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РОЗДІЛ І. ДОКУМЕНТИ 
 

ПОСТАНОВА Президії Верховної Ради України  

“Про підготовку багатотомного науково-документального видання 

про жертви репресій на Україні” 
 

м.Киів. 6 квітня 1992 року. 2256-XП 
 
Враховуючи, що в умовах національного і культурного відродження України, 

розбудови її державності, виняткового значення набувають питання глибокого і 
всебічного вивчення національної історії, особливо тих її сторінок, які протягом 
тривалого часу невиправдано замовчувалися, Президія Верховної Ради України 
постановляє: 

1. Підтримати пропозицію Академії наук України, Служби безпеки України, 
Державного комітету по пресі України, Українського культурно-просвітницького 
товариства "Меморіал" імені В.Стуса, Всеукраїнської спілки краєзнавців щодо 
необхідності підготовки багатотомного науково-документального видання про 
жертви репресій на Україні. 

2. Кабінету Міністрів України, Академії наук України, Службі безпеки 
України вирішити питання щодо наукового, організаційного та матеріально-
технічного забезпечення підготовки і випуску видання протягом 1992-2000 років. 
Голова Верховної Ради України  І.Плющ 

 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА “Про підготовку і випуск серії книг "Реабілітовані 

історією"“ 
 

від 11 вересня 1992 р. № 530     Київ 
 
З метою забезпечення своєчасного випуску багатотомного науково-

документального видання про жертви репресій на Україні Кабінет Міністрів 
України ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Погодитися з пропозицією Академії наук, Державного комітету по пресі, 
Служби безпеки, Всеукраїнської спілки краєзнавців, Українського культурно-
просвітницького товариства "Меморіал" імені В.Стуса про підготовку і випуск 
починаючи з 1992 року по республиці Крим, областях, м.м. Києву і Севастополю 
тематичної серії книг у 27 томах "Реабілітовані історією" про громадян, які стали 
жертвами репресій в Україні протягом 20-50-х років нинішнього століття. 

2. Для організації роботи по підготовці зазначеної серії книг затвердити 
Головну редакційну колегію у складі: Тронько П.Т. (голова), Горбик В.О. 
Горбатюк В.С., Данилюк Ю.З. (заступник голови), Дяченко Ю.П., Жулінський 
М.Г. (за його згодою), Замлинський В.О., Іваненко Б.В., Ковтун Г.К. (заступник 
голови), Коломієць В.С., Кондуфор Ю.Ю., Кудрицький А.В., Курас І.Ф., Марчук 
Є.К., Пиріг Р.Я., Пшенников О.М., Різниченко Г.А., Репринцев В.Ф., Рубльов О.С. 
(відповідальний секретар), Скляренко Є.М., Сохань П.С., Шемшученко Ю.С. 
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проживала у м.Первомайську. Домогосподарка. Заарештована 19.01.1935 р. 
Постановою Одеської області УНКВС від 19.03.1935 р. Справу припинено. 

 Мазуренко Герасим Сазонович, 1903, с.Грушівка Первомайського р-ну, українець, 
із селян, освічений, проживав у с.Грушівці. Колишній колгоспник. Заарештований 
13.04.1933 р. Справу припинено 22.05.1933 р. 

 Мазуренко Махайло Кіндатійович, 1868, с.Підгір'я Первомайського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав у с.Підгір'ї. Безробітний. 
Заарештований 16.02.1938 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області 
від 20.04.1938 р. засуджений до розстрілу. Страчений 28.04.1938 р. Реабілітований 
в 1961 році. 

 Макаганюк Костянтин Тимофійович, 1885, с.Соколівка Первомайського р-ну, 
українець, із селян, неосвічений, проживав у с.Соколівці. Колгоспник. Рішенням 
Трійки при УНКВС по Одеській області від 17.11.1937 р. засуджений до розстрілу. 
Страчений 22.11.1937 р. Реабілітований в 1958 році. 

 Малицький Костянтин Костянтинович, 1876, с.Онілове Фрунзенського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав у с.Катеринці Первомайського р-ну. 
Лісгосп, робітник. Заарештований 21.04.1938 р. Рішенням Трійки при УНКВС по 
Одеській області від 5.05.1938 р. засуджений до розстрілу. Страчений 25.05.1938 р. 
Реабілітований в 1961 році. 

 Малохатка Семен Григорович, 1895, с.Грушівка Первомайського р-ну, українець, 
із селян, малоосвічений, проживав у с.Грушівці. Колгоспник. Заарештований 
15.04.1933 р. Рішенням Особливої Наради при Колегії ДПУ УРСР від 3.05.1933 р. 
засуджений до заслання у Північний край на 3 роки умовно. Реабілітований в 1989 
році. 

 Малікова Катерина Федорівна, 1870, с.Благодатне Первомайського повіту, 
українка, із селян, неосвічена, проживала у с.Благодатному. Хлібороб. 
Заарештована 6.06.1930 р. Рішенням Трійки при Колегії ДПУ УРСР від 14.11.1930 
р. засуджена до 2 років ВТТ умовно. Реабілітована в 1988 році. 

 Мандзюк Дмитро Пилипович, 1896, с.Уяринці Вінницької області, українець, із 
селян, малоосвічений, проживав у м.Первомайську. Робітник шовкорадгоспу. 
Заарештований 25.04.1938 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області 
від 6.05.1938 р. засуджений до розстрілу. Страчений 31.05.1938 р. Реабілітований в 
1960 році. 

 Марков Іван Омельянович, 1893, с.Дурняки Вінницької області, українець, із 
селян, малоосвічений, проживав у с.Катеринівці Первомайського р-ну. 
Колгоспник. Заарештований 2.12.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС по 
Одеській області від 6.12.1937 р. засуджений до 8 років ВТТ. Подальша доля 
невідома. Реабілітований в 1989 році. 

 Марковська Ярина Іванівна, 1889, м.Курхчи Кривоозерського р-ну, полька, із 
селян, освіта початкова, проживала у м.Первомайську. Домогосподарка. 
Заарештована 28.09.1937 р. Рішенням Наркома Внутрішніх Справ і Прокурора 
СРСР від 5.11.1937 р. засуджена до розстрілу. Страчена 18.11.1937 р. Реабілітована 
в 1989 році. 

 Марущак Олександр Васильович, 1885, с.Юзепфіль Первомайського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений проживав в с.Юзефполі. Хлібороб. 
Заарештований 31.01.1933 р. Особливою Нарадою при Колегії ДПУ УРСР від 
11.02.1933 р. засуджений до заслання в Північний край  строком на 3 роки. 
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 Лопата Олександр Іванович, 1885, с.Костантинівка Первомайського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав у с.Константинівці Первомайського 
р-ну. Власник господарства. Заарештований 7.02.1930 р. Рішенням Трійки при 
Колегії ДПУ від 17.04.1933 р. засуджений до 8 років ВТТ. Подальша доля 
невідома. Реабілітований в 1989 році. 

 Лоцький Іван Йосипович, 1905, с.Михайлівка Піщанобрідського р-ну, українець, із 
селян, освічений, проживав у с.Рябоконево Лисогірського р-ну. Столяр колгоспу. 
Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 15.09.1937 р. засуджений до 
10 років ВТТ. Подальша доля невідома. Реабілітований в 1957 році. 

 Лук'янова Марія Антонівна, 1912, с.Благодатне Благодатнівського р-ну, росіянка, 
із селян, освіта початкова, проживала в с.Благодатному. Безробітна. Заарештована 
3.09.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 26.09.1937 р. 
засуджена до 8 років ВТТ. Реабілітована в 1989 році. 

 Лунєвич Хома Титович, 1892, с.Голованівськ Балтського р-ну, українець, із селян, 
малоосвічений, проживав у с.Голованівську. Міліціонер. Заарештований 
11.09.1920 р. Рішенням Трійки Первомайського відділу губернської Надзвичайної 
Колегії від 13.11.1920 р. засуджений до 3 років ВТТ. Реабілітований в 1955 році. 

 Луп'янчук Терентій Мефодійович, 1869, с.Поронівка Первомайського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав у с.Поронівці. Робітник колгоспу. 
Заарештований 31.10.1937 р. Справу припинено 3.11.1937 р. 

 Лутейчук Степан Іванович, 1898, м.Воложськ Хмельницької області, українець, із 
селян, освіта початкова, проживав у м.Первомайську.Столяр книгокультторгу. 
Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 28.09.1937р. засуджений до 
8 років ВТТ. Подальша доля невідома. Реабілітований в 1959 році. 

 Ляшко Микола Андрійович, 1912, с.Лиса Гора Благодатнівського р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, проживав у с.Лисій Горі. Колгоспник. Заарештований 
30.07.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 1.09.1937 р. 
засуджений до 10 років ВТТ. Покарання відбував у Магаданській області. Після 
звільнення проживав у с.Лисій Горі. Реабілітований в 1960 році. 

 Лєвченко Яків Іванович, 1899, с.Новоселівка Благодатнівського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, проживав у с.Новоселівці Благодатнівського р-ну. 
Рішенням Особливої Наради при Колегії ДПУ від 16.08.1929 р. засуджений до 
заслання у Північний край строком на 3 роки. Подальша доля невідома. 

 Ліберт Ян Петрович, 1891, Ліфленська губернія, латиш, із робітників, освіта 
початкова, проживав у м.Первомайську. Столяр млина №4. Рішенням Народного 
Комісара Внутрішніх Справ СРСР і Прокурора СРСР від 7.01.1938 р. засуджений 
до розстрілу. Страчений 15.01.1938 р. Реабілітований в 1958 році. 

 Літвинов Костянтин Іванович, 1894, с.Параски (Польща), поляк, із робітників, 
малоосвічений, проживав у м.Первомайську. Чоботар. Заарештований 4.08.1938 р. 
Особливою Нарадою при Наркомі Внутрішніх Справ СРСР від 16.01.1938 р. 
засуджений до 10 років ВТТ. Подальша доля невідома. Реабілітований в 1989 році. 

  Мазаєва Дарина Максимівна, 1894, с.Семенівка Арбузинського р-ну, українка, із 
селян, малоосвічена, проживала у м.Первомайську. Домогосподарка. 
Заарештована 28.11.1936 р. Особливою Нарадою при НКВС  СРСР від 21.05.1937 
р. засуджений до заслання у Казахстан строком на 3 роки. Подальша доля 
невідома. Реабілітований в 1989 році. 

 Мазаєва Дарина Микитівна, 1894, с.Семенівка, українка, із селян, малоосвічена, 
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Раді Міністрів Республіки Крим, державним адміністраціям областей, м.м. 
Києва і Севастополя затвердити редакційні колегії томів серії, створити при них 
штатні редакційно-видавничі групи для підготовки рукописів, організувати їх 
фінансування й матеріально-технічне забезпечення за рахунок місцевих бюджетів 
і коштів громадських організацій. 

