського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Онисія, діти – Микола, Кирило, Іван. Працівник
Краснопільського лісгоспу; колишній куркуль, в 1929 р. розкуркулений, висланий на 3 р. в Архангельськ. Арештований 09.09.1937 р. за к/р агітацію, дискредитацію заходів партії і радянської
влади. 29.09.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.150/.
Горенко Григорій Дмитрович, 1877 р.н., хут. Думівка Жовтневого р-ну, українець, освіта нижча, одружений (інших відомостей немає). Середняк. Арештований 18.06.1929 р. за а/р агітацію
спрямовану проти заходів радянської влади на селі. 16.08.1929 р. засуджений за ст. 58-10 до висилки на 3 р. в Північний край. Реабілітований 30.09.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.821/.
Горлач Костянтин Сергійович, 1878 р.н., с. Великий Самбір Конотопського р-ну, українець,
малописьменний. Дружина – Парасковія Василівна, діти – Іван, Василь, Тетяна. Сторож 38 залізничної школи в м. Конотоп; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений, висланий за а/р діяльність за ст.54-10 ч.1 на 3 р. на Північ. Арештований 20.07.1937 р. за розповсюдження чуток про
війну, гибель радянської влади, терористичні настрої. 11.09.1937 р. засуджений за ст.54-10 ч.1 на
10 р. ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.77/.
Горн Ісхват Мордухівна, 1895 р.н., м. Лодзь (Польща), єврейка, малописьменна. Чоловік
– Абрам Маркович. Робітниця Сумської суконної фабрики, до 1935 р. проживала в Польщі. Арештована 18.08.1937 р. за к/р діяльність, а/р агітацію на виробництві на користь Польщі. 16.11.1937
р. засуджена за ст.54-6 на 10 р. ВТТ. Реабілітована 16.04.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.623/.
Горох Тетяна Софронівна, 1891 р.н., с. Землянка Глухівського р-ну, українка, малописьменна. Чоловік – Михайло Олександрович, діти – Лідія, Олександр. Домогосподарка. Арештована
23.11.1937 р. як соціально-шкідливий елемент, дружина учасника а/р право-троцькістської терористичної орг-ції(чоловік засуджений 20.01.1937 р. за статтями 54-7, 54-8, 54-11 до ВМП). 16.01.1938
р. засуджена на 5 р. ВТТ (стаття не вказана). Реабілітована 30.05.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.917/.
Горошко Микола Митрофанович, 1895 р.н., м. Лебедин, українець, освіта нижча. Дружина – Пелагея Андріївна, діти – Володимир, Микола, Олександр. Завідувач складу Лебединського
УВСР №124 ХВО (так в документі); син куркуля. Арештований 05.03.1938 р. за участь в к/р білогвардійській повстанській орг-ції. 09.05.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 29.11.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.724-726/.
Горошко Пилип Іванович, 1900 р.н., с. Криничне Тростянецького р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Єлизавета Андріївна. Їздовий на Тростянецькому деревообробному комбінаті.
Арештований 15.04.1938 р. за участь в українській військово-повстанській орг-ції. 26.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10, 54-11 до ВМП. Реабілітований 13.02.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.808809/.
Гох Іван Олександрович, 1890 р.н., с. Богданівка Харківської обл., українець, освіта вища.
Дружина – Наталія Федорівна. Колишній вчитель. 01.12.1937 р. судимий за а/р агітацію на 10
р. ВТТ. 08.05.1938 р. засуджений за статтями 54-8, 54-10, 54-11 до ВМП за а/р агітацію серед сокамерників в’язниці м. Конотоп, підготовку гуртової втечі, висловлювання терористичних поглядів.
Реабілітований 23.07.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.964/.
Грабовий Оксен Феодосійович, 1870 р.н., с. Андріївка Хотінського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Агафія Андріївна, діти – Антоніна, Ніна, Дуня, Надія, Федір. Одноосібник; ко41
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лишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений. Арештований 10.09.1939 р. за а/р агітацію, спрямовану
проти влади, колгоспів, проти підписки на позику “Оборона країни”. 16.10.1937 р. засуджений зв
ст. на 10 р. ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.190/.
Грек Олександр Миколайович, 1894 р.н., с. Біловоди Миропільського р-ну, українець, освіта
середня. Дружина – Тетяна Трохимівна, діти – Олена, Борис. Завідувач медичною дільницею с.
Білки Тростянецького р-ну. Арештований 08.02.1038 р. за участь в к/р націоналістичній повстанській орг-ції, що мала на меті повалення радянської влади шляхом збройного повстання. 01.04.1938
р. засуджений за статтями 54-2, 54-7, 54-11 до ВМП. Реабілітований 13.02.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр.813-814/.
Гречана Федора Порфирівна, 1881 р.н., с. Червона Слобода Недригайлівського р-ну, українка, неписьменна. Чоловік – Іван Терентійович. Колгоспниця; колишня куркулька, в 1930 р. розкуркулена, вислана на Урал, в 1933 р. з висилки втекла. Арештована 02.11.1937 р. за а/р агітацію,
спрямовану проти радянської влади, колгоспного будівництва, поразницькі настрої. 15.11.1937 р.
засуджена за ст.54-10 ч.1 на 8 р. ВТТ. Реабілітована 06.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.229/.
Гречаний Іван Терентійович, 1878 р.н., с. Червона Слобода Недригайлівського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Федора Порфирівна. Колгоспник; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений, в 1930 р. висланий на Урал, в 1933 р. з висилки втік. Арештований 02.11.1937 р. за а/р
агітацію, спрямовану проти колгоспного будівництва, розповсюдження провокаційних чуток,
терористичні настрої. 15.11.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ (стаття не вказана). Реабілітований
16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.30/.
Григор’єв Володимир Костянтинович, 1901 р.н., м. Суми, українець, освіта нижча. Дружина – Євгенія Михайлівна, дочка – Алла. Бухгалтер Сумського аптекоуправління. Служив в армії
Денікіна. Арештований 22.04.1938 р. за участь в к/р військово-повстанській орг-ції. 09.05.1938 р.
засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 09.04.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.893/.
Григор’єв Олександр Володимирович, 1883 р.н., м. Шостка, українець, освіта нижча. Дружина – Тетяна. Пенсіонер. Арештований 27.10.1938 р. за участь в нелегальній а/р орг-ції, а/р діяльність. 29.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 01.08.1956 р.
/ф.Р-7641, оп.1, спр.895-897/.
Григор’єв Павло Юхимович, 1905 р.н., с. Хотінь Хотінського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Катерина Федорівна, діти – Галина, Тамара. Колгоспник. Арештований 01.04.1938 р.
за участь в а/р військово-повстанській орг-ції. 21.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до
ВМП. Реабілітований 10.08.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.412-413/.
Гризлов Тимофій Дмитрович, 1893 р.н., м. Єфімов Тульської обл., росіянин, освіта нижча.
Дружина – Ольга Федорівна, діти – Борис, Микола. Завідувач відгодовувальним пунктом Сумсько-Степанівського цукрокомбінату. Служив в царській армії підпоручиком. Арештований
08.02.1938 р. за участь в к/р військово-повстанській орг-ції. 24.04.1938 р. засуджений за статтями
54-2, 54-11. Реабілітований 31.10.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.530-534, 534а/.
Гризодуб Григорій Пантелеймонович, 1902 р.н., ст. Малоросійська Краснодарського краю,
українець, освіта неповна середня. Дружина – Явдоха Тихонівна, діти – Володимир, Катерина,
Віктор. Касир ощадкаси в с. Буди, син чиновника. Арештований 20.11.1937 р. за участь в а/р повстанській орг-ції, яка виступала проти радянської влади. 27.11.1937 р. засуджений за статтями 54-2,
54-7, 54-8, 54-11 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 27.11.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.663-672*/.
Гризун Володимир Юхимович, 1883 р.н., с. Карабутове Дубов’язівського р-ну, українець,
малописьменний. Дружина – Людмила, діти – Микола, Ольга, Марія. Тесляр Дубов’язівського
цукрорадгоспу; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений. Арештований 16.09.1937 р. за а/р
агітацію, розповсюдження провокаційних чуток про війну і гибель радянської влади. 05.10.1937 р.
засуджений на 10 р. ВТТ (стаття не вказана). Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.67/.
Гриневич Матвій Степанович, 1891 р.н., с. Станьково Мінської обл., білорус, освіта нижча.
Дружина – Степанида, діти – Марія, Степан, Надія, Лідія, Йосип. Без визначених занять. Арештований 14.10.1937 р. за участь в а/р повстанській орг-ції, що мала на меті підготовку і здійснення
збройного повстання проти радянської влади для створення “Самостійної України”, вербувальну
роботу, здійснення терористичних і шкідницьких актів. 08.11.1937 р. засуджений за статтями 54-2,
54-7, 54-8, 54-11 на 8 р. ВТТ. Реабілітований 08.10.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.759-767/.
Грицай Денис Омелянович, 1885 р.н., хут. Кияни Киянівської с/р Богодухівського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Євдокія Прокопівна. Чорнороб Охтирського ветеринарного
пункту. В 1932 р. судимий за вбивство голови колгоспу і бандитизм за ст.56-17 на 7 р. концтабору,
в 1934 р. з міста ув’язнення втік. Арештований 04.08.1937 р. за к/р погляди. 16.10.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р. /Фр-7641, оп.1, спр.180*/.
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Грицай Федір Іванович, 1890 р.н., с. Недригайлів Недригайлівського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Марія Пилипівна, діти – Марфа, Євдокія, Володимир, Анатолій, Ганна. Колгоспник; син волосного старшини. Арештований 14.08.1937 р. за участь в к/р орг-ції, к/р агітацію,
шкідництво в колгоспі. 19.09.1937 р. засуджений за статтями 54-7, 54-10 ч.1 до ВМП. Реабілітований 02.07.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.980-981/.
Гриценко Василь Степанович, 1900 р.н., с. Слоут Глухівського р-ну, українець, освіта нижча. Про родину відомостей немає. Куркуль. Арештований 04.12.1928 р. за те, що разом з групою
куркулів займався організованою діяльністю, спрямованою на здійснення терористичних актів
проти сільського активу (голови і секретаря сільради і голови КНС). 09.03.1929 р. засуджений за
ст.54-10 на 4 місяці позбавлення волі. Реабілітований 30.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.836/.
Гриценко Микола Миколайович, 1889 р.н., с. Дрімайлівка Ніжинського р-ну, українець, освіта середня. Дружина – Васса Сергіївна, діти – Володимир, Костянтин, Микола. Викладач фізкультури в школах №№ 1, 2 в с. Вороніж Шосткинського р-ну. Колишній штабс-капітан армії
Денікіна, з 1921 р. член української націоналістичної орг-ції “Просвіта”; брат Гриценко Олександр, колишній білий офіцер, служив у гайдамаках, у 1918 р. емігрував в Польщу. Арештований
24.01.1930 р. за к/р діяльність серед населення. 26.02.1930 р. за ст. 54-11 з-під варти звільнений,
справу припинено. Арештований 01.09.1937 р. за к/р націоналістичну діяльність, спрямовану на
відокремлення України від СРСР. 13.11.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 29.12.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.402, 567*/.
Гриценко Федір Євтихійович, 1884 р.н., хут. Гомиха Московської с/р Липоводолинського
р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Анастасія Омелянівна, діти – Іван, Кузьма, Григорій,
Ганна, Мотря. Колгоспник; колишній куркуль, в 1929-1930 рр. розпроданий за невиконання держзавдань. Арештований 31.07.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану проти заходів радянської влади, податкової політики, шкідницьку діяльність. 29.09.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р.
ВТТ. Реабілітований 18.01.1967 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.189*/.
Гришко Іван Іванович, 1894 р.н., с. Загрунівка Зіньківського р-ну Полтавської обл., українець,
освіта нижча. Дружина – Клавдія Павлівна, діти – Ростислав, Євген. Економіст по заготівлі палива
Сумського гарнізону. Служив при гетьмані і Петлюрі писарем військового начальника. Арештований 16.04.1938 р. за участь в к/р військово-повстанській орг-ції. 24.03.1938 р. засуджений за
статтями 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 31.10.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.530-534, 534а/.
Гришко Іван Несторович, 1900 р.н., с. Грунь Грунського р-ну. Про національність, освіту і
родину відомостей немає. Одноосібник. Служив в Гетьманській варті. Арештований 24.10.1929 р.
за а/р агітацію. 13.01.1930 р. засуджений за ст. 58-10 КК РФСРР на 3 р. концтабору. Реабілітований
16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.986/.
Гришко Ілля Олексійович, 1895 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, освіта нижча. Про
родину відомостей немає. Одноосібник. Арештований 24.10.1929 р. за а/р агітацію. 13.01.1930 р.
засуджений за ст. 58-10 КК РФСРР на 3 р. концтабору. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр.986/.
Гришко Ілля Олексійович, 1895 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, освіта 2 кл.. Дружина – Тетяна Миколаївна, син – Григорій. Конюх при комітеті заготівель, колишній куркуль.
В 1929 р. за невиконання хлібопостачання державі судимий за ст. 54-10 на 3 р. позбавлення волі.
Арештований 06.10 1937 р. за участь в а/р повстанській орг-ції, що мала на меті орг-цію збройного повстання проти радянської влади для створення “Самостійної України”, здійснення шкідницьких і терористичних актів. 08.11.1937 р. засуджений за статтями 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 на 10
р. ВТТ. Реабілітований 08.10.1957 р. Арештований 20.12.1949 р. за участь в а/р націоналістичній
орг-ції. 11.03.1950 р. засуджений до висилки на поселення в Красноярський край. Реабілітований
02.12.1964 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.759-767*/.
Гришко Нестор Степанович, 1873 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, освіта нижча.
Про родину відомостей немає. Одноосібник. Арештований 24.10.1929 р. за а/р агітацію. 13.01.1930
р. засуджений за ст. 58-10 КК РФСРР на 3 р. концтабору. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.986/.
Гришко Петро Петрович, 1884 р.н., хут. Гришки Мар’янівської с/р Липоводолинського р-ну,
українець, письменний. Дружина – Олена Павлівна, діти – Пелагея, Іван. Сторож відгодівельного
пункту скота в с. Василівка Штепівського р-ну; колишній куркуль, в 1931 р. розкуркулений. Арештований 04.03.1938 р. за активну участь в к/р націоналістичній повстанській орг-ції, к/р агітацію.
24.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 25.09.1957 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.683/.
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Грищенко Павло Агапович, 1887 р.н., хут. Проходи Петрушівської с/р Миропільського рну, українець, малописьменний, одружений (інших відомостей немає). Середняк. Арештований
29.10.1930 р. за участь в 1919 р. в терористичному акті, вбивстві 2-х і каліцтві 1-го червоноармійця,
утримувався під вартою. 21.01.1931 р. за ст.54-8 справу припинено за давністю і недоказаністю.
/ф.Р-7641, оп.1, спр.351*/.
Гробовий Олександр Євменович, 1922 р.н., с. Андріївка Хотінського р-ну, українець, освіта 7
кл., неодружений. Робітник дорвідділу с. Писарівка Хотінського р-ну. Арештований 14.12.1943 р.
як дезертир радянської армії (призваний Хотінським районним військовим комісаріатом в 1941
р.), який в вересні 1942 р. був завербований в якості таємного агента поліції на тимчасово-окупованій нацистами території, і отримав завдання виявляти партизан і патріотів радянської влади.
08.07.1944 р засуджений за ст.54-”б” на 7 р. ВТТ, по закінченню терміну 14.12.1950 р. етапований в
м. Красноярськ на спецпоселення. Реабілітований 08.01.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.414*/.
Гронський Гері Микитович, 1911 р.н., ст. Н. Дерев’янківська Краснодарського краю, українець, освіта середня. Дружина – Лідія Луківна, діти – Ельміра, Альбіна. Вчитель СШ № 33 при
ст. Ворожба Московсько-Київської залізниці. Арештований 18.04.1938 р. за участь в к/р націоналістичній орг-ції, к/р діяльність. 23.04.1938 р. засуджений за ст. 54-11 до ВМП. Реабілітований
03.12.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.929-930/.
Грудзінский Ян Йосипович, 1893 р.н., с. Загаїв Келецької губ. (Польща), поляк, освіта нижча. Дружина – Ксенія, діти – Станіслав, Едуард. Помічник директора з сировини Іволжанського
спиртозаводу. Арештований 07.09.1937 р. за проведення з 1934 р. шпигунської діяльності на користь Польщі. 23.11.1937 р. засуджений за ст.54-6 до ВМП. Реабілітований 06.09.1957 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.611-612/.
Грудочка-Головач Ілля Семенович, 1890 р.н., с. Горобівка Білопільського р-ну, українець,
освіта середня, неодружений. Слухач Української богословської школи в м. Київ. Арештований
29.05.1929 р. за а/р агітацію, зрив перевиборів сільради. 12.07.1929 р. засуджений за ст.54-10 на 3 р.
концтабору. Реабілітований 30.09.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.852*/.
Грузов Олексій Аркадійович, 1897 р.н., м. Суми, українець, освіта вища. Дружина – Раїса Інокентіївна. Без визначених занять. В 1919-1920 рр. служив армії Денікіна. В 1938 р. судимий за ст.108
на 1 р. позбавлення волі умовно. Арештований 21.04.1938 р. за участь в к/р військово-повстанській
орг-ції. 09.05.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 31.10.1956 р. /ф.Р7641, оп.1, спр.530-534, 534а/.
Грунарт Олександра Павлівна, 1890 р.н., с. Біловоди Миропільського р-ну, українка, освіта нижча. Чоловік – Олександр Васильович (німець, уродженець с. Грязне Сумської обл.), син
– Володимир. Домогосподарка. Арештована 20.03.1944 р. за зраду батьківщині (на тимчасово
окупованій нацистами території зареєструвалась як “фольксдойче”[25]). 13.05.1944 р. засуджена
за ст.54-1”а” на 3 р. Чорногорського спеціального ВТТ. Реабілітована 30.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр.677*/.
Губенко Семен Пантелеймонович, 1889 р.н., с. Дубовичі Глухівського р-ну, українець, освіта середня. Дружина – Ганна Захарівна, син – Богдан. Рахівник Глухівського промкомбінату;
в 1922-1929 рр. піп автокефальної церкви. Арештований 17.03.1938 р. за участь в к/р українській
націоналістичній повстанській орг-ції. 31.03.1938 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 21.11.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.347-349/.
Губський Іван Михайлович, 1884 р.н., с. Вертіївка Ніжинського р-ну, українець, освіта 4 кл.
Дружина – Ганна Григорівна, діти – Антоніна, Анатолій (18.11.1937 р. засуджений за а/р агітацію
за ст. 54-10 ч.1, помер в ВТТ в 1942 р., реабілітований в травні 1989 р.). Без визначених занять; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений, висланий на 3 р. на Північ. Арештований 26.09.1937 р.
за крадіжки матеріалів, шкідницьку діяльність, а/р агітацію. 15.10.1937 р. засуджений за ст. 54-10
ч.1 на 10 р. ВТТ. 23.04.1943 р. помер в ВТТ. Реабілітований 07.09.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.149/.
Гудзенко Василь Омелянович, 1891 р.н., с. Дубовичі Глухівського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Парасковія, діти – Іван, Олександр, Олена. Колгоспник. Колишній організатор і
голова української церковної ради автокефальної церкви в с. Дубовичі. Арештований 16.03.1938 р.
за активну участь в к/р націоналістичної повстанської орг-ції, а/р діяльність. 31.03.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 21.11.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.347-349/.
Гудим Захар Федорович, 1890 р.н., м. Конотоп, українець, освіта нижча. Дружина – Парасковія Дем’янівна, діти – Ніна, Любов, Олександр, Віктор. Завгосп Конотопського цегельного заводу. Арештований 14.06.1931 р. за участь в к/р орг-ції. 05.02.1932 р. засуджений за ст.54-2 на 3 р. концтабору умовно, з-під варти звільнений. Реабілітований 25.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.588*/.
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Гузь Павло Гордійович, 1882 р.н., с. Козельне Недригайлівського р-ну, українець, неписьменний. Дружина – Олександра Тимофіївна, діти – Іван, Яків. Колгоспник; колишній куркуль,
в 1930 р. розпроданий за невиконання хлібопостачання. Арештований 25.09.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану проти колгоспного будівництва, проти підписки на позику “Оборона країни”,
розповсюдження провокаційних чуток. 15.11.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ (стаття не вказана).
Реабілітований 05.10.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.78/.
Гузь Тимофій Олександрович, 1895 р.н., с. Осоївка Миропільського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Надія Антонівна, діти – Іван, Валентин, Таїсія, Тетяна. Одноосібник; колишній
куркуль, торговець. Добровільно служив в армії Денікіна. Арештований 22.03.1931 р. за а/р агітацію. 22.04.1931 р. засуджений за статтями 54-10, 54-13 на 3 р. ВТТ. Реабілітований 29.12.1989 р.
/ф.Р-7641, оп.1, спр.711/.
Гуман Іван Григорович, 1894 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Євгенія Андріївна, син – Михайло. Колгоспник. Арештований 20.11.1937 р. за участь в а/р
повстанській орг-ції, яка виступала проти радянської влади. 27.11.1937 р. засуджений за статтями
54-2, 54-7, 54-8, 54-11 на 8 р. ВТТ. Реабілітований 27.11.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.663-672/.
Гурін Василь Григорович, 1876 р.н., с. Гуринівка Білопільського р-ну, українець, малописьменний, одружений (інших відомостей немає). Куркуль. Арештований 30.09.1929 р. за а/р агітацію. 18.01.1930 р. засуджений за ст. 58-10 до висилки на 3 р. в Північний край. Реабілітований
15.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.782/.
Гуров Микола Іванович, 1893 р.н., с. Рогізне Хотінського р-ну, росіянин, освіта середня. Дочка – Ольга. Бухгалтер Білопільського містптахоторгу. Колишній офіцер царської армії, в 19171918 рр. перебував в германському полоні, в 1918-1919 рр. був мобілізований в армію Петлюри, з
якої дизертував в Польщу; в 1923 р. повернувся в СРСР. Арештований 09.02.1938 р. за участь в а/р
повстанській орг-ції, що мала на меті повалення радянської влади шляхом збройного повстання;
за шкідницьку діяльність. 23.03.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-10, 54-11 до ВМП. Реабілітований 31.07.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.511-512/.
Гуров Яків Федорович, 1870 р.н., с. Погрібки Суджанського р-ну Курської обл., росіянин,
малописьменний. Діти – Кирило, Гаврило. Робітник Михайлівського вогнетривкого заводу Краснопільського р-ну; колишній куркуль, в 1929 р. розкуркулений і засуджений за злісну нездачу
хліба державі на 3 р. Соловецьких таборів. В 1919 р. при Денікіні видавав сім’ї червоноармійців,
постачав денікінцям військове обладнання і боєприпаси. Арештований 10.09.1937 р. за проведення к/р роботи (після втечі з Соловків) на робочому місті. 29.09.1937 р. засуджений за ст.54-10 ч.1 на
10 р. ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.188/.
Гусак Павло Михайлович, 1887 р.н., с. Токарі Лебединського р-ну, українець, освіта нижча,
одружений (інших відомостей немає). Середняк. Арештований 06.12.1928 р. за а/р агітацію спрямовану проти заходів радянської влади на селі, тероризування і побиття бідноти, зрив загальних
зборів громадян. 05.04.1929 р. засуджений за ст.54-10 до позбавлення права проживання в Москві,
Ленінграді, Ростові-на-Дону, зазначених губерніях, округах УРСР з прикріпленням до визначеного місця проживання на 3 р., з-під варти звільнений. Реабілітований 24.10.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр.827/.
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Давиденко Павло Гнатович, 1878 р.н., с. Уздиця Глухівського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Єлизавета, син – Іван. Без визначених занять; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений. Арештований 19.04.1938 р. за участь в а/р кулацькому угрупуванні. 23.04.1938 р. засуджений за ст.54-10 до ВМП. Реабілітований 31.10.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.372-373/.
Давидов Іван Макарович, 1902 р.н., с. Дернове Великописарівського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Уляна Олександрівна, діти – Варвара, Ганна, Федір. Куркуль. Арештований
30.08.1930 р. за а/р агітацію. 09.02.1931 р. засуджений за статтями 54-10, 56-16, 78 до висилки на 3
р. в Північний край. Рішенням Особливої Наради при Колегії ОДПУ від 23.10.1931 р. умовно достроково від висилки звільнений. Реабілітований 29.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.900*/.
Давшан Лазар Іванович, 1889 р.н., с. Чермалик Маріупольського р-ну Запорізької обл., грек,
освіта нижча. Дружина – Віра, діти – Ніна, Юрій, Михайло. Робітник хлібного складу пекарні
Чернігівторгу в м. Глухів; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений, в 1931 р. висланий за участь
в к/р орг-ції на 3 р. в Архангельськ. Арештований 15.12.1937 р. за участь в грецькій к/р повстанській орг-ції. 07.02.1938 р. засуджений за статтями 54-10, 54-11 до ВМП. Реабілітований 03.09.1956 р.
/ф.Р-7641, оп.1, спр.507*/.
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Данюшевський Михайло Григорович, 1888 р.н., м. Сморгонь Віленської губ. (Польща), єврей, освіта нижча. Дружина – Ольга Ісааківна, діти – Захар, Олександр, Габріель. Завідувач складом Сумської бази Мосхладопрому. Арештований 19.01.1938 р. як один з керівників підпільної
сіоністської орг-ції. 13.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 до ВМП. Реабілітований 17.01.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.903/.
Дараган Федір Семенович, 1890 р.н., с. Боромля Тростянецького р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Ірина Дмитрівна, дочка – Ганна. Одноосібник; колишній куркуль, в 1932
р. розкуркулений. Арештований 17.04.1938 р. за участь в українській повстанській к/р орг-ції.
21.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 18.05.1956 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.655*/.
Дворкін Вульф Абрамович, 1885 р.н., м. Конотоп, єврей, малописьменний. Дружина – Хася
Хаймівна, діти – Соломон, Яків, Ольга, Любов. Годинниковий майстер в майстерні каси взаємодопомоги пенсіонерів м. Суми. Арештований 30.03.1938 р. за участь в а/р терористичній сіоністськошпигунській орг-ції. 19.04.1938 р. засуджений за статтями 54-6, 54-7, 54-8, 54-11 до ВМП. Реабілітований 21.02.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.885-886*/.
Дегтяренко Микола Олександрович, 1893 р.н., м. Глухів, українець, освіта вища. Дружина – Фаїна Іванівна, діти – Ада, Леонід, Юрій. Вчитель Хильчицької неповної середньої школи.
Колишній учасник “Просвіти”. Арештований 14.04.1938 р. за участь в к/р повстанській орг-ції.
23.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10, 54-11 до ВМП. Реабілітований 31.10.1956 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.448/.
Дегтяренко Феодосій Олександрович, 1897 р.н., м. Глухів, українець, освіта вища. Дружина
– Єфросинія Тимофіївна, дочка – Валентина. Вчитель і завідувач навчальною частиною української середньої школи м. Шостка. Арештований 02.10.1937 р. за а/р націоналістичну агітацію, розповсюдження провокаційних чуток. 23.11.1937 р. засуджений за статтями 54-10 ч.2, 54-11 на 10 р.
ВТТ. Реабілітований 19.06.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.493/.
Дегтярьов Степан Пилипович, 1879 р.н., хут. Проходи Петрушівської с/р Миропільського
р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Олександра Семенівна, син – Григорій. Колишній куркуль, в 1930 р. розпроданий за невиконання хлібозаготівлі. Арештований 26.10.1930 р. по
підозрі в участі в терористичному акті і вбивстві 2-го і каліцтві 1-го червоноармійця в 1919 р. за
ст.54-8. Постановою ДПУ УРСР від 21.01.1931 р. справу припинено за давністю і недоказаністю.
Арештований 23.04.1931 р. за а/р агітацію, спрямовану проти заходів радянської влади, спекуляцію, розповсюдження провокаційних чуток про гибель радянської влади. 12.05.1931 р. засуджений до висилки на 3 р. в Північний край. Реабілітований 15 травня 1992 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр.
351*, 352/.
Дейнеко Григорій Якович, 1886 р.н., с. Великий Самбір Конотопського р-ну, українець, освіта нижча, одружений (інших відомостей немає). Не працював. Арештований 06.09.1929 р. за а/р
агітацію, групування навколо себе кримінального елементу. 29.01.1930 р. засуджений за ст.54-10
на 3 р. концтабору. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.758*/.
Дейнеко Карпо Григорович, 1894 р.н., м. Конотоп, українець, освіта нижча. Дружина – Олена Степанівна. Столяр на КПВРЗ. Арештований 21.04.1938 р. за участь в к/р націоналістичній
орг-ції. 23.04.1938 р. засуджений за ст. 54-11 до ВМП. Реабілітований 03.12.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр.929-930/.
Декунов Андрій Федорович, 1896 р.н., с. Собичеве Шосткинського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Мотря Іванівна, діти – Софія, Петро, Дмитро. Об’їждчик лісів при Собицькому лісництві Шосткинського р-ну. В 1919 р. брав участь у збройному повстанні проти радянської
влади в с. Собичеве, був делегатом нелегального есерівського з’їзду в с. Ярославець. Арештований
05.04.1938 р. за участь в к/р націоналістичній повстанській есерівській орг-ції. 13.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 19.12.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.391392/.
Декунов Григорій Петрович, 1898 р.н., с. Собичеве Шосткинського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Марія Василівна, син – Яків. Колгоспник. Колишній есер, в 1919 р. учасник
політбанди Корнєва. Арештований 15.04.1938 р. за участь в українській націоналістичній к/р повстанській есерівській орг-ції. 23.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП.
Реабілітований 18.01.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.441-443/.
Декунов Опанас Федорович, 1893 р.н., с. Собич Шосткинського р-ну, українець, письменний. Дружина – Фекла Сидорівна, діти – Пелагея, Надія. Завідувач господарством Собицької
школи. В 1914-1916 рр. служив в царській армії, в 1916-1918 рр. перебував в полоні в Австрії. В 1919
р. брав участь в політбанді Шуби і Корнєва, брав участь в збройному повстанні проти радянської
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влади. Арештований 15.04.1038 р. за участь в українській націоналістичній повстанській орг-ції.
23.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 18.01.1957 р.
/ф.Р-7641, оп.1, спр.441-443/.
Деменченко Яким Григорович, 1886 р.н., с. Свеса Ямпільського р-ну, українець, освіта 2 кл.
Дружина – Марія Кузьмівна, діти – Григорій, Раїса. Покрівельник Машбуду Шосткинського заводу № 9. В 1907-1917 рр. член партії есерів; з 1924 по 1934 рр. член ВКП/б/, в 1935 р. судимий за
викривлення революційної законності. Арештований 08.03.1938 р. за участь в а/р націоналістичній повстанській орг-ції. 13.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-10, 54-11 до ВМП. Реабілітований 30.12.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.406-408/.
Демиденко Семен Данилович, 1876 р.н., с. Попова Слобода Буринського р-ну, українець,
освіта нижча. Діти – Федір, Петро. Не працював по інвалідності; колишній куркуль, в 1930 р.
розкуркулений, висланий в Архангельськ. Арештований 29.11.1937 р. за к/р агітацію, спрямовану
проти колгоспів, радянської влади, розповсюдження провокаційних чуток про війну. 01.12.1937
р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.102/.
Демидко Степан Данилович, 1897 р.н., с. Підлипне Конотопського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Федора Степанівна, діти – Ганна, Катерина, Лідія. Чорнороб на КПВРЗ ст.
Конотоп Арештований 24.04.1931 р. за участь в к/р повстанській орг-ції “ШПВУ”[26], вербувальну
роботу. 27.05.1931 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до висилки етапом на 3 р. в Північний
край. Реабілітований 06.12.1989р. /Фр-7641, оп.1, спр.751*/.
Демченко Дем’ян Максимович, 1874 р.н., м. Охтирка, українець, освіта нижча. Дружина
– Євдокія Федорівна, син – Семен. Городник в колгоспі; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений, висланий, в 1932 р. з висилки втік разом з сином. Арештований 13.09.1937 р. за к/р пропаганду. 16.10.1937 р. засуджений за ст.54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований16.11.1989 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.114/.
Дем’яненко Андрій Андрійович, 1883 р.н., с. Боромля Тростянецького р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Парасковія Михайлівна. Робітник Тростянецького пункту
“Заготзерно”;колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений, висланий. В 1923 р. судимий за к/р
діяльність на 3 р. позбавлення волі. Арештований 25.10.1937 р. за а/р агітацію проти вступу в колгосп. 09.12.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.117*/.
Дем’яненко Василь Іванович, 1897 р.н., с. Василівка Лебединського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Серафіма Сильвестрівна, діти – Іван, Катерина, Григорій. Завідувач колгоспною хатою-лабораторією в с. Василівка. Арештований 31.07.1937 р. за шкідництво в колгоспі,
активну участь в к/р українській націоналістичній повстанській організації. 10.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-8, 54-11 до ВМП. Реабілітований 14.06.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.950/.
Денисов Костянтин Сергійович, 1876 р.н., с. Малий Ліствен Гродненського повіту, українець,
освіта – фельдшерська школа. Фельдшер в амбулаторії с. Засулля Роменського р-ну. Арештований 21.03.1929 р. за к/р агітацію, спрямовану проти заходів радянської влади на селі. 05.07.1929
р. засуджений за ст.54-10 до висилки на 3 р. на Урал. Реабілітований 14.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр.865/.
Дериземля Сергій Данилович, 1882 р.н., с. Товста Недригайлівського р-ну, українець, неписьменний. Дружина – Пелагея, дочка – Федора. Без визначених занять; колишній куркуль, в
1930 р. розкуркулений. Арештований 27.10.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану проти колгоспного
будівництва, розповсюдження провокаційних чуток. 15.11.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ (стаття
не вказана). Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.31/.
Дериколенко Опанас Власович, 1859 р.н., с. Орлівка Миколаївської волості Курської губернії, українець, неписьменний, одружений (інших відомостей немає). Куркуль. Арештований
21.06.1929 р. за а/р агітацію, спрямовану проти заходів радянської влади на селі за ст.54-10. Рішенням Особливої Наради від 13.06.1929 р. адмінвисилку відмінено, з-під варти звільнений. Інших
відомостей немає. /Фр-7641, оп.1, спр.837/.
Деркач Петро Федорович, 1911 р.н., с. Успенка Буринського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Єлизавета Василівна, діти – Марія, Михайло. Червоноармієць. Арештований
22.08.1940 р. за здачу в полон білофінам без надання супротиву. 27.09.1940 засуджений на 5 р. ВТТ
(стаття не вказана). Реабілітований 27.03.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.899/.
Десятко Леонтій Прокопович, 1880 р.н., с. Артюхівка Глинського р-ну, українець, освіта 3 кл.
Дружина – Агафія Іванівна, діти – Марія, Василь, Петро, Степан, Оксана. Колгоспник; колишній
середняк. В 1930 р. за участь в р орг-ції “СВУ”[27] був засуджений по статтям 54-2, 54-11 на 10 р.
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концтабору. Арештований 02.09.1937 р. за к/р агітацію, терористичні настрої. 21.09.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ (стаття не вказана). Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.4/.
Дещенко Петро Іванович, 1895 р.н., с. Чорториги Глухівського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Олександра. Без визначених занять; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений. Арештований 27.02.1938 р. за к/р агітацію, участь в а/р куркульському угрупуванні. 09.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 03.09.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.357/.
Джеря Микола Степанович, 1920 р.н., с. Клишки Шосткинського р-ну, українець, освіта нижча, не одружений. Червоноармієць розвідроти 116 стрілкового полку. Арештований 16.04.1942
р. за те, що здався без опору в німецький полон, видав військову таємницю, був агентом німецької розвідки. 31.10.1942 р. засуджений за статтями 58-1”б” і 19/58-8 КК РСФРР на 10 р. ВТТ. Реабілітований 01.02.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.458/.
Дикий Микола Михайлович, 1881 р.н., с. Велика Писарівка Великописарівського р-ну, українець, освіта середня. Дружина – Уляна Іванівна, діти – Парасковія, Ганна, Василь. Вчитель Великописарівської школи; колишній середняк, в 1931 р. розпроданий за невиконання плану хлібозаготівлі. Арештований 17.01.1932 р. за співучасть в поваленні революційного руху в 1905 р.
і переслідуванні учасників руху, незадоволення заходами радянської влади. Рішенням Судової
Трійки при Колегії ДПУ УРСР від 13.10.1932 р. з-під варти звільнений, заборонено проживання в
12 п.п. (так в документі) на 3 р. Реабілітований 30.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.586/.
Дівенко Григорій Антонович, 1898 р.н., с. Локня Глинського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Любов Юхимівна. Колгоспник. Арештований 27.03.1938 р. за активну участь в к/р націоналістичній орг-ції, а/р агітацію 15.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.2, 54-11 до ВМП.
Реабілітований 05.06.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.486-486а/.
Діденко Михайло Васильович, 1890 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Дарія Іванівна. Заготівельник. Арештований 15.10.1937 р. за участь в а/р повстанській орг-ції, що мала на меті підготовку і здійснення збройного повстання проти радянської
влади для створення “Самостійної України”, вербувальну роботу, здійснення терористичних і
шкідницьких актів. 08.11.1937 р. засуджений за статтями 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 08.10.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.759-767/.
Діденко Петро Юхимович, 1913 р.н., м. Шостка, українець, освіта середня. Дружина – Тетяна
Трохимівна, дочка – Галина. Нормувальник на Шосткинському заводі № 53. Колишній комсомолець, в 1936 р. виключений. Арештований 08.05.1938 р. за участь в а/р право-троцькістській диверсійно-шкідницькій орг-ції, проведення а/р роботи. 21.09.1938 р. засуджений за статтями 54-6,
54-7, 54-9, 54-11 до ВМП. Реабілітований 04.07.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.955/.
Діденко Савелій Карпович, 1897 р.н., с. Василівка Лебединського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Орина Яківна, діти – Євдокія, Михайло, Анастасія. Колгоспник. Арештований
31.07.1937 р. за шкідництво в колгоспі, активну участь в к/р націоналістичній повстанській орг-ції.
10.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-8, 54-11. Реабілітований 14.06.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр.950/.
Дмитренко Данило Якович, 1887 р.н., с. Рябухи Дмитрівського р-ну Конотопського окр.,
українець, малописьменний, одружений (інших відомостей немає). Куркуль. Арештований
02.11.1929 р. за а/р агітацію. 18.01.1930 р. засуджений за ст. 58-10 КК РСФРР на 3 р. концтабору.
Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.800/.
Дмитренко Павло Симонович, 1876 р.н., с. Панасівка Липоводолинського р-ну, українець,
малописьменний. Дружина – Минодора Никифорівна, діти – Марія, Петро. Без визначених занять; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений і висланий за к/р агітацію на 3 р. В 1915 р. служив стражником в Гадяцькій поліції. В 1919 р. батько і брат були розстріляні як учасники спілки
“Хліборобів-власників”. Арештований 31.07.1937 р. за к/р пропаганду. 25.10.1937 р. засуджений за
ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.109/.
Доблер Йоганс (Іван) Якович, 1903 р.н., с. Нессельрод Котовського р-ну Одеської обл., німець, освіта – сільська школа, неодружений. Коваль Шосткинської контори “Індустроя”; син куркуля, в 1930 р. розкуркуленого. Арештований 22.10.1933 р. за підтримку зв’язку з німецькими
спеціалістами, які працювали на Шосткинському заводі № 9. 05.03.1934 р. засуджений за ст. 54-6
на 3 р. ВТТ. Реабілітований 04.11.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.632/.
Довгаленко Софія Кирилівна, 1882 р.н., хут. Саєве Козельненської с/р Недригайлівського
р-ну, українка, неписьменна. Чоловік – Василь, діти – Анастасія, Галина, Семен, Юхим. Без визначених занять; куркулька, в 1930 р. розкуркулена, вислана на Північ (чоловік і сини вислані також),
в 1932 р. з висилки втекла. Арештована 04.09.1937 р. за а/р агітацію, розповсюдження провока48
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ційних чуток. 21.09.1937 р. засуджена на 10 р. ВТТ(стаття не вказана). Реабілітована 16.11.1989 р.
/ф.Р-7641, оп.1, спр.87/.
Довгий Іван Григорович, 1889 р.н., с. Підлипне Конотопського р-ну, українець, освіта нижча, одружений (інших відомостей немає). Токар на КПВРЗ. В 1910-1917 рр. учасник “Просвіти”.
Арештований за активну участь в церковному автокефальному русі, к/р роботу проти існуючого
ладу. Засуджений за ст.54-11 (термін не вказано). 20.10.1930 р. справу припинено за недоказаністю./ф.Р-7641, оп.1, спр.322/.
Довгопол Андрій Наумович, 1884 р.н., с. Кондратівка Хотінського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Ірина Іванівна. Сторож Іволжанського спиртозаводу. В 1909-1917 рр. був городовим м. Москва, з 1920 р. учасник секти євангельських християн. Арештований 04.03.1938 р. за
участь в військово-повстанській орг-ції, а/р агітацію. 09.05.1938 р. засуджений за статтями 54-2,
54-11 до ВМП. Реабілітований 15.08.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.619/.
Довгополий Микита Захарович, 1875 р.н., м. Конотоп, українець, освіта нижча. Дружина
– Ганна Гаврилівна. Стругальник на КПВРЗ. В 1918 р. служив в армії Денікіна. Арештований за
активну участь в церковному автокефальному русі, к/р роботу проти існуючого ладу. 17.11.1930
р. засуджений за ст.54-11 на висилку на 3 р. в Північний край. 20.10.1930 р. справу припинено за
недоказаністю. Помер в жовтні 1933 р. після повернення з висилки. Реабілітований 18.03.1959 р.
/ф.Р-7641, оп.1, спр.322/.
Довженко Іван Захарович, 1877 р.н., с. Боромля Тростянецького р-ну, українець, малописьменний, неодружений. Робітник Мозговського відділення Грязнянського радгоспу; колишній
куркуль, в 1930 р. розкуркулений, від висилки втік. Колишній помічник псаломщика в Боромлянському соборі. Арештований 10.09.1937 р. за а/р агітацію, терористичні настрої, релігійну
пропаганду. 29.09.1937 р. засуджений за ст.54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р7641, оп.1, спр.110/.
Довженко Олексій Харитонович, 1889 р.н., с. Комиші Грунського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Марія. Колгоспник; колишній куркуль, в 1931 р. розкуркулений. Арештований 18.04.1938 р. за участь в а/р повстанській орг-ції, що мала на меті повалення радянської
влади шляхом збройного повстання. 24.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП.
Реабілітований 12.12.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.365-367/.
Докашенко Яків Опанасович, 1899 р.н., с. Кондратівка Хотінського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Єлизавета Трохимівна, діти – Ксенія, Іван, Микола, Федір. Коваль шахти №
11-43 Брянського р-ну Донецької обл.; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений, від висилки
втік. Арештований 13.08.1937 р. за зрив хлібозаготівель, к/р роботу. 25.10.1937 р. засуджений за ст.
54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 19.09.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.328/.
Доленко Андрій Йосипович, 1886 р.н., с. Великий Самбір Конотопського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Єлизавета Микитівна, діти – Дмитро, Костянтин, Катерина. Швейцар Конотопської фабрики-кухні; колишній куркуль, в 1931 р. розкуркулений. Арештований 29.11.1937
р. за а/р антиколгоспну агітацію, розповсюдження провокаційних чуток про війну, голод 30-х рр.
01.12.1937 р. засуджений за ст.54-10 ч.1 на 8 р. ВТТ. 30.04.1942 р. помер в ВТТ Ярославської обл.
Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.101/.
Допре Данило Іпатійович див. на Козлов Василь Іванович /Фр-7641, оп.1, спр.354/.
Дорда Андрій Савелійович, 1899 р.н., с. Яструбине Хотінського р-ну, українець, освіта нижча. Діти – Євгенія, Валентина, Анатолій. Голова правління Сумського промислового комбінату
“Объединенный труд”; в 1931-1937 рр. член КП/б/У. Арештований 31.10.1937 р. за участь в а/р
орг-ції правих, к/р діяльність.28.03.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 на 8 р. ВТТ. Реабілітований 16.04.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.529/.
Дорда Дмитро Прокопович, 1897 р.н., м. Білопілля, українець, малописьменний. Дружина
– Єфросинія Петрівна, дочка – Антоніна. Стрілочник на ст. Білопілля. В 1919 р. брав участь у
повстанні проти радянської влади, політбанді Шевича. Арештований 25.10.1937 р. за а/р агітацію.
03.12.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 30.05.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр.916*/.
Дорошенко Іван Спиридонович, 1885 р.н., с. Сенча Сенчанського р-ну Полтавської обл.,
українець, освіта середня. Дружина – Єфросинія Іванівна, діти – Микола, Борис. Колгоспник,
колишній вчитель; син куркуля, розкуркуленого. Колишній офіцер царської армії, в 1924-1928
рр. священик автокефальної церкви с. Западниця Лохвицького р-ну. Арештований 17.02.1938 р.
за участь в а/р куркульському угрупуванні, к/р роботу. 15.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10
ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 30.07.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.970/.
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Книга Пам’яті Сумської області
Дорошенко Микола Миколайович, 1891 р.н., с. Вороніж Шосткинського р-ну, українець,
освіта – земська школа. Дружина – Марія Василівна, діти – Надія, Микола, Віктор. Завідувач
крамницею Воронізького сільпо; син крупного куркуля, колишній політбандит. Арештований
17.02.1938 р. за участь в а/р куркульському угрупуванні. 19.04.1938 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 до
ВМП. Реабілітований 01.08.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.416/.
Дорсман Іван Іванович, 1895 р.н., м. Суми, українець, освіта середня. Дружина – Раїса Матвіївна. Робітник відділу постачання Сумського заводу ім. Фрунзе. В 1918 р. служив в армії Петлюри, в 1919 р. в армії Денікіна. Арештований 06.02.1938 р. за участь в к/р військово-повстанській
орг-ції. 24.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 31.10.1956 р. /ф.Р7641, оп.1, спр.530, 534, 534а/.
Доценко Андрій Іванович, 1879 р.н., с. Кисла Дубина Річківського р-ну, українець, освіта
нижча, одружений (інших відомостей немає). Куркуль, розкуркулений. Арештований 22.06.1929
р. за а/р агітацію, спрямовану проти землеустрою, тероризування населення (підпали, побиття).14.10.1929 р. засуджений за ст.54-10 на 3 р. концтабору. Реабілітований 23.04.1990 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.860*/.
Доценко Василь Дмитрович, 1888 р.н., с. Велика Писарівка Великописарівського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Марія Яківна, діти – Ганна, Федір, Олександра. Куркуль,
в 1929 р. розпроданий. В 1918 р. був делегатом з’їзду хліборобів в Києві, фінансово підтримував
Гетьманську владу. В 1919 р. видавав денікінцям революціонерів. Арештований 01.03.1931 р. за а/р
агітацію, спрямовану проти заготівель і вступу в колгоспи. 17.05.1931 р. засуджений за ст. 54-10
до висилки етапом на 3 р. в Північний край. Реабілітований 06.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.733/.
Доценко Василь Єфремович, 1909 р.н., с. Молотове Грунського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Любов, дочка – Віра. Без визначених занять; колишній куркуль, в 1931 р. репресований за невиконання с/г податку. Арештований 08.02.1938 р. за участь в к/р націоналістичній
повстанській орг-ції, к/р агітацію. 05.04.1938 р. засуджений за ст. 54-11 до ВМП. Реабілітований
15.01.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.686-687/.
Доценко Мойсей Іванович, 1881 р.н., с. Кисла Дубина Річківського р-ну, українець, освіта нижча, одружений (інших відомостей немає). Куркуль, розкуркулений. Арештований 22.06.1929 р.
за а/р агітацію, спрямовану проти заходів радянської влади на селі, тероризування представників
влади і місцевого населення. 14.10.1929 р. засуджений за ст.54-10 на 3 р. концтабору. Реабілітований 23.04.1990 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.860/.
Доценко Павло Дмитрович, 1867 р.н., с. Кисла Дубина Річківського р-ну, українець, освіта нижча, одружений (інших відомостей немає). Середняк, колишній куркуль, розкуркулений.
Арештований в червні 1929 р. за а/р агітацію, спрямовану проти заходів радянської влади на селі,
тероризування місцевого населення погрозами за ст. 58-10. Відомостей про дату арешту, засудження, покарання і реабілітацію немає./ф.Р-7641, оп.1, спр.860/.
Доценко Тимофій Іванович, 1884 р.н., с. Кисла Дубина Річківського р-ну, українець, освіта
нижча, одружений (інших відомостей немає). Середняк, син куркуля, розкуркуленого. Арештований 22.06.1929 р. за а/р агітацію, спрямовану проти заходів радянської влади на селі, тероризування місцевого населення. 14.10.1929 р. засуджений за ст.54-10 на 3 р. концтабору. Реабілітований 23.04.1990 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.860/.
Драгайцев Никифор Євдокимович, 1869 р.н., с. Сетеньове Лівенського р-ну Орловської обл.,
росіянин, освіта нижча. Дружина – Олена Сергіївна, діти – Ніна, Катерина. Пенсіонер-інвалід. В
1906-1917 рр. служив жандармом на ст. Конотоп. З 1926 р. член есерівської орг-ції. Арештований
15.04.1938 р. за участь в есеро-меншовистській націоналістичній повстанській орг-ції. 25.04.1938 р.
засуджений за ст.54-11 до ВМП. Реабілітований 24.02.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.383-386/.
Древаль Григорій Григорович, 1902 р.н., с. Бишкінь Лебединського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Віра Максимівна, діти – Микола, Анатолій, Ганна, Олександра. Агроном Боромлянської МТС. Арештований 16.04.1938 р. за участь в українській повстанській к/р орг-ції.
21.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 18.05.1956 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.655*/.
Дремлюга Іван Данилович, 1881 р.н., хут. Дремлюги Лебединської с/р Лебединського р-ну,
українець, письменний. Дружина – Олександра Петрівна, діти – Павло, Марія, Іван. Чорнороб
в колгоспі. З 1912 р. член секти баптистів, проповідник. Арештований 17.10.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану на підрив радянської влади, колгоспного будівництва, проведення нелегальних
зборів, вербування в секту. 15.11.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований
16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.161*/.
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Частина І. “Під грифом “таємно”
Дрижаков Федір Тихонович, 1889 р.н., м. Суми, українець, освіта нижча. Дружина – Ганна Іванівна, діти –Віктор, Євгенія. Кравець “Індпошиву” в м. Суми. В 1919 р. доброволець армії
Денікіна, в 1921 р. емігрував в Болгарію, в 1922 р. нелегально повернувся в СРСР. Арештований
19.12.1937 р. за к/р діяльність проти радянської держави. 25.12.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1
до ВМП. Реабілітований 19.02.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.811/.
Дробилко Денис Прокопович, 1898 р.н., с. Хустянка Смілівського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Анастасія Савівна, діти – Євдокія, Петро. Колгоспник. В 1918 р. служив в армії Петлюри; колишній учасник автокефального руху, “Просвіти”. Арештований 25.02.1938 р. за
участь в к/р українській націоналістичній орг-ції. 10.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10, 54-11
до ВМП. Реабілітований 04.09.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.546, 564/.
Дробилко Іван Сергійович, 1898 р.н., с. Хустянка Смілівського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Горпина Хомівна, діти –Іван, Григорій, Микола. Без визначених занять; колишній
куркуль. Колишній учасник автокефального руху, “Просвіти”, служив в армії Петлюри. Арештований 18.12.1937 р. за участь в а/р українській націоналістичній орг-ції. 10.04.1938 р. засуджений за
статтями 54-10, 54-11 до ВМП. Реабілітований 04.09.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.546, 564*/.
Дробот Петро Миколайович, 1885 р.н., с. Головківка Чигиринського р-ну Київської обл., українець, письменний. Дружина – Марія Савеліївна. Помічник круподера Охтирського держмлина №7. В 1913 р. служив в царській поліції стражником. Арештований 03.11.1937 р. за проведення
к/р роботи серед мешканців м. Охтирка. 29.11.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1. на 10 р. ВТТ.
Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.171/.
Дронь Мусій Федорович, 1878 р.н., с. Улянівка Улянівського р-ну, українець, малописьменний. Діти – Олексій, Пелагея. Колгоспник; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений. Арештований 17.10.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану проти стаханівського руху, колгоспного будівництва, підписки на позику “Оборона країни”. 05.12.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1. на 10 р. ВТТ.
Реабілітований 16.11. 1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.162/.
Дручок Михайло Йосипович, 1914 р.н., с. Дунаєць Глухівського р-ну, українець, освіта середня, неодружений. Вчитель в с. Кучерівка Глухівського р-ну; колишній комсомолець. Арештований 29.12.1933 р. за активну участь в к/р угрупуванні. 07.04.1934 р. засуджений за статтями 54-2,
54-11 до висилки на 3 р. в Північний край. Реабілітований 30.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.631/.
Дручок Пилип Семенович, 1887 р.н., с. Полошки Глухівського р-ну, українець, освіта 2 кл.
Дружина – Ольга Тихонівна, діти –Іван, Олександр, Клавдія, Софія. Без визначених занять; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений, від висилки втік. Арештований 29.11.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану проти партії, терористичні настрої. 01.12.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ (стаття не вказана). Реабілітований 16.11.1989 р. /Фр-7641, оп.1, спр.22/. Арештований 29.11.1937 р. за
проведення а/р агітації, поразницькі і терористичні настрої. 01.12.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ
(стаття не вказана). Під час відбування покарання був притягнений до відповідальності за участь
в 1936 р. в к/р повстанській орг-ції. 23.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10, 54-11 до ВМП. Реабілітований 31.10.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 22, 448/.
Дубина Євсей Васильович, 1882 р.н., с. Липівка Кам’янець-Подільської губ., українець, освіта
нижча. Дружина – Феодосія Василівна, діти – Олександр, Ольга, Анатолій, Віра, Юрій. Бухгалтер
Охтирського трубного заводу. В 1909-1917 рр. служив писарем в Охтирській повітовій поліцейській управі. Арештований 24.10.1937 р. за к/р агітацію.29.11.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10
р. ВТТ. Реабілітований 06.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.266*/.
Дубінін Леонтій Федотович, 1887 р.н., хут. Балутове Ямпільського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Антоніна Андріївна. Робітник Шосткинського заводу № 6. Колишній есер.
Арештований 10.03.1938 р. за участь в а/р націоналістичній повстанській есерівській орг-ції.
13.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 30.12.1956 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.406-408/.
Дубовик Марк Якович, 1897 р.н., с. Велика Будища Гадяцького повіту Полтавської губ., українець, освіта нижча. Дружина – Одарка Іллівна. Коваль. Арештований 20.03.1929 р. за участь
в підпільній орг-ції, к/р агітацію, спрямовану на повалення радянської влади; був командиром
кінної сотні банди Коваля. 12.07.1929 р. засуджений за статтями 54-2, 54-10 на 3 р. концтабору.
Реабілітований 14.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.856/.
Дубовик Семен Маркович, 1902 р.н., хут. Підопригори Павленківської с/р Лебединського рну, українець, освіта нижча. Дружина – Варвара Митрофанівна, діти – Володимир, В’ячеслав,
Роза, Олена. Бухгалтер Штепівського райземвідділу. Арештований 20.04.1938 р. за активну участь
в к/р націоналістичній орг-ції, к/р агітацію. 24.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до
ВМП. Реабілітований 25.09.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.683/.
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Дубовик Сергій Григорович, 1879 р.н., с. Малий Вистороп Ворожбянського р-ну, українець,
неписьменний, одружений (інших відомостей немає). Куркуль. Арештований 04.06.1929 р. за а/р
агітацію, спрямовану проти хлібозаготівель. 02.08.1929 р. засуджений за ст.58-10 до висилки на 3
р. в Північний край. Реабілітований 31.10.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.826/.
Дудіков Дмитро Миколайович, 1903 р.н., м. Вороніж Воронезької обл., росіянин, освіта нижча. Дружина – Марфа Іванівна, діти – Аза, Анатолій, Таміла. Слюсар Грязнянського (Краснопільського р-ну) цукрозаводу. Колишній член ВКП(б), в 1937 р. виключений за зв’язок з троцькістом. Арештований 19.04.1938 р. за участь в к/р повстанській орг-ції, що мала на меті повалення
радянської влади збройним шляхом. 21.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП.
Реабілітований 21.09.1956 р. В партійному відношенні реабілітований 09.01.1990 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр.635*/.
Дудник Микола Самійлович, 1877 р.н., м. Мурафа Вінницької обл., українець, освіта нижча.
Дружина – Марія. Бухгалтер Охтирського трубного заводу. В 1918 р. служив при гетьмані секретарем повітового старости, в 1919 р. при Денікіні секретарем пристава. Арештований 14.10.1937
р. за а/р агітацію. 18.11.1937 р. засуджений за ст.54-10 ч.1. на 10 р. ВТТ. 01.04.1938 р. помер в ВТТ.
Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р7641, оп.1, спр.125*/.
Дудченко Яків Григорович, 1877 р.н., с. Бобрик Тернівського р-ну, українець, освіта нижча, одружений (інших відомостей немає). Псаломщик в с. Бобрик. Арештований 11.06.1929 р.
за участь в куркульському угрупуванні, а/р агітацію, спрямовану проти хлібозаготівель і заходів
радянської влади на селі. 16.08.1929 р. засуджений за ст. 54-10 до висилки на 3 р. в Північний край.
Реабілітований 30.10.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.835/.
Думчиков Григорій Трохимович, 1878 р.н., с. Добрянське Великописарівського р-ну, росіянин, освіта 2 кл. Дружина – Олександра Федорівна, діти – Іван, Ганна. Мірошник колгоспного
вітряного млина; колишній куркуль, в 1932 р. розкуркулений. Арештований 22.10.1937 р. за проведення к/р роботи, спрямованої на дискредитацію радянської преси, розповсюдження провокаційних чуток про гибель радянської влади. 26.10.1937 р. засуджений за ст.54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.108/.
Дурманенко Яків Федорович, 1897 р.н., с. Павлівка Річківського р-ну, малописьменний, одружений (інших відомостей немає). Середняк. Арештований 28.11.1929 р. як соціально-шкідливий елемент за крадіжки, хуліганство, залякування зброєю односельців, переховування майна
куркулів. 29.01.1930 р. засуджений за ст.58-10 на 3 р. концтабору. Реабілітований 30.11.1989 р. /ф.Р7641, оп.1, спр.769/.
Душин Іван Петрович, 1882 р.н., с. Сваркове Шалигінського р-ну, українець, малописьменний. Син – Микола. Кучер Глухівського педагогічного інституту; колишній куркуль, в 1931 р.
розкуркулений, висланий. Арештований 22.12.1937 р. за участь в а/р куркульському угрупуванні.
23.04.1938 р. засуджений за ст.54-10 до ВМП. Реабілітований 31.10.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.372373/.
Дяговець Іван Аврамович, 1887 р.н., с. Великий Прикіл Миропільського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Олена Євграфівна, діти – Андрій, Ольга, Михайло. Рахівник зернового
товариства с. Великий Прикіл; колишній куркуль, в 1930 р. розпроданий за несплату держподатків. Арештований 23.03.1931 р. за а/р агітацію, спрямовану проти радянської влади, колгоспного
будівництва. 22.04.1931 р. засуджений за ст.54-10 до висилки на 3 р. в Північний край. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.220/.
Дядя Дмитро Іванович, 1899 р.н., с. Заруддя Роменського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Надія Макарівна, діти – Іван, Марія, Тетяна. Коваль в колгоспі ; колишній куркуль, в 1930
р. розкуркулений, за невиконання хлібоздачі висланий на Північ на 8 р., з висилки втік. В 1919 р.
був організатором к/р угрупування і учасником повстання проти радянської влади. Арештований 23.08.1937 р. за а/р діяльність, розтаскування колгоспного майна. 09.09.1937 р. засуджений за
ст.54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 16.04.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.336*/.
Дьяченко Дмитро Мартинович, 1882 р.н., с. Білка Тростянецького р-ну, українець, освіта
нижча, одружений (інших відомостей немає). Середняк. Арештований 30.05.1929 р. за а/р агітацію, спрямовану проти заходів радянської влади на селі, проти хлібозаготівель, терористичні
настрої проти бідноти. 16.08.1929 р. засуджений за ст.54-10 до висилки на 3 р. в Північний край.
Реабілітований 30.09.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.871/.

Е

Евенбах Ілля Давидович, 1889 р.н., м. Ромни, єврей, освіта вища. Дружина – Ревека Львівна, діти – Ряжина, Тамара, Мара. Вчитель. В 1917 р. був вибраний в Роменське повітове земське
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зібрання. З 1920 р. і до розколу був членом “Бунду”[28], в 1920-1928 рр. був членом націоналістичної партії ЄКРП, членом правління районного “Озет”. При тимчасовому уряді Керенського був
редактором газети “Роменський день”. Арештований 25.07.1938 р. за к/р націоналістичну діяльність. 10.11.1939 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 на 5 р. ВТТ. Реабілітований 07.03.1958 р.
/ф.Р-7641, оп.1, спр.816*/.
Ескін Натан Пінхусович, 1878 р.н., м. Шклов (Білорусія), єврей, освіта нижча. Дружина – Міра.
Кустар-хутровик в м. Суми. Арештований 30.03.1938 р. за участь в а/р терористичній сіоністськошпигунській орг-ції. 19.04.1938 р. засуджений за статтями 54-6, 54-7, 54-8, 54-11 до ВМП. Реабілітований 21.02.1958 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр.885*-888/.

Є

Євенко Гнат Михайлович, 1878 р.н., с. Панасівка Липоводолинського р-ну, українець, освіта
2 кл. Діти – Дмитро, Іван, Петро, Софія, Яків. Без визначених занять; колишній куркуль, в 1931 р.
за невиконання держзобов’язань розпроданий і судимий за ст. 58 ч.2 на 4 р. позбавлення волі. В
1928-1930 рр. був посібником банди Воропая. Арештований 30.07.1937 р. за к/р агітацію. 17.09.1937
р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.151/.
Євенко Кузьма Омелянович, 1882 р.н., с. Низи Сумського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Віра Феодосіївна, діти – Михайло, Антон, Наталія. Помічник комірника, колишній куркуль. Арештований 22.12.1932 р. за а/р діяльність, спрямовану на руйнування колгоспу. 20.02.1933
р. засуджений за ст.54-10 до висилки на 3 р. в Північний край. Реабілітований 29.12.1989 р. /ф.Р7641, оп.1, спр.582*/.
Євсєєва Антоніна Олександрівна, 1913 р.н., м. Шостка, українка, освіта нижча. Чоловік – Сергій Петрович (11.09.1937 р. як член к/р орг-ції засуджений до ВМП), син – Анатолій (направлений
в дитбудинок Наркомпросу). Домогосподарка. Арештована 16.09.1937 р. як дружина зрадника
батьківщини. 10.01.1938 р. засуджена на 5 р. ВТТ (стаття не вказана). Судимість знято 24.11.1951 р.
Реабілітована 22.01.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.653*/.
Євтєєва Марина Василівна, 1884 р.н., с. Комиші Грунського р-ну, українка, неписьменна.
Діти – Андрій, Іван. Без визначених занять; колишня куркулька, в 1932 р. розпродана за невиконання держподатку. Арештована 19.10.1937 р. як активна церковниця за проведення к/р агітації і
релігійної пропаганди. 15.11.1937 р. засуджена за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітована 29.06.1995
р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.198/.
Євтушенко Василь Федорович, 1878 р.н., с. В’язове Грунського р-ну, українець, малописьменний. Діти – Костянтин, Віктор, Валентина. Без визначених занять. Арештований 14.10.1937 р.
за участь в а/р повстанській орг-ції, що мала на меті підготовку і здійснення збройного повстання
проти радянської влади для створення “Самостійної України”; вербувальну роботу, здійснення
терористичних і шкідницьких актів. 08.11.1937 р. засуджений за статтями 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 на
10 р. ВТТ. Реабілітований 08.10.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.759-767/.
Євтушенко Данило Семенович, 1901 р.н., хут. Шабалтаїв В’язівської с/р Грунського р-ну, українець, освіта нижча, одружений (інших відомостей немає). Куркуль. Арештований 18.07.1929 р.
за а/р агітацію, спрямовану проти хлібозаготівель, заходів радянської влади на селі. 14.10.1929 р.
засуджений за ст.54-10 на 3 р. концтабору. Реабілітований 06.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.850/.
Євтушенко Дмитро Мефодійович, 1907 р.н., с. В’язове Грунського р-ну, українець, освіта
середня. Дружина – Анастасія Прокопівна, діти – Іван, Василь, Катерина. Колгоспник, колишній
середняк. Арештований 05.03.1938 р. за участь в к/р орг-ції, к/р агітацію, терористичні настрої.
07.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10, 54-11 до ВМП. Реабілітований 15.01.1958 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.685/.
Євтушенко Михайло Архипович, 1889 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Наталія Іванівна. Колгоспник. Арештований 14.10.1937 р. за участь в а/р повстанській орг-ції, що мала на меті підготовку і здійснення збройного повстання проти радянської
влади для створення “Самостійної України”; вербувальну роботу, здійснення терористичних і
шкідницьких актів. 08.11.1937 р. засуджений за статтями 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 на 8 р. ВТТ. Реабілітований 08.10.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.759-767/.
Євтушенко Пилип Кононович, 1904 р.н., с. Шенгаріївка Грунського р-ну, українець, освіта
неповна середня. Дружина – Марія Порфирівна. Безробітний, колишній секретар Шенгаріївської
сільради. Арештований 14.10.1937 р. за участь в а/р повстанській орг-ції, що мала на меті підготовку і здійснення збройного повстання проти радянської влади для створення “Самостійної
України”; вербувальну роботу, здійснення терористичних і шкідницьких актів. 08.11.1937 р. засуд53
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жений за статтями 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 08.10.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр.759-767/.
Євтушенко Пилип Трохимович, 1896 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Марія, діти – Іван, Павло, Парасковія. Колгоспник. В 1919-1920 рр. перебував в
політбанді Дорожка-Степенка. Арештований 14.10.1937 р. за участь в а/р повстанській орг-ції, що
мала на меті підготовку і здійснення збройного повстання проти радянської влади для створення “Самостійної України”; вербувальну роботу, здійснення терористичних і шкідницьких актів.
08.11.1937 р. засуджений за статтями 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 08.10.1957
р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.759-767/.
Ємець Данило Матвійович, 1870 р.н., с. Липова Долина Липоводолинського р-ну, українець,
неписьменний. Діти – Іван, Ганна, Пилип. Без визначених занять; колишній куркуль, в 1931 р.
розкуркулений, висланий разом з родиною. Арештований 31.07.1937 р. за підтримку зв’язку з
к/р групою церковників, які були заарештовані в 1936 р., к/р агітацію, спрямовану на відкриття
церков і розпуск колгоспів. 16.09.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований
16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.159/.
Єременко Іван Васильович, 1882 р.н., с. Тарасове Мартовського р-ну Саратовської обл., росіянин, освіта нижча. Дружина – Марія Микитівна, дочка –Віра. Столяр дитячих ясел в м. Шостка.
Колишній жандармський унтер-офіцер. Арештований 08.09.1937 р. за а/р діяльність. 19.09.1937 р.
засуджений на 10 р. ВТТ (стаття не вказана). Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.21*/.
Єрмолов Трохим Кіндратович, 1903 р.н., с. Вільне Великописарівського р-ну, росіянин, малописьменний. Дружина – Ганна, діти – Федір, Петро, Панас, Варвара. Одноосібник; колишній
куркуль, розпроданий. Арештований 21.04.1932 р. за участь в к/р повстанській орг-ції; сприяння
банді Трохова. 01.08.1932 р. засуджений за ст.54-11 до 3 р. концтабору. Реабілітований 30.11.1989
р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.753/.
Єсепчук Омелян Трохимович, 1906 р.н., с. Лісне Середино-Будського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Анастасія Григорівна, діти – Лідія, Олександр, Володимир, Алія. Діловод штабу дивізіону. Арештований 22.08.1940 р. за здачу без супротиву в полон білофінам. 18.09.1940 р.
засуджений на 5 р. ВТТ (стаття не вказана). Реабілітований 23.12.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.693/.
Єфімов Кузьма Федорович, 1897 р.н., м. Шостка, українець, освіта нижча. Дружина –Олена
Йосипівна, діти – Анатолій, Олександр. Токар 7-го виробництва Шосткинського заводу № 9. Колишній есер, в 1918 р. брав участь у збройному повстанні проти радянської влади. Арештований
20.04.1938 р. за участь в а/р есерівській орг-ції. 08.05.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11
до ВМП. Реабілітований 19.12.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.395-397/.
Єфімов Олександр Ілліч, 1891 р.н., м. Глухів, українець, освіта нижча. Дружина – Уляна
Якимівна, діти – Микола, Володимир, Віра. Кравець в артілі м. Глухів, син колишнього волосного
писаря. Арештований 05.04.1938 р. за участь в а/р націоналістичній орг-ції. 09.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 17.05.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.934-935/.
Єфімов Омелян Федорович, 1891 р.н., м. Шостка, українець, освіта нижча. Дружина – Олександра Пантелеймонівна, діти – Олександра, Клавдія. Бригадир 7-го виробництва Шосткинського
заводу № 9. Арештований 15.04.1938 р. за участь в а/р підпільній есерівській орг-ції.19.04.1938 р.
засуджений за статтями 54-2, 54-10, 54-11 до ВМП. Реабілітований 30.01.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр.431-433/.

Ж

Жадан Іван Іванович, 1904 р.н., с. Комиші Грунського р-ну, українець, малописьменний.
Дружина – Василина, син – Микола. Колгоспник; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений.
Арештований 18.04.1938 р. за участь в а/р повстанській орг-ції, що мала на меті повалення радянської влади шляхом збройного повстання. 24.04.1938 р. засуджений за 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП.
Реабілітований 12.12.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.365-367/.
Жарневич Казимир Антонович, 1896 р.н., м. Кіров Херсонської губ., поляк, освіта неповна
вища. Дружина – Олександра Володимирівна, дочка – Тетяна. Заступник директора міжрайбази
облспоживспілки в м. Суми. Арештований 27.03.1938 р. за участь в а/р українській націоналістичній орг-ції. 28.09.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 17.05.1958 р.
/ф.Р-7641, оп.1, спр.925*/.
Ждан Павло Васильович, 1899 р.н., с. Бобрик Роменського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Ольга Прокопівна, дочка – Владлена. Економіст-плановик Роменського пивзаводу. В
1918-1919 рр. служив в армії Петлюри, емігрував в Польщу, в 1922 р. повернувся в СРСР. Арештований 21.11.1937 р. за к/р націоналістичну діяльність, шкідництво на виробництві. 26.12.1937 р.
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засуджений за статтями 54-6, 54-10 ч.2 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 12.09.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр.358*/.
Жила Григорій Опанасович, 1872 р.н., с. Сміле Хустянської волості Роменського повіту, українець, освіта нижча. Дружина – Ірина Романівна. Куркуль. Арештований 18.02.1929 р. за а/р
агітацію, спрямовану проти існуючого ладу і національної політики, хлібозаготівлі і колгоспного
будівництва. 07.07.1929 р. засуджений за ст.58-10 КК РСФРР до висилки на 3 р. в Сибір. Реабілітований 30.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.688/.
Жмурко Олексій Савович, 1894 р.н., с. Ступки Зіньківського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Одарка, дочка – Параскева. Заступник голови колгоспу. Арештований 01.04.1938 р.
за участь в українській к/р націоналістичній повстанській орг-ції, к/р агітацію, дискредитацію
стаханівського руху. 07.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10, 54-11 до ВМП. Реабілітований
15.01.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.685/.
Жмурко Федір Пимонович, 1902 р.н., с. Довжик Грунського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Тетяна Костянтинівна, дочка – Віра. Секретар Довжицької сільради. Арештований
20.11.1937 р. за участь в а/р повстанській орг-ції, яка виступала проти радянської влади. 27.11.1937
р. засуджений за статтями 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 27.11.1957 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.663-672/.
Жолковський Євсей Еммануїлович, 1893 р.н., м. Кременчук Харківської обл., єврей, освіта
домашня. Дружина -Розалія, дочка – Юдіф. Інструктор соцстраху Сумського обкому спілки початкових і середніх шкіл. Арештований 19.01.1938 р. за участь в підпільній сіоністській орг-ції,
шкідництво, шпигунство. 13.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2. 54-7, 54-8, 54-11 до ВМП. Реабілітований 17.01.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.903/.
Жолоб Гнат Григорович, 1906 р.н., с. Молотове Грунського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Євдокія, діти – Тетяна, Ганна, Віра. Колгоспник; колишній середняк, в 1932 р.
частково розпроданий за несплату сільськогосподарського податку. Арештований 22.02.1938 р. за
участь в к/р націоналістичній повстанської орг-ції, к/р агітацію. 05.04.1938 р. засуджений за ст.5411 до ВМП. Реабілітований 15.01.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.686-687/.
Жолобок Терентій Андрійович, 1883 р.н., с. Підлипне Конотопського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Ганна Мартинівна, діти – Єфросинія, Катерина, Надія, Володимир, Петро,
Микола, Василь. Без визначених занять; колишній куркуль, в 1929 р. розкуркулений, в 1930 р. висланий з родиною в Архангельську обл., з висилки втік. Арештований 04.10.1937 р. за а/р агітацію,
спрямовану проти підписки на позику “Оборона країни”, розповсюдження провокаційних чуток про війну і гибель радянської влади. 05.10.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ (стаття не вказана).
Реабілітований 26.10.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.34/.
Жук Андрій Іванович, 1891 р.н., с. Бишкінь Лебединського р-ну, українець, малописьменний, одружений (інших відомостей немає). Без визначених занять, син торговця. Арештований
02.07.1929 р. за а/р агітацію. 18.01.1930 р. засуджений за ст.54-10 до висилки на 3 р. в Північний
край. Реабілітований 15.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.801/.
Жук Артем Федорович, 1879 р.н., с. Довжик Грунського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Тетяна, діти – Ольга, Євдокія. Колгоспник. Арештований 05.03.1938 р. за участь в а/р повстанській орг-ції, що мала на меті повалення радянської влади шляхом збройного повстання.
24.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 12.12.1956 р. /ф.Р7641, оп.1, спр.365-367/.
Жук Данило Юхимович, 1896 р.н., с. Куземине Охтирського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Марфа Іванівна, діти – Варвара, Іван, Олександр, Андрій. Колгоспник. Арештований 21.02.1933 р. за а/р агітацію, участь в к/р орг-ції. 20.04.1933 р. засуджений за ст.54-11 до
висилки на 3 р. в Північний край умовно, з-під варти звільнений. Реабілітований 26.12.1989 р.
/ф.Р-7641, оп.1, спр.596/.
Жук Кузьма Семенович, 1889 р.н., с. Довжик Грунського р-ну, українець, освіта нижча. Діти
–Ганна, Степан. Без визначених занять; колишній куркуль, в 1933 р. розпроданий за невиконання
податків. Арештований 08.02.1938 р. за участь в а/р повстанській орг-ції, що мала на меті повалення радянської влади шляхом збройного повстання. 24.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1,
54-11 до ВМП. Реабілітований 12.12.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.365-367/.
Жуков Василь Іванович, 1885 р.н., м. Глухів, українець, письменний. Син – Віктор. Бухгалтер в Глухівській школі № 3. Колишній староста автокефального собору в м. Глухів. Арештований 28.03.1938 р. за активну участь в к/р націоналістичній повстанській орг-ції, а/р діяльність.
31.03.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 21.11.1956 р. /ф.Р7641, оп.1, спр.347-349/.
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Жуков Олександр Георгійович, 1885 р.н., с. Аніне (Ганнівка) Улянівського р-ну, українець,
освіта – духовне училище. Дружина – Олена Антонівна. Рахівник Лебединської школи № 3, до
1934 р. священик. Арештований 12.02.1938 р. за к/р агітацію, участь в к/р українській націоналістичній орг-ції. 10.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 14.06.1958
р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.949/.
Журавель Микола Іванович, 1895 р.н., с. В’язове Грунського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Катерина, діти – Михайло, Григорій, Олександра. Колгоспник. Арештований
08.01.1938 р. за участь в к/р повстанській орг-ції, к/р агітації, шкідництво. 07.04.1938 р. засуджений
за статтями 54-10, 54-11 до ВМП. Реабілітований 15.01.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.685/.
Журавка Федір Демидович, 1873 р.н., с. Чернеле Лебединського р-ну, українець, малописьменний. Діти – Федір, Іван, Павло, Григорій. На різних роботах в Лебединській дитячій лікарні;
колишній куркуль, в 1929 р. розкуркулений і судимий за к/р діяльність на 2 р. ВТТ. Арештований
07.07.1937 р. за підтримку зв’язку з білими і організатором ланки СВУ, вбивство волосного комісара; к/р агітацію.23.09.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 16.11.1989
р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.111*/.

З

Забара Кузьма Петрович, 1899 р.н., с. Бранцівка Краснопільського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Дарія Миколаївна, діти – Семен, Григорій, Марія, Параскева, Олександра. Без
визначених занять, колишній середняк. Служив в білій армії рядовим, активний член а/р секти
баптистів. Арештований 23.12.1937 р. за к/р агітацію, спрямовану проти служби в армії, захисту
батьківщини, підривну роботу проти заходів партії і уряду. 10.04.1938 р. засуджений за статтями
54-2, 54-8, 54-11 – ВМП. Реабілітований 04.09.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.544/.
Забара Харитон Васильович, 1890 р.н., с. Річки Річківського р-ну, українець, освіта нижча,
про родину відомостей немає. Середняк. Арештований 22.11.1929 р. як соціально-небезпечний
елемент (за пограбування, крадіжки, залякування односельців зброєю), а/р агітацію. 03.02.1930 р.
засуджений за ст. 58-10 КК РСФРР на 3 р. концтабору. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр.774/.
Забашта Григорій Миколайович, 1877 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, освіта нижча, одружений (інших відомостей немає). Куркуль. Арештований 24.10.1929 р. за а/р агітацію.
13.01.1930 р. засуджений за ст. 58-10 КК РСФРР на 3 р. концтабору. Реабілітований 16.11.1989 р.
/ф.Р-7641, оп.1, спр.986/.
Забашта Макар Павлович, 1896 р.н., хут. Щоми Жовтневої с/р Грунського р-ну, українець,
освіта нижча. Дружина – Пелагея, діти – Павло, Євдокія, Іван, Марія, Володимир. Рахівник тракторної бригади Грунської МТС; син куркуля. В 1918 р. служив в охороні поміщика, збирав контрибуцію з селян. Арештований 23.10.1937 р. за к/р агітацію. 05.12.1937 р. засуджений за ст. 54-10
ч.1 на 10 р. ВТТ. Про реабілітацію відомостей немає. /ф.Р-7641, оп.1, спр.326/.
Забєлін Василь Петрович, 1884 р.н., хут. Забілине Рев’якінської с/р Шалигинського р-ну,
росіянин, малописьменний. Дружина – Антоніна Федорівна, діти – Микола, Іван, Митрофан. Конюх Білопільського комбікормового заводу; колишній куркуль, в 1932 р. розкуркулений, судимий на 4 р. позбавлення волі за невиконання держзобов’язань. Арештований 10.11.1937 р. за а/р
агітацію, розповсюдження провокаційних чуток. 17.11.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ (стаття не
вказана). Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.27/.
Заброда Іван Іванович, 1875 р.н., с. Рястове Лебединського р-ну, українець, малописьменний.
Дружина – Тетяна Максимівна. Без визначених занять; колишній куркуль, в 1931 р. розкуркулений, від висилки втік. Арештований 09.09.1937 р. за к/р агітацію, спрямовану проти колгоспів,
заходів радянської влади, проти підписки на позику “Оборона країни”. 16.10.1937 р. засуджений
за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.183/.
Забуга Семен Якимович, 1881 р.н., хут. Забуги Гудимівської с/р Лебединського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Уляна Іванівна. Робітник Лебединської електростанції; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений. В 1928-1929 рр. саботував хлібозаготівлю, в 1930 р. за
а/р діяльність був засуджений на 3 р. ВТТ. Арештований 08.09.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану
проти колгоспів і заходів радянської влади, погрози сільським активістам, які проводили розкуркулення.29.09.1937 р. засуджений за ст.54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р7641, оп.1, спр.182/.
Завгородній Григорій Федорович, 1888 р.н., с. Малий Самбір Конотопського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Лукерія Степанівна, дочка – Анастасія. Колишній куркуль, в 1932
р. розкуркулений; 29.12.1937 р. судимий за к/р агітацію і діяльність на 10 р. ВТТ. Арештований за
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а/р агітацію серед сокамерників в’язниці м. Конотоп, підготовку гуртової втечі, висловлювання
терористичних поглядів. 08.05.1938 р. засуджений за статтями 54-8, 54-10, 54-11 до ВМП. Реабілітований 23.07.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.964/.
Завгородній Єлисей Матвійович, 1875 р.н., с. Яблунівка Київської обл., українець, освіта нижча. Дружина – Ксенія Єгорівна, діти – Микола, Іван, Ганна. Пенсіонер, колишній робітник Шосткинського заводу № 9. В 1918 р. брав участь в збройному есерівському повстанні в м. Шостка.
Арештований 21.04.1938 р. за участь в а/р нелегальній есерівській орг-ції, а/р діяльність. 29.04.1938
р. засуджений за статтями 54-10 ч.2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 01.08.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр.895-897/.
Загорулько Никифір Пилипович, 1886 р.н., с. Тимофіївка Миропільського р-ну, українець,
освіта нижча. Дружина – Ганна Опанасівна, діти – Микола, Василь. Середняк, в 1930 р. розпроданий за несплату держподатку, висланий. Арештований 22.04.1931 р. за а/р агітацію, спрямовану
проти заходів радянської влади на селі. 25.04.1931 р. засуджений за ст. 54-10 на 5 р ВТТ. Реабілітований 25.01.1995 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.219/.
Загряжський Георгій Євгенійович, 1893 р.н., с. Чаєвка Талицької вол. Усманського пов. Тамбовської губ, росіянин, освіта вища військова. Дружина – Софія Володимирівна, син – Володимир. Викладач Сумського артучилища, син поміщика, який в 1918 р. за участь в есерівському повстанні в м. Тамбов був розстріляний. Дворянин, офіцер царської армії. Арештований 07.12.1937 р.
за участь в військово-офіцерській орг-ції, військовому заколоті, шпигунство на користь польської
розвідки. 19.01.1938 р. засуджений за статтями 54-1 “б”, 54-6, 54-8, 54-11 до ВМП. Реабілітований
31.01.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.737/.
Задорожний Микола Мойсейович, 1892 р.н., с. Пологи Охтирського р-ну, українець, письменний. Дружина – Тетяна Василівна, діти – Василь, Олена. Робітник Роменської меблевої фабрики; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений. Арештований 07.02.1938 р. за участь в українській повстанській к/р орг-ції, а/р агітацію, шкідництво. 24.04.1938 р. засуджений за ст.54-10, 54-11
до ВМП. Реабілітований 16.09.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.572/.
Заєць Антон Терентійович, 1905 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Олександра Сергіївна. Колгоспник. Арештований 20.11.1937 р. за участь в а/р повстанській
орг-ції, яка виступала проти радянської влади. 27.11.1937 р. засуджений за статтями 54-2, 54-7, 548, 54-11 на 8 р. ВТТ. Реабілітований 27.11.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.663-672/.
Зайковський Дмитро Якович, 1895 р.н., м. Глухів, українець, освіта вища. Дружина – Зінаїда
Кирилівна, діти – Тетяна, Зоя. Вчитель середньої школи в с. Ново-Животінноє Воронезької обл.
Колишній офіцер царської армії, служив в армії Денікіна. Арештований 10.03.1938 р. за активну
участь в к/р націоналістичній повстанській орг-ції, а/р діяльність. 31.03.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 21.11.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.347-349/.
Зайковський Павло Васильович, 1883 р.н., м. Шостка, росіянин, освіта вища. Дружина – Наталія Миколаївна, діти –Сергій, Віктор. Юрист контори Чернігівторгу, син колишнього купця
2-ї гільдії. Арештований 08.03.1938 р. участь в а/р підпільній есерівській орг-ції. 19.04.1938 р. засуджений за статтями 54-6, 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 30.01.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр.431-433/.
Зайковський Степан Якович, 1888 р.н., м. Глухів, українець, освіта середня. Про родину відомостей немає. Без визначених занять, з міщан. Колишній офіцер царської армії. Арештований
24.02.1938 р. за активну участь в к/р націоналістичній повстанській орг-ції, розповсюдження к/р
націоналістичних настроїв серед населення. 31.03.1938 р. засуджений за ст.54-10 до ВМП. Реабілітований 21.11.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.347-349/.
Зайцев Володимир Григорович, 1897 р.н., м. Київ, росіянин, освіта неповна вища. Дружина
– Євгенія Михайлівна, діти – Віктор, Валентина. Бухгалтер Дубов’язівської райспілки, з міщан.
Колишній доброволець гетьманської і денікінської армій. Арештований 22.09.1937 р. за участь в
українській к/р повстанській орг-ції.13.11.1037 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Постановою сесії Ярославського облсуду при Риблазі 08.02.1944 р. засуджений по ст.16-109 КК РСФРР на 4
р. ВТТ (з продовженням терміну). З 24.09.1951 р. етапований на спецпоселення в Красноярський
край. Реабілітований 15.01.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.661*-662/.
Зайченко Яків Андрійович, 1878 р.н., с. Юнаківка Миропільського р-ну, українець, освіта
нижча, одружений (інших відомостей немає). Член сільради, куркуль. Арештований 08.09.1928 р.
за активну протидію землеустрою в с. Юнаківка і агітацію проти заходів радянської влади на селі.
26.10.1938р. засуджений за ст.54-10 до позбавлення волі на 1 рік умовно. Реабілітований 24.10.1989
р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.825/.
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Книга Пам’яті Сумської області
Закаблук Василь Павлович, 1897 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, малописьменний.
Дружина –Харитина Сергіївна. Колгоспник. Арештований 21.10.1937 р. за участь в а/р повстанській орг-ції, яка мала на меті організацію збройного повстання проти радянської влади для створення “Самостійної України”, здійснення шкідницьких і терористичних актів. 08.11.1937 р. засуджений за статтями 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 до ВМП. Реабілітований 08.10.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр.759-767/.
Закаблук Мойсей Павлович, 1892 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, малописьменний. Дружина
– Меланія Данилівна. Лісник Грунського лісгоспу. Арештований 15.10.1937 р. за участь в а/р повстанській орг-ції, яка мала на меті організацію збройного повстання проти радянської влади для
створення “Самостійної України”, здійснення шкідницьких і терористичних актів. 08.11.1937 р.
засуджений за статтями 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 08.10.1957 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.759-767/.
Закорко Борис Петрович, 1894 р.н., с. Вороніж Шосткинського р-ну, українець, освіта – земська школа. Дружина – Олександра Антонівна, діти – Микола, Петро, Ганна. Вантажник Воронізького цукрозаводу; колишній куркуль, в 1931 р. частково розпроданий. Брат Іван в 1930 р.
розкуркулений і разом з родиною висланий на Північ; брат Никифір в 1928 р. виїхав в південну
Америку на постійне місце проживання. Арештований 20.12.1937 р. за антиколгоспну агітацію,
розповсюдження провокаційних чуток про гибель радянської влади. 28.12.1937 р. засуджений до
ВМП (стаття не вказана). Реабілітований 31.07.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.517*/.
Закорко Ілля Степанович, 1881 р.н., с. Вороніж Шосткинського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Марія Василівна, діти – Ольга, Марія. Куркуль, розкуркулений. Арештований
28.01.1930 р. за участь в к/р орг-ції, к/р діяльність серед населення. 26.02.1930 р. засуджений за
ст.54-11 на 3 р. ВТТ. Реабілітований 14.07.1995 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.567/.
Залевська Тетяна Георгіївна, 1900 р.н., м. Середина-Буда, українка, освіта – 1 рік церковноприходської школи. Чоловік – Томаш (Хома) Павлович. Домогосподарка. В 1919 р. разом з чоловіком виїхала в Польщу, в 1924 р. нелегально повернулась в СРСР і не з’явилась для реєстрації.
Арештована 18.11.1937 р. за к/р діяльність. 16.12.1937 р. засуджена за ст.54-6 на 10 р. ВТТ. Реабілітована 01.07.1958 р. /Фр-7641, оп.1, спр.959/.
Залевський Томаш (Хома) Павлович, 1889 р.н., с. Кузниця Седлецької губ. (Польща), поляк, малописьменний. Дружина – Тетяна Георгіївна (Єгорівна). Без визначених занять. Колишній польперебіжчик. Арештований 02.09.1937 р. за к/р агітацію, шпигунство на користь Польщі.
14.10.1937 р. засуджений за ст.54-6 до ВМП. Реабілітований 01.06.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.953954/.
Залеський Федір Силович, 1892 р.н., с. Червоний Ранок Кролевецького р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Степанида Гнатівна, діти –Пелагея, Іван, Микола, Дмитро. Куркуль, в 1929
р. частково розкуркулений. Арештований 05.05.1932 р. за а/р агітацію, спрямовану проти колгоспного будівництва, виконання держзобов’язань. 25.10.1932 р. засуджений за ст. 54-10 до висилки
на 3 р. в Північний край. Реабілітований 29.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.281/.
Замура Харитон Петрович, 1885 р.н., с. Аксютинці Роменського р-ну, українець, письменний. Дружина – Єфросинія, діти – Марія, Мотря, Харитина, Ганна, Софія, Євдокія, Петро. Конюх
в колгоспі; колишній куркуль, в 1931 р. розпроданий, в 1932 р. засуджений на 5 р. і висланий за невиконання держзобов’язань, з висилки втік. Арештований 10.11.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану проти колгоспного будівництва, підписки на позику “Оборона країни”, поразницькі настрої.
23.11.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ (стаття не вказана). Реабілітований 30.11.1989 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.241/.
Занько Федір Олексійович, 1902 р.н., м. Охтирка, українець, освіта нижча, одружений (інших відомостей немає). Куркуль. Арештований 09.10.1929 р. за а/р агітацію, несплату держподатків. 15.12.1929 р. засуджений за ст.54-10 до висилки в на 3 р. в Північний край. Реабілітований
06.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.846/.
Зарецький Михайло Семенович, 1896 р.н., м. Білопілля, українець, освіта нижча. Дружина
– Марія Петрівна, діти – Валентина, Зоя. Коваль на Сумському заводі ім. Фрунзе; колишній чиновник царської армії. Арештований 21.04.1938 р. за участь в к/р військово-повстанській орг-ції.
24.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 31.10.1956 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.530-534, 534 а/.
Зарко Ларіон Тимофійович, 1907 р.н., с. Річки Білопільського р-ну, українець, малописьменний. Про родину відомостей немає. Бідняк. Судимий за хуліганство і крадіжку; мав зв’язок з
кримінально-бандитськими елементами. Арештований 02.11.1929 р. за а/р агітацію. 29.01.1930 р.
засуджений за ст.54-10 на 3 р. концтабору. Реабілітований 25.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.755/.
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Частина І. “Під грифом “таємно”
Зарудний Федір Фокович, 1908 р.н., с. Річки Білопільського р-ну, українець, освіта нижча,
неодружений. Середняк. Арештований 22.11.1929 р. як соціально-небезпечний елемент (пограбування, крадіжки, хуліганство, залякування односельців зброєю). 29.01.1930 р. засуджений за ст.5810 на 3 р. концтабору. Реабілітований 30.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.771/.
Заславець Кузьма Федотович, 1902 р.н., м. Лохвиця Роменського окр., українець, освіта вища,
одинак. Інструктор Роменської кредитної спілки. Арештований 10.04.1929 р. за а/р агітацію, спрямовану проти хлібозаготівель, участь в підпільній шовіністичній орг-ції, яка боролась з радянською владою за самостійну Україну. 26.02.1930 р. за ст. 54-11 справу припинено за недоказаністю,
з-під варти звільнений. /ф.Р-7641, оп.1, спр.743*/.
Затула Микола Юхимівна, 1915 р.н., м. Керч, українець, освіта неповна середня. Дружина
– Ірина Сергіївна, дочка – Надія. Вчитель неповної середньої школи в с. Коровинці Недригайлівського р-ну. Арештований 01.11.1937 р. за участь в а/р націоналістичній орг-ції 19.11.1937 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 16.01.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.466469/.
Захарко Євстафій Іванович, 1873 р.н., хут. Радчуки Гудимівської с/р Лебединського р-ну, українець, освіта нижча, одружений (інших відомостей немає). Куркуль. В 1903-1905 рр. був поліцейським городовим м. Лебедин. Арештований 08.09.1928 р. за розповсюдження чуток про неминучість війни, залякування бідноти. 11.01.1929 р. засуджений за ст. 54-10 до висилки на 3 р. на
Урал. Реабілітований 06.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.866/.
Захарченко Василь Дмитрович, 1899 р.н., м. Тростянець, українець, освіта середня. Дружина
– Євдокія Олексіївна, діти – Борис, Едгард. Вчитель Кам’янської середньої школи. Арештований
11.03.1933 р. за а/р агітацію в школі. 29.04.1933 р. засуджений за статтями 54-10, 54-14 на 3 р. концтабору умовно, з-під варти звільнений. Реабілітований 30.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.625*/.
Захарченко Василь Степанович, 1893 р.н., с. Соснівка Глухівського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Надія Авксентіївна, діти – Олена, Анастасія, Валентина, Володимир. Колгоспник. Арештований 06.03.1933 р. за участь в к/р повстанській орг-ції. 15.05.1933 р. засуджений за
статтями 54-2, 54-11 на 3 р. концтабору умовно, з-під варти звільнений. Реабілітований 29.12.1989
р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.593-594/.
Захарченко Микола Гаврилович, 1897 р.н., с. Соснівка Конотопського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Євгенія. Середняк. Арештований 04.01.1931 р. за участь в повстанській орг-ції
“ШПВУ”. 27.05.1935 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 на 3 р. концтабору умовно, з-під варти
звільнений. Реабілітований 14.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.747/.
Згонік Микола Порфирович, 1899 р.н., с. Юрківці Талалаївського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Васса Андріївна, діти – Василь, Іван. Вантажник Сталінського цукрозаводу
на ст. Блотниця. Арештований 10.11.1937 р. за участь в к/р націоналістичній повстанській оргції. 19.11.1937 р. засуджений за ст.54-11 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 27.03.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр.445/.
Здоренко Микола Дмитрович, 1890 р.н., с. Хотінь Хотінського р-ну, українець, освіта середня. Дружина – Любов Дмитрівна, діти – Валентин, Адель. Директор Кровнянської неповної середньої школи. Арештований 05.04.1938 р. за участь в к/р есерівській повстанській орг-ції. 16.04.1938
р. засуджений за статтями 54-2, 54-8, 54-11 до ВМП. Реабілітований 17.05.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр.410-411/.
Здоренко Петро Андрійович, 1889 р.н., с. Згурівка Згурівського р-ну Полтавської обл., українець, освіта нижча. Дружина – Наталія, діти – Клавдія, Єлизавета, Антоніна, Борис. Шляховий майстер Чупахівського цукрозаводу. В 1904 р. член партії соціал-демократів, в 1906 р. член
есерівської партії, в 1908 р. член партії анархістів-комуністів. Арештований 18.10.1937 р. за к/р
агітацію, проведення шкідницької роботи на транспорті. 15.11.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1
на 10 р. ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.158*/.
Здоров Михайло Васильович, 1905 р.н., с. Косілове Дорогошенського р-ну Курської обл., українець, освіта середня. Дружина – Антоніна Несторівна, син – Юрій. Вчитель школи № 33 на ст.
Ворожба. Арештований 19.04.1938 р. за активну участь в к/р націоналістичній орг-ції, к/р діяльність. 23.04.1938 р. засуджений за ст. 54-11 до ВМП. Реабілітований 03.12.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр.929-930/.
Зеленський Тимофій Степанович, 1879 р.н., с. Борщі Конотопського окр., українець, освіта
нижча. Дружина – Устинія Максимівна, діти – Іван, Ілля, Яків, Феофанія, Ганна. Робітник Конотопської залізничної станції. Арештований 29.01.1927 р. за керівництво нелегальною групою
ієговістів Конотопського окр., отримання і розповсюдження к/р літератури. 19.12.1927 р. засуджений за ст. 54-10 ч.2 до позбавлення права проживання в містах Москва, Ленінград, Ростов-на59
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Дону і їх губерніях і Україні терміном на 3 роки. Відповідно ст. 6 амністії від 06.11.1927 р. термін
покарання скорочено на одну чверть. Реабілітований 29.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.641*/.
Зенченко Михайло Дем’янович, 1888 р.н., с. Шатрище Ямпільського р-ну, українець, освіта
2 кл. Дружина – Неоніла Іллівна, діти – Анастасія, Пелагея, Андрій, Іван. Колгоспник; колишній
куркуль, в 1930 р. розпроданий. В 1928 р. судимий на 3 р. позбавлення волі за вбивство комсомольця, в 1931 р. судимий на 6 місяців за невиконання м’ясозаготівлі, в 1932 р. судимий на 5 р. за
супротив виконанню хлібоздачі. Арештований 19.09.1937 р. за а/р агітацію, терористичні настрої.
31.10.1937 р. засуджений на 8 р. ВТТ (стаття не вказана). Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.35/.
Зерінг Ада Йосипівна, 1900 р.н., м. Постави Віленської губ. (Польща), німка, освіта середня.
Чоловік – Курах Володимир Андрійович, дочка – Ірина. Вчитель середньої школи в с. Вовківці
Роменського р-ну. Арештована 08.03.1938 р. як біженка імперіалістичної війни, дружина польського шпигуна, яка проводить шпигунську роботу на користь іноземних держав. 30.10.1938 р.
засуджена за статтями 54-6, 54-10 ч.1 на 8 р. концтабору. Реабілітована 18.01.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр.423/.
Зікратов Іван Олександрович, 1886 р.н., с. Нова Олександрівка Буринського р-ну, українець,
письменний. Про родину відомостей немає. Куркуль. Сектант-баптист. Арештований 29.09.1929
р. за проведення а/р агітації, спрямованої проти заходів радянської влади на селі. 18.01.1930 р.
засуджений за ст.58-10 на 3 р. концтабору. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.779/.
Зімбалевський Дмитро Андрійович, 1894 р.н., с. Олексинці Срібнянського р-ну Чернігівської обл., українець, освіта середня. Дружина – Марія Митрофанівна, діти – Ганна, Ніна. Священик
в с. Локня Роменського р-ну. Арештований 02.01.1934 р. за а/р агітацію. 05.03.1934 р. справу за ст.
54-10 припинено за недостатністю доказів. /ф.Р-7641, оп.1, спр.285/.
Зімін Кузьма Пантелійович, 1891 р.н., с. Духанівка Буринського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Анастасія, діти – Олексій, Іван. Середняк-одноосібник. Арештований 19.02.1935 р.
як соціально-небезпечний елемент, підозрюваний в намірі на вбивство голови сільради. 25.04.1935
р. запропоновано передати матеріали на адмінвисилку. 22.05.1935 р. справу припинено за недостатністю доказів. 02.08.1935 р. засуджений за ст.54-8 на 3 р. ВТТ. Рішенням засідання трійки при
НКВС УРСР від 22.03.1936 р. постанову від 02.08.1935 р. відмінено, справу припинено, з-під варти
звільнено. /ф.Р-7641, оп.1, спр.538*/.
Зімокос Андрій Євстафійович, 1887 р.н., м. Суми, українець, освіта нижча. Дружина – Олександра Георгіївна. Операціоніст Сумського держбанку. В 1925-1928 рр. член партії есерів. Арештований 04.03.1938 р. за участь в к/р повстанській орг-ції, а/р агітацію, шкідницьку діяльність.
09.05.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 15.02. 1957 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.464/.
Зімокос Єфросинія Іванівна, 1893 р.н., с. Велика Сироватка Жовтневого р-ну, українка, неодружена. Середнячка, монашка. Арештована 24.04.1929 р. за підпал з релігійних мотивів молодіжного гуртожитку за статтями 54-8, 54-10. 31.07.1929 р. за недостатністю доказів справу припинено,
з-під варти звільнена. /ф.Р-7641, оп.1, спр.692*/.
Зінголь Віктор Євгенійович, 1884 р.н., м. Звенигородка Київської губ., українець, освіта вища,
одружений (інших відомостей немає). Викладач Глухівського педагогічного технікуму. В 1919 р.
служив в армії Юденича офіцером, був в еміграції в Естонії. Арештований 25.04.1929 р. за проведення а/р агітації по прибуттю в м. Глухів. 01.10.1929 р. засуджений за ст.54-10 КК РСФРР на 3 р.
концтабору. Рішенням Особливої Наради при Колегії ОДПУ від 14.07.1932 р. по відбуттю терміну
покарання позбавлений права проживання в 12 п. і Уральській обл. з прикріпленням терміном
на 3 р. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.904/.
Зіненко Степан Денисович, 1893 р.н., с. Олексине Тростянецького р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Антоніна Іванівна, діти – Євген, Неоніла, Анатолій. Без визначених занять,
колишній референт Тростянецької райспоживспілки. В 1919 р. вступив в члени КП(б)У. В 1919 р.
служив в армії Денікіна. Арештований 07.09.1937 р. за к/р агітацію. 27.11.1937 р. засуджений за ст.
54-10 до ВМП. Реабілітований 06.07.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.363*/.
Злагодух Данило Аникійович, 1890 р.н., с. Клишки Шосткинського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Анастасія Михайлівна, діти – Григорій, Василь, Федір. Пильщик Шосткинської торфорозробки; колишній куркуль, в 1932 р. розпроданий за невиконання держзобов’язань.
Арештований 19.02.1938 р. за участь в а/р українській націоналістичній к/р есерівській орг-ції.
24.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 01.08.1956 р. /ф.Р7641, оп.1, спр.294-297/.
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Зленко Юхим Іванович, 1881 р.н., с. Яструбине Хотінського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Ольга Семенівна, дочка – Антоніна. Колгоспник. Колишній есер. Арештований
04.03.1938 р. за участь в військово-бойовій повстанській орг-ції, к/р роботу. 19.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 17.07.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.543/.
Знобей Микола Гаврилович, 1880 р.н., с. Дунаєць Глухівського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Дарія Максимівна, діти – Анастасія, Євдокія, Іван, Петро. Колгоспник, з дворян. Був
головою церковної п’ятидесятки. Арештований 15.03.1938 р. за активну участь в к/р націоналістичній повстанській орг-ції. 31.03.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 21.11.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.347-349/.
Зозуля Прохор Олександрович, 1883 р.н., с. Локня Глинського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Марина, діти – Сергій, Олексій, Іван, Микола. Колгоспник; колишній куркуль, в 1932
р. розкуркулений, разом з родиною висланий на Урал, з висилки втік. Арештований 22.11.1937
р. за а/р агітацію, спрямовану проти колгоспного будівництва, підписки на позику “Оборона
країни”, підрив трудової дисципліни в колгоспі. 27.11.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ (стаття не
вказана). Реабілітований 30.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.243/.
Золотаревський Роман Васильович, 1883 р.н., с. Білиця Ямпільського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Уляна Гаврилівна. Касир Шосткинської райстрахкаси. Колишній есер. Арештований 16.04.1938 р. за участь в а/р підпільній есерівській орг-ції. 19.04.1938 р. засуджений за
статтями 54-2, 54-10, 54-11 до ВМП. Реабілітований 30.01.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.431-433/.
Зорінов Федір Семенович, 1881 р.н., с. Поляне Тростянецького р-ну, українець, малописьменний. Про родину відомостей немає. Куркуль, розпроданий. Арештований 22.06.1929 р. за
розповсюдження серед віруючих провокаційних чуток про кінець світу з закликом сповідатись,
а/р агітацію, спрямовану проти колективізації і заходів радянської влади на селі. 28.10.1929 р. засуджений за ст. 58-10 до позбавлення права проживання в Москві, Ленінграді, Ростові та їх областях і в УРСР з прикріпленням до означеного місця проживання терміном на 3 р. Реабілітований
14.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.684/.
Зражевська Віра Кирилівна, 1905 р.н., м. Шостка, українка, освіта середня. Чоловік – Герасько Григорій Семенович (засуджений 11.09.1937 р. по І категорії), діти – Олена, Ольга (залишені на
виховання родичів в с. Дружківка у Донбасі). Домогосподарка. Арештована 13.09.1937 р. як член
сім’ї зрадника батьківщини. 10.01.1938 р. засуджена на 8 р. ВТТ (стаття не вказана). Реабілітована
18.01.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.437*/.
Зражевський Іван Фролович, 1893 р.н., с. Ротівка Путивльського р-ну, українець, освіта –
церковно-приходська школа. Дружина – Тетяна Данилівна. Бухгалтер Глухівської інкубаторної
станції. До 1926 р. був дяком Української Веригінської церкви в м. Глухів. Арештований 06.03.1938
р. за участь в к/р українській націоналістичній повстанській орг-ції. 31.03.1938 р. засуджений за
статтями 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 21.11.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.347-349/.
Зражевський Михайло Павлович, 1900 р.н., с. Хотінь Хотінського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Варвара Антонівна, діти – Петро, Ганна, Валентина. Рахівник в колгоспі. Арештований 05.04.1938 р. за участь в есерівській повстанській к/р орг-ції, метою якої було повалення
радянської влади шляхом збройного повстання. 16.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-8,
54-11 до ВМП. Реабілітований 17.08.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.410-411/.
Зубань Леонтій Григорович, 1902 р.н., с. Куземине Охтирського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Катерина, син – Микола. Колгоспник. Арештований 04.03.1933 р. за участь в к/р
орг-ції, а/р агітацію. 20.04.1933 р. засуджений за ст. 54-11 до висилки на 3 р. в Північний край
умовно. Реабілітований 26.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.596/.
Зубаха Гнат Опанасович, 1900 р.н., с. Микитівка Тростянецького р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Ганна Трохимівна, діти – Валентин, Анатолій. Голова Жигайлівської сільради. Арештований 17.04.1938 р. за участь в українській повстанській к/р орг-ції. 21.04.1938 р. засуджений за
статтями 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 18.05.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.655*, 657/.
Зубко Іван Іванович, 1882 р.н., хут. Ляшки Гудимівської с/р Лебединського р-ну, письменний,
неодружений. Без визначених занять; колишній куркуль, в 1929 р. розкуркулений, в 1930 р. висланий на північ, в 1934 р. з висилки втік. В 1928 р. саботував хлібозаготівлю, хліб закопував в землю.
Арештований 08.09.1937 р. за а/р агітацію. 29.09.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.181*/.
Зуєнко Кузьма Федорович, 1876 р.н., хут. Золотарівка Андріївської с/р Хотінського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Анастасія Федорівна. Колгоспник; колишній куркуль, в 1928 р.
розпроданий за несплату держмита, від висилки втік. Арештований 10.09.1937 р. за а/р агітацію
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і к/р діяльність. 17.10.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р.
/ф.Р-7641, оп.1, спр.74/.
Зятін Михайло Максимович, 1904 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Варвара. Обліковець Грунської МТС. Арештований 14.10.1937 р. за участь в а/р повстанській орг-ції, яка мала на меті підготовку і здійснення збройного повстання проти радянської
влади для створення “Самостійної України”, вербувальну роботу, здійснення терористичних і
шкідницьких актів. 08.11.1937 р. засуджений за статтями 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 08.10.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.759-767/.
Зятін Петро Максимович, 1886 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Ганна. Колгоспник. Дружина – Ганна, дочка – Марія. Арештований 14.10.1937 р. за участь
в а/р повстанській орг-ції, яка мала на меті підготовку і здійснення збройного повстання проти
радянської влади для створення “Самостійної України”, вербувальну роботу, здійснення терористичних і шкідницьких актів. 08.11.1937 р. засуджений за статтями 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 на 10 р.
ВТТ. Реабілітований 08.10.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.759-767/.

І

Іваненко Іван Васильович, 1898 р.н., с. Чернеле Лебединського р-ну, українець, освіта нижча.
Про родину відомостей немає. Куркуль. Арештований 20.10.1929 р. за а/р агітацію, спрямовану
проти заходів на селі. 18.01.1930 р. засуджений на 3 р. концтабору. Реабілітований 15.11.1989 р.
/ф.Р-7641, оп.1, спр.781/.
Іваницький Олександр Максимович, 1888 р.н., с. Воргол Глухівського р-ну, українець, освіта
3 кл. міського училища. Дружина – Євгенія Тимофіївна, діти – Надія, Віктор. Рахівник перевалочного пункту ст. Терещенська І. Колишній офіцер царської армії, служив у Петлюри. Арештований 17.02.1938 р. за к/р агітацію, участь в а/р націоналістичному угрупуванні. 19.04.1938 р. засуджений за ст.54-10 ч.1 до ВМП. Реабілітований 20.03.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.435-436/.
Іванов Іван Іванович, 1911 р.н., м. Ленінград, росіянин, освіта вища. Дружина – Міра Дмитрівна, дочка – Ада. Вчитель Роменської СШ №4. Арештований 02.12.1936 р. за участь в к/р троцькістській орг-ції. 09.03.1937 р. засуджений за ст.54-10 ч.1 на 3 р. ВТТ. Реабілітований 02.07.1958 р. /ф.Р7641, оп.1, спр.962*/.
Іванцов Сергій Олександрович, 1894 р.н., м. Плавськ Тульської обл., росіянин, освіта неповна середня. Дружина – Анастасія, діти – Анатолій, Юрій, Володимир. Касир “Заготзерно” в м.
Суми. Колишній прапорщик царської і білої армій. Арештований 04.03.1938 р. за участь в а/р
орг-ції, а/р діяльність. 09.05.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований
04.09.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.541/.
Іващенко Микита Іванович, 1888 р.н., с. Вороніж Шосткинського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Єфимія Захарівна, діти – Іван, Олександр, Микола, Михайло. Муляр ЖКВ
Шосткинського заводу № 9. Арештований 11.03.1938 р. за участь в а/р орг-ції, а/р агітацію, націоналістичну пропаганду. 19.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 20.03.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.435-436/.
Іващенко Михайло Дмитрович, 1900 р.н., с. Вороніж Шосткинського р-ну, українець, письменний. Дружина – Неоніла Антонівна, діти – Надія, Олександра, Михайло, Олександр. Одноосібник; колишній куркуль, в 1934 р. розпроданий. Арештований 21.09.1937 р. за а/р агітацію,
розповсюдження провокаційних чуток про війну і гибель радянської влади. 25.10.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 14.06.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.952*/.
Іващенко Панас Григорович, 1893 р.н., с. Яструбине Хотінського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Євдокія Корніївна, діти – Наталія, Віра, Федір. Колгоспник. Арештований 05.04.1938
р. за участь в есерівській повстанській к/р орг-ції, метою якої було повалення радянської влади.
16.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-8, 54-11 до ВМП. Реабілітований 17.08.1956 р. /ф.Р7641, оп.1, спр.410-411/.
Івченко Василь Володимирович, 1890 р.н., с. Барки Полтавської обл., українець, освіта вища.
Дружина – Людмила Петрівна, діти – Віра, Ганна. Вчитель Роменського педтехнікуму. Арештований 28.09.1937 р. за участь в а/р українській націоналістичній повстанській орг-ції. 21.04.1936 р.
засуджений за статтями 54-8, 54-11 до ВМП. Реабілітований 02.08.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.598/.
Івченко Микола Дмитрович, 1898 р.н., с. Лука Сумського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Зінаїда Архипівна, син – Павло. Технічний керівник Сумської артілі “Гужтранспорт”. В
1914-1916 рр. член Земської управи. Арештований 02.12.1937 р. за а/р агітацію, розповсюдження
чуток про війну і гибель радянської влади. 09.12.1937 р. засуджений за ст.54-10 ч.1 до ВМП. Реабілітований 27.11.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.673*/.
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Ігнатенко Іван Федотович, 1902 р.н., с. Вирівка Конотопського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Варвара Петрівна, діти – Марія, Микола, Юрій. Без визначених занять. Арештований
07.02.1931 р. за участь в повстанській орг-ції ШПВУ, яка мала на меті повалення радянської влади
шляхом збройного повстання, відокремлення України від СРСР. 27.05.1931 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 на 3 р. концтабору умовно, з-під варти звільнений. Реабілітований 16.11.1989 р.
/ф.Р-7641, оп.1, спр.745/.
Іжока Порфирій Іванович, 1885 р.н., с. Очкине Хильчицького р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Оксана, діти – Іван, Пантелій, Василь, Тимофій, Фекла, Ганна, Уляна. Пильщик
Очкинського пенькозаводу, колишній куркуль, в 1932 р. розпроданий за невиконання держподатку, від висилки втік. Арештований 01.11.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану проти колгоспного
будівництва, розповсюдження провокаційних чуток про війну. 14.11.1937 р. засуджений за ст.
54-10 ч.2 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 06.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.267/.
Ізрайлевич Самуїл Аронович, 1885 р.н., м. Суми, єврей, освіта вища. Дружина – Ганна Захарівна, діти –Арон, Єфраїм. Юрист-консульт Облспоживспілки. В 1917-1923 рр. член партії
ЄСДРП (Паолей-Ціон) в м. Суми. Арештований 31.12.1937 р. за участь в а/р сіоністській орг-ції,
шкідництво. 13.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 до ВМП. Реабілітований
17.01.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.903/.
Ізучевська Віра Михайлівна, 1898 р.н., с. Сахни Конотопського окр., українка, освіта вища,
неодружена. Старший лаборант Шосткинського заводу №9; з дворян. Арештована 31.12.1930 р.
як співучасниця к/р шкідницької орг-ції. 07.06.1931 р. справу припинено за недоказаністю. Інших
відомостей немає. /ф.Р-7641, оп.1, спр.522/.
Ільєнко Павло Іванович, 1877 р.н., с. Зазірки Глухівського р-ну, українець, малописьменний.
Дружина – Степанида Михайлівна, діти – Іван, Василь. Сторож Сільпостачу; колишній куркуль,
в 1930 р. розкуркулений, висланий в Архангельськ. Арештований 16.04.1938 р. за участь в а/р куркульському угрупуванні. 23.04.1938 р. засуджений за ст. 54-10 до ВМП. Реабілітований 31.10.1956
р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.372-373/.
Ільєнко Яків Андрійович, 1901 р.н., с. Слоут Глухівського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина –Тетяна, діти – Надія, Микола, Євген. Без визначених занять; колишній куркуль, в 1931 р.
розкуркулений, від висилки втік. Арештований 17.02.1938 р. за к/р агітацію, участь в к/р куркульському угрупуванні. 09.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований
03.09.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.357/.
Імшенецький Федір Олександрович, 1989 р.н., с. Локотки Шосткинського р-ну, українець, освіта нижча, вдівець. Бухгалтер ВРСу Шосткинської фабрики кіноплівки. Арештований
14.12.1934 р. за нелегальний зв’язок з родичем-білоемігрантом. 04.03.1935 р. засуджений за ст.5411 на 3 р. ВТТ. Реабілітований 30.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.698*/.
Інгорь Борис Ісаакович, 1901 р.н., м. Тростянець Тростянецького р-ну, єврей, освіта середня.
Дружина – Цирель Ізраїлівна, діти – Фріда, Ела. Бухгалтер Сумського заготпункту “Союзутиль”.
З 1926 р. член сіоністської орг-ції. Арештований 02.01.1938 р. за участь в а/р сіоністській шпигунській орг-ції, а/р агітацію.13.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 до ВМП.
Реабілітований 17.01.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.903/.
Іоффе Йосип Шоломович, 1886 р.н., с. Шаболінове Сосницького повіту Чернігівської губ., єврей, освіта нижча. Дружина – Любов Михайлівна. Бухгалтер. Арештований 29.03.1938 р. за участь
в терористичній сіоністсько-шпигунській орг-ції. 19.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-6,
54-7, 54-8, 54-11 до ВМП. Реабілітований 17.01.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.854-855/.

Ї

Ївко Данило Павлович, 1902 р.н., с. Засулля Засульської с/р Роменського р-ну, українець,
освіта нижча, неодружений. Середняк. Арештований 11.04.1929 р. за а/р агітацію. 26.07.1929 р.
засуджений за ст.54-10 до висилки в Північний край на 3 р. Рішенням засідання трійки при ПП
ОДПУ Північного краю по позасудовому розгляду справ від 17.07.1932 р. надано право вільного
проживання на території СРСР. Реабілітований 14.12.1989 р. /ф.Р -7641, оп.1, спр.691/.

К

Кадурін Семен Оникійович, 1883 р.н., с. Моїсеївка Берюхівської с/р Путивльського р-ну,
росіянин, освіта нижча, неодружений. Одноосібник, без визначених занять; колишній куркуль,
в 1932 р. розкуркулений. В 1925 р. судимий на 5 р. позбавлення волі за вбивство. Арештований
18.09.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану проти колгоспного будівництва, розповсюдження прово63
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каційних чуток. 31.10.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ (стаття не вказана). Реабілітований 16.11.1989
р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.37*/.
Казановський Павло Григорович, 1893 р.н., с. Вороніж Шосткинського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Віра Михайлівна, діти – Еверадій, Юрій. Завідувач канцелярією фінінспектора 62 дільниці в с. Ображіївка Глухівського окр. Арештований 26.01.1930 р. за к/р діяльність
серед населення, участь в к/р орг-ції. 26.02.1930 р. засуджений за ст. 54-11, за недостатністю доказів
справу припинено, з-під варти звільнений. /ф.Р-7641, оп.1, спр.567*/.
Казановський Павло Пантелеймонович, 1912 р.н., с. Вороніж Шосткинського р-ну, українець, освіта середня. Дружина – Надія Кирилівна, син – Анатолій Онищенко. 08.10.1937 р. студентом І курсу Глухівського педінституту арештований за участь в к/р націоналістичній групі,
к/р роботу, спрямовану проти існуючого ладу, зв’язок з редакцією закордонної газети “Русский
голос”. 17.11.1937 р. засуджений за статтями 54-4, 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 01.08.1956
р. Дільничний агроном 1-ї Решетилівської МТС Полтавської обл. Арештований 28.06.1950 р. за
участь в 1935 р. в а /р групі в м. Глухів, дискредитування радянської влади, читання а/р літератури,
підтримку зв’язку з закордонною газетою “Русский голос”. 28.06.1950 р. засуджений за статтями
54-10 ч.1, 54-11 до висилки на поселення в Північно-Казахстанську обл. Реабілітований 27.11.1956
р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 338, 339*/.
Казацький Хаїм Якович, 1875 р.н., м. Суми, єврей, малописьменний. Дружина – Юлія Наумівна, діти – Фаня, Ганна, Ісай. Кустар-капелюшник. Арештований 30.03.1938 р. за участь в а/р
терористичній сіоністсько-шпигунській орг-ції. 19.04.1938 р. засуджений за статтями 54-6, 54-7,
54-8, 54-11 до ВМП. Реабілітований 21.02.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.885-888*/.
Казбан Петро Григорович, 1884 р.н., с. Васюківщина Сумського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Ольга Василівна. Полевод Сумикомунтрансу; колишній куркуль, в 1930 р. висланий. Арештований 08.12.1937 р. за проведення а/р агітації, спрямованої проти радянської влади,
виборів в Верховну Раду, шкідницьку діяльність. 09.12.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р.
ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.148*/.
Казюка Михайло Іванович, 1886 р.н., с. Вороніж Шосткинського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Катерина Петрівна, дочка – Віра. Бухгалтер Шосткинського райземвідділу. Арештований 08.03.1938 р. за участь в а/р українському націоналістичному повстанському угрупуванні.
19.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 20.03.1957 р. /ф.Р7641, оп.1, спр.435-436/.
Казьмін Іван Іванович, 1884 р.н., с. Чупахівка Охтирського р-ну, українець, освіта нижча, одружений (інших відомостей немає). Куркуль. Арештований 05.02.1929 р. за участь в куркульському угрупуванні, а/р агітацію, спрямовану проти заходів радянської влади на селі, залякування
бідноти. 10.05.1929 р. засуджений за ст. 54-10 до позбавлення права проживання в Москві, Ленінграді, Ростові-на-Дону, зазначених губерніях і округах УРСР з прикріпленням до зазначеного місця проживання на 3 р. Реабілітований 06.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.844/.
Казьмін Семен Іванович, 1895 р.н., с. Чупахівка Охтирського р-ну, українець, освіта нижча, одружений (інших відомостей немає). Куркуль. Арештований 05.02.1929 р. як активний член
куркульського угрупування, а/р агітацію, спрямовану проти заходів радянської влади на селі.
10.05.1929 р. засуджений за ст. 54-10 до позбавлення права проживання в Москві, Ленінграді, Ростові-на-Дону, зазначених губерніях і округах УРСР з прикріпленням до зазначеного місця проживання на 3 р. Реабілітований 06.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.844/.
Каленіченко Федір Микитович, 1872 р.н., с. Бондарі Конотопського р-ну, українець, неписьменний. Дружина – Пелагея Омелянівна, діти – Петро, Іван, Анастасія. Без визначених занять;
колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений, висланий з сім’єю на Урал, з висилки втік. Арештований 20.07.1937 р. за к/р агітацію, спрямовану на підрив колгоспного будівництва. 19.08.1937 р.
засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 8 р. ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.26/.
Калініченко Петро Федорович, 1909 р.н., с. Бондарі Конотопського р-ну, українець, освіта
нижча, неодружений. Робітник промартілі; син куркуля, в 1931 р. розкуркуленого, висланого на
Північ. Арештований 17.12.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану проти колгоспного будівництва,
висловлювання терористичних настроїв. 26.12.1937 р. засуджений до ВМП (стаття не вказана).
Реабілітований 06.08.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.968*/.
Каліта Данило Артемович, 1909 р.н., м. Ромни, українець, освіта неповна середня. Дружина
– Галина Михайлівна, дочка – Ольга. Вчитель неповної середньої школи в с. Коровинці Недригайлівського р-ну. Арештований 01.11.1937 р. за участь в а/р націоналістичній орг-ції. 19.11.1937 р. засуджений за ст. 54-2, 54-11 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 16.01.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.466-469/.
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Калнін Фріц Адамович, 1903 р.н., колонія Балати Олександрівської с/р Углінського р-ну Башкирської РСР, латиш (німець), освіта нижча. Дружина – Рінне Берта Давидівна, діти – Еоліна,
Отто. Помічник начальника штабу 21 ескадрильї 90 авібригади, капітан. Колишній член ВКП(б).
Арештований 04.07.1937 р. за участь в а/р військовому заколоті і агітацію. 21.07.1939 р. засуджений
за статтями 54-1 “б”, 54-10 ч.1, 54-11 на 5 р. ВТТ. Помер 28.05.1946 р. в м. Конотоп. Реабілітований
08.02.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.438*/.
Калугіна Марія Максимівна, 1892 р.н., м. Шостка, росіянка, освіта нижча. Чоловік – Михайло
Іванович (05.12.1937 р. за участь в к/р орг-ції засуджений на 15 р. ВТТ), діти – Ганна, Лариса. Домогосподарка. Арештована 16.12.1937 р. як соціально-шкідливий елемент.16.02.1938 р. віддана на
2 р. гласного нагляду за місцем проживання (стаття не вказана). Реабілітована 15.11.1957 р. /ф.Р7641, оп.1, спр.649/.
Калушинєр Євсей Мойсейович, 1889 р.н., м. Варшава (Польща), єврей, освіта нижча. Дружина – Євгенія Вульфівна, діти – Роза, Мойсей. Змінний майстер на Сумській суконній фабриці.
Арештований 25.12.1937 р. за а/р агітацію, був агентом польської розвідки. 19.01.1938 р. засуджений за ст. 54-6 до ВМП. Реабілітований 30.09.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.990*/.
Калюжний Денис Іванович, 1903 р.н., с. Буди Грунського р-ну, українець, малописьменний,
одружений (інших відомостей немає). Одноосібник. Арештований 24.10.1929 р. за а/р агітацію.
13.01.1930 р. засуджений за ст. 58-10 до висилки в Північний край на 3 р. Реабілітований 16.11.1989
р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.788/.
Калюжний Євмен Петрович, 1886 р.н., с. Буди Грунського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Уляна Антипівна, діти – Ніна, Євген, Олександр, Віктор, Софія, Парасковія. Секретар
сільради с. Буди. Арештований 14.10.1937 р. за участь в а/р повстанській орг-ції, що мала на меті
підготовку і здійснення збройного повстання проти радянської влади для створення “Самостійної України”, вербувальну роботу, здійснення терористичних і шкідницьких актів. 08.11.1937 р.
засуджений за статтями 54-2, 54-7 54-8, 54-11 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 08.10.1957 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.759-767/.
Калюжний Яків Петрович, 1888 р.н., с. Марчихина Буда Глухівського повіту, українець, освіта 5 кл. гімназії, неодружений. Командир батареї 20 бригади 7 дивізії (інших відомостей немає).
Арештований 14.06.1920 р. як колишній офіцер царської армії, рядовий армії Денікіна, начальник
сотні армії Петлюри, брав активну участь в боротьбі з Російською робітничо-селянською республікою.28.06.1920 р. засуджений до ув’язнення в концтабір на весь час громадянської війни (стаття
не вказана). Про реабілітацію відомостей немає. /ф.Р-7641, оп.1, спр.308/.
Камєнєв Іван Петрович, 1909 р.н., с. Крамчанка Великописарівського р-ну, росіянин, освіта
нижча. Дружина – Акулина Стефанівна, двоє дітей. Одноосібник; син куркуля, в 1929 р. розкуркуленого, в 1930 р. висланого. Арештований 17.01.1932 р. за а/р агітацію, спрямовану проти радянської влади, участь в 1930 р. в куркульських волинках. 19.04.1932 р. засуджений до висилки в
Північний край на 3 р. Реабілітований 30.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.524/.
Кандиба Віра Петрівна, 1906 р.н., м. Ленінград, українка, освіта середня. Чоловік – Олексій
Іванович, діти – Олег, Валентина. Начальник санітарної служби 1-го батальйону 96 стрілецького
полку 9-ї армії. Арештована 08.05.1943 р. за те, що під час військової служби в 1941 р., була взята в полон. Під час перебування в таборі військовополонених в м. Кривий Ріг була завербована
німецькими розвідорганами для проведення шкідницької і шпигунської роботи. 10.11.1943 р. засуджена за ст. 54-1 “б” на 5 р. ВТТ. По закінченню терміну покарання направлена в висилку на
поселення в віддалені місцевості СРСР. Реабілітована 26.02.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.945*/.
Каневський Мирон Осипович, 1900 р.н., с. Івахни Монастирщенського р-ну Київської
обл., єврей, освіта нижча. Дружина – Ребека Йосипівна, діти – Октябрина, Ревмир. Директор
Чупахівського цукрозаводу. Арештований 24.07.1937 р. за участь в к/р шкідницько-диверсійній
орг-ції. 23.11.1937 р. засуджений за ст.54-7 до ВМП. Реабілітований 20.09.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр.617/.
Каніщев Іван Васильович, 1895 р.н., м. Борисоглібськ Тамбовської обл., росіянин, освіта неповна середня. Дружина – Ольга Олександрівна. Безробітний. Колишній прапорщик царської
армії. В 1919 – 1921 рр. член РКП. В 1931 р. був засуджений за ст. 54 ч.2 11 (так в документі) на 5
р. позбавлення волі, через рік був звільнений. Арештований 15.04.1938 р. за участь в к/р військово-повстанській орг-ції, вербувальну роботу. 24.03.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до
ВМП. Реабілітований 31.10.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.530-534, 534а/.
Капуста Григорій Опанасович, 1910 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Варвара Василівна. Колгоспник. Арештований 20.11.1937 р. за участь в а/р повстансь65
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кій орг-ції, яка виступала проти радянської влади. 27.11.1937 р. засуджений за статтями 54-2, 54-7,
54-8, 54-11 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 27.11.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.663-672/.
Капуста Опанас Мойсейович, 1881 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Ганна Петрівна, діти – Григорій, Іван, Андрій. Колгоспник. Арештований 20.11.1937
р. за участь в а/р повстанській орг-ції, яка виступала проти радянської влади. 27.11.1937 р. засуджений за статтями 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 на 8 р. ВТТ. Реабілітований 27.11.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр.663-672/.
Карпенко Герасим Максимович, 1885 р.н., с. Василівка Лебединського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Феодосія Трохимівна, діти – Йосип, Іван, Феодосія. Колгоспник; син волосного
старшини. Арештований 31.07.1937 р. за а/р агітацію, шкідництво в колгоспі, активну участь в к/р
українській націоналістичній повстанській орг-ції. 10.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-8,
54-11 до ВМП. /ф.Р-7641, оп.1, спр.950/.
Карпенко Євдоким Петрович, 1883 р.н., с. Михайлівка Лебединського р-ну, українець, освіта
нижча, одружений (інших відомостей немає). Куркуль, розкуркулений. Арештований 30.05.1929
р. за а/р агітацію, спрямовану проти заходів радянської влади на селі за ст. 54-10. 05.06.1929 р.
справу за недостатністю підстав переведенням закрито. 03.07.1929 р. з-під варти звільнений. Інших відомостей немає. /ф.Р-7641, оп.1, спр.841/.
Карпенко Іван Іванович, 1903 р.н., с. Шкирманівка Шосткинського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Єфросинія Пантеліївна, діти – Василь, Пелагея. Тесля Шкирманівського лісництва, колишній робітник Шосткинських заводів №9 і №53. Арештований 20.04.1938 р. за участь
в к/р українській націоналістичній повстанській орг-ції, проведення а/р роботи. 30.10.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 06.02.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр.420*/.
Карпенко Микола Герасимович, 1891 р.н., м. Конотоп, українець, освіта нижча. Дружина
– Катерина Василівна, діти – Олексій, Ганна. Бухгалтер лісоскладу райспоживспілки м. Конотоп. Служив у гетьмана і Петлюри. Арештований 16.04.1938 р. за участь в а/р українській націоналістичній к/р повстанській орг-ції. 23.09.1938 р. засуджений за ст. 54-11 до ВМП. Реабілітований
17.10.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.350/.
Карпенко Сергій Іванович, 1897 р.н., м. Суми, українець, освіта неповна середня. Дружина
– Тетяна Олександрівна, діти – Олександр, Ніна. Бухгалтер шляхового відділу Сумської міськради. В 1918-1919 рр. служив офіцером в арміях Петлюри і гетьмана. Арештований 05.03.1938 р.
за учать в к/р військово-повстанській орг-ції. 21.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до
ВМП. Реабілітований 31.10.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.530-534, 534 а/.
Карпенко Юхим Антонович, 1896 р.н., с. Миколаївка Хотінського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Пелагея Кузьмівна, діти – Віра, Любов, Марія. Колгоспник. Арештований
16.04.1938 р. за участь в військовій повстанській орг-ції, яка займалась к/р роботою і мала на меті
повалення радянської влади, відокремлення України від СРСР. 23.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 09.10.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.368/.
Карпусь Єфросинія Іванівна, 1885 р.н., с. Липове Талалаївського р-ну, українка, неписьменна. Вдова, дочка – Олена. Без визначених занять, колишня середнячка, керівник секти євангелістів. Арештована 21.09.1937 р. за к/р агітацію, спрямовану проти існуючого ладу, колгоспів,
дискредитацію вождів партії і уряду. 27.11.1937 р. засуджена за ст. 54-10 на 10 р. ВТТ. Реабілітована 30.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.245/.
Карпусь Михайло Макарович, 1888 р.н., с. Кириківка Охтирського р-ну, українець, освіта
середня. Дружина – Ксенія Олександрівна, діти – Григорій, Володимир, Віра. Вчитель в школі с.
Кириківка. Арештований 24.10.1937 р. за к/р агітацію. 05.12.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на
10 р. ВТТ. 04.02.1940 р. справу припинено, з-під варти звільнений./ф.Р-7641, оп.1, спр.327/.
Касьянов Леонтій Степанович, 1902 р.н., с. Писарівка Хотінського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Марфа Кузьмівна, діти – Валентина, Лідія. Бухгалтер 8-ї дистанції шляху ст.
Суми; син куркуля, в 1929 р. розкуркуленого. Арештований 11.09.1937 р. за а/р агітацію. 29.09.1937
р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 18.07.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.528*/.
Катькалов Федір Федорович, 1885 р.н., с. Могриця Миропільського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Євгенія Євграфівна, діти – Федір, Борис, Володимир. Працівник Сумської
бази райспоживспілки; колишній церковний староста. Арештований 22.12.1937 р. за а/р агітацію.
30.12.1937 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 21.11.1956 р. /ф.Р7641, оп.1, спр.376*/.
Кашка Іван Корнійович, 1896 р.н., с. Білани Улянівського р-ну, українець, малописьменний.
Дружина – Катерина Степанівна, діти – Михайло, Катерина. Без визначених занять; син куркуля,
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в 1930 р. розкуркуленого і висланого на Північ на 3 р. Арештований 26.12.1937 р. за участь в к/р
військово-повстанській орг-ції. 09.05.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 31.10.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.530-534, 534а/.
Кашпуровська Муза Миколаївна, 1890 р.н., с. Берестівка Липоводолинського р-ну, німка,
освіта вища. Чоловік – Олексій Миколайович, діти – Інна, Алла, Михайло (загинув на фронті
06.08.1944 р. в Польщі). Лікар в м. Ромни. Арештована 26.03.1944 р. за співчуття німцям під час нацистської окупації, реєстрацію як “фольксдойч”. 13.05.1944 р. засуджена за ст. 54-1 “а” до висилки
на 5 р. в Сузунський р-н Новосибірської обл. Реабілітована 16.04.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.937*/.
Кащеєв Василь Никифорович, 1881 р.н., м. Шостка, українець, освіта нижча. Дружина –
Пелагея Федорівна, діти – Георгій, Петро, Ольга, Надія. Сторож Шосткинського хлібозаводу. В
1917-1921 рр. член партії есерів. В 1918 р. брав участь в офіцерсько-есерівському повстанні проти
радянської влади. Арештований 19.03.1938 р. за участь в а/р к/р націоналістичній повстанській
есерівській орг-ції. 13.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-10, 54-11 до ВМП. Реабілітований
30.12.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.406-408/.
Кварта Федір Васильович, 1884 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, малописьменний.
Дружина – Горпина Павлівна, діти – Павло, Варвара, Марія, Михайло. Без визначених занять.
В 1936 р. частково розпроданий за невиконання держзобов’язань. Арештований 20.11.1937 р. за
участь в а/р повстанській орг-ції, яка виступала проти радянської влади. 27.11.1937 р. засуджений
за статтями 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 27.11.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.663672/.
Квітчастий Іван Опанасович, 1895 р.н., м. Охтирка, українець, освіта середня. Дружина –
Єфросинія Микитівна, діти – Геннадій, Валентина. Без визначених занять. Колишній військовий
чиновник царської армії. В 1917-1922 рр. член ВКП(б). Арештований 25.10.1937 р. за участь в к/р
військово-повстанській орг-ції. 21.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 31.10.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.530-534, 534а/.
Кирилов Павло Миколайович, 1877 р.н., уродж. Борзенського р-ну Чернігівської обл., українець, освіта вища, неодружений. Чорнороб на різних роботах. До 1914 р. працював акцизним чиновником в Польщі. Арештований 16.04.1938 р. за участь в а/р куркульському угрупуванні.
23.04.1938 р. засуджений за ст. 54-10 до ВМП. Реабілітований 31.10.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.372373/.
Кириченко Єрофій Трифонович, 1896 р.н., с. Плавинище Роменського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Олена Іванівна, син – Павло. Завгосп колгоспу Плавинищенської с/р. В
1918 р. брав участь в петлюрівській організації “Вільне козацтво”[29]. Арештований 21.04.1938 р. за
участь в к/р націоналістичній орг-ції, к/р роботу. 08.05.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11
до ВМП. Реабілітований 02.07.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.975-977*/.
Кириченко Микита Савович, 1888 р.н., с. Плавинище Роменського р-ну, українець, освіта
середня. Дружина – Глафіра Самойлівна, діти – Федір, Борис. Рахівник Плавинищенської райспоживспілки. Колишній учасник петлюрівської орг-ції “Вільне козацтво”. Арештований 21.04.1938
р. за участь в к/р націоналістичній орг-ції, к/р роботу. 08.05.1938 р. засуджений за статтями 54-2,
54-11 до ВМП. Реабілітований 02.07.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.975-977*/.
Кисель-Киселенко Олена Григорівна, 1895 р.н., м. Синявка Чернігівського окр., українка,
малописьменна, неодружена. Монашка (мандруюча). Арештована 13.03.1929 р. за розповсюдження а/р літератури. 31.05.1929 р. засуджена на 3 р. концтабору на Соловках. Реабілітована 30.12.1989
р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.679/.
Кисельов Микита Леонтійович, 1906 р.н., с. Підліснівка Сумського р-ну, українець, освіта
середня. Дружина – Єлизавета Пантеліївна, син – Володимир. Вчитель в середній школі № 33 ст.
Ворожба. Арештований 19.04.1938 р. за участь в к/р націоналістичній орг-ції, к/р діяльність в народній освіті. 23.04.1938 р. засуджений за ст. 54-11 до ВМП. Реабілітований 03.12.1957 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.929-930/.
Кисленко Микола Адамович, 1879 р.н., с. Глинськ Роменського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Марія Митрофанівна. Без визначених занять. Колишній секретар Земської управи,
мав зв’язок з денікінськими каральними загонами, яким видавав прихильників радянської влади,
в 1921 р. відступав разом з денікінцями. Арештований 11.04.1929 р. за а/р агітацію, розповсюдження провокаційних чуток. 02.08.1929 р. засуджений за ст. 54-10 на 3 р. концтабору. Реабілітований 29.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.690/.
Кислий Володимир Юхимович, 1890 р.н., м. Білопілля, українець, малописьменний. Дружина – Наталія Дмитрівна, діти – Дмитро, Лідія, Катерина, Микола, Віктор. Тесля “Воєнбуду”
ст. Ворожба. В 1918-1919 рр. був учасником політбанди Шевича; брав участь в розстрілі зібраного
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ревкомом мітингу, побитті комісара, обеззброєнні міліції і вбивстві начальника міліції, тероризував і грабував населення Арештований 25.10.1937 р. за. а/р агітацію серед працівників транспорту. 03.12.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 30.05.1958 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.916/.
Кислий Іван Федорович, 1906 р.н., с. Кисла Дубина Білопільського р-ну, українець, освіта
середня. Дружина – Феодосія Тихонівна, діти – Людмила, Станіслав. Чорнороб в колгоспі с. Кисла Дубина; колишній завідувач Краснопільського відділу народної освіти; колишній директор
школи с. Костянтинівка Краснокутського р-ну. В 1928-1935 рр. член ВКП(б), виключений у зв’язку
з засудженням в 1935 р. за ст.99 КК УРСР, судимість знято. В 1937 р. судимий за ст. 165 КК УРСР
на 2 р. позбавлення волі. Арештований 15.07.1938 р. за участь в а/р українській націоналістичній
повстанській орг-ції, а/р агітацію. 05.10.1939 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 на 5 р. ВТТ. Реабілітований 20.03.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.526*/.
Кисуленко Іван Григорович, 1886 р.н., м. Охтирка, українець, освіта середня. Дружина – Агрипина Євгеніївна. Землевпорядник Управління молочно-м’ясних радгоспів Південно-Центральних і Північно-Західних районів СРСР. В 1918-1920 рр. служив поручиком в армії Колчака, після полону частинами Червоної армії був членом к/р бойової офіцерської орг-ції, яка мала на
меті повалення радянської влади. Арештований 09.02.1938 р. за к/р роботу і агітацію. 24.04.1938
р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 25.01.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр.421/.
Китай Леонтій Андрійович, 1900 р.н., с. Буймер Тростянецького р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Пелагея Пимонівна. Колишній колгоспник (виключений). Арештований 04.08.1933
р. за проведення к/р роботи по підготовці збройного повстання. 20.11.1933 р. засуджений за ст.
54-11 до висилки на 3 р. в Північний край. Реабілітований 30.12.1989 р. /Фр-7641, оп.1, спр.626/.
Кінський Степан Антонович, 1889 р.н., м. Бєла Холмської губ. (Польща), поляк, освіта вища.
Дружина – Ксенія, діти – Інна, Римма, Ірина, Олександр. Вчитель 2-ї Путивльської неповної середньої школи. Арештований 27.09.1937 р. за а/р діяльність в школі, к/р агітацію серед вчителів.
08.12.1937 р. засуджений за статтями 54-10, 54-11 до ВМП. Реабілітований 13.10.1956 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.312/.
Кіча Іван Микитович, 1894 р.н., с. Озаричі Конотопського р-ну, українець, освіта середня.
Дружина – Ганна Іванівна, дочка – Марія. Середняк. В 1918-1919 рр. служив в армії Петлюри, перейшов кордон в Польщу, в СРСР повернувся в 1920 р. Арештований 15.10.1930 р. за а/р агітацію.
23.11.1930 р. засуджений за ст.54-10 до висилки на 3 р. в Північний край. Реабілітований 06.12.1989
р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.720/.
Клещ Андріан Григорович, 1909 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, освіта неповна середня. Дружина – Одарка Андріївна. Агроном в колгоспі Грунської с/р. Арештований 20.11.1937
р. за участь в а/р повстанській орг-ції, яка виступала проти радянської влади. 27.11.1937 р. засуджений за статтями 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 27.11.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр.663-672/.
Клещенко Хана Менделеївна, 1891 р.н., м. Бердичів Київської губ., єврейка, освіта неповна середня. Чоловік – Микола Романович (колишній голова міськради м. Суми), дочка – Поліна. Домогосподарка. Арештована 28.10.1937 р. як дружина зрадника батьківщини (засудженого
03.10.1937 р. за участь в к/р терористичній орг-ції правих до ВМП). 05.02.1938 р. засуджена на 5 р.
ВТТ (стаття не вказана). Реабілітована 07.12.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.539/.
Кліменко Галактіон Омелянович, 1889 р.н., с. Мала Павлівка Грунського р-ну, українець,
малописьменний. Діти – Ганна, Олександра, Іван. Колгоспник, колишній середняк. Арештований 23.02.1938 р. за участь в к/р націоналістичній повстанській орг-ції, к/р агітацію. 05.04.1938 р.
засуджений за ст.54-11 до ВМП. Реабілітований 15.01.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.686-687/.
Кліменко Іван Павлович, 1884 р.н., с. Миропілля Сумського р-ну, українець, освіта 3 кл. народного училища. Дружина – Євдокія Михайлівна, діти – Віра, Олександра, Анатолій. Інспектор технічного контролю на КПВРЗ. В 1903-1908 рр. член партії есерів-максималістів, в 1919-1921,
1924-1935 роках член ВКП(б). Арештований 15.03.1938 р. за участь в есеро-меншовистській націоналістичній повстанській орг-ції. 25.04.1938 р. засуджений за статтями 54-7, 54-10, 54-11 до ВМП.
Реабілітований 24.02.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.383-386/.
Кліменко Самуїл Петрович, 1888 р.н., с. Мала Павлівка Грунського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Ганна, діти – Лукія, Федір, Григорій, Катерина. Колгоспник, колишній середняк. Арештований 28.02.1938 р. за участь в к/р націоналістичній повстанській орг-ції, к/р агітацію.
05.04.1958 р. засуджений за ст.54-11 до ВМП. Реабілітований 15.01.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.686687/.
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Клімов Василь Федотович, 1886 р.н., м. Шостка, українець, освіта нижча. Дружина – Анастасія
Григорівна, дочка – Галина. Бухгалтер фабрики № 6 в м. Шостка. В 1918 р. брав участь в есерівському повстанні в м. Шостка. Арештований 02.04.1938 р. за участь в а/р нелегальній есерівській
орг-ції, а/р агітацію. 29.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11до ВМП. Реабілітований
01.08.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.895-897/.
Кліппа Микола Дем’янівна, 1886 р.н., с. Собичеве Шосткинського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Ксенія Феоктистівна. Без визначених занять; колишній одноосібник. В 1919 р.
брав участь в пограбуванні червоноармійської каси. Арештований 16.03.1938 р. за участь в а/р
націоналістичній повстанській есерівській орг-ції. 13.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1,
54-11 до ВМП. Реабілітований 19.12.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.391-392/.
Кліппа Онисим Дем’янович, 1891 р.н., с. Собичеве Шосткинського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Наталія Климівна, діти – Йосип, Ганна, Петро, Поліна. Робітник Шосткинського лісгоспу; колишній одноосібник, в 1935 р. розпроданий за невиконання держзобов’язань.
Колишній есер, в 1919 р. брав участь в політбанді Корнєва. Арештований 15.04.1938 р. за участь в
українській націоналістичній повстанській есерівській орг-ції. 23.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 18.01.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.441-443/.
Клочко(в) Іван Іванович, 1894 р.н., с. Олексіївське Вишнєволоцького р-ну Калінінської обл.,
росіянин, освіта неповна середня. Дружина – Олена Дмитрівна, діти – Олег, Ігор. Голова РВК м.
Глухів, син церковного старости. Колишній офіцер царської армії, в 1918-1936 рр. член ВКП(б),
виключений як не роззброєний троцькіст. Арештований 04.10.1936 р. за к/р діяльність. 15.01.1937
р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 5 р. тюремного ув’язнення. 10.06.1942 р. помер в Севвостлазі. Реабілітований 26.03.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.876*/.
Кнель Яків Іванович, 1905 р.н., с. Цебрикове Одеської обл., німець, освіта нижча, неодружений. Чоботар в артілі м. Шостка; син куркуля, в 1929 р. розкуркуленого. Арештований 22.10.1933
р. за проведення к/р роботи. 23.02.1934 р. справу припинено за недоказаністю, з-під варти звільнений. /ф.Р-7641, оп.1, спр.632/.
Кнуренко Лука Давидович, 1884 р.н., с. Собичеве Шосткинського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Онисія Федорівна, діти – Петро, Олександр. Контролер ощадкаси в с. Макове
Шосткинського р-ну. З 1903 р. член партії есерів. В 1917 р. організував есерівську організацію,
керував к/р підпіллям. В 1919 р. брав участь в повстанні проти радянської влади, постачав повстанським військам зброю. В 1922-1924 рр. організував відділення к/р організації “Просвіта”. В 1933
р. був судимий за розкрадання колгоспного майна. Арештований 19.06.1937 р. за а/р агітацію,
спрямовану проти заходів на селі, розповсюдження провокаційних чуток, співчуття троцькістам.
19.09.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ (стаття не вказана). 18.10.1938 р. помер в таборі в Єврейській
АО. 03.09.1956 р. справу припинено за недоказаністю обвинувачень. /ф.Р-7641, оп.1, спр.29*/.
Кнуренко Федот Ілліч, 1887 р.н., с. Собичеве Шосткинського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Софія Степанівна, діти – Андрій, Євдокія. Колгоспник. Колишній есер, в 1919
р. брав участь в політбанді Корнєва; брав участь у збройному повстанні проти радянської армії.
Арештований 15.04.1938 р. за участь в українській к/р повстанській есерівській орг-ції. 23.04.1938
р. засуджений за статтями 54-2, 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 18.01.1957 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.441-443/.
Кобелецький Павло Григорович, 1893 р.н., с. Піщане Сумського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Ганна Григорівна, син – Леонід. Тесля в колгоспі, син куркуля, розкуркуленого і
висланого на Північ. В 1931 р. судимий за саботаж на 6 місяців примусових робіт. В 1934 р. судимий за розвал роботи в колгоспі і побиття колгоспника на 1 р. примусових робіт. Арештований
09.10.1937 р. за керівництво а/р внутрішньоколгоспним угрупуванням. 05.12.1937 р. засуджений за
статтями 54-7, 54-10, 54-11 до ВМП. Реабілітований 01.09.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.600-602/.
Кобзаренко Яків Семенович, 1874 р.н., с. Великі Дмитровичі Київської обл., українець, освіта нижча. Дружина – Ольга Федорівна. Пенсіонер; колишній робітник заводу №9 в м. Шостка.
Колишній меншовик, з 1918 р. есер, брав участь у збройному повстанні проти радянської влади.
Арештований 21.04.1938 р. за участь в а/р есерівській орг-ції. 08.05.1938 р. засуджений за статтями
54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 19.12.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.395-397/.
Кобзарь Василь Андрійович, 1883 р.н., м. Білопілля, українець, освіта нижча. Дружина – Пелагея Федорівна, діти – Зінаїда, Михайло. Машиніст депо ст. Білопілля. Арештований 07.12.1937
р. за к/р роботу на залізничному транспорті, шкідництво, тероризуванні бідняцького населення,
а/р агітацію. 30.12.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 до ВМП. Реабілітований 12.12.1956 р. /ф.Р7641, оп.1, спр.502/.
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Кобзарь Григорій Павлович, 1891 р.н., с. Піщане Сумського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Акулина Омелянівна, діти – Дмитро, Мотрона. Тесля, син куркуля. Арештований
14.10.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану на розвал колгоспів, шкідництво. 05.12.1937 р. засуджений за статтями 54-7, 54-10, 54-11 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 01.09.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.600602/.
Кобилінський Ісаак Михайлович, 1899 р.н., хут. Монархи Словечанського р-ну Київської
обл., українець, малописьменний. Дружина – Фекла Іванівна, діти – Сергій, Михайло. Робітник
навчгоспу (учхоз) “Іванівка” Глухівського р-ну. В 1930 р. був засуджений за ст.170 на 2 р. позбавлення волі і 5 р. висилки за контрабандну діяльність в прикордонній з Польщею смузі. Арештований 28.09.1937 р. за к/р діяльність. 28.11.1937 р. засуджений за статтями 54-6, 54-10 на 10 р. ВТТ.
Реабілітований 17.05.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.928/.
Кобушко Андрій Харитонович, 1894 р.н., м. Пирятин Полтавської обл., українець, освіта
нижча. Діти – Володимир, Віктор. Директор Грунської МТС. Арештований 20.03.1938 р. за участь
в а/р українській націоналістичній організації, а/р роботу. 17.10.1939 р. засуджений за статтями
54-10 ч.1, 54-11 на 3 р. ВТТ. Реабілітований 12.12.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.375*/.
Кобцев Микола Федорович, 1895 р.н., хут. Вшивка (тепер Октябрське) Ковіньківської с/р
Глухівського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Марія Семенівна, діти – Олександра, Варвара. Голова колгоспу хут. Вшивка. Арештований 09.03.1933 р. за участь в к/р повстанській орг-ції.
15.05.1933 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 на 3 р. концтабору умовно, з-під варти звільнений. Реабілітований 29.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.593-594/.
Коваленко Григорій Микитович, 1898 р.н., с. Хустянка Смілівського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Марія Федорівна, діти – Микола, Григорій, Марія, Віра, Володимир, Тетяна.
Колгоспник. Колишній учасник “Просвіти” і автокефального руху. В 1932 р. судимий за збройний грабіж на 5 р. позбавлення волі. Арештований 27.10.1937 р. за участь в а/р українській націоналістичній організації, а/р агітацію, вербувальну роботу. 19.11.1937 р. засуджений до ВМП
(стаття не вказана). Реабілітований 04.09.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.554, 564/.
Коваленко Денис Микитович, 1904 р.н., с. Хустянка Смілівського р-ну, українець, освіта середня. Дружина – Єфросинія Яківна, діти – Майя, Алла. Агроном Поповослобідської МТС Буринського р-ну. Арештований 19.09.1937 р. за участь в а/р націоналістичній організації, проводив
шкідницьку роботу в сільському господарстві. 19.11.1937 р. засуджений до ВМП (стаття не вказана). Реабілітований 04.09.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.558, 564/.
Коваленко Дмитро Євдокимович, 1894 р.н., с. Блистова Понорницького р-ну Чернігівської обл., українець, освіта нижча, одружений (інших відомостей немає). Одноосібник; сектант
євангельських християн. Арештований 22.09.1929 р. за а/р агітацію, спрямовану проти заходів
радянської влади на селі. 18.01.1930 р. засуджений за ст.54-10 на 3 р. концтабору. Реабілітований
16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.778/.
Коваленко Кирило Микитович, 1893 р.н., с. Хустянка Смілівського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Ганна Василівна, діти – Віра, Андрій, Іван. Колгоспник. Колишній активний
учасник “Просвіти” і автокефального руху. Арештований 25.02.1938 р. за участь в а/р націоналістичній к/р орг-ції, а/р агітацію. 10.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10, 54-11 до ВМП. Реабілітований 04.09.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.546, 564/.
Коваленко Лаврентій Микитович, 1901 р.н., с. Хустянка Смілівського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Ганна, діти – Порфирій, Василь, Євдокія. Колгоспник. Колишній учасник повстанської організації “Група петлюрівців України”. В 1932 р. судимий за збройний грабіж на 5 р.
позбавлення волі. Арештований 27.10.1937 р. за участь в а/р українській націоналістичній орг-ції,
к/р агітацію. 19.11.1937 р. засуджений до ВМП (стаття не вказана). Реабілітований 04.09.1957 р.
/ф.Р-7641, оп.1, спр.552, 564/.
Коваленко Тимофій Дмитрович, 1900 р.н., с. Беєве Синівського р-ну, 1900 р.н., українець,
неписьменний. Дружина – Марія Петрівна, діти – Ганна, Павло. Куркуль. Доброволець карального загону денікінської армії. Арештований 22.10.1929 р. за а/р агітацію спрямовану проти хлібозаготівель. 13.01.1930 р. засуджений за ст. 54-10 на 3 р. концтабору. Реабілітований 16.11.1989 р.
/ф.Р-7641, оп.1, спр.775/.
Коваленко Федір Іванович, 1896 р.н., м. Суми, українець, освіта нижча. Дружина – Олександра Юхимівна, діти – Володимир, Віктор, Борис, Анатолій. Робітник Сумського машинобудівного технікуму. В 1919-1920 рр. офіцер денікінській армії, емігрував в Болгарію, в СРСР повернувся
в 1923 р. В Болгарії був керівником секції “Спілки повернення на батьківщину”[30] (налагоджували
листування з родичами в СРСР і виїзд в СРСР). Арештований 04.03.1938 р. за антирадянську під70
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ривну роботу. 10.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 06.03.1957
р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.415/.
Коваль Іван Ілліч, 1895 р.н., с. Матвіївка Богодухівського р-ну Харківської обл., українець, освіта середня. Дружина – Ганна Олександрівна, діти – Микола, Олена. Директор неповної середньої
школи в с. Стара Рябина Охтирського р-ну. В 1919 р.н. служив офіцером Олексіївського полку в
армії Денікіна. Колишній член організації “Просвіта” в м. Богодухів. Арештований 06.03.1938 р.
за участь в українській повстанській к/р орг-ції, а/р агітацію, шкідництво. 24.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10, 54-11 до ВМП. Реабілітований 16.09.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.572/.
Ковальов Андрій Миронович, 1885 р.н., м. Шостка, українець, освіта – міське училище. Дружина – Дора Василівна, син – Євген. Бухгалтер контори відділу зв’язку в м. Шостка. В 1918 р. їздив
в м. Київ за допомогою Центральної Ради і німецьких окупантів в поваленні радянської влади;
мав зв’язок з шпигунами, які працювали на користь Польщі. З 1917 р. член УПСР; з 1920 р. брав
участь в нелегальних зібраннях есерівської орг-ції. Арештований 03.04.1938 р. за участь в а/р підпільній повстансько-есерівській орг-ції. 05.05.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-10 ч.1, 54-11
до ВМП. Реабілітований 18.07.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.545/.
Ковальов Микита Васильович, 1898 р.н., с. Собичеве Шосткинського р-ну, українець, письменний. Дружина – Софія Іллівна, діти – Галина, Катерина. Одноосібник. В 1919 р. брав участь в
політбандах Шуби і Корнєва. Арештований 15.04.1938 р. за участь в а/р українській націоналістичній повстанській орг-ції. 23.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 18.01.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.441-443/.
Ковган Макар Самсонович, 1880 р.н., с. Рогинці Роменського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Софія Антонівна, діти – Лідія, Сергій. Без визначених занять. Арештований 11.04.1929
р. за а/р агітацію. 30.08.1929 р. засуджений за ст. 54-10 до позбавлення права проживання в Москві, Ленінграді, Ростові-на-Дону, зазначених округах УРСР з прикріпленням до визначеного місця
проживання на 3 р. Реабілітований 09.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.941/.
Ковтун Ілля Михайлович, 1888 р.н., м. Шостка, українець, освіта нижча. Дружина – Єфросинія Федотівна, діти – Микола, Юрій, Володимир. Електромонтер заводу №9 в м. Шостка. Колишній есер, в 1918 р. учасник петлюрівської політбанди Литовченка; брав участь в збройному
повстанні проти радянської влади в м. Шостка; займався побиттям громадян і єврейськими погромами в м. Новгород-Сіверський. Арештований 10.03.1938 р. за участь в а/р есерівській орг-ції.
08.05.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 19.12.1956 р. /ф.Р7641, оп.1, спр.395-397/.
Ковтун Михайло Тимофійович, 1878 р.н., с. Хоминці Глинського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Уляна, діти – Іван, Грицько, Олекс. (так в документі), Ганна, Надія. Куркуль. Арештований 30.10.1929 р. за а/р агітацію. 13.01.1930 р. засуджений за ст. 54-10 на 3 р. концтабору.
Реабілітований 14.07.1995 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.790/.
Ковтун Олександр Хрисанфович, 1887 р.н., хут. Верещаки Малобубнівської с/р Малобубнівського р-ну Роменського окр., українець, освіта середня. Дружина – Зінаїда Вікторівна. Середняк. Колишній офіцер денікінської армії. Арештований 12.04.1929 р. за а/р агітацію. 14.10.1929 р.
засуджений за ст. 54-10 до висилки в Північний край на 3 р. Реабілітований 30.12.1989 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.689/.
Ковтун Стефан Петрович, 1908 р.н., с. Хоминці Глинського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Уляна Арсентіївна, діти – Олексій, Федір. Колгоспник. Арештований 27.03.1938 р. за
участь в к/р націоналістичній орг-ції, а/р агітацію 15.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10, 54-11
до ВМП. Реабілітований 05.06.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.486-486а/.
Ковшуля Іван Андрійович, 1898 р.н., м. Глухів, українець, освіта вища. Дружина – Наталія
Осипівна, діти – Лариса, В’ячеслав. Вчитель в школі с. Хотминівка Червоного р-ну. В 1924-1925 рр.
служитель релігійного культу. Арештований 16.03.1938 р. за участь в а/р націоналістичній орг-ції.
09.04.1938 р. засуджений за ст. 54-10, 54-11 до ВМП. Реабілітований 17.05.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр.934-935/.
Кожушко Данило Єгорович, 1886 р.н., с. Нова Рябина Охтирського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Афанасія Тимофіївна, діти – Ольга, Віра. Колгоспник. В 1930 р. заарештовувався по підозрі в участі в СВУ. Арештований 07.02.1938 р. за участь в українській повстанській
к/р орг-ції, шкідництво. 24.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10, 54-11 до ВМП. Реабілітований
16.09.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.572/.
Козацький Олександр Онисимович, 1889 р.н., м. Суми, українець, освіта нижча. Дружина
– Єфросинія Михайлівна, діти – Ганна, Борис. Рахівник Сумського спиртогорілчаного заводу. Колишній есер-боротьбіст. Арештований 31.07.1937 р. за к/р агітацію, наклепи на Сталіна, заклики
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до активної боротьби з радянською владою. 17.08.1937 р. засуджений за ст. 54-10 до ВМП. Реабілітований 28.08.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.794*/.
Козаченко Семен Максимович, 1903 р.н., с. Рівне Ровенського р-ну Одеської обл., українець,
освіта середня. Дочка – Зінаїда. Інспектор-методист Буринського райвно. Арештований 28.10.1937
р. за участь в а/р українській націоналістичній орг-ції. 19.11.1937 р. засуджений до ВМП (стаття не
вказана). Реабілітований 21.11.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.452*/.
Козинець Юхим Михайлович, 1888 р.н., хут. Щербинівка Волокитинської с/р Шалигинського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Софія Федорівна, діти – Володимир, Костянтин,
Михайло. Колгоспник. В 1925-1926 рр. був головою церковної общини с. Волокитине. Арештований 18.03.1938 р. за активну участь в к/р націоналістичній повстанській орг-ції, а/р діяльність.
31.03.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 21.11.1956 р. /ф.Р7641, оп.1, спр.347-349/.
Козлов Василь Іпатійович (Опре Данило Іпатійович), 1893 р.н., м. Селітра (Румунія), румун, освіта нижча. Дружина – Єфросинія Петрівна, діти – Зоя, Лідія. Слюсар в артілі “Пролетарій” проммістечка м. Суми. Перебіжчик з Румунії. В 1932-1935 рр. був кандидатом в члени
ВКП(б); виключений за приховування свого прізвища. Арештований 11.10.1937 р. за а/р агітацію, шпигунство. 08.12.1937 р. засуджений за статтями 54-6, 54-10 ч.1 на 8 р. ВТТ. Реабілітований
24.02.1998 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.354*/.
Козлов Сергій Федорович, 1881 р.н., м. Ромни, росіянин, освіта вища. Дружина – Вікторія
Михайлівна. Юрист-консульт Конотопського механічного заводу. Арештований 29.10.1937 р. за
участь в к/р націоналістичній орг-ції, к/р діяльність. В 1905-1917 рр. член партії есерів. 08.05.1938 р.
засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 02.07.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.975977*/.
Козловський Віктор Миколайович, 1886 р.н., с. Алтинівка Кролевецького р-ну, українець,
освіта середня. Дружина – Софія Миколаївна. Робітник фабрики “Союзутиль”; в 1931 р. був розкуркулений і висланий в Караганду на 5 р. Арештований 20.12.1937 р. за участь в к/р націоналістичній українській орг-ції, к/р роботу. 15.04.1938 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 до ВМП. Реабілітований 06.03.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.450/.
Козолуп Яків Григорович, 1905 р.н., с. Річки Річківського р-ну, українець, малописьменний,
неодружений. Середняк. Арештований 23.11.1929 р. як соціально-шкідливий елемент за підпали
господарств односельців, які були свідками в цивільній справі (за якою він мав утримувати незаконнонароджену дитину), погрози зброєю односельцям. 23.11.1929 р. засуджений за ст. 58-10 на 3
р. концтабору. Реабілітований 30.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.770/.
Колдовський Олександр Тимофійович, 1906 р.н., м. Суми, українець, освіта нижча, неодружений. Котельник Рождественського спиртозаводу Курської обл. Арештований 10.12.1937 р. за
участь в шпигунсько-диверсійній орг-ції. 19.01.1938 р. засуджений за статтями 54-6, 54-9 до ВМП.
Реабілітований 06.09.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.616/.
Колєснік Пилип Іванович, 1902 р.н., с. Велика Писарівка Великописарівського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Мотрона, син – Олександр. Бідняк. Арештований 03.03.1933
р. за участь в к/р орг-ції, вербувальну роботу. 08.05.1933 р. засуджений за ст.54-11 до вислання на
спецпоселення на 3 р. Реабілітований 22.02.1971 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.581/.
Колодяжний Захар Пилипович, 1877 р.н., с. Мошенка Охтирського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Ганна Василівна, син – Іван. Без визначених занять; колишній куркуль,
в 1931 р. розкуркулений, висланий на 3 р. в Північний край. Арештований 08.09.1937 р. за к/р агітацію. 16.10.1937 р. засуджений за ст.54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.212/.
Коломієць Олександр Павлович, 1885 р.н., с. Дубовичі Ярославецького (Глухівського) рну, українець, освіта нижча, розлучений. Середняк. Колишній есер, кандидат в Установчі збори
від соціалістів-революціонерів; учасник армій гетьмана і Петлюри, разом з якими емігрував за
кордон, звідки повернувся в 1921 р. В 1918 р. доброволець загону Сірожупанників. В 1921 р. в
с. Дубовичі організовував автокефальну церкву, був освячений на сан священика. Арештований
16.10.1930 р. за а/р діяльність, к/р агітацію. 23.02.1931 р. засуджений за статтями 54-10, 54-6 до висилки в Північний край на 3 р. Реабілітований 09.01.1990 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.715/.
Коломієць Павло Олександрович, 1879 р.н., с. Вороніж Шосткинського р-ну, українець, освіта нижча. Про родину відомостей немає. Колишній жандарм. Без визначених занять; колишній одноосібник, в 1935 р. була вилучена вся земля за невиконання агромінімуму. Арештований
11.12.1936 р. за участь в а/р українському націоналістичному підпіллі. 29.09.1937 р. засуджений за
ст.54-10 ч.2 до ВМП. Реабілітований 01.08.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.378-381/.
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Колос Пантелеймон Георгійович, 1896 р.н., с. Бубнівка Гайсинського р-ну Вінницької обл.,
українець, освіта нижча. Дружина – Марія Яківна, син – Євген. Заступник бухгалтера Сумській
промартілі. Колишній прапорщик царської армії; в 1918-1919 рр. служив в арміях Петлюри і
Денікіна. В 1936 р. судимий на 4 р. позбавлення волі. Арештований 04.03.1938 р. за участь в а/р
орг-ції, а/р агітацію і діяльність. 09.05.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 04.09.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.541/.
Колот Сергій Іванович, 1874 р.н., м. Охтирка, українець, освіта нижча. Дружина – Олександра Андріївна, діти – Михайло, Ганна. Працівник Охтирської насіннєвої станції Головцукру; колишній фабрикант-торговець (до революції мав шкіряний завод в м. Охтирка). Арештований
26.10.1937 р. за а/р агітацію. 18.11.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований
16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.144*/.
Кольченко Роман Опанасович, 1879 р.н., с. Буринь Конотопського окр., українець, освіта нижча, одружений (інших відомостей немає). Куркуль-торговець. Голова церковної ради релігійної
тихонівської общини с. Буринь. Арештований 17.12.1928 р. а/р агітацію. 05.04.1929 р. засуджений
за ст.54-10 до позбавлення права проживання в Москві, Ленінграді, Ростові-на-Дону, зазначених
губерніях і округах УРСР з прикріпленням до визначеного місця проживання на 3 р. Рішенням
Особливої Наради при Колегії ОДПУ від 19.02.1932 р. міра покарання подовжена ще на 3 р. Реабілітований 31.10.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.831/.
Комар Іван Герасимович, 1875 р.н., с. В’язове Грунського р-ну, українець, малописьменний.
Про родину відомостей немає. Куркуль. Арештований 22.10.1929 р. за а/р агітацію. 19.01.1930 р.
засуджений за ст. 58-10 на 3 р. концтабору. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.789/.
Компанець Григорій Ісакович, 1906 р.н., хут. Капітанівка Жовтневої с/р Конотопського р-ну,
українець, освіта нижча. Дружина – Єлизавета Іванівна, син – Микола. Середняк. Арештований
06.05.1932 р. за створення к/р орг-ції, яка мала на меті повалення радянської влади.19.09.1932 р.
засуджений за ст.54-11 на 3 р. концтабору. Реабілітований 26.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.580*/.
Конвісар Тимофій Степанович, 1884 р.н., м. Охтирка Охтирського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Параскева, діти – Марія, Анастасія, Василь. Організатор по боротьбі з сільськогосподарськими шкідниками в колгоспі м. Охтирка. В 1910 р. служив підпрапорщиком 2-го
Гренадерського Ростовського полку царської армії в м. Москва. В 1919 р. був демобілізований в
денікінську армію. Арештований 18.10.1937 р. за к/р агітацію. 14.11.1937 р. засуджений за ст. 54-10
ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.119*/.
Кондратенко Микола Самсонович, 1893 р.н., с. Блотниця Талалаївського р-ну, українець,
освіта нижча. Дружина – Марія Василівна, діти – Анастасія, Микола, Петро. Рахівник Блотницької “Тютюнсировини”; колишній куркуль, в 1930 р. господарство ліквідоване. Служив в арміях
гетьмана, Петлюри, Денікіна. Арештований 10.11.1937 р. за участь в націоналістичній повстанській орг-ції. 19.11.1937 р. засуджений за ст. 54-11 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 27.03.1957 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.445/.
Кондратенко Федір Никифорович, 1885 р.н., с. Грем’ячка Ямпільського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Тетяна, діти – Уляна, Павло. Чорнороб; колишній куркуль, в 1930 р.
судимий на 5 р. позбавлення волі за невиконання держзобов’язань. Під час революції постачав
гайдамаків харчами. Арештований 26.02.1938 р. за к/р агітацію, участь в а/р куркульському угрупуванні. 09.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 03.09.1956 р.
/ф.Р-7641, оп.1, спр.357/.
Кондрашов Никифір Іванович, 1881 р.н., м. Харків, українець, освіта нижча. Дружина – Устинія Семенівна. Маляр 12 дистанції служби шляху ст. Ворожба. В 1900-1917 рр. член партії лівих
есерів. В 1903-1917 рр. секретний співробітник Харківського жандармського управління під прізвиськом “Ципка”. В 1923-1933 рр. член ВКП(б), виключений як есер-провокатор. Арештований
08.04.1938 р. за участь в есеро-меншовистській націоналістичній повстанській орг-ції. 25.04.1938 р.
засуджений за ст. 54-10 до ВМП. Реабілітований 24.02.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.383-386/.
Коноваленко Георгій Олександрович, 1907 р.н., м. Ленінград, українець, освіта середня.
Дружина – Раїса, син – Лев. Без визначених занять, колишній зоотехнік Миропільського р-ну,
син офіцера царського двору. Колишній член ВЛКСМ, в 1937 р. виключений за зв’язок з контрреволюційним елементом. Арештований 19.09.1937 р. за участь в к/р націоналістичній орг-ції.
16.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-8, 54-11 до ВМП. Реабілітований 16.04.1958 р. /ф.Р7641, оп.1, спр.936*/.
Коновалов Степан Федорович, 1890 р.н., м. Суми, росіянин, освіта нижча. Дружина – Марія
Дмитрівна, діти – Лідія, Зінаїда. Головний бухгалтер на залізниці ст. Суми. Служив в арміях Де73
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нікіна і Врангеля. Арештований 31.10.1937 р. за а/р агітацію. 05.12.1937 р. засуджений за ст. 54-10
ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 05.04.1940 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.333*/.
Коновалов Федір Федорович, 1885 р.н., м. Суми, українець, освіта середня. Дружина – Варвара Григорівна, дочка – Зоя. Робітник майстерні Сумського комбінату глухонімих. Колишній
офіцер царської армії; в 1918-1919 рр. поручик армії Денікіна. Арештований 04.03.1938 р. за участь
в к/р військово-повстанській орг-ції. 09.05.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-10 до ВМП. Реабілітований 31.10.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.530-534, 534а/.
Кононенко Степан Іванович, 1904 р.н., с. Краснопілля Краснопільського р-ну, українець,
освіта нижча. Дружина – Наталія Тихонівна, діти – Ганна, Людмила. Бухгалтер Краснопільської
взуттєвої майстерні. Арештований 22.04.1938 р. за участь в к/р повстанській орг-ції, яка мала на
меті повалення радянської влади. 09.05.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 16.04.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.908, 910/.
Конопля Павло Федорович, 1884 р.н., с. Дубовичі Глухівського р-ну, українець, письменний.
Дружина – Ганна Петрівна. Колгоспник. Колишній член церковної ради. Арештований за участь
в к/р націоналістичній орг-ції. 09.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10, 54-11 до ВМП. Реабілітований 17.05.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.934-935/.
Конопленко Василь Тимофійович, 1875 р.н., с. Юнаківка Миропільського р-ну, українець,
малописьменний. Дружина – Акулина. Чоботар взуттєвої майстерні артілі в с. Юнаківка; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений. В 1932 р. засуджений на 2 р. позбавлення волі за невиконання держзобов’язань. Арештований 01.08.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану проти вступу в
колгосп, заходів радянської влади по колгоспному будівництву, розповсюдження провокаційних
чуток. 15.09.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.129*/.
Копаниця Єлисей Феоктистович, 1878 р.н., с. Бранцівка Тростянецького р-ну, українець,
неписьменний. Дружина – Єлизавета Федорівна. Робітник Чупахівського радгоспу; колишній
куркуль, в 1931 р. розкуркулений, висланий, з висилки втік. Арештований 27.10.1937 р. за а/р агітацію. 29.11.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.128/.
Копиця Леонтій Семенович, 1895 р.н., с. Молотове Грунського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Федора, син – Василь. Колгоспник; колишній середняк, в 1931 р. розпроданий за
невиконання держзобов’язань. Служив в армії Денікіна. Арештований 08.02.1938 р. за участь в к/р
повстанській націоналістичній орг-ції. 05.04.1938 р. засуджений за ст. 54-11 до ВМП. Реабілітований 15.01.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.686-687/.
Корж Григорій Назарович, 1885 р.н., с. Клишки Шосткинського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Марія Миронівна, дочка – Катерина. Колгоспник; колишній працівник заводу №9
в м. Шостка. Колишній есер. Арештований 14.04.1938 р. за участь в а/р українській націоналістичній к/р есерівській орг-ції. 24.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 01.08.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.294-297/.
Корж Сергій Якович, 1886 р.н., с. Клишки Шосткинського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Уляна Іванівна, діти – Сергій, Павло. Колгоспник. Колишній есер. Колишній член ВКП(б),
виключений в 1923 р. як провокатор царської поліції. Арештований 11.03.1938 р. за участь в а/р
українській націоналістичній к/р есерівській орг-ції. 24.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10
ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 01.08.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.294-297/.
Коржов Григорій Макарович, 1891 р.н., с. Марківка Лебединського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Євдокія Терентіївна, діти – Віктор, Петро. Головний бухгалтер Штепівської
райспоживспілки. В 1914-1917 рр. був писарем при управлінні військового начальника в м. Лебедин. Арештований 21.04.1938 р. за активну участь в к/р націоналістичній орг-ції, к/р агітацію.
24.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 25.09.1957 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.683/.
Корнєв Григорій Степанович, 1896 р.н., с. Недригайлів Недригайлівського р-ну, українець,
освіта нижча. Дружина – Дарія Федорівна, діти – Микола, Надія, Володимир. Завгосп Низівського
цукрозаводу Краснопільського р-ну. Служив в армії Денікіна; в 1919 р. виступав проти радянської
влади і брав участь в роззброєнні разом з куркулями червоних партизан в с. Недригайлів. Арештований 05.11.1937 р. за а/р агітацію. 05.12.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 30.05.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.915/.
Корнієнко Іларіон Данилович, 1887 р.н., с. Вороніж Шосткинського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Тетяна Андріївна, діти – Василь, Надія, Марія. Середняк. Арештований
16.10.1930 р. за к/р діяльність серед населення, участь в к/р орг-ції. 26.11.1930 р. засуджений за ст.
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54-10 до висилки в Північний край на 3 р. умовно, з-під варти звільнений, справу припинено. Реабілітований 14.07.1995 р. /Фр-7641, оп.1, спр.567, 569*/.
Корнієнко Йосип Трифонович, 1882 р.н., хут. Радчуки Гудимівської с/р Лебединського р-ну,
українець, освіта нижча, одружений (інших відомостей немає). Куркуль. Арештований 08.09.1928
р. за розповсюдження чуток і залякування бідноти неминучістю війни. 11.01.1929 р. засуджений
за ст. 54-10 до висилки на Урал на 3 р. Реабілітований 06.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.866/.
Коробов Василь Андрійович, 1903 р.н., с. Тростянець Харківської обл., українець, освіта вища.
Дружина – Людмила Федорівна, діти – Валерія, Борис. Директор середньої школи в с. Стецьківка.
В 1925-1933 рр. був членом ВКП(б), виключений за невиконання держподатку по хлібозаготівлі.
Арештований 16.04.1938 р. за участь в а/р військово-повстанській орг-ції. 21.04.1938 р. засуджений
за статтями 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 10.08.1956 р. /Фр-7641, оп.1, спр.412-413/.
Коробов Семен Степанович, 1901 р.н., с. Ковіньки Шалигинського р-ну, росіянин, освіта нижча. Дружина – Ганна Гнатівна, діти – Іван, Андрій. Без визначених занять; син куркуля, в 1932 р.
розкуркуленого. Арештований 28.02.1938 р. за участь в а/р куркульському угрупуванні. 07.04.1938
р. засуджений за ст. 54-10 до ВМП. Реабілітований 13.03.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.305/.
Коробченко Прокопій Єлисейович, 1883 р.н., с. Мезенівка Краснопільського р-ну, українець, освіта – церковно-приходська школа, неодружений. Священик Митрофанівської церкви в
с. Поляне Тростянецького р-ну. Арештований 22.06.1929 р. за проведення проповідей, на яких
закликав віруючих готуватись до кінця світу, розповсюджував чутки про загибель радянської влади. 28.10.1929 р. засуджений за ст. 58-10 на 3 р. концтабору. Реабілітований 14.12.1989р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.684/. Арештований 15.10.1937 р. за к/р агітацію, дискредитацію заходів радянської влади, проведення релігійних обрядів. 15.11.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.164*/.
Король Сергій Іванович, 1897 р.н., с. Грунь Охтирського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Мар’яна Федорівна. Чоботар в артілі с. Грунь. Арештований 11.03.1933 р. за участь в к/
р орг-ції, а/р агітацію. 20.04.1933 р. засуджений за ст. 54-11 на 3 р. концтабору. Реабілітований
26.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.596/.
Короткевич Василь Матвійович, 1886 р.н., с. Клишки Шосткинського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Меланія Степанівна, діти – Ярина, Федір, Ганна. Сторож Шосткинського райлісгоспу; колишній куркуль. Арештований 12.02.1938 р. за участь в а/р українській націоналістичній к/р есерівській орг-ції; підтримку зв’язку з політбандою Ващенка. 24.04.1938 р. засуджений за
статтями 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 01.08.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.294-297/.
Костенко Григорій Якович, 1902 р.н., с. Плавинище Роменського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Єфросинія Омелянівна, діти – Наталія, Павло, Микола. Робітник пекарні “Головхліба” в м. Ромни; син куркуля, в 1932 р. розкуркуленого. Арештований 30.04.1938 р. за участь в
к/р націоналістичній орг-ції, к/р роботу. 08.05.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП.
Реабілітований 02.07.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.975*-977/.
Костенко Пилип Федорович, 1898 р.н., м. Шостка, українець, освіта нижча. Дружина – Євгенія Павлівна, діти – Маргарита, Ольга. Майстер ТЕЦ Шосткинського заводу №9. Арештований
19.08.1937 р. за те, що був завербований німецькою розвідкою для проведення шпигунсько-диверсійної роботи. 31.01.1938 р. засуджений за ст. 54-9 до ВМП. Реабілітований 06.03.1957 р. /ф.Р7641, оп.1, спр.429/.
Костенко Семен Якович, 1891 р.н., с. Плавинище Роменського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Марфа Трохимівна, дочка – Ганна. Тесля Роменської насіннєвої бази; колишній
куркуль. В 1933 р. судимий на 4 р. позбавлення волі за злісне невиконання держзобов’язань, вирок скасований облсудом. Арештований 04.05.1938 р. за участь в к/р націоналістичній орг-ції.
08.05.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 02.07.1958 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.975*-977/.
Костриця Гнат Омелянович, 1901 р.н., хут. Капітанівка Конотопського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Марія Олександрівна, діти – Мотря, Олександр. Колгоспник. Арештований 18.05.1932 р. за участь в к/р орг-ції, яка мала на меті повалення радянської влади за ст. 54-11.
21.08.1932 р. слідство припинено за маловажністю скоєного. /ф.Р-7641, оп.1, спр.580/.
Костріко Петро Тихонович, 1897 р.н., м. Глухів, українець, освіта середня. Дружина – Мотря
Василівна, діти – Георгій, Лариса. Бухгалтер в артілі в м. Глухів. В 1924-1929 рр. був попом автокефальної церкви. Служив прапорщиком в арміях гетьмана і Петлюри. Арештований 16.03.1938
р. за участь в к/р націоналістичній орг-ції. 09.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 до
ВМП. Реабілітований 09.04.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.934-935/.
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Кострюков Михайло Олексійович, 1890 р.н., с. Рябчі Брянського р-ну Орловської обл., росіянин, освіта нижча. Дружина – Феоктиста Йосипівна, син – Анатолій. Маляр на КПВРЗ. З 19171918 рр. член партії есерів. Арештований 21.04.1938 р. за участь в есеро-меншовистській націоналістичній повстанській орг-ції. 25.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10, 54-11, 54-7 до ВМП.
Реабілітований 24.02.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 383-386/.
Костюкевич Григорій Федотович, 1894 р.н., с. Вільгор Острозького повіту Волинської губ.
(Польща), українець, освіта середня. Дружина – Оксана Семенівна, діти –Борис, Тамара. Вчитель
школи в с. Вищевеселе Охтирського р-ну. Арештований 21.09.1937 р. за к/р агітацію серед колгоспників і учнів школи. 15.12.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 до ВМП. Реабілітований 19.07.1958
р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.961*/.
Косьминський Болеслав Тимофійович, 1893 р.н., с. Уладівка Вінницького пов. Кам’янецьПодільської губ., поляк, освіта середня. Дружина – Поліна Михайлівна, діти – Віктор, Радій.
Викладач тактики Сумського артучилища. Арештований 21.10.1937 р. за шпигунську діяльність
на користь Польщі. 23.11.1937 р. засуджений за статтями 54-6, 54-11 до ВМП. Реабілітований
22.12.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.447*/.
Котелевський Василь Петрович, 1894 р.н., с. Званне Рильського р-ну Курської обл., росіянин,
освіта середня. Дружина – Олена Іванівна. Рахівник продовольчої бази Сумиторгу. В 1919-1920 рр.
служив в армії Денікіна. Арештований 22.04.1938 р. за участь в к/р військово-повстанській орг-ції.
09.05.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 09.04.1958 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.893/.
Котенко Василь Семенович, 1886 р.н., с. Ганнівка Сумського р-ну, українець, освіта нижча,
одружений (інших відомостей немає). Куркуль. Арештований 10.06.1929 р. за а/р агітацію, спрямовану проти хлібозаготівель, як злісний нездатчик надлишків хліба, погрози і побиття бідняків.
16.08.1929 р. засуджений за ст. 54-10 до висилки в Північний край на 3 р. Реабілітований 16.11.1992
р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.873/.
Котенко Гаврило Семенович, 1884 р.н., с. Ганнівка-Вирівська Улянівського р-ну, українець,
малописьменний. Дружина – Наталія Олексіївна, діти – Федір, Іван, Марія. Колгоспник; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений, висланий з родиною на Північ; з висилки втік, за що в 1932
р. був засуджений на 5 років. Арештований 07.09.1937 р. за к/р агітацію, спрямовану проти радянського устрою і колгоспного будівництва. 29.09.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
Реабілітований 09.06.1964 р. /Фр-7641, оп.1, спр.259/.
Котенко Тимофій Васильович, 1880 р.н., с. Юнаківка Миропільського р-ну, українець, письменний. Діти – Василь, Григорій, Іван. Робітник Нікольського лісництва; колишній куркуль, в
1930 р. розкуркулений, висланий на 3 р. на Північ. В 1918 р. утримував у себе німецьких офіцерів,
допомагав збирати для німців харчі з населення. В 1919 р. утримував денікінців, організовував
збройний напад на відступаючий загін Червоної армії. Арештований 01.10.1937 р. за к/р агітацію,
спрямовану проти колгоспів і радянської влади. 19.10.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р.
ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.209*/.
Котляр Лука Лаврентійович, 1887 р.н., с. Підлипне Конотопського р-ну, українець, освіта
нижча. Діти – Іван, Євдокія, Олександра, Феодосія. Слюсар-інструментальник на ст. Ворожба. В
1917-1918 рр. член партії есерів, член “Вільного козацтва”; в 1924-1935 рр. член ВКП(б), виключений як колишній есер. Арештований 14.04.1938 р. за участь в есеро-меншовистській націоналістичній повстанській орг-ції. 25.04.1938 р. засуджений за статтями 54-7, 54-10, 54-11 до ВМП. Реабілітований 24.02.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.383-386/.
Котляревський Василь Гнатович, 1877 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, освіта нижча. Про родину відомостей немає. Одноосібник. Арештований 24.10.1929 р. за а/р агітацію.
13.01.1930 р. засуджений за ст. 58-10 КК РСФРР на 3 р. концтабору. Реабілітований 16.11.1989 р.
/ф.Р-7641, оп.1, спр.986/.
Кочеткова Євдокія Василівна, 1894 р.н., с. Людинове Брянського р-ну Орловської обл.,
росіянка, освіта нижча. Чоловік – Василь Олексійович (за участь в к/р орг-ції в 1938 р. засуджений
до ВМП), діти – Євген, Олена, Ангеліна. Домогосподарка. Арештована 27.02.1938 р. як дружина
зрадника батьківщини. 16.04.1938 р. засуджений за ст. 58-12 КК РСФРР на 8 р. ВТТ. Реабілітований
24.02.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.805/.
Кошель Андрій Онисимович, 1880 р.н., с. Собичеве Шосткинського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Олександра Савеліївна, діти – Гнат, Ганна, Варвара. Робітник Шосткинських
торфорозробок; колишній куркуль, в 1932 р. господарство ліквідоване, висланий на 5 р. В 1919
р. брав участь в політбанді Шуби. Арештований 15.04.1938 р. за участь в українській націоналіс76
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тичній повстанській орг-ції. 23.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП.
Реабілітований 18.01.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.441-443/.
Кошель Устим Петрович, 1871 р.н., с. Собичеве Шосткинського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Ганна Сергіївна, діти – Савелій, Опанас, Федосія. Колгоспник. Колишній
есер; надавав допомогу політбандам Корнєва і Артамонова. Арештований 15.04.1938 р. за участь
в українській націоналістичній повстанській есерівській орг-ції. 23.04.1938 р. засуджений до 54-10
ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 18.01.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.441-443/.
Кравченко Данило Федорович, 1894 р.н., с. Грузьке Тростянецького р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Горпина Іванівна. Технічний працівник неповної середньої школи с. Грузьке.
Арештований 29.03.1938 р. за участь в к/р націоналістичній повстанській орг-ції, яка мала на меті
повалення радянської влади шляхом збройного повстання. 01.04.1938 р. засуджений за статтями
54-2, 54-7, 54-11 до ВМП. Реабілітований13.02.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.813/.
Кравченко Лаврентій Ілліч, 1884 р.н., хут. Софіївка Будильської с/р Лебединського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Марія Павлівна. Рахівник взуттєвої артілі в м. Лебедин; колишній дворянин, в 1919-1920 рр. підпоручик білої армії. Арештований 04.03.1938 р. за участь в
к/р білогвардійській повстанській орг-ції, к/р агітацію. 09.05.1938 р. засуджений за статтями 54-2,
54-11 до ВМП. Реабілітований 29.11.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.724-726/.
Кравченко Яків Пилипович, 1897 р.н., с. Велика Писарівка Великописарівського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Варвара Прокопівна, діти – Ольга, Дмитро. Середняк. Арештований 03.03.1933 р. за участь в к/р повстанській орг-ції, вербувальну роботу. 08.05.1933 р. засуджений за ст. 54-11 до вислання на спецпоселення на 3 р. Реабілітований 22.02.1971 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр.581/.
Кравчук-Осінна Парасковія Євграфівна, 1901 р.н., м. Гадяч, українка, малописьменна. Чоловік – Кравчук Пилип Зосимович (за к/р діяльність, шпигунство на користь Польщі 14.10.1937
р. засуджений до ВМП), син – Борис (31.10.1937 р. направлений в прийомник-розподільник м.
Харків). Арештована 30.10.1937 р. як соціально-небезпечний елемент за проведення к/р агітації,
спрямованої на дискредитацію заходів партії і уряду. 27.07.1938 р. засуджена за ст. 54-10 до висилки в Казахстан на 3 р. Реабілітована 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.306/.
Крамаренко Юхим Іонович, 1893 р.н., с. Будилка Лебединського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Платонида, син – Анатолій. Без визначених занять. Колишній офіцер армії Колчака. Арештований 04.03.1938 р. за участь в к/р військово-повстанській орг-ції, створення бойового
угрупування, підготовку до збройного повстання. 21.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11
до ВМП. Реабілітований 31.10.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.530-534, 534а, 534-з/.
Крамской Прокопій Микитович, 1903 р.н., с. Вільне Великописарівського р-ну, росіянин,
малописьменний. Дружина – Параска. Арештований 21.04.1932 р. за участь в к/р повстанській
орг-ції, надання матеріальної допомоги політбанді Трохова. 01.08.1932 р. засуджений за ст. 54-11
на 3 р. концтабору. Реабілітований 30.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.753/.
Красіков Олексій Парфенович, 1884 р.н., с. Студенець Костюківського р-ну Могильовської
губ., росіянин, освіта вища. Дружина – Варвара Єгорівна, діти – Раїса, Лариса, Василь. Викладач
СШ № 6 м. Суми. Колишній офіцер царської армії, в 1905 р. брав участь у придушенні робочого
страйку в м. Кронштадт. В 1919 р. служив в армії Денікіна. Арештований 01.08.1937 р. за висловлювання невдоволення радянською владою; працюючи в школі, переслідував комсомольців і
піонервожатих. 17.08.1937 р. засуджений за ст.54-10 ч.1 до ВМП. Реабілітований 23.07.1958 р. /ф.Р7641, оп.1, спр.969*/.
Красножон Андрій Андрійович, 1879 р.н., с. Ядлівка Ніжинського р-ну Чернігівської обл.,
українець, освіта нижча. Дружина – Дарія Іванівна, діти – Пелагея, Тетяна. Столяр на КПВРЗ. В
1903-1905 рр., 1917-1918 рр. член партії меншовиків. Арештований 11.03.1938 р. за участь в есероменшовистській націоналістичній повстанській орг-ції. 25.04.1938 р. засуджений за ст.54-10 ч.1 до
ВМП. Реабілітований 24.02.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.383-386/.
Краснощьок Максим Андрійович, 1884 р.н., с. Аксютинці Роменського р-ну, українець,
письменний. Дружина – Параскева, діти – Яків, Віра, Василь. Без визначених занять. В 1928-1933
рр. служитель релігійного культу тихонівської орієнтації. В 1936 р. брав участь в “волинці” церковників в с. Аксютинці проти закриття церкви і зняття дзвонів, судимий на 2 р позбавлення волі.
Арештований 01.12.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану проти колгоспів, виборів в Верховну Раду,
організацію “волинки” колгоспників за відкриття церкви. 03.12.1937 р. засуджений за ст.54-10 ч.2
на 10 р. ВТТ. Реабілітований 06.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.254/.
Красуля Іван Сергійович, 1901 р.н., с. Миколаївка Хотінського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Анастасія Павлівна, діти – Пелагея, Лідія, Василь, Микола. Голова колгоспу в с. Стець77
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ківка Хотінського р-ну. В 1932-1937 рр. член ВКП(б). Арештований 05.04.1938 р. за участь в військово-бойовій повстанській орг-ції; к/р роботу. 19.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до
ВМП. Реабілітований 17.07.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.543/.
Кратковський Федір Васильович, 1888 р.н., м. Суми, українець, освіта нижча. Дружина
– Ганна Григорівна, діти – Олександр, Леонід, Ольга. Без визначених занять. При Гетьмані служив помічником секретаря цивільного відділення окружного суду. В 1919-1920 рр. служив в арміях Денікіна і Врангеля. Арештований 22.04.1938 р. за участь в к/р військово-повстанської орг-ції.
09.05.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 19.06.1957 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.495/.
Крель Яків Юрійович, 1894 р.н., с. Хрещатик Смілівського р-ну, німець, освіта нижча. Дружина – Ярина, діти – Георг, Яків, Катерина, Маргарита. Колгоспник. В 1919 р. допомагав військам
Денікіна. В 1924 р. брав активну участь в релігійному русі лютеранської церкви. В 1933 р. був
судимий як голова колгоспу на 1 р. примусових робіт за невиконання сільрадою податків. Арештований 12.02.1938 р. за к/р агітацію. 21.09.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.2, 54-11 до ВМП.
Реабілітований 02.07.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.978-979/.
Кречетов Яким Матвійович, 1881 р.н., с. Ковіньки Шалигинського р-ну, росіянин, освіта середня, неодружений. Без визначених занять, колишній служитель культу в с. Зінове Путивльського р-ну. Арештований 19.10.1937 р. за проведення під виглядом релігійних обрядів а/р діяльності,
спрямованої проти партії і уряду. 26.11.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.25/.
Крєпак Марія Хомівна, 1890 р.н., хут. Саєве Козельненської с/р Недригайлівського р-ну, українець, малописьменний, про родину відомостей немає. Домогосподарка, в 1919-1920 рр. монашка Ладанського жіночого монастиря. Арештована 28.08.1937 р. за к/р агітацію, спрямовану
проти колгоспного ладу і радянської влади. 27.11.1937 р. засуджена за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
28.03.1939 р. справу припинено за недостатністю доказів. /ф.Р-7641, оп.1, спр.330/.
Кривич Тимофій Пилипович, 1900 р.н., с. Дубки Нікольсько-Усурійської приміської смуги Приморської обл., росіянин, освіта нижча. Дружина – Катерина Миколаївна, діти – Борис,
Валентина. Завідувач ресторану Путивльської райспоживспілки. До 1935 р. мешкав в м. Харбін,
де підтримував зв’язок зі своїми родичами, які були агентами японської розвідки. Арештований 21.11.1937 р. за к/р роботу. 04.01.1938 р. засуджений за ст. 54-6 на 10 р. ВТТ. Реабілітований
13.08.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.575*, 576/.
Кривогуз Павло Лукич, 1904 р.н., с. Хмелів Смілівського р-ну, українець, освіта нижча, неодружений. Ветфельдшер в радгоспі “Дальстроя”; син куркуля, в 1930 р. розпроданого, разом з
родиною висланого на Північ на 3 р. В 1933 р. був судимий за к/р діяльність за ст. 54-10 на 3 р. ВТТ.
Арештований 29.07.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану проти держсільгоспзаготівель і підписки
на державну позику. 09.09.1937 р. засуджений за ст. 54-10 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 15.01.1958
р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.776*/.
Кривоножко Петро Миколайович, 1903 р.н., с. Турєєвка Сосницького р-ну Чернігівської
обл., українець, освіта вища. Дружина – Юлія Филимонівна, дочка – Віта. Викладач Глухівського
педтехнікуму; син куркуля. Арештований 19.03.1938 р. за участь в а/р шпигунсько-повстанській
орг-ції, керованій польським центром ОУН. 26.09.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 на 10
р. ВТТ. Реабілітований 14.09.1956 р. /Фр-7641, оп.1, спр.346/.
Криворотенко Євгенія Петрівна, 1874 р.н., с. Берестівка Липоводолинського р-ну, українка,
освіта нижча, не одружена. Без визначених занять; колишня куркулька, в 1931 р. розкуркулена,
була вислана на Урал. Арештована 11.09.1937 р. за а/р агітацію спрямовану проти колгоспного
будівництва, розповсюдження провокаційних чуток. 21.09.1937 р. засуджена на 8 р. ВТТ (стаття не
вказана). Реабілітована 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.38/.
Криворучко Гнат Петрович, 1877 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Харитина Іванівна, діти – Михайло Марія, Василь. Колгоспник. Арештований
14.10.1937 р. за участь в а/р повстанській орг-ції, яка мала на меті підготовку і здійснення збройного повстання, спрямованого проти радянської влади для створення “Самостійної України”,
вербувальну роботу, здійснення терористичних і шкідницьких актів. 08.11.1937 р. засуджений за
статтями 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 08.10.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.759767/.
Кривошей Григорій Артемович, 1903 р.н., хут. Кулики Лебединської с/р Лебединського рну, українець, освіта нижча. Дружина – Василина Яківна, діти – Катерина, Іван, Микола. Конюх
в колгоспі; син куркуля розкуркуленого. Арештований 16.10.1937 р. за к/р роботу, а/р агітацію,
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спрямовану проти Сталіна, зрив роботи в колгоспі. 18.11.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10
р. ВТТ. Помер 10.02.1938 р. в м. Лебедин. Реабілітований 24.02.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.324/.
Кривущенко Григорій Якович, 1877 р.н., с. Дорошівка Ямпільського р-ну, українець, освіта
– 1 кл. сільської школи. Дружина – Олена Яківна, діти – Пилип, Дмитро. Без визначених занять;
колишній куркуль, в 1933 р. розкуркулений. Арештований 16.11.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану проти підписки на позику “Оборона країни”, ідеалізування ворогів народу, розповсюдження
провокаційних чуток. 27.11.1937 р. засуджений на 8 р. ВТТ (стаття не вказана). Реабілітований
30.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.238*/.
Кривущенко Федір Васильович, 1884 р.н., с. Боромля Тростянецького р-ну, українець, освіта нижча. Конюх на Тростянецькому деревообробному заводі; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений, разом з родиною висланий на Урал. Арештований 25.10.1937 р. за а/р агітацію; к/р
діяльність, участь в куркульській волинці проти активу сільради, нерадиве відношення до роботи. 15.11.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.145/.
Криловецький Феодосій Дорофійович, 1888 р.н., с. Яструбине Хотінського р-ну, українець,
освіта нижча. Дружина – Марфа Дмитрівна, діти – Петро, Ніна. Колгоспник. Колишній член
УПСР. Арештований 08.02.1938 р. за участь в есерівській повстанській к/р орг-ції, метою якої було
повалення радянської влади шляхом збройного повстання. 16.04.1938 р. засуджений за статтями
54-2, 54-8, 54-11 до ВМП. Реабілітований 17.08.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.410-411/.
Крицький Гнат Романович, 1890 р.н., с. Підлипне Конотопського р-ну, українець, освіта середня. Дружина – Федора Дем’янівна, діти – Олександр, Олег, Петро, Ганна, Софія. Завідувач
модельним складом на КПВРЗ. Колишній есер. Арештований 21.04.1938 р. за участь в есеро-меншовистської націоналістично-повстанської орг-ції. 25.04.1938 р. засуджений за статтями 54-7, 5410, 54-11 до ВМП. Реабілітований 24.02.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.383-386/.
Криштоп Юрій Йосипович, 1901 р.н., с. Вільшана Недригайлівського р-ну, українець, освіта
вища. Дружина – Олександра Матвіївна. Дільничний ветеринарний лікар Верхньосироватського
ветеринарного пункту. Арештований 19.04.1938 р. за участь в к/р повстанській орг-ції, яка мала
на меті повалення радянської влади шляхом збройного повстання. 21.04.1938 р. засуджений за
статтями 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 21.09.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.635*/.
Крівцун Георгій Олександрович, 1898 р.н., с. Пархомівка Краснокутського р-ну Харківської
обл., українець, освіта неповна вища, неодружений. Теплотехнік Кияницького цукрозаводу ім.
Кірова. В 1919 р. служив в арміях Денікіна і Врангеля, після їх розгрому емігрував за кордон.
Арештований 22.02.1938 р. за участь в а/р повстанській організації, яка мала на меті повалення
радянської влади шляхом збройного повстання, шкідницьку діяльність. 23.03.1938 р. засуджений
за статтями 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 31.07.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.511-512/.
Кроленко Іван Іванович, 1877 р.н., м. Ромни, українець, освіта нижча. Дружина – Варвара
Василівна, діти – Єлизавета, Олена, Раїса, Зінаїда. Без визначених занять. В 1919 р. при денікінцях
був членом міської управи, евакуювався з денікінцями. Арештований 10.04.1929 р. за а/р агітацію.
30.08.1929 р. засуджений за ст. 54-10 до позбавлення права проживання в Москві, Ленінграді, Ростові-на-Дону, зазначених округах УРСР з прикріпленням до зазначеного місця проживання на 3
р. Реабілітований 09.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.941/.
Кроткевич Григорій Степанович, 1882 р.н., с. Царівці Слуцького р-ну (Білорусія), білорус,
освіта нижча. Дружина – Віра Матвіївна, діти – Костянтин, Катерина, Ніна. Бухгалтер артілі інвалідів в м. Глухів. Арештований 23.08.1937 р. за а/р агітацію, к/р діяльність. 05.11.1937 р. засуджений за ст. 54-6 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 30.05.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.911-912*/.
Кругляк Антон Савелійович, 1864 р.н., с. Низи Краснопільського р-ну Сумської обл., українець, неписьменний. Діти – Василь, Григорій, Оксана. Сторож в артілі Низівської с/р; колишній
куркуль. Арештований 22.12.1932 р. за а/р діяльність, спрямовану проти колгоспного руху за ст.
54-10. 30.12.1932 р. слідчу справу припинено в зв’язку з недостатністю доказів і з похилим віком,
з-під варти звільнений. /ф.Р-7641, оп.1, спр.582/.
Крупський Владислав Йосипович, 1886 р.н., м. Одеса, поляк, освіта середня. Землевпорядник Хотінського райземвідділу. Арештований 04.03.1938 р. за участь в військово-повстанській
орг-ції, шкідницьку роботу в сільському господарстві, шпигунство на користь Польщі. 09.05.1938
р. засуджений за статтями 54-2, 54-6, 54-11 до ВМП. Реабілітований 15.08.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр.619/.
Крушеницький Віктор Лукич, 1905 р.н., с. Домантове Чорнобильського р-ну, Київської обл.,
українець, освіта нижча. Дружина – Тамара Боніфатіївна, дочка – Тетяна. Дільничний лісовод
Слоутського лісництва Глухівського райлісгоспу. Арештований 26.11.1937 р. за участь в к/р шпи79
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гунській орг-ції, вербувальну роботу, шкідницьку діяльність на користь Польщі. 21.09.1938 р. засуджений за статтями 54-6, 54-7, 54-11 на 8 р. концтабору. Реабілітований 28.11.1966 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.377/.
Кудін Антон Никифорович, 1888 р.н., м. Охтирка, українець, освіта нижча. Дружина – Мотрона Наумівна, діти – Олександр, Йосип, Максим, Ольга, Микола, Стефан, Галина. Муляр Охтирського житлокоопу. В 1918 р. добровільно служив в гетьманській варті. Арештований 03.11.1937
р. за к/р агітацію. 05.12.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Постановами начальника
УНКВС від 25.12.1939 р. і обласного прокурора від 28.12.1939 р. термін покарання зменшено до 2-х
років. Реабілітований 30.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.325*/.
Кудлай Григорій Захарович, 1909 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Надія, син – Володимир. Конюх в середній школі Грунського р-ну; колишній куркуль,
в 1929 р. розкуркулений. В 1933 р. судимий на 6 р. позбавлення волі за збройний грабіж. Арештований 14.10.1937 р. за участь в а/р повстанській орг-ції, яка мала на меті організацію збройного
повстання проти радянської влади для створення “Самостійної України”; здійснення шкідницьких і терористичних актів. 08.11.1937 р. засуджений за статтями 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 до ВМП.
Реабілітований 08.10.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.759-767/.
Кузьменко Григорій Євдокимович, 1914 р.н., с. Вільшана Недригайлівського р-ну, українець, освіта нижча, неодружений. Червоноармієць. Арештований 22.08.1940 р. за здачу в полон
білофінам без надання супротиву. 13.09.1940 р. засуджений на 5 р. ВТТ (стаття не вказана). Реабілітований 13.02.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.898/.
Кузьмич Лука Устимович, 1894 р.н., с. Собичеве Шосткинського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Катерина Григорівна, діти – Ольга, Степан. Робітник лісництва в с. Свеса Ямпільського р-ну; колишній куркуль, в 1933 р. розкуркулений. В 1919 р. брав участь в повстанні
проти радянської влади. Арештований 06.04.1938 р. за участь в а/р націоналістичній повстанській
есерівській орг-ції. 13.04.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований
19.12.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.391-392/.
Кузьмін Володимир Васильович, 1885 р.н., м. Шостка, малописьменний. Дружина – Єфросинія Іванівна, син – Олександр. Майстер на Шосткинській фабриці №6. В 1918 р. брав участь у
збройному есерівському повстанні проти радянської влади. Арештований 30.04.1938 р. за участь
в нелегальній а/р есерівській орг-ції, а/р агітацію. 05.05.1938 р. засуджений за статтями 54-10 ч.1,
54-11 до ВМП. Реабілітований 19.06.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.488/.
Кукарешников Павло Григорович, 1891 р.н., м. Глухів, українець, малописьменний. Дружина – Ганна Йосипівна, діти – Галина, Микола. Робітник Шосткинського заводу № 53. В 1918 р.
член партії есерів. Арештований 03.04.1938 р. за участь в а/р к/р націоналістичній повстанській
орг-ції. 13.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-10, 54-11 до ВМП. Реабілітований 30.12.1956
р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.406-408/.
Кукнер Володимир Андрійович, 1910 р.н., м. Лібава (Латвія), латиш, освіта 7 класів. Дружина – Клавдія Іллівна. Військовий технік ІІ рангу 90 РАБ. Арештований 14.12.1937 р. за к/р діяльність, шкідництво. 22.02.1938 р. засуджений за статтями54-6, 54-11 на 10 р. ВТТ. Реабілітований
08.01.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.701/.
Кулик Андріан Васильович, 1898 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, малописьменний.
Дружина – Ксенія Іллівна, діти – Варвара, Катерина, Григорій, Марія, Яків. Без визначених занять,
колишній середняк. Арештований 14.10.1937 р. за участь в а/р повстанській орг-ції, яка мала на
меті підготовку і здійснення збройного повстання проти радянської влади для створення “Самостійної України”, вербувальну роботу, здійснення терористичних і шкідницьких актів. 08.11.1937
р. засуджений за статтями 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 08.10.1957 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.759-767/.
Кулик Леонтій Трохимович, 1905 р.н., с. Довжик Грунського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Одарка Юріївна. Колгоспник. Арештований 20.11.1937 р. за участь в а/р повстанській
орг-ції, яка виступала проти радянської влади. 27.11.1937 р. засуджений за статтями 54-2, 54-7, 548, 54-11 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 27.11.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.663-672/.
Кулик Павло Лаврентійович, 1909 р.н., с. Плавинище Роменського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Марія Омелянівна, дочка – Ольга. Колгоспник. Арештований 28.04.1938 р. за
участь в к/р націоналістичній орг-ції, к/р діяльність. 08.05.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 5411 до ВМП. Реабілітований 02.07.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.975-977*/.
Кулик Петро Трохимович, 1885 р.н., с. В’язове Грунського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Уляна Степанівна, син – Василь. Без визначених занять; колишній куркуль, в 1929 р.
розкуркулений. Арештований 08.09.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану проти колгоспів, розпов80
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сюдження провокаційних чуток про війну. 25.10.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.211/.
Кулик Тимофій Карпович, 1907 р.н., с. Яблучне Охтирського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Параска, син – Іван. Куркуль, в 1931 р. розпроданий. Арештований 10.03.1931 р. за а/р
діяльність, спрямовану проти колективізації сільського господарства. 07.04.1931 р. засуджений за
статтями 54-8, 54-10 на 3 р. концтабору. Реабілітований 30.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.712*/.
Кулик Федір Григорович, 1894 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, малописьменний.
Дружина – Ксенія. Колгоспник. В 1932 р. судимий на 3 р. позбавлення волі за а/р агітацію. Арештований 14.10.1937 р. за участь в а/р повстанській орг-ції, яка мала на меті підготовку і здійснення
збройного повстання проти радянської влади для створення “Самостійної України”, вербувальну
роботу, здійснення терористичних і шкідницьких актів. 08.11.1937 р. засуджений за статтями 54-2,
54-7, 54-8, 54-11 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 08.10.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.759-767/.
Куликов Олександр Михайлович, 1883 р.н., с. Білиця Ямпільського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Варвара Омелянівна, діти – Ніна, Володимир. Майстер заводу №9 в м. Шостка. З 1917 р. член партії соціал-революціонерів. В 1918 р. брав участь у збройному повстанні
проти радянської влади. Арештований 21.04.1938 р. за участь в а/р есерівській орг-ції. 08.05.1938
р. засуджений за статтями 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 19.12.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр.395-397/.
Кулік Василь Андрійович, 1884 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, освіта нижча. Про
родину відомостей немає. Одноосібник. Арештований 24.10.1929 р. за а/р агітацію. 13.01.1930 р.
засуджений за ст. 58-10 КК РСФРР на 3 р. концтабору. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр.986/.
Кулік Григорій Архипович, 1883 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, освіта нижча, про
родину відомостей немає. Одноосібник. Арештований 24.10.1929 р. за а/р агітацію. 13.01.1930 р.
засуджений за ст. 58-10 КК РСФРР на 3 р. концтабору. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр.986/.
Кулік Іван Антонович, 1890 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, освіта нижча. Про родину відомостей немає. Одноосібник. Арештований 24.10.1929 р. за а/р агітацію. 13.01.1930 р. засуджений за ст. 58-10 КК РСФРР на 3 р. концтабору. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр.986/.
Кулік Іван Миколайович, 1886 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, освіта нижча. Про
родину відомостей немає. Одноосібник. Арештований 24.10.1929 р. за а/р агітацію. 13.01.1930 р.
засуджений за ст. 58-10 КК РСФРР на 3 р. концтабору. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр.986/.
Кулініч Олександр Семенович, 1899 р.н., с. Горськ Городнянського р-ну Чернігівської обл.,
українець, освіта вища. Дружина – Ганна Никифорівна, діти – Валентин, Нінель. Вчитель Кролевецької школи; син дяка (в 1911-1915 рр.). В 1925-1935 рр. був членом ВКП(б), виключений за
прояви к/р націоналізму. Арештований 08.03.1938 р. за участь в к/р націоналістичній українській
орг-ції, к/р діяльність в школах. 15.04.1938 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 до ВМП. Реабілітований
06.03.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.450/.
Куліш Іван Васильович, 1901 р.н., м. Лебедин, українець, освіта середня. Дружина – Ганна Казимирівна. Завідувач бібліотекою Сумського хімтехнікуму. Арештований 27.03.1938 р. за активну
участь в к/р повстанській орг-ції РОВС, а/р агітацію. 10.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2,
54-7, 54-11 до ВМП. Реабілітований 23.07.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.974/.
Куліш Павло Федорович, 1881 р.н., м. Суми, українець, освіта нижча. Дружина – Фаїна Петрівна, дочка – Ганна. Завідувач відділу промтоварів магазину №23 “Сумиторгу” в м. Суми. Арештований 28.04.1938 р. за участь в к/р військово-повстанській орг-ції, к/р агітацію. 09.05.1938 р.
засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 08.02.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.460461/.
Кулішов Микола Гаврилович, 1898 р.н., м. Суми, росіянин, освіта середня. Дружина – Катерина Іванівна, син – Микола. Викладач в СШ №3 м. Суми; син власника цегельного заводу в м.
Суми. В 1919 р. служив в білій армії. Арештований 05.12.1937 р. за а/р роботу в школі. 05.12.1937 р.
засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 26.03.1955 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.269*/.
Кульбачна Парасковія Федорівна, 1889 р.н., хут. Саєве Козельненської с\р Недригайлівського р-ну, українка, неписьменна, незаміжня. Без визначених занять; колишня куркулька-одноосібниця, в 1930 р. розкуркулена і вислана на Північ, в 1933 р. з висилки втекла. Арештована
19.11.1937 р. за а/р агітацію, розповсюдження провокаційних чуток. 27.11.1937 р. засуджена на 10
р. ВТТ (стаття не вказана). Реабілітована 26.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.244/.
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Кульчицький Сергій Гаврилович, 1897 р.н., с. Ольховець Новоушицького р-ну Вінницької
обл., українець, освіта середня. Дружина – Марія Іванівна, діти – Інна, Микола, Ніна. Рахівник в
колгоспі с. Вороніж Шосткинського р-ну; до 1936 р. священик автокефальної церкви. Арештований 29.11.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану проти існуючого ладу, розповсюдження провокаційних чуток про війну. 01.12.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ (стаття не вказана). Реабілітований
24.101.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.341/.
Курах Володимир Андрійович, 1910 р.н., м. Стрий Станіславської губ. (Польща), українець,
освіта середня. Дружина – Софія Андріївна, діти – Ірина, Валентина. Директор неповної середньої школи в с. Біжівка Смілівського р-ну. В 1927 р. емігрував з Польщі в СРСР, в Польщі затримувався за розповсюдження революційних листівок. Арештований 14.09.1935 р. за те, що прибувши
в СРСР зі шпигунськими цілями, проводив к/р роботу. 08.12.1937 р. засуджений за ст. 54-11 до
ВМП. Реабілітований 30.01.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.477-478/.
Курбацький Михайло Петрович, 1883 р.н., с. Собичеве Шосткинського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Лідія Іванівна, діти – Петро, Федір, Олександр, Іван. Колгоспник. З 1917
р. член партії есерів. В 1919 р. керував а/р есерівським повстанським загоном, брав участь в боях
проти Червоної армії; колишній учасник політбанди Артамонова. Арештований 05.04.1938 р.
за участь в а/р к/р націоналістичній повстанській есерівській орг-ції. 13.04.1938 р. засуджений за
статтями 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 19.12.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.391-392/.
Курбацький Никифір Іванович, 1893 р.н., с. Собичеве Шосткинського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Марія Степанівна, діти – Ганна, Михайло, Анастасія. Одноосібник. В
1919 р. брав участь в політбанді Шуби. В 1933 р. арештовувався за саботаж хлібозаготівель. Арештований 15.04.1938 р. за участь в українській націоналістичній орг-ції. 23.04.1938 р. засуджений за
статтями 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 18.01.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.441-443/.
Курочкін Павло Федорович, 1894 р.н., с. Шпилівка Сумського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Катерина Олексіївна, дочка – Олександра. Рахівник Сумського хлібозаводу. Колишній
унтер-офіцер царської армії; в 1919 р. в білій армії служив писарем при гарнізонному начальнику.
Арештований 04.03.1938 р. за участь в к/р військово-повстанській орг-ції. 24.04.1938 р. засуджений
за статтями 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 31.10.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.530-534, 534а/.
Кухаренко Костянтин Лазарович, 1895 р.н., с. Марківка Штепівського р-ну, українець, освіта неповна вища. Діти – Юлія, Борис, Володимир. Директор школи №3 в м. Суми. В 1919-1920
рр. офіцер армії Денікіна. Арештований 07.04.1938 р. за участь в к/р військово-повстанській оргції, вербувальну роботу. 24.03.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований
31.10.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.530-534, 534-а/.
Куц Григорій Васильович, 1903 р.н., с. Хустянка Смілівського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Харитина Гаврилівна, діти – Марія, Уляна, Ганна, Наталія, Іван. Чоботар-кустар; син
куркуля, в 1930 р. розкуркуленого, висланого на Урал. Арештований 28.10.1937 р. за участь в повстанській націоналістичній орг-ції і автокефальному русі, а/р агітацію. 19.11.1937 р. засуджений за
статтями 54-7, 54-11 до ВМП. Реабілітований 31.07.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.564; оп.5, спр.285/.
Куц Михайло Олександрович, 1886 р.н., с. Вороніж Шосткинського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Тетяна Олексіївна, діти – Ірина, Марія, Олександр. Вчитель в школі хут. Масиків Воронізької с/р Шосткинського р-ну. Колишній член партії лівих соціалістів-революціонерів. В 1918 р. був міським головою с. Вороніж. Арештований 27.01.1930 р. за участь в к/р орг-ції,
а/р агітацію за ст.54-11. 26.02.1930 р. справу припинено, з-під варти звільнений. Арештований
04.07.1941 р. в Новосибірській обл. за ст. 58-58-10 КК РСФРР. Інших відомостей немає. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.567*/.
Куц Семен Іванович, 1890 р.н., хут. Василівщина Маловільмівської с/р Сумського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Ксенія Пимонівна, діти – Надія, Віра, Євген. Вагівник на ст. Суми.
Колишній офіцер царської армії, дезертир Червоної армії. Арештований 29.07.1937 р. за те, що
в 1919 р. видавав білим, німцям, гайдамакам родини червоноармійців і партизан, підтримував
колишнього поміщика Линтварьова. В 1930-1937 рр. член ВКП(б), виключений. 10.09.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 до ВМП. Реабілітований 11.09.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.999*/.
Куценко Яків Омелянович, 1883 р.н., хут. Олексіївський Катеринівської с/р Лебединського
р-ну, українець, освіта нижча. Діти – Олена, Марія, Ганна, Олексій, Олександра. Слюсар в майстерні колгоспу Грунської с/р. Арештований 20.04.1938 р. за активну участь в к/р націоналістичній
повстанській орг-ції, к/р агітацію. 24.04.1938 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 25.09.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.683/.
Кучер Пилип Остапович, 1881 р.н., с. В’язове Грунського р-ну, українець, малописьменний.
Дружина – Устинія, діти – Василь, Іван. Колгоспник. В 1921 р. брав участь в політбанді Дорошка.
82

Частина І. “Під грифом “таємно”
Арештований 08.03.1938 р. за участь в к/р націоналістичній повстанській орг-ції. 05.04.1938 р. засуджений за ст. 54-11 до ВМП. Реабілітований 15.01.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.686-687/.
Кучер Федір Герасимович, 1897 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, малописьменний.
Дружина – Лукерія, дочка – Ліда. Колгоспник. Арештований 14.10.1937 р. за участь в а/р повстанській орг-ції, яка мала на меті підготовку і здійснення збройного повстання проти радянської влади для створення “Самостійної України”, вербувальну роботу, терористичні і шкідницькі акти. 08.11.1937 р. засуджений за статтями 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 на 10 р. ВТТ. Реабілітований
08.10.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.759-767/.
Кучеренко Андрій Тихонович, 1882 р.н., с. Совинка Конотопського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Агрипина Федорівна, діти – Василь, Олександр. Токар на КПВРЗ. В 1917-1918
рр. член партії есерів-максималістів. Арештований 16.04.1938 р. за участь в есеро-меншовистській
націоналістичній повстанській орг-ції. 25.04.1938 р. засуджений за статтями 54-7, 54-10, 54-11 до
ВМП. Реабілітований 24.02.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.383-386/.
Кучеренко Петро Григорович, 1896 р.н., с. Сахни Конотопського р-ну, українець, освіта 3 кл.
церковно-приходської школи. Дружина – Катерина Іванівна, діти – Віра, Тамара. Вагівник на ст.
Конотоп. В 1918-1919 рр. служив в армії Петлюри. Арештований 11.03.1938 р. за участь в українській націоналістичній к/р орг-ції. 23.04.1938 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 до ВМП. Реабілітований
23.10.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.674*/.
Кучма Іван Хомич, 1876 р.н., с. Великий Самбір Конотопського р-ну, українець, неписьменний. Дружина – Дарія Олексіївна, діти – Степанида, Андрій, Парасковія, Петро, Євдокія.
Середняк. Арештований 21.03.1931 р. за участь в повстанській орг-ції ШПВУ “Вільне козацтво”.
27.05.1931 р. засуджений за статтями 54-2, 54-11 на 3 р. концтабору умовно, з-під варти звільнений. Реабілітований 30.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.748/.
Кушнерьов Василь Григорович, 1920 р.н., с. Шалигине Шалигинського р-ну, росіянин, освіта середня, неодружений. Лейтенант, начальник хімічної служби 427 легко артилерійського полку 190 СД 6 армії. Арештований 21.10.1943 р. за те, що був полонений німцями в серпні-вересні
1941 р. і утримувався в таборі для військовополонених в м. Рівне. З листопада 1941 р. проживав з
родиною в с. Шалигине не переходячи на бік Червоної армії чи партизан. З травня 1942 р. по серпень 1943 р. служив в німецькій поліції, вилучав майно і продовольство у населення, відправляв
до Німеччини радянських громадян; належність до німецької розвідки. 05.01.1944 р. засуджений
за ст. 58-1 “б” КК РСФРР на 15 р. ВТТ. Реабілітований 03.05.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.289*/.
Кушнерьов Єгор Данилович, 1885 р.н., хут. Пилівка Воронівської с/р Путивльського р-ну,
росіянин, освіта нижча. Дружина – Євдокія Порфирівна, дочка – Пелагея. Сторож (прибиральник) в Путивльському піонерському клубі; колишній куркуль, в 1929 р. розкуркулений, в 1930
р. засуджений до висилки в Сибір на 3 р. і 5 р. позбавлення волі. Арештований 17.09.1937 р. за
а/р агітацію, спрямовану на підрив колгоспного будівництва, розповсюдження провокаційних
чуток. 31.10.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ (стаття не вказана). Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р7641, оп.1, спр.36/.