3. Науково-методичне забезпечення підготовки книг серії "Реабілітовані 
історією" покласти на Академію наук, утворивши для цього відповідний 
структурний підрозділ у штаті Інституту історії України. 

Визнати за необхідне створити в Інституті історії України Академії наук 
національний банк даних, в якому сконцентрувати матеріали, пов'язані з 
репресіями на Україні в 20-50-х роках. 

Міністерству освіти включити до планів наукових робіт вищіх навчальних 
закладів підготовку матеріалів до книг вказаної серії. 

4. Головному архівному управлінню при Кабінеті Міністрів України, Службі 
безпеки, їхнім органам на місцях створити належні умови для роботи редколегій, 
авторських колективів і редакційно-видавничіх груп, подавати їм допомогу у 
виявленні й використанні документальних матеріалів. 

5. Для здійснення науково-редакційного опрацювання видавничих 
оригіналів, підготовки і випуску книг серії "Реабілітовані історією" створити при 
видавництві "Українська енциклопедія" імені М.П.Бажана спеціалізований 
науково-редакційний виробничий розділ - Головну редакцію серії з необхідним 
штатом працівників (до 30 чоловік) відповідного профілю. 

6. Міністерству фінансів щорічно, починаючи з 1992 року, передбачати 
виділення Академії наук і Державному комітетові по пресі відповідних коштів на 
фінансування робіт, що стосуються підготовки і випуску книг вказаної серії. 

7. Установити, що серія "Реабілітовані історією" випускається на засадах 
державного замовлення з покриттям фактичних витрат видавництва "Українська 
енциклопедія" імені М.П.Бажана і поліграфічних підприємств за рахунок 
бюджетних коштів Республіки Крим, областей, м.м. Києва і Севастополя. 

Раді міністрів республіки Крим, державним адміністраціям областей, м.м. 
Києва і Севастополя до 1 квітня 1993 р. укласти з видавництвом "Українська 
енциклопедія" імені М.П.Бажана та Інститутом історії України відповідні угоди 
на підготовку і випуск книг серії, передбачивши виплату авторського гонорару та 
авансування робіт. 

8. Акціонерно-комерційному банку соціального розвитку відкрити Головній 
редакційній колегії "Реабілітовані історією" окремий рахунок для проведення 
банківських операцій, пов'язаних з її діяльністю. 

9. Міністерству економіки передбачити щорічне виділення Державному 
комітетові по пресі для випуску книг серії "Реабілітовані історією" необхідні 
матеріально-технічні ресурси, а також цільовим призначенням для видавництва 
"Українська енциклопедія" імені М.П. Бажана ліміти на меблі в сумі 0,5 млн. 
карбованців. 

10. Державному комітетові по пресі забезпечити видання книг зазначеної 
серії належною поліграфічною базою. 

11. Головній редакційній колегії разом з Академією наук, Державним 
комітетом України по пресі та Міністерством фінансів розробити і до 1 жовтня 
1992 р. подати на розгляд Кабінету Міністрів України кошторис витрат по 
підготовці та випуску серії "Реабілітовані історією". 

12. Академії наук разом із Державним комітетом по пресі, Службою безпеки, 
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Головним архівним управлінням, Всеукраїнською спілкою краєзнавців здійснити 
протягом 1993-2000 років випуск науково-документальних збірників "З архівів 
ВНК-ДНУ-НКВС-КДБ". 

Міністерству фінансів передбачити виділення Академії наук відповідних 
коштів для фінансування робіт, пов'язаних з підготовкою та виданням зазначених 
науково-документальних збірників. 

13. Київській міській державній адміністрації розглянути до 11 жовтня 1992 
р. і вирішити питання про надання приміщення для роботи Головної редакційної 
колегії та Головної редакції серії "Реабілітовані історією" 

14. Голові Головної редакційної колегії Троньку Н.Т. разом з Державним 
комітетом по пресі і Академією наук у двомісячний строк розробити і затвердити 
Положення про Головну редакційну колегію. 
Прем'єр-міністр України  В.Фокін 

 
 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ представника президента України “Про 

підготовку і випуск обласної книги серії видання "Реабілітовані 

історією" 
 
У відповідності з Постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.92. №530 

"Про підготовку і випуск серії книг "Реабілітовані історією": 
1. Вважати роботу з підготовки і випуску обласної серії видання 

"Реабілітовані історією" важливим завданням обласної, райдержадміністрації, 
виконкомів міських Рад народних депутатів, громадських організацій, засобів 
масової інформації. 

2. Затвердити редакційну колегію книги. (Додаток). 
3. Створити при редакційній колегії штатну редакційно-видавничу групу в 

кількості 7 чоловік. 
Керівником групи затвердити Вашкевича В.М.  
4. Фінансовому управлінню облдержадміністрації (Сідень) щорічно, 

починаючи з 1993 року, передбачити асигнування на фінансування редакційно-
видавничої групи. 

5. Рекомендувати голові виконкому Миколаївської міської Ради народних 
депутатів (Сандюку) вирішити питання про надання телефонізованого 
приміщення для роботи редакційно-видавничої групи. 

6. Головам райдержадміністрації, головам виконкомів міських Рад народних 
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проживав у м.Первомайську. Керівник організаційного відділу. Рішенням Наркома 
Внутрішніх Справ СРСР від 7.01.1938 р. засуджений до розстрілу. Страчений 
15.01.1938 р. Реабілітований в 1958 році. 

 Лейнбрант Іван Християнович, 1899, с.Тарасове Цебриковського р-ну Одеської 
області, німець, із селян, малоосвічений, проживав у м.Первомайську. Безробітний. 
Заарештований 4.11.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 
27.11.1937 р. засуджений до розстрілу. Страчений 13.12.1937 р. Реабілітований в 
1962 році. 

 Лейхт Яків Християнович, 1907, с.Макарово Шуряєвського р-ну, німець. із селян, 
освіта початкова, проживав у с.Катеринівці Первомайського р-ну. Вантажник 
станції Кам'яний Міст. Заарештований 5.10.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС 
по Одеській області від 1.12.1937 р. засуджений до 10 років ВТТ. Подальша доля 
невідома. Реабілітований в 1989 році. 

 Леник Іван Іванович, 1897, м.Рига (Латвія), латиш, із робітників, освіта середня, 
проживав у м.Первомайську. Технік-нормувальник заводу. Заарештований 
14.12.1937 р. Рішенням Наркома Внутрішніх Справ СРСР і Прокурора СРСР від 
5.02.1938 р. засуджений до розстрілу. Страчений 14.02.1938 р. Реабілітований в 
1989 році. 

 Лер Едуард Теобольдович, 1907, с.Касіль Гроссулівського р-ну, німець, із селян, 
малоосвічений, проживав у м.Первомайську. Безробітний. Заарештований 
21.11.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 27.11.1937 р. 
засуджений до 10 років ВТТ. Помер у таборі. Дата невідома. Реабілітований в 1962 
році. 

 Липа Іван Микитович, 1890, с.Степковка Первомайського р-ну, українець, із селян, 
малоосвічений, проживав у с.Степковці Первомайського р-ну. Конюх колгоспу. 
Заарештований 27.04.1938 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області 
від  6.05.1938 р. засуджений до розстрілу. Страчений 31.05.1938 р.Реабілітований в 
1989 році. 

 Лисович Спиридон Денисович, 1890, с.Грушівка Первомайського р-ну, українець, 
із селян, малоосвічений, проживав у м.Первомайську. Двірник Первомайської 
райспоживспілки. Заарештований 28.07.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС по 
Одеській області від 1.09.1937 р. засуджений до 10 років ВТТ. Реабілітований в 
1989 році. 

 Лозинський Василь Бенедиктович, 1907, с.Кам'яна Балка Первомайського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав у с.Кам'яній Балці Первомайського 
р-ну. Власник господарства. Заарештований 8.05.1933 р. Постановою 
уповноваженою III-го відділу Одеського обласного відділу ДПУ від 31.08.1933 р. 
справу припинено. 

 Лозін Яків Якович, 1885, Бессарабія (Румунія), німець, із селян, малоосвічений, 
проживав у с.Степковці Первомайського р-ну. Сторож колгоспу. Заарештований 
27.04.1938 р. Рішенням Трійки при УНКВС по одеській області від 6.05.1938 р. 
засуджений до розстрілу. Страчений 31.05.1938 р. Реабілітований в 1989 році. 

 Лойченко Опанас Лаврентійович, 1883, с. Кам'яний Міст Первомайського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, проживав у м.Первомайську. Ст.Голта, 
оглядник вагонів. Заарештований 17.10.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС по 
Одеській області від 3.12.1937 р. засуджений до розстрілу. Страчений 9.12.1937 р. 
Реабілітований в 1959 році. 
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 Кучеренко Йосип Петрович, 1869, с.Синьки Первомайського р-ну, українець, із 
селян, малоосвічений, проживав у с.Синьках. Хлібороб. Заарештований 29.06.1930 
р. Рішенням Трійки при Колегії ДПУ УРСР від 22.11.1930 р. засуджений до 
заслання у Північний край на 5 років. Реабілітований в 1989 році. 

 Кучмара Василь Федорович, 1896, с. Довга Пристань Первомайського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, проживав у с. Довгій Пристані. Робітник 
колгоспу. Заарештований 23.03.1938 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській 
області від 23.03.1938 р. засуджений до розстрілу. Страчений 5.04.1938 р. 
Реабілітований в 1961 році. 

 Кучмара Михайло Олексійович, 1896, с. Довга Пристань Первомайського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, проживав у с. Довгій Пристані. Конюх 
колгоспу. Заарештований 16.03.1938 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській 
області від 23.03.1938 р. засуджений до розстрілу. Страчений 5.04.1938 р. 
Реабілітований в 1961 році. 

 Кушнеренко Харитон Іванович, 1894, с.Петрівка Первомайського р-ну, українець, 
із селян, проживав у с.Петрівці. Вантажник на ст. Кам'яний Міст. Заарештований 
5.10.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 4.12.1937 р. 
засуджений до розстрілу. Страчений 5.12.1937 р. Реабілітований в 1960 році. 

 Лавренко Іван Михайлович, 1898, с.Степанковка Первомайського р-ну, українець. 
із селян, освіта початкова, проживав у с.Степанковці. Колгоспник. Заарештований 
28.07.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 15.08.1937 р. 
засуджений до 10 років ВТТ. Подальша доля невідома. Реабілітований в 1989 році. 