Л

Лавошник Григорій Васильович, 1884 р.н., с. Хотінь Хотінського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Марина Степанівна, діти –Ольга, Петро, Віктор, Лідія. Без визначених занять.
Арештований 16.04.1938 р. за участь в а/р військово-повстанській орг-ції. 21.04.1938 р. засуджений
за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 10.08.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.412-413/.
Лаврик Павло Опанасович, 1915 р.н., с. Коровинці Недригайлівського р-ну, українець, освіта
нижча, неодружений. Тесля в колгоспі Коровинської с/р; син куркуля, в 1931 р. розкуркуленого,
висланого з родиною за межі України. Арештований 03.11.1937 р. за а/р агітацію. 03.11.1937 р.
засуджений на 10 р. ВТТ (стаття не вказана). 10.02.1940 р. Недригайлівським РОВС рішення Трійки відмінено, з-під варти звільнено як потерпілого від сфальсифікованої справи. /ф.Р-7641, оп.1,
спр.63/.
Ладенко Максим Якович, 1883 р.н., с. Верхня Сироватка Краснопільського р-ну, українець,
освіта нижча. Дружина – Марія Іванівна, діти – Анастасія, Галина, Олександра. Сторож Сумського
складу “Деревозбуту”; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений, від висилки втік. В 1926-1928
рр. голова церковної ради і староста жіночого монастиря в с. Верхня Сироватка. Арештований
02.12.1937 р. за а/р агітацію. 09.12.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований
16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.137/.
Лазаренко Григорій Васильович, 1899 р.н., с. Бранцівка Краснопільського р-ну, українець,
освіта нижча. Дружина – Оксана Григорівна. Без визначених занять. В 1932 р. майно батька розп83
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родане за невиконання держподатку і передане в колгосп. Арештований 23.12.1937 р. за активну
участь в а/р групі – секті баптистів, к/р агітацію спрямовану проти служби в армії, захисту батьківщини, підривну роботу проти заходів партії і Уряду. 10.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2,
54-8, 54-11 до ВМП. Реабілітований 04.09.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.544/.
Лазаренко Пантелеймон Васильович, 1912 р.н., с. Бранцівка Краснопільського р-ну, українець, освіта нижча. Про родину відомостей немає. Без визначених занять. В 1932 р. майно батька
розкуркулене і передане в колгосп. В 1934 р. був відданий під суд за відмову (як баптист) під час
допризовної підготовки брати до рук зброю, від суду втік. Арештований 23.12.1937 р. за активну
участь в а/р групі – секті баптистів, к/р агітацію, спрямовану проти служби в армії, захисту Батьківщини, підривну роботу проти заходів партії і уряду. 10.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-8,
54-11 до ВМП. Реабілітований 04.09.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.544/.
Лазаренко Юхим Володимирович, 1912 р.н., с. Бранцівка Краснопільського р-ну, українець,
освіта нижча. Про родину відомостей немає. Без визначених занять. В 1934 р. був судимий за відмову (як баптист) під час допризовної підготовки брати до рук зброю на 2 р. позбавлення волі.
Арештований 23.12.1937 р. за керівництво а/р групою – сектою баптистів, к/р агітацію, спрямовану проти служби в армії, захисту батьківщини, підривну роботу проти заходів партії і уряду.
10.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-8, 54-11 до ВМП. Реабілітований 04.09.1957 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.544/.
Лазарко Василь Петрович, 1900 р.н., с. Стецьківка Хотінського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Марія Федорівна. Колгоспник. Арештований 16.04.1938 р. за участь в а/р військово-повстанській орг-ції. 21.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований
10.08.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.412-413/.
Лазарко Петро Гаврилович, 1904 р.н., с. Стецьківка Хотінського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Парасковія Володимирівна. Завідувач крамницею Стецьківського споживтовариства.
Арештований 05.04.1938 р. за участь в а/р військово-повстанській орг-ції, к/р роботу. 19.04.1938 р.
засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 17.07.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.543/.
Лакіза Тихон Пантелеймонович, 1876 р.н., с. Підлипне Конотопського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Єфросинія Іванівна, діти – Віра, Мокрина, Ксенія, Пелагея, Григорій. Без
визначених занять; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений, разом з родиною висланий в Архангельськ. Арештований 02.08.1937 р. за проведення а/р агітації, спрямованої проти колгоспного
будівництва, розповсюдження провокаційних чуток про війну і гибель радянської влади, тлумачення з к/р точки зору нової Конституції. 05.10.1937 р. засуджений на 8 р. ВТТ (стаття не вказана).
Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.81/.
Лапін Іван Михайлович, 1889 р.н., м. Лебедин, українець, освіта нижча. Про родину відомостей немає. Сторож Будильського спиртозаводу Лебединського р-ну. Арештований 26.02.1938 р.
за к/р агітацію, участь в к/р українській націоналістичній орг-ції. 10.04.1938 р. засуджений за ст.ст.
54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 14.06.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.949/.
Лапко Петро Володимирович, 1912 р.н., с. Ярмолинці Роменського р-ну, українець, освіта
нижча, неодружений. Кустар-чоботар, син колишнього куркуля, розкуркуленого в 1920 р. Арештований 13.12.1934 р. як соціально-шкідливий елемент (його батько Лапко Володимир Васильович був активним прихильником Гетьманського руху, знаходився в загоні “Синьожупанників”[31],
відступав разом з денікінцями за кордон і в 1921 р. повернувся з Румунії в СРСР; причетний до
роботи польської розвідки і к/р терористичної орг-ції “Братство Русской правды”). 04.03.1935 р.
засуджений за ст. 7-54-8 КК УРСР (так в документі) на 3 р. ВТТ. Реабілітований 30.12.1989 р. /ф.Р7641, оп.1, спр.700/.
Лапоногов Петро Андрійович, 1897 р.н., с. Кам’яне Лебединського р-ну, українець, освіта
нижча, одружений (інших відомостей немає). Куркуль. Арештований 29.05.1929 р. за проведення
а/р агітації, спрямованої проти заходів радянської влади на селі. 02.08.1929 р. засуджений за ст. 5410 до висилки на 3 р. в Північний край. Рішенням засідання Трійки при ПП ОДПУ від 21.04.1932
р. по відбуттю терміну вислання направлений в спецселище Північного краю. Реабілітований
07.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.840/.
Лашнюков Іван Дмитрович, 1897 р.н., м. Козелець Чернігівської обл., українець, освіта середня. Дружина – Ніна Михайлівна, діти – Олена, Костянтин, Галина, Юрій. Викладач Сумської
пожежної школи, редактор газети “Більшовистська зброя”, син попа. В 1919-1920 рр. член партії
боротьбистів. Два брати служили офіцерами в білих арміях, знаходяться в еміграції. В 1920-1937
рр. член ВКП(б), виключений. Арештований 31.10.1937 р. за зв’язок з ворогами народу, шкідництво, а/р діяльність. 05.12.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 19.03.1958
р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.818/.
84

Частина І. “Під грифом “таємно”
Лащ-Завада Михайло Федорович, 1886 р.н., м. Белград Люблінської губ. (Польща), поляк,
освіта нижча. Дружина – Ольга Олександрівна, діти – Віктор, Аркадій, Едуард, Володимир. Слюсар Сумського заводу ім. Фрунзе. В 1905-1906 рр. був членом РСДРП. З 1922 р. проповідник сектанти баптистів. Арештований 04.11.1937 р. за а/р боротьбу, спрямовану проти радянської влади.
27.11.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-7, 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 31.10.1956 р. /ф.Р7641, оп.1, спр.300*/.
Лебедик Кирило Дмитрович, 1885 р.н., с. Чернацьке Середино-Будського р-ну, росіянин,
малописьменний. дружина – Тетяна Яківна, діти – Олександр, Федір, Григорій. Візник в артілі
с. Середина-Буда; колишній куркуль, в 1931 р. розкуркулений, від висилки втік. Арештований
07.09.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану на підрив колгоспного будівництва. 19.09.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ (стаття не вказана). Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.14/.
Лебедь Яким Іванович, 1880 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, неписьменний. Вдівець, дочка – Надія. Колгоспник. Арештований 14.10.1937 р. за участь в а/р повстанській орг-ції,
яка мала на меті підготовку і здійснення збройного повстання, спрямованого проти радянської
влади для створення “Самостійної України”, вербувальну роботу, здійснення терористичних і
шкідницьких актів. 08.11.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 08.10.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.759-767/.
Лебедько Володимир Матвійович, 1891 р.н., м. Конотоп, українець, освіта нижча. Дружина
– Варвара Петрівна, син – Іван. Табельник Конотопського механічного заводу. 20.04.1931 р. був
засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 на 5 р. концтабору. Арештований 22.09.1937 р. за участь в к/р повстанській орг-ції, яка мала на меті повалення радянської влади шляхом збройного повстання, а/р
агітацію. 25.10.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.1, 54-11 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 13.08.1958
р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.993-994/.
Лебідь-Юрчик Григорій Михайлович, 1881 р.н., с. Зятківці Гайсинського р-ну Вінницької
обл., українець, освіта нижча. Дружина – Варвара Михайлівна, діти – Віталій, Олексій, Володимир. Рахівник дитсадка № 24 при ст. Конотоп. Підтримував листування з братом, колишнім директором банку при гетьманській владі, який мешкав в Польщі. Арештований 02.07.1938 р. за
шпигунство на користь Німеччини. 26.09.1938 р. засуджений за ст. 54-6 до ВМП. Реабілітований
29.11.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.636/.
Левандовський Станіслав Олександрович, 1893 р.н., м. Жирардів Варшавської губ. (Польща), поляк, освіта нижча. Дружина – Наталія. Змінний майстер на Сумській суконній фабриці.
Арештований 09.11.1937 р. за шпигунство на користь Польщі. 19.01.1938 р. засуджений за ст. 54-6
до ВМП. Реабілітований 30.09.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.991/.
Леверова Ксенія Луківна, 1891 р.н., м. Білопілля, українка, освіта нижча. Чоловік – Андрій
Іларіонович, діти – Володимир, Римма. Домогосподарка, дочка торговця. Арештована 05.01.1938
р. як член родини зрадника батьківщини. 28.04.1938 р. засуджена на 8 р. ВТТ (стаття не вказана).
Реабілітована 31.05.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.508*/.
Левинський Іван Йосипович, 1896 р.н., хут. Сиротовщина Гродненської губ., білорус, малописьменний. Дружина – Пелагея Кузьмівна. Одноосібник. В 1919 р. служив в армії Денікіна музикантом. Арештований 25.04.1928 р. за к/р агітацію, розповсюдження провокаційних чуток про
війну. 03.09.1929 р. засуджений за ст. 58-10 до висилки на 3 р. в Північний край. Реабілітований
16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.784*/.
Левченко Василь Миколайович, 1913 р.н., с. Галаєвець Липоводолинського р-ну, українець,
освіта середня. Дружина – Марія Петрівна, дочка – Ніна. Колгоспник; колишній куркуль, в 1931
р. розкуркулений. Арештований 30.07.1937 р. за а/р агітацію. 23.09.1937 р. засуджений за ст. 54-10
ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 04.09.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.659*/.
Левченко Василь Якович, 1906 р.н., с. Вороніж Шосткинського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Тетяна Тимофіївна. Колгоспник; син куркуля, в 1930 р. розкуркуленого. Арештований
29.11.1937 р. за проведення а/р агітації, спрямованої проти колгоспного ладу і радянської влади,
розповсюдження провокаційних чуток. 01.12.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ (стаття не вказана).
Реабілітований 19.12.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.340/.
Левченко Георгій Петрович, 1887 р.н., с. Василівка Краснопільського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Надія Костянтинівна, діти – Борис, Неоніла. Бухгалтер Сумського фінвідділу Держстраху. В 1918 р. служив в Петлюрівських військах штабним писарем. Арештований
21.04.1938 р. за участь в к/р військово-повстанської орг-ції. 24.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2,
54-11. Реабілітований 31.10.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.530-534, 534-а/.
Левченко Костянтин Федорович, 1895 р.н., с. Мала Павлівка Грунського р-ну, українець,
освіта нижча. Дружина – Лукія Авксентіївна, діти – Віктор, Ганна, Петро, Роман. Колгоспник;
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колишній середняк. Арештований 22.02.1938 р. за участь в к/р націоналістичній повстанській оргції, к/р агітацію. 05.04.1938 р. засуджений за ст. 54-11 до ВМП. Реабілітований 15.01.1958 р. /ф.Р7641, оп.1, спр.686-687/.
Левченко Яків Васильович, 1878 р.н., с. Вороніж Шосткинського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Варвара, діти – Михайло, Єфросинія. Тесля на різних роботах в с. Вороніж; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений. Арештований 29.11.1937 р. за а/р агітацію, розповсюдження
провокаційних чуток про гибель радянської влади. 01.12.1937 р. засуджений на 8 р. ВТТ (стаття не
вказана). Реабілітований 06.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.251/.
Лемешенко Іван Миколайович, 1880 р.н., с. Янківка (тепер Іванівка) Охтирського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Уляна Матвіївна, син – Михайло. Коваль в колгоспі с. Кекине
Хотінського р-ну. Арештований 28.03.1938 р. за участь в к/р орг-ції, вербувальну роботу, шкідництво в колгоспі. 10.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 19.03.1958 р.
/ф.Р-7641, оп.1, спр.819*/.
Леницький Олександр Петрович, 1879 р.н., с. Хотімля Старосалтівського р-ну, українець,
освіта середня. Дружина – Наталія Йосипівна, діти – Анатолій, Володимир, Всеволод, Геннадій.
Директор неповної середньої школи в с. Гребениківка Краснопільського р-ну; син губернського
секретаря. Арештований 14.04.1938 р. за участь в к/р українській військово-націоналістичній повстанській орг-ції. 19.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 19.06.1957
р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.500-501/.
Леонтович Іван Михайлович, 1874 р.н., м. Борзна Чернігівської обл., українець, освіта – духовна семінарія, одинак. Без визначених занять. З 1917 р. служитель релігійного культу, з 1936 р. в
с. Нижня Сироватка Краснопільського р-ну. Арештований 29.07.1937 р. за проведення релігійних
обрядів, збирання підписів за відкриття церков, к/р агітацію. 11.09.1937 р. засуджений за ст.ст. 5410 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 30.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.202*/.
Лесенко Євгеній Григорович, 1875 р.н., с. Шатрище Новгород-Сіверського повіту Чернігівської губ., українець, освіта – Орловська духовна семінарія. Дружина – Зінаїда Григорівна. Вчитель
в школі с. Шатрище Ямпільського р-ну. В 1919 р. мав зв’язок з денікінцями, мати Лесенко Є.Г. за
це була розстріляна Військовим Трибуналом 46-ї дивізії. Арештований 17.10.1930 р. як соціальнонебезпечний. 16.11.1930 р. засуджений за ст. 54-10 до висилки на 5 р. в Північний край. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.504/.
Лесенко Євгеній Григорович, 1875 р.н., с. Хутір-Михайлівський (тепер смт Дружба) Ямпільського р-ну, проживав в с. Шатрище Ямпільського р-ну, українець, освіта – Орловська духовна
семінарія. Дружина – Зінаїда Григорівна, діти – Марія, Григорій, Петро, Ганна. Без визначених
занять. В 1919 р. мав зв’язок з денікінцями. Арештований 31.08.1937 р. за проведення а/р агітації,
спрямованої проти заходів радянської влади. 20.09.1937 р. засуджений на 8 р. ВТТ (стаття не вказана). Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.68*/.
Лещук Федір Іларіонович, 1890р.н., с. Погребище Погребищенського р-ну Вінницької обл.,
українець, освіта вища. Дружина – Катерина Іванівна, дочка – Олександра. Лікар Конотопської
залізничної лікарні. В 1918 р. був делегатом з’їзду Центральної Ради[32] в м. Київ. Арештований
09.07.1941 р. за участь в к/р націоналістичній орг-ції, а/р агітацію. 01.04.1942 р. засуджений за ст.ст.
54-2, 54-11 на 5 р. ВТТ. Реабілітований 15.08.1957 р. /Фр-7641, оп.1, спр.537*/.
Лизогуб Андрій Іванович, 1873 р.н.. с. Осоївка Миропільського р-ну, українець, освіта 2 кл.
сільської школи. Дружина –Марія Арсентіївна, діти – Ганна, Іван, Дмитро, Федір, Степан. Листоноша в колгоспі. В 1907-1909 рр. член партії максималістів, в 1909-1919 рр. член партії есерів.
Арештований 24.09.1937 р. за к/р агітацію. 25.10.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
Реабілітований 30.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.204*/.
Лимаренко Петро Леонтійович, 1884 р.н., с. Миколаївка Скадовського р-ну Миколаївської
обл., українець, освіта середня. Дружина – Дарія Володимирівна, діти – Ольга, Лідія. Фельдшерінструктор Краснопільської райсанстанції; колишній куркуль, в 1929 р. розкуркулений, в 1930 р.
висланий на 5 р. на Північ. В 1906-1909 рр. служив в царській армії ротним фельдшером, в 1920 р.
фельдшером в армії Врангеля. Арештований 16.10.1937 р. за к/р агітацію, дискредитацію політики партії і радянської влади. Засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р.
/ф.Р-7641, оп.1, спр.135*/.
Липовий Сергій Костянтинович, 1897 р.н., с. Білка Тростянецького р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Катерина Федорівна, діти – Анастасія, Віктор, Микола. Технік Хладотранспорту ст. Смородине. Арештований 17.04.1938 р. за участь в українській повстанській орг-ції.
21.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 18.05.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр.655*/.
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Лисенко Іван Дмитрович, 1880 р.н., с. Клишки Шосткинського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Агрипина Володимирівна, дочка – Ольга. Колгоспник. Колишній член УПСР.
Арештований 21.04.1938 р. за участь в а/р українській націоналістичній к/р есерівській орг-ції.
24.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 01.08.1956 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.294-297/.
Лисенко Матвій Якович, 1910 р.н., с. Собичеве Шосткинського р-ну, українець, освіта нижча,
неодружений. Без визначених занять; колишній куркуль, в 1933 р. розпроданий за невиконання
держзобов’язань. Арештований 20.11.1937 р. за проведення а/р агітації, спрямованої проти колгоспного будівництва, незаконне зберігання вогнепальної зброї, зв’язок з політбандами Кривоноса,
Северина. 27.11.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ (стаття не вказана). Реабілітований 19.06.1957 р.
/ф.Р-7641, оп.1, спр.490/.
Лисенко Пантелеймон Петрович, 1886 р.н., с. Уздиця Глухівського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Орина Яківна, діти – Єфросинія, Клавдія, Наталія. Робітник Уздицького лісництва; колишній куркуль, в 1931 р. засуджений на 1,5 роки позбавлення волі за невиконання
держполіткампанії, 1933 р. розкуркулений. Арештований 29.11.1937 р. за а/р агітацію, розповсюдження провокаційних чуток про зміну влади. 01.12.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р.
ВТТ в Архангельській обл. Помер 09.06.1942 р. в ВТТ. Реабілітований 16.11.1989р. ф.Р-7641, оп.1,
спр.13, 13-а/.
Лисий Степан Антонович, 1897 р.н., с. Підлипне Конотопського р-ну, українець, освіта вища.
Дружина – Євдокія Юхимівна, діти – Агнеса, Валерія. Агроном Бердянської заготконтори райспоживспілки. В 1917 р. член УПСР, “боротьбист”; в 1918 р. діловод господарчої частини “Сірожупанної” дивізії Петлюри. з 1920 р. кандидат ВКП(б). В 1921 р. був організатором автокефальної
церкви в с. Підлипне. Арештований 03.10.1937 р. за участь в к/р націоналістичній повстанській
українській орг-ції. 13.11.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.1, 54-11 на 10 р. ВТТ. Реабілітований
21.11.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.364*/.
Лисий Степан Семенович, 1880 р.н., с. Підлипне Конотопського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Агафія, діти – Степан, Андрій, Ірина. Колгоспник. Арештований 09.02.1935
р. за а/р агітацію. 26.06.1935 р. засуджений за ст. 54-10 з зарахуванням попереднього ув’язнення,
з-під варти звільнений. Реабілітований 04.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.574/.
Листопадова-Сологуб Василина Федорівна, 1901 р.н., с. Осмоловичі Климовичського р-ну
Західної обл. (Білорусія), білоруска, освіта неповна вища. Діти – Людмила, Анатолій. Квитковий
касир на ст. Бахмач; дворянка, дочка поліцейського пристава. Арештована 25.10.1937 р. за к/р
агітацію на залізничному транспорті. 25.10.1937 р. засуджена на 10 р. ВТТ (стаття не вказана).
04.04.1943 р. звільнена з ВТТ. Реабілітована 08.12.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.509/.
Литвиненко Євмен Семенович, 1896 р.н., с. Плавинище Роменського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Ганна Федотівна, діти – Ольга, Лука, Ганна, Домаха, Олександр, Марія.
Завідуючий тваринництвом в колгоспі с. Плавинище. Арештований 04.05.1938 р. за участь в к/р
націоналістичній орг-ції, к/р роботу. 08.05.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 02.07.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.975-977*/.
Литвиненко Уляна Трохимівна, 1895 р.н., с. Вороніж Шосткинського р-ну, українка, малописьменна. Чоловік – Григорій Юхимович (11.09.1937 р. за участь в к/р орг-ції засуджений до
ВМП), пасинок – Олексій (21.09.1937 р. направлений в дитбудинок № 2 м. Орел Курської обл.).
Домогосподарка. Арештована 16.11.1937 р. як дружина “ворога народу”. 10.01.1938 р. засуджена
на 5 р. ВТТ (стаття не вказана). Реабілітована 22.01.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.565/.
Литвинець Ксенія Дмитрівна, 1893 р.н., м. Конотоп, українка, освіта нижча. Чоловік – Анатолій Іванович (в 1938 р. за участь в к/р троцькістсько-диверсійній терористичній орг-ції засуджений до ВМП), діти – Антоніна, Леонід. Домогосподарка. Арештована 31.01.1938 р. як дружина
зрадника батьківщини, яка знала про к/р діяльність свого чоловіка і не сповістила про це органи
радянської влади. 16.04.1938 р. засуджена за ст. 54 п.14 через 17 КК УРСР (так в документі) на 8 р.
ВТТ. Реабілітована 24.07.1954 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.314/.
Литвиновський Василь Іванович, 1887 р.н., с. Шарпівка Путивльської вол. Рильського
пов. Курської губ., українець, освіта нижча. Дружина – Ганна Степанівна. Бідняк. В 1919 р. брав
участь в політбанді Шубіна, за що в 1923-1929 рр. був позбавлений виборчих прав. Арештований
15.10.1930 р. як соціально-шкідливий елемент. 16.11.1930 р. засуджений за ст. 54-10 на 5 р. ВТТ.
Реабілітований 30.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.481*/.
Литвиновський Данило Тимофійович, 1888 р.н., с. Попова Слобода (тепер с. Слобода) Буринського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Василиса. Помічник керуючого відділенням
Дубов’язівського бурякорадгоспу. В 1917-1935 рр. член ВКП(б), виключений за троцькізм. Ареш87
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тований 28.04.1936 р. за к/р троцькістську діяльність. 09.09.1936 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 3
р. ВТТ. Реабілітований 30.12.1989 р. /Фр-7641, оп.1, спр.703*/.
Литовко Павло Якович, 1894 р.н., с. Андріяшівка Глинського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Анастасія Данилівна, діти – Олексій, Василь. Колгоспник. В 1915-1919 рр., перебуваючи в німецькому полоні, був членом націоналістичної орг-ції “Спілка визволення України”, носив
значок “Тризуб”. Арештований 06.08.1937 р. за участь в а/р націоналістичному угрупуванні, яке
здійснювало к/р діяльність, спрямовану проти заходів радянського уряду. 15.11.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 01.09.1956 р. Рішенням Особливої Наради
при Міністрі Держбезпеки СРСР від 01.10.1949 р. висланий на поселення в Кзил-Ординську обл.
Казахської РСР. Реабілітований 06.03.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. спр.342, 570*/.
Литовський Степан Степанович, 1888 р.н., м. Скідель Гродненської губ. (Польща), поляк,
освіта нижча. Дружина – Марфа Никифорівна, діти – Євгенія, Марія, Степан. Робітник лісозаводу на ст. Ромни. Арештований 14.10.1937 р. за к/р агітацію на користь Польщі, через листування
з родичами в Польщі передавав інформацію про стан в СРСР. 20.10.1937 р. засуджений за ст. 54-1
“а” до ВМП. Реабілітований 02.11.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.604/.
Лихо Михайло Макарович, 1884 р.н., с. Саї Синівського р-ну, українець, малописьменний.
Дружина – Ганна Василівна, діти – Пелагея, Анатолій. Без визначених занять; колишній куркуль,
в 1931 р. розкуркулений, висланий з родиною за участь в “СВУ” на 5 р. позбавлення волі. Арештований 28.10.1937 р. за а/р агітацію. 25.11.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 8 р. ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.262/.
Лиховид Василь Петрович, 1881 р.н., с. Нова Рябина Охтирського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Єфросинія Олександрівна, діти – Павло, Ганна. Коваль в колгоспі с. Вільне Великописарівського р-ну; колишній куркуль, в 1931 р. розкуркулений, від висилки втік. Арештований
07.09.1937 р. за а/р агітацію. 29.11.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований
16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.139*/.
Личко-Літченко Микола Феоктистович, 1896 р.н., с. Нижня Сироватка Краснопільського
р-ну, українець, письменний. Дружина – Калашникова Наталія Максимівна, дочка – Марія. Завідувач складом мінеральних добрив в с. Нижня Сироватка. Арештований 05.03.1938 р. за участь в
військово-націоналістичній повстанській орг-ції. 01.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11, 54-8
до ВМП. Реабілітований 05.06.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 497/.
Лишенко Йосип Григорович, 1867 р.н., с. Юнаківка Миропільського р-ну, українець, освіта
нижча, одружений (інших відомостей немає). Без визначених занять; колишній куркуль-торговець. Звинувачений 08.09.1928 р. в активній протидії землеустрою в с. Юнаківка. 26.10.1928 р. засуджений за ст. 54-10 до 1 р. позбавлення волі з урахуванням терміну попереднього ув’язнення.
Реабілітований 24.10.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.825*/.
Лібец Дмитро Никонович, 1885 р.н., с. Тулиголове Глухівського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Василиса, син – Микола. Муляр – поденник; колишній торговець, куркуль, в
1932 р. розкуркулений. В 1935 р. судимий за несплату прибуткового податку на торгівлю. Арештований 23.02.1938 р. за к/р агітацію, участь в а/р куркульському угрупуванні. 09.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 03.09.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.357/.
Ліненков Федір Микитович, 1899 р.н., с. Гудове Глухівського р-ну, освіта нижча. Дочка –
Марія. Бідняк, виключений з колгоспу за зв’язок з куркулями. В 1919 р. засуджений за відмову
служити в Червоній Армії як баптист. Арештований 10.03.1933 р. за активну участь в к/р повстанській орг-ції. 15.05.1933 р. засуджений за ст. 54-11 на 3 р. концтабору. Реабілітований 29.12.1989
р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.593-594/.
Лісовець Йосип Федотович, 1881 р.н., м. Конотоп, українець, освіта вища. Дружина – Парасковія Михайлівна, діти – Тамара, Валентин. Викладач в залізничній школі № 51 ст. Конотоп. Арештований 09.04.1938 р. за участь в к/р націоналістичній орг-ції, яка готувала повстанські загони
для збройного повстання проти радянської влади. 23.04.1938 р. засуджений за ст. 54-11 до ВМП.
Реабілітований 03.12.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.929-930/.
Літаренко Михайло Тимофійович, 1883 р.н., с. Великий Самбір Конотопського р-ну, українець, освіта нижча, одружений (інших відомостей немає). Бідняк. В 1917 р. член УПСР. В 1918
р. був начальником волосної міліції. В 1919 р. брав участь в петлюрівському загоні “Ангела”, зі
зброєю в руках боровся проти радянської влади. Арештований 10.09.1929 р. за а/р агітацію проти
заходів радянської влади. 29.01.1930 р. засуджений за ст.58-10 на 3 р. концтабору. Реабілітований
16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.758*/.
Літовченко Петро Олександрович, 1909 р.н., хут. Фастівці Буриківської с/р Смілівського
р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Катерина Савівна, діти – Лідія, Ніна. Приватний
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візник в с. Буринь; колишній куркуль, в1930 р. розпроданий за невиконання держзавдань, від
висилки втік. Арештований 14.02.1938 р. за участь в а/р націоналістичній повстанській орг-ції, а/р
агітацію. 31.03.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 04.09.1957 р. /ф.Р7641, оп.1, спр.559, 561/.
Ліфшиц Павло Ісайович, 1894 р.н., с. Бельшанка Цар-Костянтинівського р-ну Олександрівського повіту (тепер м. Запоріжжя), єврей, освіта вища. Дружина – Крейна, дочка – Софія. Завідувач виробництвом на Сумському заводі ім. Фрунзе. Арештований 12.03.1931 р. за створення к/р
диверсійно-шкідницької орг-ції на заводі і проведення в 1930-1931 рр. диверсійно-шкідницької
роботи. 02.08.1931 р. засуджений за ст.ст. 54-7, 54-11 на 3 р. ВТТ умовно, з-під варти звільнений.
/ф.Р-7641, оп.1, спр.717-719*/.
Ліхман Гаврило Кіндратович, 1894 р.н., с. Довжик Чупахівського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Євдокія Григорівна. Куркуль. Арештований 02.02.1929 р. за проведення а/р агітації,
спрямованої проти заходів радянської влади на селі, збройний замах на життя члена сільради.
24.05.1929 р. засуджений за ст. 54-10 до висилки в Комі область на 3 р. Реабілітований 30.11.1989 р.
/ф.Р-7641, оп.1, спр.863/.
Ліхошва Федір Омелянович, 1894 р.н., с. Соснівка Конотопського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Лукерія Самойлівна, діти – Олександра, Ганна, Петро. Куркуль. Секретар церковної ради автокефальної церкви. Арештований 27.12.1930 р. за участь в повстанській орг-ції
“ШПВУ”. 27.05.1931 р. засуджений за ст.ст. 54-2 54-11 до висилки на 3 р. в Північний край. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.746/.
Ліхошерстов Олексій Тимофійович, 1906 р.н., ст. Мулін (Маньчжурія, КСЗ), росіянин, освіта вища. Дружина – Єлизавета Іванівна, діти – Лариса, Валентин, Римма. Без визначених занять.
Арештований 12.02.1938 р. за висловлювання невдоволення існуючим в СРСР ладом, підтримку
зв’язку з шпигунами. 21.09.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-6, 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований
05.02.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.439/.
Лободюк Конон Іванович, 1888 р.н., с. Микитівка Тростянецького р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Варвара Касянівна. Рахівник в колгоспі с. Микитівка. Колишній підпрапорщик
царської армії, до 1919 р. перебував в полоні в Австрії. Арештований 29.03.1938 р. за участь в к/р
націоналістичній повстанській орг-ції, яка мала на меті повалення радянської влади шляхом збройного повстання; шкідництво в колгоспі. 01.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-7, 54-11 до
ВМП. Реабілітований 13.02.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.813/.
Лобченко Іван Устинович, 1895 р.н., м. Лебедин, українець, освіта нижча. Дружина – Ганна,
діти – Ніна, Олександр. Експедитор Будильського спиртозаводу Лебединського р-ну; колишній
прикажчик купця Воскобойнікова. Арештований 08.02.1938 р. за к/р агітацію, участь в к/р націоналістичній орг-ції. 10.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 14.06.1958
р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.949/.
Логвин Михайло Йосипович, 1889 р.н., м. Конотоп, українець, освіта нижча. Дружина –
Домна Іванівна, діти – Олександр, Лідія, Анатолій. Начальник фінансової частини Конотопського
електромеханічного заводу. В 1917 р. член партії федералістів. Брав участь в автокефальному русі,
був членом церковної ради УАПЦ м. Конотоп. Арештований 16.04.1938 р. за участь в к/р націоналістичній повстанській орг-ції. 23.04.1938 р. засуджений за ст. 54-11 до ВМП. Реабілітований
17.10.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.350/.
Логвін Степан Мартинович, 1879 р.н., с. Городище Батуринського р-ну Чернігівської обл.,
українець, письменний. Вдівець, діти – Кирило, Яків. Грабар на воєнбуді Конотопського аеродрому; колишній куркуль, розкуркулений в 1930 р. Арештований 05.10.1937 р. за проведення а/р
агітації, висловлювання націоналістичних настроїв. 25.10.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ (стаття
не вказана). Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.39/.
Лозовицький Матвій Васильович, 1891 р.н., с. Хустянка Смілівського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Марія, діти – Михайло, Євдокія. Колгоспник. Колишній учасник автокефального руху. Арештований 25.02.1938 р. за участь в а/р українській націоналістичній к/р орг-ції.
10.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10, 54-11 до ВМП. Реабілітований 04.09.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр.546-547, 564/.
Лойбман Арон Абрамович, 1892 р.н., с. Непоротове Хотинського повіту Бессарабської губ.,
єврей, освіта нижча. Дружина – Блюма Яківна. Бухгалтер Сумської ветеринарної бази. Арештований 02.01.1938 р. за участь в підпільній сіоністській орг-ції, а/р агітацію. 13.04.1938 р. засуджений
за ст.ст. 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 до ВМП. Реабілітований 17.01.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.903/.
Лойченко Павло Григорович, 1889 р.н., с. Кам’яне Лебединського р-ну, українець, освіта
вища. Дружина – Віра Опанасівна, діти –Лідія, Марія. Вчитель 1-ї Лебединської школи. Колиш89
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ній прапорщик царської армії. Арештований 10.04.1938 р. за участь в к/р націоналістичній орг-ції,
к/р агітацію. 19.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-8, 54-11 до ВМП. Реабілітований 29.11.1957
р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.727-728/.
Ломакін Дмитро Максимович, 1885 р.н., с. Решетинівка Полтавської губ., українець, освіта
вища. Дружина – Ольга Михайлівна, син – Леонід. Без визначених занять; колишній юрист. В
1917-1920 рр. член ПУСД. В 1919 р. був головою міської думи в м. Ромни. Арештований 19.03.1929
р. за проведення к/р агітації, яка підривала політику радянської влади. 03.11.1929 р. засуджений
за ст. 58-10 на 3 р. концтабору з урахуванням терміну попереднього ув’язнення. Реабілітований
14.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.833*/.
Ломейко Осип Іванович, 1900 р.н., с. Вільшана Вільшанського р-ну, українець, освіта нижча, одружений (інших відомостей немає). Конторник Держстраху. Арештований 08.12.1927 р. за
намагання організувати підпільне угрупування для боротьби з радянською владою і Комуністичною партією. 17.05.1929 р. засуджений за ст. 58-11 на 6 місяців позбавлення волі. Реабілітований
24.10.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.828/.
Ломонос Трохим Михайлович, 1906 р.н., с. Недригайлів Недригайлівського р-ну, українець,
освіта неповна середня. Дружина – Ольга Павлівна, діти – Раїса, Віктор. Вчитель неповної середньої школи в с. Червона Слобода Недригайлівського р-ну. В 1924-1937 рр. член ЛКСМУ, виключений як “ворог народу”. Арештований 01.11.1937 р. за участь в а/р націоналістичній організації.
19.11.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 16.01.1957 р. /Фр-7641,
оп.1, спр.466-469*/.
Ломоносов Йосип Андрійович, 1906 р.н., с. Мутин Кролевецького р-ну, українець, освіта
вища. Дружина – Раїса Борисівна, дочка – Алла. Директор школи в с. Добротове Кролевецького
р-ну. Арештований 17.07.1936 р. за протизаконне зберігання і використання в педагогічній роботі
троцькістської літератури. 13.10.1936 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 з зарахуванням терміну попереднього ув’язнення, з-під варти звільнений. Реабілітований 30.12.1989 р. /Фр-7641, оп.1, спр.702/.
Лопа Іван Юрійович, 1889 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, малописьменний. Про
родину відомостей немає. Одноосібник. В 1928 р. був судимий за конокрадство за ст. 171 КК УРСР
на 5 р. позбавлення волі, звільнений достроково. Колишній церковний староста. Арештований
09.10.1929 р. за а/р агітацію, спрямовану на зрив хлібозаготівельної кампанії, заходів радянської
влади на селі. 18.01.1930 р. засуджений за ст. 58-10 до висилки на 3 р. в Північний край. Реабілітований 16.11.1989 р. /Фр-7641, оп.1, спр.785/.
Лосунов Роман Дмитрович, 1876 р.н., м. Погарь Західної обл., росіянин, письменний, неодружений. Без визначених занять; до 1918 р. був монахом Глинського монастиря. Арештований
16.10.1937 р. за проведення серед населення к/р роботи, агітацію за відкриття церков. 17.11.1937 р.
засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 8 р. ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.12/.
Лубенський Кузьма Пилипович, 1901 р.н., с. Чернеле Лебединського р-ну, українець, освіта середня. Дружина – Анастасія Микитівна, дочка – Галина. Статистик Лебединської контори
“Заготскот”. Арештований 14.04.1938 р. за участь в к/р націоналістичній орг-ції, к/р агітацію.
19.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-8, 54-11 до ВМП. Реабілітований 29.11.1957 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.727-728/.
Лугачов Микола Федорович, 1895 р.н., с. Труфанове Західної обл., росіянин, освіта не повна
вища. Дружина – Марія Дмитрівна. Завідувач учбовою частиною Сумського маштехнікуму; син
городового. В 1919-1920 рр. при Врангелі був санітаром і діловодом “Земської Спілки” в Павлограді і Феодосії. Арештований 31.07.1937 р. за участь в к/р орг-ції, к/р агітацію. 11.09.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-10, 54-11 до ВМП. Реабілітований 02.04.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.890-891/.
Лугін Григорій Михайлович, 1895 р.н., с. Клишки Шосткинського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Ольга Іванівна, діти – Микола, Федір. Без визначених занять; колишній куркуль, в
1931 р. розкуркулений. В 1931 р. арештовувався ОДПУ як учасник “СВУ”. Арештований 15.04.1938
р. за участь в а/р українській націоналістичній к/р есерівській орг-ції. 24.04.1938 р. засуджений за
ст.ст. 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 01.08.1956 р. /Фр-7641, оп.1, спр.294-297/.
Лук’янов Андрій Іванович, 1907 р.н., с. Річки Річківського р-ну, українець, освіта нижча, одружений (інших відомостей немає). Одноосібник. В 1927 р. був судимий за збройне пограбування
на 5 р. позбавлення волі, звільнений достроково. Арештований 22.11.1929 р. як соціально-небезпечний елемент (за пограбування, крадіжки, залякування односельців зброєю). 03.02.1930 р. засуджений за ст. 58-10 КК РСФРР на 3 р. концтабору. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр.774/.
Лук’янова Тетяна Василівна, 1899 р.н., м. Шостка, українка, освіта нижча. Чоловік – Микола
Миколайович (20.11.1937 р. засуджений за участь в к/р право-троцькістській диверсійній орг-ції
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до ВМП), діти – Євген, Раїса. Машиністка Шосткинського заводу № 9. Арештована 23.11.1937 р.
як член родини зрадника батьківщини. 16.01.1938 р. засуджена на 8 р. ВТТ (стаття не вказана).
07.08.1943 р. звільнена достроково з ВТТ за станом здоров’я. 25.02.1950 р. судимість знято. Реабілітована 03.07.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.516/.
Лукаш Павло (Порфирій) Лаврентійович, 1905 р.н., хут. Руда Бобрицької с/р Улянівського
р-ну, українець, освіта вища. Дружина – Марія Дмитрівна. Директор Кекинської неповної середньої школи Хотінського р-ну; син куркуля, в 1930 р. розкуркуленого. Арештований 04.03.1938 р. за
участь в к/р орг-ції, к/р діяльність, а/р агітацію, спрямовану на повалення радянської влади шляхом збройного повстання. 10.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований
19.03.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.819*/.
Лукашевич Володимир Михайлович, 1895 р.н., м. Бочки Гродненської губ. (Польща), поляк,
письменний. Дружина – Парасковія Іванівна. Колгоспник. Арештований 14.04.1938 р. за участь в
к/р повстанській орг-ції, проведення а/р діяльності. 23.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10, 54-11
до ВМП. Реабілітований 31.10.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.448/.
Лукашевич Яків Миколайович, 1874 р.н., с. Суходіл Червоного р-ну, українець, освіта середня. Діти –Олександр, Федір, Микола, Євгенія. Священик Глухівської Веригінської церкви. Арештований 23.09.1937 р. за проведення а/р агітації, спрямованої проти заходів радянської влади на
селі, розповсюдження провокаційних чуток, агітацію за відкриття церков. 17.11.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 8 р. ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.11*/.
Лукашов Андрій Іванович, 1886 р.н., с. Клишки Шосткинського р-ну, українець, освіта середня. Дружина –Ольга Павлівна, діти – Дмитро, Антоніна, Михайло. Завідувач медичною дільницею в с. Пирогівка Шосткинського р-ну. В 1921-1926 рр. мав зв’язок з політбандитом Ващенком.
Арештований 14.04.1938 р. за участь в а/р українському націоналістичному повстанському угрупуванні. 19.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 20.03.1957 р.
/ф.Р-7641, оп.1, спр.435-436/.
Лупай Василь Миколайович, 1880 р.н., с. Молотове Грунського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Мотрона Павлівна, дочка – Уляна. Бригадир чоботарів в Молотівській сільраді Грунського р-ну; колишній куркуль-кустар, в 1933 р. розпроданий за несплату держподатку. Арештований 01.04.1938 р. за участь в к/р орг-ції, к/р та релігійну агітацію, шкідництво в колгоспі. 07.04.1938
р. засуджений за ст.ст. 54-10, 54-11 до ВМП. Реабілітований 15.01.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.685/.
Лупко Дмитро Григорович, 1906 р.н., с. Краснопілля Краснопільського р-ну, українець,
письменний. Дружина – Ганна Василівна. Робітник Грязнянського радгоспу; син куркуля, в 1930
р. розкуркуленого. Арештований 09.09.1937 р. за к/р роботу. 29.09.1937 р. засуджений за ст. 54-10
ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 03.09.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.331*/.
Лут Павло Антонович, 1883 р.н., с. Липове Талалаївського р-ну, українець, письменний. Одружений, син – Петро. Без визначених занять; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений, висланий з родиною на Урал, через рік з висилки втік. 04.10.1933 р. був судимий за ст.170 “г” КК
УРСР (за крадіжку) на 5 р. ВТТ, ухвалою Чернігівського облсуду термін покарання скорочено до
3-х років, з-під варти звільнений. Арештований 29.10.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану проти
колгоспного будівництва. 15.11.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований
16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.41*/.
Луценко Андрій Ілліч, 1869 р.н., с. В’язове Грунського р-ну, українець, письменний. Дружина
– Харитина Яківна. Без визначених занять. В 1905-1917 рр. був членом партії есерів. Арештований
14.10.1937 р. за участь в а/р повстанській орг-ції, яка мала на меті орг-цію збройного повстання
проти радянської влади для створення “Самостійної України”, здійснення шкідницьких і терористичних актів. 08.11.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 до ВМП. Реабілітований
08.10.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.759-767/.
Луценко Петро Сергійович, 1887 р.н., с. В’язове Грунського р-ну, українець, освіта нижча,
одружений (інших відомостей немає). Куркуль. Мав зв’язок з бандою Масюти. Арештований
18.07.1929 р. за проведення а/р агітації, спрямованої проти заходів радянської влади і Комуністичної партії.14.10.1929 р. засуджений за ст. 54-10 на 3 р. концтабору. Реабілітований 06.12.1989 р.
/ф.Р-7641, оп.1, спр.842/.
Луценко Федір Омелянович, 1880 р.н., с. Молотове Грунського р-ну, українець, малописьменний. Дочка – Мотря. Колгоспник; колишній куркуль, в 1931 р. розкуркулений. Арештований
01.04.1938 р. за участь в к/р орг-ції, к/р агітацію, шкідництво. 07.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 5410, 54-11 до ВМП. Реабілітований 15.01.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.685/.
Луций Аврам Трохимович, 1884 р.н., с. Чеберяки Глинського р-ну, українець, письменний.
Дружина – Ганна, син – Василь. Працював в колгоспі на різних роботах; колишній куркуль, в 1930
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р. розкуркулений, від висилки втік. Арештований 18.09.1937 р. за проведення а/р агітації проти
колгоспного будівництва. 29.10.1937 р. засуджений за ст.54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований
16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.40/.
Лучицький Валентин Феофілович, 1896 р.н., Боровський цукрозавод Ямпільського р-ну, українець, освіта середня. Дружина – Олена, діти – Лариса, Аркадій. Головний бухгалтер Сумського
рафінадного заводу. Арештований 11.12.1937 р. шпигунство на користь Польщі. 19.01.1938 р. засуджений за ст. 54-6 до ВМП. Реабілітований 27.08.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.651-652*/.
Лучко Дмитро Петрович, 1888 р.н., м. Полтава, українець, освіта нижча. Дружина – Мотрона
Дмитрівна, дочка – Любов. Майстер дільниці малярного цеху КПВРЗ. В 1917-1918 рр. член партії
есерів. Член ВКП(б) з 1919 р., в 1938 р. виключений як “ворог народу”. Арештований 15.04.1938 р.
за участь в есеро-меншовистській націоналістичній повстанській орг-ції. 25.04.1938 р. засуджений
за ст.ст. 54-7, 54-10, 54-11 до ВМП. Реабілітований 24.02.1956 р. Реабілітований в партійному відношенні 14.02.1990 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.383-386/.
Лушпа Амвросій Гнатович, 1886 р.н., хут. Проходи Петрушівської с/р Миропільського р-ну,
українець, письменний, одружений (інших відомостей немає). Середняк. Арештований 26.10.1930
р. за участь в 1919 р. в терористичному акті і вбивстві двох і каліцтві одного червоноармійця. Постановою ДПУ УРСР від 21.01.1931 р. справу припинено за давністю і недоказаністю. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.351*/.
Любицький Григорій Іванович, 1890 р.н., уродженець Анастасіївської с/р Глинського р-ну,
українець, освіта нижча. Дружина – Ксенія Єрофіївна, дочка – Надія. Агроном Роменської бази
Держсортфонду. Арештований 26.09.1937 р. за активну участь в українсько-націоналістичному
угрупуванні. 17.11.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.2, 54-11 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 14.10.1954
р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.320/.
Людикормин Олександр Михайлович, 1901 р.н., м. Охтирка, українець, освіта нижча. Дружина – Парасковія Іванівна, діти –Зоя, Нінель. Культпрацівник і секретар завкому спілки мукомелів Держмлина № 7 м. Охтирка В 1919 р. служив при білих учнем в канцелярії дільничного
пристава. Арештований 12.10.1937 р. за а/р агітацію. 2-.11.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10
р. ВТТ. Реабілітований 15.01.1973 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.255*/.
Лютий Антон Федорович, 1887 р.н., слоб. Борисівка Бєлгородської окр., українець, освіта
нижча, одружений (інших відомостей немає). Дяк церкви в с. Довжик Охтирського р-ну. Арештований 14.09.1929 р. за проведення а/р агітації, підбурювання місцевого населення проти закриття церкви. 13.01.1930 р. засуджений за ст. 58-10 на 3 р. концтабору. Реабілітований 16.11.1989 р.
/ф.Р-7641, оп.1, спр.783/.

М

Мазур Євсей Олександрович, 1882 р.н., с. Зялове Станіславського р-ну, українець, малописьменний. Коваль майстерні Охтирської страхкаси. Дружина – Марія Макарівна, дочка – Надія. До
революції служив стражником в поліції. Арештований 06.09.1937 р. за а/р агітацію. 27.10.1937 р.
засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Рішенням Особливої Наради при Народному Комісарі
Внутрішніх справ СРСР від 18.11.1944 р. термін покарання знижений до фактично відбутого, з-під
варти звільнений. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.127/.
Майборода Василь Антонович, 1897 р.н., с. Яструбине Хотінського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Дарія Савеліївна, діти – Олександра, Валентина, Григорій. Завгосп колгоспу
хут. Графський Яструбинської с/р. В 1919 р. служив в Дроздовському полку армії Денікіна. Арештований 10.04.1938 р. за участь в військово-бойовій повстанській орг-ції, к/р роботу. 19.04.1938 р.
засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 17.07.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.543/.
Майборода Іван Трохимович, 1881 р.н., с. Яструбине Хотінського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Оксана Григорівна, діти – Іван, Марія, Федір, Євдокія. Колгоспник. Арештований
10.04.1938 р. за участь в есерівській повстанській к/р орг-ції, метою якої було повалення радянської влади шляхом збройного повстання. 16.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-8, 54-11 до ВМП.
Реабілітований 17.08.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.410-411/.
Майборода Матвій Ілліч, 1897 р.н., с. Протасівка Смілівського р-ну, українець, освіта неповна вища. Дружина – Фаїна Харитонівна, діти – Лідія, Валентина. Вчитель Недригайлівської середньої школи. Колишній офіцер денікінської армії. В 1927-1937 рр. член КП(б)У. Арештований
31.10.1937 р. за участь в а/р націоналістичній орг-ції. 19.11.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11
на 10 р. ВТТ. Реабілітований 16.01.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.466-469/.
Макаренко Микола Герасимович, 1898 р.н., м. Суми, українець, освіта середня. Дружина
– Ганна Федорівна, Діти – Костянтин, Ганна. Відповідальний виконавець збуту торгового відді92
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лу Сумського горілчаного заводу. В 1919-1921 рр. офіцер денікінської армії, з якою відступав в
Болгарію. В 1922 р. повернувся в СРСР. В 1933 р. арештовувався за к/р діяльність. Арештований
06.02.1938 р. за участь в а/р повстанській орг-ції, яка мала на меті повалення радянської влади
шляхом збройного повстання; шкідницьку діяльність. 23.03.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11
до ВМП. Реабілітований 31.07.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.511-512/.
Макаренко Опанас Трохимович, 1900 р.н., с. Бранцівка Краснопільського р-ну, українець,
освіта нижча. Дружина – Харитина Кузьмівна, діти – Галина, Катерина, Анастасія, Микола. Без
визначених занять. Арештований 23.12.1937 р. як активний учасник а/р групи – секти баптистів,
к/р агітацію, спрямовану проти служби в армії, захисту батьківщини, підривну роботу проти
заходів партії і уряду. 10.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-8, 54-11 до ВМП. Реабілітований
04.09.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.544/.
Макаренко Прокопій Онисійович, 1879 р.н., с. Чернеча Слобода Смілівського р-ну, українець, освіта – 2 кл. сільської школи. Дружина – Тетяна, дочка – Орина. Без визначених занять;
колишній куркуль, в 1929 р. розкуркулений, в 1931 р. разом з родиною висланий на Північ, в 1935
р. висланий вдруге. Арештований 09.11.1937 р. за а/р агітацію. 15.11.1937 р. засуджений на 10 р.
ВТТ (стаття не вказана). Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.80/.
Макаров Іван Петрович, 1892 р.н., ст. Старо-Щербинівка Донської обл., росіянин, освіта
вища. Дружина – Євдокія Павлівна. Заступник головного інженера Сумського заводу ім. Фрунзе.
Арештований 26.04.1931 р. за участь в к/р шкідницькій орг-ції на заводі Фрунзе. 02.08.1931 р. справу припинено, з-під варти звільнений. / ф.Р-7641, оп.1, спр.717-719*/.
Максаков Петро Никифорович, 1885 р.н., с. Олешня Охтирського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Ірина, діти – Федір, Ірина, Пелагея. Середняк. В 1918 р.н. служив в армії гетьмана.
В 1928 р. був судимий за ст. 56-17 КК УРСР за вбивство на 5 р. позбавлення волі. Арештований
04.11.1937 р. за к/р агітацію, спрямовану проти радянської Конституції, заходів радянської влади.
05.12.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр.133/.
Максименко Іван Іванович, 1887 р.н., с. Михайлівка Лебединського р-ну, українець, освіта
нижча, одружений (інших відомостей немає). Голова Михайлівського споживтовариства. До революції служив помічником керуючого економії графа Мусіна-Пушкіна. В 1919-1920 рр. служив
в Дроздовському полку армії Денікіна. Арештований 15.06.1929 р. за створення а/р угрупування
з куркульського елементу і проведення к/р роботи. 14.10.1929 р. засуджений за ст. 54-10 на 3 р.
концтабору. Реабілітований 14.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.861*/.
Максименко Никанор Федорович, 1893 р.н., с. Василівка Лебединського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Марія Йосипівна, син – Григорій. Колгоспник. Арештований 30.07.1937 р.
за а/р агітацію, шкідництво в колгоспі, активну участь в к/р українській націоналістичній орг-ції.
10.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-8, 54-11 до ВМП. Реабілітований 14.06.1958 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.950/.
Максименко Федір Васильович, 1899 р.н., с. Бранцівка Краснопільського р-ну, українець,
малописьменний. Дружина – Євлепія Іллівна, дочка – Меланія. Без визначених занять; колишній
куркуль, в 1930 р. розкуркулений. Рідний брат Костянтин в 1928 р. за бандитизм був засуджений
до ВМП. Арештований 23.12.1937 р. як активний член а/р групи – секти баптистів, за проведення к/р агітації, спрямованої проти служби в армії, захисту батьківщини, підривну роботу проти
заходів партії і уряду. 10.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-8, 54-11 до ВМП. Реабілітований
04.09.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.544/.
Максимюк Володимир Костянтинович, 1906 р.н., м. Холм Люблінської губ. (Польща), росіянин, освіта нижча. Дружина – Єлизавета Корніївна, син – Людвиг. Майстер Роменської меблевої
фабрики. В 1928 р. дезертував з польської армії і нелегально перейшов кордон в СРСР. В 1932 р.
арештовувався по підозрі в шпигунстві. Арештований 07.08.1937 р. за к/р націоналістичну діяльність, шпигунство на користь Польщі. 23.12.1937 р. засуджений за ст. 54-6 ч.1 до ВМП. Реабілітований 17.12.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.642*/.
Макуха Антон Федотович, 1896 р.н., с. Горобівка Білопільського р-ну, українець, освіта середня. Дружина – Раїса Михайлівна, дочка – Раїса. Завідувач Самотоївської неповної середньої
школи Краснопільського р-ну. В 1919 р. прапорщик армії Денікіна. Арештований 06.11.1937 р. за
участь в а/р повстанській орг-ції, а/р націоналістичну діяльність серед вчителів. 09.12.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-1 “в”, 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 24.04.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.470/.
Макущенко Сергій Петрович, 1903 р.н., с. Боромля Тростянецького р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Ганна Василівна, діти – Валентина, Віор, Ольга. Слюсар Лебединського УВСР
№ 124 (так в документі). В 1918-1920 рр. доброволець армії Петлюри, з якою емігрував в Польщу.
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В СРСР повернувся в 1923 р. Арештований 05.03.1938 р. за участь в українській повстанській к/р
орг-ції. 09.05.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 27.03.1957 р. /ф.Р7641, оп.1, спр.444/.
Малиновський Євгеній Володимирович, 1919 р.н., с. Вілія Волинського воєводства (Польща), українець, освіта нижча, неодружений. Робітник ремонтного цеху Сумського заводу ім.
Фрунзе. Арештований 13.08.1937 р. за нелегальний перехід в 1932 р. кордону в СРСР, мав листування з родичами в Польщі, шпигунство, а/р агітацію. 05.11.1937 р. засуджений за ст. 54-6 до ВМП.
Реабілітований 23.05.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.926*/.
Малихін Андрій Йосипович, 1879 р.н., с. Крещенки Ястребівського р-ну Курської обл., росіянин, освіта середня. Дружина – Зінаїда Олександрівна. Завідувач відділу збуту Сумської біофабрики. В 1917-1923 рр. член партії есерів. Арештований 03.03.1938 р. за участь в к/р повстанській
орг-ції, а/р діяльність, шкідництво. 09.05.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 15.02.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.464/.
Малюх Максим Мойсейович, 1877 р.н., с. Великий Самбір Конотопського р-ну, українець,
малописьменний. Дружина – Агрипина Гордіївна. Без визначених занять; колишній куркуль, в
1931 р. розкуркулений, в 1932 р. судимий за зрив весняної посівкампанії на 2 р. позбавлення волі і
500 крб. штрафу. Арештований 21.08.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану проти заходів радянської
влади на селі, проти колгоспів. 01.09.1937 р. засуджений за ст. 54-10 на 8 р. ВТТ. Реабілітований
06.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.240/.
Маменко Гавриіл Іванович, 1900 р.н. с. Кривоносівка Зноб-Новгородського р-ну, українець,
освіта нижча. Дружина – Пелагея, діти – Федір, Микола, Іван, Анастасія. Колгоспник; колишній
куркуль. Арештований 13.09.1937 р. за а/р агітацію спрямовану проти колгоспного будівництва.
26.11.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ (стаття не вказана). Реабілітований 30.07.1958 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.971/.
Манжос Порфирій Севастянович, 1884 р.н., с. Собичеве Шосткинського р-ну, українець,
освіта нижча. Дружина – Феодосія Іванівна, діти – Феодора, Катерина, Віра. Одноосібник. Колишній підпрапорщик царської армії. В 1918 р. служив в гетьманській варті, в 1919 р. керував а/р
есерівським повстанським збройним загоном, брав участь в боях проти частин Червоної Армії.
Арештований 12.02.1938 р. за учать в а/р к/р націоналістичній повстанській есерівській орг-ції.
13.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 19.12.1956 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.391-392/.
Мантур Іван Амосович, 1898 р.н., м. Глухів, українець, освіта середня. Вдовець, діти – Василь,
Галина. Вчитель неповної СШ с. Кочерги Шалигинського р-ну. В 1923-1924 рр. був дяком автокефальної церкви. Арештований 14.03.1938 р. за активну участь в к/р націоналістичній повстанській
орг-ції. 31.03.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.1., 54-11 до ВМП. /ф.Р-7641, оп.1, спр.347-349/.
Манченко Микола Гаврилович, 1901 р.н., с. Чупахівка Охтирського р-ну, українець, освіта
вища. Дружина – Олександра Василівна. Вчитель школи с. Олешня. В 1919 р. доброволець армії
Денікіна, видавав червоних партизан і керівників місцевої влади. Арештований 24.10.1937 р. за к/р
агітацію. 08.11.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. В 1943 р. помер в ВТТ. Реабілітований 29.11.1993 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.319, 319а/.
Манько Трохим Лукич, 1903 р.н., с. Рибальське Грунського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Лукія Іванівна. Продавець Рибальського споживтовариства. Брав участь в банді Дорожка. Арештований 20.11.1937 р. за участь в а/р повстанській орг-ції. 27.11.1937 р. засуджений за
ст.ст. 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 27.11.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.663-672/.
Мариненко Василь Іванович, 1878 р.н., хут. Бурбин Перекопівської с/р Глинського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Варвара Іванівна, діти – Андрій, Ганна, Михайло. Без визначених занять; колишній куркуль, в 1932 р. розкуркулений, висланий на Урал, в 1934 р. з висилки
втік. З 1920 р. підтримував зв’язок з бандою Кирило. Арештований 07.07.1937 р. за к/р агітацію,
підтримку політбанди Кирила, погрози розправою колгоспникам. 07.09.1937 р. засуджений на 10
р. ВТТ (стаття не вказана). Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.15/.
Маркс Семен Борисович, 1920 р.н., м. Ромни, єврей, освіта нижча, неодружений. Червоноармієць 1565 окремого зенітного батальйону по охороні штабу 6 армії. Арештований 23.05.1942
р. за те, що 07.07.1941 р., бувши пораненим і полоненим німецькими військами, дав ворогу
зобов’язання про припинення боротьби з окупантами. 24.02.1943 р. засуджений за ст. 58-1 “б” КК
РСФРР на 7 р. ВТТ. Реабілітований 21.03.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.527*/.
Марочко Данило Петрович, 1878 р.н., с. Дмитрівка Конотопського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Пелагея Іванівна, дочка – Надія. Орендар-огородник. Арештований 10.04.1929
р. за а/р агітацію. 30.08.1929 р. засуджений за ст. 54-10 до позбавлення права проживання в Моск94
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ві, Ленінграді, Ростові-на-Дону, зазначених округах УРСР з прикріпленням до зазначеного місця
проживання на 3 р. Реабілітований 09.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.941/.
Мартиненко Максим Григорович, 1897 р.н., с. Біжівка Смілівського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Ганна Давидівна, діти – Петро. Іван. Колгоспник. Арештований 31.10.1937
р. за участь в а/р націоналістичній повстанській орг-ції. 19.11.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 5411 до ВМП. Реабілітований 16.01.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.466-569/.
Мартинюк Василь Ілліч, 1888 р.н., с. Бистриця Богородчанського р-ну Станіславської обл.,
галичанин, малописьменний. Дружина – Ксенія Єфремівна, діти – Василь, Іван, Ганна, Варвара. Колгоспник. В 1930-1932 р. в нього комсомольською бригадою вилучався прихований від
хлібозаготівель хліб. Арештований 04.01.1938 р. за к/р агітацію, шпигунство на користь Польщі.
11.02.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-6, 54-10 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 24.06.1958 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.958/.
Марченко Зоя Дмитрівна, 1907 р.н., с. Ямпіль Ямпільського р-ну, українка, освіта нижча.
Чоловік – Таубенбергер Герман Йосипович (в 1937 р. засуджений за троцькістську діяльність на
10 р. ВТТ). Без визначених занять. В 1931 р. за к/р троцькістську діяльність, зберігання к/р літератури була засуджена за ст. 57 п. “в” КК РСФРР на 3 р. позбавлення волі. Арештована 27.08.1937
р. за к/р троцькістську діяльність. 28.03.1938 р. засуджена за с. 54-10 ч.1 на 8 р. ВТТ. Покарання
відбула. Працювала секретарем-друкаркою Сумської облспоживспілки. Арештована 03.01.1949
р. за належність до троцькістської групи, а/р агітацію. 13.04.1949 р. засуджена за ст.ст. 54-10 ч.1,
54-11 до висилки на поселення в Красноярський край. Реабілітована 22.02.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр.370, 371*/.
Марченко Петро Омелянович, 1884 р.н., м. Суми, українець, освіта нижча. Дружина – Олена Андріївна. Відповідальний виконавець Сумської суконної фабрики. Колишній есер. Арештований 06.02.1938 р. за участь в к/р повстанській орг-ції, а/р агітацію, шкідницьку діяльність.
09.05.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 15.02.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр.464/.
Масалітін Василь Іпатійович, 1885 р.н., с. Пожня Великописарівського р-ну, росіянин, малописьменний. Дружина – Мотря Іванівна, дочка – Марія. Без визначених занять; колишній куркуль, в 1931 р. розкуркулений. Арештований 03.10.1937 р. за к/р агітацію і розповсюдження чуток
про переворот влади, наклепи на Сталіна і Конституцію. 05.12.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1
на 10 р. ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.112/.
Маслій Мойсей Семенович, 1902 р.н., с. Засулля Роменського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Єлизавета, дочка – Наталія. Провідник скота Роменської райконтори “Заготскот”.
Арештований 02.04.1938 р. за участь в а/р українській націоналістичній к/р повстанській орг-ції.
21.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-8, 54-11 до ВМП. Реабілітований 02.08.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр.598/.
Маслов Петро Дмитрович, 1882 р.н., м. Луга Ленінградської обл., росіянин, освіта вища.
Дружина – Ганна Платонівна, діти – Володимир, Анатолій. Начальник капсульного виробництва Шосткинського заводу № 9. Арештований 05.07.1930 р. як член шкідницької к/р диверсійної
орг-ції, за шкідництво в військово-хімічній промисловості. 02.08.1931 р. засуджений за ст.ст. 54-7,
54-11 на 3 р. ВТТ умовно. Реабілітований 30.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.522*/.
Маслюк Іван Миколайович, 1886 р.н., хут. Гусарщина Карпилівської с/р Грунського р-ну,
українець, освіта нижча. Дружина – Порфирія, син – Іван. Колгоспник; колишній куркуль, в
1930 р. розкуркулений, судимий на 2 р. за невиконання м’ясопостачання державі. Арештований
12.11.1937 р. за к/р агітацію, спрямовану проти заходів радянської влади на селі. 27.11.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Постановою оперуповноваженого 3-го відділення ЕКО УНКВС по Сумській обл. від 24.01.1940 р. рішення Особової трійки УНКВС по Харківській обл. від
27.11.1937 р. відмінено, з-під варти звільнений. /ф.Р-7641, оп.1, спр.123/.
Маслюк Петро Павлович, 1888 р.н., с. Карпилівка Грунського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Софія Минівна, діти – Єфросинія, Домаха. Колгоспник. В 1919 р. добровільно служив
в денікінській армії. В 1933 р. був судимий за здійснення терористичних актів над активістами с.
Карпилівка на 8 р. позбавлення волі. Арештований 08.02.1938 р. за участь в українській к/р націоналістичній орг-ції. 24.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.1, 54-11до ВМП. Реабілітований
12.12.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.365-366/.
Масько Федір Васильович, 1888 р.н., хут. Пушкарі Гудимівської с/р Лебединського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Катерина Петрівна, діти – Микола, Валентина, Володимир. Агроном Боромлянської МТС Тростянецького р-ну. В 1933 р. виключений з КП(б)У, засуджений на
3 роки позбавлення волі. Арештований 16.04.1938 р. за участь в українській повстанській орг-ції.
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21.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 18.05.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр.655*/.
Матвєєв Андрій Іванович, 1892 р.н., с. Терни Улянівського р-ну, українець, освіта вища. Дружина – Ара Федорівна. Без визначених занять, син служителя культу. Арештований 29.08.1937 р.
за к/р агітацію. 09.12.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 до ВМП. Реабілітований 16.04.1958 р. /ф.Р7641, оп.1, спр.922/.
Матвієвський Микола Андрійович, 1892 р.н., с. Литвиновичі Глухівського р-ну, українець,
освіта вища, одружений (інших відомостей немає). Без визначених занять. В 1919-1920 рр. був
командиром сотні в армії Петлюри, з якою емігрував в Польщу і в 1923 р. повернувся в СРСР. В
1924-1930 рр. піп української автокефальної церкви. Арештований 30.01.1937 р. за проведення к/р
націоналістичної роботи, групування навколо себе а/р елементу, участь в а/р націоналістичному
підпіллі. 29.09.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.2 до ВМП. Реабілітований 01.08.1956 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.378-381/.
Матлін Лейб Борисович, 1890 р.н., м. Могильов, єврей. Про освіту, родину відомостей немає.
Службовець ВРП (ОРСа) Сумського заводу ім. Фрунзе. Арештований 29.03.1938 р. за участь в а/р
терористичній сіоністсько-шпигунській орг-ції. 19.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-6, 54-7, 54-8,
54-11 до ВМП. Реабілітований 21.02.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.885-886*/.
Матюх Юхим Вакулович, 1898 р.н., с. Кошари Конотопського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Тетяна Григорівна, діти – Олексій, Василь, Йосип, Михайло, Катерина. Середняк, в
1931 р. розпроданий за невиконання держподатків. Арештований 17.05.1932 р. за участь в к/р оргції, яка мала на меті повалення радянської влади, за ст. 54-11. 21.08.1932 р. слідство припинено за
маловажністю скоєного. /ф.Р-7641, оп.1, спр.580/.
Матюшко Іван Петрович, 1906 р.н., хут. Доценківка Ворожбянської с/р Лебединського р-ну,
українець, освіта неповна середня. Дружина – Варвара Йосипівна, син – Анатолій. В 1922-1925
рр. член ВЛКСМ, виключений як куркуль. Вчитель Краснопільської неповної середньої школи.
Арештований 08.02.1938 р. за участь в українській військово-націоналістичній орг-ції. 23.03.1938 р.
засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 05.06.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.483-484/.
Мацак Уляна Данилівна, 1887 р.н., с. Вовківці Роменського р-ну, українка, освіта нижча. Вдова, син – Петро. Повар в піонерському таборі в с. Вовківці; дочка куркуля, в 1929 р. розпроданого,
висланого. В 1933 р. засуджена на 10 р. ВТТ за невиконання держзобов’язань, здійснення замаху
на вбивство голови обкому КП(б)У. Арештована 19.07.1937 р. за проведення а/р агітації, спрямованої на відкриття церков, проти колгоспного будівництва. 09.09.1937 р. засуджена за ст. 54-10 ч.1
на 10 р. ВТТ. Реабілітована 25.03.1964 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.107/.
Машин Павло Назарович, 1901 р.н., с. Чернеле Лебединського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Ксенія Іванівна, діти – Тетяна, Іван, Марія. Старший бухгалтер Лебединського відділення Держбанку. В 1922 р. був кандидатом КП(б)У, виключений. Арештований 05.04.1938 р. за
к/р агітацію, участь в к/р націоналістичній орг-ції. 19.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-8, 5411 до ВМП. Реабілітований 29.11.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.727-728/.
Машиц Яків Миколайович, 1885 р.н., м. Калуш (Польща), поляк, освіта нижча. Дружина
– Ганна, діти – Борис, Віктор, Григорій. Конюх Лебединського РВК. Арештований 08.05.1938 р. за
участь в к/р націоналістичній польській повстанській орг-ції. 28.09.1938 р. засуджений за ст.ст. 542, 54-10 ч.1 до ВМП. Реабілітований 17.05.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.931/.
Машицький Іван Іванович, 1887 р.н., м. Глухів, українець, освіта неповна середня. Одружений (інших відомостей немає). Електромонтер Пирогівського лісозаводу “Укрдерево” Шосткинського р-ну. В 1904-1908 рр. член партії есерів. В 1918 р. брав участь у есерівському повстанні в
м. Шостка. Арештований 10.03.1938 р. за а/р агітацію, участь в а/р есерівській нелегальній орг-ції.
29.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 01.08.1956 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.895-897/.
Медведенко Степан Олексійович, 1911 р.н., с. Доброславівка Чернеччинської с/р Охтирського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Ольга. Експедитор Охтирського дитмістечка; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений. Арештований 01.1.1937 р. за а/р агітацію. 08.12.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Постановою начальника УНКВС по Сумській обл. від 10.01.1940
р. термін покарання знижений до 3 р. позбавлення волі. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.121/.
Мелехеда Михайло Миронович, 1885 р.н., с. Олексіївка Хотінського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Марія Кузьмівна, дочка – Орина. Колгоспник; колишній куркуль-торговець. Арештований 10.09.1937 р. за к/р агітацію. 19.10.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р.
ВТТ. Реабілітований 06.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.265/.
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Мельник Пантелеймон Антонович, 1899 р.н., хут. Мельники Смілівського р-ну Роменського окр., українець, освіта неповна середня, одружений. Куркуль-одноосібник. Арештований
15.03.1929 р. за а/р агітацію, спрямовану проти хлібозаготівель. 12.07.1929 р. засуджений за ст. 5410 до висилки на 3 р. в Північний край. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.881/.
Мельник Федір Іванович, 1894 р.н., с. Бишкінь Лебединського р-ну, українець, освіта нижча.
Про родину відомостей немає. Куркуль, секретар церковної ради; син куркуля-торговця, розкуркуленого. Арештований 18.01.1930 р. за а/р агітацію. 18.01.1930 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 до
висилки на 3 р. в Північний край. Реабілітований 15.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.801/.
Мельников Іван Микитович, 1897 р.н., м. Бахмач Чернігівської обл., росіянин, освіта нижча.
Дружина – Марія Михайлівна, діти – Володимир, Ігор. Машиніст депо ст. Москва МосковськоКиївської залізниці. Арештований 26.10.1937 р. за а/р троцькістську діяльність, зв’язок з польським шпигуном. 16.12.1937 р. засуджений за ст. 58-10 КК РСФРР на 10 р. ВТТ. Реабілітований
29.03.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.457*/.
Мерко Андрій Федорович, 1869 р.н., с. Вільшана Недригайлівського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Євдокія, син – Іван. Без визначених занять; колишній куркуль-одноосібник, в 1930 р. розкуркулений і висланий на Північ. Арештований 18.09.1937 р. за проведення
а/р агітації, розповсюдження провокаційних чуток про війну, поразку у війні Радянського Союзу. 27.11.1937 р. засуджений за ст. 54-10 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 06.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр.233/.
Метла Михайло Пимонович, 1891 р.н., с. Вороніж Шосткинського р-ну, українець, освіта середня. Дружина – Олександра Миколаївна, діти – Ліза, Ніна. Рахівник Воронізької школи № 1.
Колишній офіцер царської армії. В 1917 р. член партії есерів, в 1921 р. учасник “Просвіти”, в 1923
р. учасник “СВУ”. Арештований 29.11.1937 р. за проведення а/р націоналістичної агітації, спрямованої проти колгоспного будівництва, розповсюдження провокаційних чуток. 10.12.1937 р. засуджений за ст. 54-10 до ВМП. Реабілітований 19.12.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.394*/.
Мешик Степан Іванович, 1882 р.н., м. Конотоп, українець, освіта нижча. Дружина – Людмила Іванівна, діти – Інна, Валентин, Володимир, Євген. Пенсіонер. В 1917-1919 рр. член партії
есерів. В 1919-1926 рр. член ВКП(б), виключений за поручництво за білого офіцера. Арештований
14.04.1938 р. за участь в есеро-меншовистській націоналістичній повстанській орг-ції. 25.04.1938
р. засуджений за ст.ст. 54-10, 54-11 до ВМП. Реабілітований 24.02.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.383386/.
Миловидов Григорій Іванович, 1880 р.н., с. Кам’янка Середино-Будського р-ну, українець,
освіта – духовна семінарія. Безприхідний піп. Дружина – Олександра Тимофіївна, діти – Борис,
Ганна, Іван, Микола, Михайло, Віктор. Арештований 12.09.1937 р. за к/р роботу, розповсюдження листівок, а/р агітацію, спрямовану проти колгоспного ладу. 17.11.1937 р. засуджений за ст.
54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Помер в ВТТ (дата не вказана). Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр.17/.
Минько Митрофан Никифорович, 1883 р.н., с. Нижня Сироватка Краснопільського р-ну,
українець, освіта нижча, одружений, (інших відомостей немає). Без визначених занять; син куркуля в 1930 р. розкуркуленого, висланого на Північ. В 1904-1910 рр. служив в окремому кавалерійському жандармському ескадроні в м. Петербург, брав участь в придушенні революційних повстань. В 1914-1918 рр. по мобілізації служив старшим офіцером корпусу польових жандармів при
штабі ІІІ гвардійського корпусу. Арештований 09.04.1932 р. за а/р агітацію, спрямовану проти
радянської влади і хлібозаготівель, підробку документів. 10.09.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1
до ВМП. Реабілітований 16.03.1990 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.268/.
Миргородська Віра Тихонівна, 1893 р.н., м. Шостка, українка, освіта нижча. Чоловік – Спиридон Микитович. Домогосподарка. З 1917 р. член партії есерів. Арештована 10.03.1938 р. за
участь в а/р к/р націоналістичній повстанській орг-ції. 13.04.1938 р. засуджена за ст.ст. 54-2 “а”,
54-11 до ВМП. Реабілітована 30.12.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.406-408/.
Миргородський Олександр Тихонович, 1888 р.н., м. Шостка, українець, освіта нижча. Дружина – Фекла Костянтинівна, діти – Євгенія, Раїса, Михайло, Микола, Варвара, Ірина. Пенсіонер,
сторож артілі інвалідів в м. Шостка. До 1933 р. працював на Шосткинському заводі № 9. З 1917 р.
член партії есерів. В 1918 р. брав участь у збройному повстанні есерів і меншовиків проти радянських загонів, які сприяли німецьким військам в вивозі продовольства і фуражу з сел Шосткинського р-ну. Арештований 09.03.1938 р. за участь в а/р к/р націоналістичній повстанській есерівській
орг-ції. 13.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-10 ч.2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 30.12.1956 р.
/ф.Р-7641, оп.1, спр.406-408/.
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Миронович Микола Васильович, 1872 р.н., м. Івангород Чернігівської обл., українець, освіта – духовна семінарія. Дружина – Марія, діти – Катерина, Георгій(в 1918 р. пішов з німцями
за кордон, жив у Чехословаччині, підтримували зв’язок через листування), Борис, Олексій. Без
визначених занять. До 1928 р. регент-псаломщик автокефальної церкви. Арештований 15.04.1938
р. за участь в а/р українській націоналістичній к/р орг-ції. 17.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10,
54-11 до ВМП. Реабілітований 26.03.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.879-880/.
Мирошниченко Василь Матвійович, 1873 р.н., с. Ницаха Великописарівського р-ну, українець, письменний. Дружина – Анастасія Павлівна. Колгоспник; активний сектант-баптист. Арештований 06.08.1937 р. за проведення а/р агітації, спрямованої проти радянської влади, колгоспів,
існуючого ладу, проведення релігійної пропаганди. 15.09.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10
р. ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.260/.
Мислівченко Прокопій Петрович, 1883 р.н., с. Низи Сумського р-ну, українець, неписьменний. Дружина – Марфа Андріївна, діти – Іван, Марина. Колгоспник. Арештований 22.12.1932 р.
за а/р діяльність, спрямовану на руйнування колгоспу. 20.02.1933 р. засуджений за ст. 54-10 до
висилки на 3 р. в Північний край. Реабілітований 29.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.582*/.
Мисник Наум Митрофанович, 1899 р.н., с. Чернеле Лебединського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Єфросинія Олександрівна, діти – Марія, Варвара. Колгоспник. В 1918 р. служив у гетьмана в м. Київ. Арештований 05.03.1938 р. за участь в к/р націоналістичній орг-ції, к/р
агітацію. 19.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-8, 54-11 до ВМП. Реабілітований 29.11.1957 р.
/ф.Р-7641, оп.1, спр.727-728/.
Михайленко Антон Сергійович, 1898 р.н., с. Річки Білопільського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Уляна Антонівна, діти – Павло, Григорій, Ольга. Без визначених занять.
Арештований 01.09.1937 р. за а/р настрої і висловлювання, обстріл помешкання колгоспника при
спробі здійснення крадіжки, підпал клуні того ж колгоспника. 16.09.1937 р. засуджений за ст.ст.
174, 189, 54-10 ч.1 до ВМП. Реабілітований 13.02.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.807/.
Михайленко Пилип Улянович, 1898 р.н., с. Піски Кременчуцького окр., українець, освіта нижча. Дружина – Анастасія Іванівна, діти – Володимир, Лідія, Тамара. Робітник Сумського заводу
ім. Фрунзе. В 1918-1920 рр. служив в Петлюрівській армії, з якою відступав в Румунію. В 1920 р.
повернувся в СРСР. В 1928-1929 рр. член ВКП(б), виключений за службу у Петлюри. Арештований 02.12.1937 р. за а/р агітацію, шпигунство. 09.12.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
Реабілітований 29.12.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.403/.
Михайліченко Михайло Михайлович, 1899 р.н., м. Лохвиця Роменського окр., українець,
освіта вища. Одружений, (інших відомостей немає). Стажист Укрсільцукру. В 1919 р. був телеграфістом в Петлюрівському штабі Січових стрільців. Арештований 18.10.1929 р. за к/р роботу,
участь в підпільній шовіністській орг-ції, яка боролась з радянської владою за “Самостійну Україну” за ст. 54-11. 26.02.1930 р. за недостатністю доказів справу припинено, з-під варти звільнений.
/ф.Р-7641, оп.1, спр.743*/.
Михайловський Іван Сильвестрович, 1889 р.н., м. Лебедин, українець, освіта нижча. Дружина – Ганна, діти – Сергій, Ніна. Бухгалтер Лебединського маслозаводу. Колишній урядник. В 1918
р. служив рахівником в гетьманській варті. Арештований 05.03.1938 р. як активний учасник к/р
білогвардійської повстанської орг-ції, а/р агітацію, вербувальну роботу. 09.05.1938 р. засуджений
за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 29.11.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.724-726/.
Михальов Георгій Дмитрович, 1879 р.н., м. Конотоп, росіянин, освіта нижча. Дружина –Харитина Тихонівна, діти – Олександр, Клавдія. Слюсар КПВРЗ. До 1917 р. був секретним співробітником жандармського управління ст. Конотоп. З 1917 р. член партії меншовиків. Арештований
22.04.1938 р. за участь в есеро-меншовистській націоналістичній повстанській орг-ції. 25.04.1938 р.
засуджений за ст.ст. 54-7, 54-10, 54-11до ВМП. Реабілітований 24.02.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.383386/.
Мікуловська Єва Соломонівна, 1903 р.н., м. Солодково Кам’янець-Подільського р-ну, єврейка, освіта нижча. Чоловік – Мендель Хаїмович (13.08.1937 р. арештований за ст.ст. 54-6, 54-10 за
а/р агітацію, шпигунську діяльність. 23.09.1939 р. справу припинено), син – Шулем (26.10.1937 р.
направлений в прийомник-розподільник ХОУ НКВС і потім направлений в дитячий будинок
Моздокської обл. 23.09.1939 р. переданий батькам). Домогосподарка. Арештована 25.10.1937 р.
як соціально-небезпечний елемент, дружина зрадника батьківщини. 29.05.1938 р. засуджена до
висилки в Казахстан на 5 р. (стаття не вказана). Рішенням Особової Наради від 29.10.1938 р. справу
припинено за недоказаністю злочину, з висилки звільнена. /ф.Р-7641, оп.1, спр.223/.
Мілюткін Феодосій Тимофійович, 1910 р.н., с. Ковіньки Глухівського р-ну, росіянин, освіта нижча, неодружений. Середняк-одноосібник. Арештований 02.04.1933 р. як член повстанської
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орг-ції за ст. 54-11. 15.05.1933 р. справу припинено, з-під варти звільнений. /ф.Р-7641, оп.1, спр.593594/.
Мінак Степан Якович, 1899 р.н., с. Кам’яне Лебединського р-ну, українець, освіта нижча,
одружений (інших відомостей немає). Середняк. Арештований 22.05.1929 р. за проведення а/р
агітації, спрямованої проти заходів радянської влади на селі за ст. 54-10. Рішенням засідання при
Колегії ДПУ УРСР від 03.07.1929 р. з-під варти звільнений. /ф.Р-7641, оп.1, спр.840*/.
Мінак Тимофій Петрович, 1896 р.н., с. Кам’яне Лебединського р-ну, українець, освіта нижча, одружений (інших відомостей немає). Куркуль. Арештований 29.05.1929 р. за проведення
а/р агітації, спрямованої проти заходів радянської влади. 02.08.1929 р. засуджений за ст. 54-10 до
висилки на 3 р. в Північний край. Реабілітований 07.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.840*/.
Міняйло Степан Степанович, 1891 р.н., с. Вовківці Засульського р-ну Роменського окр., українець, освіта нижча, одружений (інших відомостей немає). Без визначених занять. Арештований 21.03.1929 р. за проведення к/р агітації спрямованої проти заходів радянської влади на селі.
05.07.1929 р. засуджений за ст. 54-10 до висилки на 3 р. на Урал. Реабілітований 14.12.1989 р. /ф.Р7641, оп.1, спр.865/.
Мірошниченко Іван Якович, 1908 р.н., с. Ободи Хотінського р-ну, українець, малописьменний, неодружений. Середняк. Арештований 07.12.1929 р. за здійснення весною 1929 р. замаху на
пограбування квартири, співучасть у вбивстві піонера з с. Ободи. 29.01.1930 р. засуджений за ст.
17-56-17, 54-10 на 3 р. концтабору. Реабілітований 30.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.768/.
Мірошниченко Олександр Федорович, 1898 р.н., м. Суджа Курської обл., росіянин, освіта
нижча. Дружина – Магдалина Онисимівна, діти – Людмила, Олександра. Заступник старшого
бухгалтера в управлінні буфетів ст. Суми. В 1918 р. служив у гетьмана в охоронній сотні. Арештований 22.04.1938 р. за участь в к/р військово-повстанській орг-ції. 09.05.1938 р. засуджений за ст.ст.
54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 19.06.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.495/.
Мірошниченко Федір Павлович, 1893 р.н., с. Будки Недригайлівського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Стефанида Кузьмівна, діти – Марія, Микола. Обліковець комітету заготівель Штепівського РВК. Арештований 19.04.1938 р. за участь в к/р військово-повстанській орг-ції.
21.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 31.10.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр.530-534, 534а/.
Міськов Василь Миколайович, 1921 р.н., с. Старі Вирки Білопільського р-ну, росіянин, освіта середня, неодружений. Курсант 2-ї Вольської військової школи авіамеханіків Саратовської
обл. Арештований 30.10.1941 р. за а/р агітацію і підготовку дезертирства. 22.04.1942 р. засуджений за ст.ст. 58-10 ч.2, 58-11 КК РСФРР на 10 р. ВТТ. Реабілітований 16.10.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр.455*/.
Мітіна Лариса (Раїса) Миколаївна, 1912 р.н., м. Глухів, українка, освіта нижча. Чоловік – Бохонько Феодосій Олександрович (за участь в а/р націоналістичній орг-ції в жовтні 1937 р. засуджений до ВМП), діти – Віктор, Галина (направлені в дитячий будинок іншої республіки), інших
відомостей немає. Рахівник Дубов’язівського районного відділення Держбанку. Арештована
11.11.1937 р. як член родини зрадника батьківщини. 27.12.1937 р. засуджена на 5 р. ВТТ (стаття не
вказана). Реабілітована 16.10.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.472/.
Міхальчук Степан Михайлович, 1904 р.н., с. Мервичі Львівського воєводства (Польща), українець, освіта нижча. Дружина – Антоніна Кирилівна. Слюсар компресорного цеху Сумського
заводу ім. Фрунзе. В 1924-1932 рр. член КПЗУ. В 1929 р. начальник одного з загонів української
націоналістичної орг-ції “Луг”. Арештований 20.06.1937 р. за участь в к/р орг-ції “УВО”, шпигунство. 24.09.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-6, 54-11 до ВМП. Реабілітований 15.07.1958 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.982/.
Міхно Пелагея Антонівна, 1898 р.н., с. Терни Улянівського р-ну, українка, освіта нижча. Чоловік – Георгій Маркович (за належність до а/р орг-ції 31.12.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-8, 5411 до ВМП). Домогосподарка. Арештована 11.05.1938 р. як член родини зрадника батьківщини.
02.06.1938 р. засуджена на 8 р. ВТТ (стаття не вказана). Реабілітована 23.07.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр.988/.
Міщенко Олександр Володимирович, 1883 р.н., с. Юнаківка Миропільського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Ольга Прокопівна, син – Андрій. Колгоспник; колишній куркуль,
в 1929 р. розкуркулений, висланий. Арештований 01.10.1937 р. за к/р агітацію. 25.10.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 27.01.1992 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.106/.
Міщенко Семен Дмитрович, 1903 р.н., с. Межиріч Лебединського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Анастасія Сергіївна, діти –Галина, Анастасія, Микола. Колгоспник, син куркуля
(батько в 1919 р. був розстріляний Червоними військами за те, що спалив в хаті разом з родиною
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командира партизанського загону Лисянського). Арештований 30.07.1937 р. як організатор к/р угрупування, за к/р агітацію, настанови на проведення в колгоспі шкідництва і тероризування місцевого активу. Перебуваючи 2 дні у в’язниці, 06.08.1937 р. покінчив життя самогубством. Помер
без допиту. Реабілітований 02.07.1958 р. за відсутністю складу злочину. /ф.Р-7641, оп.1, спр.980/.
Міщенко Федір Михайлович, 1880 р.н., с. Лантратівка Чупахівського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Єфимія Павлівна. Середняк. В 1906 р. був прикажчиком князя Урусова. В 19081917 рр. як столяр обслуговував царські поїзди. Арештований 29.01.1929 р. за проведення а/р агітації, спрямованої проти заходів радянської влади на селі, хуліганство. 12.07.1929 р. засуджений за
ст. 54-10 на 3 р. концтабору. Реабілітований 30.09.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.869/.
Мовчан Василь Федотович, 1895 р.н., с. Буймер Тростянецького р-ну, українець, освіта середня. Дружина –Серафіма Федорівна, діти – Віктор, Ірина. Помічник бухгалтера Лебединського
пункту “Заготзерно”. В 1918 р. брав участь в орг-ції УПСР в м. Лебедин, служив в армії Денікіна.
Арештований 08.02.1938 р. за участь в к/р орг-ції, к/р діяльність. 01.04.1938 р. засуджений за ст.ст.
54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 07.05.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.932/.
Мовчан Тихін Хомич, 1893 р.н., с. Підлипне Конотопського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Марфа, діти – Володимир, Олена, Надія. Токар КПВРЗ. З 1917 р. член партії есерів.
Арештований 21.04.1938 р. за участь в есеро-меншовистській націоналістичній повстанській оргції 25.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-7, 54-10, 54-11 до ВМП. реабілітований 24.02.1956 р. /ф.Р7641, оп.1, спр.383-386/.
Могильний Дмитро Трохимович, 1874 р.н., с. Пристайлове Лебединського р-ну, українець,
освіта нижча. Дружина – Акулина Федорівна, діти – Макар, Григорій (з 1919 р. служив в армії Денікіна, з якою відступав в Болгарію, в 1923 р. повернувся в СРСР). Рахівник Лебединського цегляного заводу № 1. В 1904-1917 рр. урядник. Арештований 05.03.1938 р. за участь в к/р білогвардійській повстанській орг-ції, к/р агітацію. 09.05.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП.
Реабілітований 29.11.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.724-726/.
Мозок Павло Кузьмич, 1897 р.н., с. Собичеве Шосткинського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Анастасія Федотівна, діти – Наталія, Євген, Володимир, Віталій, Григорій. Охоронник
5 будівельної дільниці в м. Шостка; колишній куркуль, в 1931 р. висилався за межі села. Колишній есер, в 1919 р. учасник політбанд Шуби, Корнєва, Артамонова. Арештований 15.04.1938 р. за
участь в к/р націоналістичній повстанській орг-ції. 23.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-10 ч.1,
54-11 до ВМП. Реабілітований 18.01.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.441-443/.
Моісеєнко Дмитро Антонович, 1922 р.н., с. Павлівка Перша Білопільського р-ну, росіянин,
освіта середня, неодружений. Курсант 2-ї Вольської військової школи авіамеханіків Саратовської
обл. Арештований 03.11.1941 р. за а/р агітацію і підготовку дезертирства. 22.04.1942 р. засуджений за ст.ст. 58-10 ч.2, 58-11 КК РСФРР на 10 р. ВТТ. Реабілітований 16.10.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр.455/.
Моісеєнко Євгеній Гнатович, 1885 р.н., с. Ярославець Глухівського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Катерина Петрівна, діти – Василь, Андрій. Без визначених занять; колишній куркуль. В 1929 р. судимий за участь в орг-ції СВУ і висланий на 3 р. в Архангельськ, з висилки втік.
Колишній член церковної ради. Арештований 10.03.1938 р. за активну участь в а/р українській
націоналістичній повстанській орг-ції. 31.03.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП.
Реабілітований 21.11.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 347-349/.
Моісеєнко Іван Степанович, 1891 р.н., хут. Капітанівка Кекинської с/р Хотінського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Олександра. Бухгалтер, завідувач рафінадним відділом Сумського Червонозоряного рафінадного заводу. Арештований 25.12.1937 р. за а/р діяльність, шкідництво на виробництві, шпигунство на користь Польщі. 03.02.1938 р. засуджений за ст. 54-6 до ВМП.
Реабілітований 27.08.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.610/.
Моісеєнко Костянтин Андрійович, 1875 р.н., м. Єкатеринбург Пермської губ., українець,
освіта вища. Дружина – Лідія Олексіївна, діти – Сергій, Андрій. Юрист, член Роменської колегії
захисників. Арештований 12.04.1929 р. за а/р агітацію. 30.08.1929 р. засуджений за ст. 54-10 до висилки на 3 р. в Північний край. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.919/.
Моісеєнко Хома Семенович, 1890 р.н., с. Недригайлів Недригайлівського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Кулина Яківна, діти – Галина, Сергій, Дмитро, Ольга, Захар. Колгоспник,
пресвітер баптистської церкви с. Катеринівка Штепівського р-ну. Арештований 30.07.1937 р. за
участь в к/р орг-ції, к/р агітацію, шкідництво, розповсюдження чуток про війну в СРСР. 19.09.1937
р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.1, 54-11 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 02.07.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр.980-981/.
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Моісеєнко Юхим Ілліч, 1880 р.н., с. Погрібки Шосткинського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Агафія Федорівна. Колгоспник. В 1907-1910 рр. служив денщиком в Новгород-Сіверському поліцейському управлінні. В 1924-1933 рр. був пресвітером секти баптистів Погребської общини. Арештований 08.09.1937 р. за орг-цію нелегальних баптистських зібрань, проведення
вербувальної роботи в секту серед робітників військової промисловості, к/р агітацію. 19.09.1937 р.
засуджений на 10 р. ВТТ (стаття не вказана). Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 16/.
Молибог Яків Данилович, 1880 р.н., с. Дубовичі Глухівського р-ну, українець, малописьменний. Колгоспник. В 1920-1921 рр. брав участь в банді Яценка. Арештований 22.09.1937 р. за к/р
роботу, спрямовану проти радянської влади, колективізації за ст. 54-10 ч.1. 27.11.1937 р. справу
припинено. Інших відомостей немає. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 225/.
Молодов Костянтин Іванович, 1891 р.н., м. Охтирка, українець, освіта середня. Дружина –
Ольга Іванівна, дочка – Віра. Вчитель Краснопільської неповної середньої школи. Колишній прапорщик старої армії, в 1919 р. прапорщик армії Денікіна. Арештований 17.04.1938 р. за участь в к/
р націоналістичній орг-ції, яка мала на меті повалення радянської влади; шпигунство. 10.11.1939
р. засуджений за ст.ст. 54-1 п. а, 54-2, 54-6, 54-11 на 5 р. ВТТ. Реабілітований 22.11. 1957 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр. 648/.
Молчан Федір Павлович, 1883 р.н., хут. Дробівщина Ворожбянського р-ну, українець, малописьменний. Одружений (інших відомостей немає). Куркуль, розкуркулений. В 1929 р. був судимий за невиконання плану хлібозаготівлі. Арештований 24.10.1929 р. за а/р агітацію. 18.01.1930 р.
засуджений за ст. 54-10 до висилки на 3 р. в Північний край. Реабілітований 15.11.1989 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.786/.
Молчан Харлампій Денисович, 1882 р.н., с. Велика Писарівка Великописарівського р-ну, українець, освіта середня, неодружений. Вчитель Великописарівської семирічної школи. Арештований 17.01.1932 р. за участь в придушенні революційного руху в 1905 р. в с. Велика Писарівка,
видачі поліції учасників повстання, зв’язок з поліцією. 13.10.1932 р. засуджений за ст.ст. 54-10,
54-13 до заборони проживання в 12 п.п. (так в документі) на 3 р. Реабілітований 30.12.1989 р. /ф.Р7641, оп.1, спр.586*/.
Молявко Іван Семенович, 1886 р.н., с. Алтинівка Кролевецького р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Олександра Микитівна, діти – Петро, Галина. Касир на ст. Конотоп; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений, засуджений за участь в к/р орг-ції. Арештований 08.10.1937 р. за а/р
агітацію, розповсюдження провокаційних чуток про війну і гибель радянської влади. 25.10.1937 р.
засуджений на 10 р. ВТТ (стаття не вказана) Реабілітований 19.12.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 344/.
Мондрус Давид Бенціонович, 1909 р.н., м. Конотоп, єврей, освіта неповна вища, неодружений. Учень токаря Конотопського заводу Залмановича; син крупного торговця. Арештований
31.07.1927 р. за участь в к/р орг-ції Гашомер[33]. 07.10.1927 р. засуджений за ст. 54-4 до висилки на
3 р. в Казахстан. 06.01.1928 р. звільнений достроково, дозволене вільне проживання по СРСР. Реабілітований 30.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 622/.
Моргун Андрій Васильович, 1872 р.н., с. Обтове Кролевецького р-ну, українець, малописьменний. Діти – Степан, Григорій. Одноосібник, в 1933 р. розпроданий. Колишній церковний староста. Арештований 07.07.1937 р. за участь в есерівській к/р орг-ції. 22.10.1937 р. засуджений за
ст.ст. 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 06.02.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 418/.
Мордань Дмитро Олексійович, 1887 р.н., с. Василівка Лебединського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Анастасія Григорівна, діти – Ольга, Михайло. Комірник Василівського
скотовідгодовувального пункту. Арештований 04.03.1938 р. як активний учасник к/р націоналістичної повстанської орг-ції, к/р агітацію. 24.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП.
Реабілітований 25.09.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.683/.
Мордань Іларіон Васильович, 1895 р.н., с. Василівка Лебединського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Єфросинія Павлівна, діти – Борис, Єлизавета. Рахівник Василівського спиртозаводу Штепівського р-ну. Колишній член “Просвіти”. В 1934 р. був судимий за розбазарювання
державного хліба на 6 р. позбавлення волі. Арештований 30.07.1937 р. як активний учасник к/р
української націоналістичної повстанської орг-ції. 10.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-8, 5411 до ВМП. Реабілітований 14.06.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.950*/.
Мороз Андрій Якимович, 1878 р.н., хут. Веселий Верхньосагарівської с/р Буринського р-ну,
українець, освіта нижча. Дружина – Ганна, діти – Василь, Уляна. Колгоспник. Колишній унтерофіцер Драгунського полку царської армії.. Арештований 18.03.1938 р. за участь в а/р угрупуванні. 13.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10, 54-11 до ВМП. Реабілітований 24.10.1956 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.374/.
101

Книга Пам’яті Сумської області
Мороз Кирило Якович, 1896 р.н., с. Зноб-Новгородське Середино-Будського р-ну, українець,
малописьменний. Дружина – Катерина, діти – Тетяна, Олександра, Марія, Дмитро. Колгоспник.
Арештований 10.06.1933 р. за участь в к/р орг-ції. 17.09.1933 р. засуджений за ст. 54-11 на 3 р. концтабору умовно, з-під варти звільнений. Реабілітований 27.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.589/.
Мороз Михайло Йосипович, 1897 р.н., с. Писарівка Хотінського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Наталія Іванівна, діти – Марія, Павло, Анастасія. Без визначених занять. В 1934 р.
був судимий за шкідництво в колгоспі на 3 р. позбавлення волі. В січні 1938 р. був виключений
з ВКП(б) за зв’язок з куркулями і знятий з посади голови колгоспу с. Писарівка. Арештований
05.04.1938 р. за участь в військово-бойовій повстанській орг-ції, к/р роботу. 19.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 17.07.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.543/.
Мороз Сергій Никифорович, 1901 р.н., с. Довжик Грунського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Горпина Матвіївна, діти – Петро, Лідія. Колгоспник. Колишній кандидат ВКП(б), в
1933 р. виключений. В 1935 р. судимий на 1 рік примусових робіт за таємний помел зерна в 1933 р.
у себе вдома. Арештований 20.11.1937 р. за участь в а/р повстанській орг-ції, яка виступала проти
радянської влади. 27.11.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 27.11.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 663-672/.
Мосіяшенко Даниіл Юхимович, 1895 р.н., м. Глухів, українець, письменний. Дружина
–Марія Іванівна, діти – Зінаїда, Пелагея, Ольга, Раїса, Володимир. Завідувач перевалочним пунктом “Плодоовоч” в м. Ямпіль; син орендатора, в 1930 р. розкуркуленого. Арештований 04.04.1938
р. за участь в а/р націоналістичній орг-ції. 09.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10, 54-11 до ВМП.
Реабілітований 17.05.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.934-935/.
Москаленко Петро Іванович, 1883 р.н., с. Москаленки Білопільського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Ганна Сидорівна, діти – Ксенія, Семен. Постачальник товарів в кооперації; колишній куркуль, в 1931 р. розкуркулений за несплату держзавдань, засуджений на 3 р. позбавлення волі. З 1926 р. знаходився на кримінальному обліку як політбандит. Арештований 01.11.1937
р. за а/р агітацію. 03.12.1937 р. засуджений за ст. 54-8 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р.
/ф.Р-7641, оп.1, спр.136/.
Москаленко Роман Дмитрович, 1897 р.н., с. Бердино-Івани Великописарівського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Олександра, діти – Андрій, Марія. Середняк, син куркуля. Під
час перебування частин армії Денікіна служив стражником. В 1929 р. був арештований і судимий
за невиконання плану хлібозаготівлі. Арештований 01.03.1931 р. за проведення а/р агітації, спрямованої проти заходів радянської влади на селі за ст.ст. 54-8, 54-10. Рішенням Особливої Наради
при Колегії ДПУ УРСР від 23.07.1931 р. справу припинено, з-під варти звільнений. /ф.Р-7641, оп.1,
спр.714/.
Москалець Іван Петрович, 1889 р.н., м. Глухів, українець, освіта – 3 кл. церковно-приходської
школи. Дружина – Марія Онисимівна, дочка –Зінаїда. Бригадир 1-го виробництва Шосткинського заводу № 9. В 1918 р. брав участь в есерівському повстанні проти радянської влади. Арештований 15.04.1938 р. за участь в а/р підпільній есерівській орг-ції. 19.04.1938 р. засуджений за ст.ст.
54-2, 54-10, 54-11 до ВМП. Реабілітований 30.01.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.431-433/.
Московець Іларіон Наумович, 1885 р.н., с. Засулля Роменського окр., українець, малописьменний, одружений (інших відомостей немає). М’ясник-торговець. Арештований 21.03.1929 р. за
проведення к/р агітації, спрямованої проти заходів радянської влади на селі. 05.07.1929 р. засуджений за ст. 54-10 до висилки на 3 р. на Урал. Реабілітований 14.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.865/.
Мостов Авраам Ошерович, 1907 р.н., м. Конотоп, єврей, освіта нижча, неодружений. Без визначених занять. Арештований 22.03.1927 р. за участь в а/р орг-ції ЄВОСМ і Гехолуц. 01.07.1927 р.
засуджений за ст. 58-5 КК РСФРР до висилки на 3 р. на Урал. 08.07.1927 р. достроково звільнений,
дозволене вільне проживання по СРСР. Реабілітований 30.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.621/.
Мотречко Мойсей Олексійович, 1890 р.н., с. Буди Грунського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Ксенія Іванівна, дочка – Антоніна. Без визначених занять В 1918 р. служив в армії Петлюри писарем при штабі полку. Колишній есер. В 1933 р. був судимий за ст. 54-10 на 5 р. позбавлення волі. Арештований 23.10.1937 р. за к/р діяльність. 27.11.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 до
ВМП. Реабілітований 06.07.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.360/.
Моша Йосип Петрович, 1879 р.н., с. Миколаївка-Тернівська Улянівського р-ну, українець, неписьменний. Дружина – Онисія Семенівна. Колгоспник; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений, висланий з родиною на Урал. Арештований 06.09.1937 р. за к/р агітацію і шкідницьку діяльність в колгоспі. 16.10.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 30.12.1989 р.
/ф.Р-7641, оп.1, спр. 203/.
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Мужецький Яків Петрович, 1884 р.н., с. Уцькове Шалигінського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Парасковія Іванівна, діти – Марія, Антоніна. Без визначених занять; колишній куркуль, в 1934 р. розпроданий за невиконання держподатку. Арештований 18.11.1937 р. за а/р агітацію і розповсюдження провокаційних чуток про війну і гибель радянської влади. 27.11.1937 р.
засуджений на 10 р. ВТТ (стаття не вказана). Реабілітований 30.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.237/.
Мужило Іван Гаврилович, 1874 р.н., с. Імшана Ямпільського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Ганна Павлівна, діти – Георгій, Олександр, Варвара, Зоя, Ксенія. Пенсіонер. В 18901891 рр. член партії есерів. До революції 1917 р. був членом монархічної чорносотенної спілки
“Истинно русских”, був провокатором царської охранки. В 1918 р. брав участь в есерівському
повстанні в м. Шостка. Арештований 20.04.1938 р. за участь в а/р нелегальній есерівській орг-ції,
а/р роботу. 29.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 01.08.1956 р.
/ф.Р-7641, оп.1, спр.895-897/.
Мукоріз Михайло Калістратович, 1897 р.н., с. Дунаєць Глухівського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Агафія Опанасівна, діти – Іван, Василь, Михайло, Ганна, Марія, Григорій.
Уповноважений Глухівської міжрайзаготконтори “Утильсировина”. Колишній член КП(б)У, в
1934 р. виключений за посадові злочини. Арештований 12.03.1938 р. за участь в шкідницькому
угрупуванні. 31.03.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 27.11.1957
р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 676/.
Мулач Євдокія Іванівна, 1902 р.н., с. Блістави Новгород-Сіверського р-ну, українка, малописьменна. Чоловік – Михайло Федорович (за активну участь в к/р право-троцькістській терористично-диверсійній орг-ції, яка існувала на Шосткинському заводі № 9, і проведення диверсійношкідницької роботи на вказаному заводі 11.09.1937 р. засуджений по 1-й категорії), діти – Віктор,
Анатолій, Тамара. Домогосподарка. Арештована 07.10.1937 р. як дружина зрадника батьківщини, учасника к/р а/р орг-ції. 16.01.1938 р. засуджена на 8 р. ВТТ (стаття не вказана). Реабілітована
04.01.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 463/.