 Ладиженський Григорий Михайлович, 1907, с.Мігея Первомайського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав у с.Мігеї. Чорнороб військово-
підсобного господарства. Заарештований 28.07.1937 р. Рішенням Трійки при 
УНКВС по Одеській області від 1.09.1937 р. засуджений до розстрілу. Страчений 
16.09.1937 р. Реабілітований в 1966 році. 

 Лебеденко Яків Нестерович, 1895, с.Грушевка Первомайського р-ну, українець, із 
селян, освіта домашня, проживав в с.Грушевці. Колгоспник. Заарештований 
23.01.1933 р. Особливою Нарадою при ДПУ від  4.02.1933 р. засуджений до 3 
років в ВТТ. Подальша доля невідома. Реабілітований в 1989 році. 

 Левицький Тимофій Топонович, 1894, с. Осипове-Жакчик Хащеватського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, проживав у с. Осипове-Жакчику. Хлібороб. 
Особливою Нарадою при Колегії ОДПУ від15.12.1929 р. засуджений до3 років 
ВТТ. Подальша доля невідома. Реабілітований в 1990 році. 

 Левченко Павло Петрович, 1891, с. Сухий Ташлик Первомайського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав у с. Сухому Ташлику 
Первомайського р-ну. Колгоспник. Заарештований 28.01.1933 р. Особливою 
Нарадою при Колегії ДПУ УРСР від 4.02.1933 р. засуджений до заслання в 
Північний край строком на 3 роки. Подальша доля невідома. Реабілітований в 1989 
році. 

 Лейбрант Фрідріх Георгійович, 1903, с.Тарасове Цебриківського р-ну Одеської 
області, німець, із селян, малоосвічений, проживав у м.Первомайську. Безробітний. 
Заарештований 20.11.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області 
від 27.11.1937 р. засуджений до розстрілу. Страчений 5.12.1937 р. Реабілітований в 
1962 році. 

 Лейгікаян Антон Андрійович, 1901, м.Рига, латиш, із робітників, освіта початкова, 
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депутатів покласти відповідальність за своєчасну підготовку матеріалів до 
обласної книги серії видання "Реабілітовані історією" на своїх заступників. 

Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови 
облдержадміністрації Коваля А.Д. 
Представник Президента України А.К.Кінах 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРЦІЯ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ “Про внесення змін і доповнень до 

розпорядження представника Президента України в Миколаївській 

області від 18.02.93 № 84 “Про підготовку і випуск обласної книги 

серії видання “Реабілітовані істороією”. 
 

Від 09.02.96 № 89-р   м. Миколаїв 
 
1. Внести зміни і доповнення в додаток до розпорядження представника 

Президента України в Миколаївській області від 18.02.93 №84 і затвердити 
редакційну колегію обласної книги серії видання “Реабілітовані історією” в 
такому складі: 

 Круглов М.П. - виконуючий обов’язки голови облдержадміністрації, голова 
редколегії 

 Журецький Я.І. - заступник голови облдержадміністрації, заступник голови 
редколегії 

 Вашкевич В.М. - завідуючий кафедрою Українського морського державного  
технічного універститету, відповідальний секретар (за узгодженням) 

 Бойченко В.П. - голова обласної організації Всеукраїнського товариства 
“Просвіта” (за узгодженням) 

 Бондар Ю.Є. - прокурор області (за узгодженням) 

 Восьмірко К.С. - директор обласного державного архіву 

 Гоцуєнко Є.І. - головний редактор газети обласної Ради народних депутатів 
“Радянське Прибужжя” 

 Зайцев Ю.О. - голова обласного культурно - освітнього товариства “Меморіал” (за 
узгодженням) 

 Калінін В.М. - начальник управління Служби безпеки України по Миколаївській 
області (за узгодженням) 

 Коваль А.Д. - голова Державного комітету у справах релігій (за узгодженням) 

 Козлов В.І. - голова комітету у справах преси та інформації облдержадміністрації 

 Лоскутников В.С. - начальник управління культури облдержадміністрації 

 Мейжис І.А. - заступник голови Миколаївського міськвиконкому (за узгодження) 

 Олійник А.І. - начальник управління освіти облдержадміністрації 

 Пучков В.Ю. - головний редактор газети “Вечерний Николаев” (за узгодженням) 

 Романовський Г.Ф. - ректор Українського морського державного технічного 
універсітету (за узгодженням) 



8 Відомості про громадян, що зазнали політичних репресій 8 Первомайський район 

 Самойленко А.І. - головний редактор газети “Южная Правда” (за узгодженням) 

 Тригуб П.М. - завідуючий кафедрою Миколаївського  державного педагогічного 
інституту, голова обласного відділення Всеукраїнського товариства краєзнавців (за 
узгодженням) 

 Шапірко П.М. - начальник управління Міністерства внутрішніх справ України в 
Миколаївській області (за узгодженням) 

 Шкварець В.П. - завідуючий кафедрою Миколаївського державного педагогічного 
інституту (за узгодженням) 
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови облдержадміністрації Журецького Я.І. 
 

Виконуючий обов’язки голови облдержадміністрації М.П. Круглов 
 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Представник Президента України в Миколаївській області 

ПОЛОЖЕННЯ “Про редакційно-видавничу групу при редакційній 

колегії обласної книги серії видання "Реабілітовані історією" 
 
У відповідності з розпорядженням Представника Президента України "Про 

підготовку і випуск обласної книги серії видання "Реабілітовані історією" при 
редакційній колегії книги створена штатна редакційно-видавнича група. 

Група 
- працює під керівництвом облдержадміністрації, редакційної колегії; 
- організує підбір авторів та спрямовує їх практичну роботу по підготовці 

статей і довідок, надає їм конкретну допомогу; 
- здійснює рецензування та редагування рукописів, організує їх доробку, 

перевірку наведених відомостей; 
- проводить археографічні експедиції і впорядковує використання зібраних 

матеріалів; 
- займається виявленням документів та матеріалів в архівах та музеях 

України, країн СНД; 
- з метою наукової апробації зібраних матеріалів, їх широкої популярізації 

готує до видання збірники (краєзнавчі записки); 
- на основі виявлених матеріалів формує обласний банк даних. 
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 Кузьмович Георгій Федотович, 1888, с. Лиса Гора Благодатнівського р-ну, 
українець, із селян, освіта середня, проживав у с. Лисій Горі Благодатнівського р-
ну. Помічник бухгалтера. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 
23.09.1937 р. засуджений до розстрілу. Страчений 2.11.1937 р. Реабілітований в 
1989 році. 

 Кузьмович Георгій Федотович, 1888, с.Лікіяжка Добровеличківського р-ну, 
українець, із службовців, освіта середня, проживав у с. Лисій Горі. Вчитель. 
Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 23.10.1937 р. засуджений до 
розстрілу. Страчений 2.11.1937 р. Реабілітований в 1989 році. 

 Куклич Арсен Іванович, 1878, с.Катеринка-2 Первомайського р-ну, українець, із 
селян, малоосвічений, проживав у с. Катеринці-2. Одноосібник. Заарештований 
30.12.1932 р. Рішенням Особливої Наради при Колегії ДПУ УРСР від 10.01.1933 р. 
засуджений до заслання у Північний край на 3 роки. Реабілітований в 1989 році. 

 Кулачинський Тимофій Пилипович, 1880, с.Куморово Первомайського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав у с.Кумарово Первомайського р-ну. 
Колгоспник. Заарештований 28.07.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС по 
Одеській області від 15.08.1937 р. засуджений до розстрілу. Страчений 18.08.1937 
р. Реабілітований в 1989 році. 

 Кулицький Микола Степанович, 1868, с.Розкошенці Грушківського р-ну, 
українець, із духовенства, освічений, проживав у м.Первомайську. Безробітний. 
Заарештований 15.04.1938 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області 
від 5.05.1938 р. засуджений до розстрілу. Страчений 22 .05 1938 р. Реабілітований 
в 1989 році. 

 Кундерович Матрьона Адамівна, 1894, с. Бережна-Воля Мінської губернії, із 
селян, неосвічена, проживала на залізничній станції Бандурці Первомайського р-
ну. Домогосподарка. Заарештована у серпні 1937 р. Рішенням Особливої Наради 
при Колегії НКВС СРСР від 2.11.1937 р. засуджена до 10 років ВТТ. Реабілітована 
в 1961 році. 

 Куницький Антон Михайлович, 1900, с. Лиса Гора Благодатнівського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав у с. Лисій Горі Благодатнівського р-
ну. Хлібороб. Заарештований 22.08.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС по 
Одеській області від 1.09.1937 р. засуджений до 10 років ВТТ. Подальша доля 
невідома. Реабілітований в 1989 році. 

 Куницький Василь Андрійович, 1880, х.Батрак Первомайського р-ну, українець, із 
селян, малоосвічений, проживав на х.Батрак. Одноосібник. Заарештований 
1.02.1930 р. Рішенням Трійки при Колегії ДПУ УРСР від 7.03.1930 р. засуджений 
до 8 років ВТТ. Реабілітований в 1989 році. 

 Кухарський Михайло Йосипович, 1879, с.Любомирка Ново-Українського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав у с.Софіївці Благодатнівського р-ну. 
Колгоспник. Заарештований 20.10.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС по 
Одеській області від 23.10.1937 р. засуджений до розстрілу. Страчений 2.11.1937 р. 
Реабілітований в 1989 році. 

 Кучер Петро Миколайович, 1903, с. Синюхін Брід Первомайського р-ну, 
українець, із селян, освічений, проживав у с. Синюхіному Броді. Колгоспник. 
Заарештований 22.01.1933 р.  Особливою Нарадою при Колегії ДПУ УРСР від 
4.02.1933 р. засуджений до заслання у Північний край строком на 3 роки. 
Подальша доля невідома. Реабілітований в 1989 році. 
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роботи. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 15.08.1937 р. 
засуджена на 10 років ВТТ. Подальша доля невідома. Реабілітована в 1989 році. 

 Кренець Андрій Іванович, 1918, с.Тарасівка Первомайського р-ну, українець, із 
селян, малоосвічений, проживав у с.Тарасівці. Колгоспник. Справу припинено 
19.12.1938 р. 

 Крижановський Леонар Пилипович, 1892, с.Кумари Первомайського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав у с.Кумарах Первомайського р-ну. 
Хлібороб. Заарештований 31.01.1933 р. Особливою Нарадою при Колегії ДПУ 
УРСР від 7.02.1933 р. засуджений до заслання в Північний край строком на 3 роки. 
Подальша доля невідома. Реабілітований в 1989 році. 