Н

Навой Володимир Михайлович, 1895 р.н., м. Смаргонь Ковельської губ. (Польща), білорус,
освіта – 2 кл. робітничого університету. Дружина – Марія Гнатівна, діти – Клавдія, Неоніла. Секретар Шосткинської МТС. Колишній офіцер старої армії. В 1918 р. був завербований німецькою
комендатурою для шпигунської роботи; мав листування з родичами в Польщі. Арештований
26.02.1938 р. за участь в к/р українській націоналістичній повстанській орг-ції. 21.09.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-4, 54-6, 54-11 до ВМП. Реабілітований 18.03.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.875/.
Нагорний Хома Опанасович, 1908 р.н., с. Попова Слобода Буринського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Євдокія Миронівна, діти – Тетяна, Василь, Ганна. Завгосп Поповослобідської школи; син куркуля. Арештований 28.10.1937 р. за участь в а/р українській націоналістичній
орг-ції, а/р агітацію, розповсюдження провокаційних чуток. 19.11.1937 р. засуджений до ВМП.
(стаття не вказана). Реабілітований 04.09.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.550*, 564/.
Надточій Іван Тихонович, 1883 р.н., с. Вороніж Шосткинського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Євдокія, дочка – Катерина. Без визначених занять; колишній куркуль, в 1931 р. розпроданий і засуджений на 3 р. позбавлення волі за невиконання держзобов’язань. Арештований
20.12.1937 р. за участь в а/р куркульському угрупуванні, а/р агітацію. 19.04.1938 р. засуджений за
ст. 54-10 ч.1 до ВМП. Реабілітований 01.08.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 416/.
Надточій Олександр Кузьмич, 1891 р.н., с. Великий Тополь Західної обл., українець, освіта середня. Дружина – Катерина Макарівна, син – Володимир (інших відомостей немає). Вчитель Воронізької початкової школи Шосткинського р-ну. Арештований 2.10.1937 р. за участь в
а/р українській націоналістичній орг-ції, а/р діяльність, розвідувальну роботу на користь Польщі.
02.12.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-6, 54-10, 54-11 на 8 р. ВТТ. Реабілітований 04.07.1958 р. /ф.Р7641, оп.1, спр. 956/.
Назаров Петро Трохимович, 1890 р.н., м. Шостка, українець, малописьменний. Дружина
– Марія Герасимівна, діти – Микола, Раїса, Марія. Слюсар Шосткинського заводу № 9. Колишній
есер; в 1918 р. брав участь в збройному повстанні проти радянської влади. Арештований 18.04.1938
р. за участь в а/р есерівській орг-ції. 08.05.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 19.12.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 395-397/.
Наливайко Федір Авакумович, 1891 р.н., с. Слоут Глухівського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Анастасія Сергіївна, діти – Борис, Олександр, Марія, Ганна. Помічник завідувача
крамницею № 2 Чернігівторгу в м. Глухів. В 1916-1917 рр. молодший унтер-офіцер царської армії.
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Арештований 13.04.1938 р. за участь в а/р українській націоналістичній к/р орг-ції. 17.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10, 54-11 до ВМП. Реабілітований 26.03.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 879-880/.
Науменко Михайло Федорович, 1913 р.н., хут. Чернецький Березівської с/р Талалаївського
р-ну, українець, освіта середня, неодружений. Колгоспник. Колишній член ВЛКСМ. Арештований 23.12.1934 р. за участь в к/р угрупуванні, тероризування і погрози керівництву і активу колгоспу, підпал стайні. 23.05.1934 р. засуджений за ст. 54-11 на 3 р. ВТТ. Реабілітований 30.12.1989 р.
/ф.Р-7641, оп.1, спр. 646*/.
Науменко Сергій Федорович, 1888 р.н., с. Семенівка Глухівського р-ну, українець, освіта середня. Дружина – Єфросинія Федорівна, син – Віктор. Вчитель неповної СШ с. Семенівка. В 19231924 рр. був головою церковної ради автокефальної церкви с. Семенівка. Арештований 14.03.1938
р. за активну участь в к/р націоналістичній повстанській орг-ції. 31.03.1938 р. засуджений за ст.ст.
54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 21.11.1956 р. /ф.р-7641, оп.1, спр. 347-349/.
Науменко Федір Трохимович, 1893 р.н., с. Межиріч Лебединського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Марія Максимівна, діти – Василь, Павло, Григорій, Михайло. Колгоспникпасічник; син куркуля розкуркуленого. Арештований 30.07.1937 р. за участь в к/р орг-ції, к/р агітацію, шкідництво в колгоспі. 19.09.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-7, 54-10 ч.1 до ВМП. Реабілітований 02.07.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 980-981/.
Начовний Віктор Гнатович, 1886 р.н., с. Клишки Шосткинського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Віра Кузьмівна, діти – Надія, Володимир. Бухгалтер Шосткинського райземвідділу. Колишній офіцер царської армії, есер. Арештований 13.04.1938 р. за участь в а/р українській
націоналістичній к/р есерівській орг-ції. 24.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП.
Реабілітований 01.08.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 294-297/.
Начовний Юхим Максимович, 1877 р.н., с. Клишки Шосткинського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Парасковія Іванівна. Тесля в колгоспі. Колишній есер. Арештований 14.04.1938
р. за участь в а/р українській націоналістичній к/р есерівській орг-ції. 24.04.1938 р. Засуджений за
ст.ст. 54-10 ч.1., 54-11 до ВМП. Реабілітований 01.08.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 294-297/.
Невеселий Василь Олексійович, 1888 р.н., м. Глухів, освіта нижча. Дружина – Парасковія
Прокопівна. Без визначених занять. Брав участь в церковному хорі української церкви. Арештований 07.03.1938 р. за участь в к/р націоналістичній повстанській орг-ції 31.03.1938 р. засуджений
за ст.ст. 54-10, 54-11 до ВМП. Реабілітований 21.11.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 347-349/.
Негреба Василь Лаврентійович, 1897 р.н., с. Попівка Великописарівського р-ну, українець,
малописьменний. Дружина – Василина, діти – Анатолій, Олександр, Ганна, Євдокія. Робітник
радгоспу с. Попівка; колишній куркуль, в 1931 розкуркулений. Служив рядовим в армії Денікіна.
Арештований 29.01.1932 р. за а/р агітацію. 19.04.1932 р. засуджений за ст. 54-10 до висилки на 3 р.
в Північний край. Реабілітований 30.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 525*/.
Недбай Іван Пилипович, 1902 р.н., м. Глухів Глухівського р-ну,, українець, освіта нижча. Дружина – Олександра Іванівна, діти – Клавдія, Ганна, Петро. Ученик слюсаря Глухівської МТС. З
1928 р. баптист. Арештований 23.09.1937 р. за активну участь в нелегальній к/р групі баптистів,
проведення вербовки нових членів в групу баптистів, к/р агітацію. 17.11.1937 р. засуджений за ст.
54-10 ч.1. на 8 р. ВТТ. 14.09.1938 р. помер в ВТТ.
Реабілітований 25.04.1955 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 18*/.
Некрасов Володимир Михайлович, 1885 р.н., с. Кам’янка Пензенської губ, росіянин, освіта
вища. Дружина – Наталія Семенівна. Без визначених занять. Колишній доброволець армії Денікіна. Арештований 04.03.1938 р. за участь в українській військово-націоналістичній повстанській орг-ції, яка мала на меті повалення радянської влади і встановлення капіталістичного ладу.
10.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 29.11.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр. 882-883/.
Неровня Іван Григорович, 1881 р.н., м. Кролевець, українець, освіта нижча. Дружина – Олена Іванівна, син – Микола. Токар електромеханічного заводу м. Конотоп. В 1917-1922 рр. член партії меншовиків. В 1930 р. адміністративно висилався на 3 р. Арештований 21.04.1938 р. за участь
в есеро-меншовистській націоналістичній повстанській орг-ції. 25.04.1938 р. засуджений за ст.ст.
54-7, 54-10, 54-11 до ВМП. Реабілітований 24.02.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 383-386/.
Нестеренко Омелян Федорович, 1894 р.н., с. Ярмолинці Глинського р-ну, українець, освіта
– вища початкова школа, неодружений. Без визначених занять. Колишній офіцер царської армії. Брав участь у бандитських угрупуваннях, банді Вовка. Колишній доброволець армії Денікіна.
Арештований 14.06.1927 р. за а/р агітацію. 16.09.1927 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-10 до висилки на 3 р. на Урал. Рішенням Особливої Наради при Колегії ОДПУ від 29.01.1930 р. по відбуттю
терміну попереднього покарання позбавлений права проживання в Московській, Ленінградській
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обл., Дагестані, ПКК і УРСР з прикріпленням до зазначеного місця проживання на 3 р. Реабілітований 09.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 914 /.
Неусихін Михайло Йосипович, 1872 р.н., м. Шклов Могильовської губ. (Білорусія), єврей,
малописьменний. Дружина – Ліда Львівна, діти – Раїса, Фріда. Ювелір в Сумській артілі. Арештований 29.03.1938 р. за участь в а/р терористичній сіоністсько-шпигунській орг-ції. 19.04.1938 р.
засуджений за ст.ст. 54-6, 54-7, 54-8, 54-11 до ВМП. Реабілітований 21.02.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.
885-886*/.
Нехаєвський Павло Гаврилович, 1895 р.н., с. Іржавець Іваницького р-ну Чернігівської обл.,
українець, освіта середня. Дружина – Ніна Миколаївна, діти – Лідія, Валентина. Директор Біжівської школи Смілівського р-ну. Колишній офіцер білої армії. Арештований 31.10.1937 р. за участь в
к/р орг-ції. 19.11.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 16.01.1957 р. /ф.Р7641, оп.1, спр. 466-469/.
Нечвоглод Пилип Григорович, 1890 р.н., с. Велика Писарівка Великописарівського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Марія Павлівна, діти – Федір, Микола, Степан, Іван, Петро,
Галина, Марія, Євдокія. Куркуль, в 1930 р. розпроданий. Арештований 01.03.1931 р. за проведення а/р агітації, спрямованої проти заходів радянської влади на селі. 17.05.1931 р. засуджений за ст.
54-10 до висилки на 3 р. в Північний край. Реабілітований 30.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 734*/.
Нечипорук Андрій Якович, 1895 р.н., с. Вітове Бельського повіту Гродненської губ. (Польща),
білорус, освіта нижча. Дружина – Олена Хомівна, син – Іван. Головний бухгалтер Роменського
пивзаводу. В 1920 р. за підпільну комуністичну роботу був ув’язнений в м. Гродно (Польща), через
6 місяців з в’язниці втік і нелегально прибув в СРСР. В 1921-1925 рр. член КП(б)У. Арештований
21.09.1937 р. за к/р діяльність, підозрюваний в шпигунстві. 02.01.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-6
ч.1, 54-10 ч.2 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 30.01.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.462 /.
Никитенко Андрій Мойсейович, 1883 р.н., с. Ямне Великописарівського р-ну, українець, малописьменний, вдівець. Одноосібник; колишній куркуль, в 1931 р. розпроданий. Арештований
21.10.1937 р. за а/р агітацію. 08.11.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований
16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.134/.
Никифоров Петро Васильович, 1891 р.н., м. Шостка, українець, освіта нижча. Син – Юрій.
Завгосп Шосткинського клубу ім. К. Маркса. В 1918 р. служив в есерівському ударному батальйоні
смерті; брав участь в збройному повстанні есерів і меншовиків проти радянських загонів в м.
Шостка. В 1932-1934 рр. член ВКП(б), виключений. Арештований 15.04.1938 р. за участь в а/р підпільній есерівській орг-ції, по завданню якої проводив підривну діяльність. 19.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-10, 54-11 до ВМП. Реабілітований 30.01.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 431-433/.
Нікітін Макар Олександрович, 1894 р.н., с. Осоївка Миропільського р-ну, українець, освіта
середня, одружений (інших відомостей немає). Вчитель Осоївської СШ. Арештований 03.12.1937
р. за участь в українській військово-націоналістичній повстанській орг-ції, яка мала на меті повалення радянської влади і встановлення капіталістичного ладу. 10.04.1938 р. засуджений за ст.ст.
54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 29.11.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 882-883*/.
Нікітченко Іван Мойсейович, 1883 р.н., м. Охтирка, українець, освіта нижча. Дружина – Ганна Трохимівна. Середняк. Колишній поліцейський урядник Лебединського повіту. В 1928 р. був
атаманом гетьманської Охтирської варти. Арештований 09.10.1929 р. за ст. 58-10 за проведення
а/р агітації, спрямованої проти хлібозаготівель, несплату держподатків. 09.10.1929 р. засуджений
за ст. 54-10 на 3 р. концтабору. Реабілітований 06.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 845*/.
Ніпот Софія Іванівна, 1896 р.н., м. Шостка, українка, освіта нижча. Чоловік – Іван Миколайович (за участь в к/р правотроцькістській диверсійній орг-ції 20.11.1937 р. засуджений до ВМП),
діти – Аркадій, Ніна. Домогосподарка. Арештована 29.11.1937 р. як дружина зрадника батьківщини. 16.02.1938 р. засуджена на 5 р. ВТТ (стаття не вказана). 23.04.1952 р. судимість знято. Реабілітована 15.11.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 707/.
Новак Арсеній Олександрович, 1873 р.н., с. Дептівка Дмитрівського р-ну Конотопського
окр., українець, освіта нижча. Про родину відомостей немає. Куркуль. Член Спілки хліборобіввласників при гетьмані. Арештований 27.05.1929 р. як соціально-шкідливий елемент; за к/р роботу спрямовану проти заходів радянської влади.10.11.1929 р. засуджений за 58-10, 58-13 до висилки
на 3 р. в Сибір. Реабілітований 30.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 757*/.
Новак Пилип Павлович, 1881 р.н., с. Рогинці Талалаївського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Надія Семенівна, діти – Іван, Демид. Колгоспник; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений, в 1931 р. висланий з родиною на Північ. Арештований 10.11.1937 р. за а/р агітацію.
15.11.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ (стаття не вказана). Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр. 5/.
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Новицький Іван Болеславович, 1884 р.н., м. Радзівілове Волинської губ. (Польща), поляк, освіта 3 кл. реального училища. Дружина – Ганна Михайлівна. Старший бухгалтер Краснопільської
взуттєвої майстерні. Арештований 04.03.1938 р. за участь в к/р повстанській орг-ції, яка мала на
меті повалення радянської влади. 09.05.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 16.04.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 908/.
Новіков Андрій Степанович, 1895 р.н., с. Янківка Охтирського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Парасковія Андріївна, діти – Григорій, Микола. Завідувач відділенням Охтирського
кінно-поштового зв’язку; син куркуля. Служив в гайдамаках. Арештований 18.10.1937 р. за а/р
агітацію. 18.11.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 29.12.1956 р. /ф.Р7641, оп.1, спр. 404/.
Новіков Іван Дмитрович, 1881 р.н., хут. Нове Життя Берюхівської с/р Путивльського р-ну,
росіянин, письменний. Про родину відомостей немає. Середняк. В 1913 р. був жандармом. Колишній фельдфебель царської армії. Арештований 16.03.1932 р. за проведення а/р агітації, спрямованої проти заходів радянської влади на селі. 19.04.1932 р. засуджений за ст. 54-10 до висилки
на 3 р. в Північний край. Реабілітований 21.02.1962 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 523*/.
Ночевний Василь Дмитрович, 1897 р.н., с. Клишки Шосткинського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Ганна Никифорівна. Візник; колишній куркуль, в 1931 р. розпроданий. Арештований 29.11.1937 р. за проведення антиколгоспної агітації, розповсюдження провокаційних
чуток. 01.12.1937 р. засуджений за ст. 54-10 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 23.10.1957 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр. 708*/.
Нюкін Платон Григорович, 1881 р.н., с. Білогалиця Путивльського р-ну, росіянин, освіта нижча. Дружина – Марія, діти – Олександр, Микола, Ілля, Анастасія, Тетяна. Одноосібник; колишній куркуль, в 1932 р. розкуркулений. Арештований 28.10.1937 р. за проведення а/р агітації, спрямованої проти колгоспів. 07.11.1937 р. засуджений на 8 р. ВТТ (стаття не вказана). Реабілітований
30.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 236/.

О

Обозний Василь Данилович, 1891 р.н., м. Суми, українець, освіта нижча. Дружина –Олександра Федорівна, дочка – Олена. Інспектор Сумиторгу. В 1917-1918 рр. член партії есерів-боротьбістів. В 1918 р. був делегатом Харківської губернської конференції боротьбистів. В 1919-1935 рр.
член ВКП(б), три рази виключався. Арештований 03.03.1938 р. за проведення а/р роботи, спрямованої проти заходів партії і уряду; погрози робітникам міськвідділу НКВС при допиті. 18.11.1939
р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 на 3 р. ВТТ. 07.12.1942 р. помер вдома. Реабілітований 05.1.1963
р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 261*/.
Обревко Юхим Миронович, 1879 р.н., с. Тернівка Дубов’язівського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Пелагея, діти – Олена, Кузьма. Колгоспник; колишній куркуль, в 1931
р. розкуркулений, висланий. Арештований 25.08.1937 р. за проведення а/р агітації, спрямованої
проти колгоспів, землевпорядкування. 11.09.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ (стаття не вказана).
Реабілітований 30.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 230/.
Обруч Марія Павлівна, 1921 р.н., с. Черепівка Буринського р-ну, українка, освіта неповна
середня, неодружена. Трактористка Вознесенської МТС Буринського р-ну. Арештована 16.05.1945
р. за те, що бувши направлена в 1941 р. супроводжувати сільгосптехніку в тил, техніку покинула,
повернулась на окуповану німцями територію і добровільно виїхала в Німеччину, де працювала
на різних роботах в м. Кельн. Закінчила німецьку розвідшколу і була направлена в тил Червоної
армії для проведення підривної діяльності в сільському господарстві. 21.11.1945 р. засуджена за
ст. 54-1 “а” на 8 р. ВТТ. Реабілітована 09.04.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 475/.
Овдієнко Петро Михайлович, 1901 р.н., хут. Новопетрівка Перекопівської с/р Роменського
окр., українець, освіта середня, одружений (інших відомостей немає). Вчитель Глинської трудової школи. В 1923-1924 рр. член КП(б)У. В 1925 р. був засуджений за участь в 1920 р. в банді Кирила на 5 р. позбавлення волі. Арештований 17.06.1927 р. за а/р агітацію за ст. 54-10. 26.08.1927 р.
з-під варти звільнений під підписку про невиїзд, признаний соціально-небезпечним елементом.
Рішенням Особливої Наради при Колегії ОДПУ від 16.09.1927 р. позбавлений права проживання
в Москві, Ленінграді, Харкові, Києві, Одесі, Ростові і їх губерніях, Роменському окр. і прикордонних губерніях на 3 р. 24.03.1928 р. рішенням засідання Колегії ОДПУ відмовлено в застосуванні
амністії. Реабілітований 29.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 634/.
Овечко-Зоревич Михайло Титович, 1891 р.н., м. Новгород-Сіверський Чернігівської обл.,
українець, освіта середня. Дружина – Ганна Григорівна, діти – Валентин, Лариса, Ростислав, Алла,
Лідія. Бухгалтер Очкинського пенькозаводу Хильчицького р-ну; колишній куркуль, в 1930 р. роз106
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куркулений і висланий в Архангельськ, з висилки втік. Арештований 31.10.1937 р. за а/р агітацію
серед працівників пенькозаводу. 14.11.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ (стаття не вказана). Реабілітований 19.06.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 496*/.
Оводов Яким Іванович, 1889 р.н., м. Глухів, українець, освіта нижча. Дружина – Меланія
Юхимівна, діти – Борис, Іван. Бухгалтер Глухівської артілі промсільсгоспкомбінату. Колишній
член церковної ради. Арештований 28.03.1938 р. за активну участь в к/р націоналістичній повстанській орг-ції, а/р діяльність. 31.03.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 21.11.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 347-349/.
Овсієнко Сергій Серапіонович, 1915 р.н., с. Дунаєць Глухівського р-ну, українець, освіта 7
кл., неодружений. Колгоспник. Колишній член ВЛКСМ. Арештований 29.12.1933 р. за участь в
к/р угрупуванні, згоду на вбивство сільського активіста. 07.04.1934 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 5411 на 3 р. концтабору умовно. Реабілітований 30.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 631*/.
Овсюк Віктор Артемович, 1883 р.н., с. Чапліївка Шосткинського р-ну, українець, письменний. Дружина – Марія Йосипівна, діти – Мотря, Михайло. Робітник Воронізького цукрозаводу;
колишній середняк, в 1933 р. розпроданий за невиконання експертного завдання. Арештований
27.11.1937 р. за а/р агітацію. 01.12.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ (стаття не вказана). 28.03.1941 р.
помер в Архангельській обл. Реабілітований 08.09.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 19/.
Овчаренко Феодосій Ілліч, 1895 р.н., м. Золотоноша Полтавської обл., українець, освіта середня. Дружина – Олена, дочка – Лариса. Начальник фінвідділу Сумського райторгу. В 1915-1918
рр. був підпоручиком царської армії 8-го Фінляндського стр. полку (так в документі). Арештований 28.12.1937 р. за к/р діяльність, шкідництво. 03.01.1938 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р.
ВТТ. Реабілітований 28.08.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 577*/.
Овчинніков Тихін Петрович, 1886 р.н., м. Охтирка, українець, освіта вища. Дружина – Парасковія, діти – Тетяна, Борис, Катерина, Лідія. Вчитель школи № 9 в м. Охтирка. В 1919 р. добровільно служив офіцером в Денікінському Дроздовському полку, відступав з білими, за що в
1920 р. був судимий. Арештований 02.12.1937 р. за проведення к/р агітації серед учнів школи.
09.12.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 19.02.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр. 221*/.
Одиниця Сидір Якович, 1882 р.н., с. Пірки (тепер Комсомольське) Грунського р-ну, українець, освіта нижча, неодружений. Без визначених занять; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений. Член секти п’ятидесятників[34]. Арештований 02.12.1937 р. за а/р агітацію, збір підписів на
відкриття церкви. 09.12.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 16.11.1989
р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 131/.
Одінцов Іван Якович, 1907 р.н., с. Ободи Хотінського р-ну, українець, освіта нижча, неодружений. Середняк. Арештований 07.12.1929 р. за те, що навесні 1929 р. здійснив замах на пограбування квартири; залякував зброєю населення. 29.01.1930 р. засуджений за ст.ст. 17-56-17, 54-10 на
3 р. концтабору. Реабілітований 30.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 768/.
Оканевський Франц Францевич, 1901 р.н., м. Балти АМРСР, поляк, освіта нижча. Дружина
– Марія Петрівна, син – Франц. Плановик Роменської взуттєвої артілі. Арештований 29.12.1937 р.
за к/р націоналістичну і шкідницьку діяльність, підозрюваний в шпигунстві (підтримував зв’язок
з братом, який мешкав в Польщі і підтримував фашистський лад). 29.12.1937 р. засуджений за
ст.ст. 54-6, 54-10 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 09.12.1955 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 287*/.
Олейникова Наталія Йосипівна, 1893 р.н., с. Курган Лебединського р-ну, українка, неписьменна. Чоловік – Сергій Миколайович (помер в 1933 р. на висилці), діти – Григорій, Микита. Без
визначених занять; колишня куркулька, в 1930 р. розкуркулена і вислана разом з родиною, в 1934
р. з висилки втекла. Арештована 08.09.1937 р. за а/р агітацію 29.09.1937 р. засуджена за ст. 54-10 ч.1
на 10 р. ВТТ. Реабілітована 11.03.1940 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 256*/.
Олейніков Іван Іванович, 1877 р.н., м. Лебедин Лебединського р-ну, українець, освіта міське
училище. Дружина – Варвара Михайлівна, діти – Валентина, Галина, Лідія, Василь. Бухгалтер Лебединської промартілі. В 1904-1914 рр. волосний писар. Арештований 05.04.1938 р. за участь в к/р
білогвардійській повстанській орг-ції, а/р агітацію. 09.05.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до
ВМП. Реабілітований 29.11.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 724-726/.
Олексенко Андрій Дмитрович, 1876 р.н., с. Слоут Глухівського р-ну, українець, освіта нижча.
Одружений, діти – Петро, Степан. Куркуль. Арештований 04.12.1928 р. за те, що разом з групою
куркулів займався організованою діяльністю, спрямованою на здійснення терористичних актів
проти сільського активу (голови і секретаря сільської ради і голови КНС); зв’язок в 1922-1923 рр.
з бандитським угрупуванням. 09.03.1929 р. засуджений за ст. 58-10 на 4 місяці позбавлення волі.
Реабілітований 30.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 836/.
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Олексенко Григорій Митрофанович, 1885 р.н., с. Слоут Глухівського р-ну, українець, освіта
нижча. Одружений, (інших відомостей немає). Куркуль. Арештований 04.12.1928 р. за те, що разом з групою куркулів займався організованою діяльністю, спрямованою на здійснення терористичних актів проти сільського активу (голови і секретаря сільської ради і голови КНС). 09.03.1929
р. засуджений за ст. 58-10 на 4 місяці позбавлення волі. Реабілітований 30.11.1989 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр. 836/.
Олексенко Петро Андрійович, 1903 р.н., с. Слоут Глухівського р-ну, українець, освіта нижча.
Одружений (інших відомостей немає). Одноосібник, син куркуля. Арештований 04.12.1928 р. за
те, що разом з групою куркулів займався організованою діяльністю, спрямованою на здійснення
терористичних актів проти сільського активу (голови і секретаря сільської ради і голови КНС).
09.03.1929 р. засуджений за ст. 58-10 на 4 місяці позбавлення волі. Реабілітований 30.11.1989 р.
/ф.Р-7641, оп.1, спр. 836/.
Олексенко Степан Андрійович, 1898 р.н., с. Слоут Глухівського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Мотря Іванівна, діти – Олександр, Василь, Тетяна. Куркуль. Арештований 12.01.1928 р.
за замах на вбивство голови КНС і його заступника, секретаря КНС; був під судом за дезертирство
з Червоної Армії. 25.05.1928 р. засуджений за ст. 58-8, 58-10 на 3 р. концтабору. Рішенням засідання Особливої Наради при Колегії ОДПУ від 03.01.1931 р. по відбуттю покарання висланий на 3 р.
в Північний край. Реабілітований 14.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 884*/.
Олефіренко Василь Тимофійович, 1876 р.н., с. Яструбине Хотінського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Софія Євдокимівна. Колгоспник. В 1905-1917 рр. член партії есерів. Арештований 03.03.1938 р. за участь в військово-бойовій повстанській орг-ції, к/р роботу. 19.04.1938 р.
засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 17.07.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 543/.
Олехнович Іван Іванович, 1893 р.н., м. Бєлосток Гродненського повіту (Польща), поляк, освіта нижча. Діти – Володимир, Костянтин. Вантажник ст. Бахмач Московсько-Київської залізниці. Арештований 02.07.1938 р. за к/р а/р агітацію, підтримку листування з родичами в Польщі,
шпигунство на користь Польщі. 26.09.1938 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 до ВМП. Реабілітований
02.09.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 989/.
Ольденбургер Генріх Іванович, 1876 р.н., с. Біловежі Другі Дмитрівського р-ну Конотопського окр., німець, малописьменний. Одружений (інших відомостей немає). Куркуль. Арештований
02.11.1929 р. за а/р агітацію. 18.01.1930 р. засуджений за ст. 54-10 до висилки на 3 р. в Північний
край. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 796/.
Ольховик Яків Самойлович, 1882 р.н., с. Бишкінь Лебединського р-ну, українець, малописьменний. Одружений (інших відомостей немає). Середняк; колишній куркуль-торговець, розкуркулений. Арештований 02.07.1929 р. за а/р агітацію, зв’язок з бандою Марченка. 18.01.1930 р. засуджений за ст. 54-10 до висилки на 3 р. в Північний край. Реабілітований 15.11.1989 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр. 801/.
Омельченко Макар Костянтинович, 1892 р.н., с. Слоут Глухівського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Онисія Якимівна, дочка – Лукерія. Бідняк. В 1920 р. був учасником банди
Артамонова. Арештований 12.01.1928 р. за пограбування, підпал і замах на вбивство голови КНС
і його заступника, секретаря КНС. 25.05.1928 р. засуджений за ст.ст. 58-8, 58-10 на 3 р. концтабору.
Рішенням засідання Особливої Наради при Колегії ОДПУ від 03.01.1931 р. по відбуттю терміну
покарання висланий на 3 р. в Північний край. Реабілітований 14.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.
884*/.
Омельяненко Григорій Юхимович, 1892 р.н., с. Перекопівка Глинського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Парасковія Григорівна, діти – Анатолій, Лідія, Надія, Володимир. Одноосібник. Арештований 09.02.1930 р. за к/р агітацію. 14.04.1937 р. засуджений за ст. 54-10 до висилки на 3 р. в Північний край. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 55/.
Омельяненко Іван Спиридонович, 1863 р.н., с. Перекопівка Глинського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Марфа, син – Олександр. Одноосібник. В 1918 р., в часи Гетьманщини,
був членом Спілки хліборобів-власників, членом Чорної Ради. В 1919-1920 рр. під час денікінщини був волосним старшиною, відступав з денікінцями. Арештований 09.02.1930 р. за к/р агітацію
за ст. 54-10. В зв’язку з похилим віком справу припинено 07.04.1930 р. (покарання не відбував).
/ф.Р-7641, оп.1, спр. 55/.
Омельяненко Олександр Іванович, 1886 р.н., с. Перекопівка Глинського р-ну, українець,
освіта нижча. Дружина – Катерина Якимівна, діти – Петро, Іван, Євдокія, Марія, Марфа. Одноосібник. В 1918 р., в часи Гетьманщини, був членом Спілки хліборобів-власників. Арештований
09.02.1930 р. за к/р агітацію. 14.04.1930 р. засуджений за ст. 54-10 до висилки на 3 р. в Північний
край. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 55/.
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Частина І. “Під грифом “таємно”
Онищенко Григорій Герасимович (Гевросійович), 1895 р.н., с. Локня Глинського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Любов Петрівна, діти – Антоніна, Ольга. Колгоспник; колишній
куркуль, в 1930 р. розкуркулений. В 1918 р. доброволець армії Денікіна. В 1933 р. арештовувався
за участь в СВУ. Арештований 26.03.1938 р. за активну участь в к/р націоналістичній орг-ції, а/р
агітацію. 15.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 05.06.1957 р.
/ф.Р-7641, оп.1, спр. 486-486а/.
Онищенко Дмитро Петрович, 1886 р.н., с. Терни Улянівського р-ну, українець, освіта середня. Дружина – Марія Георгіївна, діти – Лідія, Андрій. Робітник Сумського заводу ім. Фрунзе. В
1903-1914 рр. член партії меншовиків. Арештований 03.03.1938 р. за участь в а/р орг-ції, а/р агітацію, спрямовану на зрив заходів радянської влади. 09.05.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-7,
54-11 до ВМП. Реабілітований 06.03.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 417/.
Онищенко Іван Андрійович, 1876 р.н., с. Локня Глинського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Феодосія Іларіонівна, син – Василь. Колгоспник; колишній куркуль, в 1930 р.
розкуркулений, засуджений за участь в СВУ. Колишній офіцер царської армії. Арештований
26.03.1938 р. за активну участь в к/р націоналістичній орг-ції, а/р агітацію. 15.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 05.06.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 486-486а/.
Онищенко Никифір Герасимович (Гавросійович), 1900 р.н., с. Локня Глинського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Марія Іванівна, діти – Олексій, Лідія, Лариса. Колгоспник; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений. Служив в армії Денікіна. Арештований 26.03.1938 р. за
активну участь в к/р націоналістичній орг-ції, проведення а/р агітації. 15.04.1938 р. засуджений за
ст.ст. 54-10 ч.2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 05.06.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 486-486а/.
Онуфрієнко Григорій Іванович, 1907 р.н., с. Горби Глобинського р-ну Полтавської обл., українець, освіта неповна вища. Дружина – Фіра Давидівна, діти – Віктор, Ганна. Завідувач Миропільським районним відділом народної освіти. В 1930-1937 рр. член ВКП(б), виключений за
зв’язок з ворогами народу. Арештований 05.10.1937 р. за зв’язок з троцькістом, шкідництво, проведення а/р агітації, спрямованої на дискредитацію вождів партії і радянської влади, участь в к/р
орг-ції. 10.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 29.11.1957 р. /ф.Р7641, оп.1, спр. 882-883*/.
Опара Семен Гнатович, 1891 р.н., с. Боромля Тростянецького р-ну, українець. Про освіту і
родину відомостей немає. Начальник Білківського поштового відділення Тростянецького р-ну.
Арештований за участь в к/р орг-ції. 22.04.1939 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 на 2 р. позбавлення волі. 23.08.1939 р. Верховним судом УРСР присуд відмінено, справу припинено. Інших відомостей немає. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 655/.
Орлов Іван Максимович, 1868 р.н., с. Володимирівка Юнаківського р-ну Сумського окр., українець, освіта нижча. Одружений (інших відомостей немає). Куркуль. Арештований 05.06.1929
р. за проведення а/р агітації, невиконання хлібозаготівель за ст. 58-10. 17.06.1929 р. в зв’язку з похилим віком з-під варти звільнений. Інших відомостей немає. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 832*/.
Орлов Олександр Никифорович, 1897 р.н., м. Виборг (Фінляндія), росіянин, письменний.
Дружина – Яніна Антонівна Валявська (полька), діти – Олександр, Георгій, Володимир. Директор Михайлівського Краснопільського р-ну вогнетривкого заводу. В 1918-1937 рр. член ВКП(б),
виключений. Арештований 06.03.1938 р. за те, що з 1924 р. був агентом польської розвідки, проводив шпигунську і шкідницьку діяльність на цукрових заводах. 09.10.1938 р. засуджений за ст.
54-6 до ВМП. Реабілітований 16.10.1956 р. Реабілітований в партійному відношенні 13.03.1990р.
/ф.Р-7641, оп.1, спр. 359/.
Оселедець Данило Карпович, 1897 р.н., с. Малий Самбір Конотопського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Єлизавета, діти – Олександр, Ганна, Софія. Куркуль, розкуркулений.
Арештований 15.02.1930 р. за проведення к/р агітації спрямованої проти заходів радянської влади
на селі, тероризування бідноти. 06.03.1930 р. засуджений за ст.ст. 54-8, 54-10 до висилки на 3 р. в
Північний край. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 742/.
Оселедець Семен Карпович, 1905 р.н., с. Малий Самбір Конотопського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Анастасія, син – Іван. Куркуль, розкуркулений. Арештований 15.02.1930
р. за проведення к/р агітації спрямованої проти заходів радянської влади на селі, колективізації,
хлібозаготівель тероризування бідноти. 06.03.1930 р. засуджений за ст.ст. 54-8, 54-10 до висилки на
3 р. в Північний край. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 742/.
Осипенко Степан Петрович, 1889 р.н., с. Попівка Конотопського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Єлизавета Іванівна, діти – Пелагея, Марія, Віктор, Ганна. Бухгалтер Конотопської контори “Плодоовоч”. З 1917 р. член УПСР. В 1917 р. член Центральної Ради. Арештований
16.09.1937 р. за участь в к/р орг-ції, проведення к/р націоналістичної агітації. 25.10.1937 р. засуд109
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жений за ст.ст. 54-10 ч.1, 54-11 на 10 р. ВТТ. 05.09.1941 р. помер в ВТТ. Реабілітований 19.06.1957 р.
/ф.Р-7641, оп.1, спр. 489*/.
Осипчук Марія Вольфівна, 1900 р.н., с. Маньківка Київської обл., єврейка, освіта вища. Чоловік – Іван Федорович (за участь в а/р терористичній орг-ції правих і шкідницьку діяльність в
торгівлі 07.12.1937 р. засуджений до ВМП), син – Володимир (09.02.1938 р. переданий в прийомник-розподільник ХОУ НКВС (так в документі). Плановик-економіст Ізюмської (Харківської обл.)
райконтори зв’язку. Арештована 07.02.1938 р. як дружина зрадника батьківщини. 26.03.1938 р.
засуджена на 8 р. ВТТ (стаття не вказана). Реабілітована 30.06.1956 р. /Фр-7641, оп.1, спр. 292/.
Осмоловський Йосип Павлович, 1899 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, малописьменний, вдівець. Рахівник Грунської промартілі. Арештований 14.10.1937 р. за участь в а/р повстанській орг-ції, яка мала на меті підготовку і здійснення збройного повстання проти радянської
влади для створення “Самостійної України”, вербувальну роботу, здійснення терористичних і
шкідницьких актів. 08.11.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 08.10.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 759-767/.
Остапенко Василь Андрійович, 1904 р.н., хут. Гай Басівської с/р Недригайлівського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Онисія Федорівна, діти – Ганна, Марія. Куркуль, в 1931 р.
розкуркулений. Арештований 14.01.1933 р. за а/р агітацію за ст. 54-10. 04.02.1933 р. справу припинено, з-під варти звільнений. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 280/.
Остапенко Федір Андрійович, 1880 р.н., с. Головашівка Сумського р-ну, українець, неписьменний. Дружина – Параскева Павлівна. Робітник Головашівського бурякопункту; колишній
куркуль, в 1931 р. розкуркулений. Арештований 07.09.1937 р. за активну орг-цію баптистських
сект, к/р агітацію, розповсюдження провокаційних чуток. 19.09.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1
на 10 р. ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 130/.
Островерх Дмитро Олексійович, 1892 р.н., с. Стецьківка Хотінського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Парасковія Василівна, діти – Олександра, Анастасія, Марія, Степан. Візник
товарів Стецьківського сільпо; колишній куркуль, в 1932 р. розпроданий за невиконання держподатків. В 1914-1918 рр. рядовий царської армії. В 1919 р. служив в армії Денікіна. Арештований
04.03.1938 р. за участь в к/р орг-ції, проведення а/р агітації. 09.05.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-1
“а”, 54-11 до ВМП. Реабілітований 19.06.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 487/.
Осьмачко Павло Михайлович, 1907 р.н., с. Вороніж Шосткинського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Ганна Іллівна, діти – Олександр, Валентина. Візник Воронізького цукрозаводу;
син куркуля, в 1930 р. розкуркуленого. Арештований 25.12.1937 р. за участь в а/р куркульському
угрупуванні, проведення а/р агітації. 19.04.1938 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 до ВМП. Реабілітований 01.08.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 416/.
Охременко Семен Назарович, 1894 р.н., м. Глухів, українець, освіта неповна середня. Дружина – Наталія Григорівна, діти – Микола, Петро, Володимир. Бухгалтер Глухівської міжрайбази
“Сільгоспзбуту”. В 1918-1920 рр. служив поручиком в армії Колчака, де був нагороджений “Анной ІІІ степени”. В 1929 р. арештовувався по справі СВУ, утримувався під вартою 3 місяці. Арештований 24.02.1938 р. за активну участь в к/р повстанській орг-ції. 23.04.1938 р. засуджений за ст.ст.
54-10, 54-11 до ВМП. Реабілітований 31.10.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 448/.
Охріменко Василь Федорович, 1896 р.н., с. Сергіївка Улянівського р-ну, українець, освіта
середня. Дружина – Євдокія Андріївна, діти – Лариса, Вікторія, Анатолій. Інспектор Улянівського відділу народної освіти. Арештований 08.02.1938 р. за участь в к/р українській націоналістичній повстанській орг-ції. 09.05.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований
09.10.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 369/.
Охріменко Григорій Гаврилович, 1883 р.н., с. Макіївка Талалаївського р-ну, українець, письменний. Дружина – Ганна Семенівна. Без визначених занять; колишній середняк, в 1933 р. розпроданий за невиконання держподатку. Арештований 29.11.1937 р. як організатор і керівник
релігійної секти, за проведення а/р агітації, розповсюдження провокаційних чуток. 10.12.1937 р.
засуджений на 8 р. ВТТ (стаття не вказана) Реабілітований 30.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 246/.
Охріменко Матвій Іванович, 1896 р.н., с. Яструбине Хотінського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Марія Іванівна, діти – Микола, Катерина, Петро. Колгоспник. З 1906 р. член УПСР.
В 1911-1917 рр. унтер-офіцер царської армії. В 1933 р. був судимий на 6 р. позбавлення волі за
шкідницький посів в колгоспі зернових культур. Арештований 03.03.1938 р. за участь в есерівській
повстанській к/р орг-ції, шкідництво в колгоспі. 16.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-8, 54-11
до ВМП. Реабілітований 17.08.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 410-411/.
Охріменко Микола Прокопович, 1896 р.н., м. Глухів, українець, освіта неповна середня.
Дружина – Софія, діти – Наталія, Борис. Дільничний лісовод Воронізького лісництва Шосткинсь110
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кого райлісгоспу. В 1916-1918 рр. офіцер царської армії. В 1918-1919 рр. служив в армії Петлюри. Арештований 27.03.1938 р. за к/р агітацію, розповсюдження провокаційних чуток про гибель
радянської влади; підозрюваний в шпигунстві. 26.09.1938 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 до ВМП.
Реабілітований 15.05.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 301/.
Охріменко Павло Назарович, 1882 р.н., м. Глухів, українець, малописьменний. Дружина
– Ксенія Іванівна, син – Порфирій. Без визначених занять, син поміщика. Арештований 06.03.1938
р. за участь в к/р націоналістичній орг-ції, а/р діяльність. 31.03.1938 р. засуджений за ст. ст. 54-10
ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 21.11.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 347-349/.
Охріменко Тимофій Григорович, 1885 р.н., с. Макіївка Талалаївського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Ганна Іванівна, дочка – Марфа. Без визначених занять. В 1912-1917 рр. служив
в поліції стражником. Арештований 19.07.1937 р. за проведення а/р агітації спрямованої проти
заходів радянської влади на селі, виступав з наклепами на Конституцію, вождів партії і уряду.
08.09.1937 р. засуджений за ст. 54-10 до ВМП. Реабілітований 18.01.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.
419/.
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Павленко Григорій Трохимович, 1904 р.н., с. Вири Улянівського р-ну, українець, освіта середня. Дружина – Ганна Наумівна, син – Петро. Директор Славгородської НСШ Краснопільського р-ну. Арештований 27.03.1938 р. за участь в к/р українській військово-націоналістичній повстанській орг-ції. 19.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 19.06.1957 р.
/ф.Р-7641, оп.1, спр. 500/.
Павленко Леонтій Васильович, 1903 р.н., с. Довжик Охтирського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Ганна Петрівна, діти – Євген, Олександр. Член правління колгоспу в с. Довжик.
Арештований 02.09.1937 р. за участь в к/р орг-ції, к/р агітацію. 09.12.1937 р. засуджений за ст.ст.
54-10 ч.1, 54-11 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 02.10.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.682*/.
Павленко Микита Антонович, 1905 р.н., с. Розсохувате Охтирського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Марія Гаврилівна, діти – Ніна, Володимир, Надія. Огородник в колгоспі. Арештований 28.07.1937 р. за участь в к/р орг-ції, к/р агітацію. 09.12.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-10
ч.1, 54-11 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 02.10.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.682*/.
Павлов Василь Степанович, 1905 р.н., с. Нижній Мамон Павлівського р-ну Воронізької обл.,
росіянин, освіта нижча, розлучений. Бухгалтер Сумської заготконтори райспоживспілки. Арештований 22.04.1938 р. за участь в к/р військово-повстанській орг-ції. 09.05.1938 р. засуджений за
ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 08.02.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.460-461/.
Павлова Ольга Володимирівна, 1876 р.н., с. Буринь, українка, освіта середня, неодружена.
Вчителька на дому, дворянка (батько – Павлов Володимир Володимирович спадковий дворянин
с. Буринь, колишній земський начальник). Секретар церковної ради. Арештована 24.07.1929 р.
за проведення а/р агітації, спрямованої проти заходів радянської влади на селі, виступала проти
передачі будівлі дерев’яної церкви під школу. 01.10.1929 р. засуджена до висилки в Казахстан на
3 р. Реабілітована 06.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.857/.
Павловський Нифонт Олексійович, 1901 р.н., с. Гулівці Хмельницької обл., українець, освіта вища. Дружина – Ганна Порфирівна, син – Олександр. Завідувач Миропільською ветеринарною лікарнею, син диякона. Арештований 14.10.1937 р. за участь в к/р націоналістичній оргції.16.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-8, 54-11 до ВМП. Реабілітований 16.04.1958 р. /ф.Р7641, оп.1, спр.936/.
Павлюк Катерина Федорівна, 1909 р.н., м. Шостка, українка, освіта нижча. Чоловік – Олександр Васильович (20.11.1937 р. засуджений до ВМП), дочка – Інна. Домогосподарка. Арештована
23.11.1937 р. як соціально-небезпечний елемент, дружина активного учасника к/р право-троцькістської орг-ції. 28.04.1938 р. засуджена на 5 р. ВТТ (стаття не вказана). 03.06.1950 р. судимість
знято. Реабілітована 12.11.1957 р. /Фр-7641, оп.1, спр.777*/.
Падалка Іван Павлович, 1897 р.н., хут. Чалівка Лебединської с/р Лебединського р-ну, українець, освіта середня. Дружина – Ганна (Ніна) Василівна, діти – Леонід, Геннадій, Тамара, Євген,
Юрій. Головний бухгалтер в Лебединській промартілі. Арештований 10.04.1938 р. за участь в к/р
націоналістичній орг-ції. 19.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-8, 54-11 до ВМП. Реабілітований 29.11.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.727-728/.
Падалка Іван Родіонович, 1876 р.н., с. Дубовичі Глухівського р-ну, українець, неписьменний.
Дружина – Дарія Самойлівна, дочка – Пелагея. Колгоспник; колишній куркуль, в 1931 р. розпроданий. Арештований 07.01.1933 р. за к/р і а/р діяльність. 08.04.1933 р. засуджений за ст.ст. 54-10,
54-13 до висилки в Казахстан на 3 р. Реабілітований 25.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.590*/.
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Паленко Іван Володимирович, 1892 р.н., с. Трояни Бердянського р-ну Мелітопольського окр.,
болгарин, малописьменний. Дружина – Ганна Петрівна, діти – Іван, Степанида. Ломовий візник
Воздвиженського спиртозаводу Ямпільського р-ну; колишній куркуль, в 1929 р. розкуркулений,
висланий на 3 р. на Північ. Арештований 07.03.1938 р. за участь в а/р кулацькому угрупуванні, к/р
агітацію. 09.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 03.09.1956 р.
/ф.Р-7641, оп.1, спр.357/.
Паленко Стефан Володимирович, 1899 р.н., с. Трояни Бердянського р-ну Мелітопольського окр., болгарин, малописьменний. Дружина – Ганна Костянтинівна, діти – Володимир, Ганна,
Степан, Петро, Михайло. Ломовий візник в Глухівській артілі; колишній куркуль, в 1929 р. розкуркулений, висланий на Північ на 5 р. Арештований 07.03.1938 р. за участь в а/р кулацькому угрупуванні, к/р агітацію. 09.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований
03.09.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.357/.
Палєєв Ілля Костянтинович, 1899 р.н., с. Ромашкове Рожковицької с/р Середино-Будського
р-ну, росіянин, освіта нижча. Дружина – Степанида Іванівна, діти – Павло, Людмила. Механік в
колгоспі. В 1917 р. член партії есерів. В 1931-1934 рр. кандидат в члени ВКП(б), виключений як есер.
Арештований 12.03.1938 р. за а/р агітацію, невдоволення колгоспним будівництвом. 05.05.1938 р.
засуджений за ст. 54-10 ч.1. до ВМП. Реабілітований 10.07.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.514/.
Палєчний Василь Кіндратович, 1895 р.н., с. Годунівка Глухівського р-ну, українець, освіта
середня. Дружина – Клавдія Павлівна, діти – Анатолій, Микола, Наталія. Вчитель СШ в м. Шостка. В 1923-1924 рр. був дияконом української автокефальної церкви. Арештований05.04.1938 р. за
участь в а/р українській націоналістичній к/р орг-ції. 17.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10, 54-11
до ВМП. Реабілітований 26.03.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.879-880/.
Пальчун Гаврило Іванович, 1853 р.н., с. Володимирівка Юнаківського р-ну, українець, освіта
нижча. Одружений, син – Юхим (інших відомостей немає). Куркуль. Арештований 05.06.1929 р.
за а/р агітацію, невиконання хлібозаготівель за ст. 58-10. 17.06.1929 р. у зв’язку з похилим віком
з-під варти звільнений. /ф.Р-7641, оп.1, спр.832/.
Пальчун Юхим Гаврилович, 1897 р.н, с. Володимирівка Юнаківського р-ну, українець, освіта
нижча. Про родину відомостей немає. Куркуль. Арештований 05.06.1929 р. за а/р агітацію, невиконання хлібозаготівель. 16.08.1929 р. засуджений за ст. 54-10 на 3 р. концтабору. Реабілітований
31.10.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.832*/.
Панкевич Василь Степанович, 1905 р.н., с. Паланка Гайсинського р-ну Вінницької обл., українець, освіта вища. Дружина – Таїсія Павлівна, діти – Лариса, Леонід. Вчитель Нижньосироватської СШ Краснопільського р-ну. Арештований 09.02.1938 р. за участь в військово-націоналістичній повстанській орг-ції. 01.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-8, 54-11 до ВМП. Реабілітований
05.06.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.497/.
Пантюх Василь Павлович, 1880 р.н., с. Довжик Грунського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Парасковія. Без визначених занять; колишній куркуль, в 1932 р. розкуркулений за
невиконання сільгоспподатків. Арештований 08.02.1938 р. за участь в а/р повстанській орг-ції, яка
мала на меті повалення радянської влади шляхом збройного повстання. 24.04.1938 р. засуджений
за ст.ст. 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 12.12.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.365-367/.
Панченко Андріан Григорович, 1885 р.н., с. Обтове Кролевецького р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Олена Михайлівна, діти – Олена, Іван, Павло. Колгоспник. В 19051906 член партії есерів. Арештований 07.07.1937 р. за участь в есерівській к/р орг-ції. р. 22.10.1937
р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.1, 54-11 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 06.02.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр.418/.
Панченко Федір Онуфрійович, 1889 р.н., м. Конотоп, українець, освіта нижча. Дружина
– Домаха Порфиріївна, діти – Надія, Ніна, Іван, Валентина, Петро. Продавець Конотопського
складу райсоюзу. Колишній офіцер царської армії. Арештований 01.12.1931 р. за участь в к/р
повстанській орг-ції, к/р агітацію, вербувальну роботу. 05.07.1932 р. засуджений за ст. 54-11 до
висилки в Північний край на 3 р. Реабілітований 06.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.750/.
Пархоменко Олексій Семенович, 1901 р.н., с. Кровне Хотінського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина –Єлизавета Іванівна, діти – Олександр, Валентина, Раїса. Помічник рахівника в
колгоспі с. Кровне. Арештований 16.04.1938 р. за участь в військовій повстанській орг-ції, яка займалась к/р роботою і мала на меті повалення радянської влади, відокремлення України від СРСР.
23.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 09.10.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр.368/.
Пархомович Сигізмунд Адамович, 1905 р.н., ст. Сновська Чернігівської обл., поляк, освіта
нижча. Дружина – Надія Андріївна. Електрозварник депо ст. Ромни. Арештований 08.08.1937 р.
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за к/р націоналістичну діяльність, розповсюдження к/р чуток про підготовку СРСР до війни з
Польщею і Німеччиною, крах СРСР; виступав проти заходів партії і уряду на селі. 23.12.1937 р.
засуджений за ст. 54-10 ч.2 на 10 р. ВТТ. Рішенням Особливої наради при Міністрі Держбезпеки
СРСР від 28.12.1946 р. термін покарання знижений до фактично відбутого, з-під варти звільнений.
Реабілітований 05.10.1955 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.398/.
Пасіка Прокопій Микитович, 1888 р.н., с. Слобода Буринського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Мотря Олексіївна, діти – Валентина, Тамара. Садівник-огородник. В 1914-1917
рр. прапорщик царської армії, нагороджений Георгіївськими хрестами ІІІ і IVступеню. В 1917
р. працював садівником в економії Терещенка. В 1918 р. служив в арміях гетьмана і Петлюри.
Арештований 11.03.1938 р. за участь в а/р націоналістичній повстанській орг-ції, проведення а/р
агітації. 31.03.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 04.09.1957 р. /ф.Р7641, оп.1, спр.559-561, 564/.
Пастіан Вільгельм Якович, 1888 р.н., с. Шарове Шевченківського р-ну Одеської обл., німець,
освіта нижча. Дружина – Катерина Яківна, син – Едмунд. Слюсар Шосткинського заводу № 9.
В 1919 р. брав участь в повстанні німців-колоністів в Одеській обл. Арештований 11.11.1933 р.
за к/р розмови про захват України Німеччиною, передачу родинних листів німецьким громадянам. 05.03.1934 р. засуджений за ст. 54-6 на 3 р. ВТТ. Реабілітований 04.11.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр.632/.
Пасько Іван Дмитрович, 1899 р.н., м. Суми, українець, освіта середня. Про родину відомостей немає. Ветеринарний фельдшер в м. Суми. В 1919-1920 рр. служив в армії Денікіна. Арештований 28.04.1938 р. за участь в к/р військово-повстанській орг-ції. 09.05.1938 р. засуджений за ст.ст.
54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 09.04.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.893/.
Патлах Дем’ян Антонович, 1896 р.н., с. Клишки Шосткинського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Ганна Омелянівна, дочка – Тетяна. Колгоспник. В 1918 р. служив в армії Петлюри.
Арештований 15.04.1938 р. за участь в а/р українській к/р есерівській орг-ції. 24.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 01.08.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.294-297/.
Патлах Самуїл Григорович, 1887 р.н., с. Клишки Шосткинського р-ну, українець, освіта нижча. Вдівець. Колгоспник. В 1905 р. член партії соціалістів-революціонерів. Арештований 14.04.1938
р. за участь в а/р українській націоналістичній к/р есерівській орг-ції. 24.04.1938 р. засуджений за
ст.ст. 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 01.08.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.294-297/.
Пахомов Іван Корнійович, 1884 р.н., с. Стрілецька Пушкарка Великописарівського р-ну,
росіянин, освіта нижча. Дружина – Ганна Костянтинівна. Мельник в колгоспі с. Стрілецька Пушкарка; колишній куркуль, в 1932 р. розкуркулений, від висилки втік. В 1914-1919 рр. знаходився
в Австрії в полоні. Арештований 23.10.1937 р. за вороже ставлення до радянської влади, к/р погляди. 08.11.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.165/.
Пашков Юрій Іванович, 1904 р.н., м. Суми, українець, освіта нижча. Дружина – Олександра
Іванівна, дочка – Олександра. Помічник бухгалтера будівельної дільниці Сумської міськради; син
купця Пашкова І.К. В 1915-1918 рр. виховувався в Сумському кадетському корпусі. В 1930 р. арештовувався як валютчик, 3 рази затримувався міліцією за хуліганство. Арештований 17.09.1937
р. за к/р агітацію. 23.09.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 до ВМП. Реабілітований 07.03.1958 р.
/ф.Р-7641, оп.1, спр.815*/.
Пащенко Пантелій Федорович, 1892 р.н., с. Рясне Краснопільського р-ну, українець, освіта
середня. Дружина – Парасковія Порфирівна, діти – Микола, Костянтин. Без визначених занять,
до 27.09.1937 р. працював директором Славгородської НСШ №1 Краснопільського р-ну. Служив
писарем в армії Денікіна. Арештований 08.02.1938 р. за участь в українській військово-націоналістичній орг-ції. 23.03.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 05.06.1957 р.
/ф.Р-7641, оп.1, спр.483-484/.
Пелипенко Григорій Васильович, 1884 р.н., м. Суми, українець, освіта нижча. Дружина –
Марія Матвіївна, діти – Клавдія, Валентина, Зоя, Олександр. Робітник Сумського заводу ім. Фрунзе. Колишній підпрапорщик царської армії. В 1918 р. при гетьмані служив околодочним наглядачем. В 1919 р. рядовий армії Денікіна. Арештований 05.03.1938 р. за участь в к/р військово-повстанській орг-ції. 21.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 31.10.1956 р.
/ф.Р-7641, оп.1, спр.530-534, 534 а/.
Перетятько Олексій Якович, 1899 р.н., с. Боромля Тростянецького р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Ганна Павлівна, діти – Микола, Віктор, Іван. Начальник поштового відділення в с.
Боромля. Арештований 17.04.1938 р. за участь в українській повстанській орг-ції. 21.04.1936 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 18.05.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.655, 657*/.
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Перцев Степан Григорович, 1899 р.н., с. Андріївка Балаклійського р-ну Харківської обл., українець, освіта вища. Дружина – Олена Петрівна, діти – Андрій, Юрій, Михайло. Вчитель Нижньосироватської СШ Краснопільського р-ну. Арештований 12.03.1938 р. за участь в військово-націоналістичній повстанській орг-ції. 01.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-8, 54-11 до ВМП.
Реабілітований 05.06.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.497/.
Пестун Василь Євдокимович, 1888 р.н., м. Конотоп, українець, освіта нижча. Дружина – Єфросинія Іванівна, діти – Ганна, Марія, Валентина, Антоніна. Без визначених занять. В 1918 р. служив в гетьманській варті розсильним, при денікінській варті в м. Конотоп, потім у Петлюри. Брав
активну участь в автокефальному русі. Арештований 16.04.1938 р. за участь в а/р націоналістичній
повстанській орг-ції. 23.04.1938 р. засуджений за ст. 54-11 до ВМП. Реабілітований 17.10.1956 р.
/ф.Р-7641, оп.1, спр.350/.
Петач Микита Денисович, 1878 р.н., с. Свердловка Понорницького р-ну Чернігівської обл.,
українець, освіта нижча. Дружина – Єпестинія Андріанівна, діти – Павло, Панас, Петро, Мотрона, Катерина, Марія, Ганна. Тесля в Шосткинському пункті “Заготзерно”, до 1935 р. працював
на Шосткинському заводі №9. В 1917 р. член УПСР. Арештований 14.04.1938 р. за участь в а/р
підпільній есерівській орг-ції. 19.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-10, 54-11 до ВМП. Реабілітований 30.01.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.431-433/.
Петленко Максим Олексійович, 1885 р.н., с. Новопетрівка Білопільського р-ну, українець,
освіта нижча. Дружина – Ганна Кузьмівна, син – Іван. Без визначених занять; колишній куркуль, в
1930 р. розкуркулений. Арештований 15.10.1937 р. за к/р агітацію, спрямовану проти радянської
влади, колгоспів. 26.10.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 30.12.1989 р.
/ф.Р-7641, оп.1, спр.201/.
Петрачок Тарас Іванович, 1880 р.н., с. Есмань Глухівського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Софія Іллівна, дочка – Марія. Одноосібник; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений за несплату податків. Брав активну участь в видачі гайдамакам червоного партизана, потім
ними розстріляного. Арештований 04.04.1932 р. за а/р агітацію, спрямовану проти колгоспів, колективізації. 25.10.1932 р. засуджений за ст. 54-10 до адміністративної висилки в Північний край
на 3 р. Реабілітований 30.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.282/.
Петраш Мойсей Михайлович, 1881 р.н., с. Плавинище Роменського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Мотрона Долмантіївна. Пасічник в колгоспі Плавинищівської с/р. Арештований 21.04.1938 р. за участь в к/р націоналістичній орг-ції, к/р роботу. 08.05.1938 р. засуджений за
ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 02.07.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.975-977*/.
Петренко Архип Онисимович, 1876 р.н., с. Попова Слобода Буринського р-ну, українець,
письменний. Дружина – Пелагея Федорівна, діти – Анастасія, Векла. Сторож відгодівельного
пункту Кошарського цукрозаводу Буринського р-ну; колишній куркуль-торговець, в 1932 р. розкуркулений, від висилки втік. Арештований 17.08.1937 р. за проведення а/р агітації, спрямованої
проти колгоспного будівництва, підрив трудової дисципліни, терористичні настрої, самогоноваріння. 11.09.1937 р. засуджений на 8 р. ВТТ (стаття не вказана). Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р7641, оп.1, спр.33/.
Петренко Володимир Васильович, 1878 р.н., с. Тернівка Дубов’язівського р-ну, українець,
неписьменний. Дружина – Ірина, діти – Яків, Михайло, Мотря, Стефан, Лаврін, Василь. Колгоспник; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений, висланий на Урал з родиною. В 1923-1924
рр. був членом групи “несогласников”[35]. Арештований 25.08.1937 р. за проведення а/р агітації,
спрямованої проти колгоспів, підрив трудової дисципліни, крадіжку в 1937 р. зерна з радгоспу.
11.09.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ (стаття не вказана). Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.32/.
Петренко Григорій Пимонович, 1878 р.н., с. Кириківка Охтирського р-ну, українець, неписьменний. Дружина – Наталія Степанівна. Працював на різних роботах на ст. Кириківка; колишній
куркуль, в 1931 р. розкуркулений. В 1933 р. засуджений за невиконання хлібоздачі на 5 місяців
примусових робіт. Арештований 03.11.1937 р. за к/р агітацію. 20.11.1937 р. засуджений за ст. 54-10
ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.166*/.
Петренко Іван Якович, 1903 р.н., с. Хустянка Смілівського р-ну, українець, малописьменний.
Дружина – Феодосія Михайлівна, син – Іван. Одноосібник. Учасник автокефального руху. Арештований 18.12.1937 р. за участь в а/р українській націоналістичній орг-ції. 10.04.1938 р. засуджений
за ст.ст. 54-10, 54-11 до ВМП. /ф.Р-7641, оп.1, спр.546, 564*/.
Петренко Максим Тимофійович, 1892 р.н., с. Нижня Сироватка Краснопільського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Катерина Василівна, діти –Микола, Лідія, Євдокія, Олександра.
Завгосп Нижньосироватської лікарні. Колишній поручик царської армії. В 1919 р. служив в ар114
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мії Денікіна. Арештований 08.03.1938 р. за участь в українській військово-націоналістичній повстанській орг-ції, яка мала на меті повалення радянської влади і установлення капіталістичного
ладу. 10.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 29.11.1957 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.882-883/.
Петренко Федір Федорович, 1879 р.н., с. Боромля Тростянецького р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Марфа Степанівна, син – Андрій. Без визначених занять; колишній шляховий
майстер 9-ї дистанції служби шляху Південної залізниці, звільнений за шкідництво. В 1922-1924
рр. мав зв’язок з бандою Марфенка. Арештований 27.12.1937 р. за проведення а/р агітації, спрямованої проти заходів радянської влади на селі. 30.12.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 до ВМП.
Реабілітований 13.08.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.995/.
Петров Володимир Павлович, 1882 р.н., с. Гамаліївка Шосткинського р-ну, росіянин, освіта
середня. Дружина – Лариса Андріївна, діти – Борис, Володимир. Агроном Ганнівського цукрозаводу Шосткинського р-ну. В 1902-1903 рр. член Неплюївського братства[36]. З 1918 р. дяк в с. Дубовичі. В 1921-1929 рр. священик УАПЦ. Арештований 08.03.1938 р. за участь в к/р націоналістичній
орг-ції. 09.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10, 54-11 до ВМП. Реабілітований 17.05.1958 р. /ф.Р7641, оп.1, спр.934-935/.
Петруненко Федір Григорович, 1879 р.н., м. Шостка, українець, освіта нижча. Дружина –Лукерія Іванівна. Машиніст Шосткинського райфінвідділу. З 1907 р. член партії меншовиків. В 1918
р. брав участь у збройному есерівському повстанні проти радянської влади (загону Ремньова) в
м. Шостка. Арештований 28.04.1938 р. за участь в нелегальній а/р есерівській орг-ції, проведення
а/р агітації. 05.05.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 19.06.1957 р.
/ф.Р-7641, оп.1, спр.488*/.
Пешевець Іван Дійович, 1903 р.н., с. Вороніж Шосткинського р-ну, українець, освіта нижча.
Про родину відомостей немає. Візник Воронізького цукрозаводу; колишній куркуль, в 1930 р.
розпроданий. Арештований 21.12.1937 р. за участь в а/р куркульському угрупуванні, проведення
а/р агітації. 19.04.1938 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 до ВМП. Реабілітований 01.08.1956 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.416/.
Пєчка Микола Петрович, 1898 р.н., с. Собичеве Шосткинського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Катерина Олексіївна, діти – Євдокія, Анастасія. Без визначених занять; колишній
куркуль. В 1919 р. брав участь в збройному повстанні проти радянської влади в с. Собичеве. В
1927-1929 рр. підтримував зв’язок з бандою Кривоноса. В 1933 р. за к/р агітацію і невиконання
хлібоздачі був засуджений на 5 р. позбавлення волі і висилки на 3 р. за межі Чернігівської обл.
Арештований 02.09.1937 р. за к/р агітацію, терористичні настрої по відношенню до активістів,
підбурювання одноосібників. 11.09.1937 р. засуджений до ВМП (стаття не вказана). Реабілітований 18.01.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.428*/.
Пєшков Агей Петрович, 1900 р.н., с. Вільне Великописарівського р-ну, українець, неписьменний. Дружина – Харитина, дочка – Євдокія. Бідняк. В 1932 р. був зв’язківцем політбанди Трохова, надавав їм харчову допомогу. Арештований 21.04.1932 р. за участь в к/р повстанській орг-ції.
01.08.1932 р. засуджений за ст.54-11 на 3 р. концтабору умовно, з-під варти звільнений. Реабілітований 30.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.753*/.
Пиковець Іван Миронович, 1888 р.н., с. Тимофіївка Миропільського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Марія Андріївна. Куркуль-торговець. Арештований 21.11.1928 р. за проведення а/р агітації, спрямованої проти заходів радянської влади на селі, погрози сільактиву і активістам. 10.05.1929 р. засуджений за ст.58-10 до позбавлення права проживання в Москві, Ленінграді,
Ростові-на-Дону, зазначених губерніях і округах УРСР з прикріпленням до зазначеного місця
проживання. на 3 р. Реабілітований 31.10.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.829/.
Пилипенко Василь Антонович, 1887 р.н., с. Собичеве Шосткинського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Єфросинія Данилівна, діти – Олександра, Галина, Дмитро. Колгоспник. В 1918
р. член партії есерів. В 1919 р. учасник політбанди Шуби-Корнєва. Брав участь в збройному повстанні проти радянської влади. Арештований 15.04.1938 р. за участь в к/р повстанській есерівській
орг-ції. 23.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 18.01.1957 р.
/ф.Р-7641, оп.1, спр.441-443/.
Пилипенко Єгор Данилович, 1883 р.н., с. Собичеве Шосткинського р-ну, українець, письменний. Дружина – Ганна Денисівна, діти – Михайло, Клавдія, Анастасія. Одноосібник; колишній куркуль. Колишній есер. В 1919 р. брав участь в політбанді Шуби-Корнєва. Арештований
15.04.1938 р. за участь в українській націоналістичній к/р повстанській орг-ції. 23.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 18.01.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.441443/.
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Пилипченко Борис Якович, 1894 р.н., с. Глинськ Глинського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Ксенія Іванівна, син – Всеволод. Рахівник радгоспі №6 в м. Ленінград. Арештований
22.04.1938 р. за участь в к/р націоналістичній орг-ції, к/р роботу. 08.05.1938 р. засуджений за ст.ст.
54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 02.07.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.975*-977/.
Писарець Антон Остапович, 1900 р.н., с. Собичеве Шосткинського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Ксенія Михайлівна, діти – Ганна, Ніна, Валентина. Без визначених занять. Колишній есер, підтримував зв’язок з родичами в Польщі. В 1919 р. у складі політбанди Корнєва
брав участь у збройному повстанні проти радянської влади. Арештований 07.01.1937 р. за участь
в українській націоналістичній повстанській есерівській орг-ції. 23.04.1938 р. засуджений за ст.ст.
54-6, 54-10 ч.2 до ВМП. Реабілітований 18.01.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.441-443/.
Писарець Василь Потапович, 1885 р.н., с. Собичеве Шосткинського р-ну, українець, письменний. Дружина – Харитина Пилипівна, діти – Ірина, Іван, Данило, Юхим. Завідувач господарством в колгоспі Собичівської с/р; колишній куркуль. З 1917 р. член УПСР. В 1918-1919 рр. член
політбанди Шуби-Корнєва. Арештований 18.04.1938 р. за участь в українській націоналістичній
к/р повстанській орг-ції. 23.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 18.01.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.441-443/.
Підгурський Анастас Рафаїлович, 1891 р.н., м. Згерж (Польща), поляк, освіта нижча. Дружина – Марія Микитівна, діти – Іварія, Леонід, Валентина. Завідувач лісопильним цехом артілі
в м. Лебедин. Арештований 13.08.1937 р. за шпигунство на користь Польщі, к/р агітацію, листування з родичами в Польщі. 16.11.1937 р. засуджений за ст. 54-1 п. “а” до ВМП. Реабілітований
19.11.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.639*/.
Підгурський Михайло Павлович, 1896 р.н., с. Збереж Владавського повіту Холмської губ.
(Польща), українець, освіта середня. Дружина – Ганна Дмитрівна, дочка – Олена. Завідуючий
Роменського районного відділу народної освіти. В 1925-1937 рр. член ВКП(б), виключений за націоналізм. Арештований 18.10.1937 р. за участь в а/р українській націоналістичній орг-ції, проведення шкідницької роботи в освіті. 19.11.1937 р. засуджений за ст. 5-10 ч.2, 54-11 на 10 р. ВТТ.
Реабілітований 27.11.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.660*/.
Підопригора Григорій Олексійович, 1885 р.н., с. Краснопілля, українець, освіта нижча. Дружина – Катерина, діти – Пелагея, Ганна. Дезінфектор Краснопільської райсанстанції. Арештований 16.10.1937 р. за проведення з 1922 р. а/р агітації, спрямованої проти радянської влади, проведення баптистських зборів, вербування населення в секту. 15.11.1937 р. засуджений за ст.54-10 ч.1
на 10 р. ВТТ. Реабілітований 06.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.224/.
Пінчук Дмитро Павлович, 1880 р.н., с. Чемоданівка Недригайлівського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Уляна Федорівна, син – Олександр. Без визначених занять; колишній
куркуль, в 1933 р. розпроданий за невиконання державних зобов’язань. Арештований 31.07.1937
р. за проведення а/р агітації, спрямованої проти колгоспів. 16.10.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1
на 10 р. ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.157/.
Пінчук Михайло Олексійович, 1882 р.н., с. Семенівка Семенівського р-ну Чернігівської обл.,
українець, освіта нижча. Дружина – Марія Пантеліївна, діти – Олександр, Микола, Ольга. Кустародноосібник. Арештований 30.06.1937 р. за а/р агітацію, антирадянські націоналістичні погляди,
розповсюдження провокаційних чуток про колгоспи, проти стаханівського руху. 19.10.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 06.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.252/.
Піпко-Тріус Марія Євлампіївна, 1913 р.н., м. Конотоп, українка, освіта середня. Чоловік
– Євгеній Григорович (за участь в а/р військовому заколоті в РККА 01.12.1934 р. засуджений до
ВМП), дочка – Світлана. Домогосподарка. Арештована 15.02.1938 р. як соціально-небезпечний
елемент, дружина зрадника батьківщини. 10.04.1938 р. засуджена на 8 р. позбавлення волі (стаття
не вказана). Реабілітована 22.01.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.754*/.
Пісковий Петро Харитонович, 1898 р.н., с. Марківка Улянівського р-ну, українець, освіта середня. Дружина – Тамара Абрамівна, діти – В’ячеслав, Лариса. Помічник головного інженера
Низівського цукрозаводу. В 1919 р. рядовий армії Денікіна. Арештований 23.02.1938 р. за участь
в а/р повстанській орг-ції, яка мала на меті повалення радянської влади шляхом збройного повстання. 23.03.1957 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 31.07.1957 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.511-512/.
Піскун Андрій Степанович, 1905 р.н., с. Вороніж Шосткинського р-ну, українець, освіта 3 кл.
церковно-приходської школи. Дружина – Єфросинія Митрофанівна, син – Григорій. Фотограф в
Шосткинському “Держфото”. Арештований 25.02.1938 р. за участь в а/р українському націоналістичному повстанському угрупуванні. 19.04.1938 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 до ВМП. Реабілітований 20.03.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.435-436/.
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Частина І. “Під грифом “таємно”
Піхунов Михайло Андрійович, 1888 р.н., м. Шостка, українець, малописьменний. Дружина
– Агрипина Федотівна, діти – Павло, Георгій. Без визначених занять, працював на Шосткинському
заводі № 9. В 1918 р. член УПСР, брав участь в збройному повстанні проти радянської влади. Арештований 19.03.1938 р. за участь в а/р націоналістичній повстанській есерівській орг-ції. 13.04.1938
р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-10 ч.2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 30.12.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр.406-408/.
Пічік Григорій Васильович, 1881 р.н., с. Попівка Конотопського р-ну, українець, малописьменний. Одружений (інших відомостей немає). Середняк. Колишній член УПСР. Арештований
08.07.1928 р. за активну участь в зриві заходів радянської влади на селі, зрив сходу села з питання
землеустрою. 11.01.1929 р. засуджений за ст.54-10 на 6 місяців позбавлення волі. Реабілітований
30.10.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.874*/.
Піщик Кирило Филимонович, 1898 р.н., с. Шкирманівка Шосткинського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Анастасія Григорівна, діти – Марфа, Ганна, Михайло. Колгоспник. В 1918
р. підтримував тісний зв’язок з керівниками гайдамацького карального загону і видавав їм червоних партизан. Арештований 27.04.1938 р. за участь в українській націоналістичній повстанській
орг-ції. 30.10.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 20.02.1957 р.
/ф.Р-7641, оп.1, спр.440/.
Плаканов Іван Іванович (Ян Янович), 1883 р.н., с. Куколант Ілукського повіту Гарсинської
вол. (Латвія), латиш, освіта нижча. Дружина – Фаїна Андріївна, дочка – Олександра. Без визначених занять. Арештований 04.12.1937 р. за к/р діяльність, спрямовану проти заходів і політики
радянської влади, а/р агітацію. 22.02.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-6, 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 07.03.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.806/.
Пластун Максим Омелянович, 1889 р.н., с. Чапліївка Шосткинського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Марія Євстахіївна. Робітник ВКБ Шосткинської фабрики “Кіноплівка” №6, колишній робітник Шосткинського заводу №9. В 1918 р. служив в армії Петлюри, брав участь в петлюрівському з’їзді в м. Кролевець. В 1929-1930 рр. брав участь в нелегальних зібраннях есерівського підпілля. Арештований 26.04.1938 р. за участь в а/р підпільно-повстанській есерівській орг-ції,
проводив а/р пропаганду. 05.05.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-10, 54-11 до ВМП. Реабілітований 18.07.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.545/.
Пластун Тихін Омелянович, 1886 р.н., с. Чапліївка Шосткинського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Наталія Григорівна, діти – Михайло, Ніна. З 1915 р. знаходився в полоні в Німеччині, в СРСР повернувся в 1918 р. Арештований 27.04.1938 р. за участь в а/р підпільно-повстанській орг-ції. 05.05.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-10, 54-11 до ВМП. Реабілітований 18.07.1957
р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.545/.
Платонов Платон Купріянович, 1888 р.н., с. Красне Сумського р-ну, українець, освіта середня. Дружина – Мотря Кузьмівна, син – Володимир. Рахівник Сумського відділення облспоживбази. З 1919 р. офіцер армії Денікіна, з якою емігрував в Болгарію. В 1922 р. повернувся в СРСР. Арештований 06.02.1938 р. за участь в а/р повстанській орг-ції, яка мала на меті повалення радянської
влади шляхом збройного повстання, за шкідницьку діяльність. 23.03.1938 р. засуджений за ст.ст.
54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 31.07.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.511-512/.
Плисецька Віта Ісааківна, 1900 р.н., м. Глухів, єврейка, освіта нижча. Чоловік – Михайло Фадейович (в жовтні 1937 р. засуджений за участь в к/р право-троцькістській терористичній орг-ції
до ВМП), діти – Юлій, Владислав. Домогосподарка. Арештована 12.12.1937 р. як член сім’ї зрадника батьківщини. 16.02.1938 р. засуджена на 8 р. ВТТ (стаття не вказана). Реабілітована 22.01.1957
р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.426*/.
Плювако Яків Лук’янович, 1906 р.н., с. Грунь Лебединського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Дарія Йосипівна, дочка – Надія. Колгоспник. Арештований 16.08.1937 р. за шкідництво в колгоспі, зрив плану хлібозаготівель, активну участь в к/р українській націоналістичній
повстанській орг-ції. 10.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-8, 54-11 до ВМП. Реабілітований
14.06.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.950/.
Побєгайленко Іван Харитонович, 1882 р.н., с. Дяківка Буринського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Парасковія Іванівна, діти – Петро, Марія. Колгоспник; колишній куркуль, в
1930 р. розкуркулений, висланий на Північ. Арештований 29.11.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану проти заходів радянської влади, виборів в Верховну Раду. 01.12.1937 р. засуджений на 10 р.
ВТТ(стаття не вказана). Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.85/.
Повалій Костянтин Пилипович, 1896 р.н., с. Добровілля Близнюківського р-ну Харківської
обл., українець, освіта середня. Дружина – Ліна Петрівна, діти – Костянтин, Микола, Олена. Лаборант Сумського музею; син священика. Арештований 16.04.1938 р. за участь в к/р військово-повс117
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танській орг-ції. 24.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 31.10.1956 р.
/ф.Р-7641, оп.1, спр.530-534, 534 а/.
Погожев Григорій Іванович, 1874 р.н., м. Верея Московської обл., росіянин, освіта нижча.
Дружина – Єлизавета Іванівна, діти – Микола, Валентина. Маляр малярного цеху КПВРЗ. З 1918
р. член партії есерів. Арештований 15.04.1938 р. за участь в есеро-меншовистській націоналістичній повстанській орг-ції. 25.04.1938 р. засуджений за ст. 54-11 до ВМП. Реабілітований 24.02.1956 р.
/ф.Р-7641, оп.1, спр.383-386/.
Подлєсний Федір Іванович, 1897 р.н., с. Запсілля Миропільського р-ну, українець, освіта середня. Дружина – Тетяна Дмитрівна. Директор Грунівської школи. Арештований 27.03.1938 р. за
участь в українській військово-націоналістичній повстанській орг-ції, яка мала на меті повалення
радянської влади і встановлення капіталістичного ладу. 10.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 5411 до ВМП. Реабілітований 29.11.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.882-883/.
Поздняк Марк Несторович, 1885 р.н., с. Дунаєць Ярославецького р-ну Глухівського окр., українець, освіта нижча, одружений (Інших відомостей немає). Середняк. Колишній поліцейський.
Арештований 23.01.1929 р. за а/р діяльність на селі. 05.07.1929 р. засуджений за ст. 58-10 на 3 р.
концтабору. Реабілітований 15.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.823*/.
Полницький Микола Гаврилович, 1894 р.н., м. Суми, українець, освіта вища. Дружина –
Ганна Юхимівна. Вчитель Сумської школи № 3, син псаломщика. Арештований 21.04.1938 р. за
участь в к/р військово-повстанській орг-ції. 24.03.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП.
Реабілітований 31.10.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.530-534, 534 а/.
Полтавець Яків Іванович, 1901 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, малописьменний.
Дружина – Катерина Іванівна, діти – Ганна, Михайло, Іван, Наталія. Конюх Грунського райлісгоспу. В 1919-1920 рр. брав участь в банді Дорожка. В 1921 р. був засуджений за бандитизм на 5 р.
позбавлення волі. Арештований 16.10.1937 р. за участь в а/р повстанській орг-ції, яка мала на меті
орг-цію збройного повстання, спрямованого проти радянської влади для створення “Самостійної
України”, здійснення шкідницьких і терористичних актів. 08.11.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-2,
54-7, 54-8, 54-11 до ВМП. Реабілітований 08.10.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.759-767/.
Полтарьов Микола Михайлович, 1888 р.н., с. Радьківка Прилуцького р-ну Чернігівської обл.,
українець, освіта нижча. Дружина – Олена, дочка – Галина. Без визначених занять; син купця 2-ї
гільдії. Арештований 08.04.1938 р. за участь в а/р українській націоналістичній к/р повстанській
орг-ції. 21.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-8, 54-11 до ВМП. Реабілітований 02.08.1957 р. /ф.Р7641, оп.1, спр.598/.
Поляков Лука Омелянович, 1904 р.н., с. Вороніж Шосткинського р-ну, українець, освіта нижча, неодружений. Тесля. До революції 1917 р. писар волосного суду. В 1927 р. був судимий за
зв’язок з бандою Ващенка на 10 р. ВТТ, в 1928 р. достроково звільнений. Арештований 25.01.1930
р. за участь в к/р орг-ції, проведення а/р агітації. 26.02.1930 р. засуджений за ст. 54-11 до висилки в
Казахстан на 3 р. Реабілітований 14.07.1995 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.567/.
Поляков Порфирій Ілліч, 1895 р.н., хут. Маївка Ковіньківської с/р Глухівського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Катерина Іларіонівна, дочка – Федора. Колгоспник. Арештований 09.03.1933 р. за участь в к/р повстанській орг-ції. 15.05.1933 р. засуджений за ст. 54-11 на 3 р.
концтабору умовно, з-під варти звільнений. Реабілітований 29.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.593594/.
Поляков Тимофій Іванович, 1883 р.н., с. Сопич Червоного р-ну, українець, письменний.
Дружина – Ксенія Єгорівна, діти – Микола, Євдокія. Без визначених занять; колишній куркуль, в
1932 р. розкуркулений, від висилки втік. Унтер-офіцер царської армії. Арештований 26.02.1938 р.
за к/р агітацію, участь в а/р куркульському угрупуванні. 09.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.1,
54-11 до ВМП. Реабілітований 03.09.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.357/.
Полятикін Іван Іванович, 1884 р.н., с. Ковіньки Шалигинського р-ну, росіянин, письменний.
Дружина – Василина Василівна. Працював на різних поденних роботах; колишній куркуль, в 1931
р. розкуркулений, від висилки втік. Арештований 09.03.1938 р. за участь в а/р куркульському угрупуванні. 07.04.1938 р. засуджений за ст. 54-10 до ВМП. Реабілітований 13.03.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр.305/.
Полятикін Петро Іванович, 1898 р.н., с. Ковіньки Глухівського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Ганна Степанівна, діти – Ганна, Марія, Тетяна, Олександра. Середняк-одноосібник. В
1918 р. добровільно служив в гетьманській варті. Арештований 09.03.1933 р. за участь в к/р повстанській орг-ції.15.05.1933 р. засуджений за ст. 54-11 на 3 р. концтабору умовно, з-під варти звільнений. Реабілітований 29.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.593-594/.
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Поляченко Іван Опанасович, 1895 р.н., с. Підлипне Конотопського р-ну, українець, освіта
середня. Дружина – Фекла Іванівна, діти – Валентин, Марія. Без визначених занять. Колишній
поручик царської і Петлюрівської армії. Арештований 06.03.1928 р. за к/р агітацію. 18.05.1928 р.
засуджений за ст. 58-10 КК РСФРР до позбавлення права проживання в Москві, Ленінграді, Ростові-на-Дону, зазначених губерніях і округах України і прикордонних губерніях з прикріпленням
до зазначеного місця проживання на 3 р. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.906*/.
Поляченко Кіндрат Микитович, 1885 р.н., с. Підлипне Конотопського р-ну, освіта нижча,
українець. Дружина – Марія Архипівна, діти – Марія, Михайло. Слюсар Конотопської МТС. Колишній член УПСР. В 1918 р. мав зв’язок з гетьманським атаманом А.Т. Лисенком. В 1925 р. був
в групі осіб, які виступали проти землеустрою і реформ радянської влади на селі. В 1930 р. проводив вербовку в СВУ, від висилки втік. В 1931 р. судимий за к/р діяльність за ст. 58-10 на 5 р.
позбавлення волі. В 1933 р. був організатором автокефальної церкви в с. Підлипне. Арештований
22.09.1937 р. за участь в к/р українській націоналістичній орг-ції. 25.10.1937 р. засуджений за ст.ст.
54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 29.12.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.401*/.
Понирко Іван Миколайович, 1899 р.н., с. Полошки Глухівського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Неоніла, діти – Микола і Микола. Одноосібник; колишній куркуль, в 1930 р.
розкуркулений. В 1919 р. служив в гайдамацькій армії, потім в партизанських загонах Фільченка
і Заболотного. В 1935 р. був адміністративно висланий як соціально-небезпечний елемент на 3 р.
далеких таборів. Арештований 15.04.1938 р. за участь в а/р куркульському угрупуванні. 23.04.1938
р. засуджений за ст. 54-10 до ВМП. Реабілітований 31.10.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.372-373/.
Пономаренко Павло Григорович, 1873 р.н., с. Томашівка Смілівського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Степанида Іванівна, діти – Петро, Іван, Семен, Ганна, Пелагея. Садівник
підсобного господарства Роменської психіатричної лікарні; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений. Арештований 08.09.1937 р. за проведення а/р агітації спрямованої проти колгоспного
будівництва, Конституції, за розповсюдження провокаційних чуток. 29.10.1937 р. засуджений за
ст. 54-10 ч.1 на 8 р. ВТТ. Реабілітований 08.08.1990 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.250*/.
Попов Григорій Михайлович, 1891 р.н., м. Орел, росіянин, освіта нижча. Дружина – Марія
Василівна. Без визначених занять. В 1917 р. член партії с-д меншовиків (так в документі). Після
1921 р. був активним учасником автокефального руху в м. Конотоп, де був головою, а потім дяком
автокефальної церкви. Арештований 16.04.1938 р. за участь в а/р повстансько-націоналістичній
орг-ції, як організатор і активний діяч автокефального руху Конотопщини. 23.04.1938 р. засуджений за ст. 54-11 до ВМП. Реабілітований 17.10.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.350/.
Попов Павло Гнатович, 1900 р.н., с. Нижня Сироватка Краснопільського р-ну, українець,
освіта вища. Дружина – Катерина Олександрівна, дочка – Любов. Завідувач учбовою частиною
Нижньосироватської НСШ. В 1920-1923 рр. член ВКП(б). Арештований 15.04.1938 р. за участь в
к/р українській військово-націоналістичній орг-ції.19.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до
ВМП. Реабілітований 19.06.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.500/.
Попов Петро Олексійович, 1890 р.н., с. Вільне Великописарівського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Лукерія. Середняк. Арештований 21.04.1932 р. як організатор і керівник
к/р повстанської ланки банди Трохова в с. Вільне, вербувальну роботу, укривання політбандита
Трохова, проведення к/р агітації. 01.08.1932 р. засуджений за ст.54-11 на 3 р. концтабору. Реабілітований 30.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.753/.
Попов Савелій Васильович, 1883 р.н., с. Пожня Великописарівського р-ну, росіянин, освіта
нижча. Дружина – Марія Якимівна, діти – Іван, Єгор, Сергій. Куркуль-торговець. В 1919 р. був
пособником армії Денікіна. Під час перебування Петлюри, як член Спілки хліборобів-власників,
був вибраний в м. Київ в Українську Раду. Арештований 15.03.1931 р. за зрив заходів радянської
влади на селі, а/р агітацію. 23.07.1931 р. засуджений за ст. 54-10 до висилки в Північний край на 3
р. Реабілітований 30.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.521/.
Попов Юрій Юрійович, 1903 р.н., с. Млини Лохвицького р-ну, українець, освіта середня.
Дружина – Марія Данилівна, діти – Олександра, Юрій. Головний бухгалтер Гадяцької райспоживспілки Полтавської обл., син священика. Арештований 20.11.1931 р. за участь в к/р повстанській орг-ції, яка мала на меті повалення радянської влади шляхом збройного повстання. 21.03.1932
р. засуджений за ст. 54-2 на 3 р. концтабору умовно, з-під варти звільнений. Реабілітований
30.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.736*/.
Поповченко Григорій Пилипович, 1890 р.н., с. Обложки Глухівського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Пелагея Іванівна. Без визначених занять; колишній куркуль, в 1930 р.
розкуркулений за несплату держподатків. В 1931 р. судимий за ст. 58 ч.2 на 2 р. позбавлення волі.
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Арештований 15.04.1938 р. за участь в а/р куркульському угрупуванні. 23.04.1938 р. засуджений за
ст. 54-10 до ВМП. Реабілітований 31.10.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.372-373/.
Портянко Іван Трохимович, 1889 р.н., с. Вороніж Шосткинського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Ганна Іванівна, дочка – Марія. Середняк. Арештований 24.01.1930 р. за участь
в к/р орг-ції. 26.02.1930 р. засуджений за ст. 54-11 до висилки в Північний край на 3 р. умовно,
з-під варти звільнений. Реабілітований 14.07.1995 р. Приймальник утильсировини в с. Вороніж.
Служив в канцелярії дільничного пристава. Активний учасник “Просвіти”, автокефального руху.
Арештований 11.12.1936 р. за к/р націоналістичну агітацію, розповсюдження провокаційних чуток як учасник а/р націоналістичного підпілля, позицію терору по відношенню до керівників радянської влади і партії. 29.09.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.2 до ВМП. Реабілітований 01.08.1956
р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.378-381, 567-568*/.
Портянко Юхим Андрійович, 1874 р.н., с. Вороніж Шосткинського р-ну, українець, освіта
нижча. Діти – Микола, Надія. Робітник Воронізького цукрозаводу. Колишній есер. В 1917 р. завідувач продовольчим відділом Міської Думи при Тимчасовому уряді в с. Вороніж. Арештований
11.12.1936 р. як активний учасник а/р українського націоналістичного підпілля, стояв на позиціях
терору. 29.09.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.2 до ВМП. Реабілітований 01.08.1956 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.378-381/.
Постол Наум Олександрович, 1885 р.н., хут. Веселий Верхньосагарівської с/р Буринського
р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Ганна. В 1903-1905 рр. служив прапорщиком в царській
армії. Колгоспник. Арештований 19.03.1938 р. за участь в а/р угрупуванні. 13.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10, 54-11 до ВМП. Реабілітований 24.10.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.374/.
Потапенко Віктор Захарович, 1908 р.н., с. Павлівка Друга Річанського р-ну, українець, освіта
нижча, одружений (інших відомостей немає). Середняк. Арештований 23.11.1929 р. як соціальнонебезпечний елемент за хуліганство, залякування односельців зброєю, а/р настрої. 29.01.1930 р.
засуджений за ст. 58-10 на 3 р. концтабору. Реабілітований 30.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.772/.
Потапов Борис Миколайович, 1899 р.н., м. Київ, українець, освіта нижча. Дружина – Марія,
дочка – Ніна. Бухгалтер Сумського рафінадного заводу. Арештований 25.12.1937 р. за участь в к/р
шпигунській орг-ції, а/р діяльність, невдоволення радянською владою. 19.01.1938 р. засуджений
за ст. 54-6 до ВМП. Реабілітований 27.08.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.609/.
Походня Микола Олексійович, 1897 р.н., с. Стецьківка Хотінського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Катерина Миколаївна, діти – Марія, Олександра, Митра, Іван, Олексій. Колгоспник. В 1916-1917 рр. був рядовим царської армії, в 1919 р. рядовим армії Денікіна. В 1919 р.
батько Походня М.О. був розстріляний військами Червоної армії за видачу денікінцям червоних
партизан. Арештований 04.03.1938 р. за участь в р орг-ції, а/р агітацію. 09.05.1938 р. засуджений за
ст.ст. 54-1 “а”, 54-11 до ВМП. Реабілітований 19.06.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.487/.
Поцелуєв Пилип Якович, 1883 р.н., с. Уланове Червоного р-ну, росіянин, малописьменний.
Дружина – Анастасія Єгорівна (в 1933 р. вислана на Північ, де і померла), діти – Варвара, Марія,
Ганна. Колгоспник; колишній куркуль-торговець, в 1930 р. розкуркулений і засуджений як валютчик. В 1932 р. був судимий за підпал на 5 р. позбавлення волі. Арештований 03.10.1937 р.
за проведення а/р агітації, спрямованої проти колгоспів, підписки на позику “Оборона країни”.
27.11.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ (стаття не вказана). Реабілітований 29.12.1989 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.232/.
Почепцов Андрій Романович, 1886 р.н., с. Чупахівка, українець, освіта нижча, одружений
(інших відомостей немає). Куркуль, розкуркулений. Арештований 05.02.1929 р. за участь в куркульському угрупуванні, проведення а/р агітації, спрямованої проти радянської влади на селі.
10.05.1929 р. засуджений за ст.54-10 на 6 місяців позбавлення волі. Реабілітований 06.12.1989 р.
/ф.Р-7641, оп.1, спр.844*/.
Правдюк Іван Власович, 1881 р.н., хут. Правдюків Вовківської с/р Роменського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Марина Григорівна, діти – Михайло, Марія, Григорій, Федір.
Одноосібник; колишній куркуль, в 1931 р. розпроданий за невиконання хлібопостачання і інших
держзобов’язань, разом з родиною висланий на Північ. Арештований 03.08.1937 р. за а/р агітацію. 21.09.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ (стаття не вказана). Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р7641, оп.1, спр.65/.
Прийменко Павло Григорович, 1901 р.н., с. Хотінь Хотінського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Катерина Юхимівна, діти – Катерина, Петро, Василь, Антоніна, Марія. Колгоспник.
Арештований 16.04.1938 р. за участь в а/р військово-повстанській орг-ції. 21.04.1938 р. засуджений
за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 10.08.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.412-413/.
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Частина І. “Під грифом “таємно”
Приказчик Іван Кіндратович, 1896 р.н., с. Білка Тростянецького р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Марія Калістратівна. Ветсанітар на хуторі. Приказчик Білківської с/р; колишній
куркуль, в 1932 р. частково розпроданий за невиконання держподатків. Арештований 30.03.1938
р. за участь в к/р повстанській орг-ції, шкідництво в колгоспі. 10.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 542, 54-7, 54-11 до ВМП. Реабілітований 13.02.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.812/.
Приходько Анатолій Йосипович, 1908 р.н., м. Шостка, українець, освіта вища. Дружина
– Ольга Дмитрівна, син – Юрій. В 1937 р. технолог проектного відділу Шосткинського заводу № 9.
Арештований 07.11.1937 р. за участь в к/р право-троцькістській диверсійно-шкідницькій орг-ції.
31.05.1940 р. засуджений за ст.ст. 54-7, 54-8, 54-11 на 10 р. позбавлення волі з ураженням в правах
на 5 р. Реабілітований 18.02.1956 р. В 1949 р. – начальник лабораторії технічного бюро Шосткинського заводу № 40. Арештований 06.04.1949 р. за участь в право-троцькістській орг-ції, проведення
шкідницької діяльності на оборонних заводах 31.01.1949 р. засуджений за ст.ст. 58-7, 58-11 КК РСФРР до виселення на спецпоселення. Реабілітований 18.02.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.302*-304/.
Приходько Антон Петрович, 1879 р.н., с. Марево Мринського повіту Чернігівської губ., українець, малописьменний. Дружина – Марія Семенівна. Колишній есер. Арештований за участь
в а/р к/р націоналістично-повстанської есерівської орг-ції. 13.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2,
54-10 ч.2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 30.12.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.406-408/.
Приходько Дмитро Михайлович, 1894 р.н., м. Краснокутськ Харківської обл., українець, освіта вища. Дружина – Олександра Юхимівна, діти – Олександр, Ніна. Технічний керівник Краснопільської лісовиробничої дільниці. В 1919 р. служив в кінно-саперному ескадроні армії Денікіна
в м. Полтава. Арештований 21.12.1937 р. за участь в а/р повстанському угрупуванні. 09.05.1938 р.
засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 20.03.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.446*/.
Пріміна Наталія Євдокимівна, 1893 р.н., с. Нова Слобода Путивльського р-ну, росіянка, неписьменна, неодружена (сестри – Ганна, Устинія). Робітниця Тьоткинської торфорозробки, колишня монашка-одноосібниця. Арештована 10.07.1937 р. за к/р роботу, розповсюдження чуток
про гибель радянської влади, проведення а/р агітації за відкриття церков, проти колгоспного
будівництва. 22.10.1937 р. засуджена за ст. 54-10 ч.2 на 8 р. ВТТ. Реабілітована 16.11.1989 р. /ф.Р7641, оп.1, спр.20/.
Прокопенко Трохим Михайлович, 1890 р.н., с. Миколаївка Хотінського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Феона Семенівна, діти – Євген, Павло. Голова колгоспу с. Миколаївка.
Арештований 05.04.1938 р. як організатор і учасник військово-бойової повстанської орг-ції в с.
Кровне, к/р роботу. 19.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 17.07.1956
р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.543/.
Прокоф’єв Євген Михайлович, 1889 р.н., с. Дерманівка Базарського р-ну Житомирської обл.,
українець, освіта – юридична школа. Дружина – Марія Савеліївна. Юрист, член колегії захисників
Хотінського р-ну. Колишній унтер-офіцер царської армії. При Тимчасовому уряді в 1918 р. був
земським гласним. В 1919 р. добровільно служив в армії Петлюри. В 1925-1935 рр. член КП(б)У,
виключений за службу у Петлюри. Арештований 28.03.1938 р. як організатор к/р повстанських загонів, за проведення к/р роботи, спрямованої проти радянської влади на відокремлення України
від СРСР, участь в військово-бойовій повстанській орг-ції. 19.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2,
54-11 до ВМП. Реабілітований 17.07.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.543/.
Проніков Микола Корнійович, 1880 р.н., м. Шостка, українець, освіта – 3 кл. народного училища. Дружина – Ганна Никанорівна, діти – Борис, Євгенія. Слюсар Шосткинської артілі інвалідів,
до 1934 р. працював на Шосткинському заводі № 9. В 1918 р. член партії есерів, брав участь в есеро-меншовистському повстанні проти радянської влади в м. Шостка. Арештований 15.04.1938 р.
за участь в а/р підпільній есерівській орг-ції. 19.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-10, 54-11 до
ВМП. Реабілітований 30.01.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.431-433/.
Проскурня Марк Петрович, 1884 р.н., с. Камиші Грунського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Варвара Захарівна, діти – Степан, Андрій, Мойсей. Помічник завідувача двору Чупахівського цукрозаводу Охтирського р-ну. Колишній прапорщик царської армії. Служив в армії
Денікіна. В 1919 р. був помічником начальника Полтавської в’язниці. В 1933 р. був засуджений за
шкідництво в колгоспі на 6 р. ВТТ. Арештований 24.09.1937 р. за проведення к/р агітації. 27.10.1937
р. засуджений за ст.54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.167*/.
Просяник Андрій Якович, 1900 р.н., с. Боромля Тростянецького р-ну, українець, освіта середня. Дружина – Євдокія Іванівна. Технік шляхового відділу Сумської міськради. В 1918 р. служив в армії Петлюри. Арештований 20.04.1938 р. за участь в к/р військово-повстанській орг-ції.
09.05.1938 р. засуджений за ст.ст.54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 31.10.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр.530-534, 534 а, 534 б/.
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Книга Пам’яті Сумської області
Прохоровський Олексій Сидорович, 1896 р.н., с. Вороніж Шосткинського р-ну, українець,
освіта нижча. Про родину відомостей немає. Колишній учасник “Просвіти”. Арештований
11.12.1936 р. за участь в а/р українському націоналістичному підпіллі, проведення к/р агітації,
спрямованої проти заходів партії і уряду. 29.09.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.2 до ВМП. Реабілітований 01.08.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.378-381/.
Проценко Іван Макарович, 1899 р.н., м. Конотоп, українець, освіта нижча, одружений (інших відомостей немає). Електромеханік 7 дистанції зв’язку ст. Конотоп. Арештований 12.11.1933
р. за а/р агітацію, крадіжки державного майна. 26.01.1934 р. засуджений за ст. 54-10 на 3 р. ВТТ
умовно. Реабілітований 29.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.278*/.
Прянишнікова Парасковія Терентіївна, 1911 р.н., с. Корюківка Корюківського р-ну Чернігівської обл., українка, освіта нижча. Чоловік – Родіон (за участь в к/р орг-ції 11.09.1937 р. засуджений до ВМП), діти – Володимир, Світлана. Домогосподарка. Арештована 16.09.1937 р. як дружина зрадника батьківщини. 10.01.1938 р. засуджена на 8 р. ВТТ (стаття не вказана). Реабілітована
23.04.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.654*/.
Пряніков Іван Олексійович, 1896 р.н., м. Суми, українець, освіта неповна середня. Дружина
– Віра Павлівна, діти – Олена, Світлана. Бухгалтер Сумської центральної лікарні. В 1919 р. був підпоручиком 4 Кавказького піхотного полку армії Денікіна в м. Царицин. Арештований 02.12.1937
р. за проведення а/р агітації, антисемітизм. 09.12.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1. на 10 р. ВТТ.
Реабілітований 19.06.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.491*/.
Пугач Олександр Іванович, 1888 р.н., с. Береза Глухівського р-ну, українець, освіта – ремісниче училище. Дружина – Ганна, діти – Григорій, Надія, Пелагея, Марія. Без визначених занять; колишній куркуль, в 1929 р. за невиконання держзобов’язань був судимий на 1 р. позбавлення волі
умовно. Колишній офіцер царської армії. В 1918 р. служив у гайдамаків. Арештований 16.04.1938
р. за участь в а/р націоналістичній українській к/р орг-ції. 17.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10,
54-11 до ВМП. Реабілітований 26.03.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.879-880/.
Пуда Василь Антонович, 1900 р.н., с. Собичеве Шосткинського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Парасковія Василівна, діти – Катерина, Надія. Без визначених занять. З 1917 р. член
партії соціалістів-революціонерів. В 1919 р. учасник політбанди Шуби, брав участь в збройному
повстанні проти радянської влади. В 1928 р. арештовувався за зв’язок з політбандою Кривущенка.
Арештований 12.02.1938 р. за участь в а/р к/р націоналістичній повстанській есерівській орг-ції.
13.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 19.12.1956 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.391-392/.
Пузиренко Григорій Кузьмич, 1905 р.н., с. Бахмач №2, Бахмацького р-ну Чернігівської обл.,
українець, освіта середня. Дружина – Варвара Миколаївна, діти – Анатолій Володимир. Вчитель
Смілівської НСШ. Арештований 01.11.1937 р. за участь в а/р націоналістичній орг-ції. 19.11.1937 р.
засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 16.01.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.466-469/.
Пукало Іван Федорович, 1891 р.н., с. Михайлівка Лебединського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Антоніна Власівна, діти – Людмила, Борис. Головний бухгалтер Василівського
спиртозаводу Штепівського р-ну. В 1919-1920 рр. поручик армії Денікіна. Арештований 27.03.1938
р. за участь в к/р націоналістичній повстанській орг-ції. 09.05.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 5411 до ВМП. Реабілітований 01.09.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.473/.
Пушкарь Кузьма Максимович, 1892 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Єлизавета Трохимівна, діти – Василь, Михайло, Іван. Без визначених занять. Арештований 14.10.1937 р. за участь в а/р повстанській орг-ції, яка мала на меті підготовку і здійснення
збройного повстання проти радянської влади для створення “Самостійної України”, вербувальну
роботу, здійснення терористичних і шкідницьких актів. 08.11.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 547, 54-8, 54-11 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 08.10.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.759-767/.
Пушкарьов Федір Григорович, 1882 р.н., м. Глухів, українець, освіта нижча. Дружина – Агафія Федорівна, діти – Ніна, Марія, Єлизавета, Раїса, Олександра. Начальник Шосткинського кислотного заводу № 9. Колишній член РСДРП(меншовиків). Арештований 05.01.1931 р. по підозрі
в шкідницькій діяльності за ст. 54-7. 07.06.1931 р. справу припинено за недоказаністю. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.522/.
Пшебільський Іцек Хаїмович, 1906 р.н., с. Бєлхатов Петраківського повіту (Польща), єврей,
освіта нижча. Дружина – Клара Соломонівна, діти – Роза, Сім. Робітник Сумської текстильної
фабрики. В 1927-1929 рр. рядовий польської армії, дезертував. В 1929 р. перейшов кордон з СРСР.
Мав листування з рідними в Польщі. В 1934 р. написав наклепницький на СРСР лист. Арештований 14.08.1937 р. за а/р агітацію. 21.10.1937 р. засуджений за ст. 54-6 на 10 р. ВТТ. Реабілітований
19.03.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.579/.
122

Частина І. “Під грифом “таємно”
Пшеничний Олексій Прохорович, 1901 р.н., с. Ладан Прилуцького р-ну Чернігівської обл.,
українець, освіта нижча загальна і середня спеціальна. Дружина – Ганна Павлівна, син – Віктор.
Викладач Путивльського хімтехнікуму; син куркуля в 1930 р. розкуркуленого, висланого на Північ.
Арештований 17.09.1937 р. за а/р агітацію, розповсюдження провокаційних чуток. 16.11.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ. (стаття не вказана). Реабілітований 14.06.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.951/.
П’ятак Григорій Германович, 1902 р.н., с. Клишки Шосткинського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Олена Іванівна, діти – Наталія, Іван, Федір, Ольга. Без визначених занять; колишній середняк, в 1934 р. розпроданий. Арештований 14.04.1938 р. за участь в а/р українській
націоналістичній к/р есерівській орг-ції. 24.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП.
Реабілітований 01.08.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 294-297/.
П’ятак Онисим Олексійович, 1896 р.н., с. Клишки Шосткинського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Дарія Іванівна, діти – Іван, Марія. Лісник в колгоспі с. Клишки; колишній середняк. В 1918 р. служив в армії Петлюри. Арештований 06.03.1938 р. за участь в а/р українській
к/р есерівській орг-ції. 24.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований
01.08.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 294-297/.

Р

Радченко Володимир Тарасович, 1900 р.н., с. Улянівка Улянівського р-ну, росіянин, освіта
середня, неодружений. Червоноармієць (писар) 10 ударного полку 2-ї Донської дивізії. В 19181919 рр. поручик 2-го Дроздовського полку армії Денікіна, брав участь в розстрілі полонених
комуністів. Арештований 03.07.1920 р. за проведення к/р агітації, спрямованої проти радянської
влади, укриття свого минулого. 31.08.1920 р. засуджений до концтабору (термін і стаття не вказані). Реабілітований 19.02.1998 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.307/.
Радченко Іван Дем’янович, 1899 р.н., с. Суховерхівка Тернівського р-ну, українець, освіта нижча. Одружений. Про родину відомостей немає. Середняк. Арештований 21.06.1929 р. за ст. 54-10
за проведення а/р агітації, спрямованої проти заходів радянської влади на селі. 10.07.1929 р. з-під
варти звільнений. Інших відомостей немає. /ф.Р-7641, оп.1, спр.837/.
Радченко Олексій Федорович, 1892 р.н., с. Вистороп Лебединського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Уляна Петрівна, діти – Іван, Павло, Марія, Катерина. Заготівельник Краснопільської райспоживспілки. Арештований 01.04.1938 р. за участь в українській військово-націоналістичній повстанській орг-ції, яка мала на меті повалення радянської влади і встановлення капіталістичного ладу. 10.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований
29.11.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.882-883/.
Радчук Сергій Олександрович, 1867 р.н., хут. Радчуки Гудимівської с/р Лебединського р-ну,
українець, освіта нижча, одружений (інших відомостей немає). Куркуль. Арештований 08.09.1928
р. за ст. 54-10 за розповсюдження чуток про неминучість війни, залякування бідноти. 26.10.1928
р. з-під варти звільнений за недостатністю доказів. Інших відомостей немає. /ф.Р-7641, оп.1,
спр.866/.
Разумєєва Людмила Антонівна, 1908 р.н., м. Шостка, українка, освіта середня. Чоловік – Микола Олексійович (11.09.1937 р. за участь в к/р орг-ції засуджений до ВМП), діти -Олексій, Володимир. Домогосподарка. Маючи 10-місячного сина Володимира 07.10.1937 р. була взята під підписку про невиїзд. По виповненню сину 1 року була арештована як дружина зрадника батьківщини,
соціально-небезпечний елемент. 16.01.1938 р. засуджена на 8 р. ВТТ (стаття не вказана). 02.12.1950
р. судимість знято. Реабілітована 29.04.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.650/.
Разумний Григорій Петрович, 1882 р.н., с. Кренидівка Зноб-Новгородського р-ну, українець,
освіта нижча. Дружина – Катерина. Приватний візник на лісорозробках; колишній середняк, в
1930 р. був висланий в Сибір на 3 р. В 1909-1917 служив в поліції. Арештований 14.04.1938 р. за
участь в к/р орг-ції. 24.04.1938 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 до ВМП. Реабілітований 19.06.1957 р.
/ф.Р-7641, оп.1, спр.494/.
Разумний Кузьма Петрович, 1879 р.н., с. Кренидівка Зноб-Новгородського р-ну, українець,
малописьменний. Дружина – Варвара, діти – Єгор, Михайло, Григорій. Одноосібник. З 1917 р.
член партії есерів. Арештований 16.03.1938 р. за участь в к/р орг-ції, розповсюдження провокаційних чуток. 24.04.1938 р. засуджений за ст.54-10 ч.1 до ВМП. Реабілітований 19.06.1957 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.494/.
Райбенбах Шулем Ізраїлевич, 1909 р.н., м. Лодзь (Польща), єврей, малописьменний. Дружина – Естер. Робітник Сумської текстильної фабрики. В 1932 р. нелегально перейшов кордон з
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Польщі в СРСР. Арештований 21.08.1937 р. за а/р агітацію, вихваляння життя в Польщі. 05.11.1937
р. засуджений за ст. 54-6 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 27.11.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.680/.
Ракітін Ілля Олексійович, 1895 р.н., с. Ковіньки Шалигинського р-ну, росіянин, письменний.
Дружина – Анастасія Дмитрівна, діти – Микола, Марія, Олександра, Олена, Ганна. Поденщик Шалигинського цукрозаводу; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений, в 1933 р. висланий в Північний край на 3 р. Арештований 15.02.1938 р. за участь в а/р куркульському угрупуванні. 07.04.1938
р. засуджений за ст. 54-10 до ВМП. Реабілітований 13.03.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.305*/.
Ракітін Семен Стефанович, 1893 р.н., хут. Маївка Ковіньківської с/р Глухівського р-ну, росіянин, освіта неповна середня, не одружений. Рахівник автоколони № 9 Київського шляхобуду. Колишній прапорщик царської армії. Арештований 24.02.1933 р. як організатор к/р повстанської
орг-ції, метою якої був збройний виступ проти радянської влади. 15.05.1933 р. засуджений за ст.
54-11 на 3 р. концтабору. Реабілітований 29.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.593-594/.
Рар Карл Карлович, 1890 р.н., с. Городище Городищенського р-ну Київської обл., німець, освіта середня. Дружина – Юлія Йосипівна. Технік-хімік Сумського рафінадного заводу. Арештований 02.09.1941 р. за проведення а/р агітації під час військових дій Німеччини проти Радянського
Союзу. 05.12.1942 р. засуджений за ст. 54-10 ч.2 на 8 р. ВТТ. Реабілітований 22.08.88 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.275*/.
Раскосов Федір Ілліч, 1872 р.н., с. Княже-Козаче Шалигинського р-ну, росіянин, освіта нижча. Дружина – Євдокія Мінаївна, син – Микола. Огородник Шалигинського цукрозаводу; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений, від висилки втік. Арештований 10.09.1937 р. за а/р агітацію.
20.09.1937 р. засуджений на 8 р. ВТТ. (стаття не вказана). Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.28*/.
Ребенко Мойсей Калістратович, 1878 р.н., с. Слоут Глухівського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Марія Олександрівна, діти – Софія, Тетяна, Василь (колишній учасник політбанди Сачка-Берегового). Без визначених занять; колишній куркуль, в 1932 р. розкуркулений.
Колишній унтер-офіцер царської армії. Арештований 20.04.1938 р. за участь в а/р куркульському
угрупуванні. 23.04.1938 р. засуджений за ст. 54-10 до ВМП. Реабілітований 31.10.1956 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.372-373*/.
Ревенко Григорій Іванович, 1886 р.н., с. Собичеве Шосткинського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Софія Іванівна, діти – Ганна, Катерина, Євдокія, Анастасія, Марія. Без визначених
занять. В 1919 р. член УПСР; брав участь в політбанді Шуби-Корнєва. В 1933 р. був судимий за
утримання золота. Арештований 15.04.1938 р. за участь в українській націоналістичній к/р повстанській есерівській орг-ції. 23.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 18.01.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.441-443/.
Рево Костянтин Михайлович, 1882 р.н., с. Тулиголове Глухівського р-ну, українець, освіта
– міське училище. Дружина – Ольга Михайлівна. Бухгалтер Шосткинського відділення “Чернігівторгу”. В 1912-1917 рр. губернський секретар Шосткинського казначейства. З 1917 р. член РПСР.
В 1918 р. брав участь в збройному есерівському повстанні проти радянської влади в м. Шостка. В
1929-1930 рр. брав участь в нелегальних есерівських зібраннях. Арештований 20.02.1938 р. за активну участь в а/р підпільній повстанській есерівській орг-ції, проведення а/р підривної роботи.
05.05.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-10, 54-11 до ВМП. Реабілітований 18.07.1957 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.545*/.
Редько Григорій Данилович, 1882 р.н., с. Собичеве Шосткинського р-ну, українець, малописьменний. Син – Трохим. Робітник Воздвиженського винзаводу; колишній куркуль, в 1933 р.
майно вилучено за несплату держзобов’язань, висланий на 4 р. (покарання відбував на Дніпробуді). Арештований 15.04.1938 р. за участь в а/р українській націоналістичній повстанській орг-ції,
а/р агітацію. 23.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 18.01.1957 р.
/ф.Р-7641, оп.1, спр.441-443/.
Редько Юхим Кіндратійович, 1887 р.н., с. Собичеве Шосткинського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Феодора Севастіанівна, діти – Марія, Лук’ян, Віра. Робітник 8-ї дистанції
по ремонту залізниці. В 1919 р. брав участь в політбанді Шуби. Арештований 14.04.1938 р. за
участь в українській націоналістичній к/р повстанській орг-ції. 23.04.1938 р. засуджений за ст.ст.
54-2, 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 18.01.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.441-443/.
Рейхардт Яніна Оскарівна, 1912 р.н., с. Мартинівка Жмеринського р-ну Вінницької обл.,
естонка, освіта середня. Чоловік – Горський Олександр Никифорович (19.11.1937 р. за участь в
к/р правотроцькістській орг-ції засуджений до ВМП). Технік-хімік Шосткинського заводу № 9.
Арештована 23.11.1937 р. як дружина зрадника батьківщини, соціально-небезпечний елемент.
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16.01.1938 р. засуджена на 5 р. ВТТ. (стаття не вказана). Реабілітована 26.12.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр.675/.
Репа Іван Трохимович, 1894 р.н., с. Плавинище Роменського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Марія Петрівна, діти – Іван, Надія. Бригадир колгоспу в с. Плавинище; колишній середняк, в 1933 р. розпроданий за злісне невиконання держзобов’язань. Арештований 04.05.1938
р. за участь в к/р націоналістичній орг-ції, к/р роботу. 08.05.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11
до ВМП. Реабілітований 02.07.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.975-977*/.
Репетун Петро Омелянович, 1890 р.н., м. Глухів, українець, малописьменний. Дружина
– Олександра Семенівна, діти – Ганна, Наталія. Сушильний майстер Глухівського відділення “Заготзерно”. З 1905 р. був членом партії російських есерів. Арештований 11.03.1938 р. за участь в к/р
націоналістичній повстанській орг-ції, а/р діяльність. 31.03.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.1,
54-11 до ВМП. Реабілітований 21.11.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.347-349/.
Реп’ях Сергій Єлисейович, 1879 р.н., с. Червоний Ранок Кролевецького р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Пульхерія Захарівна. Бухгалтер Шосткинської української НСШ. З 1917
р. член а/р нелегальної орг-ції есерів. В 1918 р. брав активну участь в збройному есерівському
повстанні в м. Шостка. Арештований 21.04.1038 р. за участь в а/р нелегальній орг-ції есерів, а/р
діяльність. 29.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 01.08.1956 р.
/ф.Р-7641, оп.1, спр.895-897/.
Решетнік Дмитро Романович, 1881 р.н., м. Охтирка, українець, малописьменний. Дружина
– Уляна Кіндратівна. Без визначених занять; колишній середняк, в 1930 р. розпроданий за невиконання держзавдання. В 1910 р. був стражником царської поліції в м. Охтирка. Арештований
29.09.1937 р. за а/р агітацію. 15.10.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований
16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.132/.
Рєзнік Авксентій Іванович, 1893 р.н., с. Вороніж Шосткинського р-ну, українець, освіта середня. Дружина – Ганна Іванівна, син – Віталій. Завідувач школою в с. Іванкове Понорницького
р-ну Чернігівської обл. В 1924-1925 рр. дяк в с. Вороніж. Арештований 03.02.1930 р. за к/р діяльність серед населення за ст. 54-11. 26.02.1930 р. з-під варти звільнений, справу припинено. Інших
відомостей немає. /ф.Р-7641, оп.1, спр.567/.
Рєзнік Михайло Іванович, 1889 р.н., с. Вороніж Шосткинського р-ну, українець, освіта середня. Дружина – Онисія Семенівна, діти – Лідія, Василина, Михайло, Антоніна. Завідувач школою
в с. Локотки. Арештований 28.01.1930 р. за к/р діяльність серед населення за ст. 54-11. 26.02.1930 р.
з-під варти звільнений, справу припинено. Інших відомостей немає /ф.Р-7641, оп.1, спр.567/.
Рибалко Дмитро Васильович, 1904 р.н., с. Гринцеве Лебединського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Марія Андріївна, діти – Ольга, Таїсія, Олена, Ніна, Анатолій. Секретар-діловод Штепівської МТС. Арештований 21.04.1938 р. за активну участь в к/р націоналістичній повстанській орг-ції, к/р агітацію. 24.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований
25.09.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.683/.
Рибальська Лідія Іванівна, 1893 р.н., с. Житники Київської губ., українка, освіта середня. Чоловік – Дмитро Володимирович, дочка – Галина. Музичний керівник Глухівського дитячого садка;
дочка священика. Арештована 11.03.1938 р. за участь в к/р націоналістичній орг-ції. 09.04.1938 р.
засуджений за ст.ст. 54-10, 54-11 до ВМП. Реабілітована 17.05.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.934-935/.
Рибкін Павло Іванович, 1878 р.н., с. Зноб-Трубчевська Хільчицького р-ну, українець, письменний. Дружина – Софія. Без визначених занять; колишній куркуль, в 1931 р. розкуркулений
за невиконання податків. Сектант-баптист. В 1934 р. був судимий за крадіжку державного лісу
на 4 місяці примусових робіт. Арештований 09.09.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану на підрив
колгоспного будівництва, висловлювання поразницьких настроїв і співчуття по відношенню до
розстріляних ворогів народу. 19.09.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.2 на 10 р. ВТТ. Реабілітований
16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.84*/.
Риженко Митрофан Іванович, 1888 р.н., м. Глухів, українець, освіта нижча. Дружина – Ксенія
Михайлівна, діти – Марія, Сергій, Олександра, Дмитро, Катерина, Ольга. Поштар в м. Глухів. До
1929 р. був попом і дияконом автокефальної церкви. Арештований 16.04.1938 р. за участь в а/р
українській націоналістичній к/р орг-ції. 17.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10, 54-11 до ВМП.
Реабілітований 26.03.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.879-880/.
Римар Петро Якович, 1879 р.н., хут. Оленине Чупахівського р-ну, українець, освіта нижча.
Про родину відомостей немає. Куркуль. Арештований 09.02.1929 р. за проведення а/р агітації,
спрямованої проти заходів радянської влади на селі. 05.04.1929 р. засуджений за ст. 54-10 до позбавлення права проживання в Москві, Ленінграді, Ростові-на-Дону, зазначених губерніях і окру125
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гах УРСР з прикріпленням до зазначеного місця проживання на 3 р., з-під варти звільнений. Реабілітований 31.10.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.830/.
Ричкаль Петро Мойсейович, 1897 р.н., с. Попова Слобода Буринського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Марія Йосипівна, діти – Галина, Петро. Фельдшер Поповослобідської амбулаторії, син торговця. Арештований 15.12.1937 р. за участь в а/р українській націоналістичній оргції, а/р роботу. 27.12.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-7, 54-8, 54-11 до ВМП. Реабілітований 02.07.1958
р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.966-967*/.
Рищенко Петро Антонович, 1905 р.н., с. Стила Старо-Бешівського р-ну Донецької обл., грек,
освіта вища. Дружина – Людмила Василівна, діти – Тамара, Людмила. Вчитель залізничної школи № 33 ст. Ворожба. В 1906-1907 рр. мав зв’язок з поліцейською охранкою. В 1920 р. надавав
допомогу військам Врангеля. В 1925-1934 рр. член ВКП(б), виключений. Арештований 29.03.1938
р. за участь в к/р націоналістичній орг-ції, к/р діяльність, шпигунство. 23.04.1938 р. засуджений за
ст. 54-11 до ВМП. Реабілітований 03.12.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.929-930/.
Різунов Данило Гнатович, 1896 р.н., с. Локня Глинського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Мотря Іванівна, діти – Григорій, Лука. Бригадир в колгоспі с. Локня. Колишній унтерофіцер царської армії. В 1919 р. служив в армії Денікіна. В 1920 р. брав участь в політбанді Вовка.
В 1930 р. арештовувався за участь в СВУ. Арештований 02.03.1938 р. за активну участь в к/р націоналістичній орг-ції, а/р агітацію. 15.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 05.06.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.486-486а*/.
Рісований Іван Якович, 1904 р.н., с. Терни Улянівського р-ну, українець, освіта вища. Дружина – Поліна Павлівна, діти – Ада, Світлана. Вчитель залізничної школи №33 ст. Ворожба. Арештований 07.04.1938 р. за участь в к/р націоналістичній орг-ції, к/р діяльність. 23.04.1938 р. засуджений за ст. 54-11 до ВМП. Реабілітований 03.12.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.929-930/.
Рітман Альберт Адольфович, 1895 р.н., м. Київ, німець (онук німецького колоніста з Волині,
мати – полька з Києва), освіта – 4 кл. залізничного училища. Дружина – Наталія Захарівна. В
1918-1920 рр. працював в Києві підсобним працівником і формувальником у скульптора Ярошко.
09.11.1941-19.09.1943 рр. працював техноруком-пивоваром Роменського пивзаводу. Арештований
28.03.1944 р. за те, що під час проживання на тимчасово-окупованій території м. Ромни співчував
фашистському ладу, зареєструвався як фолькс-дойч, за зраду. 13.05.1944 р. засуджений за ст. 58-1
“а” КК РСФРР на 5 р. Чорногорського ВТТ. Реабілітований 21.11.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.313/.
Рогальський Василь Іванович, 1871 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Варвара Герасимівна. Без визначених занять; колишній служитель культу. Арештований 14.10.1937 р. за участь в а/р повстанській орг-ції, яка мала на меті орг-цію збройного повстання проти радянської влади для створення “Самостійної України”, здійснення шкідницьких і терористичних актів. 08.11.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 до ВМП. Реабілітований
08.10.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.759-767/.
Рогальський Йосип Карпович, 1881 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, малописьменний, одинокий. Конюх Рибальського споживтовариства Грунського р-ну. Арештований 15.10.1937
р. за участь в а/р повстанській орг-ції, яка мала на меті підготовку і здійснення збройного повстання проти радянської влади для створення “Самостійної України”, вербувальну роботу, здійснення терористичних і шкідницьких актів. 08.11.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 на
10 р. ВТТ. Реабілітований 08.10.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.759-767/.
Рогальський Петро Хомич, 1897 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, освіта нижча, українець. Рахівник, завідувач Грунської приписної каси. Дружина – Марина Тимофіївна (дочка куркуля, в 1931 р.
розкуркуленого), діти – Михайло, Наталія, Ганна, Антоніна, Катерина. В 1918-1919 рр. член партії
“боротьбистів”. В 1919-1921 рр. член КП(б)У, виключений за участь в обряді вінчання. В 1921 р.,
працюючи військовим слідчим в м. Зіньків, дискредитував вирок Верховного Суду. В 1922 р. був
засуджений на 1,5 р. за незаконне зберігання зброї. Арештований 09.11.1937 р. за проведення к/р
агітації. 05.12.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. 15.02.1940 р. справу припинено за
недоказаністю. Інших відомостей немає. /ф.Р-7641, оп.1, спр.222/.
Рогіз Ганна Павлівна, 1887 р.н., с. Коровинці Недригайлівського р-ну, українка, неписьменна. Чоловік – Григорій Олексійович, діти – Михайло, Петро, Акулина. Без визначених занять;
колишня куркулька, в 1931 р. майно вилучено, вислана на спецпоселення разом з родиною на 2,5
р. в Свердловську обл. Арештована 01.11.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану проти колгоспного
будівництва, розповсюдження провокаційних чуток. 15.11.1937 р. засуджена на 8 р. ВТТ (стаття не
вказана). Про реабілітацію відомостей немає. /ф.Р-7641, оп.1, спр.3/.
Рогоза Євген Данилович, 1898 р.н., с. Влізки Лебединського р-ну, українець, освіта нижча,
одружений (інших відомостей немає). Куркуль. Арештований 08.06.1929 р. за участь в куркульсь126
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кому угрупуванні, а/р агітацію, спрямовану проти заходів радянської влади на селі. 16.08.1929 р.
засуджений за ст. 54-10 до висилки на 3 р. в Північний край. Реабілітований 28.12.1989 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.838/.
Рогоза Федір Іванович, 1881 р.н., с. Влізки Лебединського р-ну, українець, освіта нижча,
вдівець. Куркуль. Арештований 08.06.1929 р. за зв’язок з денікінськими військами, з якими відступав за кордон, проведення а/р агітації, спрямованої проти заходів радянської влади на селі.
16.08.1929 р. засуджений за ст. 54-10 на 3 р. концтабору. Реабілітований 28.12.1989 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.838/.
Роженко Микита Савович, 1898 р.н., с. Великі Бубни Талалаївського р-ну, українець, освіта
неповна вища. Дружина – Катерина Дмитрівна, діти – Вітольд, Марія. Вчитель Великобубнівської
школи. Арештований 10.11.1937 р. за участь в націоналістичній к/р повстанській орг-ції. 19.11.1937
р. засуджений за ст. 54-11 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 27.03.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.445/.
Рознятовська Софія Матвіївна (Мойсеївна), 1884 р.н., м. Варшава (Польща), полька, письменна. Чоловік – Сергій Пилипович. Швачка в Конотопській артілі. В 1925-1929 рр. голова Конотопської польської костельної общини, мала тісний зв’язок з ксьондзом Барановським, засудженим за к/р діяльність. Арештована 07.03.1938 р. за к/р діяльність, направлену проти заходів
радянської влади, вихваляння Польщі. 28.05.1938 р. засуджена за ст. 54-10 ч.1 на 5 р. ВТТ. Реабілітована 30.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.276/.
Рой Михайло Володимирович, 1889 р.н., с. Дунаєць Ярославецького р-ну Глухівського окр.,
українець, освіта нижча, одружений (інших відомостей немає). Середняк. Колишній доброволець гетьманської і петлюрівської армій. Арештований 23.01.1929 р. за а/р діяльність на селі.
05.07.1929 р. засуджений за ст.58-10 на 3 р. концтабору. Реабілітований 15.11.1989 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.823/.
Рокитянський Антон Федосійович, 1897 р.н., с. Хустянка Смілівського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Олександра, діти – Антон, Григорій. Колгоспник. В 1919 р. був комісаром Хустянської волості. В 1928 р. брав участь в автокефальному русі і “Просвіті”. Арештований
25.02.1938 р. за участь в а/р українській націоналістичній к/р орг-ції. 10.04.1938 р. засуджений за
ст.ст. 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 04.09.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.546, 564/.
Рокитянський Сава Васильович, 1896 р.н., с. Хустянка Смілівського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Єлизавета Кирилівна, діти – Любов, Ганна. Колгоспник, бригадир по боротьбі з сільськогосподарськими шкідниками. В 1917 р. помічник волосного писаря. В 1919 р. був
секретарем військово-революційного комітету, потім виконкому Хустянської волості. Колишній
учасник автокефального руху. Арештований 25.02.1938 р. за участь в а/р українській к/р орг-ції.
10.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10, 54-11 до ВМП. Реабілітований 04.09.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр.546-547, 564/.
Романенко Прокопій Семенович, 1885 р.н., м. Конотоп, українець, освіта нижча. Дружина
– Єфросинія, дочка – Тамара. Токар механічного цеху КПВРЗ. В 1903-1917 рр. член партії меншовиків. Арештований 11.03.1938 р. за участь в есеро-меншовистській націоналістичній повстанській орг-ції. 25.04.1938 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 до ВМП. Реабілітований 24.02.1956 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.383-386/.
Романцов Євстафій Сидорович, 1888 р.н., с. Собичеве Шосткинського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Марина Устимівна, син – Іван. Без визначених занять. В 1919 р. брав участь в
політбанді Шуби-Корнєва. Арештований 14.04.1938 р. за участь в а/р українській націоналістичній повстанській орг-ції, а/р агітацію. 23.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП.
Реабілітований 18.01.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.441-443/.
Романцов Прохор Якович, 1891 р.н., с. Собичеве Шосткинського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Євданія Федорівна, діти – Євгенія, Іван. Секретар Собичівської с/р. Колишній фельдфебель царської армії. Був секретним співробітником царської охранки. В 1918 р. був організатором к/р есерівського повстання в с. Собичеве проти радянської влади. В 1919 р. був учасником
політбанди Корнєва. Арештований 11.03.1938 р. за участь в а/р к/р націоналістичній повстанській
есерівській орг-ції. 13.04.1938 р. засуджений за ст.ст.54-10 ч.1. 54-11, 54-13 до ВМП. Реабілітований
19.12.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.391-392/.
Романченко Самуїл Антонович, 1867 р.н., с. Пустовойтівка Засульського р-ну, українець, малописьменний, одружений (інших відомостей немає). Без визначених занять, колишній куркуль.
Арештований 21.03.1929 р. за к/р агітацію, спрямовану проти заходів радянської влади на селі.
05.07.1929 р. засуджений за ст. 54-10 до висилки на 3 р. на Урал. Реабілітований 14.12.1989 р. /ф.Р7641, оп.1, спр.865/.
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Романченко Федір Трохимович, 1905 р.н., с. Кровне Хотінського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Марина Андріївна. Комірник торфартілі в с. Кровне; син колишнього полковника
царської і денікінської армій, який емігрував за кордон. Арештований 10.04.1938 р. за участь в
есерівській повстанській к/р орг-ції, яка мала на меті повалення радянської влади шляхом збройного повстання. 16.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-8, 54-11 до ВМП. Реабілітований
17.08.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.410-411/.
Романчук Юхим Іванович, 1893 р.н., с. Погожа Криниця Роменського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Єлизавета Терентіївна, діти – Павло, Григорій. Коваль в колгоспі Засульської с/р; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений, висланий на Північ на 3 р. (родину вислали
на Північ в 1931 р.). Арештований 24.08.1937 р. за а/р агітацію. 21.09.1937 р. засуджений на 10 р.
ВТТ (стаття не вказана). Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.64*/.
Ромась Гнат Никифорович, 1892 р.н., с. Довжик Охтирського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Ганна Миколаївна, син – Володимир. Колгоспник. В 1919 р. служив в армії Денікіна. Арештований 30.10.1937 р. за к/р агітацію. 18.11.1937 р. засуджений за ст.54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
Реабілітований 10.03.1940 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.257*/.
Ромась Михайло Олександрович, 1892 р.н., с. Довжик Чупахівського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Ксенія. Куркуль. Арештований 02.02.1929 р. за проведення а/р агітації, спрямованої проти заходів радянської влади на селі, збройний замах на життя члена сільради. 24.05.1929
р. засуджений за ст. 54-10 до позбавлення права проживання в Москві, Ленінграді, Ростові-наДону, зазначених губерніях і округах УРСР з прикріпленням до зазначеного місця проживання
на 3 р. Реабілітований 30.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.863/.
Ромась Симон Павлович, 1894 р.н., м. Зіньків Полтавської обл., росіянин, освіта середня. Дружина – Марія Феодосіївна, син – Георгій. Робітник Сумського відділення “Держфото” №1. В 1918
р. при правлінні гетьмана був начальником Зіньківської волосної варти, за що арештовувався в
1919 р. (під вартою утримувався 8 місяців) і в 1921 р. (під вартою утримувався 1 місяць). Арештований 26.10.1937 р. за а/р агітацію. 05.12.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 05.04.1940 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.334*/.
Росинський Меєр Євсейович, 1903 р.н., м. Гадяч Полтавської обл., єврей, освіта неповна
вища. Дружина – Марія Веніамінівна, діти – Євсей, Авраам. Науковий співробітник Роменського
архіву. З 1924 р. активний учасник сіоністської орг-ції “Гехолуц”[37], член райвідділення Озет. Арештований 03.03.1938 р. за а/р агітацію, к/р діяльність. 10.11.1939 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.1,
54-11 на 5 р. ВТТ. Реабілітований 07.03.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.816*/.
Ростовський Павло Єрмолайович, 1891 р.н., станиця Каменська Азово-Чорноморського
краю, росіянин, освіта середня. Дружина – Марія Густавівна, син – Юрій. Лаборант Сумського
педінституту. Колишній штабс-капітан царської армії. Арештований 04.04.1938 р. за участь в к/р
військово-повстанській орг-ції. 24.04.1938 р. за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 31.10.1956
р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.530-534, 534а, 534з/.
Рубан Іван Петрович, 1889 р.н., с. Влізки Лебединського р-ну, українець, освіта нижча. Про
родину відомостей немає. Середняк, коваль. Арештований 08.06.1929 р. за проведення а/р агітації, спрямованої проти заходів радянської влади на селі. В зв’язку з тим, що знаходився під
впливом куркульського елемента 20.06.1929 р. з-під варти звільнений. Інших відомостей немає.
/ф.Р-7641, оп.1, спр.838/.
Рубан Павло Йосипович, 1891 р.н., с. Ярославець Глухівського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Ганна Тарасівна, діти – Григорій, Василь, Іван, Ганна, Петро, Марія. Рахівник в колгоспі. Був організатором і керівником товариства “Просвіта” в с. Ярославець. В 1929 р. арештовувався по справі “СВУ”, під вартою утримувався 3,5 місяці. Арештований 10.03.1938 р. за активну
участь в к/р націоналістичній орг-ції, а/р діяльність. 31.03.1938 р. засуджений за 54-10 ч.1, 54-11 до
ВМП. Реабілітований 21.11.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.347-349/.
Рубаник Іван Іларіонович, 1883 р.н., с. Нижня Сироватка Краснопільського р-ну, українець,
малописьменний. Дружина – Феодосія Лазарівна. Без визначених занять; колишній куркуль, в
1931 р. розкуркулений і висланий за к/р агітацію в Казахстан на 3 р. Арештований 04.11.1937 р.
за к/р агітацію. 05.12.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р.
/ф.Р-7641, оп.1, спр.168/.
Рубашов Павло Полікарпович, 1895 р.н., с. Вороніж Шосткинського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Ганна Гаврилівна, діти – Петро, Ганна, Василь. Середняк. Арештований
25.01.1930 р. за к/р діяльність серед населення, участь в к/р орг-ції за ст. 54-11. 26.02.1930 р. справу
припинено, з-під варти звільнений. Інших відомостей немає. /ф.Р-7641, оп.1, спр.567*/.
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Частина І. “Під грифом “таємно”
Рубінштейн Естер Аронівна, 1908 р.н., м. Лодзь (Польща), єврейка, освіта нижча, неодружена. Робітниця Сумської артілі “Утильвиробник”. В 1927 р. в Польщі арештовувалась польською дефензивою по підозрі в розповсюдженні комуністичної літератури. В 1932 р. нелегально
перейшла кордон з Польщі в СРСР. Арештована 20.08.1937 р. за а/р агітацію, шпигунську діяльність на користь Польщі. 16.11.1937 р. засуджена за ст. 54-6 на 10 р. ВТТ. Реабілітована 27.07.1956
р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.400/.
Руда Лідія Миколаївна, 1898 р.н., м. Оріхів Запорізької обл., українка, письменна. Чоловік
– Сергій Малахович, діти – Маргарита, Людмила. Вихователька дитячих ясел Шосткинської фабрики №6; дочка колишнього генерал-губернатора Таврійської губернії Пєшкова Миколи. Арештована 26.04.1938 р. за а/р агітацію, підозрювана в шпигунстві на користь Польщі на Шосткинських оборонних заводах. 21.09.1938 р. засуджена за ст.ст. 54-6, 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітована
16.12.1955 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.283, 284/.
Руденко Гнат Павлович, 1875 р.н., с. Терни Тернівського р-ну Сумського окр., українець, освіта нижча, одружений (інших відомостей немає). Середняк, церковний староста в с. Бобрик Тернівського р-ну. Арештований 11.06.1929 р. за участь в нелегальному куркульському угрупуванні,
а/р агітацію, спрямовану проти хлібозаготівель. 16.08.1929 р. засуджений за ст. 58-10 до висилки в
Північний край на 3 р. Про реабілітацію відомостей немає. /ф.Р-7641, оп.1, спр.835/.
Руденко Марк Кузьмич, 1880 р.н., с. Влізки Лебединського р-ну, українець, освіта нижча. Про
родину відомостей немає. Середняк. Підтримував війська Денікіна. Арештований 08.06.1929 р. за
а/р агітацію, спрямовану проти заходів радянської влади на селі за ст. 54-10. В зв’язку з тим, що
знаходився під впливом куркульського елемента 20.06.1929 р. з-під варти звільнений. Інших відомостей немає. /ф.Р-7641, оп.1, спр.838/.
Руденко Федір Іванович, 1891 р.н., м. Кролевець, українець, освіта нижча. Дружина – Єфросинія Петрівна, діти – Галина, Тамара. Бухгалтер Шосткинського хімтехнікуму. В 1917 р. член
партії есерів. Арештований 08.09.1937 р. за а/р агітацію, розповсюдження наклепів на партії і радянську владу. 15.11.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ (стаття не вказана). Реабілітований 07.03.1958
р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.810*/.
Рудень Василь Дмитрович, 1903 р.н., с. Стецьківка Хотінського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Олександра Онисимівна, дочка – Віра. Помічник уповноваженого комітету заготівель
РНК по Сумському р-ну. В 1928-1937 рр. член КП(б)У. Арештований 12.09.1937 р. за участь в а/р
диверсійно-терористичній орг-ції. 07.12.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-7, 54-8, 54-11 до ВМП. Реабілітований 15.12.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.453-454/.
Рудень Мефодій Кіндратович, 1897 р.н., с. Стецьківка Хотінського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Ганна Сергіївна, діти – Марія, Іван, Василь. Візник Стецьківського спиртозаводу;
колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений, від висилки втік. Арештований 04.03.1938 р. за участь
в к/р орг-ції, а/р агітацію. 09.05.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-1а, 54-11 до ВМП. Реабілітований
19.06.1957. /ф.Р-7641, оп.1, спр.487/.
Рудиця Степан Никифорович, 1909 р.н., с. Великий Самбір Конотопського р-ну, українець,
освіта неповна середня. Розлучений, син – Василь. Конюх Конотопського цегельного заводу № 2;
колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений, від висилки втік. Арештований 28.11.1937 р. за а/р
агітацію, погрози активу села, розповсюдження провокаційних чуток, вихваляв ворогів народу.
01.12.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 01.09.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр.337/.
Руднєва Олександра Онисимівна, 1909 р.н., с. Мурафа Богодухівського р-ну Харківської обл.,
українка, малописьменна. Чоловік – Рудень Василь Дмитрович, дочка – Віра (09.02.1938 р. передана в Харківський дитячий розподільник). Домогосподарка. Арештована 08.02.1938 р. як член родини зрадника батьківщини. 26.03.1938 р. засуджена на 8 р. ВТТ (стаття не вказана). Реабілітована
20.05.1964 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.453-454/.
Рудь Григорій Назарович, 1884 р.н., с. В’язове Грунського р-ну, українець, малописьменний.
Дружина – Анастасія Данилівна, діти – Яків, Петро. Колгоспник. Арештований 14.10.1937 р. за
участь в а/р повстанській орг-ції, яка мала на меті підготовку і здійснення збройного повстання,
спрямованого проти радянської влади для створення “Самостійної України”, вербувальну роботу, здійснення терористичних і шкідницьких актів. 08.11.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-7,
54-8, 54-11 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 08.10.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.759-767/.
Рудь Павло Степанович, 1895 р.н., с. Бобрик Тернівського р-ну, українець, освіта нижча, вдівець. Без визначених занять. Арештований 25.03.1926 р. за розповсюдження к/р чуток серед селян,
організацію куркульства проти радянської влади, порушення підписки про невиїзд з м. Харкова.
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Книга Пам’яті Сумської області
20.08.1926 р. засуджений за ст.73 КК РСФРР (діяла до 22.11.1926 р.)до висилки в Казахстан на 3 р.
Реабілітований 09.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.946*/.
Румянцев Гаврило Гаврилович, 1897 р.н., м. Ленінград, росіянин, освіта неповна вища. Дружина – Флора Йосипівна. Начальник технічного відділу Роменського машинобудівного заводу.
Арештований 03.11.1937 р. за к/р шпигунську діяльність. 28.12.1937 р. засуджений за ст. 54-6 до
ВМП. Реабілітований 01.10.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.638/.
Рябущенко Костянтин Тимофійович, 1893 р.н., м. Суми, українець, освіта нижча. Дружина
– Марія Гаврилівна, діти – Веніамін, Микола. Старший бухгалтер Сумської школи глухонімих. В
1919 р. прапорщик Дроздовського полку армії Денікіна. Арештований 04.03.1938 р. за участь в к/р
військово-повстанській орг-ції. 24.03.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 31.10.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.530-534, 534а/.
Рябцев Денис Іванович, 1873 р.н., с. Сопич Червоного р-ну, росіянин, освіта нижча. Дружина
– Тетяна Михайлівна, син – Микола. Двірник Глухівського учительського інституту; колишній
куркуль, в 1932 р. розпроданий. Арештований 23.06.1941 р. за а/р агітацію, розповсюдження провокаційних чуток про війну. 10.12.1941 р. помер в Івдельлазі НКВС, про що не було повідомлено
Особливу Нараду при НКВС СРСР. 16.04.1942 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 5 р. ВТТ в Омській
обл. Реабілітований 06.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.274*/.
Рязанський Ізраїль Аронович, 1884 р.н., с. Бондарівка Сосницького р-ну Чернігівської обл.,
єврей, освіта нижча. Дружина – Єва Яківна, діти – Фаня, Арон, Павло, Сіма, Нюся. Продавець
Сумської бази “Кондитерзбуту”. Арештований 04.04.1938 р. за участь в а/р терористичній сіоністській шпигунській орг-ції. 19.04.1938 р. засуджений за ст.ст.54-2, 54-6, 54-7, 54-8, 54-11 до ВМП.
Реабілітований 17.01.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.854-855/.

С

Сабодаш Василь Михайлович, 1884 р.н., с. Полкова Микитівка Богодухівського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Ніла Прокопівна, діти – Микола, Гнат, Трохим, Парасковія,
Харитон. Сторож Улянівського цукрорадгоспу; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений, висланий на Північ на 3 р. Арештований 05.08.1937 р. за к/р агітацію. 29.09.1937 р. засуджений за ст.
54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 30.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.206/.
Савенко Михайло Олександрович, 1900 р.н., м. Лебедин, українець, освіта неповна середня. Дружина – Ганна Григорівна, син – Олександр. Рахівник Лебединського Держплемрозсадника, син торговця. Арештований 08.02.1938 р. за участь в к/р білогвардійській орг-ції, а/р агітацію.09.05.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 29.11.1957 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.724-726/.
Савицький Микола Федорович, 1894 р.н., с. Усок Ямпільського р-ну, українець, освіта неповна вища. Дружина – Антоніна Василівна, діти – Галина, Лідія. Викладач Шосткинської СШ
дорослих. Колишній офіцер царської армії. В 1918 р. прапорщик 45 піхотного Українського петлюрівського полку в Кам’янець-Подільську, командир батальйону. В 1930 р. був судимий за антисемітизм на 6 міс. примусових робіт, оправданий Верховним судом. Арештований 18.02.1938
р. за те, що в 1918 р. в період тимчасової німецької окупації Шосткинського р-ну був завербований як агент німецької розвідки для збирання шпигунських відомостей на користь Німеччини.
21.09.1938 р. засуджений за ст.ст.54-10 ч.1, 54-6 до ВМП. Реабілітований 22.01.1957 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.449/.
Савосько Степан Пилипович, 1882 р.н., с. Собичеве Шосткинського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Віра Євдокимівна. Без визначених занять; колишній куркуль, в 1932 р. засуджений за невиконання хлібозаготівель за ст. 58 ч.1 на 6 р. позбавлення волі та до висилки у віддалені
місцевості СРСР на 3 р. З 1928 р. був церковним старостою. Арештований 20.11.1937 р. за участь
в куркульсько-есерівському угрупуванні, проведенні антиколгоспної агітації, розповсюдження
провокаційних чуток. 27.11.1937 р. засуджений на10 р. ВТТ (стаття не вказана). Реабілітований
30.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.242/.
Савуренко Савелій Олександрович, 1878 р.н., с. Чупахівка Охтирського р-ну, українець, освіта нижча, одружений (інших відомостей немає). Куркуль. Арештований 05.02.1929 р. як керівник
куркульського угрупування, а/р агітацію, спрямовану проти заходів радянської влади. 10.05.1929
р. засуджений за ст. 54-10 до позбавлення права проживання в Москві, Ленінграді, Ростові-наДону, зазначених губерніях і округах УРСР з прикріпленням до зазначеного місця проживання
на 3 р., з-під варти звільнений. Реабілітований 06.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.844*/.
Савченко Максим Євгенійович, 1892 р.н., с. Носилівка Борзнянського р-ну Чернігівської
обл., українець, освіта неповна вища. Дружина – Варвара Никифорівна, син – В’ячеслав. Вчи-
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тель Островської неповної середньої школи Миколаївської обл. До 1928 р. був попом автокефальної церкви. Арештований 14.03.1938 р. за участь в а/р українській націоналістичній к/р орг-ції.
17.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10, 54-11 до ВМП. Реабілітований 26.03.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр.879-880/.
Савченко Микола Миколайович, 1911 р.н., с. Вирівка Конотопського р-ну, українець, освіта
нижча, неодружений. Рахівник ПЧ-10 ст. Конотоп. ; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений,
в 1933 р. висланий за ст. 58-10 на 3 р. Арештований 29.11.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану проти
колгоспного будівництва, розповсюдження провокаційних чуток про гибель радянської влади.
01.12.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ (стаття не вказана). Реабілітований 09.10.1956 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.345/.
Савчук Василь Феофанович, 1883 р.н., с. Сьомаки Жмеринського р-ну Вінницької обл., українець, освіта – 2 кл. церковно-приходського училища. Дружина – Марія Тимофіївна, діти – Костянтин, Анатолій, Михайло. Приймальник продукції Охтирського держмлина №7. Колишній
старший унтер-офіцер Охтирського уланського полку царської армії. В 1919 р. старший унтерофіцер армії Денікіна, з якою емігрував в Сербію. В 1923 р. по амністії повернувся в СРСР. Арештований 06.12.1937 р. за проведення к/р агітації серед населення м. Охтирка. 09.12.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. 26.03.1958 р. справу припинено за недоказаністю висунутого
обвинувачення. Реабілітований 06.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.263-264/.
Савчук Олександр Федорович, 1892 р.н., м. Білопілля, українець, освіта нижча, одинокий.
Бухгалтер Сумського аптекоуправління. В 1919 р. служив в армії Денікіна. Арештований 04.03.1938
р. за участь в к/р військово-повстанській орг-ції. 09.05.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до
ВМП. Реабілітований 09.04.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.893/.
Сагир Феофан Авраамович, 1880 р.н., с. Чермалик Маріупольського р-ну Донецької обл.,
грек, освіта нижча. Дружина – Віра. Продавець крамниці Чернігівторгу в м. Глухів ; колишній
куркуль, в 1930 р. розкуркулений. В 1931 р. за участь в к/р орг-ції засуджений на 5 р. ВТТ. Арештований 21.12.1937 р. за участь в к/р повстанській орг-ції, а/р агітацію. 07.02.1938 р. засуджений за
ст. 54-10 до ВМП. Реабілітований 03.09.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.299/.
Салдига Дмитро Іванович, 1905 р.н., с. Собичеве Шосткинського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Онисія Устимівна, діти – Анастасія, Антон. Без визначених занять. В 1936 р. був
судимий за саботаж хлібоздачі на 1 р. адміністративної висилки. Арештований 20.04.1938 р. за
участь в українській націоналістичній повстанській есерівській організації. 23.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 18.01.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.441-443/.
Салецький Давид Андрійович, 1877 р.н., с. Низи Червоного р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Дарія Іванівна, діти – Петро, Павло, Гаврило. Куркуль. Арештований 22.12.1932 р.
за а/р діяльність, спрямовану проти колгоспного руху за ст. 54-10. 30.12.1932 р. справу припинено
за недоказаністю злочину, з-під варти звільнений. /ф.Р-7641, оп.1, спр.582*/.
Саливон Лука Іполитович, 1888 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Євдокія Іванівна, діти – Катерина, Єфросинія, Варвара, Ганна. Без визначених занять. Арештований 20.11.1937 р. за участь в а/р повстанській орг-ції, яка виступала проти радянської влади.
27.11.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 на 8 р. ВТТ. Реабілітований 27.11.1957 р.
/ф.Р-7641, оп.1, спр.663-672/.
Сальман Йосип Маркович, 1887 р.н., м. Суми, єврей, освіта нижча. Дружина – Ганна Семенівна, діти – Дора, Марк. Майстер з ремонту друкарських машинок Сумського заводу ім.
Фрунзе. Арештований 30.03.1938 р. за участь в а/р терористичної сіоністсько-шпигунської орг-ції.
19.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-6, 54-7, 54-8, 54-11 до ВМП. Реабілітований 21.02.1958 р. /ф.Р7641, оп.1, спр.885-886*/.
Самодєлкова Парасковія Андріївна, 1887 р.н., с. Нова Гута Середино-Будського р-ну, українка, малописьменна, неодружена. Колгоспниця. Арештована 30.09.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану на зрив Всесоюзного перепису, проти проекту Конституції СРСР, за проведення релігійної
пропаганди, агітацію за відкриття церкви в с. Нова Гута, закритої в 1934 р. 24.12.1937 р. засуджена
за ст. 54-10 на 3 р. ВТТ. Реабілітована 06.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.272/.
Самойленко Тимофій Онуфрійович, 1903 р.н., с. Мутин Кролевецького р-ну, українець, малописьменний, неодружений. Без визначених занять; син куркуля. Арештований 02.11.1929 р. за
а/р агітацію спрямовану проти хлібозаготівель. 18.01.1930 р. засуджений за ст. 54-10 на 3 р. концтабору. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.799/.
Самойленко Петро Опанасович, 1900 р.н., с. Піщане Сумського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Ірина Єгорівна, діти – Василь, Любов. Завідуючий колгоспною майстернею в с.
Піщане. Арештований 10.10.1937 р. за участь в а/р антиколгоспному угрупуванні, а/р агітацію,
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спрямовану на розвал колгоспів. 05.12.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-7, 54-10, 54-11 на 10 р. ВТТ.
Помер 01.05.1940 р. в ВТТ. Реабілітований 01.09.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.600-602*/.
Самосуд Євген Григорович, 1868 р.н., с. Козельне Вільшанського р-ну, українець, освіта нижча, одружений. Дружина – Катерина Федорівна. Без визначених занять; колишній куркуль, син
урядника. Арештований 22.09.1928 р. за а/р агітацію, залякування бідноти і розповсюдження чуток про війну і зміну влади. 26.10.1928 р. засуджений за ст. 54-10 на 6 міс. позбавлення волі. В 1930
р., як куркуль, був висланий на Північ, в 1931 р. з висилки втік. Арештований 24.08.1937 р. з а а/р
агітацію, розповсюдження провокаційних чуток про війну. 22.09.1937 р. помер в лікарні Роменської в’язниці від паралічу серця. Реабілітований 30.09.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.867, 868*/.
Самсоненко Василь Микитович, 1902 р.н., с. Миропілля Миропільського р-ну, українець,
освіта нижча. Дружина – Тетяна Андріївна, діти – Любов, Раїса, Зінаїда, Валентин, Леонід, Анатолій, Микола. Конюх комунгоспу с. Миропілля. Арештований 09.12.1950 р. за здачу без супротиву під час Великої Вітчизняної війни в німецький полон, закінчення німецької розвідувальної
школи і проведення а/р агітації. 07.04.1951 р. засуджений за ст. 54-1 “б” на 10 р. ВТТ. Реабілітований 12.12.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.471*/.
Самусь Максим Прохорович, 1889 р.н., с. Шаповалівка Конотопського р-ну, українець, освіта
вища. Дружина – Євдокія Григорівна, діти – Юрій, Ростислав. Вчитель-методист Конотопської
залізничної школи №38. Арештований 16.03.1938 р. за проведення націоналістичної агітації серед
населення і учнів. 26.09.1938 р. засуджений за ст.ст.54-2, 54-6, 54-10 ч.2, 54-11 на 8 р. ВТТ. Реабілітований 27.11.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.277/.
Самусь Прокіп Прохорович, 1898 р.н., с. Шаповалівка Конотопського р-ну, українець, освіта
нижча, одружений (інших відомостей немає). Електромеханік 7 дистанції зв’язку ст. Конотоп. В
1918 р. служив в армії Петлюри. Арештований 31.10.1933 р. за а/р агітацію. 26.01.1934 р. засуджений за ст. 54-10 на 3 р. ВТТ (умовно). Реабілітований 29.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.278*, 278а/.
Санжаревський Максим Дмитрович, 1883 р.н., с. Зелена Роща Лебединського р-ну, українець, неписьменний. Дружина – Марія Іванівна, діти – Мотрона, Ганна, Уляна, Олександра. Без
визначених занять; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений, висланий на Північ. Арештований 09.09.1937 р. к/р агітацію, розповсюдження наклепів про колгоспи і владу. 17.09.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 24.10.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.143/.
Санжаров Микола Іванович, 1901 р.н., м. Суми, українець, освіта нижча. Дружина – Ганна Прокопівна, діти – Нінель, Борис, Ангеліна. Директор Хотінської МТС. В 1920-1937 рр. член
ВКП(б), виключений за розвал в Хотінській МТС, засуджений на 5 р. позбавлення волі. Арештований 02.04.1938 р. за участь в а/р військово-повстанській орг-ції. 21.04.1938 р. засуджений за ст.ст.
54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 10.08.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.412-413/.
Сарайлов Георгій Георгійович, 1898 р.н., с. Улакли Донецької обл., грек, освіта вища. Дружина – Дора Ісааківна, діти – Михайло, Леніна. Директор Глухівського інституту коноплі, з селян-колоністів. В 1917-1935 рр. член ВКП(б), виключений як троцькіст-дворушник. Арештований
19.02.1935 р. за к/р троцькістську діяльність. 20.10.1935 р. засуджений за ст. 54-11 на 3 р. ВТТ. Реабілітований 07.05.1957 р. В партійному відношенні реабілітований посмертно (так в документі).
/ф.Р-7641, оп.1, спр.817/.
Сасім Федір Степанович, 1885 р.н., м. Конотоп, українець, малописьменний. Дружина – Варвара, діти – Іван, Михайло, Євдокія, Клавдія, Олена. Пенсіонер, колишній маляр малярного цеху
КПВРЗ. В 1918 р. член партії есерів. Арештований 14.04.1938 р. за участь в есеро-меншовистській
націоналістичній повстанській орг-ції. 25.04.1938 р. засуджений за ст. 54-11 до ВМП. Реабілітований 24.02.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.383-386/.
Сафронов Яків Іванович, 1896 р.н., м. Шостка, українець, освіта середня. Дружина – Ганна
Федотівна, діти – Борис, Лариса. Плановик ВКБ Шосткинського заводу № 6. З 1918 р. служив в арміях гетьмана і Петлюри, з якими емігрував в Польщу, в 1923 р. повернувся в СРСР. Арештований
17.08.1937 р. за а/р агітацію, зв’язок з троцькістами. 19.09.1937 р. засуджений до ВМП (стаття не
вказана). Реабілітований 10.06.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.947*/.
Сахариленко Семен Корнійович, 1902 р.н., с. Залізний міст Семенівського р-ну Чернігівської обл., українець, освіта вища. Дружина – Катерина Василівна, дочка – Неоніла. Викладач
Глухівського педінституту. В 1927-1935 рр. член ВКП(б), виключений як троцькіст. Арештований
19.08.1935 р. за а/р агітацію, к/р троцькістську діяльність. 28.01.1936 р. засуджений за ст.54-10 на 3
р. ВТТ. Реабілітований 16.04.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.907*/.
Сахновський Григорій Андрійович, 1889 р.н., м. Кролевець, освіта вища, одружений (інших
відомостей немає). Суддя в м. Конотоп. Арештований 21.11.1919 р. за неблагонадійність (залишився в м. Кролевець під час приходу військ Денікіна). 29.11.1919 р. засуджений на 1 рік при132
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мусових робіт в таборі (стаття не вказана). Про реабілітацію відомостей немає. /ф.Р-7641, оп.1,
спр.309*/.
Сбитний Іван Михайлович, 1895 р.н., м. Новгород-Сіверський Чернігівської обл., українець,
освіта нижча. Дружина – Ганна Захарівна, діти – Анатолій, Ігор, Юрій. Завідувач Глухівським
продуктово-фуражною крамницею. В 1916-1917 рр. підпоручик царської армії. В 1918 р. служив
в гайдамацькій варті. Арештований 08.04.1938 р. за а/р агітацію, участь в а/р орг-ції. 23.04.1938 р.
засуджений до ВМП (стаття не вказана). Реабілітований 19.06.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.499/.
Свинаренко Микола Іванович, 1905 р.н., м. Суми, українець, освіта середня. Дружина – Олена
Петрівна, діти –Борис, Наталія. Директор Мезенівської НСШ Краснопільського р-ну. В 1923-1931
рр. член ВЛКСМ. Арештований 27.03.1938 р. за участь в військово-націоналістичній повстанській
орг-ції. 01.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-8, 54-11 до ВМП. Реабілітований 05.06.1957 р.
/ф.Р-7641, оп.1, спр.497-498/.
Свинаренко Семен Вікторович, 1903 р.н., с. Бранцівка Краснопільського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Лукія Антонівна, діти – Маланка, Галина, Василь, Катерина. Без визначених
занять. В 1935 і 1937 рр. був судимий за невиконання держзобов’язань. Арештований 24.12.1937 р.
як активний учасник а/р групи-секти баптистів с. Бранцівка (з 1931 р.), к/р агітацію проти служби
в армії, захисту батьківщини, підривну роботу проти заходів партії і уряду. 10.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-8, 54-11 до ВМП. Реабілітований 04.09.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.544/.
Свікіс (Іванова) Ніна Дмитрівна, 1905 р.н., м. Глухів, українка, освіта середня. Чоловік – Ян
Карлович (співробітник НКВС, загинув на фронті в 1942 р.), син – Вольт. Домогосподарка, колишня машиністка Глухівського РВ НКВС. В 1932-1942 рр. член ВКП(б). В 1934-1941 рр. секретний
співробітник Брянського МВ НКВС. Арештована 09.10.1943 р. за те, що проживаючи на тимчасово окупованій нацистами території, мала тісний зв’язок з каральними органами жандармерії і
поліції, працювала в військовій комендатурі, вийшла заміж за начальника кримінального відділу
поліції, писала заяви на радянських громадян. 07.10.1944 р. засуджена за ст. 54-1 “а” на 8 р. ВТТ.
Реабілітована 30.11.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.382*/.
Северин Яків Юхимович, 1894 р.н., с. Хмелів Смілівського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Устинія Сергіївна, діти – Роман, Харитина, Тетяна, Катерина. Середняк, в 1931 р. розпроданий за несплату держподатку. Арештований 25.09.1932 р. за а/р агітацію, спрямовану проти
хлібозаготівель і колгоспного ладу. 23.12.1932 р. засуджений за ст.54-10 до висилки в Північний
край на 3 р. Реабілітований 04.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.583/.
Сезоненко Андрій Олексійович, 1883 р.н., с. Новоандріївка Терещенської с/р Улянівського
р-ну, українець, освіта нижча. Дочка – Тамара. Куркуль. Арештований 10.06.1929 р. за а/р агітацію
проти хлібозаготівель, злісну нездачу надлишків хліба, погрози і побиття бідняків. 16.08.1929 р.
засуджений за ст.54-10 до висилки в Північний край на 3 р. Реабілітований 16.11.1992 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.873/.
Селивоненко Павло Володимирович, 1910 р.н., с. Кренидівка Хильчанського р-ну, українець,
освіта нижча, неодружений. Військовий інспектор Хильчицького райвиконкому. В 1932-1938 рр.
член ВКП(б). Арештований 15.05.1938 р. за участь в а/р польській військово-націоналістичній оргції “ПОВ”[38], підозрюваний в шпигунстві на користь Польщі. 21.09.1938 р. засуджений за ст.ст.
54-1 “а”, 54-6, 54-11 на 5 р. ВТТ. Про реабілітацію відомостей немає. /ф.Р-7641, оп.1, спр.288/.
Селих Микита Леонтійович, 1890 р.н., с. Кримно Володимиро-Волинського повіту Волинської губ. (Польща), поляк, малописьменний, одружений (інших відомостей немає). Стрілочник
ст. Терещенська Воронізької обл. В 1911-1918 рр. служив в 7-му гусарському полку царської армії
в м. Володимир-Волинський. В 1923 р. мав зв’язок з бандою Шуби. Був 3 рази судимий за аварію
потягу на залізниці, спробу вбивства, крадіжку державного майна. Арештований 31.03.1931 р. за
а/р агітацію, спрямовану проти колективізації. 12.04.1931 р. засуджений за ст.ст. 54-10, 54-13 до
заборони проживання на Україні, Москві, Ленінграді та їх округах і прикордонних округах на 3 р.
Реабілітований 04.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.585/.
Селітренніков Григорій Миколайович, 1887 р.н., с. Вири Білопільського р-ну, росіянин, освіта середня, неодружений. Без визначених занять. В 1918-1919 рр. підпоручик армії Петлюри, в
1919-1920 рр. підпоручик армії Денікіна. Арештований 06.02.1938 р. за участь в а/р повстанській
орг-ції, яка мала на меті повалення радянської влади шляхом збройного повстання, шкідницьку
діяльність. 23.03.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 31.07.1957 р. /ф.Р7641, оп.1, спр.511-512/.
Семененко Григорій Антонович, 1890 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, неписьменний. Дружина – Пелагея Іванівна, син – Василь. Колгоспник. Арештований 14.10.1937 р. за участь
в а/р повстанській орг-ції, яка мала на меті підготовку і здійснення збройного повстання проти
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радянської влади для створення “Самостійної України”, вербувальну роботу, здійснення терористичних і шкідницьких актів. 08.11.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 на 8 р. ВТТ.
Реабілітований 08.10.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.759-767/.
Семенов Василь Федорович, 1900 р.н., м. Суми, українець, освіта нижча. Дружина – Марія
Тимофіївна, дочка – Людмила. Керівник групи відділу збуту Сумського заводу ім. Фрунзе. Арештований 18.04.1938 р. за участь в к/р військово-повстанській орг-ції. 21.04.1938 р. засуджений за
ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 31.10.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.530-534, 534 а/.
Семенченко Яків Андрійович, 1879 р.н., м. Конотоп, українець, малописьменний. Дружина
– Тетяна Леонтіївна, діти – Катерина, Іван. Маляр малярного цеху КПВРЗ. В 1917-1919 рр. член
партії есерів. Арештований 14.04.1938 р. за участь в есеро-меншовистській орг-ції. 25.04.1938 р.
засуджений за ст.ст.54-10, 54-11 до ВМП. Реабілітований 24.02.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.383-386/.
Сененко Дмитро Іванович, 1875 р.н., с. Великі Будки Роменського р-ну, українець, письменний. Дружина – Єфросинія Данилівна, діти – Михайло, Митрофан, Іван, Василь. Колгоспник;
колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений, разом з дружиною висланий на Урал. Арештований
19.07.1937 р. за к/р агітацію. 21.08.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 8 р. ВТТ. Реабілітований
16.11.1989. /ф.Р-7641, оп.1, спр.86/.
Сеніна Єлизавета Григорівна, 1912 р.н., м. Сизрань Куйбишевської обл., росіянка, освіта середня. Чоловік – Михайло Дмитрович (11.09.1937 р. за участь в к/р орг-ції, диверсійно-шпигунську роботу засуджений по 1-й категорії), діти – Юрій, Лариса. Домогосподарка. 08.10.1937 р. була
взята під підписку про невиїзд з м. Шостка. Арештована 16.01.1938 р. як соціально-небезпечний
елемент, член сім’ї зрадника батьківщини. 16.01.1938 р. засуджений на 8 р. ВТТ (стаття не вказана).
Реабілітована 22.01.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.425/.
Сенченко Іван Андріанович, 1880 р.н., с. Обтове Кролевецького р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Ірина Семенівна, дочка – Галина. Табельник Кролевецького заводу “Метал”. З 1917
р. член партії есерів, з 1918 р. член партії правих есерів. В 1920-1935 рр. член ВКП(б), виключений
як націоналіст. Арештований 03.06.1937 р. за участь в есерівській к/р орг-ції. 22.10.1937 р. засуджений за ст.54-10 ч.1., 54-11 до ВМП. Реабілітований 06.02.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.418/.
Сенченко Іван Іванович, 1901 р.н., с. Зноб-Новгородська Середино-Будського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Олена Іванівна, діти – Михайло, Катерина. Середняк-одноосібник, в 1932 р. розпроданий. Арештований 10.06.1932 р. за участь в к/р орг-ції. 17.09.1932 р.
засуджений за ст.54-11 до висилки в Північний край на 3 р. Реабілітований 27.12.1989 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.589/.
Сенченко Кіндрат Миронович, 1904 р.н., с. Писарівка Хотінського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Варвара, діти – Марія, Борис. Газозварювальник котельного цеху Сумського заводу ім. Фрунзе. Арештований 24.10.1937 р. за участь в шпигунсько-диверсійній орг-ції. 30.12.1937 р.
засуджений за ст. 54-6 до ВМП. Реабілітований 06.09.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.803-804/.
Сепливий Даниіл Андріанович, 1889 р.н., с. В’язове Грунського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Ганна Василівна, діти – Володимир, Антоніна. Кравець в колгоспі с. В’язове.
Арештований 14.10.1937 р. за участь в а/р повстанській орг-ції, яка мала на меті підготовку і здійснення збройного повстання, спрямованого проти радянської влади для створення “Самостійної
України”, вербувальну роботу, здійснення терористичних і шкідницьких актів. 08.11.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 08.10.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр.759-767/.
Сердюк Олександр Микитович, 1897 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Анастасія Кирилівна, син – Микола. Статистик Грунської МТС. Колишній учасник
“Просвіти”. Арештований 08.02.1938 р. за участь в а/р повстанській орг-ції, яка мала на меті повалення радянської влади шляхом збройного повстання. 24.04.1938 р. засуджений за ст.ст.54-10 ч.1,
54-11 до ВМП. Реабілітований 12.12.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.365-367/.
Середа Сергій Іванович, 1903 р.н., с. Велика Писарівка Великописарівського р-ну, українець,
письменний. Дружина –Марія, діти – Олена, Олексій. Одноосібник. Арештований 15.03.1933 р. за
участь в к/р повстанській орг-ції за ст. 54-11. 08.05.1933 р. справу припинено, з-під варти звільнений. Інших відомостей немає. /ф.Р-7641, оп.1, спр.581/.
Середа Степан Михайлович, 1887 р.н., с. Буди Грунського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Парасковія Яківна, діти – Тимофій, Федір, Олександра. Контролер ощадкаси в с. Буди
Грунського р-ну. Арештований 20.11.1937 р. за участь в а/р повстанській орг-ції, яка виступала
проти радянської влади. 27.11.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 27.11.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.663-672/.
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Серженко Устим Семенович, 1903 р.н., с. Дяківка Буринського р-ну, українець, освіта середня. Дружина – Олександра Михайлівна, діти – Лариса, Алла. Завідувач, вчитель Супрунівської
початкової школи Улянівського р-ну. В 1931-1932 рр. кандидат в члени ВКП(б). Арештований
04.03.1938 р. за участь в к/р українській націоналістичній повстанській орг-ції. 09.05.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 09.10.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.369/.
Сєрік Андрій Іларіонович, 1886 р.н., с. Шевченкове (Чорториги) Глухівського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Лукерія Євдокимівна, діти – Євдокія, Олександра, Микола.
Візник Воздвиженського винзаводу; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений. Арештований
16.04.1938 р. за участь в а/р куркульському угрупуванні. 23.04.1938 р. засуджений за ст. 54-10 до
ВМП. Реабілітований 31.10.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.372-373/.
Сивоконь Микола Прокопович, 1886 р.н., с. Грунь Штепівського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Софія Григорівна, син – Володимир. Механік Василівського спиртозаводу
Штепівського р-ну. Арештований 03.04.1938 р. за участь в к/р націоналістичній повстанській оргції. 09.05.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 01.09.1956 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.473/.
Сидоренко Микола Юхимович, 1885 р.н., с. Яблучне Охтирського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Горпина Архипівна, діти – Костянтин, Анастасія, Арсентій, Пилип, Параскева, Уляна. Колгоспник; син мирового судді, члена земської управи. Арештований 30.10.1937 р.
за проведення а/р антиколгоспної агітації. 29.11.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.174/.
Сидоренко Михайло Опанасович, 1903 р.н., м. Суми, українець, освіта нижча. Дружина
– Ганна Федорівна, діти – Борис, Валентин. Робітник Сумського заводу ім. Фрунзе. Арештований
25.10.1937 р. за участь в шпигунсько-диверсійній орг-ції. 30.12.1937 р. засуджений за ст. 54-6 до
ВМП. Реабілітований 06.09.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.607/.
Сидоренко Павло Михайлович, 1874 р.н., с. Уздиця Глухівського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Євдокія, діти – Клавдія, Іван, Григорій. Робітник Глухівського відділення
“Плодоовоч”; колишній куркуль розкуркулений, в 1929 р. засуджений на 3 р. позбавлення волі за
недосів коноплі. Колишній офіцер царської армії. Арештований 17.04.1938 р. за участь в а/р куркульському угрупуванні. 23.04.1938 р. засуджений за ст. 54-10 до ВМП. Реабілітований 31.10.1956
р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.372-373/.
Сидоренко Роман Мойсейович, 1892 р.н., с. Нова Олександрівка Буринського р-ну, українець, малописьменний, одружений (інших відомостей немає). Без визначених занять. Арештований 17.09.1929 р. як сектант-баптист за проведення а/р агітації, спрямованої проти заходів радянської влади на селі. 23.09.1929 р. засуджений за ст. 58-10 на 3 р. концтабору. Реабілітований
16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.779/.
Силенко Іван Федотович, 1897 р.н., с. Рясне Краснопільського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Ірина Федорівна, діти – Іван, Петро, Ганна, Катерина, Григорій, Марія. Дезінструктор
Краснопільської райсанстанції; колишній середняк. В 1919 р. служив в 11 батальйоні Пластунського полку армії Денікіна. Арештований 16.09.1937 р. за а/р агітацію. 05.12.1937 р. засуджений за
ст.54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.42/.
Симаненко-Зиленко Кирило Іванович, 1891 р.н., с. В’язове Грунського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Тетяна Іванівна, діти –Сергій, Микола, Марія, Ольга. Колгоспник.
Арештований 14.10.1937 р. за участь в а/р повстанській орг-ції, яка мала на меті підготовку і здійснення збройного повстання, спрямованого проти радянської влади для створення “Самостійної
України”, вербувальну роботу, здійснення терористичних і шкідницьких актів. 08.11.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 08.10.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр.759-767/.
Симон Петро Карпович, 1888 р.н., с. В’язове Грунського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Марія, діти – Василь, Іван, Григорій. Колгоспник; син куркуля в 1930 р. розкуркуленого. Арештований 03.03.1938 р. за участь в к/р націоналістичній повстанській орг-ції, к/р агітацію.
05.04.1938 р. засуджений за ст. 54-11 до ВМП. Реабілітований 15.01.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.686687/.
Симоненко Дмитро Георгійович, 1886 р.н., с. Марево Мринського повіту Чернігівської губ.,
українець, освіта 6 кл. Дружина – Ганна Луківна, діти – Михайло, Василь, Клавдія, Ганна, Антоніна. Бухгалтер Чернігівторгу. В 1917 р. член УПСР. Арештований 19.03.1938 р. за участь в а/р к/р
націоналістичній повстанській есерівській орг-ції. 13.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-10 ч.1,
54-11 до ВМП. Реабілітований 30.12.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.406-408/.
135

Книга Пам’яті Сумської області
Симоненко Макар Касянович, 1890 р.н., с. Собичеве Шосткинського р-ну, українець, неписьменний. Дружина – Євдокія Іванівна, діти – Іван, Василь, Федір, Андрій, Ганна. Колгоспник. В
1919 р. брав участь в політбандах Шуби і Корнєва. Арештований 15.04.1938 р. за участь в а/р українській націоналістичній повстанській орг-ції. 23.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.1, 54-11
до ВМП. Реабілітований 18.01.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.441-443/.
Синельников Павло Авксентійович, 1877 р.н., с. Олешня Охтирського р-ну, росіянин, малописьменний. Діти – Михайло, Петро, Ольга. Пасічник підсобного господарства Олешнянської
лікарні; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений, разом з дружиною і дочкою висланий на
Північ (дружина там і померла, дочка, як малолітня, повернулась назад); в 1933 р. з висилки втік.
Арештований 07.09.1937 р. за а/р агітацію, втечу з висилки. 15.10.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1
на 10 р. ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.207/.
Сирота Феодосій Миколайович, 1897 р.н., м. Шостка, українець, освіта – міське училище.
Дружина –Ганна Наумівна, дочка – Валентина. Рахівник Шосткинської районної лікарні. В 1918
р. член партії есерів, брав участь в офіцерському повстанні в Шостці. В 1933 р. був судимий за а/р
діяльність на 3 р. позбавлення волі. Арештований 16.02.1938 р. за участь в а/р підпільній есерівській орг-ції. 19.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-10, 54-11 до ВМП. Реабілітований 30.01.1957 р.
/ф.Р-7641, оп.1, спр.431-433/.
Сіводєдов Василь Тимофійович, 1905 р.н., с. Старе-Ханіне Глинківського р-ну Смоленської
обл., росіянин, освіта неповна вища. Розлучений (колишня дружина Копенклігер Євгенія Юріївна в 1935 р. засуджена за к/р діяльність на 5 р. ВТТ на Колимі), дочка – Ірина. Робітник Сумського
заводу “Сільелектро” (електродоїльних апаратів) ; син куркуля, в 1930 р. розкуркуленого і висланого на Північ (де і помер в 1933 р.). В 1920-1925 рр. член ВЛКСМ. З 1925р. член ВКП(б). В 1926-1927
рр. брав активну участь в троцькістській опозиції. 07.11.1927 р. брав участь в к/р троцькістській
демонстрації в Москві. В 1928 р. виключений з партії за належність до троцькістської опозиції. В
1936 р. був судимий за розповсюдження к/р літератури на 5 р. ВТТ; покарання відбув 22.02.1941 р.
Арештований 23.06.1941 р. як соціально-небезпечний елемент. 19.06.1943 р. засуджений за ст. 7-35
КК РСФРР на 5 р. ВТТ. Реабілітований 24.10.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.535-536*/.
Сідельник Андрій Тимофійович, 1880 р.н., с. Куземине Грунського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Варвара Іванівна, син – Олександр. Ветфельдшер Куземинської дільниці. Арештований 04.11.1937 р. за к/р діяльність. 27.11.1937 р. засуджений за ст.54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 06.07.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.360/.
Сідельнік Ксенія Феодосіївна, 1907 р.н., м. Лубни, українка, освіта нижча. Чоловік – Василь
Лаврентійович (в січні 1938 р. за участь в а/р право-троцькістській терористичній орг-ції засуджений до ВМП), діти – Іван, Володимир. Домогосподарка. Арештована 31.01.1938 р. як дружина зрадника батьківщини. 28.08.1938 р. засуджена на 5 р. ВТТ (стаття не вказана). Реабілітована
17.05.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.506/.
Сільченко Іван Федорович, 1904 р.н., с. Беєве Синівського р-ну, українець, неписьменний.
Дружина – Ївга Петрівна, діти – Ганна, Микола, Іван. Куркуль. Арештований 25.09.1929 р. за а/р
агітацію, спрямовану проти хлібозаготівель. 13.01.1930 р. засуджений за ст. 54-10 на 3 р. концтабору. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.791/.
Сільченко Федір Андрійович, 1874 р.н., с. Михайлівка Лебединського р-ну, українець, освіта
нижча, одружений (інших відомостей немає). Куркуль, розкуркулений. Арештований 01.06.1929
р. за а/р агітацію, спрямовану проти заходів радянської влади на селі. 02.08.1929 р. засуджений
за ст. 54-10 до висилки в Північний край на 3 р. Рішенням засідання Трійки при ПП ОДПУ від
17.07.1932 р. по відбуттю терміну висилки направлений в спецпоселення Північного краю. Реабілітований 06.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.841/.
Сінявін Антон Петрович, 1880 р.н., с. Каменецьке Великописарівського р-ну, росіянин, неписьменний. Дружина – Марія, діти –Терентій, Мин, Лукерія, Наталія. Куркуль, розкуркулений.
Арештований 28.03.1931 р. за а/р агітацію. 07.05.1931 р. засуджений за ст.ст. 54-8, 54-10 до висилки
в Північний край на 3 р. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.713/.
Сіньковський Людвіг Миколайович, 1888 р.н., с. Велика Волиця Любарського р-ну Вінницької обл., галичанин, освіта середня. Дружина – Ядвіга Іванівна, діти – Ромуальд, Станіслав. Технічний керівний Василівського спиртозаводу Штепівського р-ну; син завідуючого економією поміщика Ремера. В 1905 р. арештовувався царською охранкою за участь в польському національному
русі, у в’язниці утримувався 2 місяці. В 1919 р. агент польської розвідки. Арештований 05.09.1937
р. за шпигунську і шкідницьку діяльність на виробництві. 14.10.1937 р. засуджений за ст. 54-1 “а”
до ВМП. Реабілітований 06.09.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.606/.
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Частина І. “Під грифом “таємно”
Сірко Іван Іванович, 1889 р.н., с. Куземине Грунського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Олена Прокопівна, діти – Іван, Єфросинія. Огородник в колгоспі, колишній міщанин. До
1917 р. служив в охороні царського палацу. Арештований 05.11.1937 р. за к/р діяльність. 27.11.1937
р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 06.07.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.360/.
Сітало Петро Гнатович, 1922 р.н., с. Штанівка Білопільського р-ну, українець, освіта середня,
неодружений. Курсант 2-ї Вольської військової школи авіамеханіків Саратовської обл. Арештований 24.12.1941 р. за а/р агітацію, підготовку дезертирства. 24.04.1942 р. засуджений за ст.ст. 58-10
ч.2, 58-11 КК РСФРР на 10 р. ВТТ. 24.03.1943 р. помер в ВТТ. Реабілітований 16.10.1956 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.455*/.
Скиба Михайло Костянтинович, 1881 р.н., с. Вороніж Шосткинського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Уляна Артемівна, дочка – Марія. Майстер 3-го виробництва Шосткинського
заводу № 9. З 1917 р. член партії есерів. В 1918 р. брав участь в збройному повстанні проти радянської влади. Арештований 21.04.1938 р. за участь в а/р есерівській орг-ції. 08.05.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 19.12.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.395-397/.
Скибо Микола Трохимович, 1877 р.н., с. Слоут Глухівського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Олександра Михайлівна, діти – Ніна, Павло, Іван. Без визначених занять; колишній
куркуль, в 1930 р. розкуркулений, разом з родиною висланий на Урал. Арештований 13.09.1937 р.
за а/р агітацію. 20.09.1937 р. засуджений на 8 р. ВТТ (стаття не вказана). Реабілітований 16.11.1989
р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.43*/.
Скляревська Тамара Костянтинівна, 1908 р.н., м. Ромни, українка, освіта середня, неодружена. Без визначених занять; з дворян, дочка жандармського полковника. Арештована 29.07.1927
р. по підозрі в шпигунстві. 30.03.1928 р. засуджена за ст. 54-6 до позбавлення права проживання в
мм. Москва, Ленінград, Харків і їх губерніях, прикордонних губерніях на 3 р. Рішенням Особливої
Наради при Колегії ОДПУ від 02.12.1931 р. по відбуттю покарання дозволене вільне проживання
по СРСР. Про реабілітацію відомостей немає. /ф.Р-7641, оп.1, спр.643*/.
Скляренко Григорій Данилович, 1901 р.н., хут. Киселівка Першотравневої с/р Лебединського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Євдокія Трохимівна, діти – Раїса, Іван. Колгоспник,
завідувач хатою-лабораторією артілі хут. Великі Луки Катеринівської с/р Улянівського р-ну. В
1918 р. видавав петлюрівцям червоних партизан. В 1922-1923 рр. арештовувався як дезертир Червоної армії. В 1933-1935 рр. секретний інформатор органів НКВС. Арештований 30.07.1937 р. за
участь в к/р орг-ції, к/р агітацію, шкідництво в колгоспі. 19.09.1937 р. засуджений за ст.ст.54-10 ч.1,
54-11 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 02.07.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.980-981/.
Скоробогатий Євграф Андрійович, 1877 р.н., с. Нова Слобода Путивльського р-ну, росіянин, освіта нижча. Дружина – Єфросинія Кіндратівна. Без визначених занять; колишній куркуль,
в 1932 р. розкуркулений. В 1907 р. служив стражником в чині унтер-офіцера царської армії. Арештований 29.10.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану проти будівництва, підписки на позику “Оборона країни”, розповсюдження провокаційних чуток. 27.11.1937 р. засуджений за ст. 54-10 на 10 р.
ВТТ. Реабілітований 06.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.228/.
Скоробогатько Архип Семенович, 1872 р.н., с. Володимирівка Юнаківського р-ну, українець, освіта нижча, одружений (інших відомостей немає). Одноосібник. Арештований 05.06.1929
р. за а/р агітацію, невиконання хлібозаготівель. 16.08.1929 р. засуджений за ст. 58-10 до висилки в
Північний край на 3 р. Реабілітований 31.10.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.832*/.
Скотаренко Федір Степанович, 1895 р.н., с. Юнаківка Миропільського р-ну, українець, освіта середня. Дружина – Мотря Миколаївна, дочка – Галина. Плановик Сумської взуттєвої артілі;
син куркуля, в 1930 р. розкуркуленого. В 1918-1920 рр. ад’ютант полку армії Петлюри. Арештований 31.07.1937 р. за проведення шкідницької роботи на виробництві. 30.09.1937 р. засуджений за
ст. 54-10 ч.1 до ВМП. Реабілітований 17.05.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.921/.
Скотарь Петро Власович, 1899 р.н., с. Кошари Конотопського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Марфа Василівна, син – Іван. Середняк, в 1932 р. розпроданий за несплату податків.
Арештований 18.05.1932 р. за участь в к/р орг-ції, яка мала на меті повалення радянської влади,
за ст. 54-11. 21.08.1932 р. слідство припинено за маловажністю скоєного. Інших відомостей немає.
/ф.Р-7641, оп.1, спр.580 /.
Скрипаль Сергій Охтисович, 1898 р.н., с. Пустовійтівка Роменського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Ксенія Іванівна, діти – Федір, Ніна. Бондар в радгоспі Талалаївського р-ну; колишній куркуль, в 1931 р. розкуркулений і засуджений за а/р діяльність на 5 р. позбавлення волі.
Арештований 26.04.1938 р. за участь в к/р націоналістичній орг-ції, к/р роботу. 08.05.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 02.07.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.975-977*/.
137

Книга Пам’яті Сумської області
Скрипка Сергій Павлович, 1896 р.н., с. Буринь Буринського р-ну, українець, освіта нижча, одружений (інших відомостей немає). Куркуль, мірошник. Арештований 17.12.1928 р. за а/р агітацію. 05.04.1929 р. засуджений за ст. 54-10 до позбавлення місця проживання в Москві, Ленінграді,
Ростові-на-Дону, зазначених губерніях і округах УРСР з прикріплення до зазначеного місця проживання на 3 р. Рішенням Особливої Наради при Колегії ОДПУ від 19.02.1932 р. міру покарання
подовжено ще на 3 р. Реабілітований 31.10.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.831* /.
Слизький Іван Леонтійович, 1890 р.н., с. Боромля Тростянецького р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Тетяна Матвіївна. Рахівник в артілі с. Боромля. Арештований 16.04.1938 р. за
участь в українській повстанській орг-ції. 21.04.1938 р. засуджений 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 18.05.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.655-656* /.
Сліпченко Михайло Тихонович, 1883 р.н., с. Колядинець Синівського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Ганна Хомівна, діти – Тимофій, Василь (мав тісний зв’язок з бандою
Волошина, за що в 1934 р. був засуджений). Мірошник в колгоспі Колядинецької с/р; колишній
куркуль. Арештований 30.07.1937 р. а/р агітацію, спрямовану проти колгоспів, виконання держподатку, за розкрадання колгоспного майна. 15.09.1937 р. засуджений за ст.54-10 на 10 р. ВТТ.
Реабілітований 30.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.205*/.
Слюсар Семен Юхимович, 1905 р.н., с. Протасівка Смілівського р-ну, українець, освіта неповна середня. Дружина – Мотрона Василівна, діти – Петро, Лідія. Бухгалтер заготконтори Смілівської райспілки. Арештований 25.09.1937 р. за участь в а/р націоналістичній орг-ції. 19.11.1937 р.
засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 16.01.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.466469/.
Смілянський Григорій Дмитрович, 1883 р.н., м. Тростянець, українець, освіта нижча. Дружина – Софія Іванівна, діти – Олександра, Марія. Вантажник Тростянецького спиртозаводу; колишній куркуль-торговець, в 1932 р. розпроданий за несплату сільгоспподатку. Арештований
15.04.1938 р. за участь в українській військово-повстанській орг-ції. 26.04.1938 р. засуджений за
ст.ст. 54-10, 54-11 до ВМП. Реабілітований 13.02.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.808-809/.
Смолій Гаврило Іванович, 1903 р.н., м. Лохвиця Роменського окр., українець, освіта середня, одружений (інших відомостей немає). Бухгалтер Роменської плодоспілки. Арештований
01.10.1929 р. за к/р роботу, участь в підпільній шовіністській орг-ції, яка боролась з радянською
владою за “Самостійну Україну”. 26.02.1930 р. засуджений на 3 р. концтабору. Реабілітований
16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.743*/.
Смолін Микола Олександрович, 1910 р.н., м. Путивль, росіянин, освіта нижча. Дружина
– Феодосія Тихонівна, діти – Володимир, Іван, Георгій. Рядовий червоноармієць. Арештований
22.05.1942 р. за а/р агітацію серед червоноармійців.17.11.1943 р. засуджений за ст. 58-10 ч.2 КК
РСФРР до зарахування в покарання терміну попереднього ув’язнення у в’язниці м. Казань, з-під
варти звільнений. Реабілітований 09.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.985/.
Снегурівський Петро Семенович, 1877 р.н., с. Чепілки Переяслівського повіту, українець,
освіта середня, вдівець. Священик с. Пірки (тепер Комсомольське) Грунського р-ну. Арештований 14.02.1930 р. за а/р агітацію. 25.02.1930 р. засуджений за ст. 54-10 на 5 р. ВТТ. Реабілітований
30.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.482*/.
Собісевич Євгеній Іларіонович, 1889 р.н., с. Дробич Гродненської губ. (Польща), білорус,
освіта середня. Дружина – Тетяна Іванівна, діти – Володимир, Сергій, Леонід. Директор Малобобрицької НСШ Краснопільського р-ну. Колишній прапорщик царської армії. Арештований
27.03.1938 р. за участь в військово-повстанській націоналістичній орг-ції. 01.04.1938 р. засуджений
за ст.ст. 54-2, 54-8, 54-11 до ВМП. Реабілітований 05.06.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.497/.
Собісевич Олександр Іларіонович, 1891 р.н., м. Драгичан Гродненської губ. (Польща), білорус, освіта середня. Син – Геннадій. Бухгалтер Сумського будинку сліпих. В 1919 р. нелегально перейшов кордон з СРСР в Польщу, в 1920 р. нелегально повернувся в СРСР. Арештований
07.02.1938 р. за участь в к/р військово-повстанській орг-ції. 09.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2,
54-11 до ВМП. Реабілітований 09.04.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.893/.
Согін Микола Михайлович, 1890 р.н., с. Лизино Старобільського пов. Харківської губ., українець, освіта середня. Дружина – Марія Миколаївна, дочка – Валентина. Без визначених занять.
Служитель релігійного культу староцерковної орієнтації, безприхідний піп в м. Суми. Арештований 22.12.1937 р. за а/р агітацію, проведення релігійних обрядів. 30.12.1937 р. засуджений за ст.
54-10 ч.1 до ВМП. Реабілітований 21.11.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.376/.
Созінов Федір Герасимович, 1902 р.н., с. Созіновське Вятської губ., росіянин, освіта нижча.
Дружина – Марія Іванівна, діти – Вадим, Світлана. Завідувач Сумської бази “Заготзерно”. Аре138