 Крижановський Михайло Григорович, 1890, с.Кумари Первомайського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав у с.Кумарах Первомайського р-ну. 
Хлібороб. Заарештований 30.01.1933 р. Особливою Нарадою при Колегії ДПУ від 
3.02.1933 р. засуджений до 3 років ВТТ. Подальша доля невідома. Реабілітований в 
1989 році. 

 Крижановський Никифор Арсеньович, 1894, с.Катеринка-I Первомайського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав у с.Катеринці Первомайського р-ну. 
Хлібороб. Заарештований 21.03.1933 р. Особливою Нарадою при Колегії ДПУ від 
22.04.1933 р. засуджений до 3 років ВТТ. Подальша доля невідома. Реабілітований 
в 1989 році. 

 Крижановський Сафрон Павлович, 1885, с.Могильне Хащеватського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, проживав у с.Могильному Хащеватського р-
ну. Селянин. Рішенням Особливої Наради при Колегії ДПУ від 31.05.1929 р. 
засуджений до 3 років ВТТ. Покарання відбував у Біломор-Балттабі НКВС СРСР. 
Звільнений в 1934 р. Подальша доля невідома. 

 Криленко Петро Григорович, 1901, с.Мігія Первомайського р-ну, українець, із 
селян, малоосвічений, проживав у с.Мігії Первомайського р-ну. Хлібороб. 
Заарештований 22.01.1933 р. Особливою Нарадою при Колегії ДПУ УРСР від 
4.02.1933 р. засуджений до заслання в Північний край строком на 3 роки. 
Подальша доля невідома. Реабілітований в 1989 році. 

 Кугутенко Купріян Никифорович, 1895, м.Грушевка Первомайського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав в с.Грушевці. Колгоспник. 
Заарештований 21.01.1933 р. Особливою Нарадою при Колегії ДПУ від 4.02.1933 
р. засуджений до заслання в Північний край строком на 3 роки. Подальша доля 
невідома. Реабілітований в 1989 році. 

 Кудерський Григорій Федорович, 1868, х.Кудерський, українець, із селян, 
неосвічений, проживав у с.Катеринці Первомайського р-ну. Хлібороб. 
Заарештований 10.02.1930 р. Рішенням Трійки при Колегії ДПУ УРСР від 
20.03.1930 р. засуджений до розстрілу. Страчений 28.03.1930 р. Реабілітований в 
1988 році. 

 Кузьменко Порфорій Романович, 1895, с.Сальково Первомайського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав у с.Сальковому. Хлібороб. 
Заарештований 6.03.1929 р. Особливою Нарадою при Колегії ДПУ від 31.05.1929 
р. засуджений до 3 років ВТТ. Особливою Нарадою при Колегії ДПУ від 
14.01.1932 р. позбавлений права проживати у 12 пунктах Уральської області з 
прикріпленням до певного місця перебування строком на 3 роки. Покарання 
відбував на Соловках. Реабілітований в 1989 році. 
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Оперативною роботою групи керує керівник, який призначається 
розпорядженням Представника Президента України в Миколаївській області. 

Група є юридичною особою, має розрахунковий рахунок в банку, печатку і 
штамп. 

Діяльність групи припиняється за розпорядженням Представника Президента 
України в Миколаївській області. 

Витяг з Карного Кодексу УРСР, введенного в дію Постановою ЦВК УРСР 
від 8 червня 1927 р., затвердженою 2-ю сесією ЦВК VII скликання. 

Офіційний текст зі змінами на 1 липня 1950 р. і з додатком загальносоюзних 
актів карного законодавства. 

Витяг з Карного кодексу УРСР 1927 р. Особлива частина. Розділ 1. 

Контрреволюційні злочини. 
 
Карний Кодекс УРСР. Введений в дію Постановою ЦВК УРСР від 8 червня 

1927 р., затвердженою 2-ю сесією ЦВК VII скликання. 
Офіційний текст зі змінами на 1 липня 1950 р. і з додатком загальносоюзних 

актів карного законодавства. 
 
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 
 
Глава 1. Контрреволюционные преступления 
54_1. Контрреволюционным признается всякое действие, направленное к 

свержению, подрыву или ослаблению власти рабоче-крестьянских советов и 
избранных ими, на основании Конституции Союза ССР и конституций союзных 
республик, рабоче-крестьянских правительств Союза ССР, союзных и 
автономных республик, или к подрыву или ослаблению внешней безопасности 
Союза ССР и основных хозяйственных, политических национальных завоеваний 
пролетарской революции. 

В силу международной солидарности интересов всех трудящихся такие же 
действия признаются контрреволюционными и тогда, когда они направлены на 
всякое другое государство трудящихся, хотя бы и не входящее в Союз ССР. 

54_1а. За измену родине, т.е. за действия, совершенные гражданами Союза 
ССР в ущерб военной мощи Союза ССР, его государственной независимости или 
неприкосновенности его территории, как-то: шпионаж, выдача военной или 
государственной тайны, переход на сторону врага, бегство или перелет за 
границу,– 

высшая мера социальной защиты – расстрел с конфискацией всего 
имущества, а при смягчающих обстоятельствах – лишение свободы на срок 
десять лет с конфискацией всего имущества (См. ст. 271). 

54_1б. За те же преступления, совершенные военнослужащими, – 
высшая мера социальной защиты – расстрел с конфискацией всего 

имущества. 
54_1в.  В  случае  побега  или  перелета  за  границу военнослужащего, к 

совершеннолетним членам его семьи, если они чем-нибудь способствовали 
готовящейся или совершенной измене или, хотя бы знали о ней, но не довели об 
этом до сведения властей, применяется –  

лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией всего 
имущества. 
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Ко всем прочим совершеннолетним членам семьи изменника, жившим 
совместно с ним или находившимся на его иждивении к моменту совершения 
преступления, применяется – 

лишение избирательных прав и ссылка в отдаленные районы Сибири на пять 
лет. 

54_1г. За недонесение со стороны военнослужащего о готовящейся или 
совершенной измене – 

лишение свободы на десять лет. 
За недонесение со стороны прочих граждан (не военнослужащих) – 
лишение свободы на срок не менее шести месяцев. 
54_2. Вооруженное восстание или вторжение в контрреволюционных целях 

на советскую территорию вооруженных банд, захват власти в центре или на 
местах в тех же целях и, в частности, с целью насильственно отторгнуть от Союза 
ССР и отдельной союзной республики какую-либо часть ее территории или 
расторгнуть заключенные Союзом ССР с иностранными государствами договоры 
влекут за собою – 

высшую меру социальной защиты – расстрел или объявление врагом 
трудящихся с конфискацией имущества и с лишением гражданства союзной 
республики и тем самым гражданства Союза ССР и изгнанием из пределов Союза 
ССР навсегда с допущением при смягчающих обстоятельствах понижения до 
лишения свободы на срок не ниже трех лет с конфискацией всего или части 
имущества. 

54_3. Сношения в контрреволюционных целях с иностранным государством 
или отдельными его представителями, а равно способствование каким бы то ни 
было способом иностранному государству, находящемуся с Союзом ССР в 
состоянии войны или ведущему с ним борьбу путем интервенции или блокады, 
влекут за собою – 

меры социальной защиты, указанные в ст. 54_2. 
54_4. Оказание каким бы то ни было способом помощи той части 

международной буржуазии, которая, не признавая равноправия 
коммунистической системы  приходящей на смену капиталистической системе, 
стремится к ее свержению, а равно находящимся под влиянием или 
непосредственно организованным этой буржуазией общественным группам и 
организациям в осуществлении враждебной против Союза ССР деятельности, 
влечет за собою - 

лишение свободы на срок не ниже трех лет с конфискацией всего или части 
имущества, с повышением при особо отягчающих обстоятельствах вплоть до 
высшей меры социальной защиты – расстрела или объявления врагом 
трудящихся с конфискацией имущества и с лишением гражданства союзной 
республики и тем самым гражданства Союза ССР и с изгнанием из пределов 
Союза ССР навсегда. 

54_5. Склонение иностранного государства или каких-либо в нем 
общественных групп путем сношения с их представителями, использования 
фальшивых документов или иными средствами к объявлению войны, 
вооруженному вмешательству в дела Союза ССР или иным неприязненным 
действиям, в частности: к блокаде, к захвату государственного имущества Союза 
ССР, и союзных республик, разрыву дипломатических сношений, разрыву 
заключенных с Союзом ССР договоров и т.п. влечет за собою – 

меры социальной защиты, указанные в ст. 54_2, 
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Страчений. Дата невідома. Реабілітований в 1988 році. 

 Кочетов Олексій Олексійович, 1881, с.Мігея Первомайського р-ну, українець, із 
селян, малоосвічений, проживав у с.Мігеї. Хлібороб. Рішенням Трійки при Колегії 
ДПУ УСРР від 2.03.1930 р. засуджений до розстрілу. Страчений. Дата невідома. 
Реабілітований в 1988 році. 

 Кочетов Іван Якович, 1877, с.Мігея Первомайського р-ну, українець, із селян, 
малоосвічений, проживав у с. Мігеї. Безробітний. Заарештований 17.03.1938 р. 
Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 31.03.1938 р. засуджений до 
розстрілу. Страчений 5.04.1938 р. Реабілітований в 1989 році. 

 Кравець Микита Васильович, 1885, с.Дорожинка Первомайського р-ну, українець, 
із селян, малоосвічений, проживав у с.Дорожинці. МТС, тесляр. Заарештований 
20.01.1933 р. Рішенням Особливої Наради при Колегії ДПУ УРСР від 7.02.1933 р. 
засуджений до заслання у Північний край на 3 роки. Реабілітований в 1990 році. 

 Кравченко Григорий Омельянович, 1901, с.Мігея Первомайського р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, проживав у с.Мігеї. Колгоспник. Заарештований 
19.01.1933 р. Рішенням Особливої Наради при Колегії ДПУ УРСР від 29.09.1933 р. 
справу припинено. 

 Кравченко Омельян Костянтинович, 1870, с.Мігея Первомайського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений. Проживав у с.Мігеї. Робітник радгоспу. 
Заарештований 24.11.1932 р. Рішенням Особливої Наради при Колегії ДПУ УРСР 
від 29.09.1933 р. засуджений до 3 років ВТТ, умовно, з під варти звільнений. 
Реабілітований в 1968 році. 

 Кравченко Петро Трохимович, 1889, с.Ульяніне Київської губернії, українець, із 
селян, освіта початкова, проживав у с.Підгур'ї Первомайського р-ну. Селянин. 
Рішенням Особливої Наради при Колегії ДПУ від 12.07.1929 р. засуджений на 
заслання у Північний край строком на 3 роки. Подальша доля невідома. 