Частина І. “Під грифом “таємно”
штований 22.04.1938 р. за участь в к/р військово-повстанській орг-ції. 09.05.1938 р. засуджений за
ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 31.10.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.530-534, 534а, 534е/.
Соін Петро Іванович, 1892 р.н., хут. Беспримянний Урюпинського р-ну Сталінградської обл.,
росіянин, освіта середня. Дружина – Ганна Іванівна, діти – Раїса, Євгенія. Кресляр Сумського заводу ім. Фрунзе. В 1916-1918 рр. служив поручиком в козачих військах. Арештований 07.02.1938 р.
за участь в к/р військово-повстанській орг-ції. 09.05.1938 р. засуджений за ст. 54-2, 54-11 до ВМП.
Реабілітований 09.04.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.893/.
Сокірко Никон Антонович, 1897 р.н., с. Теренці Володарсько-Волинського р-ну Житомирської обл., українець, освіта середня. Дружина – Єлизавета Адамівна. Секретар Кролевецького промкомбінату. В 1915-1916 рр. служив переписувачем у пристава м. Володарськ. Служив в
армії Гетьмана. Арештований 08.03.1938 р. за участь в а/р куркульському угрупуванні. 15.04.1938 р.
засуджений за ст. 54-10 ч.1 до ВМП. Реабілітований 06.03.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.450/.
Сокол Андрій Васильович, 1882 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Анастасія Макарівна, діти – Микола, Ольга, Лідія. Інструктор Грунського райфінвідділу.
Арештований 24.09.1937 р. за участь в а/р повстанській орг-ції, яка мала на меті орг-цію збройного повстання, спрямованого проти радянської влади для створення “Самостійної України”, здійснення шкідницьких і терористичних актів. 08.11.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-7, 54-8, 54-11
до ВМП. Реабілітований 08.10.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.759-767/.
Сокол Марк Васильович, 1895 р.н., с. Грунь Охтирського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Надія Полікарпівна, син – Василь. Колгоспник. В 1918-1920 рр. член ВКП(б). Колишній
червоний партизан, керував повстанням проти німців і гайдамаків на Полтавщині. Арештований
11.03.1933 р. за а/р агітацію, участь в к/р орг-ції. 20.04.1933 р. засуджений за ст. 54-11 до висилки
в Північний край на 3 р. умовно, з-під варти звільнений. Реабілітований 26.12.1989 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.596/.
Сокол Марк Васильович, 1895 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Анастасія Семенівна, діти – Віктор, Василь. Касир приписної каси Охтирського відділення держбанку. Арештований 24.09.1937 р. за участь в а/р повстанській орг-ції, яка мала на меті
орг-цію збройного повстання спрямованого проти радянської влади для створення “Самостійної
України”, здійснення шкідницьких і терористичних актів. 08.11.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-2,
54-7, 54-8, 54-11 до ВМП. Реабілітований 08.10.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.759-767/.
Сокол Михайло Олександрович, 1896 р.н., с. Рибальське Грунського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Марія Дмитрівна, діти – Ганна, Іван. Робітник Грунського лісництва. В
1920 р. брав участь в політбанді Дорожко. Арештований 20.11.1937 р. за участь в повстанській
куркульській орг-ції, яка виступала проти радянської влади. 27.11.1937 р. засуджений за ст.ст. 542, 54-7, 54-8, 54-11 до ВМП. Реабілітований 27.11.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.663-672/.
Соколов Іван Іванович, 1888 р.н., м. Шостка, українець, письменний. Дружина – Варвара
Григорівна, діти –Валентина, Надія, Ніна. Приватний візник на Шосткинській фабриці №6. З
1917 р. член партії есерів. В 1918 р. посильний при німецькому коменданті заводу. В 1919 р. арештовувався як колишній гайдамака. Арештований 10.03.1938 р. за участь в а/р к/р повстанській
есерівській орг-ції. 13.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований
30.12.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.406-408/.
Соколов Петро Андрійович, 1908 р.н., с. Салтикове Дубов’язівського р-ну, українець, письменний. Без визначених занять; син служителя релігійного культу, неодружений. В 1923-1925
рр. член ЛКСМУ. Арештований 09.12.1937 р. за проведення а/р агітації, спрямованої проти радянської влади, виборів в Верховну Раду. 10.12.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ (стаття не вказана).
03.01.1940 р. справу припинено, з-під варти звільнений. /ф.Р-7641, оп.1, спр.122/.
Сокрута Юхим Семенович, 1888 р.н., хут. Пушкарщина Вільшанського р-ну Сумського окр.,
українець, освіта нижча, одружений (інших відомостей немає). Одноосібник. Колишній прапорщик 2-го Дроздовського полку армії Денікіна. Арештований 08.09.1928 р. за а/р агітацію, спрямовану проти заходів радянської влади на селі. 26.10.1928 р. засуджений за ст. 58-10 на 6 місяців
позбавлення волі. Реабілітований 31.10.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.824/.
Сологуб Віктор Григорович, 1889 р.н., с. Гайворон Дмитрівського р-ну Чернігівської обл.,
українець, освіта нижча. Дружина – Варвара Никифорівна, діти – Володимир, Михайло, Микола, Петро, Семен, Анатолій, Катерина, Наталія, Ольга, Марія. Без визначених занять. Кобзармузикант, з дворян (мав свій маєток в с. Юрківці). В 1909-1911 рр. наглядач Роменської повітової
поліції. До 1917 р. працював старшим наглядачем цукрових плантацій Старицького (Буринського) цукрозаводу. В 1918 р. служив в армії Петлюри. В 1931 р. судимий на 7 р. ВТТ за а/р діяльність,
в 1933 р. достроково звільнений. Арештований 25.08.1937 р. за участь в націоналістичній к/р повс139
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танській орг-ції, вербувальну роботу. 19.11.1937 р. засуджений за ст. 54-10 до ВМП. Реабілітований
27.03.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.445/.
Солод Петро Захарович, 1887 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Марія Данилівна, діти – Ганна, Іван, Євдокія. Колгоспник. Арештований14.10.1937 р. за участь
в а/р повстанській орг-ції, яка мала на меті підготовку і здійснення збройного повстання, спрямованого проти радянської влади для створення “Самостійної України”, вербувальну роботу, здійснення терористичних і шкідницьких актів. 08.11.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-7, 54-8, 54-11
на 10 р. ВТТ. Рішенням Особливої Наради при наркомі Внутрішніх справ СРСР від 28.08.1945 р.
термін покарання зменшено на 6 місяців. Рішенням Особливої Наради при Міністрі Держбезпеки СРСР від 22.03.1950 р. висланий на поселення в Північно-Казахстанську обл. Реабілітований
08.10.1957 р., 02.12.1964 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 763, 765*/.
Соломко Митрофан Антонович, 1889 р.н., с. Локотки Шосткинського р-ну, українець, освіта
– неповна середня. Дружина – Наталія Василівна, діти – Василь, Віктор. Викладач української
НСШ с. Локотки. Колишній есер-максималіст. В 1918 р. член організації анархістів. В 1919 р. брав
участь в збройних бандах Шуби, Кривущенка, Артамонова, Марусі. Арештований 02.10.1937 р. за
а/р агітацію, розповсюдження провокаційних чуток. 02.10.1937 р. засуджений за ст.54-10 на 10 р.
ВТТ. Реабілітований 19.06.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.492/.
Солянік Спиридон Гнатович, 1899 р.н., с. Молотове Грунського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Ганна, син – Дмитро. Робітник в колгоспі, колишній куркуль. В 1921 р. судимий за участь в політбанді Чернобая на 10 р. ВТТ. Арештований 01.04.1938 р. за участь в к/р
орг-ції, к/р агітацію, шкідництво. 07.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10, 54-11 до ВМП. Реабілітований 15.01.1958 р. /Фр-7641, оп.1, спр.685/.
Сопливий Григорій Денисович, 1878 р.н., с. В’язове Грунського р-ну, українець, неписьменний, одружений (інших відомостей немає). Одноосібник. Арештований 22.10.1929 р. за а/р агітацію. 13.01.1930 р. засуджений за ст. 58-10 на 3 р. концтабору. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р7641, оп.1, спр.789/.
Сосновський Йосип Антонович, 1888 р.н., с. Дроздове Калушської губ. (Польща), поляк, неписьменний. Дружина – Олена Марківна, діти – Мотря, Степан. Конюх Лебединського районного
партійного комітету. Арештований 05.03.1938 р. за участь в к/р націоналістичній польській повстанській орг-ції. 28.09.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований
17.05.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.931*/.
Спасській Григорій Маркович, 1873 р.н., с. Гудове Глухівського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Варвара Семенівна, діти – Олена, Іван. Колгоспник. Арештований 09.03.1933
р. за участь в к/р повстанській орг-ції. 15.05.1933 р. засуджений за ст. 54-11 на 3 р. концтабору
умовно, з-під варти звільнений. Реабілітований 29.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.593-594/.
Спасьонов Кирило Йосипович, 1878 р.н., с. Солдатське Великописарівського р-ну, росіянин,
малописьменний. Вдівець, діти – Микола, Пилип, Григорій, Анастасія, Марк, Марія, Федір. Пастух
в колгоспі; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений, висланий на Північ за участь в антиколгоспній “волинці”. В 1918 р. був сільським старостою. Колишній голова церковної п’ятидесятки.
Арештований 22.10.1937 р. за проведення к/р роботи. 14.11.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на
10 р. ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.169/.
Співак Яків Антонович, 1904 р.н., с. Плавинище Роменського р-ну, українець, освіта неповна
середня. Дружина – Ганна Євдокимівна, син – Микола. Бригадир в колгоспі в с. Плавинище. Арештований 04.05.1938 р. за участь в к/р націоналістичній орг-ції, к/р роботу. 08.05.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 02.07.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.975-977*/.
Сподін Харитон Григорович, 1876 р.н., с. Ярославець Ярославецького р-ну Конотопського
окр., українець, освіта нижча. Дружина – Ганна Григорівна, дочка – Віра. Середняк. В 1905-1910
рр. служив жандармом в м. Граєво (Польща). Арештований 30.12.1930 р. за а/р агітацію, зрив
заходів радянської влади по колективізації на селі. 18.01.1931 р. засуджений за ст. 54-10 на 3 р. в
Північному краї. Реабілітований 30.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.474/.
Ставицький Василь Васильович, 1881 р.н., с. Мошенка Охтирського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Уляна Семенівна, діти – Григорій, Михайло, Дарія, Євдокія. Без визначених занять; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений. Арештований 13.09.1937 р. за а/р агітацію. 15.10.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.138/.
Ставицький Микола Іванович, 1890 р.н., м. Охтирка, українець, освіта нижча. Дружина –
Марія Якимівна, син – Василь, Раїса. Робітник ходового заводу Охтирської промартілі; колишній
куркуль, в 1930 р. розкуркулений. Арештований 19.07.1937 р. за к/р агітацію, спотворення пор140
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трету Сталіна. 29.09.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 19.12.1956 р.
/ф.Р-7641, оп.1, спр.323*/.
Стадніченко Кузьма Якимович, 1885 р.н., с. Суховерхівка Тернівського р-ну, українець, освіта нижча, одружений (інших відомостей немає). Куркуль. Арештований 21.06.1929 р. за а/р агітацію, спрямовану проти радянської влади на селі. 16.08.1929 р. засуджений за ст. 54-10 на 3 р.
концтабору. Реабілітований 11.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.837/.
Старікова Ганна Симонівна, 1917 р.н., с. Бачівськ Червоного р-ну, українка, освіта середня.
Чоловік –Батеха Максим Євсейович (21.12.1937 р. за участь в право-троцькістській орг-ції засуджений до ВМП, реабілітований 03.12.1957 р.). Машиністка РВК Червоного р-ну. Арештована
07.11.1937 р. як соціально-небезпечний елемент, дружина зрадника батьківщини. 26.03.1938 р.
засуджена на 5 р. ВТТ (стаття не вказана). 05.08.1939 р. справу припинено, з-під варти звільнено.
Інших відомостей немає. /ф.Р-7641, оп.1, спр.480/.
Старінок Савелій Іванович, 1903 р.н., хут. Попельний Радвінської с/р Сновського р-ну (Росія),
українець, освіта нижча, неодружений. Діловод секретно-шифрувального заводу в м. Шостка.
Арештований 04.02.1931 р. за проведення вербовки а/р налаштованих працівників заводу для
проведення терористичних і диверсійних актів на заводі. 03.02.1932 р. засуджений за ст. 54-11 до
позбавлення права проживання в 12 п. (так в документі) з прикріпленням в м. Самара на 3 р., зпід варти звільнений. Реабілітований 06.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.749/.
Старогурський Петро Михайлович, 1874 р.н., с. Марчихина Буда Ямпільського р-ну, українець, освіта – духовна семінарія. Дружина – Ольга Іванівна. Священик с. Жихове Середино-Будського р-ну; син псаломщика. Арештований 02.10.1929 р. за а/р агітацію.29.01.1930 р. засуджений за ст. 54-10 до висилки в Північний край на 3 р. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр.793*/.
Старун Назар Якимович, 1884 р.н., с. Медвеже Талалаївського р-ну, українець, письменний.
Дружина – Мотрона Прокопівна, діти – Лука, Ганна. Без визначених занять; колишній куркуль, в
1931 р. розкуркулений, від висилки втік. В 1918 р. служив в армії Петлюри. Арештований 30.11.1937
р. за а/р антиколгоспну агітацію, розповсюдження провокаційних чуток і настроїв. 03.12.1937 р.
засуджений на 8 р. ВТТ (стаття не вказана). Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.175/.
Старченко Дмитро Федорович, 1918 р.н., с. Олексіївка Томарівського р-ну Курської обл.,
росіянин, освіта нижча, неодружений. Рахівник Михайлівського вогнетривкого заводу ; син куркуля, в 1930 р. розкуркуленого, висланого. В 1936-1937 рр. член ВЛКСМ. Арештований 09.09.1937
р. за а/р агітацію на виробництві, дискредитацію стаханівського руху. 23.09.1937 р. засуджений за
ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 20.04.1955 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.273/.
Старченко Платон Прокопович, 1871 р.н., с. Ротівка Путивльського р-ну, українець, письменний. Дружина – Домна Корніївна, діти – Іван, Микола, Віра. Колгоспник. В 1926-1929 рр.
церковний староста української автокефальної церкви. Арештований 04.04.1938 р. за участь в а/р
націоналістичній орг-ції. 09.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10, 54-11 до ВМП. Реабілітований
17.05.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.934-935/.
Старченко Федір Васильович, 1879 р.н., с. Криничне Суджанського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Ганна Іванівна, діти – Дмитро, Григорій, Катерина. Робітник Михайлівського
вогнетривкого заводу; колишній куркуль, в 1932 р. розкуркулений, від висилки втік; арештовувався за а/р агітацію, під вартою утримувався 4 місяці. Арештований 09.09.1937 р. за а/р агітацію.
29.09.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 03.02.1969 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр.210/.
Степаненко Олександр Петрович, 1897 р.н., хут. Нова Олександрівка Мезенівської с/р Краснопільського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Євдокія Григорівна, діти – Марія. Без визначених занять; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений, від висилки втік. Сектант-баптист.
Арештований 18.10.1937 р. за сектантську діяльність, а/р агітацію, спрямовану проти заходів радянської влади, розповсюдження провокаційних чуток про війну. 15.11.1937 р. засуджений за ст.
54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.126/.
Степаненко Пилип Кирилович, 1881 р.н., с. Есмань Червоного р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Неоніла Дмитрівна, діти – Дмитро, Раїса. Колгоспник; колишній куркуль, в
1930 р. розкуркулений, висланий на 3 р. в м. Котлас. Арештований 09.09.1937 р. за а/р агітацію,
спрямовану проти заходів радянської влади на селі. 20.09.1937 р. засуджений на 8 р. ВТТ (стаття
не вказана). Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.82/.
Степаненко Тимофій Іванович, 1880 р.н., с. Соснівка Шалигинського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Єфросинія Василівна, син – Юхим. Одноосібник; колишній куркуль, в
1930 р. розкуркулений, разом з родиною висланий на Урал. Арештований 12.09.1937 р. за а/р агі141
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тацію, спрямовану проти колгоспного будівництва і радянської влади. 20.09.1937 р. засуджений
на 10 р. ВТТ (стаття не вказана). Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.83/.
Степанченко Іван Андрійович, 1895 р.н., с. Сліпород Некрасівської с/р Глухівського р-ну,
українець, освіта нижча. Дружина – Мотря, діти – Володимир, Микола, Семен, Катерина. Рахівник в колгоспі с. Сліпород. В 1918 р. служив в гайдамацькому штабі. Арештований 26.03.1938 р.
за участь в к/р повстанській орг-ції. 23.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10, 54-11 до ВМП. Реабілітований 31.10.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.448/.
Степура-Сердюков Микола Іванович, 1870 р.н., хут. Степурин Засульської волості Роменського повіту, українець, освіта вища. Дружина – Ївга Андріївна, діти – Ольга, Катерина, Сергій. Ветлікар в м. Ромни; син дрібного поміщика, почесного громадянина. В 1906-1917 рр. член УСДРП.
Арештований 19.03.1929 р. за а/р агітацію, спрямовану проти заходів радянської влади. 07.06.1929
р. засуджений за ст. 58-10 до позбавлення права проживання в Москві, Ленінграді, Ростові-наДону, зазначених губерніях і округах УРСР з прикріпленням до зазначеного місця проживання
на 3 р. Реабілітований 30.10.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.822/.
Стеценко Василь Іванович, 1891 р.н., м.Конотоп, українець, освіта нижча. Дружина – Олександра Дорофіївна, діти – Євген, Олександр. Експедитор Конотопського механічного заводу. В
1917-1925 рр. член УСДРП. З 1926 р. хорист автокефальної церкви. Арештований 07.04.1931 р. за
участь в повстанській орг-ції. 05.02.1932 р. засуджений за ст. 54-12 на 3 р. концтабору умовно, з-під
варти звільнений. Реабілітований 04.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.587/.
Стеценко Федір Павлович, 1881 р.н., м. Лебедин, українець, освіта – початкове училище.
Дружина – Антоніна Костянтинівна, діти – Леонід, Павло, Віктор. Вантажник Лебединського райлісгоспу, колишній куркуль, від розкуркулювання і висилки втік. В 1917-1918 рр. був членом земської управи Лебединського повіту. В 1922-1928 рр. церковний староста. В 1929 р. арештовувався
за к/р діяльність за ст. 54-10, під вартою утримувався 1,5 місяці. Арештований 03.08.1937 р. за а/р
агітацію, наклепи на радянську владу і стан в СРСР. 17.09.1937 р. засуджений за ст.54-10 ч.1 на 10
р. ВТТ. Реабілітований 28.10.1959 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.208*/.
Стеценко Юхим Іванович, 1881 р.н., м. Конотоп, українець, освіта нижча. Дружина – Феодосія, діти – Василь, Анатолій, Олександр, Леонід. Завгосп школи ФЗУ залізничного транспорту
ст. Конотоп; син торговця. В 1917-1918 рр. член партії українських с-д меншовиків (так в документі). Під час правління гетьмана і Петлюри був членом міської управи. Брав активну участь в
автокефальному русі. Арештований 16.04.1938 р. за участь в а/р націоналістичній повстанській
орг-ції. 23.04.1938 р. засуджений за ст. 54-11 до ВМП. Реабілітований 17.10.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр.350/.
Стецюра Антон Захарович, 1874 р.н., с. Семенівка Липоводолинського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Дарія Петрівна, син – Зиновій (брав участь в білобандитській банді Чорнобука, за що в 1919 р. був розстріляний червоними військами). Колгоспник; колишній куркуль. До
1911 р. був заступником волосного судді в с. Семенівка. Арештований 30.07.1937 р. за а/р агітацію.
29.09.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр.140/.
Стецюра Іван Гнатович, 1896 р.н., с. Пархомівка Краснокутського р-ну, українець, освіта середня. Дружина – Марія Іллівна, син – Леонід. Вчитель НСШ с. Ясенове Охтирського р-ну. Арештований 17.12.1937 р. за участь в а/р націоналістичній повстанській орг-ції. 25.12.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 24.09.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.992/.
Стешенко Кузьма Іванович, 1897 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Анастасія Андріївна. Колгоспник. Арештований 20.11.1937 р. за участь в а/р повстанській
орг-ції, яка виступала проти радянської влади. 27.11.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-7, 54-8,
54-11 на 8 р. ВТТ. Реабілітований 27.11.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.663-672/.
Столяревський Володимир Андрійович, 1892 р.н., с. Грязне Краснопільського р-ну, українець, освіта неповна вища. Дружина – Любов Порфирівна, діти – Ольга, Леонід. Плановик Сумиторгу. Колишній прапорщик царської армії. Арештований 08.04.1938 р. за участь в к/р військовоповстанській орг-ції, вербувальну роботу. 24.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП.
Реабілітований 31.10.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.530-534, 534а/.
Стороженко Сергій Микитович, 1890 р.н., м. Суми, українець, освіта середня. Дочка – Наталія. Постачальник Іволжанського спиртозаводу. Арештований 27.03.1938 р. за участь в к/р повстанській орг-ції “РОВС”, проведення а/р агітації. 10.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-7, 54-11
до ВМП. Реабілітований 23.07.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.974/.
Стрижак Володимир Антонович, 1881 р.н., с. Буди Грунського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Феодосія Якимівна, діти – Єрофій, Григорій, Ілля. Колгоспник; колишній куркуль, в
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1931 р. розкуркулений. Арештований 20.11.1937 р. за участь в а/р повстанській орг-ції, яка виступала проти радянської влади. 27.11.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 до ВМП. Реабілітований 27.11.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.663-672/.
Ступак Андрій Аврамович, 1889 р.н., с. Клишки Шосткинського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Уляна Іванівна, син – Микола. Колгоспник. Арештований 15.04.1938 р. за участь в
а/р українській націоналістичній к/р есерівській орг-ції. 24.04.1938 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1,
54-11 до ВМП. Реабілітований 01.08.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.294-297/.
Суббота Йосип Тимофійович, 1893 р.н., с. Куземине Грунського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Наталія Трохимівна, син – Леонід. Рахівник в колгоспі. В 1917 р. член партії есерів.
В 1918 р. брав участь в орг-ції “Просвіта”. В 1921-1931 рр. член КП(б)У, виключений за відмову від
призначення на роботу в Бурят-Монголію. Арештований 23.10.1937 р. за к/р діяльність. 27.11.1937
р. засуджений за ст.54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 06.07.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.360/.
Судак Петро Лукич, 1900 р.н., с. Підлипне Конотопського р-ну, українець, освіта середня.
Дружина – Катерина Калениківна, діти – Галина, Тамара, Ліна. Без визначених занять (05.11.1937
р. звільнений з посади вчителя школи №50 ст. Конотоп); син колишнього куркуля. В 1918 р. при
Петлюрі був організатором “Просвіти” в с. Підлипне. Арештований 20.11.1937 р. за а/р агітацію,
спрямовану проти колгоспного ладу. 21.11.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ (стаття не вказана).
Реабілітований 30.07.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.540/.
Сук Йосип Іванович, 1888 р.н., с. Буди Грунського р-ну, українець, освіта нижча, одружений
(інших відомостей немає). Одноосібник. Арештований 24.10.1929 р. за а/р агітацію. 13.01.1930 р.
засуджений за ст. 58-10 до висилки в Північний край на 3 р. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.788/.
Сук Павло Федотович, 1884 р.н., с. Буди Грунського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина
– Ольга Володимирівна, діти – Василь, Олександра. Без визначених занять; колишній куркуль, в
1930 р. розкуркулений, висланий. Арештований 08.09.1937 р. за а/р агітацію. 29.09.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1. на 10 р. ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.142/.
Сук Прокіп Кирилович, 1882 р.н., с. Буди Грунського р-ну, українець, малописьменний,
одружений (інших відомостей немає). Одноосібник. Арештований 24.10.1929 р. за а/р агітацію.
13.01.1930 р. засуджений за ст. 58-10 до висилки в Північний край на 3 р. Реабілітований 16.11.1989
р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.788/.
Сукачов Іван Степанович, 1883 р.н., м. Охтирка, українець, освіта нижча. Дружина – Ганна
Миколаївна. Без визначених занять. В 1908-1916 рр. пристав царської поліції. В 1918 р. помічник
начальника гетьманської повітової варти. В 1919 р. пристав в Білгородському повіті. В 1921 р. був
засуджений за службу в поліції і білих на 5 р. позбавлення волі. Арештований 01.09.1937 р. за к/р
агітацію. 26.10.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р7641, оп.1, спр.172/.
Сукачов Іван Трохимович, 1892 р.н., с. Боромля Тростянецького р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Парасковія Дмитрівна. Рахівник Боромлянського лісництва. Колишній підпоручик армії Денікіна. Арештований 05.03.1938 р. за участь в українській повстанській к/р орг-ції.
09.05.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 27.03.1957 р. /Фр-7641, оп.1,
спр.444/.
Сумцов Іван Михайлович, 1888 р.н., с. Миропілля Миропільського р-ну, росіянин, малописьменний, неодружений. Куркуль, в 1930 р. розкуркулений, від висилки втік. Під час денікінщини видавав червоних партизан і членів їх родин. Арештований 22.02.1931 р. за а/р діяльність.
12.05.1931 р. засуджений за ст.ст. 54-10, 81 до висилки в Північний край на 3 р. Реабілітований
30.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.744/.
Сусол Олексій Савелійович, 1894 р.н., с. Клишки Шосткинського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Катерина Іванівна. Одноосібник. В 1919 р. арештовувався за дезертирство (за
релігійними переконаннями) з Червоної Армії, під вартою утримувався 2 тижні. Арештований
14.12.1937 р. за участь в а/р українській націоналістичній к/р есерівській орг-ції. 24.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 01.08.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.294-297/.
Сухіненко Стефан Олександрович, 1897 р.н., м. Суми, росіянин, освіта – церковно-приходська школа. Дружина – Марія Пилипівна. Плановик Сумського радгосптрансу. В 1917 р. доброволець загону червоних партизан Маслова, брав участь в боях проти Петлюри під Житомиром. В
1919 р. підпоручик 2-го Дроздовського полку армії Денікіна, з якою в 1920 р. емігрував в Єгипет. В
1921 р. повернувся в СРСР, був судимий за службу в білій армії на 1,5 р. концтабору. В 1933 р. арештовувався за к/р діяльність. Арештований 23.12.1937 р. за а/р агітацію. 09.12.1937 р. засуджений
за ст.54-10 ч.1 до ВМП. Реабілітований 25.01.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.434*/.
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Сухов Євгеній Васильович, 1903 р.н., м. Трубчевськ Орловської губ., росіянин, освіта середня.
Дружина – Раїса Іванівна. Плановик в Сумській артілі. Арештований 20.04.1938 р. за участь в к/р
військово-повстанській орг-ції. 24.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 31.10.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.530-534, 534а/.
Суховій Никифір Васильович, 1879 р.н., с. Ямне Великописарівського р-ну, українець, неписьменний. Вдівець, діти – Федір, Дмитро. Сторож Великописарівської МТС; колишній куркуль,
в 1929 р. частково розпроданий за невиконання плану хлібозаготівель. Сектант-”підгорновець”.
Арештований 10.09.1937 р. за к/р агітацію, розповсюдження к/р чуток про війну, висловлював
невдоволення колгоспним ладом. 23.09.1037 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.141/.
Сучко Яків Васильович, 1888 р.н., м. Конотоп, українець, освіта нижча. Дружина – Парасковія Петрівна, діти – Олександра, Олімпіада. Слюсар ремонтного цеху КПВРЗ. В 1917-1920 рр.
член партії лівих есерів-боротьбистів. Арештований 11.03.1938 р. за участь в есеро-меншовистській націоналістичній повстанській орг-ції. 25.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-7, 54-10, 54-11 до
ВМП. Реабілітований 24.02.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.383-386/.
Сущенко Андрій Олександрович, 1896 р.н., с. Дубовичі Глухівського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Олександра Данилівна, діти – Павло, Агнеса, Леонід. В 1923-1928 рр. священик автокефальної церкви. Помічник бухгалтера Шосткинської фабрики-кухні. Арештований
31.03.1938 р. за участь в а/р націоналістичній орг-ції. 09.04.1938 р. засуджений за ст.ст.54-10 ч.1,
54-11 до ВМП. Реабілітований 17.05.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.934-935/.
Суяров Григорій Петрович, 1878 р.н., м. Путивль, українець, освіта нижча. Дружина –Євдокія Іллівна. Пенсіонер, колишній робітник модельного складу КПВРЗ. В 1917-1925 рр. член партії
меншовиків. Арештований 22.04.1938 р. за участь в есеро-меншовистській націоналістичній повстанській організації. 25.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-7, 54-10, 54-11 до ВМП. Реабілітований
24.02.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.383-386/.
Суяров Дмитро Єгорович, 1910 р.н., с. Вербове Склярівської с/р Хотінського р-ну, українець,
освіта нижча. Дружина – Євдокія Миронівна, син – Володимир. Пічник в колгоспі с. Склярівка.
Арештований 01.04.1948 р. за те, що під час служб в радянській армії, в жовтні 1944 р. був полонений. Перебуваючи в німецькому полоні, в грудні 1944 р. був завербований в РОА[39], навчався у
розвідшколі і готувався до розвіддіяльності в тилу російських військ. В травні 1948 р. побив колгоспника. 28.07.1948 р. засуджений за ст.ст. 54-1 “б”, 70 ч.2 КК УРСР на 10 р. ВТТ. Реабілітований
15.01.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.465/.
Суяров Дмитро Іванович, 1880 р.н., с. Кровне Хотінського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Марія Яківна, діти – Катерина, Пелагея, Ганна, Євдокія, Григорій, Петро. Рахівник
колгоспу с. Кровне. Арештований 10.04.1938 р. за участь в військово-бойовій повстанській орг-ції,
к/р роботу. 19.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 17.07.1956 р. /ф.Р7641, оп.1, спр.543/.

Т

Талан Григорій Сергійович, 1892 р.н., с. Холопкове (тепер Перемога) Глухівського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Ольга Михайлівна, діти – Зоя, Оксана. Бухгалтер Глухівської
спілки мисливців і рибалок. В 1919 р. сотник армії Петлюри, з якою в 1920 р. емігрував в Польщу. В 1922 р. повернувся в СРСР. Арештований 09.10.1930 р. як соціально-небезпечний елемент.
11.11.1930 р. засуджений за ст. 54-10 на 3 р. концтабору. Реабілітований 14.12.1989 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.721/.
Талащенко Олена Гнатівна, 1898 р.н., ст. Ворожба, українка, освіта середня. Чоловік – Степан
Григорович (20.11.1937 р. за належність до військового заколоту і шкідницьку діяльність в полку
засуджений до ВМП. Реабілітований 23.11.1957 р.). Домогосподарка. Арештована 21.10.1937 р. як
дружина зрадника Батьківщини. 16.12.1937 р. засуджена на 8 р. ВТТ (стаття не вказана). Реабілітована 22.01.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.427/.
Танцуров Никифір Пархомович, 1881 р.н., с. Бочечки Конотопського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Олена Овсіївна, діти – Максим, Петро, Марія. Колгоспник; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений, разом з сином Максимом висланий на Північ на 3 р. Арештований
29.09.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану проти партії і уряду, проти підписки на позику “Оборона країни”. 01.12.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ (стаття не вказана). 06.10.1939 р. помер в Вятському ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.92/.
Тараненко Микола Романович, 1897 р.н., м. Суми, українець, освіта неповна середня. Дружина – Ніна Сергіївна, діти – Валерій, Віктор, Вадим. Без визначених занять. В 1913-1915 рр. пра-
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цював в Сумській конторі цукрозаводчика Харитоненка на різних роботах. В 1918 р. хорунжий
армії гетьмана, підпоручик армії Петлюри, рядовий 4-го полку “Січових стрільців”[40]. В 1919 р.
служив в 11 полку Сірожупанної дивізії. В 1922 р. арештовувався за ухилення від реєстрації тих,
що служили в білих арміях, за що був засуджений на 4 місяці позбавлення волі. Арештований
14.02.1933 р. за к/р діяльність за ст. 54-10 ч.1. 26.03.1933 р. справу припинено. До 1937 р. працював бухгалтером Сумської райспоживспілки. Арештований 08.12.1937 р. за приховування служби
в білих арміях, а/р агітацію, підривну роботу, спрямовану на зрив м’ясозаготівель і заготівель
овочів шляхом створення фінансових труднощів. 09.12.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 до ВМП.
Реабілітований 16.04.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.923*/.
Таранець Яків Опанасович, 1889 р.н., м. Суми, українець, освіта нижча. Дружина – Катерина
Федорівна, дочка – Лідія. Головний бухгалтер Сумської торгової бази Головмосхлоппрому. Арештований 20.04.1938 р. за участь в к/р військово-повстанській орг-ції. 24.04.1938 р. засуджений за
ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 31.10.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.530-534, 534а/.
Тарасенко Семен Григорович, 1884 р.н., с. Підлипне Конотопського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Наталія Вакулівна, діти – Іван, Парасковія. Слюсар ремонтного цеху КПВРЗ. Арештований 21.04.1938 р. за участь в есеро-меншовистській націоналістичній повстанській
орг-ції. 25.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-7, 54-10, 54-11 до ВМП. Реабілітований 24.02.1956 р.
/ф.Р-7641, оп.1, спр.383-386/.
Тарасенко Тихін Євдокимович, 1878 р.н., с. Обтове Кролевецького р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Пелагея Пилипівна, діти – Катерина, Ганна. Завідувач скотофермою
колгоспу в с. Обтове. Арештований 14.06.1937 р. за участь в есерівській к/р орг-ції. 22.10.1937 р.
засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 06.02.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.418/.
Татаренко Кузьма Кирилович, 1885 р.н., с. Малий Бобрик Краснопільського р-ну, українець,
малописьменний, вдівець, дочка – Марія (інших відомостей немає). Робітник Грязнянського цукрозаводу; колишній куркуль-торговець, в 1931 р. розпроданий. В 1931 р. арештовувався за к/р
діяльність, під вартою утримувався 2 місяці. Арештований 12.09.1937 р. за проведення к/р агітації.
16.10.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. 17.04.1938 р. помер в ВТТ. Реабілітований
30.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.200/.
Тебенко Юхим Федорович, 1896 р.н., с. Тихоновичі Крюківського р-ну Чернігівської обл., українець, освіта нижча. Дружина – Надія Василівна, син – Леонід. Заступник головного бухгалтера
Василівського спиртозаводу Штепівського р-ну; син куркуля-торговця, в 1929 р. розкуркуленого.
В 1919-1920 рр. служив в армії Денікіна. Арештований 03.04.1938 р. за участь в а/р націоналістичній повстанській орг-ції. 09.05.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований
01.09.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.473/.
Темченко Хома Федорович, 1888 р.н., с. Запсілля Миропільського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Параскева. Голова Миропільської промартілі. Колишній церковний староста.
Арештований 09.04.1938 р. за участь в к/р націоналістичній орг-ції. 16.04.1938 р. засуджений за
ст.ст. 54-2, 54-8, 54-11 до ВМП. Реабілітований 16.04.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.936/.
Теодорович Михайло Михайлович, 1889 р.н., с. Рогозна Кобринського повіту Гродненської
губ. (Польща), росіянин, освіта середня, неодружений. Викладач Сумського артучилища. Арештований 18.04.1938 р. за участь в к/р військово-повстанській орг-ції. 21.04.1938 р. засуджений за
ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 31.10.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.530-534, 534а, 534ж/.
Теодорович Олександр Михайлович, 1895 р.н., с. Рогозна Кобринського повіту Гродненської губ. (Польща), українець, освіта неповна вища. Дружина – Ольга Яківна, діти – Віктор, Владислав. Начальник учбової частини Сумської школи ППО ПО. Колишній підпоручик царської армії.
Арештований 04.03.1938 р. за участь в к/р військово-повстанській орг-ції. 24.03.1938 р. засуджений
за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 31.10.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.530-534, 534а/.
Терещенко Іван Юхимович, 1875 р.н., с. Пигарівка Середино-Будського р-ну, українець, малописьменний. Діти – Микола, Іван, Петро. Сторож Суземського лісоскладу Західної обл.; колишній куркуль, в 1931 р. розпроданий, разом з родиною висланий на Урал. В 1932 р. разом з
сином Іваном з висилки втік і повернувся в с. Пигарівка, дружина померла на Уралі. Арештований 07.09.1937 р. за проведення а/р агітації, спрямованої проти колгоспного будівництва, проти
підписки на позику “Оборона країни”. 28.10.1937 р. засуджений на 8 р. ВТТ (стаття не вказана).
Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.95*/.
Терно Антон Лукич, 1901 р.н., с. Бербениці Лохвицького р-ну, українець, освіта вища, одружений (інших відомостей немає). Завідувач Жабківською сільськогосподарською школою
Лохвицького р-ну Роменського окр. В 1919-1921 р. член ВКП(б). Арештований 20.05.1929 р. за а/р
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агітацію. 28.10.1929 р. засуджений за ст. 58-10 КК РСФРР до висилки в Північний край на 3 р. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.940/.
Тимошенко Григорій Якович, 1879 р.н., с. Тулиголове Глухівського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Наталія Тихонівна. Робітник Кролевецького лісництва; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений. Неодноразово, разом з дружиною, був судимий за спекуляцію
мануфактурою. До виселення не підлягав через відбуття покарання у в’язниці. Арештований
12.09.1937 р. за а/р агітацію, висловлювання терористичних настроїв. 20.09.1937 р. засуджений на
10 р. ВТТ (стаття не вказана). Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.96/.
Тимошенко Конон Митрофанович, 1887 р.н., с. Локотки Шосткинського р-ну, українець,
освіта нижча. Дружина – Апестинія Володимирівна, діти –Тетяна, Іван. Слюсар-кочегар Шосткинської районної лікарні. В 1918 р. повернувся з в австрійського полону. В 1932 р. арештовувався
за зберігання золотої валюти, під вартою утримувався 15 діб. Арештований 30.12.1937 р. за а/р
агітацію, розповсюдження наклепів на заходи радянської влади, піднесення фашистської Німеччини, підрив колгоспного руху. 22.02.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-6, 54-10 ч.2 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 25.12.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.603/.
Тимченко Григорій Сидорович, 1878 р.н., хут. Черці Козельненської с/р Недригайлівського
р-ну, українець, неписьменний. Дружина – Ганна Вакулівна, діти – Григорій, Марія. Без визначених занять; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений, від висилки втік. Арештований 10.09.1937
р. за проведення а/р агітації, спрямованої проти радянської влади, колгоспів, розповсюдження
чуток про війну і гибель радянської влади. 27.11.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ.
Реабілітований 30.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.227/.
Тимченко Іван Васильович, 1882 р.н., с. Перекопівка Глинського р-ну, українець, письменний. Дружина – Наталія Федорівна, діти – Пилип, Костянтин, Василь, Павло, Петро. Колгоспник;
колишній куркуль, в 1932 р. розкуркулений, судимий за невиконання державних зобов’язань на 6
р. позбавлення волі. В 1918-1919 рр. мав зв’язок із штабом армії Денікіна, видавав червоних партизан. В 1920 р. мав зв’язок з бандою Кирила. Арештований 02.11.1937 р. за проведення а/р агітації,
спрямованої проти заходів на селі. 15.11.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ (стаття не вказана). Реабілітований 04.10.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.49/.
Тимченко Федір Антонович, 1889 р.н., м. Білопілля Білопільського р-ну, українець, освіта
нижча, одружений (інших відомостей немає). Середняк. Арештований 20.10.1929 р. за а/р агітацію. 18.01.1930 р. засуджений за ст. 54-10 на 3 р. концтабору. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р7641, оп.1, спр.787/.
Титаренко Федір Автономович, 1882 р.н., с. Річки Білопільського р-ну, українець, освіта нижча. Діти – Федір, Іван, Ганна. Машиніст Річківської МТС; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений, висланий на Північ, в 1933 р. з висилки втік. В 1934 р. судимий за втечу з висилки на 3 р.
ВТТ. Підозрюваний в участі у підпалі в 1934 р. ремонтних майстерень Річківської МТС. Арештований 04.10.1937 р. за проведення а/р роботи на селі проти існуючого землеустрою, податкової
політики, за проведення шкідницької діяльності. 05.12.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-7, 54-10 ч.1
на 10 р. ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.218/.
Тишаєв Харитон Павлович, 1897 р.н., с. Нова Слобода Путивльського р-ну, росіянин, освіта
нижча. Дружина – Домна, діти – Іван, Василь. Антоніна. Вантажник на ст. Тьоткине; колишній
куркуль. В 1929 р. був засуджений за бандитизм на 10 р. ВТТ на Соловках. Арештований 23.03.1935
р. за к/р агітацію, терористичні настрої, наміри спалити село, розповсюдження провокаційних
чуток. 04.07.1935 р. засуджений за ст. 54-8 (54-10) на 3 р. ВТТ. Реабілітований 30.12.1989 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.696/.
Тищенко Лука Вікторович, 1896 р.н., с. Карпилівка Грунського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Тетяна, діти – Ліда, Володимир, Микола. Колгоспник. Арештований 20.04.1938 р. за
участь в а/р повстанській орг-ції, яка мала на меті повалення радянської влади шляхом збройного
повстання. 24.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 12.12.1956 р.
/ф.Р-7641, оп.1, спр.365-366/.
Тищенко Олександр Данилович, 1896 р.н., с. Уздиця Глухівського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Оксана, діти –Павло, Іван, Михайло. Колгоспник. В 1918-1919 рр. служив у гайдамаків. В 1932 р. був засуджений за а/р агітацію на 3 р. позбавлення волі. Арештований 16.04.1938
р. за участь в а/р українській націоналістичній к/р орг-ції. 17.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10,
54-11 до ВМП. Реабілітований 26.03.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.879-880/.
Тищенко Семен Йосипович, 1896 р.н., хут. Глущиха Артюхівської с/р Роменського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Ганна Никифорівна, діти – Олексій, Марія, Василь, Катерина, Іван. Одноосібник; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений. Арештований 19.02.1934 р.
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за участь в к/р орг-ції СВУ. 27.03.1934 р. засуджений за ст. 54-11 до висилки в Північний край на 3
р. Реабілітований 30.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.627/.
Тімошевський Віктор Андрійович, 1892 р.н., с. Масани Чернігівської обл., українець, освіта
неповна вища, неодружений. Вчитель; син священика (інших відомостей немає). Колишній прапорщик царської армії. В 1918-1919 рр. служив в арміях Денікіна і Петлюри. В 1922 р. нелегально
перейшов кордон з СРСР в Польщу, де мав зв’язок з українським і російським еміграційними
комітетами. В 1923 р. нелегально повернувся в СРСР. Арештований 04.04.1933 р. за проведення
роботи по створенню к/р повстанської орг-ції з метою збройного виступу проти радянської влади. 15.05.1933 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 на 3 р. концтабору. Реабілітований 29.12.1989 р.
/ф.Р-7641, оп.1, спр.593-594*/.
Тімченко Гнат Кірович, 1880 р.н., м. Конотоп Конотопського р-ну, освіта нижча, українець.
Дружина – Агрипина Антонівна, діти – Микола, Іван, Василь, Костянтин, Ганна. Без визначених
занять. Арештований 01.04.1920 р. за дезертирство з Червоної Армії і добровільну службу в арміях гетьмана, Петлюри, Денікіна. Рішенням засідання Чернігівської губернської надзвичайної
комісії по боротьбі з к/р, спекуляцією і посадовими злочинами від 28.05.1920 р. відправлений в
розпорядження Повітвоєнкому для відправки в штрафну роту. Реабілітований 23.08.1994 р. /ф.Р7641, оп.1, спр.505*/.
Тітаренко Євгеній Федорович, 1889 р.н., с. Нова Олександрівка Буринського р-ну, українець,
письменний. Дочка – Анастасія (інших відомостей немає). Одноосібник. Сектант-баптист. Арештований 17.09.1929 р. за проведення а/р агітації, спрямованої проти заходів радянської влади
на селі. 18.01.1930 р. засуджений за ст. 58-10 на 3 р. концтабору. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р7641, оп.1, спр.779*/.
Тітяєв Федір Мефодійович, 1906 р.н., с. Телятникове Льговського р-ну Курської обл., росіянин, освіта вища. Дружина – Варвара Іванівна, діти – Олександр, Борис. Куратор Київської фабрики “Київмолоко”. В 1926-1937 рр. член ВКП(б), виключений як троцькіст. Арештований 22.06.1937
р. за участь в к/р троцькістському угрупуванні, к/р агітацію. 17.10.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-10
ч.1, 54-11 на 3 р. ВТТ. Реабілітований 29.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.597*/.
Ткаченко Василь Юхимович, 1883 р.н., хут. Кудрявий Височанської с/р Охтирського р-ну,
українець, освіта нижча, одружений (інших відомостей немає). Куркуль розкуркулений. Арештований 05.06.1929 р. за а/р агітацію, спрямовану проти заходів радянської влади на селі, нездачу
хлібних надлишків. 26.07.1929 р. засуджений за ст. 54-10 до висилки в Північний край. Реабілітований 07.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.849/.
Ткаченко Гаврило Павлович, 1883 р.н., хут. Нарбутівка Червоної с/р Червоного р-ну, українець, неписьменний. Дружина – Євдокія Тимофіївна, діти – Федір, Іван, Данило, Марина. Без
визначених занять; колишній куркуль, в 1931 р. розкуркулений, від висилки втік. Арештований
28.09.1937 р. за а/р агітацію, висловлювання поразницьких настроїв. 31.10.1937 р. засуджений на
10 р. ВТТ (стаття не вказана). Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.50/.
Ткаченко Михайло Максимович, 1903 р.н., с. Писарівка Хотінського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Марфа Петрівна. Тесля Іволжанського спиртозаводу; син куркуля, в 1932 р.
розпроданого за несплату податків. Арештований 28.03.1938 р. за участь в к/р повстанській орг-ції
РОВС, проведення а/р агітації. 10.04.1938 р. засуджений за ст.ст.54-2, 54-7, 54-11 до ВМП. Реабілітований 23.07.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.974/.
Тобілевич Іван Михайлович, 1896 р.н., с. Білка Перемишлянського повіту Льговського окр.
(Польща), галичанин, освіта середня. Дружина – Марія Дмитрівна, діти – Борис, Володимир, Євгенія, Людмила. Без визначених занять, колишній вчитель в Краснопільському р-ні. В 1933 р. в
Ростові-на-Дону був засуджений за к/р дії, зрив колективізації на 3 р. позбавлення волі. Арештований 09.02.1938 р. за участь в українській військово-націоналістичній орг-ції. 23.03.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 05.06.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.483-484*/.
Товстоноженко Олександр Тарасович, 1905 р.н., с. Мезенівка Краснопільського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Людмила Петрівна, діти – Тамара, Юрій, Юлія, Євгенія. Помічник
бухгалтера Краснопільського маслозаводу. Арештований 22.04.1938 р. за участь в к/р повстанській орг-ції, яка мала на меті повалення радянської влади. 09.05.1938 р. засуджений за ст.ст.54-2,
54-11 до ВМП. Реабілітований 16.04.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.908-909/.
Товстуха Григорій Степанович, 1875 р.н., с. Клишки Шосткинського р-ну, українець, освіта нижча. Син – Андрій (інших відомостей немає). Без визначених занять; колишній куркуль, в
1931 р. розкуркулений. Арештований 14.04.1938 р. за участь в а/р українській націоналістичній
к/р есерівській орг-ції. 24.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований
01.08.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.294-297/.
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Товстуха Йосип Григорович, 1899 р.н., с. Клишки Шосткинського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Олександра Миронівна, діти – Катерина, Ганна, Микола. Візник на торфорозробках крохмального заводу в Шосткинському р-ні. Арештований 14.04.1938 р. за участь в а/р
українській націоналістичній к/р есерівській орг-ції. 24.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.1,
54-11 до ВМП. Реабілітований 01.08.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.294-297/.
Тодор Панас Хомич, 1877 р.н., с. Панасівка Липоводолинського р-ну, українець, неписьменний. Дружина – Наталія Іванівна, син – Михайло. Без визначених занять; колишній куркуль, в 1930
р. розкуркулений. Арештований 12.09.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану проти заходів партії і
радянської влади. 16.10.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 16.11.1989
р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.146/.
Токарь Василь Якович, 1881 р.н., с. Бишкінь Лебединського р-ну, українець, малописьменний, одружений (інших відомостей немає). Середняк; колишній куркуль, в 1928 р. розкуркулений. В 1918-1925 рр. церковний староста. Арештований 02.07.1929 р. за а/р агітацію. 18.01.1930 р.
за ст. 54-10 на 3 р. концтабору. Реабілітований 15.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.801/.
Токмань Петро Антонович, 1880 р.н., с. Іваниця Недригайлівського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Мотрона Іванівна, діти – Михайло, Григорій. Робітник радгоспу ім.
Калініна Липоводолинського р-ну; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений. Арештований
12.09.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану проти радянської влади, колгоспів, підписки на позику
“Оборона країни”. 29.09.1937 р. засуджений за ст.54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 30.12.1989
р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.199/.
Томашевський Микола Федорович, 1895 р.н., м. Лянцкорунь Вінницької обл., українець,
освіта вища. Дружина – Олена Семенівна, члени родини знаходяться в еміграції. Пенсіонер,
син поліцейського пристава. Колишній офіцер царської і білої армій. Арештований 11.12.1934
р. як родич представника білогвардійської терористичної орг-ції РОВС в Румунії і за зв’язок з
ним. 04.03.1935 р. засуджений за ст. 54-11 на 3 р. ВТТ. Реабілітований 29.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр.699/.
Тонконогов Микита Григорович, 1884 р.н., с. Крещатик Воронезької губ., росіянин, малописьменний. Дружина – Ганна Євдокимівна, син – Іван. Без визначених занять. З 1925 р. в член
секти євангельських християн. В 1925-1926 рр. член баптистського “Загону Еммануїла”. До 1933 р.
держав молитовний будинок баптистів в м. Лебедин. Арештований 04.12.1937 р. за а/р проповідницьку діяльність серед населення м. Лебедин. 09.12.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р.
ВТТ. Реабілітований 06.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.248/.
Топчієв Євсей Самійлович, 1871, с. Карпилівка Дяківської с/р Буринського р-ну, українець,
малописьменний. Діти – Максим, Сергій. Колгоспник; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений, висланий з родиною на Північ. Арештований 29.11.1937 р. за антиколгоспну агітацію, розповсюдження провокаційних чуток. 01.12.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ (стаття не вказана). За
а/р агітацію серед сокамерників в’язниці в м. Конотоп і підготовку гуртової втечі, висловлювання
терористичних поглядів 08.05.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-8, 54-10, 54-11 до ВМП. Реабілітований 23.07.1958 р., 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 93*, 964/.
Топчій Арсентій Сергійович, 1879 р., с. Юрківці Талалаївського р-ну, українець, письменний.
Дружина – Парасковія. Колгоспник; колишній куркуль, в 1931 р. розкуркулений і засуджений за
участь в к/р орг-ції СВУ за ст.ст. 54-2, 54-11 на 8 р. висилки на Біломорканал. З висилки повернувся
в 1936 р. Арештований 19.07.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану проти заходів радянської влади
на селі, проти колгоспного будівництва. 08.09.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ (стаття не вказана).
Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.94/.
Тоцький Іван Якович, 1876 р.н., с. Гайворон Дмитрівського р-ну Конотопського окр., українець, малописьменний, одружений (інших відомостей немає). Куркуль. Арештований 02.11.1929
р. за а/р агітацію. 18.01.1930 р. засуджений за ст. 54-10 до висилки в Північний край на 3 р. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.797/.
Требухов Микола Семенович, 1879 р.н., м. Суми, українець, освіта нижча. Дружина – Валентина Федорівна, син – Валер’ян. Вагівник ст. Охтирка. Під час перебування білих на території
Чутівського р-ну Полтавської обл. працював начальником ст. Кочубеївка, активно допомагав білогвардійцям, безперебійному перевезенню живої сили і військового спорядження для боротьби
з Червоною Армією. В 1929 р. арештовувався за к/р агітацію. Арештований 13.02.1938 р. як вороже налаштований проти заходів радянської влади, проведення к/р агітації, спрямованої на повалення існуючого ладу, агітацію за саботаж в виконанні сільгоспподатків і хлібозаготівлі. 11.05.1938
р. засуджений за ст. 54-1 “а” до ВМП. Реабілітований 11.09.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.1000/.
148

Частина І. “Під грифом “таємно”
Трипольський Олексій Семенович, 1880 р.н., м. Кролевець Кролевецького р-ну, українець,
освіта нижча, одружений (інших відомостей немає). Займався городництвом і випіканням хліба
на дому. В 1917 р. служив в кролевецькому “Вільному козацтві”; брав участь в затриманні банди
Скубовських. Арештований 14.02.1929 р. за а/р агітацію. 16.08.1929 р. засуджений на 3 р. концтабору. Реабілітований 30.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.756*/.
Тріус Григорій Павлович, 1910 р.н., с. Хустянка Смілівського р-ну, українець, освіта середня.
Дружина – Парасковія Онуфріївна, діти – Іван. Євдокія. Помічник майстра Протасівського маслозаводу Смілівського р-ну. Арештований 31.10.1937 р. за участь в а/р націоналістичній орг-ції.
19.11.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 16.01.1957 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.466-469/.
Троман Павло Карпович, 1893 р.н., с. Обтове Кролевецького р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Парасковія Іванівна, син – Андрій. Колгоспник. Арештований 10.06.1937 р. за
участь в есерівській к/р орг-ції. 22.10.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 06.02.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.418/.
Троценко Григорій Васильович, 1898 р.н., с. Тростянець Тростянецького р-ну, українець,
освіта середня. Дружина – Ксенія, діти – Володимир, Таїсія. Старший бухгалтер в системі загального харчування Сумиторгу. Арештований 29.11.1937 р. за проведення шпигунсько-диверсійної
роботи на користь Польщі. 30.12.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-6, 54-9 до ВМП. Реабілітований
06.09.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.614/.
Троцький Михайло Миколайович, 1878 р.н., с. Гайворон Дмитрівської вол. Конотопського
повіту, українець, освіта середня. Дружина – Ганна Яківна. Статистик-рахівник секції колективних господарств м. Ромни. Арештований 11.04.1929 р. за а/р агітацію. 30.08.1929 р. засуджений за
ст. 58-10 до позбавлення права проживання в Москві, Ленінграді, Ростові-на-Дону, зазначених округах і УРСР з прикріпленням до зазначеного місця проживання на 3 р. Реабілітований 09.11.1989
р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.941/.
Троян Федот Григорович, 1895 р.н., с. Біжівка Смілівського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Ганна Іванівна, діти – Іван, Павло, Петро, Меланія, Анастасія, Катерина. Колгоспник.
Колишній офіцер царської армії. Арештований 31.10.1937 р. як активний учасник а/р націоналістичної орг-ції. 19.11.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 16.01.1957
р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.466-469/.
Трубін Федір Петрович, 1888 р.н., с. Тьолки Хохольського р-ну Горьківської обл., росіянин,
освіта нижча. Дружина –Марія Степанівна. Колгоспник. В 1905-1917 рр. член партії есерів. В 19191926 рр. член ВКП(б), виключений за розвал роботи в колгоспі, як колишній голова колгоспу с.
Сопич Червоного р-ну, судимий на 1 р. позбавлення волі. Поновлений в партії. В 1935 р. виключений з членів ВКП(б) як колишній есер. Арештований 24.02.1938 р. за проведення шкідницької
роботи в колгоспі, порушення трудової дисципліни, зрив посівної кампанії 1937 р. 31.03.1938 р.
засуджений за ст.ст. 54-10 ч.2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 27.11.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.676/.
Турков Петро Миколайович, 1901 р.н., м. Суми, українець, освіта середня. Про родину відомостей немає. Комірник Сумського заводу ім. Фрунзе. Арештований 27.04.1938 р. за участь в к/р
військово-повстанській орг-ції. 09.05.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 31.10.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.530-534, 534а/.
Турлаєв Андрій Фадейович, 1889 р.н., м. Шостка, українець, освіта нижча. Дружина – Ганна
Іванівна, діти – Борис, Ольга. Начальник виробництва №6 Шосткинського заводу №9. Арештований 18.12.1930 р. за проведення шкідницької діяльності в військово-хімічній промисловості з
к/р цілями за ст. 54-7. 02.08.1931 р. справу припинено, з-під варти звільнений. Інших відомостей
немає. /ф.Р-7641, оп.1, спр.522*/.
Турчин Андрій Михайлович, 1897 р.н., с. Клишки Шосткинського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Марфа Яківна, діти – Іван, Василь, Микола. Одноосібник; колишній середняк,
в 1934 р. розпроданий за невиконання держзобов’язань. Арештований 14.04.1938 р. за участь в а/р
українській націоналістичній к/р есерівській орг-ції. 24.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.1,
54-11 до ВМП. Реабілітований 01.08.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.294-297/.
Турчин Ілля Митрофанович, 1904 р.н., с. Річки Річківського р-ну, українець, малописьменний, одружений (інших відомостей немає). Середняк. Арештований 24.11.1929 р. як соціальнонебезпечний елемент за пограбування, крадіжки, хуліганство, залякування односельців зброєю.
29.01.1930 р. засуджений за ст.58-10 на 3 р. концтабору. Реабілітований 30.11.1989 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.771/.
Турчин Юхим Семенович, 1888 р.н., с. Хустянка Смілівського р-ну, українець, малописьменний. Про родину відомостей немає. Мірошник колгоспного млина Дубов’язівського р-ну; колиш149
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ній куркуль, в 1929 р. розкуркулений, від висилки втік. Колишній член повстанської націоналістичної орг-ції “Група петлюрівців України”. Арештований 28.10.1937 р. за участь в а/р к/р націоналістичній орг-ції, проведення активної роботи по створенню повстанських ланок цієї орг-ції.
19.11.1937 р. засуджений до ВМП (стаття не вказана). Реабілітований 04.09.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр.557, 564/.
Тутко Іван Арсентійович, 1877 р.н., м. Полтава, українець, освіта нижча. Дружина – Ганна
Тарасівна. Маляр малярного цеху КПВРЗ. З 1917 р. член партії есерів. Арештований 13.04.1938 р.
за участь в есеро-меншовистській орг-ції. 25.04.1938 р. засуджений за ст. 54-11 до ВМП. Реабілітований 24.02.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.383-386/.

У

Угніченко Ганна Кирилівна, 1894 р.н., с. Токарі Сумського р-ну, українка, малописьменна.
Чоловік – Ілля Якович (30.09.1937 р. засуджений за участь в а/р терористичній орг-ції “правих” Донецької обл. до ВМП), діти – Ганна, Євдокія, Володимир. Домогосподарка. Арештована 10.02.1938
р. як дружина зрадника батьківщини. 26.03.1938 р. засуджена на 5 р. ВТТ (стаття не вказана). Реабілітована 11.07.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.315/.
Удовенчик Феодосій Григорович, 1878 р.н., м. Шостка Шосткинського р-ну, освіта нижча.
Дружина – Серафима Фадеївна, діти – Костянтин, Катерина. Пенсіонер, колишній слюсар Шосткинської фабрики №6. В 1900-1905 рр. член партії меншовиків. В 1907 р. адміністративно висилався на 2 р. як неблагонадійний. В 1918 р. брав участь в збройному есерівському повстанні в
м. Шостка. Арештований 20.04.1938 р. за участь в а/р нелегальній орг-ції есерів, проведення а/р
діяльності. 29.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 01.08.1956 р.
/ф.Р-7641, оп.1, спр.895-897/.
Удод Сергій Йосипович, 1912 р.н., с. Бочечки Конотопського р-ну, українець, освіта нижча,
неодружений. Вантажник млина №33 в с. Бочечки; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений.
В 1931 р. засуджений на 6 р. концтабору за бандитизм. Арештований 29.11.1937 р. за а/р агітацію,
розповсюдження провокаційних чуток про війну. 01.12.1937 р. засуджений за ст. 54-10 на 10 р.
ВТТ. Реабілітований 29.02.1940 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.343/.
Ульянченко Семен Омелянович, 1882 р.н., с. Городище Улянівського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Марія Лаврівна, діти – Микола, Іван, Мойсей, Марія, Євдокія, Катерина, Ганна,
Федір. Колгоспник; колишній куркуль (1919 р. все майно згоріло). Арештований 06.09.1937 р. за
а/р агітацію, спрямовану проти продажу хліба державі, підписки на позику “Оборона країни”.
15.11.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр.217/.
Упиров Іван Іванович, 1883 р.н., с. Шатрище Ямпільського р-ну, українець, освіта – фельдшерська школа. Дружина – Антоніна Григорівна (колишня дружина білобандитського офіцера
Бєланова, в 1919 р. розстріляного червоними військами за страту партизанської сім’ї в с. Шатрище), діти – Геннадій, Людмила, Олександр, Леонід. Робітник Київської розвідувальної партії ст.
Хутір-Михайлівський Ямпільського р-ну; колишній куркуль, в 1931 р. розкуркулений. В 1918 р.
брав активну участь в гайдамацьких загонах. В 1932 р. був судимий за ст. 54-10 ч.1 за к/р пропаганду. Арештований 01.09.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану проти колгоспного будівництва, спекуляцію печеним хлібом, мануфактурою. 20.09.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ (стаття не вказана).
Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.97*/.
Упиров Михайло Іванович, 1883 р.н., с. Шатрище Ямпільського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Євгенія Стефанівна, діти – Лідія, Антоніна. Без визначених занять, колишній
власник цегельного заводу в с. Шатрище. Арештований 18.10.1927 р. за проведення к/р агітації
з метою підриву авторитету партійної і громадських орг-цій, зриву цегельного виробництва.
31.03.1928 р. засуджений за ст. 58-10 до позбавлення права проживання в УРСР на 3 р. Реабілітований 09.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.920*/.
Уройченко Яків Андрійович, 1882 р.н., с. Гнилівка Великописарівського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Фекла Василівна, дочка – Федосія. Робітник торфартілі хут. Лисий
Горяйстівської с/р Охтирського р-ну; колишній куркуль, в 1934 р. розкуркулений. Арештований
16.09.1937 р. за к/р агітацію. 29.09.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований
16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.152/.
Урютін Пилип Леонтійович, 1890 р.н., с. Юр’єве Путивльського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Ганна Степанівна, діти – Микола, Євгенія, Софія, Володимир. Одноосібник;
колишній куркуль, розкуркулений. Арештований 15.10.1930 р. за проведення а/р агітації, спрямованої проти заходів радянської влади на селі. 17.11.1930 р. засуджений за ст. 58-10 до висилки
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в Північний край на 3 р. Рішенням Особливої Наради при Колегії ОДПУ від 10.04.1931 р. умовно
достроково звільнений від покарання, дозволене вільне проживання по СРСР. Реабілітований
24.07.1995 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.877*/.
Усенко Петро Іванович, 1897 р.н., с. Карпилівка Березівської вол. Прилуцького пов. Полтавської губ., українець, освіта вища. Про родину відомостей немає. Інструктор-секретар Роменської
кредитспілки. Арештований 11.04.1929 р. за проведення а/р агітації, спрямованої проти колективізації, хлібозаготівель, податкової політики в сільському господарстві за ст. 54-11. 26.02.1930 р.
справу за недоказаністю припинено, з-під варти звільнений. Інших відомостей немає. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.743*/.
Усик Пилип Авксентійович, 1888 р.н., с. Верхня Сироватка Краснопільського р-ну, українець,
освіта нижча. Дружина – Єфросинія Давидівна, діти – Іван, Микола. Сторож Сумського венерологічного диспансеру; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений, від висилки втік. Арештований
31.07.1937 р. за проведення а/р агітації, спрямованої проти колгоспів. 17.09.1937 р. засуджений за
ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 19.12.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.355*/.
Ушаков Вукол Федорович, 1877 р.н., с. Руська Тростянка Острогорського р-ну Воронезької
обл., росіянин, освіта нижча. Дружина – Наталія Андріївна, дочка – Надія. Без визначених занять;
колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений, висланий разом з родиною. В 1926-1930 рр. церковний староста с. Руська Тростянка. В 1930 р. разом з братом Тихоном і місцевим священиком
організували в с. Руська Тростянка повстання проти радянської влади, вбили кілька комуністів,
за що брат Тихін був розстріляний прибулим загоном червоних, а Ушаков Вукол був висланий
в Далекосхідний край, звідки повернувся в с. Верхня Сироватка Краснопільського р-ну в 1937 р.
Арештований 10.09.1937 р. за к/р агітацію, дискредитування заходів партії і радянської влади.
16.10.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр.147/.

Ф

Фадєєва Надія Василівна, 1900 р.н., м. Макіївка, росіянка, освіта нижча. Чоловік – Олександр
Сергійович (колишній комерційний директор Шосткинського оборонного заводу, 20.11.1937 р.
засуджений за активну участь в к/р право-троцькістській терористично-диверсійній орг-ції до
ВМП), діти – Валентина, Борис. Домогосподарка. Арештована 08.12.1937 р. як дружина зрадника
батьківщини. 16.02.1938 р. засуджена на 8 р. ВТТ (стаття не вказана). Реабілітована 29.10.1957 р.
/ф.Р-7641, оп.1, спр.620/.
Фастовець Андрій Іванович, 1898 р.н., с. Клишки Шосткинського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Пелагея Михайлівна, діти – Тетяна, Іван, Петро, Павло, Галина, Марія. Колгоспник. Колишній есер. Арештований 14.04.1938 р. за участь в а/р українській націоналістичній
к/р есерівській орг-ції. 24.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований
01.08.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.294-297/.
Федоренко Василь Несторович, 1891 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Парасковія Кузьмівна, діти – Яків, Михайло. Колгоспник. Арештований 14.10.1937 р.
за участь в а/р повстанській орг-ції, яка мала на меті підготовку і здійснення збройного повстання
проти радянської влади для створення “Самостійної України”; проведення вербувальної роботи,
здійснення терористичних і шкідницьких актів. 08.11.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-7, 54-8,
54-11 на 10 р. ВТТ. Рішенням Особливої Наради при Міністрі Держбезпеки СРСР від 28.06.1950
р. висланий на поселення в Красноярський край. Реабілітований 08.10.1957 р., 02.12.1964 р. /ф.Р7641, оп.1, спр.759-767/.
Федоренко Іван Несторович, 1899 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Ганна, діти – Марія, Володимир. Колгоспник. В 1920 р. перебував в банді Дорожка-Степенка. Арештований 13.10.1937 р. за участь в а/р повстанській орг-ції, яка мала на меті підготовку
і здійснення збройного повстання проти радянської влади для створення “Самостійної України”;
вербувальну роботу, здійснення терористичних і шкідницьких актів. 08.11.1937 р. засуджений за
ст.ст. 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 08.10.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.759-767/.
Федоріна Дмитро Павлович, 1875 р.н., с. Велика Дівиця Ніжинського р-ну Чернігівської
обл., українець, освіта нижча. Дружина – Марія Іванівна, діти – Олексій, Варвара, Пелагея, Ольга.
Пенсіонер, колишній робітник Шосткинської фабрики №6. В 1905-1907 рр. член партії російських
соціалістів-революціонерів. З 1917 р. член ВКП(б). В 1918 р. брав участь в есерівському повстанні
в м. Шостка. Арештований 20.04.1938 р. за участь в а/р нелегальній есерівській орг-ції, а/р діяльність. 29.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 01.08.1956 р. /ф.Р7641, оп.1, спр.895-897/.
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Федоров Микола Іванович, 1905 р.н., с. Рясне Краснопільського р-ну, українець, освіта середня. Дружина – Марія Дмитрівна, діти – Вікторія, Лариса, Борис. Вчитель Малобобрицької НСШ
Краснопільського р-ну; син урядника, в 1930 р. розпроданого за несплату податків. Арештований
14.04.1938 р. за участь в к/р українській військово-націоналістичній повстанській орг-ції. 19.04.1938
р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 19.06.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.500/.
Федоров Митрофан Васильович, 1885 р.н., хут. Коржівка Ображіївської с/р Шосткинського
р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Агрипина Іванівна, син – Володимир. Інструктор
Шосткинського райвідділу Червоного Хреста. В 1918 р. брав участь у збройному есерівському повстанні проти радянської влади в м. Шостка. Арештований 29.04.1938 р. за участь в нелегальній
а/р есерівській орг-ції, проведення а/р агітації. 05.05.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.1, 54-11 до
ВМП. Реабілітований 19.06.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.488/.
Федоров Михайло Олександрович, 1883 р.н., м. Шостка, українець, освіта нижча. Дружина
– Феодосія Юхимівна. Начальник матеріальних складів Шосткинського заводу №9. З 1917 р. член
партії есерів. В 1918 р. брав участь в збройному повстанні проти радянської влади в м. Шостка.
Арештований 07.07.1937 р. за к/р агітацію, розповсюдження провокаційних чуток про голод в
СРСР, наклепи на заходи радянської влади. 15.11.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.1, 54-11 до
ВМП. Реабілітований 19.12.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.393/.
Федорченко Порфирій Федорович, 1885 р.н., с. Косівщина Сумського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Тетяна Гнатівна, син – Петро. Бухгалтер цеху Сумської суконної фабрики. В
1917-1925 рр. член партії есерів. Арештований 04.03.1938 р. за участь в к/р повстанській орг-ції, а/р
агітацію, шкідницьку діяльність. 09.05.1938 р. засуджений за ст.ст.54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 15.02.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.464/.
Федосенко Микита Йосипович, 1883 р.н., с. Вікторове Шалигинського р-ну, українець, освіта – спеціальна духовна. Дружина – Анастасія Василівна, діти – Марія, Петро. Арештований
26.11.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану проти партії і уряду, колгоспного ладу, нелегальне проведення релігійних обрядів. Без визначених занять. В 1905-1922 рр. псаломщик, в 1922-1929 рр.
священик. В 1935 р. був судимий за ст. 58 ч.1 за невиконання держзобов’язань на 4 р. позбавлення
волі. 01.12.1937 р. засуджений за ст.54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 06.12.1989 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.249*/.
Федченко Микола Йосипович, 1887 р.н., с. Котельва Опішнянського р-ну Полтавської обл.,
українець, середня. Дружина – Марія Олександрівна, діти – Володимир, Ірина. Вчитель Охтирської школи №10. В 1918-1919 рр. брав активну участь в к/р орг-ціях “Вільне козацтво”, “Просвіта”, мав зв’язок з закордоном. Арештований 06.09.1937 р. за к/р агітацію. 20.11.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 08.01.1944 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.318*/.
Федяй Петро Іванович, 1886 р.н., с. Нехаївка Конотопського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Єфросинія Якимівна, діти – Василь, Григорій, Іван, Марфа. Колишній куркуль, в 1932
р. розкуркулений, від висилки втік. Арештований 27.11.1937 р. за а/р агітацію. 03.12.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ (стаття не вказана). 08.05.1938 р. за а/р агітацію серед сокамерників в’язниці
в м. Конотоп, підготовку гуртової втечі, висловлювання терористичних поглядів засуджений за
ст.ст.54-8, 54-10, 54-11 до ВМП. Реабілітований 23.07.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.964/.
Федько Карп Матвійович, 1881 р.н., с. Хмелів Смілівського р-ну, малописьменний. Дружина
– Єфросинія Степанівна. Мірошник Дейтівського махоррадгоспу Смілівського р-ну; колишній
куркуль, в 1930 р. розпроданий, від висилки втік. В 1932 р. брав участь в пограбуванні громадської
хлібної крамниці. Арештований 12.09.1937 р. за а/р агітацію, терористичні настрої. 29.10.1937 р.
засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.71-72*/.
Фененко Андрій Аркадійович, 1880 р.н., с. Волокитине Шалигинського р-ну, українець, освіта середня. Дружина – Людмила Іванівна. Без визначених занять; колишній священик в м. Глухів,
з дворянсько-поміщицької родини. В 1924 р. був судимий за надання супротиву владі при закритті церкви на 6 місяців примусових робіт. Арештований 25.10.1937 р. за проведення а/р агітації за
відкриття церков, участь в к/р підпіллі церковників. 17.11.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10
р. ВТТ. Реабілітований 21.02.1962 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.98*/.
Фербер Омелян Юрійович, 1894 р.н., с. Хрещатик Смілівського р-ну, німець, освіта нижча.
Дружина – Катерина Кіндратівна, діти – Іван, Софія, Марія, Вільгельм, Катерина, Яків. Колгоспник. В 1926 р. був судимий за ст.ст. 97, 98, 101 за переслідування сількора на 3 р. позбавлення
волі. Арештований 21.02.1938 р. за участь в к/р орг-ції, к/р роботу. 21.09.1938 р. засуджений за
ст.ст. 54-10 ч.2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 02.07.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.978-979/.
Фесенко Іван Федорович, 1902 р.н., с. Боромля Боромлянського р-ну Сумського окр., українець, освіта середня, неодружений. Студент Харківського будівельного технікуму. Арештований
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06.03.1928 р. за проведення а/р агітації, розпалення національної ворожнечі, участь в к/р націоналістичній орг-ції “Група визволення селян”. 18.05.1928 р. засуджений за ст. 58-4 до висилки на
Урал на 3 р. Рішенням Особливої Наради при Колегії ОДПУ від 25.04.1931 р. по відбуттю терміну
покарання позбавлений права проживання в 12 п. (так в документі) з прикріпленням до зазначеного місця проживання на 3 р. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.905*/.
Фесенко Михайло Ілліч, 1890 р.н., с. Борзна Борзнянського р-ну Чернігівської обл., українець,
освіта – вчительська семінарія, одружений (інших відомостей немає). Викладач Конотопського
педагогічного технікуму. Колишній офіцер царської і білих армій. Арештований 22.02.1934 р. за
участь в к/р орг-ції. 23.05.1934 р. засуджений за ст. 54-11 до висилки в Казахстан на 3 р. Реабілітований 30.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.628/.
Фесенко Степан Васильович, 1905 р.н., с. Велика Писарівка Великописарівського р-ну, українець, освіта середня. Дружина – Наталія Пилипівна, діти – Анатолій, Борис, Юрій. Лісник
Великописарівського лісництва. Арештований 26.09.1937 р. за участь в шпигунсько-шкідницькій
повстанській орг-ції. 22.10.1937 р. засуджений за ст. 54-1 “а” до ВМП. Реабілітований 22.11.1957 р.
/ф.Р-7641, оп.1, спр.709/.
Фіалка Матвій Леонтійович, 1872 р.н., с. Берестівка Липоводолинського р-ну, українець, неписьменний. Діти – Антоніна, Євгенія, Марія, Іван. Сторож в радгоспі; колишній куркуль, в 1929
р. розкуркулений. Арештований 24.08.1937 р. за проведення а/р агітації, спрямованої проти заходів радянської влади на селі. 21.09.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований
16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.73/.
Філіппович Іван Йосипович, 1899 р.н., м. Вільно (Польща), росіянин, освіта середня, одружений (інших відомостей немає). Старший бухгалтер Сумського міськфінвідділу. Арештований
16.04.1938 р. за участь в к/р військово-повстанській орг-ції. 21.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2,
54-11 до ВМП. Реабілітований 31.10.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.530-534, 534а, 534д/.
Філіппович Петро Іванович, 1904 р.н., с. Лушники Шосткинського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Агрипина Іванівна, діти – Микола, Петро, Ганна. Лісний сторож Шосткинського ліспромгоспу. В 20-ті рр. ХХ ст. брав участь в політбанді Ващенка. Арештований 16.09.1937
р. за а/р агітацію, спрямовану проти існуючого ладу. 01.12.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ (стаття
не вказана). 19.02.1939 р. справу припинено за недостатністю доказів. Інших відомостей немає.
/ф.Р-7641, оп.1, спр.321/.
Філіпчак Богдан Петрович, 1898 р.н., м. Долина (Польща), галичанин, освіта середня. Дружина – Марія Григорівна, син – Юрій. Вчитель Великобобрицької НСШ Краснопільського р-ну. В
1918 р. служив в Галіцийській армії. Арештований 21.12.1937 р. за участь в військово-націоналістичній українській орг-ції. 23.03.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований
05.06.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.483-484/.
Філонович Софія Василівна, 1896 р.н., с. Ічня Ічнянського р-ну Чернігівської обл., українка,
освіта середня, неодружена. Без визначених занять; з дворян, дочка станового пристава. В 1918
р. (при Петлюрі) працювала машиністкою в Київському ветуправлінні. До 1934 р. працювала
вчителем школи с. Некрасове Глухівського р-ну, знята з роботи як класово-ворожий елемент.
Арештована 01.10.1937 р. за вороже ставлення до радянської влади, а/р націоналістичну агітацію,
підтримку зв’язку з родичами в Польщі. 21.02.1938 р. засуджена за ст.54-10 на 10 р. ВТТ. Реабілітована 01.09.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.298/.
Фірсов Володимир Кононович, 1892 р.н., хут. Проходи Петрушівської с/р Миропільського
р-ну, українець, малописьменний. Про родину відомостей немає. Одноосібник. Арештований
04.12.1930 р. за те, що в 1919 р. брав участь в терористичному акті і вбивстві 2-х і каліцтві 1-го червоноармійця, за що утримувався під вартою. 05.02.1931 р. справу припинено за давністю і недоказаністю. Інших відомостей немає. /ф.Р-7641, оп.1, спр.351*/.
Фісько Федір Михайлович, 1900 р.н., хут. Відани Рибальської с/р Грунського р-ну, українець,
малописьменний. Дружина – Єфросинія Савеліївна. Колгоспник. В 1921-1922 рр. брав участь в
політбанді Дорожка-Степенка. Арештований 14.10.1937 р. за участь в а/р повстанській орг-ції, яка
мала на меті підготовку і здійснення повстання проти радянської влади, для створення “Самостійної України; вербувальну роботу, здійснення терористичних і шкідницьких актів. 08.11.1937 р.
засуджений за ст.ст.54-2, 54-7, 54-8, 54-11 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 08.10.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр.759-767/.
Фонталін Семен Васильович, 1902 р.н., с. Плахівка Путивльського р-ну, українець, малописьменний. Про родину відомостей немає. Приватний візник в м. Путивль; син куркуля розкуркуленого. Арештований 11.03.1938 р. за участь в а/р націоналістичній повстанській орг-ції, прове153
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дення а/р агітації. 31.03.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 04.09.1957
р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.559, 564/.
Фрайнд Абрам Пінхусович, 1907 р.н., м. Лодзь (Польща), єврей, неписьменний. Дружина
– Товба Абрамівна, дочка – Естер. Ткач Сумської текстильної фабрики. В 1932 р. нелегально прибув з Польщі в СРСР. Арештований 20.08.1937 р. за к/р агітацію. 19.11.1937 р. засуджений на 10 р.
ВТТ (стаття не вказана). Реабілітований 10.12.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.729-730/.
Фрімерман Естер Марківна, 1897 р.н., колонія Домбровіни Сорокського пов. (Румунія), єврейка, освіта неповна вища, неодружена. Вчитель Конотопської НСШ №5. В 1927 р. нелегально
прибула в СРСР. Мала листування з родичами з Румунії і других країн. Арештована 10.10.1937 р.
за к/р діяльність. 14.11.1937 р. засуджена за ст. 54-6 на 10 р. ВТТ. Реабілітована 21.09.1956 р. /ф.Р7641, оп.1, спр.476/.
Фроленко Костянтин Кузьмич, 1873 р.н., м. Шостка Шосткинського р-ну, українець, малописьменний. Дочка – Валентина. Робітник Шосткинського заводу №9. В 1909-1918 рр. член партії
есерів. В 1918-1934 рр. член ВКП(б), виключений як есер. Арештований 14.04.1938 р. за участь в а/р
підпільно-есерівській орг-ції. 19.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-10, 54-11 до ВМП. Реабілітований 30.01.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.431-433/.
Фрумерман (Фрудерман) Натан Лазарович, 1889 р.н., м. Двінськ (Литва), єврей, освіта нижча. Дружина – Марія Наумівна, діти – Лазар, Любов. Завідувач крамницею Сумського “Рибзбуту”. Арештований 30.03.1938 р. за участь в а/р терористичній сіоністсько-шпигунській орг-ції.
19.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-6, 54-7, 54-8, 54-11 до ВМП. Реабілітований 21.02.1958 р. /ф.Р7641, оп.1, спр.885-886*/.
Фурдило Леонтій Якович, 1895 р.н., м. Лебедин Лебединського р-ну, українець, освіта нижча, одружений (інших відомостей немає). Священик підгорнівської орієнтації в с. Бердино-Івани Великописарівського р-ну. Арештований 05.10.1929 р. за проведення а/р агітації, спрямованої
проти заходів радянської влади на селі, побиття уповноваженого по хлібозаготівлям. 15.12.1929
р. засуджений за ст. 54-10 на 3 р. концтабору. Рішенням засідання трійки ПП ОДПУ від 02.12.1932
р. по відбуттю терміну ув’язнення позбавлений права проживання в 12 п. Уральської обл., прикордонних районах і місті, звідки висланий на 3 р. Реабілітований 06.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр.843/.

Х

Хабенко Павло Дмитрович, 1875 р.н., м. Глухів Глухівського р-ну, українець, освіта нижча.
Дочка – Наталія. Без визначених занять; колишній торговець, член церковної ради автокефальної церкви. Арештований 28.03.1938 р. за участь в к/р націоналістичній повстанській орг-ції, а/р
діяльність. 31.03.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 21.11.1956 р.
/ф.Р-7641, оп.1, спр.347-349/.
Хайлук Гавриіл Улянович, 1924 р.н., с. Мельня Конотопського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Ольга Лаврентіївна. Колгоспник. Арештований 07.12.1950 р. за те, що в травні 1942
р. був вивезений до Німеччини (м. Бонн) на різні роботи. В березні 1945 р. був звільнений англо-американськими військами і утримувався в Боннському таборі для радянських громадян, які
повертались в СРСР. Там був завербований в якості агента американського розвідоргану для проведення в СРСР а/р агітації на користь Америки. 24.03.1951 р. засуджений за ст.ст. 54-1 “а”, 54-10
ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 15.01.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.430*/.
Хантіль Костянтин Самійлович, 1872 р.н., с. Перекопівка Глинського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Мотрона Сидорівна, діти – Роман, Марія, Аксенія. Одноосібник; колишній
куркуль, в 1930 р. розкуркулений. В 1911-1913 рр. заступник волосного старшини. Арештований
02.09.1930 р. за а/р агітацію, спрямовану проти землевпорядкування, хлібозаготівель і колективізації, к/р тлумачення Нової Конституції. 14.04.1930 р. засуджений за ст. 54-10 на до висилки в
Північний край на 3 р. Арештований 02.09.1937 р. за а/р агітацію. 21.09.1937 р. засуджений на 7 р.
ВТТ (стаття не вказана). Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.54-55/.
Харон Семен Наумович, 1884 р.н., м. Ковель (Польща), єврей, освіта вища. Дружина – Ганна Якимівна, діти – Леонід, Нонна. Завідувач Сумською дитячою консультацією. В 1905-1908 рр.
член Єврейської соціалістичної робітничої партії. В 1931-1935 рр. член ВКП(б), виключений при
перевірці партдокументів. Арештований 29.03.1938 р. за участь в а/р терористичній сіоністськошпигунській орг-ції. 19.04.1938 р. засуджений за ст.ст.54-2, 54-6, 54-7, 54-8, 54-11 до ВМП. Реабілітований 17.01.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.854-855*/.
Харченко Іван Васильович, 1892 р.н., с. Боромля Тростянецького р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Марія, діти – Микола, Мотрона, Василь. Завідувач складом Півненківського цук154
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розаводу. Арештований 17.04.1938 р. за участь в українській повстанській к/р орг-ції. 21.04.1938 р.
засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 18.05.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.655*/.
Харченко Микола Юхимович, 1883 р.н., с. Хустянка Смілівського р-ну, українець. Про освіту
відомостей немає, одружений (інших відомостей немає). Без визначених занять; був репресований за невиконання держзавдань. Арештований за участь в к/р націоналістичній повстанській
орг-ції, яка мала на меті повалення радянської влади. 09.11.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ (стаття
не вказана). Про реабілітацію відомостей немає. /ф.Р-7641, оп.1, спр.564/.
Харченко Олексій Федорович, 1884 р.н., с. Вороніж Шосткинського р-ну, українець освіта – 2
кл. церковно-приходського училища. Дружина – Марія Якимівна, дочка – Наталія. Без визначених занять; колишній куркуль, в 1933 р. розпроданий, від висилки втік. В 1918-1919 рр. брав участь
в гайдамацьких загонах. Арештований 20.11.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану проти колгоспів
і радянської влади, розповсюдження провокаційних чуток. 10.12.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ
(стаття не вказана). Реабілітований 29.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.239/.
Харченко Порфирій Степанович, 1901 р.н., с. Хустянка Смілівського р-ну, українець, освіта
вища. Дружина – Ніна Сергіївна, син – Володимир. Завідувач Смілівського РВНО; син куркуля.
Арештований 27.10.1937 р. за активну участь в а/р українській націоналістичній орг-ції, вербувальну роботу. 19.11.1937 р. засуджений до ВМП (стаття не вказана). Реабілітований 04.09.1957 р.
/ф.Р-7641, оп.1, спр.562-563/.
Харченко Степан Михайлович, 1898 р.н., с. Хустянка Смілівського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Марія, діти – Степан, Іван, Тетяна. Бригадир взуттєвої майстерні в колгоспі
Хустянської с/р. Колишній учасник автокефального руху і “Просвіти”. Арештований 19.03.1938
р. за участь в а/р українській націоналістичній к/р орг-ції. 10.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10,
54-11 до ВМП. Реабілітований 04.09.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.546, 564/.
Харченко Тарас Михайлович, 1887 р.н., с. Писарівка Хотінського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина –Олександра Миронівна, син – Андрій. Робітник Іволжанського спиртозаводу.
В 1914-1918 рр. рядовий царської армії. Арештований 04.03.1938 р. за участь в а/р повстанській
орг-ції, яка мала на меті повалення радянської влади шляхом збройного повстання, шкідницьку
діяльність. 23.03.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-10, 54-11 до ВМП. Реабілітований 31.07.1957 р.
/ф.Р-7641, оп.1, спр.511-512/.
Хвостікова Парасковія Тимофіївна, 1885 р.н., с. Велика Сироватка Жовтневого р-ну, українка, малописьменна, неодружена. Член сільгоспартілі, монашка Верхньосироватського монастиря. Арештована 24.04.1929 р. за підпал з релігійних мотивів молодіжного гуртожитку за ст.ст.
54-8, 54-10. 31.07.1929 р. за недостатністю доказів з-під варти звільнена. Інших відомостей немає.
/ф.Р-7641, оп.1, спр.692*/.
Хімченко Ганна Прокопівна, 1901 р.н., м. Шостка, українка, освіта нижча. Чоловік – Гнат
Якович (колишній робітник Шосткинського заводу №9, 11.09.1937 р. засуджений за участь в к/р
шпигунській орг-ції до ВМП), син – Віктор. Домогосподарка. Арештована 16.09.1937 р. як член
сім’ї зрадника батьківщини. 10.01.1938 р. засуджена на 8 р. ВТТ (стаття не вказана). Рішенням
Особливої Наради при Народному Комісарі Внутрішніх Справ СРСР від 17.02.1945 р. термін покарання зменшено до фактично відбутого, з-під варти звільнена. Реабілітована 22.01.1957 р. /ф.Р7641, оп.1, спр.424*/.
Хлібородов Степан Іванович, 1861 р.н., м. Глухів, українець, письменний. Син – Андрій. Без
визначених занять; колишній торговець. В 1917 р. були націоналізовані 2 будинки і шкіряний
завод. В 1929 р. арештовувався за зберігання золота. Арештований 28.03.1938 р. за участь в к/р
націоналістичній орг-ції за ст.ст. 54-10 ч.1, 54-11. Рішенням засідання Трійки при Чернігівському
облуправлінні НКВС УРСР 31.03.1938 р. справу припинено. Інших відомостей немає. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.347-349/.
Хмелевський Григорій Степанович, 1902 р.н., с. Хустянка Смілівського р-ну, українець, освіта вища, неодружений. Директор НСШ с. Попова Слобода Буринського р-ну; син куркуля, в 1930
р. розкуркуленого. З 1920 р. активний учасник автокефального руху і “Просвіти”. Арештований
13.04.1937 р. за участь в українській націоналістичній орг-ції, вербувальну роботу, шкідництво в
сільському господарстві, підривну роботу на культурно-освітньому фронті. 19.11.1937 р. засуджений до ВМП (стаття не вказана). Реабілітований 04.09.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.564/.
Хмеловський Прокопій Михайлович, 1893 р.н., с. Хустянка Смілівського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Євдокія Максимівна, син – Василь. Візник Конотопської артілі;колишній
куркуль, в 1930 р. розкуркулений. В 1931 р. був висланий на Північ, в 1932 р. з висилки втік. Колишній член к/р повстанської націоналістичної орг-ції “Група петлюрівців України”. Арештований 29.08.1937 р. за участь в к/р повстанській націоналістичній орг-ції, проведення а/р роботи.
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19.11.1937 р. засуджений до ВМП (стаття не вказана). Реабілітований 04.09.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр.556, 564/.
Холопцев Василь Васильович, 1900 р.н., м. Глухів, українець, освіта нижча. Дружина – Пелагея Захарівна, діти – Анатолій, Володимир, Леонід. Робітник Шосткинського заводу №9. В 1920 р.
був полонений петлюрівськими військами, разом з якими виїхав в Польщу. В 1923 р. повернувся
в СРСР. Арештований 27.10.1937 р. за проведення шпигунської діяльності на користь Польщі.
16.12.1937 р. засуджений за ст.ст.54-6 ч.1, 54-11 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 18.07.1957 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.518*/.
Хоменко Василь Якович, 1904 р.н., м. Кролевець, українець, освіта неповна вища, неодружений. Плановик Кролевецької МТС. Арештований 09.03.1938 р. за участь в а/р куркульському угрупуванні. 15.04.1938 р. засуджений за ст.54-10 ч.1 до ВМП. Реабілітований 06.03.1957 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.450-451/.
Хоменко Павло Семенович, 1874 р.н., с. Локня Кролевецького р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Євдокія Йосипівна, діти – Митрофан, Іван, Параскева, Анастасія, Христина. Пенсіонер; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений. В 1905 р. член партії есерів. В 1913-1917 рр. був
сільським писарем і сільським старостою козачого товариства с. Локня. В 1930 р. арештовувався
за к/р діяльність, під вартою утримувався 2 місяці. Арештований 24.09.1937 р. за а/р агітацію.
25.10.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ (стаття не вказана). Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.69/.
Хоменко Степан Миколайович, 1882 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Марія Миколаївна, діти – Іван, Григорій. Комірник в колгоспі; колишній
куркуль, в 1930 р. розкуркулений. Арештований 05.10.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану проти
заходів радянської влади на селі, проти хлібозаготівель. 27.10.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на
10 р. ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.153/.
Хондожко Федір Семенович, 1883 р.н., с. Прокопівка Новгород-Сіверського р-ну Чернігівської обл., українець, освіта нижча. Дружина – Варвара Іванівна, діти – Марія, Василь, Михайло.
Сторож Шосткинської будівельної контори №8; колишній куркуль, в 1931 р. розкуркулений. В
1932 р. арештовувався за саботаж хлібозаготівель, під вартою утримувався 1 місяць. Арештований 14.04.1938 р. за участь в а/р есерівській орг-ції, а/р діяльність. 19.07.1957 р. засуджений за ст.ст.
54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 18.07.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.515/.
Хоруженко Дмитро Гаврилович, 1894 р.н., м. Лебедин, українець, освіта нижча. Дружина
–Устинія Андріївна, діти – Анатолій, Михайло. Бухгалтер Лебединського дитбудинку. В 1918 р.
член партії Українських соціалістів-революціонерів. В 1919-1920 р.. служив в армії Денікіна. Арештований 29.03.1938 р. за участь в к/р націоналістичній орг-ції. 19.04.1938 р. засуджений за ст.ст.
54-2, 54-8, 54-11 до ВМП. Реабілітований 29.11.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.727-728/.
Хоценко Марія Сергіївна, 1910 р.н., м. Шостка, українка, освіта середня. Чоловік – Тимофєєв
Сергій Миколайович (засуджений за ст.ст. 54-8, 54-9, 54-11 до ВМП), син – Владислав. Домогосподарка. Арештована 17.09.1937 р. як соціально-небезпечний елемент, дружина засудженого активного учасника право-троцькістської терористично-диверсійної орг-ції. 16.02.1938 р. засуджена на
5 р. ВТТ (стаття не вказана). Реабілітована 22.01.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.566/.
Храпач Василь Федосійович, 1899 р.н., с. Молотове Грунського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Ганна Кирилівна, діти –Андрій, Марія, Іван. Колгоспник; колишній середняк. Арештований 01.04.1938 р. за участь в к/р орг-ції, к/р агітацію, шкідництво. 07.04.1938 р. засуджений за
ст.ст. 54-10, 54-11 до ВМП. Реабілітований 15.01.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.685/.
Храпач Кузьма Парфентійович, 1886 р.н., с. Пірки (тепер Комсомольське) Грунського р-ну,
українець, освіта неповна середня. Дружина – Анастасія Петрівна, син – Григорій. Без визначених
занять. В 1918 р. служив ротним фельдшером в армії гетьмана. В 1932 р. був судимий за ст. 54-10
на 5 р. позбавлення волі. Арештований 23.09.1937 р. за участь в а/р повстанській орг-ції, яка мала
на меті організацію збройного повстання проти радянської влади для створення “Самостійної
України”; здійснення шкідницьких і терористичних актів. 08.11.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-2,
54-7, 54-8, 54-11 до ВМП. Реабілітований 08.10.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.759-767/.
Храпач Яків Федосійович, 1901 р.н., с. Молотове Грунського р-ну, українець, письменний.
Дружина – Марія Василівна, дочка – Катерина. Колгоспник; колишній куркуль. В 1932 р. судимий
за ст. 99 на 1 р. виправних робіт. В 1933 р. судимий за ст. 97 на 3 р. позбавлення волі. Арештований
01.04.1938 р. за участь в к/р орг-ції, к/р агітацію, шкідництво. 07.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 5410, 54-11 до ВМП. Реабілітований 15.01.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.685/.
Христенко Гаврило Гнатович, 1876 р.н., с. Бобрик Тернівського р-ну, українець, освіта нижча, одружений (інших відомостей немає). Середняк, член церковної ради с. Бобрик. Арештова156
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ний 11.06.1929 р. за участь в куркульському угрупуванні, а/р агітацію, спрямовану проти хлібозаготівель, заходів радянської влади на селі. 28.06.1929 р. справу припинено, з-під варти звільнений.
Інших відомостей немає. /ф.Р-7641, оп.1, спр.835/.
Христенко Гнат Леонтійович, 1872 р.н., с. Бобрик Тернівського р-ну, українець, освіта нижча, одружений (інших відомостей немає). Куркуль, член церковної ради с. Бобрик. Арештований
11.06.1929 р. за участь в нелегальному куркульському угрупуванні, а/р агітацію, спрямовану проти
хлібозаготівель і заходів радянської влади на селі. 16.08.1929 р. засуджений за ст. 58-10 до висилки
в Північний край на 3 р. Реабілітований 30.09.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.835/.
Христочевський Іван Тихонович, 1877 р.н., с. Орлівка Ямпільського р-ну, українець, неписьменний, неодружений. Без визначених занять; колишній куркуль, в 1931 р. розкуркулений, від
висилки втік. Арештований 19.09.1937 р. за а/р агітацію. 21.09.1937 р. засуджений на 8 р. ВТТ (стаття не вказана). Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.70*/.

Ц
Церковницький Микола Олександрович, 1889 р.н., с. Барвінкове Барвінківського р-ну Харківської обл., українець, освіта вища. Дружина – Олена Никифорівна, дочка – Наталія. Лектор
курсів техмінімуму Сумського магазину “Бакалея”; син священика. В 1914-1916 рр. священик (інших відомостей немає). В 1931 р. арештовувався за к/р діяльність, під вартою утримувався 5 місяців. Арештований 22.04.1938 р. за участь в к/р військово-повстанській орг-ції. 24.04.1938 р. засуджений за ст.ст.54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 31.10.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.530-534, 534а/.
Цибулька Дмитро Микитович, 1887 р.н., хут. Шабалтаїв В’язівської с/р Грунського р-ну,
українець, письменний. Дружина – Марія Петрівна, син – Юхим. Колгоспник. Арештований
14.10.1937 р. за участь в а/р повстанській орг-ції, яка мала на меті підготовку і здійснення збройного повстання, спрямованого проти радянської влади для створення “Самостійної України”;
вербувальну роботу, здійснення терористичних і шкідницьких актів. 08.11.1937 р. засуджений за
ст.ст.54-2, 54-7, 54-8, 54-11 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 08.10.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.759-767/.
Циган Сергій Іванович, 1884 р.н., с. Чернеле Лебединського р-ну, українець, освіта нижча. Діти – Іван, Ганна. Колгоспник; колишній куркуль, в 1932 р. розпроданий за невиконання
держзобов’язань, адміністративно висланий на 3 р. В 1914 р. служив стражником в Лебединській
поліції. Арештований 21.10.1937 р. за а/р агітацію серед колгоспників, погрози біднякам-активістам. 03.12.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр.163/.
Циган Степан Юрійович, 1883 р.н., с. Карабутове Дубов’язівського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Віра, діти – Олександр, Василь, Григорій. Без визначених занять; колишній
куркуль, в 1931 р. розкуркулений, засуджений за ст. 58 на 2 р. позбавлення волі. В 1918 р. служив
в гетьманській варті, брав участь в покаранні селян, які розбирали поміщицькі землі. В 1935 р.
адміністративно висланий на 1 р. Арештований 27.06.1937 р. за к/р агітацію, спрямовану на підрив колгоспного будівництва, розповсюдження чуток про війну. 11.09.1937 р. засуджений на 10 р.
ВТТ (стаття не вказана). Помер в таборі 12.04.1939 р. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр.56/.
Циганенко Микола Федотович, 1917 р.н., с. Косарівщина Талалаївського р-ну, українець,
освіта нижча. Дружина – Марія Гнатівна. Червоноармієць 169 СП 86 СД. Арештований 22.08.1940
р. за здачу в полон білофінам, не вчинивши опору. 13.09.1940 р. засуджений на 5 р. ВТТ (стаття не
вказана). Реабілітований 28.03.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.456/.
Циганенко Михайло Іванович, 1900 р.н., с. Нижня Сироватка Краснопільського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Марія Дмитрівна, дочка – Антоніна. Плановик Сумського міжрайторгу. Арештований 18.04.1938 р. за участь в к/р військово-повстанській орг-ції. 21.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 31.10.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.530-534, 534а/.
Циганенко Пилип Якович, 1888 р.н., с. Шенгаріївка Грунського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Тетяна Семенівна. Без визначених занять; колишній середняк. Колишній офіцер
царської армії. В 1918 р. служив підпрапорщиком в армії гетьмана. В 1935 р. розпроданий за
несплату держзобов’язань, судимий за ст. 58 на 2 р. позбавлення волі. Арештований 09.02.1938 р.
за участь в к/р націоналістичній орг-ції, к/р агітацію. 05.04.1938 р. засуджений за ст.54-11 до ВМП.
Реабілітований 15.01.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.686-687/.
Циганок Василь Кіндратович, 1882 р.н., с. Чернове Шалигинського р-ну, українець, неписьменний. Дружина – Марія Єгорівна. Робітник торфорозробок Шалигінського цукрозаводу; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений, з родиною висланий на Північ на 5 р. Арештований
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10.09.1937 р. за а/р агітацію, розповсюдження провокаційних чуток про війну. 20.09.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ. (стаття не вказана). Помер в ВТТ 19.03.1942 р. Реабілітований 16.11.1989 р.
/ф.Р-7641, оп.1, спр.57/.
Цигикал Михайло Іванович, 1901 р.н., с. Дунаєць Ярославецького р-ну, українець, освіта
нижча, одружений (інших відомостей немає). Одноосібник; колишній куркуль, розкуркулений.
Служив в армії Денікіна. Арештований 23.01.1929 р. за а/р діяльність на селі. 05.07.1929 р. засуджений за ст. 58-10 на 3 р. концтабору. Реабілітований 15.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.823/.
Цигикало Василь Кирилович, 1914 р.н., с. Дунаєць Глухівського р-ну, українець, освіта середня, неодружений. Вчитель Кучерівської СШ. Колишній член ВЛКСМ, виключений за розтрату
громадських коштів. Арештований 29.12.1933 р. як організатор і керівник к/р угрупування молоді, складання к/р віршів. 07.04.1934 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 на 3 р. концтабору. Реабілітований 30.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.631*/.
Цупрун Іван Данилович, 1892 р.н., с. Ворожба Лебединського р-ну, українець, освіта неповна
вища. Дружина – Пелагея Михайлівна. Вчитель Ворожбянської СШ, з міщан. Колишній офіцер
царської і петлюрівської армій. В 1933 р. арештовувався за к/р агітацію. Арештований 05.03.1938
р. за к/р агітацію, участь в к/р націоналістичній орг-ції. 19.04.1938 р. засуджений за ст.ст.54-2, 54-8,
54-11 до ВМП. Реабілітований 29.11.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.727-728/.
Цурик Семен Йосипович, 1885 р.н., с. Хотінь Хотінського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Анастасія Дмитрівна, діти – Зоя, Галина, Олена. Слюсар Сумського хлібозаводу. В 19051918 рр. член партії РСДРП (меншовиків). Арештований 05.03.1938 р. за участь в а/р орг-ції, а/р
агітацію і роботу, спрямовану на зрив заходів радянської влади. 09.05.1938 р. засуджений за ст.ст.
54-2, 54-7, 54-11 до ВМП. Реабілітований 06.03.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.417*/.

Ч

Чабан Василь Юхимович, 1914 р.н., с. Шевченкове Долинського р-ну Дніпропетровської
обл., українець, освіта середня, неодружений. Лісник в Будильському лісництві. Арештований
29.05.1943 р. за те, що під час окупації в 1941-1943 рр. працював лісником, допомагав німцям
викривати партизан. 09.10.1943 р. засуджений за ст.54-1 “а” на 10 р. ВТТ. Реабілітований 18.03.1958
р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 943-944*/.
Чайка Андрій Гаврилович, 1893 р.н., с. Стецьківка Хотінського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Єфросинія Аврамівна, діти – Павло, Віктор. Референт Хотінської заготконтори
райспілки. Арештований 16.04.1938 р. за участь в а/р військово-повстанській орг-ції. 21.04.1938 р.
засуджений за ст.ст.54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 10.08.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 412-413/.
Чайка Василь Гаврилович, 1887 р.н., с. Стецьківка Хотінського р-ну, українець, освіта нижча,
одружений. Дружина після арешту Чайки В.Г. була направлена в психлікарню м. Харкова, вдома
залишилися малолітні діти (інших відомостей немає). Одноосібник; колишній куркуль. Арештований 09.02.1929 р. за проведення а/р агітації, спрямованої проти заходів радянської влади на селі,
розповсюдження провокаційних чуток про гибель радянської влади. 24.05.1929 р. засуджений за
ст. 58-10 до позбавлення права проживання в Москві, Ленінграді, Ростові-на-Дону, зазначених губерніях і округах УРСР з прикріпленням до зазначеного місця проживання на 3 р. Реабілітований
14.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 862*/.
Чайка Григорій Іванович, 1903 р.н., ст. Дебальцеве Сталінської обл., українець, освіта вища.
Дружина – Берта Давидівна, син – Едуард. Заступник головного механіка Шосткинського заводу
№9. В 1927-1937 рр. член ВКП(б), виключений. Арештований 15.08.1937 р. за шпигунську діяльність на користь Японії. 22.02.1938 р. засуджений за ст. 54-6 на 10 р. ВТТ. Рішенням Особливої
Наради при Народному Комісарі Внутрішніх справ СРСР від 04.12.1939 р. термін покарання скорочений до уже відбутого. Реабілітований 04.01.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 479/.
Чайка Микола Хомич, 1902 р.н., м. Глухів, українець, освіта вища, одинак. Викладач Глухівського вчительського інституту ; син писаря жандармської управи. Арештований 06.03.1938 р. за активну участь в к/р націоналістичній повстанській орг-ції, а/р діяльність. 31.03.1938 р. засуджений
за ст.ст. 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 21.11.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 347-349/.
Чалий Михайло Митрофанович, 1913 р.н., с. В’язове Конотопського р-ну, українець, освіта нижча, неодружений. Слюсар КПВРЗ. З 1932 р. член ВЛКСМ, виключений. Арештований
03.07.1933 р. за написання а/р лозунгів з нецензурними виразами на адресу Сталіна. 26.01.1934 р.
засуджений за ст. 54-10 на 3 р. ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 279*/.
Чельмак Павло Семенович, 1902 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Анастасія Григорівна. Без визначених занять. Арештований 20.11.1937 р. за участь в а/р
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повстанській орг-ції., яка виступала проти радянської влади. 27.11.1937 р. засуджений за ст.ст. 542, 54-8, 54-11 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 27.11.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 663-672/.
Чельмак Яків Іванович, 1904 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина
– Олександра Микитівна. Колгоспник. Арештований 20.11.1937 р. за участь в а/р повстанській оргції, яка виступала проти радянської влади. 27.11.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-7, 54-8, 54-11
на 10 р. ВТТ. Реабілітований 27.11.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 663-672*/.
Чепур Максим Сидорович, 1884 р.н., с. Вирівка Конотопського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Дарія, діти – Марія, Григорій, Володимир. Колгоспник. 27.05.1931 р. був засуджений за участь в к/р орг-ції СВУ за ст.ст. 54-2, 54-11 до висилки в Північний край на 3 р.
Арештований 17.08.1937 р. за участь в к/р орг-ції, а/р агітацію, розповсюдження провокаційних
чуток. 11.09.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 20.06.1964 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр. 51/.
Черевко Пилип Петрович, 1884 р.н., м. Суми, українець, освіта нижча. Дружина –Анастасія
Дмитрівна. Плановик в Сумській артілі. В 1919-1921 рр. член партії РСДРП(меншовиків). Арештований 21.03.1938 рр. за участь в а/р орг-ції, проведення а/р агітації і роботи, спрямованої на зрив
заходів радянської влади. 09.05.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-7, 54-11 до ВМП. Реабілітований 06.03.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 417/.
Черепов Іван Миронович, 1899 р.н., с. Поляне Тростянецького р-ну, українець, малописьменний. Про родину відомостей немає. Куркуль. В 1919-1924 рр. церковний староста с. Поляне.
Арештований 22.06.1929 р. за розповсюдження серед віруючих провокаційних чуток про кінець
світу, з закликом сповідатись; проведення а/р агітації, спрямованої проти колективізації і заходів
радянської влади на селі. 28.10.1929 р. засуджений за ст. 58-10 ч.2 до висилки в Північний край на
3 р. Реабілітований 14.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 684/.
Черкашин Григорій Костянтинович, 1895 р.н., с. Катанське Великописарівського р-ну, росіянин, малописьменний. Дружина – Ірина, діти – Семен, Віра. Середняк. Арештований 18.03.1931
р. за участь в к/р куркульському угрупуванні, проведення роботи по зриву господарсько-політичних кампаній з метою повалення радянської влади. 07.05.1931 р. засуджений за ст.ст. 54-8, 54-10 до
висилки в Північний край на 3 р. Реабілітований 06.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 738/.
Черкашин Микола Костянтинович, 1893 р.н., с. Катанське Великописарівського р-ну, росіянин, освіта нижча. Дружина – Марія, діти – Пилип, Іван, Ганна, Анастасія, Наталія, Катерина,
Віра. Середняк. Арештований 18.03.1931 р. за участь в к/р куркульському угрупуванні, проведення роботи по зриву господарсько-політичних кампаній з метою повалення радянської влади.
07.05.1931 р. засуджений за ст.ст. 54-8, 54-10 до висилки в Північний край на 3 р. Реабілітований
06.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 738/.
Черкашин Петро Минович, 1881 р.н., с. Катанське Великописарівського р-ну, росіянин, неписьменний. Дружина – Ганна, діти –Іван, Микола, Архип, Михайло, Яків. Середняк. Арештований 18.03.1931 р. за участь в к/р куркульському угрупуванні, проведення роботи по зриву господарсько-політичних кампаній, з метою повалення радянської влади. 07.05.1931 р. засуджений за
ст.ст. 54-8, 54-10 до висилки в Північний край на 3 р. Реабілітований 06.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр. 738*/.
Черкашин Федір Єгорович, 1879 р.н., с. Дернове Великописарівського р-ну, росіянин, освіта
нижча. Дружина – Ганна, дочка – Федосія. Робітник Правдинського цукрозаводу; колишній куркуль-торговець, в 1931 р. розкуркулений. Арештований 01.11.1937 р. за проведення к/р агітації.
20.11.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 15.11.1960 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр. 194*/.
Черненко Андріян Степанович, 1903 р.н., с. Хустянка Смілівського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Ольга Іванівна, дочка – Віра. Приватний візник в м. Путивль; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений. Арештований 30.08.1937 р. за участь в а/р націоналістичній українській орг-ції, проведення к/р агітації. 19.11.1937 р. засуджений до ВМП (стаття не вказана).
Реабілітований 04.09.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 555, 564/.
Черненко Данило Юрійович, 1885 р.н., м. Кагарлик Київської обл., українець, освіта нижча.
Дружина – Ганна Корніївна, діти – Микола, Галина. Наглядач телеграфу Конотопської контори зв’язку. В 1914-1919 рр. член партії Українських лівих есерів[41]. Арештований 16.04.1938 р. за
участь в к/р націоналістичній повстанській орг-ції. 23.04.1938 р. засуджений за ст. 54-11 до ВМП.
Реабілітований 17.10.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 350/.
Черненко Іван Порфирович, 1898 р.н., хут. Василівщина Гуринівської с/р Білопільського рну, українець, малописьменний, одружений (інших відомостей немає). Куркуль. Арештований
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30.09.1929 р. за а/р агітацію. Про рішення судового органу і реабілітацію відомостей немає. /ф.Р7641, оп.1, спр. 782/.
Черненко Прокопій Степанович, 1893 р.н., с. Хустянка Смілівського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Марія Лаврентіївна, діти – Сергій, Ганна. Приватний візник в м. Путивль;
колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений. В 1934 р. за несплату держзобов’язань вилучалось
майно. Арештований 01.11.1937 р. за участь в а/р націоналістичній українській орг-ції, к/р агітацію. 19.11.1937 р. засуджений до ВМП (стаття не вказана). Реабілітований 04.09.1957 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр. 553, 564/.
Чернишов Сергій Андрійович, 1899 р.н., с. Кровне Хотінського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Олександра Григорівна, діти – Ганна, Віктор. Десятник торфартілі в с. Кровне.
Арештований 16.04.1938 р. за участь в військово-повстанській орг-ції, яка займалась к/р роботою і
мала на меті повалення радянської влади, відокремлення України від СРСР. 23.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 09.10.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 368/.
Чернобай Василь Петрович, 1877 р.н., с. Козельне Недригайлівського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Кулина Яківна, син – Петро. Робітник в колгоспі с. Козельне; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений, від висилки втік. Арештований 10.09.1937 р. за проведення а/р агітації, наклепи на представників партії і уряду, розповсюдження провокаційних чуток.
21.09.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ (стаття не вказана). 07.03.1938 р. помер в Свердловській обл.
Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 52/.
Черноштан Яків Семенович, 1900 р.н., с. Біжівка Смілівського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Марія Яківна, діти – Надія, Петро, В’ячеслав. Колгоспник. Арештований
31.10.1937 р. за участь в а/р націоналістичній орг-ції. 19.11.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11
до ВМП. Реабілітований 16.01.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 466-469/.
Чернуха Семен Якович, 1896 р.н., хут. Чорнухи Хустянської с/р Смілівського р-ну, українець,
письменний. Дружина –Уляна, діти – Семен, Віра, Любов. Колгоспник. Колишній учасник автокефального руху і “Просвіти”. Арештований 25.02.1938 р. за участь в а/р українській націоналістичній к/р орг-ції. 10.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10, 54-11 до ВМП. Реабілітований 04.09.1957
р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 546, 564/.
Чернявський Кесарій Омелянович, 1873 р.н., с. Дубовичі Ярославецького р-ну Глухівського
окр., українець, освіта нижча, неодружений. До 1922 р. монах монастиря Глинська пустинь (до
ліквідації монастиря). З 1924 р. священик в с. Чорториги. Арештований 28.12.1928 р. за розповсюдження к/р агітації з метою зриву громадської роботи на селі, лікування хворих. 24.05.1929 р.
засуджений за ст. 54-10 на 3 р. концтабору на Соловках. Рішенням Особливої Наради при Колегії
ОДПУ від 26.02.1932 р. позбавлений права проживання в 12 п. Уральської обл. з прикріпленням
до зазначеного місця проживання на 3 р. Реабілітований 30.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 681*/.
Чернякова Ксенія Єгорівна, 1890 р.н., с. Нова Слобода Путивльського р-ну, росіянка, неписьменна. Неодружена, сестри –Ганна, Наталія, Парасковія. Без визначених занять, бродяча монашка; колишня одноосібниця. Арештована 04.07.1937 р. за проведення а/р агітації, спрямованої
проти заходів партії і уряду, розповсюдження провокаційних чуток. 22.10.1937 р. засуджена за ст.
54-10 ч.2 на 8 р. ВТТ. Реабілітована 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 88/.
Чернякова Наталія Єгорівна, 1879 р.н., с. Нова Слобода Путивльського р-ну, росіянка, неписьменна. Неодружена, сестри –Ганна, Ксенія, Парасковія. Робітниця торфорозробок Путивльського р-ну; бродяча монашка, колишня одноосібниця. Арештована 09.07.1937 р. за бродяжництво, проведення а/р агітації, розповсюдження провокаційних чуток. 22.10.1937 р. засуджена за ст.
54-10 ч.1 на 8 р. ВТТ. 29.05.1939 р. справу припинено у зв’язку з похилим віком. Інших відомостей
немає. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 2/.
Чернякова Парасковія Єгорівна, 1876 р.н., с. Нова Слобода Путивльського р-ну, росіянка,
неписьменна. Неодружена, сестри –Ганна, Ксенія, Наталія. Бродяча монашка; колишня одноосібниця. Арештована 09.07.1937 р. за проведення а/р агітації, участь в а/р угрупуванні церковників,
бродяжництво. 22.10.1937 р. засуджена за ст. 54-10 ч.2. на 8 р. ВТТ. 29.05.1939 р. справу припинено
за недостатністю доказів і в зв’язку з похилим віком. Інших відомостей немає. /ф.Р-7641, оп.1, спр.
1-а/.
Чернякова-Приміна Акулина Євдокимівна, 1885 р.н., с. Нова Слобода Путивльського р-ну,
росіянка, неписьменна. Про родину відомостей немає. Бродяча монашка; колишня одноосібниця. Арештована 10.07.1937 р. за проведення а/р агітації, розповсюдження чуток шкідницького
характеру (проти вступу в колгосп, за відкриття церков). 22.10.1937 р. засуджена за ст. 54-10 ч.1, 2
на 8 р. ВТТ. 13.07.1939 р. справу припинено за недостатністю доказів і в зв’язку з похилим віком.
Реабілітована 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 1/.
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Частина І. “Під грифом “таємно”
Чікін Ілля Якович, 188 р.н., м. Суми, росіянин, освіта вища. Дружина – Марія Василівна, син
– Михайло. Юрист Сумського міськкомунгоспу. Колишній підпоручик білої армії, за що в 1920
р. утримувався в Рязанському концтаборі 6 місяців. Арештований 18.04.1938 р. за участь в к/р військово-повстанській орг-ції. 21.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований
31.10.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 530-534, 534а/.
Чмирьов Яків Михайлович, 1885 р.н., с. Низи Низівської с/р Краснопільського р-ну, українець, письменний. Дружина – Тетяна Володимирівна, діти – Олександр, Анастасія, Наталія.
Робітник Низівського цукрокомбінату; колишній куркуль, в 1929 р. розкуркулений. В 1930 р. висланий з родиною на Північ, в 1934 р. з висилки втік. Арештований 09.09.1937 р. за к/р агітацію,
дискредитацію заходів радянської влади, розповсюдження чуток про кінець радянської влади.
23.09.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 “а” на 10 р. ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр. 154/.
Чорний Семен Давидович, 1891 р.н., ст. Смородине Тростянецького р-ну, українець, освіта
середня. Дружина – Євдокія Андріївна. Бухгалтер “Сумиторгу”. Колишній військовий чиновник
царської армії. Арештований 22.04.1938 р. за участь в к/р військово-повстанській орг-ції. 24.04.1938
р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 31.10.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 530534, 534а/.
Чорноіван Костянтин Олексійович, 1883 р.н., с. Успенка Буринського р-ну, освіта нижча,
українець. Дружина – Агафія, діти – Софія, Ольга, Марія, Олександра, Михайло. Колгоспник;
колишній куркуль, в 1932 р. розпроданий за невиконання плану хлібозаготівель і висланий на
Північ на 3 р. Арештований 12.09.1937 р. за проведення а/р агітації, спрямованої проти підписки
на позику “Оборона країни”, демонтаж вітряка, розвал і недобудову свинарника. 05.10.1937 р.
засуджений на 10 р. ВТТ (стаття не вказана) в Свердловській обл. 15.07.1942 р. помер в ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 91*/.
Чорноіван Яків Олексійович, 1897 р.н., с. Успенка Буринського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Єлизавета Мартинівна, діти – Микола, Володимир, Сергій, Марина. Колгоспник;
колишній куркуль, в 1929 р. розкуркулений. В 1932 р. засуджений за ст. 54-10 до висилки на Північ
на 3 р. Арештований 06.09.1937 р. за а/р агітацію, шкідницьку діяльність. 05.10.1937 р. засуджений
до ВМП (стаття не вказана). Реабілітований 29.12.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 405/.
Чуб Григорій Корнійович, 1898 р.н., с. Дідівщина Шосткинського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Єлизавета Михайлівна, дочка – Надія. Столяр крохмального заводу. Арештований 14.07.1934 р. за к/р агітацію (в нетверезому вигляді зірвав зі стіни портрет Кірова, зім’яв,
потоптав і кинув у піч). 15.05.1935 р. засуджений за ст. 54-10 до висилки в Казахстан на 3 р. Реабілітований 30.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 697/.
Чуйко Петро Григорович, 1875 р.н., с. Нижня Сироватка Краснопільського р-ну, українець,
малописьменний. Дружина – Парасковія Андріївна, діти – Ганна, Христина, Тихін (31.10.1938 р. як
соціально-небезпечний елемент засуджений на 5 р. позбавлення волі), Варвара, Григорій. Двірник Сумської дослідної станції; колишній куркуль, в 1929 р. розкуркулений і висланий в м. Тотьма Вологодської обл., в 1934 р. з висилки втік. Арештований 20.09.1937 р. за а/р агітацію. 03.12.1937
р..засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 104/.
Чумаков Митрофан Федорович, 1881 р.н., с. Улянівка Улянівського р-ну, українець, освіта
середня. Дружина – Фекла Дмитрівна, син – Микола. Колишній медфельдшер в с. Яструбине
Хотінського р-ну. З 11.11.1937 р. відбував 1 р. примусових робіт в Хотінському райздороввідділі
(за халатне відношення до службових обов’язків); син псаломщика. Арештований 05.04.1938 р. за
участь в есерівській повстанській к/р орг-ції, яка мала на меті повалення радянської влади шляхом збройного повстання. 16.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-8, 54-11 до ВМП. Реабілітований 17.08.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 410-411/.
Чучко Федір Васильович, 1869 р.н., с. Бобрик Тернівського р-ну, українець, освіта нижча, одружений (інших відомостей немає). Середняк; колишній куркуль, розкуркулений. Арештований
11.06.1929 р. за участь в куркульському угрупуванні, проведення а/р агітації, спрямованої проти
хлібозаготівель, заходів радянської влади на селі. 16.08.1929 р. засуджений за ст. 58-10 до позбавлення права проживання в Москві, Ленінграді, Ростові-на-Дону, зазначених губерніях і округах
УРСР з прикріпленням до зазначеного місця проживання на 3 р. Про реабілітацію відомостей
немає. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 835/.

Ш

Шаблінський Олексій Михайлович, 1886 р.н., с. Синє-Колодезь Новозибківського р-ну (Білорусія), росіянин, освіта нижча. Дружина – Марія. Керуючий будинками Сумського житлоуп161
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равління. Колишній офіцер царської армії. В 1918 р. служив в армії гетьмана. В 1926 р. арештовувався за а/р діяльність. Арештований 04.03.1938 р. за участь в к/р військово-повстанській орг-ції.
09.05.1935 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 09.04.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр. 893-894/.
Шагайденко Яків Сергійович, 1894 р.н., с. Нижня Сироватка Краснопільського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Ганна Пилипівна, діти – Ніна, Павло, Олена. Бухгалтер Сумської
артшколи. Колишній офіцер царської армії. Арештований 04.02.1933 р. за а/р агітацію, спрямовану проти політично-господарських кампаній радянської влади. 25.03.1933 р. засуджений за
ст. 54-10 на 5 р. концтабору. Рішенням Судової Трійки при Колегії ДПУ УРСР від 19.09.1933 р.
подальше ув’язнення в Істлазі замінено висилкою в Західносибірський край на 3 р. Рішенням
засідання Трійки при НКВС УРСР від 23.07.1935 р. в термін відбуття покарання зараховано попереднє ув’язнення. Реабілітований 06.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 752/.
Шалаєв Анатолій Федорович, 1895 р.н., с. Яструбщина Глухівського р-ну, українець, письменний. Дружина – Феодосія Степанівна. Одноосібник; куркуль, в 1929 р. розпроданий. Арештований 28.12.1930 р. за а/р агітацію і діяльність, пособництво бандам Маслова, Харченка, Солов’я.
22.02.1931 р. засуджений за ст.ст. 54-10, 20, 56-17 на 3 р. концтабору. Реабілітований 16.11.1989 р.
/ф.Р-7641, оп.1, спр. 741/.
Шалаєв Григорій Федорович, 1886 р.н., с. Яструбщина Глухівського р-ну, українець, письменний, одружений. Син – Іван. Колишній куркуль, в 1917 і 1929 рр. розкуркулювався, син волосного судді. Арештований 28.12.1930 р. за к/р агітацію, а/р діяльність, пособництво бандам
Маслова, Харченка, Солов’я. 22.02.1931 р. засуджений за ст.ст. 54-10, 20, 56-17 на 3 р. концтабору.
Реабілітований 29.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 740/.
Шаман Павло Іванович, 1894 р.н., м. Конотоп, українець, освіта середня. Дружина –Єфросинія Георгіївна, син – Леонід. Викладач Конотопської залізничної школи №51. В 1929 р. арештовувався за належність до СВУ за ст. 54, під вартою утримувався 3,5 місяці. Арештований 14.04.1938
р. за участь в к/р націоналістичній орг-ції, к/р діяльність. 23.04.1938 р. засуджений за ст. 54-11 до
ВМП. Реабілітований 03.12.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 929-930/.
Шамрай Андрій Васильович, 1907 р.н., с. Рибальське Грунського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина –Ксенія Іванівна. Секретар Рибальської сільради. Арештований 23.10.1937 р. за
участь в а/р повстанській орг-ції, яка мала на меті підготовку і здійснення збройного повстання,
спрямованого проти радянської влади для створення “Самостійної України”; вербувальну роботу, здійснення терористичних і шкідницьких актів. 08.11.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-7,
54-8, 54-11 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 08.10.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 759-767/.
Шамрай Григорій Михайлович, 1897 р.н., с. Собичеве Шосткинського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Ганна Федорівна, діти – Микола, Марія, Ніна. Рахівник Шосткинського РВНО;
син куркуля-торговця. В 1919 р. був членом політбанди Зозулі, яка боролась проти радянської
влади (брав участь у роззброєнні червоноармійських загонів, пограбуванні червоноармійської
каси, у вбивстві голови сільради). Арештований 02.10.1937 р. за участь в к/р угрупуванні, розповсюдженні провокаційних чуток. 27.11.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.2 до ВМП. Реабілітований
18.07.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 513*/.
Шамрай Денис Маркіянович, 1884 р.н., с. В’язове Грунського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина –Меланія, діти –Олексій, Володимир, Ганна. Колгоспник. Арештований 08.02.1938 р. за
участь в к/р націоналістично-повстанській орг-ції, к/р агітацію. 05.04.1938 р. засуджений за ст. 5411 до ВМП. Реабілітований 15.01.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 686-687/.
Шамро Тимофій Васильович, 1900 р.н., с. Білиця Шосткинського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина –Меланія Миколаївна, дочка – Ольга. Без визначених занять; колишній куркульторговець, в 1929 і 1932 р. розкуркулювався. Мав зв’язок з бандою Кривоноса, укривав від влади
бандита Мозка, за що арештовувався в 1931 р., під вартою утримувався 6 місяців. Арештований
22.01.1933 р. за а/р агітацію, спрямовану проти радянської влади, колгоспного руху, погрози активістам і керівникам колгоспу. 08.05.1933 р. засуджений за ст.ст. 16-54, 8-54, 54-10 на 3 р. концтабору. Реабілітований 30.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 624/.
Шапаренко Платон Григорович, 1885 р.н., м. Тараща Київської губ., українець, освіта неповна вища. Дружина –Надія, діти – Борис, Галина, Сергій. Економіст Сумської біофабрики. Арештований 13.10.1937 р. за шпигунську діяльність на користь Польщі, шкідництво на виробництві.
16.11.1937 р. засуджений за ст. 54-6 до ВМП. Реабілітований 06.09.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 605/.
Шапарь Василь Митрофанович, 1894 р.н., с. Бобрівник Зіньківського пов. Полтавської губ.,
українець, освіта нижча. Дружина – Марія Прохорівна, діти – Інна, Валентина. Начальник відділу постачання Сумського заводу ім. Фрунзе. В 1917 р. член партії меншовиків. Арештований
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06.02.1938 р. за участь в а/р орг-ції, проведення а/р агітації і діяльності, спрямованої на зрив заходів радянської влади. 09.05.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-7, 54-11 до ВМП. Реабілітований
06.03.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 417*/.
Шапарь Севастян Микитович, 1883 р.н., с. Мала Павлівка Грунського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Ганна, діти – Феодорія, Петро, Михайло. Колгоспник; колишній середняк, в
1931 р. розпроданий за невиконання сільгоспподатку. Арештований 28.02.1938 р. за участь в к/р
націоналістичній повстанській орг-ції, проведення к/р агітації. 05.04.1938 р. засуджений за ст. 5411 до ВМП. Реабілітований 15.01.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 686-687/.
Шаповал Кузьма Володимирович, 1881 р.н., с. Бочечки Конотопського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина –Марія, діти – Дмитро, Василь, Кулина, Марфа. Без визначених занять; колишній куркуль, в 1932 р. розкуркулений. Арештований 29.11.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану
проти колгоспного будівництва; к/р тлумачення нової Конституції, висловлювання провокаційних чуток. 01.12.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ (стаття не вказана). Реабілітований 16.11.1989 р.
/ф.Р-7641, оп.1, спр. 46/.
Шаповал Олексій Іванович, 1887 р.н., с. Боромля Тростянецького р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Марія Устимівна, син – Володимир. Помічник санітарного лікаря Боромлянського санітарного пункту. Арештований 16.04.1938 р. за участь в українській повстанській к/р орг-ції.
21.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 18.05.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр. 655*/.
Шаповал Уляна Петрівна, 1889 р.н., с. Козельне Недригайлівського р-ну, українка, неписьменна. Чоловік – Іван Григорович. Без визначених занять; колишня куркулька, в 1930 р. розкуркулена, вислана разом з чоловіком в м. Архангельськ, від висилки втекла. Арештована 04.10.1937
р. за а/р агітацію, спрямовану проти колгоспного будівництва, розповсюдження провокаційних
чуток. 15.11.1937 р. засуджена за ст. 54-10 ч.1 на 8 р. ВТТ. Реабілітована 14.05.1969 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр. 53/.
Шаповал Федір Кузьмич, 1877 р.н.. с. Бишкінь Лебединського р-ну, українець, неписьменний, одружений (інших відомостей немає). Без визначених занять; колишній середняк, орендар
земельних фондів. В 1924 р. був судимий за зв’язок з бандою Марфенка на 2 р. позбавлення волі.
Арештований 02.07.1929 р. за а/р агітацію, зв’язок з бандами. 18.01.1930 р. засуджений за ст. 58-10
на 3 р. концтабору. Рішенням засідання Колегії ОДПУ від 10.05.1932 р. достроково звільнений і
позбавлений права проживання в 12 п. Уральської обл. на термін, що залишився. Реабілітований
15.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 801/.
Шаповалов Володимир Антонович, 1890 р.н., м. Суми, українець, освіта нижча. Дружина
– Анастасія Тимофіївна, діти – Борис, Валентина, Віталій. Бондар Сумської тарбази. В 1919-1920
рр. офіцер Дроздовського полку армії Денікіна, з армією Врангеля емігрував в Румунію, де мав
зв’язок з РОВС. В 1923 р. повернувся в СРСР з Болгарії. В 1933 р. був судимий за а/р діяльність за
ст.54-10 на 3 р. позбавлення волі. Арештований 21.03.1938 р. за а/р підривну діяльність. 10.04.1938
р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 06.03.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 415/.
Шаповалов Роман Васильович, 1889 р.н., с. Білиця Ямпільського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Тетяна Петрівна. Робітник Шосткинського заводу №9. Арештований
26.04.1938 р. за а/р агітацію, шпигунську діяльність на користь Польщі. 26.09.1938 р. засуджений
за ст.ст. 54-6, 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 12.06.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 290/.
Шарапов Григорій Іванович, 1875 р.н., м. Путивль, українець, освіта нижча. Дружина – Наталія Спиридонівна, діти – Ксенія, Олексій. Маляр малярного цеху КПВРЗ. З 1917 р. член партії
меншовиків. Арештований 22.04.1938 р. за участь в есеро-меншовистській націоналістичній повстанській орг-ції. 25.04.1938 р. засуджений за ст. 54-11 до ВМП. Реабілітований 24.02.1956 р. /ф.Р7641, оп.1, спр. 383-386/.
Швець Федір Микитович, 1895 р.н., с. Юнаківка Миропільського р-ну, українець, освіта нижча. Про родину відомостей немає. Голова сільради; колишній куркуль. Арештований 08.09.1928 р.
за активну протидію землевпорядкуванню в с. Юнаківка, знищення списків куркулів-обріжчиків
(чиї землі повинні були обрізати для роздачі біднякам). 26.10.1928 р. засуджений за ст. 54-10 на 1
р. позбавлення волі. Реабілітований 24.10.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 825/.
Шевель Олімпій Миколайович, 1876 р.н., с. Береза Глухівського р-ну, українець, письменний, неодружений. Без визначених занять. В 1929-1935 рр. (до закриття церкви) священик в с.
Орлівка Ямпільського р-ну. До 1911 р. піп в монастирі Софронієва пустинь Путивльського р-ну.
В 1911-1925 рр. піп Бєлгородського монастиря. В 1925-1929 рр. піп церкви в хут. Воздвиженський Ямпільського р-ну. Арештований 17.10.1937 р. за проведення к/р роботи, релігійних обрядів,
агітування вибирати в Верховну Раду духовенство і дворянство; проведення розмов про швидкий
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кінець радянської влади від фашистів. 17.11.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 8 р. ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 90*/.
Шевич Федір Вікторович, 1900 р.н., с. Річки Білопільського р-ну, українець, освіта середня. Дружина – Дора Олександрівна, дочка – Надія. Інспектор спецвідділу Сумської міськради;
колишній куркуль. Арештований 07.04.1938 р. за участь в к/р військово-повстанській орг-ції.
21.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 31.10.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр. 530-534, 534а/.
Шевцов Кузьма Іванович, 1878 р.н., с. Стара Гута Ямпільського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Катерина Никифорівна, дочка –Ніна. Робітник 1-го виробництва Шосткинського
заводу №9. З 1917 р. член партії есерів. В 1918 р. брав участь в есерівському повстанні в м. Шостка.
Арештований 15.04.1938 р. за участь в а/р підпільній есерівській орг-ції. 19.04.1938 р. засуджений
за ст.ст. 54-2, 54-10, 54-11 до ВМП. Реабілітований 30.01.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 431-433/.
Шевцов Федір Іванович, 1874 р.н., с. Зноб-Трубчевська Хильчицького р-ну, українець, письменний. Дружина –Аксюта, син – Михайло. Тесляр на ст. Зноб-Трубчевська; колишній куркуль,
в 1931 р. розкуркулений. Член секти баптистів-євангелістів. Арештований 09.09.1937 р. за а/р агітацію. 19.09.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.2 на 8 р. ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр. 89/.
Шевченко Василь Павлович, 1896 р.н., хут. Фартушине Пушкарської с/р Недригайлівського
р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Акулина Устимівна, діти –Андрій, Анастасія, Микола,
Ганна. Куркуль, в 1930 р. розкуркулений. Арештований 10.03.1931 р. за участь в к/р повстанській
орг-ції, яка мала на меті повалення радянської влади на Україні шляхом збройного повстання.
25.10.1931 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до висилки в Північний край на 3 р. Реабілітований
06.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 731/.
Шевченко Єгор Никифорович, 1901 р.н., хут. Хорол Козельненської с/р Недригайлівського
р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Параскева, діти – Іван, Григорій, Ілля. Одноосібник;
зять куркуля розкуркуленого. Арештований 07.04.1931 р. за участь в к/р куркульській повстанській орг-ції, яка мала на меті повалення радянської влади. 25.10.1931 р. засуджений за ст.ст.54-2,
54-11 на 3 р. концтабору. Реабілітований 29.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 722/.
Шевченко Іван Антонович, 1899 р.н., с. Хустянка Смілівського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина –Ганна Василівна, діти – Олексій, Марія. Рахівник райстрахінспекції Недригайлівського
р-ну; син куркуля. Колишній учасник “Просвіти”. Арештований 27.10.1937 р. за участь в а/р українській націоналістичній орг-ції, проведення а/р антиколгоспної агітації. 19.11.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ (стаття не вказана). Реабілітований 04.09.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 551, 564/.
Шевченко Іван Григорович, 1885 р.н., м. Полтава, українець, освіта нижча. Дружина –Євдокія Іванівна, діти –Валентина, Михайло, Анатолій, Борис. Маляр малярного цеху КПВРЗ. З 1917 р.
член партії есерів. Арештований 15.04.1938 р. за участь в есеро-меншовистській націоналістичній
повстанській орг-ції. 25.04.1938 р. засуджений за ст. 54-11 до ВМП. Реабілітований 24.02.1956 р.
/ф.Р-7641, оп.1, спр. 383-386/.
Шевченко Іван Михайлович, 1888 р.н., с. Хустянка Смілівського р-ну, українець, письменний,
одружений (інших відомостей немає). Візник в м. Путивль; колишній куркуль, розкуркулений.
Колишній учасник “Просвіти” і автокефального руху. В 1922 р. брав участь в збройному нападі
на волосний виконком. В 1930 р. був засуджений за к/р діяльність на 3 р. Арештований за активну
участь в повстанській націоналістичній орг-ції, вербувальну роботу. 09.11.1937 р. засуджений до
ВМП (стаття не вказана). Про реабілітацію відомостей немає. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 564/.
Шевченко Йосиф Захарович, 1893 р.н., с. Олександрівка Лебединського р-ну, українець, неписьменний. Середняк. Арештований 20.06.1929 р. за проведення а/р агітації, спрямованої проти
хлібозаготівель. 16.08.1929 р. засуджений за ст. 54-10 до висилки в Північний край на 3 р. Реабілітований 30.09.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 872/.
Шевченко Максим Климович, 1892 р.н., с. Попівка Конотопського р-ну, українець, освіта
нижча, одружений (інших відомостей немає). Без визначених занять; колишній куркуль. В 1925 р.
був судимий за бандитизм. Арештований 08.07.1928 р. за зрив сходу села з питання землеустрою.
11.01.1929 р. засуджений за ст. 58-10, 58-13 до позбавлення права проживання в Москві, Ленінграді, Ростові-на-Дону, зазначених губерніях і округах УРСР, з прикріпленням до зазначеного місця проживання на 3 р. Реабілітований 30.10.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 874*/.
Шевченко Микита Софронович, 1886 р.н., м. Шостка, українець, освіта нижча. Дружина –
Тетяна Григорівна, діти – Володимир, Василь, Марія, Надія, Олександр, Михайло, Сергій, Ганна.
Слюсар-механік Шосткинського хлібозаводу. З 1917 р. член УПСР. В 1918 р. брав активну участь в
збройному повстанні в м. Шостка. В 1930-1938 рр. член ВКП(б), виключений у зв’язку з арештом.
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Арештований 20.04.1938 р. за участь в а/р нелегальній орг-ції есерів, а/р діяльність. 29.04.1938 р.
засуджений за ст.ст. 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 01.08.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 895897/.
Шевченко Олексій Захарович, 1879 р.н., с. Олександрівка Лебединського р-ну, українець,
освіта нижча, одружений (інших відомостей немає). Середняк. Арештований 20.06.1929 р. за проведення а/р агітації, спрямованої проти хлібозаготівель. 16.08.1929 р. засуджений за ст. 54-10 до
висилки в Північний край на 3 р. Реабілітований 30.09.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 872/.
Шевченко Пантелій Маркович, 1897 р.н., с. Клишки Шосткинського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Олександра Павлівна. Одноосібник, був розпроданий за невиконання держзобов’язань. Арештований 21.04.1938 р. за участь в а/р українській націоналістичній к/
р есерівській орг-ції. 24.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований
01.08.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 294-297/.
Шевченко Петро Григорович, 1903 р.н., с. Гринівка Смілівського р-ну, українець, освіта середня. Дружина – Анастасія Дмитрівна, діти – Ганна, Петро. Вчитель Гринівської НСШ. Арештований 31.10.1937 р. за участь в а/р націоналістичній орг-ції. 19.11.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-2,
54-11 до ВМП. Реабілітований 16.01.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 466-469/.
Шевченко Петро Трохимович, 1901 р.н., с. Семенівна Глухівського р-ну, українець, письменний. Дружина – Євдокія Юхимівна, діти – Микола, Ольга, Нонна. Колгоспник. В 1906-1929 рр.
піп автокефальної церкви. В 1931 р. арештовувався по справі “СВУ”, під вартою утримувався 3
місяці. Арештований 07.03.1938 р. за активну участь в к/р українській націоналістичній повстанській орг-ції. 31.03.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 21.11.1956 р.
/ф.Р-7641, оп.1, спр. 347-349/.
Шевченко Семен Сергійович, 1902 р.н., с. Хустянка Смілівського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Домна Савеліївна, діти – Олексій, Іван. Конюх Путивльської СШ; син колишнього
куркуля, в 1931 р. розкуркуленого. Арештований 14.02.1938 р. за участь в а/р націоналістичній
повстанській орг-ції, а/р агітацію, вербувальну роботу. 31.03.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11
до ВМП. Реабілітований 04.09.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 559, 561, 564/.
Шевченко Сергій Михайлович, 1878 р.н., с. Хустянка Смілівського р-ну, українець, письменний. Дружина – Агафія Кирилівна, діти –Селін, Євдокія. Працював на різних роботах в м.
Путивль; колишній куркуль, в 1931 р. розкуркулений, висланий на Урал, з висилки втік. Арештований 14.02.1938 р. за участь в а/р націоналістичній повстанській орг-ції, проведення а/р агітації.
31.03.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 04.09.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр. 559, 564/.
Шевченко Улян Васильович, 1887 р.н., с. Велика Писарівка Великописарівського р-ну, українець, малописьменний. Діти – Наталія, Євгенія, Ганна. Одноосібник. Арештований 20.04.1933 р.
за участь в к/р повстанській орг-ції, вербувальну роботу за ст. 54-11. 08.05.1933 р. справу припинено, з-під варти звільнений. Інших відомостей немає. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 581/.
Шевченко Улян Павлович, 1894 р.н., хут. Фартушине Пушкарської с/р Недригайлівського
р-ну, українець, неписьменний. Дружина – Меланія Іванівна, діти –Галина, Марія, Іван, Микола. Куркуль, розкуркулений. Арештований 02.04.1931 р. за участь в к/р куркульсько-повстанській
орг-ції, яка мала на меті повалення радянської влади. 25.10.1931 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11
на 3 р. концтабору. Реабілітований 29.12.1965 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 723*/.
Шевченко Яків Тимофійович, 1902 р.н., с. Грунь Грунського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Марія Степанівна, син – Євген. Чоботар колгоспної майстерні. Арештований 15.10.1937
р. за участь в а/р повстанській орг-ції, яка мала на меті підготовку і здійснення збройного повстання проти радянської влади для створення “Самостійної України”; вербувальну роботу, здійснення терористичних і шкідницьких актів. 08.11.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 на 8
р. ВТТ. Рішенням особливої Наради при Міністрі Держбезпеки СРСР від 19.04.1950 р. висланий
на поселення в Красноярський край. Реабілітований 08.10.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 759-767*/.
Шейн Володимир Вікентійович, 1875 р.н., с. Щорси Новогрудського пов. (Польща), (колишній маєток князів Радзівілових), білорус, освіта нижча. Дружина –Вінцентіна Вікентіївна. Без визначених занять; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений і висланий в Архангельськ, з висилки
втік. Арештований 28.08.1937 р. за а/р агітацію, спрямовану проти вступу в комсомол, примушування підлеглих виконувати релігійні обряди, розповсюдження чуток про скорий кінець радянської влади. 01.10.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р.
/ф.Р-7641, оп.1, спр. 155/.
Шелест Григорій Данилович, 1911 р.н., с. Мала Павлівка Грунського р-ну, українець, малописьменний. Дружина –Харитина. Колгоспник; син куркуля. Арештований 23.02.1938 р. за участь
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в к/р повстанській націоналістичній орг-ції, проведення к/р агітації. 05.04.1938 р. засуджений за
ст. 54-11 до ВМП. Реабілітований 15.01.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 686-687/.
Шерстюк Лука Пантелійович, 1899 р.н., с. Погрібки Шосткинського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Катерина Михайлівна, діти – Ксенія, Федір, Михайло. Лісник Шкірманівського
лісництва. З 1931 р. кандидат в члени ВКП(б). Арештований 09.05.1938 р. за участь в українській
к/р націоналістичній повстанській орг-ції. 30.10.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-10 ч.1, 54-11 до
ВМП. Реабілітований 12.12.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 390/.
Шершень Ілля Степанович, 1893 р.н., м. Глухів, українець, освіта нижча. Дружина – Агафія,
діти – Яків, Євдокія, Пелагея. Маляр Глухівської артілі. В 1926-1929 рр. диякон автокефальної церкви, в 1930-1932 рр. піп автокефальної церкви в мм. Шостка і Чернігів. Арештований 11.04.1938
р. за участь в а/р українській націоналістичній к/р орг-ції. 17.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10,
54-11 до ВМП. Реабілітований 26.03.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 879-880/.
Шостак Тимофій Несторович, 1907 р.н., с. Підлипне Конотопського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Ксенія Степанівна, син –Віктор. Робітник КПВРЗ; син куркуля, в 1931 р.
розкуркуленого. В 1935 р. був судимий за к/р агітацію на 10 р. Арештований 18.11.1937 р. за а/р
агітацію, спрямовану на дискредитування радянської влади, проти виборів в Верховну Раду, проти колгоспного будівництва. 21.11.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ. Реабілітований 07.05.1958 р.
/ф.Р-7641, оп.1, спр. 927/.
Шилов Олексій Іванович, 1897 р.н., м. Тростянець, українець, освіта нижча. Дружина – Меланія Антонівна, діти – Павло, Микола, Людмила. Різник-м’ясоруб Тростянецької райспоживспілки. Служив в армії Петлюри. Арештований 15.04.1938 р. за участь в українській військово-повстанській орг-ції. 26.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10,54-11 до ВМП. Реабілітований 13.02.1958
р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 808-809/.
Шипіль Іван Васильович, 1909 р.н., с. Хотінь Хотінського р-ну, українець, малописьменний,
неодружений. Колгоспник. Арештований 16.04.1938 р. за участь в військово-повстанській орг-ції,
яка мала на меті повалення радянської влади і виокремлення України від СРСР. 23.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 09.10.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 368/.
Шишлевський Микола Григорович, 1893 р.н., с. В’язенка Путивльського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина –Ольга, син – Пантелеймон. Голова сількооперації с. В’язенка. В 1925-1927
рр. дяк автокефальної церкви с. В’язенка. Арештований 13.04.1938 р. за участь в а/р українській
націоналістичній к/р орг-ції. 17.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10, 54-11 до ВМП. Реабілітований
26.03.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 879-880/.
Шкарупа Леонід Миколайович, 1901 р.н., м. Лебедин, українець, освіта середня, неодружений. Рахівник на будівництві Харківського тракторного заводу; син колишнього Лебединського
міського голови. В 1919 р. служив в армії Денікіна. Арештований 14.10.1930 р. за а/р агітацію.
01.01.1931 р. засуджений за ст. 54-10 до висилки в Північний край на 3 р. Реабілітований 15.11.1957
р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 637/.
Шкряда Борис Іванович, 1910 р.н., хут. Петровський Конотопського р-ну, українець, освіта нижча, неодружений. Одноосібник, в 1931 р. розпроданий за несплату податків. Арештований 17.05.1932 р. за участь в к/р орг-ції, яка мала на меті повалення радянської влади за ст. 54-11.
21.08.1932 р. слідство припинено, за маловажністю скоєного. Інших відомостей немає. /ф.Р-7641,
оп.1, спр. 580/.
Шкряда Іван Васильович, 1878 р.н., хут. Капітанівка Конотопського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Марія Володимирівна, діти – Олексій, Петро, Надія. Одноосібник; колишній куркуль, розпроданий. Арештований 05.05.1932 р. за участь в к/р орг-ції, яка мала на
меті повалення радянської влади. 19.09.1933 р. засуджений до висилки в Північний край на 3 р.
Реабілітований 26.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 580/.
Шкряда Федір Васильович, 1885 р.н., хут. Капітанівка Конотопського р-ну, українець, малописьменний. Дружина –Мотрона Федотівна, син – Василь. Одноосібник; в 1930 р. розпроданий за
несплату податків. Арештований 17.05.1932 р. за участь в к/р орг-ції, яка мала на меті повалення
радянської влади за ст. 54-11. 21.08.1932 р. слідство припинено за маловажністю скоєного. Інших
відомостей немає. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 580/.
Шкумат Євген Григорович, 1884 р.н., хут. Шкуматів Протасівської с/р Недригайлівського рну, українець, освіта нижча, неодружений. Бродячий монах. В 1907-1922 р. монах Сафронієвського монастиря (до закриття монастиря). Арештований 26.05.1934 р. за проведення релігійної а/р
агітації, спрямованої проти колективізації; за жебракування. 28.12.1934 р. засуджений на 3 р. ВТТ
(стаття не вказана). Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 293/.
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Шкумат Іван Степанович, 1894 р.н., с. Маршали Смілівського р-ну, українець, освіта нижча.
Дружина – Марія Кирилівна, діти – Володимир, Лідія, Ніна. Механік млина в с. Біжівка Смілівського р-ну. Арештований 31.10.1937 р. за участь в к/р орг-ції. 19.11.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-2,
54-11 до ВМП. Реабілітований 16.01.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 466-469/.
Шкурін Григорій Федорович, 1887 р.н., с. Шалигине Глухівського р-ну, росіянин, освіта нижча. Дружина – Марія Володимирівна, дочка – Катерина. Колгоспник. Арештований 10.03.1933
р. за участь в к/р повстанській орг-ції. 15.05.1933 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 на 3 р. концтабору умовно, з-під варти звільнений. Реабілітований 29.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 593-594/.
Шкуро Олексій Євдокимович, 1894 р.н., с. Вороніж Шосткинського р-ну, українець, освіта
неповна вища. Дружина – Меланія Михайлівна, діти – Лідія, Валентина, Ольга. Вчитель Воронізької СШ. З 1917 р. член партії есерів. В 1919 р. брав участь в політбанді Шуби. В 1921 р. брав участь
в організації “Просвіти”. В 1923 р. учасник “СВУ”. Арештований 10.03.1938 р. за участь в а/р націоналістичному повстанському угрупуванні. 19.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.2, 54-11 до
ВМП. Реабілітований 20.03.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 435-436/.
Шляпников Мойсей Семенович, 1892 р.н., м. Шостка, українець, освіта нижча. Дружина
– Анастасія Тимофіївна, діти – Тамара, Євген. Операціоніст Шосткинського відділення Держбанку. З 1917 р. член партії есерів (меншовиків). Арештований 27.02.1938 р. за участь в а/р к/р націоналістичній повстанській есерівській орг-ції. 13.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-10 ч.1, 54-11
до ВМП. Реабілітований 30.12.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 406-408*/.
Шмарай Олексій Іванович, 1911 р.н., с. Мала Павлівка Грунського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Марина Павлівна, діти – Петро, Микола. Колгоспник. В 1929 р. був судимий за
ст. 173 на 1 р. позбавлення волі. Арештований 01.04.1938 р. за участь в к/р орг-ції, проведення к/р
агітації, шкідницьку і терористичну діяльність. 07.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10, 54-11 до
ВМП. Реабілітований 15.01.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 685/.
Шмариго Борис Васильович, 1891 р.н., с. Глинськ Глинського р-ну, українець, освіта нижча. Про родину відомостей немає. Ремонтник на ст. Ромни, з дворян. Арештований 18.10.1930 р.
за а/р агітацію. 07.12.1930 р. засуджений за ст.ст. 54-10, 54-13 на 3 р. концтабору. Реабілітований
14.07.1995 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 739*/.
Шматько Андрій Михайлович, 1880 р.н., с. Клишки Шосткинського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Парасковія Данилівна, син – Іван. Кучер Шосткинської поліклініки; колишній
куркуль, в 1931 р. господарство передане колгоспу. В 1925 р. був церковним старостою. Арештований 29.11.1937 р. за проведення а/р агітації проти колгоспів і радянської влади. 01.12.1937 р.
засуджений на 8 р. ВТТ (стаття не вказана). Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 105/.
Шовкопляс Іван Григорович, 1884 р.н., с. Стецьківка Хотінського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Парасковія. Кочегар Сумського заводу ім. Фрунзе. З 1910 р. баптист, помічник
пресвітера, керівник секти на Сумському заводі ім. Фрунзе. Арештований 05.11.1937 р. за активну
сектантську діяльність, вербування людей в секту, а/р агітацію на проповідях. 27.11.1937 р. засуджений за ст. 54-10 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 115*/.
Шостенко Іван Іванович, 1893 р.н., м. Харків, українець, освіта неповна вища. Дружина – Тетяна Олексіївна, син – В’ячеслав. Завідувач культкабінетом театру “Русской драмы” в м. Харків; з
дворян. Арештований 13.10.1937 р. за участь в а/р націоналістичній орг-ції, яка готувала збройне
повстання проти радянської влади, з метою відокремлення України від УРСР; підготовку терористичних актів, шкідництво. 20.11.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-8, 54-10, 54-11 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 29.11.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 882-883*/.
Шотт Ричард Казимирович, 1887 р.н., ст. Поневеж Ковенської губ.(Литва), литовець, освіта
вища. Дружина – Валентина Іванівна, діти – Корнелія, Елеонора. Директор школи в с. Юнаківка.
Арештований 25.11.1937 р. за участь української військово-націоналістичної орг-ції, яка мала на
меті повалення радянської влади і встановлення капіталістичного ладу. 10.04.1938 р. засуджений
за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 29.11.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 882-883/.
Шпенюк Микола Іванович, 1888 р.н., с. Хотінь Калужського пов. (Польща), українець, освіта
середня. Дружина – Марія Семенівна, діти – Надія, Олександра. Вчитель Липоводолинської СШ.
До 1933 р. мав листування з родичами в Польщі. Арештований 15.12.1937 р. за а/р діяльність, як
вчитель німецької мови, в 1937 р. вихваляв буржуазну Польщу. 29.01.1938 р. засуджений за ст. 5410 ч.1 до ВМП. Реабілітований 23.07.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 963/.
Шперлінг Пилип Адамович, 1900 р.н., с. Хрещатик Смілівського р-ну, німець, малописьменний. Дружина – Софія, діти – Софія, Іван, Пилип, Адам. Колгоспник. Арештований 28.02.1938 р.
за участь в к/р орг-ції, к/р агітацію. 21.09.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.2, 54-11 на 10 р. ВТТ.
Реабілітований 02.07.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 978-979/.
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Шпілька Василь Юхимович, 1909 р.н., хут. Петровський Конотопського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Ганна Іванівна. Одноосібник; в 1932 р. розпроданий за несплату податку. Арештований 17.05.1932 р. за ст. 54-11 за участь в к/р орг-ції, яка мала на меті повалення
радянської влади. 21.08.1932 р. слідство припинено за маловажністю скоєного. Інших відомостей
немає. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 580/.
Шпілька Іван Романович, 1898 р.н., хут. Петровський Конотопського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина – Хіма Василівна, діти – Катерина, Надія. Одноосібник; колишній середняк, в
1932 р. розпроданий за несплату податків. Арештований 17.05.1932 р. за ст. 54-11 за участь в к/р
орг-ції, яка мала на меті повалення радянської влади. 21.08.1932 р. слідство припинено за маловажністю скоєного. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 580/.
Штейнберг Іван Петрович, 1891 р.н., с. Кюге-Малокалін Двінської губ.(Латвія), латиш, освіта
нижча. Дружина – Емілія Іванівна, діти – Арвід, Роберт, Неллі. Заступник директора Глухівського
інституту коноплі. З 1920 р. член ВКП(б), в 1921 і 1937 рр. був виключений за пияцтво і зв’язок
з ворогами народу. Арештований 03.12.1937 р. як підозрюваний в шпигунстві. 21.09.1938 р. засуджений за ст. 54-6 на 10 р. ВТТ. Помер в 1942 р. відбуваючи термін покарання. Реабілітований
18.04.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 948*/.
Штітельман Зінаїда Ізраілівна, 1897 р.н., м. Житомир Київської обл., єврейка, освіта нижча,
одинока. Інструктор з інформації Сталінського міськпарткому. З 1928 р. член ВКП(б), в 1937 р.
виключена в зв’язку з арештом. Арештована 25.08.1937 р. за участь в к/р орг-ції правих, проведення шкідницько-підривної роботи; підготовку теракту проти керівництва ВКП(б). 05.02.1938 р. засуджена за ст.ст. 54-10 ч.1, 54-11 на 5 р. ВТТ. Реабілітований 25.04.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 362/.
Штоє Ангеліка, 1927 р.н., м. Берлін (Німеччина), німка, освіта середня, неодружена. Продавець в крамниці м. Крамініц (радянська окупаційна зона). Член “Союза свободной немецкой молодёжи”. Арештована 21.10.1950 р. за те, що схиляла радянського військовослужбовця до зради
батьківщині – переходу в Західну частину Німеччини і там залишитись. 12.05.1951 р. засуджена
за ст. 17-58-1”б” КК РСФРР на 10 р. ВТТ. 23.12.1953 р. достроково звільнена і вислана в Німеччину.
Реабілітована 08.12.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 316*/.
Шуба Іван Андрійович, 1892 р.н., м. Глухів, українець, освіта середня. Вдівець, діти – Тамара,
Ніна. Без визначених занять. Колишній прапорщик царської армії. Служив в армії Денікіна. Арештований 23.02.1938 р. за участь в к/р повстанській орг-ції. 23.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10,
54-11 до ВМП. Реабілітований 31.10.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 448/.
Шуба Пилип Родіонович, 1875 р.н., с. Велика Писарівка Великописарівського р-ну, українець,
малописьменний. Дружина – Єфросинія, діти – Іван, Зінаїда, Тетяна. Одноосібник. Арештований
10.04.1933 р. за участь в к/р повстанській орг-ції, вербувальну роботу за ст. 54-11. 08.05.1933 р. справу припинено, з-під варти звільнений. Інших відомостей немає. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 581/.
Шулешко Іван Самойлович, 1870 р.н., с. Засулля Роменського р-ну, українець, освіта нижча,
розлучений. Кустар-шапошник; колишній куркуль-торговець. Арештований 20.03.1929 р. за к/р
агітацію, спрямовану проти заходів радянської влади на селі. 05.07.1929 р. засуджений за ст. 58-10
до висилки на Урал на 3 р. Реабілітований 14.12.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 865/.
Шульга Іван Матвійович, 1900 р.н., с. Семенівка Глухівського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Ірина, діти – Микола, Володимир. Колгоспник, завідувач пасікою. В 1927-1929
рр. дяк української церкви. Арештований 28.03.1938 р. за активну участь в к/р націоналістичній
повстанській орг-ції, а/р діяльність. 31.03.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 21.11.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 347-349/.
Шульженко Степан Федосійович, 1896 р.н., с. Вороніж Шосткинського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Наталія Опанасівна, діти – Павло, Костянтин, Володимир, Валентин, Катерина. Робітник 1-го виробництва Шосткинського заводу №9. Колишній есер. В 1917 р. служив в
ударному батальйоні Керенського. В 1918 р. брав участь в збройному повстанні проти радянської
влади. Арештований 21.04.1938 р. за участь в а/р есерівській орг-ції. 08.05.1938 р. засуджений за
ст.ст. 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 19.12.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 395-397/.
Шульман Давид Лейбович, 1901 р.н., м. Конотоп, єврей, освіта середня. Дружина – Фаня,
діти – Юхим, Тіна. Головний бухгалтер Сумського промкомбінату. З 1920 р. член сіоністської оргції. Арештований 02.01.1938 р. за участь в підпільній сіоністській орг-ції, проведення а/р агітації.
13.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-7, 54-8, 54-11 до ВМП. Реабілітований 17.10.1958 р. /ф.Р7641, оп.1, спр. 903/.
Шумара Іван Аркадійович, 1902 р.н., с. Пустогород Червоного р-ну, українець, малописьменний, одинак. Робітник радгоспу в Глухівському районі; колишній куркуль, в 1929, 1931, 1932
рр. розкуркулений. В 1933 р. був судимий за крадіжку кооперативного майна на 6 р. позбавлення
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волі. Арештований 16.04.1938 р. за участь в а/р куркульському угрупуванні. 23.04.1938 р. засуджений за ст. 54-10 до ВМП. Реабілітований 31.10.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 372-373/.
Шумара Михайло Олексійович, 1877 р.н., с. Пустогород Червоного р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Антоніна, дочка – Марія. Сторож Глухівського сільгоспзбуту; колишній
куркуль, в 1930 р. розкуркулений, виселений за межі району. Арештований 19.04.1938 р. за участь
в а/р куркульському угрупуванні. 23.04.1938 р. засуджений за ст. 54-10 до ВМП. Реабілітований
31.10.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 372-373/.
Шумілевич Сергій Арсентійович, 1898 р.н., м. Суми, росіянин, освіта – 6 класів гімназії, неодружений. Помічник завідуючого 2-го району Сумської міської міліції, з міщан. Арештований
07.06.1920 р. за к/р дії. 17.06.1920 р. засуджений на 1 р. концтабору в м. Орел (стаття не вказана).
Про реабілітацію відомостей немає. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 310*/.
Шуміло Андрій Петрович, 1889 р.н., с. Межиріч Лебединського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Пелагея Микитівна, діти – Зінаїда, Любов, Тетяна, Віра, Галина, Лідія. Колгоспник.
В 1911-1913 рр. перебував в Охтирському чоловічому монастирі. Колишній офіцер царської армії,
служив в армії Денікіна. Арештований 30.06.1937 р. за участь в к/р орг-ції, проведення к/р агітації,
шкідництво в колгоспі. 19.09.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-7, 54-10 ч.1 до ВМП. Реабілітований
02.07.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 980-981/.
Шуміло Омелян Никифорович, 1898 р.н., с. Межиріч Лебединського р-ну, українець, освіта
нижча. Дружина –Уляна Іванівна, діти – Дмитро, Віра, Надія, Іван. Колгоспник. Сектант-баптист.
В 1918-1919 рр. служив в армії Денікіна. Арештований 15.08.1937 р. за к/р агітацію, шкідництво в
колгоспі. 19.09.1937 р. засуджений ст.ст. 54-10 ч.1, 54-11 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 02.07.1958 р.
/ф.Р-7641, оп.1, спр. 980-981/
Шурхно Герасим Васильович, 1907 р.н., с. Чернеча Слобода Смілівського р-ну, українець,
освіта нижча, неодружений. Одноосібник. Арештований 01.08.1937 р. за а/р агітацію, крадіжки.
09.09.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 03.09.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр. 332/.
Шутченко Володимир Петрович, 1903 р.н., м. Константиноград, українець, освіта середня.
Дружина – Марія Василівна. Секретар Сумського машинобудівного технікуму. В 1919 р. служив
в армії Денікіна. Арештований 23.04.1938 р. за участь в к/р військово-повстанській орг-ції, проведення к/р агітації. 09.05.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 08.02.1957
р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 460-461/.
Шутько Ілля Андрійович, 1895 р.н., хут. Філонівщина Голубівської с/р Штепівського р-ну, українець, освіта нижча, одружений (інших відомостей немає). Булочник 2-го збутового товариства
м. Суми. Арештований 07.12.1927 р. за спроби організувати підпільне угрупування для боротьби з радянською владою і компартією. 17.05.1929 р. засуджений за ст. 58-11 на 3 р. концтабору.
24.10.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 828/.

Щ
Щасний Григорій Пилипович, 1893 р.н, с. Собичеве Шосткинського р-ну, українець, малописьменний. Дружина – Мотрона Миронівна, діти – Семен, Михайло, Михайло (так в документі).
Без визначених занять; колишній куркуль. Колишній есер. В 1919 р. учасник політбанди Корнєва. Арештований 15.04.1938 р. за участь в українській націоналістичній к/р повстанській орг-ції.
23.04.1938 р. за ст.ст. 54-2, 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 18.01.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.
441-443/.
Щебетун Іван Якович, 1895 р.н., хут. Щебетуни Сулимівської с/р Смілівського р-ну, українець,
малописьменний. Дружина – Тетяна Микитівна, діти – Михайло, Іван. Приватний візник в м. Путивль; колишній куркуль, в 1931 р. розкуркулений. В 1919 р. служив в армії Денікіна. Арештований 14.02.1938 р. за участь в а/р націоналістичній повстанській орг-ції, а/р агітацію. 31.03.1938 р.
засуджений за ст. 54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 04.09.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 559, 561/.
Щеглов Костянтин Йосипович, 1879 р.н., с. Нескучна Липецького р-ну Харківської обл., українець, освіта середня. Дружина – Єлизавета Михайлівна, діти – Микола, Галина. Лісовод Сумського лісгоспу; син куркуля. В 1918 р. штабс-капітан армії Денікіна. Арештований 22.04.1938 р.
за участь в к/р повстанському угрупуванні. 09.05.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 до ВМП.
Реабілітований 20.03.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 446/.
Щербак Митрофан Іванович, 1892 р.н., м. Білопілля, українець, освіта нижча. Дружина –
Агафія Іллівна, діти –Марія, Ангеліна. Рахівник паровозного відділення ст. Білопілля; колишній
куркуль-торговець, в 1932 р. господарство ліквідоване. Арештований 24.12.1937 р. за а/р агітацію.
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30.12.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 до ВМП. Реабілітований 11.09.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.
998/.
Щербак Оксентій Онисимович, 1893 р.н., м. Білопілля, українець, малописьменний. Дружина – Євдокія Антонівна, діти – Іван, Ганна, Єфросинія, Варвара. Пенсіонер, до 1936 р. кондуктор ст. Білопілля. В 1919 р. брав участь у повстанні проти радянської влади, вбивстві комісара,
роззброєнні міліції; брав участь в політбанді Шевича. Арештований 25.10.1937 р. за а/р агітацію.
03.12.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 30.05.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр. 916/.
Щербина Іван Олексійович, 1873 р.н., с. Підлипне Конотопського р-ну, українець, малописьменний. Діти – Митрофан, Іван, Марина, Софія. Без визначених занять; колишній куркуль,
в 1929 р. розкуркулений. В 1930 р. був висланий разом з родиною в Архангельськ. Арештований
08.09.1937 р. за розповсюдження провокаційних чуток про гибель радянської влади. 05.10.1937 р.
засуджений на 8 р. ВТТ(стаття не вказана). Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 45/.
Щербінкін Карпо Павлович, 1874 р.н., с. Пристайлове Лебединського р-ну, українець, освіта
нижча, одружений (інших відомостей немає). Без визначених занять; куркуль розкуркулений, колишній волосний старшина. Арештований 22.10.1929 р. за а/р агітацію. 18.01.1930 р. засуджений
за ст. 58-10 до висилки в Північний край на 3 р. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.
780/.
Щома Пилип Гаврилович, 1882 р.н., хут. Щоми Жовтневої с/р Грунського р-ну, українець,
освіта нижча. Дружина – Олена, син – Григорій. Бригадир в колгоспі. В 1928-1930 рр. баптист.
Арештований 31.10.1937 р. за проведення к/р агітації і релігійної пропаганди. 18.11.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 8 р. ВТТ. Реабілітований 27.05.1964 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 193/.
Щома Степан Семенович, 1875 р.н., хут. Щоми Жовтневої с/р Грунського р-ну, українець,
малописьменний, одружений (інших відомостей немає). Одноосібник, з козаків. Арештований
23.10.1929 р. за проведення а/р агітації, спрямованої проти хлібозаготівель. 18.01.1930 р. засуджений за ст. 58-10 до висилки в Північний край на 3 р. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1,
спр. 795*/.

Ю

Юденко Михайло Володимирович, 1882 р.н., хут. Семейкине Княже-Козачанської с/р Путивльського р-ну, росіянин, освіта нижча. Дружина – Валентина Дмитрівна, діти – Анатолій, Микола. Рахівник товариства технічних культур в с. Княже-Козаче. Арештований 20.12.1932 р. за а/р
агітацію, спрямовану проти хлібозаготівельної кампанії. 22.04.1933 р. засуджений за ст. 54-10 до
висилки в Північний край на 3 р. умовно, з-під варти звільнений. Реабілітований 25.12.1989 р.
/ф.Р-7641, оп.1, спр. 595*/.
Юрченко Григорій Петрович, 1878 р.н., м. Шостка, українець, освіта середня. Дружина – Євгенія Маркіянівна, діти – Всеволод, Анатолій, Костянтин, Євгеній. Без визначених занять; колишній робітник Шосткинського заводу №9. Арештований 12.12.1930 р. за участь в к/р шкідницькій
орг-ції за ст. 54-7. 07.06.1931 р. справу припинено за недоказаністю. Інших відомостей немає. /ф.Р7641, оп.1, спр. 522/.
Юрченко Катерина Іванівна, 1905 р.н., м. Шостка, українка, освіта нижча. Чоловік – Гавриіл Федорович (11.09.1937 р. за участь в право-троцькістській орг-ції засуджений до ВМП), син
– Володимир (переданий в дитбудинок Наркомпросу). Домогосподарка. Арештована 16.09.1937
р. як член родини зрадника батьківщини. 16.01.1938 р. засуджена на 8 р. ВТТ (стаття не вказана).
Реабілітована 12.08.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 984/.

Я

Яворський Євстафій Йосифович, 1893 р.н., с. Рогозно Яворського пов. (Польща), українець,
освіта неповна вища. Дружина – Олена Андріївна, діти – Ольга, Зоя, Юрій. Касир Роменського
сушильного заводу. В 1931 р. арештовувався за зв’язок з куркульством, під вартою утримувався
6 місяців. Арештований 05.03.1938 р. за проведення к/р агітації, спрямованої проти заходів радянської влади, підозрюваний в шпигунстві. 11.10.1939 р. засуджений за ст.ст. 54-6, 54-10 ч.1 на 8 р.
ВТТ. Реабілітований 04.10.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 599/.
Ягич Володимир Іванович, 1909 р.н., м. Охтирка, українець, освіта нижча. Дружина – Марія
Тимофіївна, син – Микола. Вантажник ст. Охтирка. Арештований 19.10.1937 р. за проведення к/р
агітації, підтримку зв’язку з родичами в Польщі. 04.01.1938 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р.
ВТТ. 15.08.1942 р. справу припинено, з-під варти звільнений. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 615/.
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Якименко Аполлон Герасимович, 1907 р.н., с. Собичеве Шосткинського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Мотря Андріївна. Колгоспник; колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений.
В 1932 р. арештовувався за крадіжки, під вартою утримувався 2 місяці. Арештований 09.12.1937 р.
за проведення а/р агітації, спрямованої проти партії і уряду. 10.12.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ
(стаття не вказана). Реабілітований 04.09.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 542/.
Якименко Григорій Іванович, 1903 р.н., с. Вільшана Вільшанського р-ну, українець, освіта
нижча, неодружений. Без визначених занять. Арештований 08.12.1927 р. за спробу організувати
підпільне угрупування для боротьби з радянською владою і компартією. 17.05.1929 р. засуджений
за ст. 58-11 на 6 місяців позбавлення волі. Реабілітований 24.10.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 828*/.
Якименко Юхим Павлович, 1891 р.н., с. Собичеве Шосткинського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Тетяна Тихонівна, діти – Григорій, Іван. Без визначених занять; колишній куркуль, розкуркулений. В 1917 р. член партії есерів, був делегатом нелегального Ярославецького
з’їзду есерів. В 1919 р. брав участь в повстанні проти радянської влади в с. Собичеве. В 1920 р. брав
участь в банді Шуби. Арештований 10.03.1938 р. за участь в а/р к/р націоналістичній повстанській есерівській орг-ції. 13.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований
19.12.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 391-392/.
Яковенко Віталій Захарович, 1892 р.н., с. Вовківці Роменського р-ну, українець, освіта середня. Дружина – Ірина Прохорівна, дочка – Зінаїда. Бухгалтер Роменської контори “Укрзаготплодоовоч”. Арештований 31.10.1937 р. за участь в а/р націоналістичній орг-ції. 19.11.1937 р. засуджений за ст.ст. 54-2, 54-11 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 16.01.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 466-469/.
Якубовський Петро Данилович, 1893 р.н., с. Мишки Смаргонської вол. Вілінської губ. (Польща), татарин, освіта нижча. Дружина – Наталія Яківна, діти – Євгенія, Ніна, Люся, Микола. Парторг радгоспу в Путивльському р-ні. В 1922-1935 рр. член КП(б)У. В 1926-1927 рр. брав участь в
троцькістській опозиції, розповсюджував троцькістську літературу. Арештований 28.02.1936 р. за
к/р троцькістську діяльність. 03.06.1936 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 3 р. ВТТ. Реабілітований
14.07.1995 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 704-705/.
Якуш Андрій Євсейович, 1894 р.н., м. Глухів, українець, освіта вища, неодружений. Вчитель
НСШ №2 м. Путивль. В 1924-1925 рр. брав участь в автокефальному русі. В 1927 р. арештовувався
по підозрі в участі в “СВУ”. Арештований 28.09.1937 р. за к/р погляди і агітацію, активну участь
в к/р націоналістичній повстанській орг-ції, а/р націоналістичну і вербувальну роботу. 31.03.1938
р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 21.11.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр.
347-349/.
Янковський Йосип Янович, 1894 р.н., м. Варшава (Польща), поляк, освіта неповна вища.
Дружина – Володарська Ганна Давидівна, дочка – Валентина. Голова Конотопської міськради.
В 1913-1936 рр. член ВКП(б), виключений у зв’язку з арештом. Арештований 04.11.1936 р. за к/р
троцькістську діяльність, участь в “ПОВ”, підозрюваний в шпигунстві. 04.11.1937 р. засуджений за
ст. 54-10 ч.1 до ВМП. Реабілітований 29.11.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 645/.
Яновський Олександр Сігізмундович, 1905 р.н., м. Погребище Київської обл., поляк, освіта
нижча. Дружина – Євгенія Олександрівна, діти – Альфред, Лариса. Інструментальник Михайлівського вогнетривкого заводу; син колишнього керуючого поміщицьких маєтків. Арештований
04.03.1938 р. за шпигунство на користь Польщі. 28.09.1938 р. засуджений за ст. 54-6 до ВМП. Реабілітований 05.09.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 983/.
Янчур Микола Володимирович, 1906 р.н., с. Стовиці Мінської обл. (Білорусія), білорус, освіта нижча, одружений (інших відомостей немає). Завідувач перевалочного пункту Мосзаготторгу
в м. Ромни. В 1925 р. нелегально перейшов з Польщі в СРСР. Арештований 11.08.1937 р. за ворожий настрій до радянської влади, підозрюваний в шпигунстві на користь Польщі. 04.12.1937 р.
засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 17.02.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 291*/.
Яременко Євгеній Якович, 1883 р.н., с. Сміле Смілівського р-ну, українець, освіта вища. Дружина –Варвара. Плановик гідромеліоконтори в м. Київ; з дворян. Арештований 15.03.1938 р. за
участь в а/р українській націоналістичній к/р повстанській орг-ції. 21.04.1938 р. засуджений за
ст.ст. 54-8, 54-11 до ВМП. Реабілітований 02.08.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 598/.
Яременко Микола Якович, 1885 р.н., с. Плавинище Роменського р-ну, українець, освіта нижча. Діти – Марфа, Ганна. Одноосібник; колишній куркуль, в 1932 р. розпроданий. В 1933 р. засуджений за а/р діяльність на 5 р. позбавлення волі, з висилки втік. Арештований 04.05.1938 р. за
участь в к/р націоналістичній орг-ції, проведення к/р роботи. 08.05.1938 р. засуджений за ст.ст.
54-2, 54-11 до ВМП. Реабілітований 02.07.1958 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 975-977*/.
Яременко Онисій Данилович, 1884 р.н., с. Ярошівка Глинського р-ну, українець, малописьменний. Діти – Макар, Оксана, Тетяна, Дементій, Данило, Іван, Омелян. Без визначених занять;
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колишній куркуль, в 1930 р. розкуркулений, разом з родиною був висланий на Північ; мав тісний
зв’язок з колишніми членами “СВУ”. Арештований 02.11.1937 р. за а/р агітацію. 15.11.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ (стаття не вказана). Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 75*/.
Ярмак Дмитро Федотович, 1887 р.н., с. Скопці Баришівського р-ну Київської обл., українець,
освіта нижча, одинак. Робітник комунального будівництва в м. Суми. В 1920-1933 рр. священик
тихонівської орієнтації Казанської церкви в с. Великі Вільми Сумського р-ну. В 1933 р. відрікся від
сану. Арештований 04.11.1937 р. за а/р релігійну пропаганду, розповсюдження провокаційних
чуток. 27.11.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр. 160/.
Ярмош Дмитро Митрофанович, 1893 р.н., с. Блотниця Талалаївського р-ну, українець, освіта нижча. Дружина – Софія Михайлівна, діти – Віра. Надія, Любов, Віолетта, Анатолій, Віталій.
Колишній рахівник Блотницького сількооперативу. В лютому 1937 р. був засуджений за розтрату
на 5 р. позбавлення волі. На момент арешту знаходився в Роменській в’язниці. Арештований
27.10.1937 р. за участь в націоналістичній к/р повстанській орг-ції. 19.11.1937 р. засуджений за ст.
54-11 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 27.03.1957 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 445/.
Ярош Павло Павлович, 1900 р.н., м. Суми, українець, освіта нижча. Дружина – Олександра, діти – Микола, Віктор. Завідувач Сумської крамниці №38; син псаломщика. Арештований
22.04.1938 р. за участь в к/р військово-повстанській орг-ції. 24.04.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-2,
54-11 до ВМП. Реабілітований 31.10.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 530-534, 534а/.
Ярошенко Данило Калістратович, 1882 р.н., с. Камиші Грунського р-ну, українець, освіта
нижча, вдівець. Колгоспник. В 1921-1926 рр. дяк в с. Камиші. Арештований 24.08.1937 р. за а/р агітацію. 26.10.1937 р. засуджений за ст. 54-10 ч.1 на 10 р. ВТТ. Реабілітований 16.11.1989 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр. 156/.
Ястремський Георгій Іванович, 1882 р.н., с. Мала Чернеччина Сумського р-ну, українець, освіта середня. Дружина – Марія Василівна. Священик Петро-Павлівської церкви в м. Суми. Під час
імперіалістичної війни був священиком 10 Новгородського драгунського полку. Арештований
08.08.1937 р. за к/р настрої і агітацію, монархічні погляди. 11.09.1937 р. засуджений за ст. 54-10 до
ВМП. Реабілітований 12.12.1956 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 389*/.
Яцин Степан Петрович, 1885 р.н., с. Білогалиця Путивльського р-ну, росіянин, освіта нижча.
Дружина – Марфа, діти – Надія, Олександр, Юрій. Без визначених занять; колишній куркуль,
розкуркулений. В 1933 р. за к/р агітацію висланий на Північ на 3 р. Арештований 29.09.1937 р.
за проведення а/р агітації, спрямованої проти колгоспного будівництва, терористичні настрої.
31.10.1937 р. засуджений на 10 р. ВТТ (стаття не вказана). 22.06.1943 р. помер в ВТТ. Реабілітований
16.11.1989 р. /ф.Р-7641, оп.1, спр. 76/.
Ящик Микола Семенович, 1867 р.н., м. Глухів, українець, малописьменний. Дружина – Катерина, діти – Лазар, Ксенія, Тетяна, Олександра. Без визначених занять; з міщан. Арештований
28.03.1938 р. за участь в к/р націоналістичній повстанській орг-ції, проведення а/р діяльності.
31.03.1938 р. засуджений за ст.ст. 54-10 ч.1, 54-11 до ВМП. Реабілітований 21.11.1956 р. /ф.Р-7641,
оп.1, спр. 347-349/.
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Коментарі
Ющенко Віктор Андрійович, народився в 1954 р., український політик, третій Президент України з часів набуття незалежності.
[1]

Союз Радянських Соціалістичних Республік (СРСР) – держава (30 грудня 1922 – серпень 1991 рр.). 1-й з’їзд Рад СРСР затвердив Декларацію і Союзний договір про утворення СРСР шляхом державного об’єднання Російської, Білоруської, Закавказької та Української радянських республік, заснувавши СРСР. Біловезькою Угодою про створення
Союзу Незалежних Держав підписаною 8 грудня 1991 р. в Державній резиденції Віскулі
(західна Білорусь) було проголошено створення Співдружності Незалежних Держав.
[2]

Кримінальна відповідальність за службу в білих арміях амністувалась Постановою
Президії ЦВК № 620 від 2 листопада 1927 р. “Про амністію”.
[3]

Кримінальний кодекс Української СРСР 1927 р. передбачав кримінальну відповідальність за недонесення органам влади інформації про підготовку злочину або антирадянських діях і висловлюваннях (ст.ст.54-1г, 54-12 – від 6 місяців цивільним особам до 10
р. позбавлення волі військовослужбовцям).
[4]

Сталін (справжнє прізвище – Джугашвілі) Йосип Віссаріонович (1879-1953рр.), радянський державний і політичний діяч, Генеральний секретар КЦ ВКП(б), Голова Ради
міністрів СРСР. З кінця 20-х років ХХ ст. мав необмежену владу.
[5]

Єжов Микола Іванович(1895-1940 рр.), радянський партійний діяч, один з керівників
органів державної безпеки. В 1937 р. Генеральний комісар державної безпеки. 03.02.1940
р. в за необґрунтовані репресії засуджений військовою колегією Верховного суду СРСР
до розстрілу.
[6]

Денікін Антон Іванович (1872-1947 рр.), російський військовий діяч, учасник російсько-японської війни, головнокомандувач антибільшовицькими силами Півдня Росії під
час громадянської війни в Росії в 1918-1920 рр.
[7]

Врангель Петро Миколайович (1878-1928 рр.) генерал-лейтенант, барон, активний
учасник Білого руху. З жовтня 1920 р. головнокомандувач Збройними силами Півдня
Росії в Криму. З листопада 1920 р. в еміграції. Засновник “Русского общевоинского Союза” (РОВС), який об’єднав більшість учасників білого руху в еміграції.
[8]

Тихонівська церква (Тихонівці) – духовенство і вірні Російської Православної Церкви, прихильники московського патріарха Тихона (1917-1925 рр.).
[9]

Євангелізм – напрямок протестантизму в християнстві, розповсюдився в Східній
Україні і Росії наприкінці ХІХ ст.
[10]
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Баптизм – напрямок протестантизму в християнстві, виник на початку ХVІІ ст.
Особливе значення в баптизмі надається особистій вірі. Хрещення розглядається як знак
духовного відродження. Баптизм вимагає від віруючих активної місіонерської діяльності.
[11]

Просвіта – українське культурно-освітнє товариство, було засноване 8 грудня 1868
р. у Львові. Основним завданням товариства було сприяння просвіті українського народу в культурному, національно-політичному та економічному напрямках. Активно діяло на початку ХХ ст. і невеликий період часу німецької окупації.
[12]

Калінін Михайло Іванович (1875-1946 рр.), радянський державний і політичний
діяч, перший Голова ЦВК СРСР, в 1938-1946 рр. Голова Президії Верховної Ради СРСР.
[13]

Колчак Олександр Васильович (1874-1920 рр.), російський морський офіцер, адмірал. Голова білого руху. Учасник русійсько-японської, першої світової і громадянської
воєн.
[14]

Автокефальна церква – православна церква в Україні та в українській діаспорі в
США і Західній Європі. В Україні розповсюдилася з 20-х рр. ХХ ст. Визнає за джерела
Божого Одкровення Святе Письмо і Святе Передання. Зберігає сім таїнств: хрещення,
миропомазання, сповідь, євхаристію, вінчання, священство, оливопомазання. Мова богослужіння українська та церковнослов’янська.
[15]

[16]

Партія максималістів – ліва фракція російських соціалістів-революціонерів.

Волинська повстанська армія – збройні загони Організації Українських Націоналістів (ОУН) на Волині восени 1942 р. під проводом Степана Бандери, які мали також назву Українська Повстанська Армія (УПА). Створені для оборони населення як від
німецького терору, так і від радянських партизан, які взимку 1942-1943 рр. наступали
з білоруських лісів, грабували населення, та своїми акціями провокували ще сильніші
німецькі репресії.
[17]

Петлюра Симон Васильович (1879-1926 рр.), український політичний і діяч, в 19191920 рр. голова Директорії Української Народної Республіки, один з засновників і лідерів
Української соціал-демократичної робітничої партії.
[18]

Соціалісти-революціонери (есери), російська партія, яка утворилася з об’єднання
різних народницьких груп у Росії й в еміграції в 1901 р.
[19]

Анархізм – суспільно-політична течія, яка виступала за негайне знищення всякої
державної влади шляхом стихійного бунту мас і створення федерації дрібних автономних асоціацій виробників і споживачів. В Україні став поширюватись з кінця ХІХ ст. В
1917-1921 рр. анархізм був ідейною основою багатьох селянських рухів, особливо махновщини. Українські анархісти боролися проти всіх влад – німецьких окупантів, української
держави, білогвардійців, більшовиків. На початку 1920-х рр. всі анархістські рухи в Україні були розгромлені більшовиками.
[20]

Організація Українських Націоналістів (ОУН) утворена на І Конгресі українських
націоналістів у Відні в січні-лютому 1929 р. шляхом об’єднання Української Військової
Організації (УВО) та студентських націоналістичних спілок.
[21]

[22]

щі

Юнацьке Гуфце праця – воєнізована молодіжна організація в 1918-1921 рр. в Поль-

Меншовики – фракція Російської Соціал-Демократичної Робітничої Партії
(РСДРП) яка утворилася після розколу партії на ІІ з’їзді РСДРП в Лондоні в 1903 р. В Україні меншовики перебували в одній партії з більшовиками у складі РСДРП до серпня
1917 р. Після перевороту 1917 р. меншовики були в опозиції до комуністичної диктатури
в радах. Від 1922 р. репресії проти меншовиків унеможливили легальну діяльність партії
в СРСР.
[23]
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Керенський Олександр Федорович(1881-1970 рр.), російський політичний діяч, в
1917 р. був 2-м прем’єр-міністром Тимчасового уряду.
[24]

Фолькдойче – загальна назва німецьких національних меншин у Європі напередодні та в роки Другої світової війни 1939-1945 рр. Під час нацистської окупації України
фольксдойче мали привілеї в зачисленні до вищих та середніх ланок адміністративного
апарату, широко залучались до роботи в цивільній адміністрації в Україні, у поліційних
органах, військах СС, до охорони об’єктів військового значення, а також до колонізації
українських земель у формі так званих німецьких поселень. З відступом німецьких військ з України частина фольксдойче відійшла на Захід. Фольксдойче які залишилися в
Україні були, як правило, звинувачені радянськими каральними органами у співробітництві з окупантами, засуджені на тривалі строки ув’язнення та депортовані в північні
області Радянського Союзу.
[25]

Штаб повстанських військ України – політична організація яка мала за мету збройне повстання, повалення радянської влади, відокремлення України від СРСР, відновлення власності на землю.
[26]

Спілка Визволення України, за радянськими джерелами була підпільною контрреволюційною націоналістичною організацією, яка нібито існувала в Україні від червня
1926 до липня 1929 р. Показовий процес над 45 керівниками і головними діячами СВУ
відбувся в оперному театрі у Харкові 9 березня-19 квітня 1930 р. Згідно з обвинувальним
висновком, СВУ ставила собі завдання визволення українського народу й заснування самостійної української республіки. В літературі переважає думка, що СВУ не існувала як
організація, а була вигадкою ДПУ для розгрому української національної інтелігенції.
[27]

Бунд – організація (1897-1921 рр.), яка об’єднувала головним чином єврейських
ремісників західних областей Росії.
[28]

Вільне козацтво – політична організація, яка відокремилась від Штабу повстанських військ України і мала схожу з ШПВУ програму.
[29]

Спілка повернення на батьківщину – організація емігрантів в Болгарії в 20-х рр. ХХ
ст., яка надавала допомогу в листуванні з родичами в СРСР і виїзд емігрантів в СРСР.
[30]

Синьожупанники – Синьожупанна дивізія (назва від кольору уніформи) сформована після Берестейського миру на підставі договору української мирової делегації з Німеччиною з українських полонених у Німеччині в 1918 р.
[31]

Центральна Рада – революційний парламент України (17.03.1917-29.04.1918 рр.),
який керував українським національним рухом і своїм 4 Універсалом проголосила незалежність України.
[32]

[33]

тині.

Гашомер (Страж) – єврейська організація самооборони заснована в 1906 р. в Палес-

П’ятидесятники – близька до баптизму за характером віровчення протестантська
течія в християнстві. В Україні п’ятидесятники розповсюдилося в 20-х рр. ХХ ст. В основі
віровчення п’ятидесятників – Біблія. Основним догматом є вчення про сходження “духа
святого” на кожного віруючого, внаслідок чого він отримує так звані “духовні дари”. Сектанти не визнають поклоніння іконам, “святим мощам”, не носять натільних хрестиків,
заперечують багато свят і обрядів православної та католицької церков.
[34]

Несогласники – група землевласників, яка в 20-х рр. ХХ ст. боролась проти розподілу земельних ділянок за кількістю членів родини.
[35]

Неплюївське братство – засновник Неплюєв Микола Миколайович (1851-1908 рр.),
публіцист, богослов, соціальний практик, педагог, композитор, який розробив програму переходу України від капіталізму до християнського суспільства, структурними
одиницями якого були трудові братства. В 1888 р. створено “Православное Хрестовоз[36]
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движенское первое Трудовое братство” в с. Воздвиженське Ямпільського р-ну. В 1901 р.
Неплюєв передав Трудовому Братству в повну власність своє нерухоме майно (16 тисяч
десятин землі з лісом, будівлями, ливарним, цегельним, двома винокурними заводами
та інше). В 1919 р. братство перетворено в комуну, в 1924 р. в колгосп.
Гехолуц (Першопроходець) – єврейська організація, яка готувала юнаків і дівчат до
сільськогосподарської праці, а також до переїзду в Ізраїль.
[37]

Польська організація військова – польська військово-націоналістична організація
яка мала на меті насильницьке повалення радянської влади і відокремлення України від
СРСР за допомогою польської інтервенції при безпосередньому керівництві польських
військових кругів.
[38]

Російська Визвольна Армія (РОА) – антирадянське військове з’єднання, яке воювало під час Другої світової війни на боці Німеччини та проти Радянського Союзу. РОА
була формально збройними силами Комітету Визволення Росії під проводом генерала
Власова. Складалася переважно з добровольців з числа радянських перебіжчиків, військовополонених та колишніх членів емігрантського Білого руху Росії.
[39]

[40]

Українські січові стрільці – українське військове формування, створене в серпні 1914 р.

Українські ліві есери (боротьбісти УПСР) – споріднена з російською партією соціалістів-революціонерів. Як всеукраїнська партія УПСР оформилася в квітні 1917 р. в
Києві. На IVз’їзді УПСР в травні 1918 р. стався розкол партії на ліве крило – боротьбістів,
яке захопило ЦК і стояло на позиціях “радянської форми” влади та за співпрацю з більшовиками, і праве крило – так звана “центральна течія”. В травні 1919 р. боротьбісти
перейменувалися на Українську партію Соціалістів-Революціонерів-Боротьбістів (комуністів).
[41]
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Перелік статей і пунктів
Карного кодексу
КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС
УКРАЇНСЬКОЇ РСР 1927 РОКУ
Особлива частина
(витяг)

Розділ І
Контрреволюційні злочини
541. Контрреволюційною вважається всяка дія, спрямована на повалення, підрив або
послаблення влади робітничо-селянських Рад і обраних ними на підставі Конституції
Союзу РСР і Конституцій союзних республік робітничо-селянських урядів Союзу РСР,
союзних і автономних республік, або на підрив чи послаблення зовнішньої безпеки
Союзу РСР і основних господарських, політичних та національних здобутків пролетарської революції.
В силу міжнародної солідарності інтересів усіх трудящих такі самі дії визнаються
контрреволюційними і тоді, коли вони спрямовані проти всякої іншої держави трудящих, хоч би і такої, що не входить до Союзу РСР.
*541а. За зраду батьківщини, тобто за дії, вчинені громадянами Союзу РСР на шкоду
воєнній моці Союзу РСР, його державній незалежності або недоторканності його території, як-от: шпигунство, видача воєнної або державної таємниці, перехід на сторону
ворога, втеча або переліт за кордон –
вищий захід соціального захисту – розстріл з конфіскацією всього майна, а при
пом’якшуючих обставинах – позбавлення волі на строк десять років з конфіскацією
всього майна. (В редакції 20 липня 1934 р. – 33 УРСР, 1934 р., № 28, ст. 239).
541б. За ті самі злочини, вчинені військовослужбовцями, – вищий захід соціального
захисту – розстріл з конфіскацією всього майна. (В редакції 20 липня 1934 р. 33 УРСР,
1934 р., № 28, ст. 239).
541в. В разі втечі або перельоту за кордон військовослужбовця, до повнолітніх членів
його родини, якщо вони чим-небудь сприяли готованій або вчиненій зраді, або, хоча б
знали про неї, але не довели про це до відома влади, застосовується –
позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією всього майна.
До всіх інших повнолітніх членів родини зрадника, що жили спільно з ним або були
на його утриманні до моменту вчинення злочину, застосовується –
позбавлення виборчих прав та заслання до віддалених районів Сибіру на п’ять років.
(У редакції 20 липня 1934 р. – 33 УРСР, 1934 р., № 28, ст. 239).
541г. За недонесення з сторони військовослужбовця про готовану або вчинену зраду –
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позбавлення волі на десять років.
За недонесення з сторони інших громадян (не військовослужбовців) –
позбавлення волі на строк не менш, як шість місяців. (У редакції 20 липня 1934 р.
– 33 УРСР, 1934 р., № 28, ст. 239).
542. За збройне повстання або вторгнення з контрреволюційною метою на радянську
територію озброєних банд, захоплення влади в центрі або на місцях з тією самою метою
і, зокрема, щоб силоміць відірвати від Союзу РСР і окремої союзної республіки будьяку частину її території або розірвати укладені Союзом РСР з іноземними державами
договори, застосовується –
вищий захід соціального захисту – розстріл або оголошення ворогом трудящих з
конфіскацією майна і з позбавленням громадянства союзної республіки і тим самим
громадянства Союзу РСР та вигнання за межі Союзу РСР назавжди з допущенням при
пом’якшуючих обставинах зниження до позбавлення волі на строк не менш, як три
роки, з конфіскацією всього або частини майна.
543. За зносини з контрреволюційною метою з іноземною державою або з окремими її
представниками, а також за сприяння будь-яким способом іноземній державі, що воює
з Союзом РСР або бореться з ним шляхом інтервенції чи блокади, застосовуються –
заходи соціального захисту, зазначені в ст. 542.
544. За допомогу будь-яким способом тій частині міжнародної буржуазії, яка, не визнаючи рівноправності комуністичної системи, що приходить на зміну капіталістичній
системі, прагне її повалити, а також тим суспільним групам і організаціям, що є під
впливом цієї буржуазії або безпосередньо організовані нею, здійснити ворожу проти
Союзу РСР діяльність, застосовується –
позбавлення волі на строк не менше, як три роки, з конфіскацією всього або частини майна, з підвищенням при особливо обтяжуючих обставинах аж до вищого заходу
соціального захисту – розстрілу, або оголошення ворогом трудящих з конфіскацією
майна і з позбавленням громадянства союзної республіки і тим самим громадянства
Союзу РСР і вигнанням за межі Союзу РСР назавжди.
545. За схиляння іноземної держави або будь-яких у ній суспільних груп через зносини з їхніми представниками, використовування фальшивих документів або іншими
способами до оголошення війни, до збройного втручання в справи Союзу РСР або до
інших ворожих дій, зокрема: до блокади, захоплення державного майна Союзу РСР або
союзних республік, розриву дипломатичних відносин, розриву укладених з Союзом
РСР договорів тощо, застосовуються –
заходи соціального захисту, зазначені в ст. 542.
*546. За шпигунство, тобто за передачу, викрадення або збирання для передачі відомостей, що за змістом своїм є спеціально охоронюваною державною таємницею,
іноземним державам, контрреволюційним організаціям або приватним особам,
застосовується –
позбавлення волі на строк не менш, як три роки, з конфіскацією всього або частини
майна, а в тих випадках, коли шпигунство спричинило або могло спричинити особливо
тяжкі наслідки для інтересів Союзу РСР –
вищий захід соціального захисту – розстріл, або оголошення ворогом трудящих з
конфіскацією майна, з позбавленням громадянства союзної республіки і тим самим
громадянства Союзу РСР та з вигнанням за межі Союзу РСР назавжди.
За передачу, викрадення або збирання для передачі економічних відомостей, які
за своїм змістом не є соціально охоронюваною державною таємницею, але які не
підлягають оголошенню через безпосередню заборону закону або з наказу керівників
відомств, установ і підприємств, за винагороду або безплатно організаціям і особам,
зазначеним вище, застосовується –
позбавлення волі на строк до трьох років.
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*546а. За розголошення відомостей, які становлять державну таємницю, вчинене
особами, яким були довірені ці відомості або які могли одержати ці відомості у зв’язку
з своїм службовим становищем, оскільки ці дії не можуть бути кваліфіковані як зрада
батьківщини або шпигунство, –
ув’язнення до виправно-трудових таборів строком від восьми до дванадцяти років.
За розголошення приватним особам відомостей, які становлять державну таємницю,
оскільки ці дії не можуть бути кваліфіковані як зрада батьківщини або шпигунство, –
ув’язнення до виправно-трудових таборів строком від п’яти до десяти років.
За заяву або передачу за кордон винаходів, відкриттів і технічних удосконалень, які
становлять державну таємницю, зроблених в межах СРСР, а також зроблених за кордоном громадянами СРСР, командированими державою, якщо ці злочини не можуть
бути кваліфіковані як зрада батьківщини або шпигунство, –
ув’язнення до виправно-трудових таборів строком від десяти до п’ятнадцяти років.
*546б. За втрату службовими особами матеріалів, документів і видань, які містять відомості, що становлять державну таємницю, якщо ці дії за своїм характером не тягнуть
за собою за законом більш тяжкої кари, –
ув’язнення до виправно-трудових таборів строком від чотирьох до шести років.
За той же злочин, якщо він спричинився до тяжких наслідків, –
ув’язнення до виправно-трудових таборів строком від шести до десяти років. В редакції Указу Президії Верховної Ради УРСР від 23 лютого 1948 р.).
*547. За підрив державної промисловості, транспорту, торгівлі, грошового обігу або
кредитної системи, а також кооперації, вчинений з контрреволюційною метою через
відповідне використання державних установ і підприємств або через протидіяння їх
нормальній діяльності, а також за використання державних установ і підприємств або
протидіяння їх діяльності, вчинене в інтересах колишніх власників або заінтересованих
капіталістичних організацій, застосовуються –
заходи соціального захисту, зазначені в ст. 542. 548. За вчинення терористичних актів,
спрямованих проти представників радянської влади або діячів революційних робітничих і селянських організацій, і за участь у виконанні цих актів хоч би і особами, які не
належать до контрреволюційної організації, застосовуються –
заходи соціального захисту, зазначені в ст. 542.
*549. За зруйнування або пошкодження з контрреволюційною метою через вибух,
підпал або іншими способами залізничних та інших шляхів і засобів сполучення, засобів
народного зв’язку, водопроводу, громадських складів та інших споруд або державного
чи громадського майна застосовуються –
заходи соціального захисту, зазначені в ст. 542.
5410. За пропаганду або агітацію, яка полягає в заклику до повалення, підриву або
послаблення радянської влади чи до вчинення окремих контрреволюційних злочинів
(ст.ст. 542–549), а також за розповсюдження чи виготовлення або зберігання літератури
того самого змісту застосовується –
позбавлення волі на строк не менш, як шість місяців. За ті самі дії під час масових заворушень або з використанням релігійних чи національних забобонів мас, або у воєнній
обстановці, або в місцевостях, оголошених на воєнному стані, застосовуються –
заходи соціального захисту, зазначені в ст. 542.
5411. За всяку організаційну діяльність, спрямовану на підготування або вчинення
передбачених в цьому розділі злочинів, а також за участь в організації, утвореній для
підготування або вчинення одного з злочинів, передбачених в цьому розділі, застосовуються –
заходи соціального захисту, зазначені у відповідних статтях цього розділу.
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5412. За недонесення про певно відомий підготовлюваний або про вчинений контрреволюційний злочин застосовується –
позбавлення волі на строк не менш, як шість місяців.
5413. За активні дії або активну боротьбу проти робітничого класу і революційного
руху, проявлені на відповідальній або секретній (агентура) посаді за царського ладу або
в контрреволюційних урядах у період громадянської війни, застосовуються –
заходи соціального захисту, зазначені в ст. 542.
*5414. За контрреволюційний саботаж, тобто за те, що будь-хто свідомо не виконає
певних обов’язків або навмисно недбало їх виконає з спеціальною метою послабити
владу уряду і діяльність державного апарату, застосовується –
позбавлення волі на строк не менш, як один рік, з конфіскацією всього або частини
майна, з підвищенням при особливо обтяжуючих обставинах аж до вищого заходу
соціального захисту – розстрілу з конфіскацією майна.
Розділ II
Злочини проти порядку управління
55. Злочином проти порядку управління визнається кожна вчинена без контрреволюційної мети дія, яка порушує правильну діяльність органів управління чи народного
господарства або послаблює силу і авторитет влади і поєднана з опором органам влади,
перешкодою їх діяльності або непокорою законам.
А. Особливо для Союзу РСР небезпечні злочини проти порядку управління
5615. Особливо небезпечними для Союзу РСР злочинами проти порядку управління
визнаються ті з зазначених у попередній статті злочинів, що хитають основи державного
управління та господарської могутності Союзу РСР і союзних республік.
5616. За масові заворушення, які супроводжуються погромами, руйнуванням залізничних шляхів або інших засобів сполучення і зв’язку, вбивствами, підпалами та іншими
подібними вчинками, застосовується:
а) до організаторів і керівників масових заворушень, а також до всіх учасників, що
вчинили зазначені вище злочини або збройно вчинили опір владі, –
позбавлення волі на строк не менш, як два роки, з конфіскацією всього або частини
майна, з підвищенням при особливо обтяжуючих обставинах аж до вищого заходу
соціального захисту – розстрілу з конфіскацією майна;
б) до інших учасників –
позбавлення волі на строк не більш, як три роки.
За масові заворушення, не обтяжені злочинами, зазначеними вище, але поєднані
з явною непокорою законним вимогам влади, або з протидіянням виконанню покладених на неї обов’язків, або з примушенням її виконувати явно незаконні вимоги,
застосовується –
позбавлення волі на строк не більш, як один рік.
5617. За бандитизм, тобто за організацію озброєних банд та участь у них і в організованих ними нападах на радянські і приватні установи або поодиноких громадян, за
зупинення поїздів і зруйнування залізничних шляхів та інших засобів сполучення і
зв’язку, застосовується –
позбавлення волі на строк не менш, як три роки, з конфіскацією всього або частини
майна, з підвищенням при особливо обтяжуючих обставинах аж до вищого заходу
соціального захисту – розстрілу з конфіскацією майна.
5618. За ухиляння від чергового призову на дійсну військову службу застосовуються –
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виправно-трудові роботи на строк до одного року.
За ухиляння від чергового призову на дійсну військову службу при обтяжуючих
обставинах, зокрема через заподіяння собі пошкодження на тілі, симуляцію хвороби,
фальшування документів, підкуп службової особи тощо або під приводом релігійних
переконань, застосовується, –
позбавлення волі на строк до п’яти років. (У редакції 15 грудня 1930 р. – 33 УРСР,
1930 р., № 29, ст. 263).
5619. За ухиляння осіб, залічених до тилового ополчення, і осіб, звільнених від
обов’язкової військової служби через релігійні переконання, від призову у воєнний час
до частин тилового ополчення і до трудових частин –
позбавлення волі на строк не менш, як один рік. (У редакції 13 травня 1934 р. – 33
УРСР, 1934 р., № 19, ст. 158).
*5620. За відмову або ухиляння в умовах воєнного часу від внесення податків або
від виконання повинностей (зокрема військово-автотранспортної, військово-кінської,
військово-возової і військово-суднової) застосовується –
позбавлення волі на строк не менш, як шість місяців, з підвищенням при особливо
обтяжуючих обставинах аж до вищого заходу соціального захисту – розстрілу з конфіскацією майна.
5621. За пропаганду або агітацію, спрямовану на підбурювання національної або
релігійної ворожнечі чи розбрату, а також за розповсюдження або виготовлення і
зберігання літератури того самого характеру застосовується –
позбавлення волі на строк до двох років.
За ті самі дії у воєнній обстановці або при масових заворушеннях застосовується –
позбавлення волі на строк не менш, як два роки, з конфіскацією всього або частини
майна, з підвищенням при особливо обтяжуючих обставинах аж до вищого заходу
соціального захисту – розстрілу з конфіскацією майна.
*5622. За підроблювання або збут у виді промислу підробленої металевої монети,
білетів державної скарбниці, білетів Державного банку Союзу РСР, державних цінних
паперів, а також за підроблювання або збут у виді промислу підробленої іноземної
валюти застосовується –
вищий захід соціального захисту – розстріл з конфіскацією майна, допускаючи при
пом’якшуючих обставинах зниження до позбавлення волі на строк не менш, як два
роки, з конфіскацією всього або частини майна.
За підроблювання у виді промислу чеків, документів на грошові вклади і вклади в
цінних паперах, а так само свідоцтв на грошові акредитиви застосовується –
позбавлення волі на строк не менш, як два роки, з конфіскацією всього або частини
майна. За підроблювання або збут у виді промислу підроблених знаків поштової оплати, квитків залізничного і водного транспорту та інших проїзних і на перевіз вантажів
документів застосовується –
позбавлення волі на строк до трьох років. (У редакції 15 березня 1930 р. – 33 УРСР,
1930 р., № 8, ст. 91).
5623. За недонесення про певно відомі підготовлювані або вчинені злочини, передбачені в статтях 5616, 5617, 5622, застосовується –
позбавлення волі на строк до одного року.
5624. За кваліфіковану контрабанду застосовується, крім зробленої митним управлінням конфіскації товарів і накладення штрафів, –
позбавлення волі на строк не менш, як один рік, з конфіскацією всього або частини
майна, а при особливо обтяжуючих обставинах з підвищенням аж до вищого заходу
соціального захисту – розстрілу з конфіскацією майна.
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5625. За сприяння незаконному переходові державних кордонів, вчинене як промисел
або службовими особами, застосовується –
позбавлення волі на строк не менш, як один рік.
57. За масову, при попередній змові, відмову або ухиляння платити податки або
відбувати повинності (зокрема, військову, автотранспортну, військово-кінську, військово-возову, військово-суднову), від учбових зборів, від допризовної підготовки, від
перевірних зборів військовозобов’язаних запасу, від спробних і перевірних мобілізацій
застосовується –
позбавлення волі на строк не менш, як шість місяців, з конфіскацією всього або частини майна або штраф у десятикратному розмірі невиплачених платежів. (У редакції
28 вересня 1929 р. – 33 УРСР, 1929 р., № 24, ст. 197).
*58. За злісний, тобто впертий, незважаючи на очевидну до того змогу і застосування відповідними органами стягнення податків та зборів заходів стягнення, неплатіж у
встановлений строк належних податків та зборів з обов’язкового окладного страхування
або за відмову їх заплатити в той же строк, а так само за відмову виконати загальнодержавного значення повинності чи роботи, незважаючи на вжиті згідно з законами,
що регулюють виконання цих повинностей і робіт, заходи адміністративного впливу,
– позбавлення волі на строк не менш, як шість місяців, або виправно-трудові роботи з
застосуванням в обох випадках штрафу не більш десятикратного розміру несплачених
платежів. (У редакції 15 березня 1930 р. – 33 УРСР, 1930 р., № 8, ст. 91).
За те, що куркульські елементи в установлені строки не сплатять податків і зборів,
не виконають завдань загальнодержавного значення або за інші форми опору їх
соціалістичному будівництву –
позбавлення волі на строк не менш, як один рік, або виправно-трудові роботи з
конфіскацією в обох випадках усього або частини майна. (В редакції 25 лютого 1931 р.
– 33 УРСР, 1931 р., № 6, ст. 54).
581. За те, що одноосібники повторно не виконають своїх зобов’язань щодо здавання
хліба, або картоплі, або соняшнику державі в установлені строки, –
позбавлення волі на строк не менш, як шість місяців, або виправно-трудові роботи
на строк до одного року.
За ті самі дії, що вчинили куркульські елементи, хоч би і вперше, а також інші
особи при обтяжуючих обставинах: змова групи осіб або опір органам влади під час
стягнення, –
позбавлення волі на строк не менш, як п’ять років, з конфіскацією всього або частини майна, з засланням або без нього. (В редакції 4 квітня 1933 р. – 33 УРСР, 1933 р.,
№ 18, ст. 216).
582. За те, що особи, які зобов’язані здавати державі хліб або картоплю, або соняшник, на виконання своїх зобов’язань здадуть або спробують здавати державі явно
недоброякісне або попсоване зерно, або картоплю, або соняшник, –
позбавлення волі на строк до двох років. (У редакції 4 квітня 1933 р. – 33 УРСР, 1933
р., № 18, ст. 216).
80. За виїзд за кордон або в’їзд до Союзу РСР без установленого паспорта або дозволу
належної влади –
ув’язнення в табір на строк від одного до трьох років. (У редакції 4 листопада 1936 р.
– 33 УРСР, 1936 р., № 50, ст. 274).
Розділ IV
Порушення правил про відокремлення церкви від держави
110. За вчинення обманних дій з метою викликати суєвірство в масах населення, щоб
добути таким способом будь-яку користь, застосовуються –
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виправно-трудові роботи на строк до одного року або штраф до п’ятисот карбованців1.
111. За викладання малолітнім чи неповнолітнім релігійних віровчень у державних
або приватних учбових закладах і школах та взагалі за викладання релігійних віровчень
з порушенням встановлених для цього правил –
виправно-трудові роботи на строк до одного року.
112. За примусове стягання зборів на користь церковних і релігійних організацій
або груп –
виправно-трудові роботи на строк до шести місяців або штраф до трьохсот карбованців.
113. За те, що релігійні або церковні організації привласнять адміністративні, судові
чи інші публічно-правові функції і права юридичних осіб, застосовуються до осіб, що
вчинили або допустили зазначене порушення, –
виправно-трудові роботи на строк до шести місяців або штраф до трьохсот карбованців.
114. За відправляння в державних і громадських установах та підприємствах релігійних обрядів, а також за вміщення в цих місцях будь-яких релігійних зображень –
виправно-трудові роботи на строк до трьох місяців або штраф до трьохсот карбованців.
115. За перешкоджання відправляти релігійні обряди, оскільки вони не порушують
громадського порядку і не супроводяться замахом на права громадян, –
виправно-трудові роботи на строк до шести місяців.

1
Згідно з ст.9 постанови ЦВК і РНК УРСР від 25 січня 1928 р. (ЗУ УРСР, 1928 р., №11, ст.104) з санкції цієї статті
виключено конфіскацію майна.
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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
про співвідношення (ідентичність) статей глави І Особливої частини
раніше діючого Кримінального кодексу Української РСР 1927 року і розділу 1 глави І Особливої частини раніше діючого Кримінального кодексу
РРФСР 1927 року, якими була передбачена кримінальна відповідальність
за контрреволюційні злочини
Назва статей

Статті кримінальних кодексів
КК УРСР 1927р.