 Кравченко Ясько Янтонович, 1890, с. Куца Балка Первомайського р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, проживав в с. Куцій Балці Первомайського р-ну. 
Полевод. Заарештований 20.01.1933 р. Особливою Нарадою при Колегії ДПУ 
УРСР від 8.02.1933 р. засуджений до 3 років ВТТ. Подальша доля невідома. 
Реабілітований в 1989 році. 

 Крайнєв Антон Данилович, 1903, м.Одеса, українець, із службовців, освіта вища, 
проживав у м.Брно (Чехословаччина). Викладач політехнічного інституту. 
Рішенням Військового трибуналу 7 гвардійської армії від 26.07.1945 р. засуджений 
до 10 років ВТТ. Після звільнення працював в одному з інститутів м.Одеси. Нині 
проживає у м.Первомайську. Реабілітований в 1990 році. 

 Крайтор Дмитро Акимович, 1879, с. Лиса Гора Благодатнівського р-ну, українець, 
із селян, освічений, проживав у с. Лиса Гора. Колгоспник. Заарештований 
27.01.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 1.02.1937 р. 
засуджений до 10 років ВТТ. Реабілітований в 1974 році. 

 Крайтор Іван Філімонович, 1889, с. Лиса Гора Первомайського р-ну, українець, із 
селян, малоосвічений, проживав у с. Лиса Гора. Хлібороб власного господарства. 
Рішенням Трійки при Колегії ДПУ УРСР від 12.04.1930 р. засуджений до 
розстрілу. Страчений. Дата невідома. Реабілітований в 1988 році. 

 Краснікова Євдокія Микитівна, 1882, с.Благодатне Благодатнівського р-ну, 
росіянка, із селян, неосвічена, проживала у с.Благодатному. Виконувала поденні 
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 Костенко Аврам Лук'янович, 1888, с. Синюхін Брід Первомайського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав у м.Первомайську. Візник пошти 
районної контори зв'язку. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 
10.05.1938 р. засуджений до розстрілу. Страчений 2.06.1938 р. Реабілітований в 
1957 році. 

 Костенко Микола Фомич, 1899, с.Мігія Первомайського р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, проживав у с.Мігії. Колгоспник. Заарештований 22.01.1933 р. 
Особливою Нарадою при Колегії ДПУ від 4.02.1933 р. засуджений до 3 років ВТТ. 
Подальша доля невідома. Реабілітований в 1989 році. 

 Костик Микита Федорович, 1898, с.Кримка Первомайського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, проживав у с.Кримці Первомайського р-ну. Власник 
господарства. Заарештований 31.01.1933 р. Особливою Нарадою при Колегії ДПУ 
від 11.04.1933 р. засуджений до заслання в Північний край строком на 3 роки. 
Подальша доля невідома. Реабілітований в1989 році. 

 Костуренко Олександр Пилипович, 1897, с.Лукашевка Первомайського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав у с.Лукашевці. Власник 
господарства. Заарештований 1.01.1933 р. Особливою Нарадою при Колегії ДПУ 
від 1.02.1933 р. засуджений до 3 років ВТТ. Подальша доля невідома. 
Реабілітований в 1989 році. 

 Котниш Марія Михайлівна, 1899, с. Ново-Українка Одеської області, українка, із 
службовців, освіта початкова, проживала у м.Первомайську. Комендант готелю. 
Рішенням Наркома Внутрішніх Справ СРСР від 16.11.1936 р. засуджена до 
розстрілу. Померла в таборі 10.09.1943 р. Реабілітована в 1959 році. 

 Котовський Іван Гаврилович, 1886, с. Б.Шайторове Одеської області, українець, із 
селян, освіта початкова, проживав у с. Б.Шайторове. Колгоспник колгоспу ім. 
Шевченка. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 15.09.1937 р. 
засуджений до розстрілу. Страчений 21.09.1937 р. Реабілітований в 1957 році. 

 Коцюбинський Євген Васильович, 1894, с.Березки Кривоозерського р-ну, 
українець, із селян, освіта вища, проживав у м.Первомайську. Вчитель школи №2. 
Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 20.04.1938 р. засуджений до 
розстрілу. Страчений 29.04.1938 р. Реабілітований в 1955 році. 

 Кочеров Макар Іванович, 1895, с.Благодатне Благодатнівського р-ну, росіянин, із 
селян, малоосвічений, проживав у с.Благодатному Благодатнівського р-ну. 
Колгоспник. Заарештований 30.10.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС по 
Одеській області від 3.11.1937 р. засуджений до розстрілу. Страчений 14.11.1937 р. 
Реабілітований в 1989 році. 

 Кочетов Микита Іванович, 1895, с.Мігея Первомайського р-ну, українець, із селян, 
малоосвічений, проживав у с.Мігеї. Колгоспник. Заарештований 28.07.1937 р. 
Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 15.08.1937 р. засуджений до 
розстрілу. Страчений 18.08.1937 р. Реабілітований в 1963 році. 

 Кочетов Микита Іванович, 1895, с.Мігія Первомайського р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, проживав у с.Мігії. Колгоспник. Заарештований 22.01.1933 р. 
Особливою Нарадою при Колегії ДПУ УРСР від 4.02.1933 р. засуджений до 3 
років ВТТ. Подальша доля невідома. Реабілітований в1989 році. 

 Кочетов Олексій Олексійович, 1881, с.Мігея Первомайського р-ну, українець, із 
селян, малоосвічений, проживав у с.Мігеї. Хлібороб. Заарештований 11.01.1930 р. 
Рішенням Трійки при Колегії ДПУ УРСР від 2.03.1930 р. засуджений до розстрілу. 
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54_6. Шпионаж, т.е. передача, похищение или собирание с целью передачи 
сведений, являющихся по своему содержанию специально охраняемой 
государственной тайной, иностранным государствам, контрреволюционным 
организациям или частным лицам влечет за собою – 

лишение свободы на срок не ниже трех лет с конфискацией всего или части 
имущества, 

а в тех случаях, когда шпионаж вызвал или мог вызвать особо тяжелые 
последствия для интересов Союза ССР, – 

высшую меру социальной защиты – расстрел или объявление врагом 
трудящихся с конфискацией имущества, с лишением гражданства союзной 
республики и тем самым гражданства Союза ССР и с изгнанием из пределов 
Союза ССР навсегда (См. ст. 27_1). 

Передача, похищение или собирание с целью передачи экономических 
сведений, не составляющих по своему содержанию специально охраняемой 
государственной тайны, но не подлежащих оглашению по прямому запрещению 
закона или распоряжению руководителей ведомств, учреждений и предприятий, 
за вознаграждение  или  безвозмездно организациям  и  лицам, указанным выше, 
влекут за собою – 

лишение свободы на срок до трех лет. 
Примечание 1. Специально охраняемой государственной тайной считаются 

сведения, перечисленные в особом перечне, – утверждаемом Советом Народных 
Комиссаров Союза ССР по согласованию с советами народных комиссаров 
союзных республик и опубликовываемом во всеобщее сведение. 

Примечание 2. В отношении шпионажа лиц, упомянутых в ст. 206_1, 
сохраняет силу ст. 206_24 (С изданием закона об измене Родине (статьи 54_1а, 
54_1б) 2-е примечание фактически утратило силу). 

54_6а. За разглашение сведений, составляющих государственную тайну, 
совершенное лицами, которым были доверены эти сведения или которые могли 
получить эти сведения в силу своего служебного положения, поскольку эти 
действия не могут быть квалифицированы как измена Родине или шпионаж, – 

заключение в исправительно-трудовой лагерь на срок от восьми до 
двенадцати лет. 

За разглашение частными лицами сведений, составляющих государственную 
тайну, поскольку эти действия не могут быть квалифицированы как измена 
Родине или шпионаж,– 

заключение  в  исправительно-трудовой  лагерь  на срок от пяти до десяти 
лет. 

За заявку или передачу за границу изобретений, открытий и  технических 
усовершенствований, составляющих государственную тайну, сделанных в 
пределах СССР, а также сделанных за границей гражданами СССР, 
командированными государством, если эти преступления не могут быть 
квалифицированы как измена Родине или шпионаж, – 

заключение  в  исправительно-трудовой  лагерь  на срок от десяти до 
пятнадцати  лет. 

Примечание.  Специально  охраняемой государственной тайной считаются 
сведения,  перечень которых установлен Советом Министров СССР в его 
постановлении от 8 июня 1947 г. 

54_6б. За утрату должностными лицами материалов, документов и изданий, 
содержащих сведения, составляющие государственную тайну, если эти действия 
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по своему характеру не влекут за собой по закону более тяжкого наказания, – 
заключение  в  исправительно-трудовой  лагерь  на срок от четырех до шести 

лет. 
За то же преступление, если оно повлекло за собой тяжелые последствия, – 
заключение  в  исправительно-трудовой  лагерь  на срок от шести до десяти 

лет. 
54_7. Подрыв государственной промышленности транспорта, торговли, 

денежного обращения или кредитной системы, а равно кооперации, совершенный 
в контрреволюционных целях путем соответствующего использования 
государственных учреждений и предприятий или  противодействия   их   
нормальной   деятельности, а равно использование государственных учреждений 
и предприятий и противодействие их деятельности, совершенное в интересах 
бывших собственников или заинтересованных  капиталистических  организаций, 
влекут за собою – 

применение мер социальной защиты, указанных в ст. 54_21). 
54_8. Совершение террористических актов, направленных против 

представителей советской власти или деятелей революционных рабочих и 
крестьянских организаций и участие в выполнении таких актов хотя бы и лицами, 
не принадлежащими к контрреволюционной организации, влекут за собою – 

меры социальной защиты, указанные в ст. 54_2. 
54_9. Разрушение или повреждение с контрреволюционной целью взрывом, 

поджогом или другими способами железнодорожных или иных путей и средств 
сообщения, средств народной связи, водопровода, общественных складов и иных 
сооружений или государственного или общественного имущества влечет за 
собою – 

меры социальной защиты, указанные в ст. 54_2 (См. ст. 27_1). 
54_10. Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву 

или ослаблению советской власти или к совершению отдельных 
контрреволюционных преступлений (ст.ст. 54_2–54_9), а равно распространение 
или изготовление, или хранение литературы того же содержания, влекут за собою 
– 

лишение свободы на срок не ниже шести месяцев. 
Те же действия при массовых волнениях или с использованием религиозных 

или национальных предрассудков масс, или в военной обстановке, или в 
местностях, объявленных на военном положении, влекут за собою – 

меры социальной защиты, указанные в ст. 54_2. 
54_11. Всякого рода организационная деятельность, направленная к 

подготовке или совершению предусмотренных в настоящей главе преступлений, 
а равно участие в организации, образованной  для подготовки или совершения  
одного  из преступлений, предусмотренных настоящей  главой, влекут  за собою 
меры  социальной защиты, указанные в соответствующих статьях настоящей 
главы. 

54_12. Недонесение о достоверно известном готовящемся или совершенном 
контрреволюционном преступлении влечет за собою – 

лишение свободы не ниже шести месяцев. 
54_13. Активные действия или активная борьба против рабочего класса и 

революционного движения, проявленные на ответственной или секретной 
(агентура) должности при царском строе или у контрреволюционных 
правительств в период гражданской войны, влекут за собою – 
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українець, із селян, освіта початкова, проживав у с.Разношинці. Хлібороб. 
Рішенням Особливої Наради при Колегії ОДПУ УСРР від 19.12.1937 р. 
засуджений до заслання у Сибір на 3 роки. Подальша доля невідома. 

 Коновальчук Конон Кіндратович, 1890, с.Катерінівка-2 Первомайського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, проживав у с.Катеринівці-2. Заарештований 
31.01.1933 р. Особливою Нарадою при Колегії ДПУ від 11.02.1933 р. засуджений 
до 3 років ВТТ. Подальша доля невідома. Реабілітований в 1989 році. 

 Коновальчук Конон Кіндратович, 1890, с.Струково Херсонської губернії, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав у с.Катеринівці Первомайського р-
ну. Колгоспник. Заарештований 2.12.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС по 
Одеській області від 6.12.1937 р. засуджений до 10 років ВТТ. Подальша доля 
невідома. Реабілітований в 1989 році. 

 Конуп Матвій Іванович, 1878, м. Валігоцулове (Молдавія), молдаванин, із селян, 
освічений, проживав у м.Первомайську. Безробітний. Рішенням Трійки при 
УНКВС по Одеській області від 23.03.1938 р. засуджений до розстрілу. Страчений 
28.03.1938 р. Реабілітований в 1957 році. 

 Корецький Максим Пантелейович, 1895, с.Мігія Первомайського р-ну, українець, 
із селян, малоосвічений, проживав у с. Мігії Первомайського р-ну. Бригадир. 
Заарештований  22.01.1933 р. Особливою Нарадою при Колегії ДПУ від 4.02.1933 
р. засуджений до заслання в Північний край строком на 3 роки. Подальша доля 
невідома. Реабілітований в 1989 році. 

 Корж Іван Федосійович, 1889, с.Кумари Врадіївського р-ну, українець, із селян, 
малоосвічений, проживав у с.Катеринці Первомайського р-ну. Лісгосп, робітник. 
Заарештований 21.04.1938 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області 
від 5.05.1938 р. засуджений до розстрілу. Страчений 25.05.1938 р. Реабілітований в 
1961 році. 

 Корнієнко Дмитро Пилипович, 1888, с.Шостовка Н-Бродського р-ну, українець, із 
селян, освічений, проживав у колгоспі. Сторож. Заарештований 15.09.1937 р. 
Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 26.09.1937 р. засуджений до 
розстрілу. Страчений 14.10.1937 р. Реабілітований в 1989 році. 

 Корчевий Спиридон Олексійович, 1882, с.Красноселка Вінницької області 
українець, із селян, малоосвічений, проживав у м.Первомайську. Робітник 
шовкорадгоспу. Заарештований 25.04.1938р. Рішенням Трійки при УНКВС по 
Одеській області від 6.05.1938р. засуджений до розстрілу. Страчений 31.05.1938р. 
Реабілітований в 1960 році. 

 Корчевний Сергій Григорович, 1876, с.Поронівка Первомайського р-ну, українець, 
із селян, малоосвічений, проживав у с.Поронівці. Робітник колгоспу. 
Заарештований 31.10.1937 р. Справу припинено 3.11.1937 р. 

 Корєнков Костянтин Єгорович, 1893, с.Кучерган (АМРСР), українець, із селян, 
малоосвічений, проживав у с.Богословка Благодатнівського р-ну. Коваль колгоспу. 
Заарештований 27.07.1937 р. Рішенням ТРійки при УНКВС по Одеській області 
від 1.09.1937 р. засуджений до 8 років ВТТ. Подальша доля невідома. 
Реабілітований в 1989 році. 

 Косевич Павло Петрович, рік народження невідомий, с.Александрівка Довго-
Пристанського р-ну, українець, із селян, освічений, проживав у с.Александрівці. 
Хлібороб. Рішенням Первомайського районного відділення ДПУ від 14.01.1932 р. 
справу припинено. 
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селян, малоосвічений, проживав в с.Мігії. Хлібороб Заарештований 23.01.1933 р. 
Особливою Нарадою при Колегії ДПУ УРСР від 4.02.1933 р. засуджений до 
заслання в Північний край строком на 3 роки. Подальша доля невідома. 
Реабілітований в 1989 році. 

 Коваленко Іван Павлович, 1885, с.Мігея Первомайського р-ну, українець, із селян, 
малоосвічений, проживав у с.Мігеї. Колгоспник. Заарештований 27.07.1937 р. 
Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 15.08.1937 р. засуджений до 
розстрілу. Страчений 18.08.1937 р. Реабілітований в 1963 році. 

 Коваленко Іван Павлович, 1885, с.Мігія Первомайського р-ну, українець, із селян, 
малоосвічений, проживав у с.Мігії Первомайського р-ну. Колгоспник. 
Заарештований 22.01.1933 р. Особливою Нарадою при Колегії ДПУ  від 4.02.1933 
р. засуджений до заслання в Північний край строком на 3 роки. Подальша доля 
невідома. Реабілітований в 1989 році. 

 Коваль Олександр Омельянович, 1907, с.Солгутове Первомайського округу, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав у с.Солгутовому. Хлібороб. 
Заарештований 2.03.1930 р. Справу припинено 9.05.1930 р. 

 Коваль-Лохманюк Володимир Федотович, 1890, с.Струнькове Первомайського 
округу, українець, із селян, малоосвічений, проживав у с.Струнькове. Хлібороб. 
Заарештований 2.03.1930 р. Рішенням Трійки при Колегії ДПУ УРСР від 9.05.1930 
р. засуджений до 3 років ВТТ. Реабілітований в 1989 році. 

 Ковальов Єгор Семенович, 1870, с. Лиса Гора Благодатнівського р-ну, українець, із 
селян, малоосвічений, проживав у с. Лиса Гора. Безробітний. Рішенням Трійки при 
УНКВС по Одеській області від 1.09.1937 р. засуджений до 10 років ВТТ. 
Реабілітований. Дата невідома. 

 Ковальчук Марія Георгіївна, 1891, с.Замчет Кишинівського повіту, молдаванка, із 
селян, малоосвічена, проживала у м.Первомайську. Прибиральниця районного 
архіву. Рішенням Наркома Внутрішніх Справ СРСР Єжова і Прокурора СРСР 
Вишинського від 27.11.1937 р. засуджена до розстрілу. Страчена 8.12.1937 р. 
Реабілітована в 1957 році. 

 Козаченко Семен Васильович, 1884, с. Кам'яний Міст Первомайського р-ну, 
українець, із селян, освіта середня, проживав у с.Степківці Первомайського р-ну. 
Бухгалтер заводу. Справу припинено 23.05.1933 р. 

 Козловська Ганна Іванівна, 1887, с.Судки Вінницької області, українка, із селян, 
малоосвічена, проживала у м.Первомайську. Безробітна. Заарештована 8.02.1935 р. 
Особливою Нарадою при Наркомі Внутрішніх Справ СРСР від 16.09.1935 р. 
засуджена до 3 років ВТТ. Покарання відбувала у Картабі НКВС. Реабілітована в 
1989 році. 

 Колєсніков Федір Сафронович, 1892, с. Синюхін Брід Первомайського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав у с. Синюхіному Броді 
Первомайського р-ну. Власник господарства. Заарештований 3.01.1933 р. 
Особливою Нарадою при Колегії ДПУ  від 17.01.1933 р. засуджений до 3 років 
ВТТ. Подальша доля невідома. Реабілітований в1989 році. 

 Колісніченко Іван Йосипович, 1898, с. Лиса Гора Первомайського р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, проживав у с. Лисій Горі. Колгоспник. Рішенням Трійки 
при УНКВС по Одеській області від 27.11.1937 р. засуджений до розстрілу. 
Страчений 13.12.1937 р. Реабілітований в 1989 році. 

 Кондратенко Микола Феофілович, 1905, с.Разношинці Первомайського р-ну, 
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меры социальной защиты, указанные в ст. 54_2. 
54_14. Контрреволюционный саботаж т.е. сознательное неисполнение кем-

либо определенных обязанностей или умышленно небрежное их исполнение со 
специальной целью ослабления власти правительства и деятельности 
государственного аппарата, влечет за собою – 

лишение свободы на срок не ниже одного года с конфискацией всего или 
части имущества, с повышением при особо отягчающих обстоятельствах вплоть 
до высшей меры социальной защиты – расстрела с конфискацией имущества. 

 
 

ЗАКОН Української Радянської Соціалістичної Республіки “Про 

реабілітацію жертв політичних репресій на Україні” 
 

м.Київ. 17 квітня 1991 року. 
 
Після 1917 року, в період громадянської війни і наступні десятиріччя, на 

землі України пролилося багато людської крові. Мільйони безвинних людей на 
підставі антигуманних і антидемократичних законів та внаслідок прямого 
беззаконня і свавілля зазнали переслідувань за свою політичну діяльність, 
висловлювання та релігійні переконання. Особливо тяжкою спадщиною 
минулого є масові репресії, які чинились сталінським режимом та його 
провідниками в республиці. При судових і позасудових розправах грубо 
нехтувались норми Конституції, покликані охороняти права і свободи громадян, 
елементарні норми судочинства. 

Відмічаючи, що частину осіб, репресованих у 30-40-х і на початку 50-х років, 
уже поновлено в правах на підставі законодавства Союзу РСР, Верховна Рада 
Української РСР вважає, що реабілітація жертв політичних репресій повинна 
охоплювати увесь період після 1917 року до моменту набрання чинності цим 
Законом і поширюватись на осіб, необгрунтовано засуджених за цей час судами 
Української РСР або репресованих на території республіки іншими державними 
органами в будь-якій формі, включаючи позбавлення життя чи волі, переселення 
в примусовому порядку, вислання і заслання за межі республіки, позбавлення 
громадянства, примусове поміщення до лікувальних закладів, позбавлення чи 
обмеження інших громадянських прав або свобод з мотивів політичного, 
соціального, класового, національного і релігійного характеру. 