КК РРФСР 1927 р.

Контрреволюційні злочини (поняття)

541

581

Зрада батьківщини

54 1 “а”

58 1 “а”

Зрада батьківщини військовослужбовцями

54 1 “б”

58 1 “б”

Відповідальність повнолітніх членів родини військовослужбовця – зрадника батьківщини

54 1 “в”

58 1 “в”

Недонесення про готовану або вчинену зраду

54 1 “г”

58 1 “г”

Збройне повстання або вторгнення на радянську територію

542

582

Зносини з контрреволюційною метою з іноземною
державою

543

583

Надання допомоги міжнародній буржуазії

544

584

Схилення іноземної держави до оголошення війни,
інших ворожих дій щодо СРСР

545

585

Шпигунство

546

586

Шкідництво

547

587

Терористичний акт

548

588

Диверсія

549

589

Антирадянська пропаганда і агітація

5410

5810

Організаційна діяльність, спрямована на вчинення
контрреволюційних злочинів

5411

5811

Недонесення про контрреволюційний злочин

5412

5812

Активна боротьба проти робітничого класу і революційного руху

5413

5813

Контрреволюційний саботаж

5414

5814
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Особові документи
в справах фонду
ф.Р-7641, опис 1
№

но-

з/п

мер

назва документу

сторінка

3

4

справи
1
1

2
6

а) Свідоцтво про закінчення Безбабним П.С. курсів технікуму Ша-

14

лигинського цукрового заводу, 1937 р. Оригінал
2

б) Свідоцтво про закінчення Безбабним П.С. Шалигинського сіль-

15

ського училища 1888 р. Оригінал
3

11

Лист віруючих громадян м. Глухів в Чернігівський облвиконком

9-10

про надання їм для потреб міста священнослужителя, 1936 р.
4

17

Лист Миловидову Г.І. з Німеччини,1933 р.

29

5

21

а) Особова посвідка Єременка І.В., 1933 р.

пакет арк.8

6

б) Фото Єременка І.В., 2 шт.

7

28

Річний паспорт Раскосова Ф.І.,1936 р.

7

8

29

Автобіографія Кнуренка Л.Д.

пакет арк.84

9

37

а) Листи з ВТТ Кадуріна С.О.

пакет арк.22

10

б) Фото, 2 шт.

11

41

Листування Лут П.А., 1937 р.

пакет арк.5

12

43

Лист дружини засудженого Скиби Н.Т. на ім’я Михайла Івановича 23
[Калініна] про стан відношення до сім’ї “ворога народу” та прохання реабілітувати чоловіка, 1941 р.

13

58

Медична довідка про інвалідність Братуся А.Ф., 1929 р. Копія

32

14

70

Однорічний паспорт Христочевського І.Т., 1937 р.

6

15

71

Посвідка ЗАГС про народження Федька К.М., 30-ті рр. ХХ ст.

30

Оригінал
16

75

Лист Яременка з ВТТ, 1933 р. Копія

8

17

86

Бланк з відбитками пальців Сененка Д.І., 1937 р.

23
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18

90

19

а) Донос на Шевеля О.М., 1937 р.

15

б) Довідка про нагородження Шевеля О.М. золотим наперсним

34

хрестом, 1935 р. Оригінал, рукопис
20

в) Реєстраційна картка службовця культу Шевеля О.М.

35

21

г) Довідка Орлівської с/р про дозвіл хоронити померлого з попом,

38

1934 р.

пакет арк.31

22

д) Особисті листи на 5 арк. і конверт з адресами

39-45

23

е) Молитвослов рукописний на 8 арк. Рукопис

24

91

Заява Чорноівана К.О. правлінню артілі надати допомогу хлібом

6

голодуючій родині, 1937 р.
25

93

Лист сина Топчієва Є.С. Сергія додому з північної висилки

5-7

26

95

а) Свідоцтво про народження Терещенка І.Є., 1935 р. Оригінал

11

б) Підписка про невиїзд Терещенка І.Є., 1935 р.

14

Атестат старшого медичного фельдшера Івангородського військо-

9

27
28

97

вого шпиталю Упирова І.І., 1908 р.
29

а) Паспорт Фененка А.А.

7-15

30

б) Протокол зібрання Єпископів України 25.01.1928 р.

17

31

в) Лист Єпископа Аркадія священику Андрію Фененку

18

32

г) Посвідка про нагородження чином протоієрея Андрія Фененка

20

33

д) Лист дружині і дочці з ВТТ від 01.12.39 р. Копія

45

34

е) Листи-скарги з проханням реабілітації

46, 68-69

Заява начальнику Дубов’язівського райвідділу НКВС від Баймута

37

35

98

103

Ф.Н. про відмову від сану і релігії з проханням визвати перукаря
для постригу, 1937 р.
36

111

Фото Журавки Ф.Д., 1937 р., 3 шт.

16-16 а, б

37

114

а) Особова посвідка Демченка Д.М., 1929 р.

пакет арк.33

38

б) Лист голові колгоспу “Червоний пахарь” Сопітьку від Демченка
Д.М. про заготівлю насіння для посадки, травень 1937 р.

39

115

Профспілковий квиток Шовкопляса І.Г., 1936 р.

14-19

40

117

Лист про преміювання ув’язненого Дем’яненка А.А. “невеликою

26

посилкою” за високі трудові показники, 1939 р.
41

118

Скарга дочки засудженого Бурдун Н.П. Олександри до підвідділу
амністії Київського Центрального виконавчого комітету, липень
1938 р.
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42

119

а) Профспілковий квиток Конвісара Т.С.,1927 р.

23-38

43

б) Фото Конвісара Т.С.

39

44

в) Наказ по 1-й Гренадерській дивізії від 04.08.1911 р. про результа- 40-41
ти перевірочних іспитів нижчих чинів, що закінчили полкові школи підпрапорщиків. Оригінал

45

г) Наказ по 1-й Гренадерській дивізії від 10.02.1912 р. про підви-

42

щення з унтер-офіцера Конвісара Т.С. до підпрапорщика. Оригінал
46
47

45-55

д) Довідки різні Конвісара Т.С. за 1927-1937 рр.
125

Перепустка на Охтирський трубний завод з фото Дудника М.С.,

28

1936 р.
48

129

Фото Конопленка В.Т., 1937 р.

пакет арк.22

49

135

Донесення начальнику Краснопільського РВ НКВС про стан справ

1-1зв.

в Краснопільській райсанстанції в 1933-1937 рр.
50

139

Особова посвідка з фото Лиховида В.П., 1932 р.

17

51

144

Актовий документ на володіння шкіряним заводом з прилеглими

26

землями і будівлями Колот С.І., 1901 р. Оригінал
52

148

Профспілковий квиток Казбана П.Г.

18

53

157

Фото Пінчука Д.П., 1937 р. 3 шт.

25 зв.

54

158

а) Довідки про роботу Здоренка П.А.

пакет арк.2550

55

б) Фото Здоренка П.А., 1926 р.

49, 50

56

в) Профспілковий квиток

43-47

57

г) Особова книжка

29-32

а) Фото Дремлюги І.Д., 1937 р.

18-19

б) Полезные сведения для верующего и особенно для народных

20-21

58

161

59

религиозных общин
60

в) Посвідка про звільнення від військової служби Дремлюги І.Д. за

23

релігійними переконаннями, 12.01.1921 р.
61

г) Декрет РНК від 04.01.1919 р. про звільнення від військового

23 зв.

обов’язку з релігійних переконань
62
63

164

д) Листи про політичну орієнтацію (Петроград, 1917 р.)

24-25

а) Фото Коробченка П.Є., початок ХХ ст.

перша обкл.
зворот

64

б) Свідоцтво про церковний чин Коробченка П.Є., 1927 р.

1

65

в) Посвідка ВТТ про відбуття покарання, 1932 р.

2

66

166

а) Приміський безкоштовний квиток працівника залізничної доро- пакет арк.30
ги Петренка Г.П., 1937 р.

67
68

б) Особова посвідка з фото Петренка Г.П., 1937 р.
167

Посвідка про відбуття покарання Проскурні М.П., 1933 р.

25
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69

173

70

а) Плакат біблейського змісту

23

б) Акварельні картини з написами з Євангелія, 2 шт.

24, 25

71

180

Фото Грицай Д.О., 1937 р.

26

72

181

Фото Зубка І.І., 1937 р.

20-22

73

189

Документ на право володіння землею Гриценко Є.І., 1916 р.

52-53

74

191

Фото Глобіна М.Т., 1937 р.

пакет арк.31

75

192

а) Знахарські заговори

24

б) Фото Бандур А.І., 1937 р.

40-43

а) Довідка про інвалідність Черкашина Ф.Є.

пакет

76
77

194

78

б) Довідка про закінчення Черкашиним Ф.Є. курсів кагатчиків, 1937 р. арк.21

79

195

Фото Бало О.П., 1937 р.

26-28

80

202

а) Фото Леонтовича І.М., 1937 р., 2 шт.

27-28

б) Листівка з Румунії, 1937 р.

31

81
82

204

Фото Лаврова-Миртова, Лева Дейча, Бабеля, Ю. Гедя, Каутського

пакет арк.20

83

205

Фото Сліпченка М.Т., 1937 р.

пакет арк.56

84

208

Фото Стеценка Ф.П., 1937 р.

59-61

85

209

Профспілковий квиток Котенка Т.В.

21-26

86

215

а) Довідка про відбуття покарання Бойченка Н.Ф., 1933 р.

19

б) Листування Бойченка Н.Ф.

21-24

87
88

216

Сімейне фото Бондаренка Д.І., 30-ті рр. ХХ ст.

23

89

221

а) Трудовий список Овчиннікова Т.П., 1927 р.

пакет

90

б) Посвідчення про закінчення Українських курсів Овчинніковим Т.П. с.26-29

91

в) Свідоцтво про закінчення Вовчанської вчительської семінарії,
1905 р.

92

г) Атестат про закінчення Охтирського повітового училища, 1902 р. 30-31

93

д) Лист з проханням про амністію до Берії, 1939 р.

94

238

95
96

247

а) Вірш невідомого автора про кохання

5

б) Контрреволюційна листівка Кривущенка Г.Я.

6

Протокол допиту Славочинського В.Б. про к/р шпигунсько-ди-

12-20

версійну організацію в Харківському цукротресті та методи і
наслідки її роботи, 1937 р.
97

249

Однорічний паспорт Федосенка М.Й., 1936 р.

7

98

250

Паспорт Пономаренка П.Г., 1936 р.

50-59

99

253

Протокол допиту Бондаренка С.П. про к/р націоналістичну роботу 12-19
в школі і на селі, методи роботи і її наслідки, 1937 р.

100

255

Мобілізаційний листок, 30-ті рр. ХХ ст.

22

101

256

Висловлювання про голодомор Олейникової Н.Й.,1934 р.

15
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102

257

а) Колективне фото з Ромасем Г.Н., 20-ті рр. ХХ ст.

27

103

б) Документи заочних курсів бригадирів-пасічників, жовтень 1937 р.

28-31

104

в) Розрахункова квитанція по передплаті на позику Зміцнення

35

оборони Союзу РСР, 1937 р.
105
106

г) Мисливський квиток Ромася Г.Н.,1934 р.
258

107
108

261

109

38-44

а) Членська книжка Пархомівського Робкоопу Чорного І.М., 1931 р. 29-38
б) Посвідчення інструктора Всесоюзного перепису, 1937 р.

43

а) Фото Обозного В.Д., 1938 р., 2 шт.

6, 6а

б) Витяг з протоколу зібрання гласних Сумської Міської Думи від

72

02.04.1918 р. про охорону міста. Копія
110

266

а) Шлюбне фото Дубини Є.В.

26

111

б) Листування Дубини Є.В.

29-33

112

в) Атестат про виконання обов’язків писаря Охтирського повітово- 34
го поліцейського управління Дубини Є.В., 1917 р.

113

269

Профспілковий квиток з фото Кулішова М.Г.

108

114

274

а) Фото 2 шт.

пакет арк.10

115

б) Довідка про невиконання вироку у зв’язку зі смертю ув’язненого 33
Рябцева Д.І.

116

275

117

а) Фото Рар К.К., 1941 р.

5

б) Інформація про український національний центр

65

118

278

Фото Проценка І.М. і Самуся П.П., 1934 р., 10 шт.

пакет арк.82

119

279

а) Фото к/р написів, 1933 р.

2-3

б) Фото Чалого М.М., 4 шт.

пакет арк.48

а) Фото Авдосьєва Т.М., 1934, 1937 рр., 2 шт.

13, 91

б) Листування Авдосьєва Т.М. з братом, 1924 р.

93-99

Членський квиток “Озет” Оканевського Ф.Ф. з уставом організації,

27-30

120
121

286

122
123

287

1936 р.
124

289

125

а) Фото Кушнерьова В.Г., 1943 р.

6

б) Довідка сільгоспартілі с. Шалигине про вимушену роботу в

30

поліції односельця Кушнерьова В.Г., 1943 р.
126

291

Паспорт Янчура М.В., 1936 р.

26-34

127

300

а) Грамота Сумського заводу ім. Фрунзе

57

128

б) Газета “Компресор” заводу ім. Фрунзе від 07.11.1937 р.

58

129

а) Особове листування Лащ-Завади М.Ф.

69-72

а) Фото Приходька А.Й., 1949 р.

12 зв.

131

б) Паспорт Приходька А.Й., 1933 р.

пакет арк.37

132

в) Військовий білет Приходька А.Й., 1930 р.

133

г) Посвідчення робітника Приходька А.Й., 1949 р.

130

302
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134

305

135

а) Довідка про висилку в Північний край в 1933 р. Ракітіна І.О., 1936 р. 17
б) Посвідчення про дострокове звільнення Амелина С.С. з ВТТ у

36

зв’язку з ударною працею і закінченням будівництва каналу Москва-Волга, 1937 р.
136

309

Фото Сахновського Г.А., 1919 р.

3

137

310

Опис конфіскованого майна і листи про повернення майна

29, 31

Шумілевича С.А.
138

316

а) Фото Штоє А. і Будника В.Р.

8, 145, 288,
290, 318

139

б) Вирок офіцерського суду честі

343

140

в) Зошити з “державною таємницею” Будника В.Р., 3 шт.

349

141

г) Лист Будника В.Р. військовому прокурору

381

142

е) Довідка про стан здоров’я Штоє А. (вагітність 6 міс.) від 28.12.1950 р. 352

143

ж) Довідка про судимість за крадіжки і спекуляцію

397

Стаття-некролог на Твердохлібова О.Д. з газети “Ахтырский день”

43

144

318

від 08.10.1918 р. №17
145

323

Профспілковий квиток Ставицького М.І., 1933 р.

32-39

146

325

Розрахунковий лист військового відомства на призначення пенсії

24

Кудіну А.Н. з правилами призначення пенсій
147

331

148
149

а) Фото Лупка Д.Г., 4шт.

пакет арк.17

б) Правила для військовозобов’язаних
333

а) Профспілкові квитки Коновалова С.Ф., 1933 р., 2 шт.

21-36

б) Послужний військовий список Коновалова С.Ф., 1921 р.

37-39

а) Фото Ромася С.П., 20-ті рр. ХХ ст.

5, 17

152

б) Облікова картка колишнього білого офіцера Ромася С.П.

3, 13, 17

153

в) Довідка з фото зареєстрованого в ДПУ колишнього білогвардій-

20

150
151

334

ця Ромася С.П., 1923 р.
154

335

Протокол допиту Чирви С.С. про мету к/р організації,1937 р.

20-21

155

336

Листування Дяді Д.І. з родичами, 1937 р.

17-22

156

339

Фото Казановського П.П., 1950 р.

8 зв.

157

351

Обвинувачувальний висновок про засудження 7-х чоловік за вбивство 110-114
2-х і каліцтво 1-го червоноармійця в 1919 р., грудень 1930 р.

158

354

159

а) Фото Козлова В.І. (Опре Д.І.), 1917, 1919 рр.

пакет арк.22

б) Профспілковий квиток Козлова В.І. (Опре Д.І.), 1936 р.

27-32

160

355

Фото Усика П.О.,1937 р., 3 шт.

пакет арк.21

161

358

а) Посвідчення працівника міськради з фото Ждана П.В.

29-38

162

б) Членська картка члену сільського КНС з витягом зі статуту КНС

163

в) Особові фото, 2 шт.

164

г) Фото чинів штабу 25-ї дружини в німецькому полоні в березні 1918 р.

165

д) Фото генералів царської армії
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166

363

167

а) Членський білет партії більшовиків-комуністів Зіненка С.Д., 1919 р. 7
б) Атестат про роботу на Тростянецькому цукровому заводі в 1909- 8
1915 рр. Зіненка С.Д.

168

в) Стаття з газети “Соціалістична праця” Тростянецького р-ну

16

“Порушник Конституції СРСР”, січень 1937 р.
169

г) Мисливський квиток Зіненка С.Д., 1937 р.

63-70

а) Фото Лисого С.А., 1937 р.

1 обкл. зв.

171

б) Паспорт з фото Лисого С.А.

57-67

172

в) Військовий квиток Лисого С.А.

68-86

а) Листок прописки з фото Марченко З.Д., 1946 р.

47

б) Профспілковий квиток Марченко З.Д., 1948 р.

48-53

170

174

364

371

175
176

372

Витяг з протоколу загальних зборів колгоспників Слоутської с/р від 104
12.11.1932 р. про виключення з колгоспу “классово-чуждых элементов”

177

375

Фото Кобушка А.Х.,1938 р.

150, 151

178

376

а) А/р листівки

37-40

б) Профспілковий квиток Катькалова Ф.Ф.

43-48

Довідка Чернігівської психлікарні від 19.03.1938 р. про стан

53

179
180

377

здоров’я Андрєєва Ю.Б.
181

382

Фото Свікіс-Іванової Н.Д., 1943 р.

8

182

389

а) Фото Ястремського Г.І. (родинні і групові з драгунами)

пакет арк.25-

б) Послужний список Ястремського Г.І.

35

183
184

394

Паспорт Метли М.Т., 1937 р.

27-36

185

399

а) Особисте листування Голотяка І.О.

9-16

186

б) Фото різні, 30-ті рр. ХХ ст., 10 шт.

89-98

187

в) Свідоцтво про народження і хрещення на польській мові, 1938 р. 99

188

401

Річний паспорт Поляченка К.М., 1937 р.

32

189

409

Фото Биченка М.С., 1950 р.

7 зв.

190

414

Атестат про неповну середню освіту Гробового О.Є., 1937 р.

43

191

417

Лист в редакцію газети “Плуг і молот” від 07.09.1924 р. про вихід з

23

партії РСДРП меншовиків Цурика С.Й.
192

420

Фото Карпенка І.І., 1938 р.

78-79

193

424

Фото Хімченко Г.П., 1937 р., 2 шт.

конверт на
задній обклад. справи

194

426

195
196

428

а) Фото Плисецької В.І., 1937 р., 6 шт.

13-18

б) Лист сина Юрія до Берії з проханням звільнити маму, 1939 р.

24

Інформація про повстанські загони Шуби, Артамонова, Корнєва і

36 зв.

інших та їх діяльність в 1919 р.
197

430

Фото сімейні Хайлука Г.У., 4 шт.

125-128
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198

434

199

а) Фото Сухіненка С.О., 20-30 рр. ХХ ст.

4

б) Облікова картка колишніх офіцерів, військових чиновників на

3, 16-18 зв.

Сухіненка С.О.
200

в) Протокол допиту колишнього помічника оперуповноваженого

80-81

Сумського МВ НКВС в 1937-1938 рр. Крисьєва про методи ведення
слідства
201

437

Фото Зражевської В.К., 1937 р., 2 шт.

38а, 38б

202

438

а) Фото Калніна Ф.А., 1939 р. 2 шт.

162

б) Медична довідка Калніна Ф.А., 1939 р.

162

203
204

446

Витяг з протоколу засідання комісії по чистці апарату за 16.05.1930 р.

7-8

205

447

а) Перепустки з фото Косьминського Б.Т., 1934-1938 рр., 3 шт.

111-117

б) Посвідка особи Косьминського Б.Т. з фото, 1935 р.

118-119

206
207

452

Паспорт Козаченка С.М.

65-74

208

455

а) Фото Міськова В.М., 1941 р., 2 шт.

7

209

б) Фото різні, 16 шт.

пакет арк.147

210

в) Малюнок селянської хати

211

г) Довідки різні, 3 шт.

212

а) Залікова книжка командира запасу Мельникова І.М., 1937 р.

51-58

213

б) Паспорт Мельникова І.М., 1935 р.

59-67

214

в) Військовий квиток Мельникова І.М., 1931 р.

68-81

Витяг з протоколу засідання бюро Недригайлівського Райкому

81

215

457

466

ЛКСМУ від 03.11.1937 р. про виключення Ломоноса з членів ЛКСМ
як ворога народу
216

а) Паспорт Шевченка П.Г., 1937 р.

82

217

б) Профспілковий квиток з фото Шевченка П.Г., 1936 р.

83-88

218

в) Військовий квиток Шевченка П.Г., 1931 р.

89-107

а) Фото Самсоненка В.М., 1950 р.

7 зв.

220

б) Військовий квиток з фото Самсоненка В.М., 1950 р.

71-96

221

в) Паспорт з фото Самсоненка В.М., 1950 р.

97-104

а) Заповіт Литвиновського І.Л., 1913 р.

17

223

б) Окладний лист Литвиновського В.І., 1928 р.

18-19

224

в) Особова книжка запасного робітничо-селянського червоного

26-40

219

222

469

471

481

флоту Литвиновського, 1925 р.
225

г) Ходацьке свідоцтво ходока в Сибір Литвиновського В.И.,

42

19.07.1929 р.
226
227
228

482

а) Листування Снегурівського П.С. з іншими священиками, 20-ті

27-36, 42-45,

рр. ХХ ст. Копії

49

б) Доповідні секретних агентів про діяльність священиків церков-

25, 26, 46-48,

них общин, 20-ті рр. ХХ ст.

50

в) Список релігійної громади Троїцької церкви с. Пірки, 20-ті рр.

61-73 зв.

ХХ ст. Оригінал
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229

483

а) Витяг з наказу про звільнення з роботи Тобілевича І.М. через

2

арешт, 1933 р.
230

б) Лист дружини Тобілевича І.М. Хрущову, 1956 р.

282

231

486

Свідоцтво про народження Різунова Д.Г., 30-ті рр. ХХ ст. Оригінал

92

232

488

Інформація про меншовистську і есерівську орг-ції в м. Шостка,

35-42

повстання 1918 р. в м. Шостка
233

489

Особисте листування Осипенка С.П.

31-38

234

491

Профспілковий квиток Прянікова І.О.

154-158

235

496

Листування Овечко-Зоревича М.Т. з сином Валентином, 1944 р.

84-88

236

505

а) Посвідчення про лікування Тимченка Г.К. в епідемічному шпи-

10

талі м. Одеси від тифу в лютому 1920 р.
237

б) Посвідка червоноармійця Київських головних авіамайстерень м. 12
Київ від 1.07.1919 р.

238

в) Мандат червоноармійця “Первого советского авиационного

14-15

отряда” Тимченка Г.К., м. Одеса, 1919 р. 2 шт.
239

г) Прохання арештованого Тимченка Г.К. в Чернігівську надзвичай- 20
ну слідчу комісію про добровільну відправку на фронт, 1920 р.

240

507

Паспорт Давшана Л.І., 1936 р.

34-42

241

508

а) Свідоцтво помічника паровозного машиніста на ім’я чоловіка

35

Леверової К.Л., 1914 р.
242

б) Паспорт Леверової К.Л., 1936 р.

36-44

243

в) Членський білет Всесоюзної спілки винахідників на ім’я чоловіка, 1937 р.

45-50

а) Ощадна книжка Шамрая Г.М., 1937 р.

98-99

245

б) Паспорт Шамрая Г.М., 1937 р.

100-109

246

в) Трудовий список Шамрая Г.М., 1933 р.

110-115

247

г) Постанова Ради Народних Комісарів Союзу РСР про Трудові

116-122

244

513

списки, 1926 р.
248

д) Особова книжка запасного РСЧА Шамрая Г.М., 1927 р.

123-128

а) Перепустка з фото Закорка Б.П., 1937 р.

8

250

б) Перепустка Вороніжського цукрового заводу Закорка Б.П., 1937 р.

9

251

в) Військовий квиток Закорка Б.П., 1931 р.

10-29

252

г) Паспорт Закорка Б.П., 1934 р.

30-39

253

д) Колективне фото Директорів Укрмаслопрому від 7.06.1932 р.

40

а) Фото Холопцева В.В., 3 шт.

60-62

255

б) Особові листи від родичів Холопцева В.В.

63-64

256

в) Паспорт з фото Холопцева В.В.

65-74

249

254

517

518

257

519

Військовий квиток Ветошинського В.І., 1929 р.

33-50

258

520

а) Фото, 20-30 ті рр. ХХ ст.

39, 41

б) Листівка з Німеччини Барвінському Г.І., 20-30-ті рр. ХХ ст.

40

259
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260

522

а) Фото Маслова П.Д. і Волкова В.М., 1931 р.

234-235

261

б) Фото Турлаєва А.Ф., 1931 р.

236-239

262

в) Випис про народження Волкова В.М., 1888 р.

240

263

г) Випис з метричної книги Волкова В.М., 1918 р.

241

264

д) Послужний список Волкова В.М., 1897 р.

243-244

265

523

Фото Новікова І.Д., 1932 р., 2 шт.

19-20

266

525

Довідка про майновий стан Негреби В.Л. в 1918-1932 рр.

6

267

526

а) Фото Кислого І.Ф., 1939 р.

68 зв.

б) Матеріали до засудження в 1937 р. за ст.165 Кислого І.Ф.

14-20

268
269

527

Фото Маркса С.Б., 1942 р.

7

270

528

а) Автобіографія Касьянова Л.С., 1937 р. Копія

17

б) Посвідка про відміну служби в Червоній Армії Касьянова Л.С.,

17а

1933 р.

18-19,39-42

271
272

в) Листування Касьянова Л.С., 1936-1937 рр.

273

535

Фото Сіводєдова В.Т., 1942 р., 3 шт.

4-5

274

536

Фото Сіводєдова В.Т., 1941 р., 2 шт.

пакет арк.9

275

537

Фото Лещука Ф.І., 1941 р., 2 шт.

пакет арк.8

276

538

Особистий лист Зіміна К.П., 1935 р.

50

277

545

Відомості про діяльність есерівської орг-ції в м. Шостка в 1918-1937 37-41
рр.

278

546

279

а) Фото Петренка І.Я., 1938 р.

299 а-д

б) Фото Дробилка І.С., 1938 р.

301 а-б

280

550

Паспорт Нагорного Х.О., 1937 р.

34-43

281

567

а) Відомості про українізацію Шосткинської Спаської церкви в

121-124 зв.

1923 р.
282

б) Заява учнів до Воронізької с/р з проханням відпустити їх вчите-

138

ля Куца М.О. з-під варти,1930 р.
283

в) Лист Гриценку М.М. з Російсько-Канадсько-Американського

139

Пасажирського Товариства, 1924 р.
284

г) Адреси для листування в Північній Америці і Канаді

285

д) Список членов общины Покровской церкви с. Воронеж, желаю- 235

пакет арк.227

щих совершать богослужения на украинском языке и признающих
автокефальную Украинскую Православную церковь (не моложе 18
лет.), 1922 р., 4 арк. Оригінал
286

є) Лист Портянку І.Т. про українізацію на Україні, 1922 р.

246-247

287

ж) Лист про життя в Канаді, 1929 р.

248

288

з) Лист Портянку І.Т. про приїзд в с. Вороніж єпископа Степана

251

Орлика-Волинського, 192.. р.

340

Науково-довідковий апарат
289

570

а) Відомості про діяльність СВУ в Німеччині і Україні в 1916-1937 рр.

35-43

б) Фото Литовки П.Я, 2 шт.

46-47

а) Паспорт Кривича Т.П., 1935 р.

49-57

292

б) Військовий квиток Кривича Т.П., 1936 р.

58-75

293

в) Членський квиток Харбінського благодійного товариства Криви- 76-83

290
291

575

ча Т.П., 1935 р.
294

г) Мандат делегата зльоту ударників Кривича, 1936 р.

84-85

295

д) Сімейні і особові фото Кривича Т.П., 1921-1929 рр.

86-92

а) Паспорт Овчаренка Ф.І., 1936 р.

57-66

297

б) Профспілковий квиток Овчаренка Ф.І., 1936 р.

67-72

298

в) Військовий квиток Овчаренка Ф.І., 1932 р.

73-86

299

г) Довідка з фото Овчаренка Ф.І. про службу в царській армії, 1923 р.

87

300

д) Свідоцтво про закінчення 4-ри класного міського училища

88

301

є) Свідоцтво про надання права викладати церковний спів, 1914 р.

89

302

ж) Колективні військові фото, 5 шт.

90-93,95

303

з) Особисті фото Овчаренка Ф.І., 3 шт.

94,96-97

Протокол допиту Компанця Г.І. про створення, мету і діяльність

43-58

296

304

577

580

к/р організації, 1932 р.
305

582

а) Довідки Краснопільської районної філії “Заготзерно” про хід

71-72

хлібозаготівель в грудні 1932-січні 1933 рр.
306

б) Характеристика с/г артілі ім. Саєнка за 1929-1933 рр. з інформа-

73,74-76

цією про куркульські волинки і розвал колгоспу
307

586

308

а) Витяг з метричної книги,1911 р.

пакет

б) Фото, 4 шт.

с. 75-83

309

588

Фото Гудима З.К., 1931 р.

30

310

590

Фото, 2 шт.

27

311

593

Вірш к/р змісту Тімошевського В.А., 1927 р.

284

312

595

Особове фото Юденка М.В., початок ХХ ст.

21

313

597

Фото Боєва М.В. і Тітяєва Ф.М., 1937 р.

пакет арк.138

314

600

а) Стаття з газети (назва не вказана) “Хто перешкоджає роботі

7

стахановців”, 1937 р.
315

б) Стаття з газети (назва не вказана) “Зривники механізованого

8

копання буряків”, 1937 р.
316

613

Довідка про вибух на Сумському рафінадному заводі 20.12.1935 р. і 21
про його наслідки

317

625

а) Довідка про майновий стан Захарченка В.Д. в 1923-1930 рр.

5

318

б) Характеристика на Захарченко В.Д.

7-12

319

в) Умова на соцзмагання Тростянецької зразкової ФЗС ч-2 ім. Лені- 27-30
на та Кам’янської ШКМ, 1933 р. Копія

341

Книга Пам’яті Сумської області
320

629

321

а) Паспорт Володарської Г.Д., 1936 р.

36-45

б) Сімейні фото Володарської Г.Д., 20-30-ті рр. ХХ ст.

46-47

322

630

Акти про конфіскацію майна Володарської Г.Д., 1958 р.

19-20

323

631

Антирадянські вірші Цигикала В.К., 1933 р., 2 шт.

127-128 зв

324

633

Копія к/р листівки зі справи Голуба Т.Є., 30-ті рр. ХХ ст.

92

325

635

Документи по звинуваченню начальника Краснопільського РВ

282-283,

НКВС Сопільняка О.О. у фальсифікації справи і його покарання,

309-310

1956 р.
326

639

а) Довідка про членство в Польській колонії в Ялті Підгурського

24

А.Р., 1920 р.
327

б) Довідка про евакуацію Підгурського А.Р. з санаторію в м. Лодзь, 25
1918 р.

328

в) Прохідне свідоцтво Підгурського А.Р., 1917 р.

26

329

г) Посвідка Ялтинського Дому Польського, 1926 р.

27

330

д) Фото, 4 шт.

28-31

а) Донос на служителів культу Смілівського р-ну, 1927 р.

26

б) Акт медичного огляду Ващенка Ю.М., 1927 р.

35

331

640

332
333

641

334
335

642

336

а) Список літератури, вилученої при трусі Зеленського Т.С., 1927 р. 43
б) Фото групові, 1924 р., 2 шт.

48-49

а) Паспорт Максимюка В.К., 1936 р.

пакет арк.25

б) Квиток на торгівлю Максимюка В.К., 1937 р.

337

643

Особове листування Скляревської Т.К.

76-77

338

644

Фото Горбунова М.Є., 1928 р.

33

339

646

а) Анонімні листи з погрозами на адресу Топчія П.З., 1934 р.

10-18

б) Інформація про діяльність к/р орг-ції СНУК у 1932-1933 рр.

93-104

340
341

652

Справа про відшкодування вартості конфіскованого майна

342

654

а) Особове листування Прянишнікової П.Т., 1938-1939 р.

16,18

б) Лист матері засудженої Прянишнікової П.Т. до Крупської Н.К.

17

Приватна Ухвала військового трибуналу Київського військового

289-290

343
344

655

округу про притягнення до відповідальності за фальсифікацію
кримінальної справи співробітників Тростянецького РВ НКВС,
1956 р.
345

657

Справа про відшкодування вартості конфіскованого майна Перетятька О.Я.

346

659

Фото Левченка В.М., 1937 р.

24

347

660

Донесення в Роменський РВ НКВС про стан роботи в школах Ро-

139-162

менського р-ну, 1937 р.

342

Науково-довідковий апарат
348

661

а) Лист-скарга Наркому Внутрішніх справ матері засудженого Зай- 75-77
цева В.Г. і супроводжувальний лист до нього, 1939 р.

349

б) Лист-заява Прокурору Сумської обл. від Зайцева В.Г. з прохан-

180-184

ням реабілітації і описом методів ведення попереднього слідства,
1955 р.
350

662

Фото Зайцева В.Г., 40-50 рр. ХХ ст.

90

351

672

а) Військовий квиток з фото Гризодуба Г.П., 1948 р.

1-26

352

б) Тимчасове посвідчення з фото Гризодуба Г.П., 1947 р.

27-28

353

в) Фото Гризодуба Г.П., 1947 р.

29-30

354

г) Військовий квиток з фото Чельмака Я.І., 1947 р.

32-57

355

д) Паспорт Чельмака Я.І., 1948 р.

58-65

356

є) Фото Чельмака Я.І.

66-67

357

ж) Військовий квиток з фото Берюха С.Я., 1947 р.

69-94

358

з) Тимчасове посвідчення Берюха С.Я., 1946 р.

95-96

359

і) Фото Берюха С.Я., 1949 р.

97-98

360

к) Тимчасове посвідчення з фото Галича С.В., 1948 р.

99-100

361

673

Розписка про одержання трудового списку (без прізвища) розстрі- 65
ляного чоловіка Івченка М.Д.

362

674

363

а) Акт криміналістичної експертизи

41-44

б) Матеріали по покаранню слідчого справи Кучеренка П.Г.

47-48, 75-77,
81

364

676

Стаття сількора “Крестьянской газеты” с. Сопич Червоного р-ну

106-110

про шкідництво колишнього голови колгоспу “12 лет Октябрьской
революции” Герасименка Ф.М., 1937 р.
365

677

Відомості про “фольксдойче” м. Суми (з протоколу допиту Гру-

10-11,14

нарт А.П за 23.03.1944 р.)
366

681

Фото Чернявого К.О., 1928 р.

2 зв.

367

682

Брошура Карла Радека “Абиссиния, как она есть”, 1935 р. Оригінал 113-121

368

692

а) Відомості про працю, внутрішній устрій, права та інше в артілі

41-57

“Труд” до 1923 р. (колишня община “Христове Братство” Верхньосироватського монастиря), 1929 р.
369

б) Стаття з харківської газети від 13.02.1929 р. “Лозунги и факты”

95

про артіль і її керівництво
370

698

Фото Імшенецького Ф.О., 1934 р.

4

371

703

Постанова засідання Дубов’язівського РК КП(б)У від 18.12.1935 р.

68

про виключення Литвиновського з партії

343

Книга Пам’яті Сумської області
372

706

а) Статті з газети “Сумський вісник”, 1942 р., 2 шт.

101, 102

373

б) Посвідка про роботу на німецькій мові, 1943 р.

169

374

в) Патенти на право виробництва художніх виробів, 3 шт.

170, 187,
188

375

г) Документи медичних обстежень Бєлого Л.Ф., 1942-1943 рр.

171,172,
182,189

376

д) Тимчасове посвідчення з фото Бєлого Л.Ф.

173-174

377

є) Документи платіжних повідомлень

175-181

378

ж) Посвідка про шлюб Бєлого Л.Ф. і Борисенко Н.Л., 1939 р.

183

379

з) Картка явки на біржу праці Бєлого Л.Ф., 1942 р.

185-186

380

і) Трудова книжка Бєлого Л.Ф., 1939 р.

192-209

381

к) Свідоцтво про звільнення від військового обов’язку Бєлого Л.Ф.,

209-210

1940 р.
382
383

л) Родинні фото Бєлого Л.Ф., 4 шт.
708

212-215

Витяг з постанови політтрійки Шосткинського р-ну від 28.04.1931 р. 6
про економічні покажчики куркульських господарств

384

712

Довідка про майновий стан Кулика Т.К. в 1918-1931 рр.

27

385

716

Довідка про майновий стан Бєлокопитова Н.Р. в 1918-1931 рр.

36

386

718

Фото Макарова І.П. 2 шт., Ліфшица П.І. 2 шт., 1931 р.

26-27

387

718-

Матеріали по справі к/р орг-ції на Сумському заводі ім. Фрунзе

719
388

723

Фото Шевченко І.П., 1931 р.

22а

389

732

а) Витяги з судових присудів Боровика О.І., 5 шт.

26-30

б) Фото Боровика О.І.,1930 р.

32 зв.
13

390
391

734

Довідка про майновий стан Нечвоглода П.Г. в 1910-1930 рр.

392

736

а) Свідоцтво на право викладання Попову Ю.Ю. предмету “Коопе- 40
рація”, 1922 р.

393

б) Випис про шлюб Попова Г.Г., 1925 р.

46

394

в) Копія метричної довідки Попова Ю.Ю., 1921 р.

47

395

г) Посвідчення про те, що Попов Ю.Ю. може вести роботу ук-

61

раїнською мовою, 1929 р.
396

д) Військовий квиток Попова Ю.Ю., 1937 р.

64-81

397

є) Книжка страхувача хатньої робітниці Попова Ю.Ю., 1930 р.

82-91
37

398

738

Довідка про майновий стан Черкашина П.М. в 1915-1930 рр.

399

739

а) Копія витягу з метрик про народження сестер і братів Шмариги 65
Б.В., 1931 р.

400
401

743

402

б) Фото Шмариги Б.В., 3 шт.

67-69

а) Фото Смолія Г.І. і Усенко П.І., 1930 р.

139

б) Фото Михайліченка М.М. і Заславця К.Ф., 1929-1930 рр.

140

403

751

Інформація про ШПВУ

25

404

753

Інформація про діяльність політбанди Трохова в 20-30 рр. ХХ ст.

53-58

344

Науково-довідковий апарат
405

754

406

а) Фото Піпко-Тріус М.Є., 1938 р.

17-18

б) Присуд по звинуваченню чоловіка Піпко-Тріус М.Є. до розстрі-

51

лу, 1937 р.
407

756

а) Інформація про “Вільне козацтво” і банду Скубовських в м. Кро- 20 зв.
левець в 1917-1918 рр.

408

б) Акт медогляду Трипольського О.С., 1929 р.

31

409

757

Фото Новака А.О., 1929 р.

1 обкл. зв.

410

758

Фото Бренька С.І., Літоренка М.Т., Дейнеки Г.Я, 1929 р.

44-46

411

762

Фото Шевченка Я.Т., 2 шт.

10-11

412

764

Фото Гришка І.О., 1949 р.

10-11

413

765

Фото Солода П.З., 1949 р., 2 шт.

9

414

776

Довідка з фото Кривогуза П.Л. про відбування терміну ув’язнення з 2
01.02.1933 р., 1936 р.

415

777

416
417

779

а) Фото Павлюк К.Ф., 1937 р.

13

б) Довідки про медичний огляд Павлюк К.Ф., 1937 р.

13а, 13б

Стаття з газети за 26.06.1929 р. “Сектанти живими лізуть до бога, а

3

на землі – годують братів прілим хлібом”
418

784

Фото Левинського І.Й. 1929 р., 2 шт.

34

419

792

Фото Бурковського Є.І., 1929 р.

24

420

793

Фото Старогурського П.М., 1929 р.

38

421

794

а) Паспорт Козацького О.О., 1936 р.

пакет арк.21-

б) Фото Козацького О.О., 2 шт.

29

422
423

795

Фото Щоми С.С., 1929 р.

22

424

810

Плакат “Ленін на трибуні”. Оригінал

58

425

815

а) Довідка про майновий стан Пашкових в 1915 р.

7

426

б) Метрична довідка Пашкова Г.І., 1919 р.

пакет с.55

427

в) Довідки, посвідчення про місця роботи

428

г) Посвідка про утримання з червоноармійця Пашкова кожного
місяця дводенного пайка на користь голодуючих, 1922 р.

429

816

а) Характеристика Росинського М.Є. з місця роботи, підписана

9

директором Роменського архіву Стетюхою
430

б) Стаття з газети “Роменський день” “Декларация Объединённой

91

еврейской социалистической рабочей партии”
431

в) Архівна копія про вибори в повітову земську управу

106

432

г) Довідка ІІІ відділу ОДПУ про діяльність свого секретного спів-

108

робітника, 30-ті рр. ХХ ст.
433

д) Партквиток ЄКРП “Паолей-Цион”

142-143

345

Книга Пам’яті Сумської області
434

819

а) Акт про смерть в лікарні Сумської в’язниці перед розстрілом

62

Бондаря В.С., 1938 р.
435

б) Матеріали по звинуваченню в фальсифікаціях кримінальних

84-96

справ і незаконних методах ведення слідства Кудринського О.І.,
1956 р. Копія
436

823

Інформація про куркульське угрупування в с. Дунаєць в 1925 р. і

119

його діяльність
437

825

Про хід землеустрою в с. Юнаківка в 20-х рр. ХХ ст.

52-56

438

828

Листування Якименка Г.І., 1926-1927 рр.

13-17,37

439

831

а) Протокол загальних зборів членів КНС с. Буринь від 14.12.1928 р. 27
з інформацією про антирадянське куркульське угрупування

440

б) Інформація про передачу дерев’яної церкви під школу семиріч- 27 зв.
ку в с. Буринь в 1928 р.

441

832

а) Документи по вилученню майна, залишків хліба, 1929 р.

11-13, 29,
36-37

442

б) Інформація Володимирівської с/р за червень 1929 р. про вияв-

31

лення і вилучення у Орлова І.М. закиданих землею і сміттям 21
пуду пшениці і борошна, 1929 р.
443

в) Про хід хлібозаготівель в с. Володимирівка Юнаківського р-ну в

43

1929 р.
444

833

445
446

840

а) Витяги з газети “Радянське життя”, 1928 р.

21-23

б) Стаття з газети “Радянське життя”, 1929 р.

24

Політичний і економічний стан с. Кам’янка Лебединського р-ну в

2-3, 57-58

1919-1929 рр.
447

844

а) Малюнок олівцем “Савуренко підкуплює бідняків”, 1929 р.

49

448

б) Вірш “Сподівається” про Савуренка, 1929 р.

50

449

в) Маленькі оповідання про Почепцова А.Р. “Він теж готується”,

51-52

“Не вдалося”
450

845

Посвідчення помічника завідуючого Охтирською міською міліцією 31
за 1.04.1920р. Копія

451

851

Фото Благія К.М., 1929 р.

15

452

852

Перелік книжок, переданих Грудочкою-Головач І.С. до Горобівсь-

7

кої хати-читальні, 1929 р.
453

858

К/р листівка, 1929 р.

6

454

860

а) Стаття з газети.”Плуг” – “Куркульська помста”, 1929 р.

30

б) Листування Доценка А.І.

35-37

а) Посвідки про місце служби Максименка І., 1929 р.

91-92

б) Фото “Самодержця” Михайлівського споживтовариства Макси-

108

455
456

861

457

менка І.І., 20-ті рр. ХХ ст.
458

862

Клопотання односельців Чайки В.Г. про звільнення його з-під
варти, 1929 р.

346

40

Науково-довідковий апарат
459

867

Паспорт Самосуда Є.Г.

32

460

874

Фото Шевченка М.К., Бігуна Г.А., Пічіка Г.В., 1928 р., 5 шт.

пакет арк.121

461

876

а) Витяг з протоколу засідання бюро Глухівського РК КП(б)У від

104

30.08.1936 р. про виключення з партії Клочко(ва) І.І.
462

б) Фото, 2 шт.

115-116

463

в) Архівний витяг засідання партколегії Чернігівської обл. КК

173

КП(б)У про видачу хліба потребуючим, 26.03.1933 р.
464

877

“Заём Свободы”, 1917 р.

12

465

878

а) Військовий квиток СРСР Брика Е.Ф., 1934 р.

пакет с.85

466

б) Паспорт Брика Е.Ф., 1937 р.

467

в) Профспілковий квиток з фото Брика Е.Ф., 1936 р.

468

г) Військова книжка на чеській мові Брика Е.Ф., 1930 р.

469

882

470
471

883

а) Донос на Нікітіна М.А.

4

б) Донос на Онуфрієнка Г.І.

7-8

а) Характеристика Шостенка І.І. з Харківського держтеатру “Рус-

31

ской драмы”, 1940 р.
472
473

884

474
475
476

б) Довідки про місце роботи Шостенка І.І.

32-33,37-42

а) Фото Олексенка С.А., 1928 р.

103

б) Фото Омельченка М.К., 1928 р.

105

885-

Відомості про діяльність сіоністської організації м. Суми в 20-30-х

886

рр. ХХ ст.

892

а) Характеристика про роботу і переведення з посади завідувача

19

цегельним заводом на посаду інструктора по бурякосіянню Берзе
Е.Я., 1935 р.
477

б) Акт про знищення троцкістсько-зінов’євської літератури

43

478

900

Фото Давидова І.М., 20-ті рр. ХХ ст.

31

479

901

а) Паспорт Булатіна С.П., 1936 р.

38-47

б) Вимога на перевезення за рахунок ОДПУ Булатіна С.П., 1937 р.

49

480
481

905

Фото Фесенка І.Ф., 1928 р.

14

482

906

Фото Поляченка І.О., 1928 р.

2

483

907

Листування Сахариленка С.К.

106

484

911

а) Паспорт Короткевича Г.С.

73-78

б) Фото, 6 шт.

пакет в кінці

485

справи
486

916

Профспілковий квиток з фото Дорди Д.П., 1936 р.

49-53

487

920

Фото Упирова М.І., 1927 р.

1

488

923

а) Фото Тараненка М.Р., 1932 р.

15

б) Послужний список Тараненка М.Р., 1923 р. Копія

30-31 зв.

489
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490

924

а) Паспорт Говоровського А.Й., 1936 р.

109-117

б) Профквиток з фото Говоровського А.Й., 1936 р.

118-121

а) Профквиток Жарневича К.А., 1936 р.

25-30

493

б) Особова книжка запасного РСЧА Жарневича К.А., 1927 р.

31-38

494

в) Паспорт Жарневича К.А., 1936 р.

39-48

а) Шкільні свідоцтва на польській мові Малиновського Є.В.

74-79

б) Фото, 2 шт.

80-81

а) Профквиток Сосновського Й.А., 1936 р.

41-46

498

б) Паспорт Сосновського Й.А., 1936 р.

47-56

499

в) Паспортна книжка Сосновського Й.А., 1913 р.

57-70

491
492

495

925

926

496
497

931

500

933

Фото Андрієвського Ф.Ю., 1941 р.

5, 40

501

936

Акт обстеження колгоспів Миропільського р-ну в жовтні 1937 р.

24-27

502

937

а) Профквиток Кашпуровської М.М.

26-31

503

б) Паспорт Кашпуровської М.М.

32-41

504

в) Свідоцтво Роменської управи на право приватної лікарняної

42

практики Кашпуровської М.М., 1943 р.
505

г) Посвідчення про надання Кашпуровській М.М. ступеню лікаря,

43

1914 р.
506

д) Довідки німецькою мовою

45-49

507

є) Купча на землю Кашпуровських, 1843 р.

46

508

ж) Листи, копії листів, характеристики

82-96,99110,117120,126

509
510

938

з) Повідомлення про смерть сина, 1945 р. Копія

121

Довідка ЦДАОР про дезертирство в 1919 р. Ващенка І. з Денікінсь-

54

кої армії, 1958 р.
511

939

512

а) Паспорт Гордія Д.Я., 1936 р.

63-72

б) Військовий квиток Гордія Д.Я., 1932 р.

73-91

513

943

Фото Чабана В.Ю., 1943 р.

6

514

945

Фото Кандиби В.П., 1943 р.

6

515

946

Фото Рудь П.С., 1926 р.

55

516

947

а) Паспорт Сафронова Я.І., 1936 р.

31-38

517

б) Військовий квиток Сафронова Я.І., 1933 р.

39

518

в) Профквиток з фото Сафронова Я.І., 1936 р.

40

519

948

Стаття з газети “Брива Даугава” (Латвія)

58

520

950

Політичний анекдот, 1938 р.

5

521

952

а) Особове листування Іващенка М.Д.

пакет арк.7

522

348

б) Опис майна Іващенка М.Д., 1934 р.

Науково-довідковий апарат
523

958

а) Свідоцтво про народження Мартинюка В.І. на польській мові,

пакет с.40

1927 р.
524

б) Особові листи Мартинюка В.І., за 1927 р. і 1937 р.

525

в) Посвідка на зброю Мартинюк В.І., 1933 р.

526

г) Довідка на польській мові, 1927 р.

527

961

Фото Костюкевича Г.Ф., 30-ті рр. ХХ ст.

7а

528

962

а) Особовий лист про роботу в школі Іванова І.І.

32

529

б) Направлення Іванова І.І. на Колиму, 1937 р.

62

530

в) Фото Іванова І.І., 1937 р.

64

а) Паспорт Ричкаля П.М., 1936 р.

32-40

б) Профквиток Ричкаля П.М., 1936 р.

41-46

531

966

532
533

968

Паспорт Калініченка П.Ф.

22-30

534

969

Фото Красікова О.П., 1937 р.

30а-30в

535

975

Листівка “До батраків, бідняків та середняків с. Плавинище”, 1930 р.

20

536

990

Матеріали допиту колишнього помічника оперуповноваженого 3

54

відділу УДБ Сумського міськвідділу НКВС Крисьєва Н.Ф. про незаконні методи ведення слідства, 1956 р. Копія
537

996

Паспорт Гоми К.Т., 1937 р.

13-22

538

999

а) Заява односельців про діяльність Куца С.І. в 1918-1930 рр.

1

б) Витяг з протоколу засідання бюро Сумського МК КП(б)У від

2

539

29.04.1937 р. про виключення Куца С.І. з партії
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Список репресованих
релігійних діячів

350

Агілов Степан Федотович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 24/

Асмолов Микола Іванович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 835/

Бабенко Йосип Степанович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 186/

Баймут Федот Микитович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 103/

Безкоровайний Роман Іванович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 682/

Безкоровайний Федір Андрійович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 295/

Бондарєва Євдокія Прокопівна

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 692/

Брикун Аникій Григорович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 347-349/

Бурковський Євгеній Іванович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 792/

Ващенко Юхим Михайлович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 640/

Воробей Гнат Семенович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 823/

Вялков Андрій Семенович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 780/

Гаврильченко Василь Григорович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 347-349/

Гец Гнат Васильович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 173/

Горбенко Федір Павлович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 678/

Грудочка-Головач Ілля Семенович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 852/

Губенко Семен Пантелеймонович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 347-349/

Гудзенко Василь Омелянович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 347-349/

Довгопол Андрій Наумович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 619/

Довгополий Микита Захарович

/ф.Р-7641, оп.1, спр.322/

Довженко Іван Захарович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 110/

Дремлюга Іван Данилович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 161/

Дудченко Яків Григорович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 835/

Жуков Василь Іванович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 347-349/

Забара Кузьма Петрович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 544/

Науково-довідковий апарат
Зеленський Тимофій Степанович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 641/

Зікратов Іван Олександрович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 779/

Зімбалевський Дмитро Андрійович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 285/

Зімокос Єфросинія Іванівна

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 692/

Знобей Микола Гаврилович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 347-349/

Зражевський Іван Фролович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 347-349/

Карпусь Єфросинія Іванівна

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 245/

Катькалов Федір Федорович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 376/

Кисель-Киселенко Олена Григорівна

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 679/

Коваленко Дмитро Євдокимович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 778/

Козинець Юхим Михайлович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 347-349/

Кольченко Роман Опанасович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 831/

Коробченко Прокопій Єлисейович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 164, 684/

Краснощьок Максим Андрійович

/ф.Р-7641, оп.1, спр.254/

Кречетов Яким Матвійович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 25/

Крєпак Марія Хомівна

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 330/

Кульчицький Сергій Гаврилович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 341/

Ладенко Максим Якович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 137/

Лазаренко Григорій Васильович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 544/

Лазаренко Пантелеймон Васильович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 544/

Лазаренко Юхим Володимирович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 544/

Леонтович Іван Михайлович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 202/

Лиховид Василь Петрович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 139/

Ліхошва Федір Омелянович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 746/

Лопа Іван Юрійович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 785/

Лосунов Роман Дмитрович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 12/

Лукашевич Яків Миколайович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 11/

Лютий Антон Федорович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 783/

Макаренко Опанас Трохимович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 544/

Максименко Федір Васильович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 544/

Мантур Іван Амосович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 347-349/

Мельник Федір Іванович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 801/
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Миловидов Григорій Іванович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 17/

Миронович Микола Васильович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 879-880/

Мирошниченко Василь Матвійович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 260/

Моісеєнко Юхим Ілліч

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 16/

Молибог Яків Данилович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 225/

Науменко Сергій Федорович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 347-349/

Недбай Іван Пилипович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 18/

Оводов Яким Іванович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 347-349/

Одиниця Сидір Якович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 131/

Остапенко Федір Андрійович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 130/

Павлова Ольга Володимирівна

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 857/

Палєчний Василь Кіндратович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 879-880/

Підопригора Григорій Олексійович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 224/

Поляченко Кіндрат Микитович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 401/

Рибкін Павло Іванович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 84/

Риженко Митрофан Іванович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 879-880/

Рогальський Василь Іванович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 759-767/

Рознятовська Софія Матвіївна

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 276/

Савченко Максим Євгенійович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 879-880/

Свинаренко Семен Вікторович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 544/

Сидоренко Роман Мойсейович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 779/

Снегурівський Петро Семенович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 482/

Старогурський Петро Михайлович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 793/

Степаненко Олександр Петрович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 126/

Стеценко Юхим Іванович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 350/

Темченко Хома Федорович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 936/

Тітаренко Євгеній Федорович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 779/

Токарь Василь Якович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 801/

Тонконогов Микита Григорович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 248/

Ушаков Вукол Федорович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 147/

Федосенко Микита Йосипович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 249/

Фененко Андрій Аркадійович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 98/

Науково-довідковий апарат
Фурдило Леонтій Якович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 843/

Хабенко Павло Дмитрович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 347-349/

Хвостікова Парасковія Тимофіївна

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 692/

Церковницький Микола Олександрович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 530-534а/

Чернявський Кесарій Омелянович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 681/

Чернякова Ксенія Григорівна

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 88/

Чернякова Наталія Єгорівна

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 2/

Чернякова Парасковія Єгорівна

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 1-а/

Чернякова-Приміна Акулина Євдокимівна

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 1/

Шевель Олімпій Миколайович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 90/

Шевцов Федір Іванович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 89/

Шевченко Петро Трохимович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 347-349/

Шершень Ілля Степанович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 879-880/

Шишлевський Микола Григорович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 879-880/

Шкумат Євген Григорович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 293/

Шовкопляс Іван Григорович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 115/

Шульга Іван Матвійович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 347-349/

Щома Пилип Гаврилович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 193/

Якуш Андрій Євсейович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 347-349/

Ярмак Дмитро Федотович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 160/

Ястремський Георгій Іванович

/ф.Р-7641, оп.1, спр. 389/
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Предметно-тематичний
покажчик
Армії
– австро-угорська 28
– біла 10, 12, 19, 21, 22, 26-29, 31, 32, 34, 36, 39, 40, 42-45, 49-51, 56, 57, 60, 62, 65, 68, 70, 71, 73, 74, 76-79,
81, 82, 84-86, 90, 92-95, 100-105, 107, 109, 110, 113-117, 119-123, 126, 128, 130, 131, 133, 135, 139, 143, 145,
147, 148, 153, 156, 158, 161, 163, 166, 168, 169
– галицька 153
– гетьманська 9, 17, 20, 23, 24, 31, 34-36, 43, 57, 66, 72, 75, 78, 80, 84, 87, 93, 94, 98, 99, 105, 108, 113, 114,
118, 119, 127, 128, 132, 139, 142, 143, 145, 156, 157, 162
– Директорії 9
– німецька (1918 р.) 29
– петлюрівська 18, 23, 32, 36, 37, 43, 45, 50, 51, 62, 65-68, 70, 72, 73, 75, 83, 85, 88, 93, 96, 98, 102, 111, 113,
114, 117, 119, 121, 123, 127, 130, 132, 133, 137, 139, 141-145, 147, 150, 155, 158, 166
– польська 28, 35, 39, 93, 122
– російська визвольна 144
– царська 12, 21, 30-33, 39, 42, 45, 46, 49, 57, 58, 62, 65, 67, 69, 73, 74, 77, 82, 86, 89, 90, 94, 97, 101, 103,
104, 106, 107, 109-114, 118-122, 124, 126-128, 130, 131, 133, 135, 137, 139, 142, 145, 147-149, 153, 155, 157,
158, 161, 162, 169, 172
– червона (радянська) 9, 20, 29, 35, 41, 43, 44, 47, 48, 54, 57, 65, 76, 80, 82, 83, 94, 99, 100, 108, 116, 123,
132, 133, 137, 138, 143, 145, 147, 157, 168
Війни
– Велика Вітчизняна 1941-1945 рр. 22, 23, 44, 48, 65, 67, 83, 94, 99, 100, 106, 124, 126, 132, 133, 137, 138,
144, 154
– російсько-фінська 20, 47, 54, 80, 157
Голодомор 1932-1933 рр. 11, 49, 52, 102, 152
Дворяни 31, 33, 36, 57, 61, 63, 77, 87, 111, 129, 137, 139, 152, 153, 167, 171
Еміграція 21, 22, 36, 45, 51, 54, 58, 60, 72, 79, 84, 93, 96, 98, 100, 117, 128, 131, 132, 138, 143, 144, 147, 148,
156, 163
Збройні угрупування (банди) 18, 24, 38, 39, 41, 46, 49-51, 53, 54, 67, 69, 71, 75-77, 82, 87, 91, 94, 100-102,
104, 106-108, 115, 116, 118, 119, 122, 124, 126, 127, 133, 136, 138-140, 142, 146, 151, 153, 162-164, 167-171
Землевласники 10, 12
Знахарство 20
Каральні загони 10, 22, 27, 31, 32, 70
Міщани 21, 57, 137, 158, 169, 172
354

Науково-довідковий апарат
Національності
– білоруси 39, 42, 79, 85, 87, 138, 169, 171
– болгари 112
– галичани 95, 136, 147, 153
– греки 45, 126, 131, 132
– естонці 124
– євреї 18, 20, 24, 25, 28, 30, 34, 39, 41, 46, 52, 53, 55, 63-65, 68, 89, 94, 96, 98, 101, 102, 105, 110, 117, 122,
123, 128, 129, 131, 154, 168
– латиші 22, 65, 80, 117, 168
– литовці 167
– німці 36, 60, 65, 67, 69, 78, 108, 113, 124, 126, 152, 167, 168
– поляки 20, 27, 35, 38, 39, 44, 54, 68, 76, 79, 85, 88, 91, 96, 106-109, 112, 116, 126, 127, 133, 140, 171
– росіяни 18-22, 24-26, 33, 38, 42, 45, 52, 54, 56, 57, 62, 63, 65, 69, 72, 73, 75-77, 81, 83, 85, 89, 90, 93-95,
97-100, 104, 106, 109, 111-113, 115, 118-121, 123, 124, 128, 130, 133, 134, 136-138, 140, 141, 143-149, 151,
153, 159-161, 167, 169, 170, 172
– румуни 72
– татари 171
– українці 17-172
– чехи 28
Одноосібники 18, 22, 25, 32, 34. 39-41, 43, 46, 54, 60, 62, 63, 65, 70, 76, 81, 82, 85, 90, 94, 97, 98, 105, 106,
108, 114, 115, 119, 120, 123, 134, 137, 139, 140, 141, 143, 146, 147, 149, 150, 153, 154, 158, 160, 165, 166,
168-171
Окупація нацистська 9, 22, 44, 67, 106, 126, 133, 158
Оподаткування 17, 20, 28, 40, 50, 52, 53, 55, 96, 103, 112, 119, 166, 168
Партизанські загони 119, 139, 143
Партії та партійні течії
– анархісти 39, 59, 140
– боротьбісти 84, 87, 106, 126, 144
– Бунд 53
– Гашомер 101
– Гехолуц 102, 128
– есери 17, 19, 22, 23, 27, 31, 33, 36, 39, 40, 46, 47, 50, 51, 54, 57, 59-61, 67-69, 71-74, 76, 77, 79-82, 86, 91,
92, 94-97, 100-106, 108, 112, 113, 115, 116, 118, 120-125, 129, 132, 134, 136, 137, 139, 143, 149-152, 154, 156,
164, 167-169, 171
– ЄВОСМ 102
– ЄКПР 53
– ЄСДРП(Паолей-Ціон) 63, 154
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– Комуністична 18, 25, 30, 34, 37, 47, 49, 52, 60, 65, 67-69, 73, 74, 76, 81, 82, 84, 85, 87, 92, 95, 98, 102, 103,
105, 106, 109, 112, 116, 121, 126, 129, 132-134, 136, 139, 143, 147, 149, 151, 154, 158, 164
– КПЗУ 99
– максималісти 29, 68, 86
– меншовики 38, 40, 69, 77, 97, 98, 104, 105, 109, 115, 119, 122, 127, 142, 144, 150, 158, 159, 162, 163, 167
– ПУСД 90
– соціал-демократи 59
– троцькісти 17, 18, 22, 25, 30, 34, 52, 62, 69, 87, 95, 103, 105, 109, 111, 117, 121, 124, 132, 136, 147, 170,
171
– УПСР 71, 79, 87, 88, 100, 109, 110, 114, 116, 117, 135, 156, 159, 164
– УСДРП 142
– федералісти 89
Політичні організації та спілки
– Визволення України 26, 38, 47, 56, 71, 88, 90, 97, 100, 109, 110, 119, 126, 128, 147, 148, 159, 162, 165,
167, 171, 172
– Вільне козацтво 67, 76, 83, 149, 152
– Волинська повстанська армія 30
– Неплюївське братство 115
– Несогласники 114
– ОУН 26, 39, 78
– повернення на батьківщину 70
– Польська армія військова 38, 133, 171
– Польська армія Юнацьке Гуфте Праця 39
– РОВС 142, 147, 148, 163
– УВО 99
– хліборобів-власників 48, 105, 108, 119
– ШПВУ 47, 63, 83, 89
Поміщики 10, 31, 111, 142
Працівники
– артілей49, 51, 52, 54, 60, 62, 64, 69, 72-77, 79, 82, 85, 91, 97, 105, 107, 110, 112, 116, 121, 127-129, 139, 140,
144, 150, 155, 159, 160, 166, 167, 169
– архівів 128
– банків 18, 24, 42, 60, 69, 90, 92, 96, 99, 134, 139, 167
– бухгалтерські 17, 23, 27, 29, 32, 33, 35, 37-39, 42-45, 51, 52, 55-57, 61-64, 66, 69, 71-75, 82, 85, 89, 92, 98,
100, 104-107, 109-113, 117, 119, 120, 122, 124, 129, 135, 138, 144, 145, 147, 149, 152, 153, 156, 161, 162, 164,
168, 170, 171
– ветеринарії 42, 78, 79, 111, 113, 121, 136, 142
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– жандармерії, поліції 17, 19, 20, 23, 26, 48-52, 54, 59, 72-74, 92, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 106, 111, 118,
120, 123, 125, 139, 140, 143, 157
– залізниці 26, 29, 36, 38-41, 59, 66, 69, 73, 76, 82, 83, 86-88, 97, 101, 108, 112, 115, 122, 124, 126, 131-133,
142, 148, 164, 167, 169, 170
– зв’язку 40, 106, 109, 110, 113, 125, 159
– землевпорядники 39, 68, 79
– кооператори, заготівельники 39, 43, 47, 48, 54, 60, 66, 67, 74, 78, 87, 95, 99, 102, 103, 110, 123, 125, 138,
166, 172
– культури 22, 36, 40, 81, 92, 116, 117, 128, 139, 167
– лісових господарств 24, 27, 40, 41, 46, 58, 66, 69, 75, 76, 79, 80, 87, 110, 118, 121, 139, 142, 143, 146, 153,
166, 169
– меліорації 25, 171
– міліції, суду, прокуратури 34, 57, 63, 72, 90, 100, 121, 126, 161, 169
– МТС 21, 37, 38, 50, 56, 62, 64, 70, 95, 103, 104, 119, 125, 132, 134, 144, 146, 156
– науки 132, 168
– освіти 12, 18, 20-23, 26, 28, 29-34, 38, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 49, 55, 57, 59, 60, 62, 64, 66-68, 71, 72, 75-78, 81, 82,
86, 88-94, 96, 97, 101, 103-107, 109-114, 116, 118, 119, 122, 123, 125-133, 135, 138, 140, 142, 143, 147, 152-155, 157,
158, 162, 165, 167, 169, 171
– охорони здоров’я 17, 21, 35, 39, 42, 47, 67, 86, 91, 116, 119, 122, 125, 131, 135, 136, 152, 154, 161, 163
– партійні 151, 168, 171
– преси 84
– промисловості 12, 15, 17, 19, 21-25, 27-31, 33, 35-42, 44-46, 49-52, 54, 56-59, 63, 65, 67, 71, 72, 74, 79, 85,
87-89, 93-96, 98-101, 104, 107, 109, 110, 113-117, 120-124, 129-131, 134-137, 139, 141, 142, 145, 147-149, 152,
154, 155, 157-159, 161, 162, 164, 167, 171, 172
– оборонні заводи 19, 27, 33, 47, 48, 51, 54, 57, 62, 63, 66, 69, 71, 74, 75, 80, 81, 91, 95, 102, 103, 113, 114,
117, 121, 122, 124, 129, 132, 137, 139, 141, 149-152, 154-156, 158, 163, 164, 168, 170
– ремонтні заводи 18, 38, 46, 47, 49, 68, 76, 77, 79, 83, 92, 100, 118, 127, 132, 134, 144, 145, 150, 158, 163,
164, 166
– радянські 17, 25, 30, 36, 53, 55, 59, 61, 65, 66, 68, 69, 99, 121, 127, 129, 139, 141, 162-164, 171
– сільського господарства 17-172
– торгівлі 31, 37, 40, 50, 76, 81, 84, 94, 99, 103, 106, 107, 112, 130, 133, 142, 154, 157, 172
Приватні промисловці 12, 20, 22-25, 30, 31, 36, 46, 48, 53, 64, 84, 89, 94, 112, 116, 123, 126, 134, 149, 153,
159, 160, 168, 169
Просвіта 34, 43, 46, 49, 51, 69, 70, 97, 102, 120, 122, 127, 128, 134, 143, 152, 155, 160, 164, 167
Революції
– 1905 р. 48, 77, 97, 101
Репатріанти 10, 96, 100
Середняки 23, 24, 26, 27, 44, 48, 52, 53, 55, 57, 59, 63, 68, 73, 74, 77, 92, 96, 99, 100, 102, 105-107, 118, 120,
123, 124, 127-129, 137, 140, 146, 148, 149, 156, 157, 159, 161, 163-165
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Служителі культу 10, 12, 18, 20, 21, 26, 29, 44, 56, 60, 61, 67, 71, 78, 86, 92, 97, 110, 126, 138, 152, 155, 157,
160
– автокефалія 28, 35, 36, 44, 49, 51, 55, 70, 72, 75, 82, 87, 89, 94, 96, 98, 104, 112, 114, 115, 119, 120, 125,
127, 131, 141, 142, 144, 154, 155, 160, 164-166, 168, 171
– баптисти 21, 26, 38, 50, 56, 60, 84, 85, 88, 93, 98, 100, 101, 104, 110, 125, 133, 135, 141, 147, 148, 164, 167,
169, 170
– євангелісти 20, 49, 66, 70, 148, 164
– ієговісти 59
– католики 127
– лютерани 78
– підгорнівці 26, 40, 144, 154
– православ’я 29, 34, 35, 49, 52, 75, 90, 91, 125, 138, 141, 163, 166, 169, 172
– п’ятидесятники 107
– старослов’янці 32
– тихонівці 19, 73, 77, 172
Торговці приватні 12, 19, 45, 73, 88, 96, 102, 115, 118
Фольксдойче 9, 44, 67, 121
Хлібозаготівлі 17, 20, 23, 24, 27, 30-32, 35, 43, 45, 46, 48, 49, 52, 53, 56, 60, 61, 75, 76, 82, 95, 101, 102, 109,
112, 114, 117, 130, 131, 144, 156, 161, 164, 165
Центральна Рада 44, 71, 86, 109, 119
Церковна рада 10, 26, 38, 66, 72, 74, 83, 90, 97, 100, 101, 107, 111, 129, 140, 142, 145, 148, 151, 156, 157,
159, 167
Члени родини зрадника батьківщини 12, 41, 53, 61, 68, 76, 85, 87, 91, 98, 99, 103, 105, 110, 116, 117, 122,
123, 124, 129, 134, 136, 141, 144, 150, 151, 155, 156, 170
Шпигунство 12, 18, 24, 28, 29, 33, 35, 39, 41, 44, 55, 57, 58, 60, 65, 75-80, 82, 85, 89, 92-95, 100, 103, 105,
107-109, 111, 116, 129, 130, 133, 136, 154, 158, 162, 163, 168, 171
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Географічний покажчик
Австрія 46, 89, 113

Бєлхатов, село 122

Аксютинці, село 58, 77

Бистриця, село 95

Алтинівка, село32, 72, 101

Бишкінь, село 23, 50, 55, 97, 108, 148, 163

Анастасіївська с\р 92

Біжівка, село 82, 95, 149, 160, 167

Андріївка, село Харківської обл. 114

Білани, село 66

Андріївка, село Хотінського р-ну 41, 44

Білиця, село Шосткинського р-ну 162

Андріяшівка, село 88

Білиця, село Ямпільського р-ну 19, 61, 81, 163

Аніне, село(можливо Ганнівка) 56

Білка, село Тростянецького р-ну 42, 52, 86, 121

Антики, село 18

Білка, село (Польща) 147

Антонівка, село 17

Біловежі Другі, село 108

Артюхівка, село 47

Біловоди, село 20, 42, 44

Архангельська обл. 18, 22, 38, 41, 45, 47, 55, 63, 87,
100,107, 163, 165, 170

Білогалиця, село 106, 172

Балати, колонія Башкирської РСР 65

Білопілля, місто 35, 49, 58, 67, 69, 85, 131, 146,
169, 170

Балта, місто Молдавської РСР 33

Білорусія 10

Балти, місто АМ РСР 107

Білосток, місто 28

Балутове, хутір 51

Блістави, село 103

Барвінкове, село 157

Блистова, село 70

Барки, село 62

Блотниця, ст. 59, 73, 172

Бахмач, місто 87, 97, 108, 122

Бобрівник, село 162

Бачівськ, село 141

Бобрик, село Роменського р-ну 54

Беєве, село 70, 136

Бобрик, село Тернівського р-ну 19, 27, 38, 52,
129, 156, 157, 161

Беланівка, село 35
Белград, місто 85
Бельгія 18
Бельшанка, село 89
Бербениці, село 145
Бердино-Івани, село 102, 154
Бердичів, місто 68
Береза, село 122, 163
Берестівка, село 67, 78, 153
Берлін, місто 168
Беспримянний, хутір 139
Бєла, місто 68
Бєлосток, місто 108

Богданівка, село 41
Богодухів, місто 71
Бойченки, хутір 25
Болгарія 21, 51, 70, 93, 100, 117, 163
Бондарі, село 64
Бондарівка, село 130
Борзівщина, хутір 25, 28
Борзна, місто 67, 86, 153
Борисів, місто 39
Борисівка, слобода 92
Борисоглібськ, місто 65
Боровський цукрозавод 92
Боромля, село 40, 46, 47, 49, 79, 93, 109, 113, 115,
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121, 138, 143, 152, 154, 163

Верхня Сироватка, село 32, 33, 83, 151

Борщі, село 59

Веселий, хутір 101, 120

Бочечки, село 25, 34, 144, 150, 167

Виборг, місто 109

Бочки, місто 91

Вири, село 111, 133

Бранцівка, село Краснопільського р-ну 56, 83,
84, 93, 133

Вирівка, село 63, 131, 159

Бранцівка, село Тростянецького р-ну 74
Бубнівка, село 73
Буди, село 42, 65, 102, 134, 142, 143
Будилка, село 77
Будки, село 99
Буймер, село 68, 100
Бурбин, хутір 29, 94
Буринь, село 38, 73, 89, 111, 138
Варшава, місто 34, 65, 127, 171
Василівка, село Краснопільського р-ну 85
Василівка, село Лебединського(Штепівського)
р-ну 20, 22, 43, 47, 48, 66, 93, 101
Василівщина, хутір Білопільського р-ну 159
Василівщина, хутір Сумського р-ну 82
Васюків, хутір 32
Васюківщина, село 64
Велика Будища, село 51
Велика Волиця, село 136
Велика Дівиця, село 151
Велика Писарівка, село 22, 48, 50, 72, 77, 101, 105,
134, 153, 165, 168
Велика Сироватка, село 26, 60, 155
Великий Прикіл, село 52
Великий Самбір, село 27, 28, 41, 46, 49, 83, 88,
94, 129
Великий Тополь, село 103
Великі Бубни, село 127
Великі Будки, село 134
Великі Вільми, село 172

Вистороп, село 123
Вищевеселе, село 76
Відани, хутір 23, 153
Вікторове, село 152
Вілія, село 94
Вільгор, село 76
Вільна Слобода, село 37
Вільне, село 54, 77, 88, 115, 119
Вільно, місто 153
Вільшана, село 22, 34, 79, 80, 90, 97, 171
Віскіткі, місто 30
Вітове, село 105
Влізки, село 33, 126-129
Вовківці, село 60, 96, 99, 171
Воздвиженський, хутір 33, 163
Володимирівка, село Одеської обл. 19
Володимирівка, село Юнаківського р-ну 109,
112, 137
Волокитине, село 72, 152
Воргол, село 62
Ворожба, село Лебединського р-ну 29, 158
Ворожба, станція 59, 67, 73, 76, 126, 144
Вороніж, село Шосткинського р-ну 25, 28, 34, 35,
43, 50, 58, 62, 64, 72, 74, 82, 85-87, 97, 103, 110, 115,
116, 118, 120-122, 125, 128, 137, 155, 167, 168
Вороніж, місто Воронезької обл. 52
Воронезька обл. 57
Вшивка(тепер Промінь), хутір 28, 70
В’язенка, село 166

Великі Дмитровичі, село 69

В’язове, село 53, 56, 73, 80, 82, 91, 129, 134, 135,
140, 158, 162

Веприк, село 36

Гадяч, місто 77, 128

Вербове, село 144

Гаї, хутір 31

Верещаки, хутір 71

Гай, хутір 110

Верея, місто 118

Гайворон, село 139, 148, 149

Вертіївка, село 44

Галаєвець, село 85
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Галка, село 27

Гусарщина, хутір 95

Гамаліївка, село 29, 115

Дагестан 10, 105

Ганнівка, село 76

Дар’ївка, ст. 22

Ганнівка-Вирівська, село 76

Двінськ, місто 38, 154

Глинськ, село 67, 116, 167

Дебальцеве, ст. 158

Глухів, місто 19, 23, 24, 26, 27, 30, 46, 54, 55, 57, 60,
61, 64, 71, 75, 79, 80, 94, 96, 99, 102, 104, 107, 110,
111, 117, 122, 125, 131, 133, 152, 154-156, 158, 166,
168, 171, 172

Дептівка, село 23, 105

Глушки, хутір 38

Дернове, село 45, 159

Глущиха, хутір 146

Дідівщина, село 161

Гнилівка, село 150

Дмитрівка, село 22, 94

Годунівка, село 112

Добровілля, село 117

Голінка, село 36

Доброславівка, село 96

Головашівка, село 20, 110

Добротове, село 90

Головківка, село 51

Добрянське, село 20, 52

Гомиха, хутір 43

Довгалівка, село 31

Горби, село 109

Довжик, село 17, 25, 27, 37, 55, 80, 89, 92, 102, 111,
112, 128

Горки, місто 18
Горобівка, село 44, 93
Городище, село Батуринського р-ну 40, 89
Городище, село Улянівського р-ну 150
Городищенський р-н Київської обл. 124
Горськ, село 81
Гребениківка, село 86
Грем’ячка, село 73
Гринівка, село 165
Гринцеве, село 27, 125
Гришки, хутір 43
Грінченків, хутір 21
Гродно, місто 39
Грузьке, село 77
Грунь, село Охтирського р-ну 22, 24, 28, 29, 33,
36, 40, 43, 45, 48, 53, 54, 56-58, 62, 65-68, 75, 76, 78,
80, 81, 83, 85, 90, 110, 117, 118, 122, 126, 131, 133,
134, 139, 140, 142, 151, 156, 158, 159, 165
Грунь, село Лебединського р-ну 36, 135
Грязне, село 44, 142
Гудимівка, село 31
Гудове, село 88, 140
Гулівці, село 111
Гуринівка, село 45

Деревки, село 31
Дерманівка, село 121

Долина, місто 153
Домантове, село 79
Домбровіни, колонія 154
Донецька обл. 49
Дорошівка, село 79
Доценківка, хутір 96
Драгичан, місто 138
Дремлюги, хутір 50
Дрімайлівка, село 43
Дробич, село 138
Дробівщина, хутір 101
Дроздове, село 140
Дружківка, село 61
Дубки, село 78
Дубовичі, село 44, 72, 74, 101, 111, 144, 160
Думівка, село Жовтневого р-ну 41
Думівка, хутір Краснопільського р-ну 41
Дунаєць, село 20, 24, 34, 51, 61, 103, 107, 118, 127,
158
Духанівка, село 60
Дяківка, село 117, 135
Єврейська автономна обл. 69
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Єгипет 143

Зятківці, село 85

Єкатеринбург, місто 100

Івангород, місто 98

Єфімов, місто 42

Іваниця, село 148

Есмань, село Глухівського р-ну 114

Іванкове, село 125

Есмань, село Червоного р-ну 141

Івахни, село 65

Естонія 60

Імшана, село 103

Жиздра, місто 18

Іржавець, село 105

Жилинці, село 18

Ічня, село 153

Жирардів, місто 85

Кагарлик, місто 159

Житейський, хутір 41

Казахстан 10, 31, 33, 77, 88, 98, 111, 128, 130, 153,
161

Житники, село 125
Житомир, місто 168
Жихове, село 141
Жукотин, село 39
Журавка, село 31
Забілине, хутір 56
Забуги, хутір 56
Загаїв, село 44
Загрунівка, село 43
Зазірки, село 63
Залізний міст, село 132
Западниця, село 49
Запсілля, село 118, 145
Заруддя, село 52
Засулля, село 47, 63, 95, 102, 168
Західна Україна 12
Збереж, село 116
Званне, село 76
Звенигородка, місто 60
Згерж, місто 116

Калиші, село 18
Калуш, місто 96
Каменецьке, село 136
Каменська, ст. 128
Камиші, село 121, 172
Кам’яне, село 84, 89, 99
Кам’янка, село Пензенської губ. 104
Кам’янка, село Середино-Будського р-ну 97
Капітанівка, хутір Конотопського р-ну 73, 75,
166
Капітанівка, хутір Хотінського р-ну 100
Карабутове, село 42, 157
Караганда, місто 72
Карпилівка, село Полтавської губ. 151
Карпилівка, село Грунського р-ну 95, 146, 148
Катанське, село 159
Катеринівка, село 100
Кекине, село 20, 26, 86
Керч, місто 59

Згурівка, село 59

Київ, місто 13-15, 19, 33, 44, 50, 57, 71, 86, 106, 120,
126, 171

Зелена Роща, село 132

Кириківка, село 24, 66, 114

Землянка, село 41

Киселівка, хутір 137

Зінове, село 78

Кисла Дубина, село 50, 68

Зіньків, місто 126, 128

Китай 27

Зноб-Новгородське, село 102, 134

Кияни, хутір 42

Зноб-Трубчевська, село 125, 164

Кіров, місто 54

Золотарівка, хутір 61

Клишки, село 21, 48, 60, 74, 75, 87, 90, 91, 104, 106,
113, 123, 143, 147-149, 151, 165, 167

Золотоноша, місто 107
Зялове, село 92
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Княже-Козаче, село 124, 170

Науково-довідковий апарат
Ковель, місто 154

Кролевець, місто 32, 104, 117, 129, 132, 149, 156

Ковіньки, село 18, 33, 75, 78, 98, 118, 124

Кронштадт 77

Козелець, село 32, 84

Кудлаї, село 30

Козельне, село 45, 132, 160, 163

Кудрявий, хутір 147

Колима 18, 136

Куземине, село 55, 61, 136, 137, 143

Колядинець, село 138

Кузниця, село 58

Комиші, село 49, 53, 54

Куколант, село 117

Кондратівка, село 49, 100

Кулики, хутір 78

Конотоп, місто 20, 29, 36, 40, 41, 44, 46, 47, 49, 50,
57, 65, 66, 83, 85, 87-89, 97, 98, 101, 102, 104, 112,
114, 116, 119, 122, 127, 132, 134, 142-144, 147, 148,
152, 162, 168

Куп’янськ, ст. 14

Константиноград, місто 169

Кюге-Малокалін, село 168

Коржівка, хутір 152

Ладан, село 123

Коровинці, село 59, 64, 83, 126

Лебедин, місто 19, 31, 35, 41, 59, 79, 81, 84, 89, 98,
100, 107, 116, 130, 142, 148, 154, 156, 166

Короп, місто 20

Курган, село 107
Кучерівка, село 32, 51

Косарівщина, село 157

Ленінград, місто 15, 38, 45, 59, 61, 62, 64, 65, 71,
73, 79, 95, 97, 104, 106, 116, 119, 125, 128, 130, 138,
142, 158, 161, 164

Косівщина, село 152

Ленінградська губ. 31

Косілове, село 59

Лизино, село 138

Костянтинівка, село 68

Липівка, село 51

Котельва, село 25, 152

Липова Долина, село 54

Кочерги, село 94

Липове, село 30, 66, 91

Кошари, село 27, 34, 96, 137

Литвиновичі, село 96

Краків, місто 27

Лібава, місто 80

Краматорськ, місто 27

Лісне, село 54

Крамчанка, село 65

Лодзь, місто 41, 123, 129, 154

Красне, село 117

Локня, село Кролевецького р-ну 156

Краснодар, місто 19

Локня, село Роменського р-ну 48, 60, 61, 109,
126

Корюківка, село 122

Краснокутськ, місто 121
Краснопілля, село 21, 23, 74, 91, 116
Красноярський край 22, 43, 57, 95
Кременчук, місто 55
Кренидівка, село 26, 29, 123, 133
Крещенки, село 94
Кривий Ріг, місто 65
Кривоносівка, село 94
Кримно, село 133
Криничне, село Суджанського р-ну 141
Криничне, село Тростянецького р-ну 41
Кровне, село 23, 39, 40, 112, 121, 128, 144, 160

Локотки, село 39, 63, 125, 140, 146
Лохвиця, місто 59, 98, 138
Лубни, місто 136
Луга, місто 95
Лука, село 62
Лушники, село 153
Людинове, село Орловської обл. 76
Людинове, село Московської обл. 38
Лянцкорунь, місто 148
Ляшки, хутір 61
Маївка, хутір 31, 118, 124
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Макіївка, місто 151

Млини, село 119

Макіївка, село 110, 111

Могильов, місто 96

Макове, село 32, 69

Могриця, село 66

Мала Кошелівка, село 26

Моїсеївка, село 63

Мала Павлівка, село 26, 27, 30, 39, 68, 85, 163, 165,
167

Молотове, село 50, 55, 74, 91, 140, 156

Мала Чернеччина, село 172
Малий Бобрик, село 145
Малий Вистороп, село 52
Малий Ліствен, село 47
Малий Самбір, село 56, 109
Малоросійська, стан. 42
Маньківка, село 110
Марево, село 121, 135
Марківка, село Лебединського р-ну 74
Марківка, село Улянівського р-ну 116
Марківка, село Штепівського р-ну 82
Марксове, село 41
Мартинівка, село 124
Марчихина Буда, село Глухівського пов. 65
Марчихина Буда, село Ямпільського р-ну 141
Маршали, село 167
Масани, село 147
Масиків, хутір 82
Матвіївка, село 71
Махаринці, село 37
Медвеже, село 141
Межиріч, село 99, 104, 169
Мезенівка, село 75, 147
Меловатка, село 41
Мельники, село 97

Монархи, хутір 70
Москаленки, село 29, 102
Москва, місто 14, 38, 45, 49, 59, 61, 64, 71, 73, 79,
95, 97, 104, 106, 119, 125, 128, 130, 138, 142, 158,
161, 164
Московська обл. 31
Мошенка, село 72, 140
Мрин, село 31
Мулін, станція 89
Мурафа, місто Вінницької обл. 52
Мурафа, село Харківської обл. 129
Мутин, село 90, 131
Нарбутівка, хутір 147
Н.Дерев’янківська, ст. 44
Недригайлів, село 43, 74, 90, 100
Некрасове, село 18, 22, 24, 37, 153
Непоротове, село 89
Несельрод, село 48
Нескучна, село 169
Нехаївка, село 152
Нижній Мамон, село 111
Нижньо-Волзький край 10
Нижня Сироватка, село 21, 29, 86, 88, 97, 114,
119, 128, 157, 161, 162
Низи, село 23, 36, 53, 79, 98, 131, 161
Ницаха, село 22, 98

Мельня, село 29, 154

Німеччина 21, 25, 85, 106, 113, 117, 130, 146, 154,
168

Мервичі, село 99

Нова Гута, село 35, 131

Микитівка, село 61, 89

Нова Олександрівка, село Буринського р-ну 60,
135, 147

Миколаївка, село Скадовського р-ну 86
Миколаївка, село Хотінського р-ну 66, 77, 121
Миколаївка-Тернівська, село 37, 102
Миропілля, село 20, 68, 132, 143
Михайлівка, село 17, 38, 66, 93, 122, 136
Мишки, село 171
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Нова Олександрівка, хутір Краснопільського рну 141
Нова Січ, село 23
Нова Рябина, село 71, 88
Нова Слобода, село 121, 137, 146, 160
Новгород-Сіверський, місто 71, 106, 133

Науково-довідковий апарат
Нове Життя, хутір 106

Павлівка Друга, село 120

Новоандріївка, село 133

Паланка, село 112

Новопетрівка, село Білопільського р-ну 114

Панасівка, село 48, 53, 148

Новопетрівка, село Роменського окр. 106

Пархомівка, село 79, 142

Новосибірська обл. 21, 67, 82

Пекарів, село 28

Носилівка, село 130

Перекопівка, село 108, 146, 154

Обіходки, село 30

Перемога,село – див. Холопкове

Обложки, село 119

Петрівка, село 23

Ободи, село 17, 99, 107

Петровський, хутір 166, 168

Ображіївка, село 64

Пещанка, село 32

Обтове, село 37, 101, 112, 134, 145, 149

Пигарівка, село 145

Одеса, місто 13, 79, 106

Пилівка, хутір 83

Одеська обл. 40, 113

Пирогівка, село 91

Озаричі, село Конотопського р-ну 68

Пирятин, місто 70

Озаричі, село Кролевецького р-ну 29

Писарівка, село 44, 66, 102, 134, 147, 155

Олександрівка, село Буринського р-ну 38

Північний Кавказ 10

Олександрівка, село Великописарівського р-ну
25

Олексине, село 60

Північний край 10, 18, 20, 23, 24, 26, 29, 30, 32-35,
39, 41, 44-53, 55, 58, 61, 63, 65, 68, 71, 72, 76, 84, 85,
89, 90, 93, 97-99, 101, 104-106, 108, 109, 112, 114,
117, 119, 120, 123, 124, 127-129, 132-134, 136, 139141, 143, 144, 146-148, 151, 154, 155, 157, 159, 161,
164-166, 170, 172

Олексинці, село 60

Північно-Казахстанська обл. 64

Олексіївка, село Курської обл. 141

Підлипне, село 47, 49, 55, 76, 79, 84, 87, 100, 119,
143, 145, 166, 170

Олександрівка, село Лебединського р-ну 164,
165

Олексіївка, село Хотінського р-ну 40, 96
Олексіївське, село 69
Олексіївський, хутір 82
Оленине, хутір 125
Олешня, село 93, 94, 136
Ольховець, село 82
Орел, місто 32, 87, 119, 169
Оріхів, місто 129

Підопригори, хутір 51
Пінянка, село 36
Пірки (тепер Комсомольське) село 17, 20, 107,
138, 156
Піски, село 98
Пішків, хутір 19
Піщане, село 31, 69, 70, 131

Орлівка, село Курської губ. 47

Плавинище, село 21, 67, 75, 80, 87, 114, 125, 140,
171

Орлівка, село Чернігівської обл. 36

Плавськ, місто 62

Орлівка, село Ямпільського р-ну 157, 163

Плахівка, село 153

Осмоловичі, село 87

Погарь, місто 90

Осоївка, село 27, 45, 86, 105

Погожа Криниця, село 128

Охтирка, місто 25, 29-31, 40, 47, 51, 58, 67, 68, 73,
80, 92, 101, 105, 107, 125, 131, 140, 143, 148, 170

Погребище, місто 171

Очкине, село 63
Павлівка, село 18, 52
Павлівка Перша, село 100

Погребище, село 86
Погрібки, село Суджанського р-ну 45
Погрібки, село Шосткинського р-ну 101, 166
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Пожня, село 95, 119

Рига, місто 22

Покровка, село 40

Рівне, місто 83

Полкова Микитівка, село 130

Рівне, село Одеської обл. 72

Пологи, село 26, 28, 30

Річки, село 26, 28, 56, 58, 59, 72, 90, 98, 146, 149,
164

Полошки, село 24, 51, 57, 119
Полтава, місто 92, 150, 164
Польща 18, 24, 27, 28, 30, 33-35, 41, 43-45, 54, 58,
67, 68, 70, 71, 77, 79, 80, 82, 85, 88, 92, 93, 95, 96, 100,
103, 105, 108, 113, 116, 122, 124, 129, 138, 144, 147,
153, 154, 156, 162, 163, 167, 170, 171
Поляне, село 61, 75, 159
Поляни, село 24
Поневеж, станція 167
Попельний, хутір 141
Попівка, село Великописарівського р-ну 104
Попівка, село Конотопського р-ну 23, 36, 109,
117, 164
Попова Слобода, село 47, 87, 103, 114, 126
Порохня, село 26
Постави, місто 60
Почуйки, село 37
Правдюків, хутір 120
Пристайлове, село 35, 100, 170
Прокопівка, село 31, 156
Протасівка, село 92, 138
Проходи, хутір 30, 44, 46, 92, 153
Процівка, село 32
Пустовійтівка, село 127, 137
Пустогород, село 168, 169
Путивль, місто 40, 138, 144, 159, 160, 163, 165, 169,
171
Пушкарі, хутір 95
Пушкарне, село 32
Пушкарщина, хутір 139
Радзівілове, місто 106
Радомишль, місто 18
Радчуки, хутір 59, 75, 123
Радьківка, село 118
Реутинці, село 20
Решетинівка, село 90
Рибальське, село 94, 139, 162
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Рогинці, село 71, 105
Рогізне, село 45
Рогозна, село 145
Рогозно, село 170
Розсохувате, село 111
Ромашкове, село 17, 112
Ромни, місто 24, 32, 52, 64, 72, 75, 79, 88, 94, 112,
137, 142, 149, 167
Ростов-на-Дону, місто 38, 45, 59, 61, 64, 71, 73, 79,
95, 106, 119, 125, 128, 130, 138, 142, 158, 161, 164
Ротівка, село 61, 141
Руда, хутір 91
Рудоман, хутір 24
Румунія 72, 84, 98, 148, 154, 163
Руська Тростянка, село 151
Рябухи, село 48
Рябчі, село 76
Рясне, село 113, 135, 152
Рястове, село 56
Саєве, хутір 48, 78, 81
Саї, село 88
Салтикове, село 139
Самарканд, місто 13
Саратовська обл. 100, 137
Сахни, село 63, 83
Сваркове, село 52
Свердловка, село 114
Свердловськ, місто 30, 37, 126
Свеса, село 47, 80
Селище, село 32
Селітра, місто 72
Семейкине, хутір 170
Семенівка, село Глухівського р-ну 28, 35, 104,
165
Семенівка, село Липоводолинського р-ну 142
Семенівка, село Семенівського р-ну 116

Науково-довідковий апарат
Сенча, село 49

Старе-Ханіне, село 136

Сербія 131

Старі Вирки, село 99

Сергіївка, село 110

Старо-Щербинівка, станиця 93

Середина-Буда, село 58, 85

Степурин, хутір 142

Середньо-Волзький край 10

Стецьківка, село 75, 78, 84, 110, 120, 129, 158, 167

Сетеньове, село 50

Стила, село 126

Сибір 10, 23, 30, 41, 55, 83, 105, 123

Стовиці, село 171

Сизрань, місто 134

Стрий, місто 82

Синє-Колодезь, село 161

Стрілецька Пушкарка, село 113

Синявка, місто 67

Студенець, село 77

Сиротовщина, хутір 85

Ступки, село 55

Скідель, місто 88

Суджа, місто 99

Склярівка, село 144
Сліпород, село 142

Суми, місто 20-22, 24, 25, 27, 30, 33, 35-39, 42, 44,
46, 50, 51, 53, 54, 60, 64, 66, 68, 70-74, 78, 81, 82, 92,
95, 99, 106, 113, 118, 122, 130-135, 138, 142-145, 148,
149, 159, 161, 163, 169, 172

Слобода, село 38, 113

Сумська обл. 11, 12, 15

Слоут, село 18, 32, 43, 63, 103, 107, 108, 124, 137

Суховерхівка, село 123, 141

Смаргонь, місто 46, 103

Суходіл, село 91

Сміле, село 32, 55, 171

Сьомаки, село 131

Смородине, станція 26, 86, 161

Тамбов, місто 57

Сновська, ст. 112

Тарасове, село 54

Собич, село 118

Тараща, місто 162

Собичеве, село 32, 37, 46, 69, 71, 76, 77, 80, 82, 87,
94, 100, 115, 116, 122, 124, 127, 130, 131, 135, 162,
167, 171

Телятникове, село 147

Скопці, село 172

Совинка, село 83
Созіновське, село 138
Солдатське, село 140
Соловки 45, 67, 146, 160
Солодкове, село 98
Сопич, село 19, 130, 149
Соснівка, село Глухівського р-ну 59, 141
Соснівка, село Конотопського р-ну 59, 89
Софіївка, хутір 77
Союз Радянських Соціалістичних Республік 5,
7, 10, 14, 22, 28, 38, 45, 51, 54, 58, 63, 70, 82, 84, 88,
93, 96, 98, 100, 117, 122, 166, 167, 171
Станьково, село 42
Стара Гута, село 164
Стара Рябина, село 71
Старе, село 39

Теренці, село 139
Терни, село 31, 32, 34, 96, 99, 109, 126, 129
Тернівка, село 106, 114
Тиврів, місто 39
Тимофіївка, село Лебединського р-ну 21
Тимофіївка, село Миропільського р-ну 57, 115
Тихоновичі, село 145
Тлемячеве, місто 28
Товста, село 47
Токарі, село Лебединського р-ну 45
Токарі, село Сумського р-ну 150
Томашівка, село 119
Топчії, хутір 20
Тростянець, місто 18, 26, 59, 63, 75, 138, 149, 166
Трояни, село 112
Трубчевськ, місто 144
Труфанове, село 90
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Тулиголове, село 88, 124, 146
Турєєвка, село 78
Тучне, село 34
Тьолки, село 149
Уздиця, село 45, 87, 135, 146
Українська Радянська Соціалістична Республіка (УРСР, Україна) 5, 10, 11, 13, 15, 16, 22, 30-32,
63, 166, 167
Уладівка, село 76
Улакли, село 132
Уланове, село 120
Улянівка, село 36, 51, 123, 161
Урал 10, 21, 30, 35, 38, 40, 42, 47, 60, 61, 64, 75, 78,
79, 82, 91, 94, 99, 102, 104, 114, 127, 134, 137, 141,
145, 153, 154, 160, 165, 168

Хустянка, село 51, 70, 82, 89, 114, 127, 149, 155,
159, 160, 164, 165
Хутір-Михайлівський, село 86, 150
Царівці, село 79
Цебрикове, село 69
Цегов, село 32
Центрально-Чорноземна обл. 10
Чаєвка, село 57
Чалівка, хутір 111
Чапліївка, село 107, 117
Чеберяки, село 91
Чемоданівка, село 116
Чепілки, село 138
Червона Слобода, село 42, 90

Усок, село 130

Червоний Ранок, село 58, 125

Успенка, село 12, 47, 161

Черепівка, село 106

Уцькове, село 21, 103

Чермалик, село 45, 131

Фартушине, хутір 164, 165

Чернацьке, село 85

Фастівці, хутір 88

Чернецький, хутір 104

Фесівка, село 39

Чернеле, село 33, 35, 56, 62, 90, 96, 98, 156

Філонівщина, хутір 169

Чернеча Слобода, село 93, 169

Харбін, місто 78

Чернеччина, село 40

Харків, місто 22, 25, 30, 37, 73, 77, 106, 129, 158,
167

Чернігів, місто 14, 166

Харківська обл. 14
Харківці, село 18
Хмелів, село 78, 133, 152
Хмелівка, хутір 18

Чернове, село 157
Черці, хутір 146
Чехословаччина 28, 98
Чорнухи, хутір 160

Холм, місто 93

Чорториги (тепер Шевченкове), село 34, 37, 48,
135, 160

Холопкове, село 144

Чупахівка, село 64, 94, 120, 130

Хоминці, село 71

Шабалтаїв, хутір 53, 157

Хорол, хутір 164

Шаболінове, село 28, 63

Хоружівка, село 34

Шалигине, село 21, 167

Хотімля, село 86

Шаповалівка, село 132

Хотінь, село Калужського пов. 167

Шарове, село 113

Хотінь, село Хотінського р-ну 39, 42, 59, 61, 83,
120, 158, 166

Шарпівка, село 87

Хотминівка, село 71
Хрещатик, село Воронізької обл. 148
Хрещатик, село Смілівського р-ну 36, 78, 152,
167
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Шатрище, село 60, 86, 150
Шевченкове, село (дивись Чорториги)
Шевченкове, село Дніпропетровської обл. 158
Шенгаріївка, село 53, 157

Науково-довідковий апарат
Шкирманівка, село 66, 117

Яблунівка, село 57

Шклов, місто 53, 105

Яблучне, село 81, 135

Шкуматів, хутір 166

Ядлівка, село 77

Шостка, місто 15, 19, 22, 29, 31, 33, 40, 42, 46, 48,
53, 54, 57, 61, 63, 65, 69, 71, 74, 75, 80, 81, 90, 96,
97, 100, 103, 105, 111, 112, 115, 117, 121, 123-125,
132, 134, 136, 139, 141, 149-152, 154-156, 164, 166,
167, 170

Ямне, село 105, 144

Шпилівка, село 82
Шпотівка, село 20
Штанівка, село 137
Щебетуни, хутір 169
Щербинівка, хутір 72
Щоми, хутір 56, 170
Щорси, село 165

Ямпіль, місто 22, 95, 102
Янківка (тепер Іванівка), село 86, 106
Японія 29, 158
Ярмолинці, село 84, 104
Ярославець, село 46, 100, 128, 140
Ярославська обл. 49
Ярошівка, село 38, 171
Ясенове, село 142
Яснопільська с/р 22

Юнаківка, село 38, 57, 74, 76, 88, 99, 137, 163, 167

Яструбине, село 23, 49, 61, 62, 79, 92, 108, 110,
161

Юр’єве, село 150

Яструбщина, село 162

Юрківці, село 59, 139, 148
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Список скорочень
а/р

– антирадянський

арк.

– аркуш

відділ ЗАГС

– відділ запису актів громадянського стану

ВКП(б)

– Всесоюзна Комуністична партия (більшовиків)

ВМП

– вища міра покарання, розстріл

вол.

– волость

ВТТ

– виправно-трудовий табір

губ.

– губернія

ГУДБ

– Головне управління державної безпеки

ДАСО

– Державний архів Сумської області

ДПУ

– Державне політичне Управління

друга категорія

– різні терміни ув’язнення

ЄВОСМ

– Єдина Всеросійська організація сіоністської молоді

ЄКРП

– єврейська комуністична робітнича партія

зв.

– зворот

ЗЗ УРСР

– зібрання законів УРСР

ЗУ УРСР

– зібрання указів УРСР

к/р

– контрреволюційний

КВЖД*

– Китайсько-Східна залізниця

КДБ

– Комітет державної безпеки

КК

– кримінальний кодекс
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Науково-довідковий апарат
КПВРЗ

– Конотопський паровозо-вогоноремонтний завод

КПЗУ

– Комуністична партія Західної України

КПК

– кримінально-процесуальний кодекс

м.

– місто

МВ

– міський відділ

МВС

– Міністерство внутрішніх справ

МДБ

– Міністерство державної безпеки

МТС

– машинно-тракторна станція

НКВС

– Народний комісаріат внутрішніх справ

НСШ

– неповна середня школа

обкл.

– обкладинка

обл.

– область

ОДПУ

– Об’єднане Державне політичне управління

Озет

– товариство з земельного устрою працюючих євреїв в СРСР

орг-ція

– організація

ОУН

– Організація Українських Націоналістів

перша категорія

– розстріл, вища міра покарання

ПП

– повноважний представник

пом. нач. відділення

– помічник начальника відділення

ПУСД

– партія українських соціал-демократів

р.

– рік

РВ

– районний відділ

РВНО

– районний відділ народної освіти

РКП

– Російська комуністична партія (більшовиків)

р-н

– район

РНК

– Рада Народних Комісарів

РОА*

– Русская освободительная армия

РОВС*

– Русский общевоинский союз

371

Книга Пам’яті Сумської області
рр.

– роки

РСЧА

– робітничо-селянська Червона армія

с.

– село

с.-д.

– соціал-демократ

с/р

– сільська рада

СВУ

– Спілка визволення України

СВУ

– Спілка визволення України

Севостлаг*

– Північний трудовий табір

СНУК

– Спілка нової української культури

Соз

– Спільний обробіток землі (товариство)

СРСР

– Союз Радянських Соціалістичних Республік

СШ

– середня школа

Тсоавіахім

– Товариство сприяння обороні, авіаційному та хімічному будівництву СРСР

УВО

– Українська військова організація

УДБ

– Управління державної безпеки

УНКВС

– Управління Народного комісару внутрішніх справ

УПСР

– Українська партія соціалістів-революціонерів (есерів)

УРСР

– Українська Радянська Соціалістична Республіка

УСДРП

– Українська соціал-демократична робітнича партія

УСС

– Українські січові стрільці

ХО

– Харківська область

хут.

– хутір

ЦВК

– Центральний виконавчий комітет

ШПВУ

– Штаб повстанських військ України
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