Верховна Рада Української РСР засуджує репресії і відмежовується від 
терористичних методів керівництва суспільством, висловлює співчуття жертвам 
необгрунтованих репресій, їх рідним і близьким, проголошує намір неухильно 
добиватись відновлення справедливості, усунення наслідків свавілля і порушень 
громадянських прав, прагне забезпечити посильну на цей час компенсацію 
матеріальної і моральної шкоди, заподіяної незаконними репресіями 
реабілітованим та їх сім'ям та гарантує народу України, що подібне ніколи не 
повториться, що права людини і законність будуть свято додержуватись. 

Цим Законом ліквідуються наслідки беззаконня, допущені з політичних 
мотивів до громадян Української РСР, поновлюються їх права, встановлюється 
компенсація за незаконні репресії та пільги реабілітованим. 

Стаття 1. Вважати реабілітованими осіб, які з політичних мотивів були 
необгрунтовано засуджені судами або піддані репресіям позасудовими органами, 
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в тому числі "двійками", "трійками", особливими нарадами і в будь-якому іншому 
позасудовому порядку, за вчинення на території України діянь, кваліфікованих як 
контрреволюційні злочини за кримінальним законодавством Української РСР до 
набрання чинності Законом СРСР "Про кримінальну відповідальність за державні 
злочини "від 25 грудня 1958 року, за винятком осіб, зазначених у статті 2 цього 
Закону. 

Визнати реабілітованими також громадян, засуджених за: 
- антирадянську агітацію і пропаганду за статтею 7 Закону СРСР "Про 

кримінальну відповідальність за державні злочини" від 25 грудня 1958 року і 
статтею 62 Кримінального кодексу Української РСР від 28 жовтня 1989 року 
"Про затвердження Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 14 квітня 
1989 року "Про внесення змін і доповнень до Кримінального і Кримінально-
процесуального кодексів Української РСР"; 

- поширення завідомо неправдивих вигадок, що порочать радянський 
державний і суспільний лад, тобто за статтею 187 Кримінального кодексу 
Української РСР; 

- поширення законів про відокремлення церкви від держави і школи від 
церкви, посягання на особу та права громадян під приводом справляння 
релігійних обрядів, якщо вчинені дії не були поєднані з заподіянням шкоди 
здоров'ю громадян чи статевою розпустою. 

Підлягають реабілітації також особи, щодо яких з політичних мотивів 
застосовано примусові заходи медичного характеру. 

Стаття 2. Реабілітації не підлягають особи, щодо яких у матеріалах 
крімінальних справ є сукупність доказів, які підтверджують обгрунтованість 
притягнення  їх до відповідальності за: 

- зраду Батьківщині, шпигунство, диверсії, шкідництво, саботаж, 
терористичні акти; 

- злочини проти людства і людяності, каральні акції щодо мирного населення, 
вбивства, мордування громадян і посібництво в цьому окупантам у період 
Великої Вітчизняної війни; 

- організацію збройних формувань, які чинили вбивство, розбої, грабежі та 
інші насильства; 

- збройні вторгнення на територію України та особисту участь у вчиненні цих 
злочинів. 

Не підлягяють реабілітації також особи, засуджені за злочини проти 
правосуддя, пов'язані з застосуванням репресій, навіть якщо вони самі згодом 
зазнали репресій. 

Стаття 3. Реабілітувати всіх громадян, засланих і висланих з постійного місця 
проживання та позбавлених майна за рішенням органів державної влади і 
управління з політичних, соціальних, національних, релігійних та іншіх мотивів 
під приводом боротьби з куркульством, противниками колективізації, так 
званими бандпосібниками та їх сім'ями. 

Стаття 4. Поновити реабілітованих в усіх громадських правах у тому числі в 
праві проживання в населених пунктах і місцевостях, в яких вони постійно 
проживали до репресій, поширивши це право на членів їх сімей. 

Визнати недійсними пов'язані з застосуванням репресій рішення про 
позбавлення державних нагород, учених ступенів, військових, спеціальних і 
почесних звань, пенсій та інших прав. 

За бажанням реабілітованого або його родичів у разі смерті реабілітованого 
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від 22.12.1937 р. засуджений до розстрілу. Страчений 28.12.1937 р. Реабілітований 
в 1989 році. 

 Кириленко Григорий Савич, 1895, с.Кошниця Дубосарського р-ну, українець, із 
духовенства, освіта середня, проживав у м.Первомайську. Робітник майстерні по 
виготовленню тари. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 
23.03.1938 р. засуджений до розстрілу. Страчений 28.03.1938 р. Реабілітований в 
1957 році. 

 Китик Петро Лукашевич, 1902, с.Грушівка Первомайського р-ну, українець, із 
селян, малоосвічений, проживав у с.Грушівці. Колгоспник. Заарештований 
15.01.1933 р. Справу припинено 22.05.1933 р. 

 Клименко Опанас Никифорович, 1887, с. Синюхін Брід Первомайського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав у с. Синюхіному Броді 
Первомайського р-ну. Чорнороб. Заарештований 29.12.1932 р. Рішенням Трійки 
при Колегії ДПУ від 20.01.1933 р. засуджений до 5 років ВТТ. Подальша доля 
невідома. Реабілітований в 1989 році. 

 Клименюк Йосип Іванович, 1878, с.Катеринівка Первомайського р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, проживав у с.Катеринівці. Хлібороб. Рішенням 
Особливої Наради при Колегії ДПУ УСРР від 2.01.1931 р. засуджений до заслання 
у Північний край на 3 роки. Реабілітований в 1990 році. 

 Клодескул Василь Костянтинович, 1880, с.Гечунов (Бессарабія), молдаванин, із 
духовенства, проживав у м.Первомайську. Вагар артілі "Граніт". Рішенням Трійки 
при УНКВС по Одеській області від 17.11.1937 р. засуджений до розстрілу. 
Страчений. Дата невідома. Реабілітований в 1956 році. 

 Книшов Гаврило Ульянович, 1902, м.Бендери, росіянин, із селян, освіта початкова, 
проживав у с.Благодатне Благодатнівського р-ну. Голова районної спілки. 
Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 25.09.1938 р. засуджений до 
розстрілу з конфіскацією майна. Страчений 1.10.1938 р. Реабілітований в 1957 
році. 

 Князєв Михайло Миколайович, 1892, с.Пушкарне Курської області, росіянин, із 
селян, освіта початкова, проживав у с.Мігея Первомайського р-ну. Бухгалтер 
млина. Рішенням слідчого Златоустівського відділу НКДБ Чернухіна від 
24.07.1943 р. справу припинено. 

 Кобзаренко Дмитро Максимович, 1901, с.Стоянове Одеської області, українець, із 
селян, малоосвічений, проживав у м.Первомайську. Різнороб комунального 
господарства. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 10.05.1938 р. 
засуджений до розстрілу. Страчений 2.06.1938 р. Реабілітований в 1957 році. 

 Кобилковський Федір Іванович, 1880, с.Баламутівка Київської губернії, українець, 
із духовенства, освіта середня, проживав у м.Первомайську. Сторож заводу. 
Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 17.11.1937 р. засуджений до 
розстрілу. Страчений. Дата невідома. Реабілітований в 1956 році. 

 Коблик Антон Максимович, 1893, с. Синюхін Брід Первомайського р-ну, 
українець, із робітників, освіта початкова. Заступник начальника депо залізничної 
станції Підгородна. Рішенням Трійки при УНКВС по Вінницькій області від 
23.04.1938 р. засуджений до 8 років ВТТ. Покарання відбував у Комі АРСР. 
Рішенням Верховного Суду Комі АРСР від 23.10.1943 р. звільнений у зв'язку із 
хворобою. Помер 15.08.1946 р. Реабілітований в 1968 році. 

 Коваленко Миран Петрович, 1897, с.Мігія Первомайського р-ну, українець із 
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 Карпенко Михайло Федорович, 1872, м.Первомайськ, українець, із робітників, 
малоосвічений. проживав у м.Первомайську. Рішенням Трійки при УНКВС по 
Одеській області від 26.06.1937 р. засуджений до 10 років ВТТ. Реабілітований в 
1957 році. 

 Карпов Михайло Миколайович, 1905, с. Синюхін Брід Первомайського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав у с. Синюхіному Броді. Колгоспник. 
Заарештований 3.01.1933 р. Рішенням Особливої Наради при Колегії ДПУ УРСР 
від 9.04.1933 р. засуджений до заслання у Північний край на 3 роки умовно. 
Реабілітований в 1990 році. 

 Качанов Фадей Селівестрович, 1899, с.Новоселівка Благодатнівського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, проживав у с.Новоселівці. Хлібороб. 
Рішенням Особливої Наради при Колегії ДПУ від 16.08.1929 р. засуджений до 
заслання у Північний край на 3 роки. Подальша доля невідома.  

 Качеровський Віталій Іванович, 1906, с.Онітковці (Польща), українець, із 
духовенства, освіта середня, проживав у м.Первомайську. Священик. Рішенням 
Трійки при УНКВС по Одеській області від 17.11.1937 р. засуджений до розстрілу. 
Страчений. Дата невідома. Реабілітований в 1956 році. 

 Кашинський Гнат Іванович, 1890, с.Столбець Волинської губернії, поляк, із 
робітників, неосвічений, проживав у м.Первомайську. Помічник машиніста на 
Первомайській ГЕС. Рішенням Наркома Внутрішніх Справ СРСР Єжова і 
Прокурора СРСР Вишинського від 26.10.1937 р. засуджений до розстрілу. 
Страчений 11.11.1937 р. Реабілітований в 1958 році. 

 Кваснєвський Франц Войцехович, 1901, Вінницька область, поляк, із селян, освіта 
початкова, проживав у с. 2-й Катеринці Первомайського р-ну. Колгоспник. 
Заарештований 16.02.1938 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області 
від 15.10.1938 р. засуджений до розстрілу з конфіскацією майна. Страчений 
25.10.1938 р. Реабілітований в 1960 році. 

 Квасов Ілларіон Дмитрович, 1897, с.Чайчинц (Польща), українець, із службовців, 
освіта вища, проживав у м.Первомайську. Директор Первомайського 
педагогічного училища. Заарештований 10.01.1938 р. Рішенням Особливої Наради 
при Наркомі Внутрішніх Справ СРСР від 29.10.1939 р. засуджений до 8 років ВТТ. 
Реабілітований в 1956 році. 

 Кевереловський Сергій Миколайович, 1893, с.Благодатне Первомайського повіту, 
росіянин, із селян, малоосвічений, проживав у с.Благодатному. Хлібороб. 
Заарештований 18.01.1921 р. Справу припинено 26.03.1921 р. 

 Келлер Людвіг Іванович, 1908, с.Мандрове Біляєвського р-ну, німець, із селян, 
освіта середня, проживав у м.Первомайську. Бригадир млину. Заарештований 
2.03.1938 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 27.09.1938 р. 
засуджений до розстрілу з конфіскацією майна. Страчений 7.10.1938 р. 
Реабілітований в 1960 році. 

 Кибук Іван Миколайович, 1867, с. Осипове-Жакчик Хащеватського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав у с. Осипове-Жакчику. Хлібороб. 
Рішенням Особливої Наради при Колегії ОДПУ УСРР від 15.12.1929 р. звільнений 
з прикріпленням до певного місця проживання на 3 роки. 

 Киваковський Йосип Олександрович, 1890, м.Остроч (Польща), поляк, із селян, 
освіта вища, проживав у м.Первомайську. Завідуючий ветеринарної лікарні. 
Заарештований 11.12.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області 

15 Відомості про громадян, що зазнали політичних репресій 15 Первомайський район 

повідомлення про реабілітацію має бути безкоштовно опубліковано в пресі чи 
іншим способом доведено до відома громадськості за місцем роботи або 
проживання реабілітованого. 

Стаття 5. Встановити для осіб, які відбували покарання у вигляді позбавлення 
волі або примусового поміщення у лікувальні заклади і згодом реабілітовані 
відповідно до статті 1 цього Закону, грошову компенсацію у розмірі 140 
карбованців за кожний місяць позбавлення волі, але не більш як 12 тисяч 
карбованців. Одноразово як грошова компенсація реабілітованій особі 
виплачується до 3000 карбованців, а решта належних грошей - протягом 
наступних 5 років.  

Вилучені будівлі та інше майно по можливості (якщо будинок незайнятий, а 
майно збереглося) повертається реабілітованому або його спадкоємцям натурою. 
При відсутності такої можливості заявнику відшкодовується вартість будівель та 
майна. 

Не підлягають поверненню (компенсації) будівлі та інше майно, що було 
націоналізовано (муніціпалізовано) на підставі відповідних нормативних актів.  

Заяви про компенсацію та повернення майна подаються не пізніше трьох 
років з моменту набрання чинності цим Законом або з дня одержання особою 
довідки про реабілітацію згідно з цим Законом. 

Порядок виплати компенсації, повернення майна або відшкодування його 
вартості реабілітованим регулюється Положенням, затвердженим Радою 
Міністрів Української РСР. 

Стаття 6. Реабілітованим громадянам відповідно до статті 1 цього Закону час 
тримання під вартою, відбування покарання в місцях позбавлення волі, заслання 
або перебування на примусовому лікуванні зараховується у потрійному розмірі в 
стаж роботи для призначення трудових пенсій. 

Реабілітованим громадянам, які потребують поліпшення житлових умов, 
надається право на першочергове одержання житла. В разі смерті реабілітованої 
особи це право зберігається за одним з подружжя, якщо вони не створили нову 
сім'ю, а також за батьками і дітьми, які проживали спільно до арешту і у зв'язку з 
застосуванням репресій втратили право на займане жиле приміщення та 
потребують поліпшення житлових умов. 

Реабілітовані особи, які проживають у сільській місцевості, мають право на 
одержання безпроцентної позики та першочергове забезпечення будівельними 
матеріалами для будівництва житла. 

Якщо реабілітована особа згідно з статтею 1 цього Закону стала інвалідом 
внаслідок репресій або є пенсіонером, їй надається також право на: 

- одержання пільгових путівок для санаторно-курортного лікування та 
відпочинку; 

- право на безплатне забезпечення автомобілем класу ЗАЗ-968М при 
наявності відповідних медичних показників; 

- безплатний проїзд усима видами міського пасажирського (крім таксі) та на 
автомобільному транспорті загального користування (за винятком таксі) в 
сільській місцевості в межах адміністративного району; 

- зниження оплати жилої площі та комунальних послуг на 50 процентів в 
межах норм, передбачених чинним законодавством;  

- позачергове надання медичної допомоги і на 50 процентів зниження 
вартості ліків за рецептом; 

- переважне право на вступ до садівницьких товариств, першочергове право 
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на вступ до житлово-будівельних кооперативів; 
- першочергове встановлення телефону. 
Особи, реабілітовані відповідно до цього Закону, мають право на безплатну 

консультацію адвокатів з питань, пов'язаних з реабілітацією. 
Реабілітованим, які мають право на передбачені цим Законом пільги, 

видається посвідчення єдиного зразка, що затверджується Радою Міністрів 
Української РСР.  

Видача цього посвідчення проводиться за місцем проживання виконкомами 
відповідних місцевих Рад народних депутатів. 

Чинність статей 4, 5 та 6 цього Закону поширюється на жертв політичних 
репресій, що були реабілітовані до прийняття цього Закону. 

Стаття 7. Встановити такий порядок застосування статей 1 і 2 цього Закону. 
Органи прокуратури у взаємодії з органами державної безпеки проводять 

перевірки та складають відповідні висновки щодо всіх кримінальних справ, 
зазначених в статтях 1 і 2 цього Закону, рішення по яких були скасовані до 
моменту його прийняття. 

На реабілітованих осіб органи прокуратури видають відповідні довідки. 
При наявності підстав для визнання особи такою, що згідно з статтею 2 цього 

Закону підлягає реабілітації, прокурор надсилає справу з висновком: 
щодо засуджених судами - до тих же судів, які виносили останнє судове 

рішення. Справи, по яких вироки ухвалили, постанови було внесено 
ліквідованими або розформрваними судами, а також військовими трибуналами 
щодо цивільних осіб, передаються на розгляд тих судів, до підсудності яких ці 
справи віднесено чинним законодавством. Теріторіальна підсудність справи 
визначається за місцем винесення останнього судового рішення; 

щодо підданих покаранню за рішенням позасудових органів - до Верховного 
Суду Української РСР, обласних та Київського міського судів, військових 
трибуналів округів, Чорноморського флоту, на території яких застосувались 
репресії. 

Внаслідок розгляду справи суд може прийняти одне з таких рішень: 
- визнати, що особу обгрунтовано засуджено або піддано покаранню 

позасудовим органом і на неї не поширюється дія статті 1 цього Закону; 
- визнати, що особу необгрунтовано засуджено або піддано покаранню 

позасудовим органом і вона підлягає реабілітації згідно з статтею 1 цього Закону. 
При розгляді справи суд може також внести зміни до раніше винесених 

вироку, ухвали і постанови судів чи до рішення несудових органів. 
Стаття 8. Особі, яка визнана судом чи військовим трибуналом такою, що не 

підлягає реабілітації, вручається копія ухвали (постанови), а в разі визнання 
необгрунтовано засудженою або підданою покаранню за рішенням несудового 
органу - довідка про реабілітацію. 

Ухвалу (постанову) суду чи військового трибуналу може бути опротестовано 
прокурором чи головою відповідного суду або  оскаржено особою, якій 
відмовлено в реабілітації. 

Протести в порядку нагляду і за нововиявленими обставинами розглядаються 
у звичайному порядку, передбаченому нормами Кримінально-процесуального 
кодексу Української РСР. 

Стаття 9. Вирішення питань, пов'язаних з встановленням факту 
розкуркулення, адміністративного виселення, з відшкодуванням матеріальних 
збитків, поновленням трудових, житлових, пенсійних та інших прав громадян, 
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 Зідрашко Іван Опанасович, 1900, с. Лиса Гора Благодатнівського р-ну, українець, 
із селян, малоосвічений, проживав у с. Лисій Горі Первомайського р-ну. 
Колгоспник. Заарештований 22.111937 р. Рішенням Трійки при УНКВС по 
Одеській області від 27.11.1937 р. засуджений до розстрілу. Страчений 13.12.1937 
р. Реабілітований в 1989 році. 

 Зінгерт Арнольд Янович, 1895, х.Сетін (Латвія), латиш, із селян, освіта середня, 
проживав у м.Первомайську. Безробітний. Рішенням Наркома Внутрішніх Справ 
СРСР і Прокурора СРСР від 5.02.1938 р. засуджений до розстрілу. Страчений 
14.02.1938 р. Реабілітований в 1958 році. 

 Зінський Яків Андрійович, 1915, с.Плоскове Волгоцулівського р-ну, українець, із 
селян, малоосвічений, проживав у м.Первомайську. Робітник цегельного заводу. 
Заарештований 25.04.1938 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області 
від 6.05.1938 р. засуджений до розстрілу. Страчений 31.05.1938 р. Реабілітований 
в1989 році. 

 Каверний Іван Максимович, 1872, с.Воєводське Благодатнівського р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, проживав у с.Воєводському. Колгоспник. Рішенням 
Трійки при УНКВС по Одеській області від 5.05.1938 р. засуджений до розстрілу. 
Страчений 30.05.1938 р. Реабілітований в 1959 році. 

 Камінський Василь Михайлович, 1894, с. Довга Пристань Первомайського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, проживав у с. Довгій Пристані. Робітник 
колгоспу. Заарештований 22.03.1938 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській 
області від 23.03.1938 р. засуджений до розстрілу. Страчений 5.04.1938 р. 
Реабілітований в 1961 році. 

 Камінський Йосип Іванович, рік народження невідомий, с.Арченитівка 
Любашівського р-ну, українець, із селян, освіта початкова, проживав у 
м.Первомайську. Заступник бухгалтера кондитерської ф-ки. Заарештований 
30.08.1937 р. Рішенням Наркома Внутрішніх Справ СРСР Єжова і Прокурора 
СРСР Вишинського від 16.01.1938 р. засуджений до розстрілу. Страчений 
21.01.1938 р. Реабілітований в 1959 році. 

 Канацин Федір Агафонович, 1904, м.Первомайськ, українець, із селян, 
малоосвічений, проживав у м.Первомайську. Кочегар залізничної дороги. 
Заарештований 19.01.1935 р. Постановою Одеської обласної УНКВС від 
19.03.1935 р. справу припинено. 

 Карачун Григорій Денисович, 1890, с.Мігея Первомайського р-ну, українець, із 
селян, малоосвічений, проживав у с.Мігеї. Колгоспник. Заарештований 1.06.1937 
р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 15.08.1937 р. засуджений 
до розстрілу. Страчений 18.08.1937 р. Реабілітований в 1963 році. 

 Карнов Петро Федорович, 1905, с. Синюхин Брід Первомайського р-ну, українець, 
із селян, малоосвічений, проживав у с. Синюхиному Броді. Колгоспник. 
Заарештований 3.01.1933 р. Особливою Нарадою при Колегії ДПУ від 10.02.1933 
р. засуджений до 3 років ВТТ. Подальша доля невідома. Реабілітований в 1989 
році. 

 Карпенко Василь Іванович, 1885, с. Лиса Гора Благодатнівського р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, проживав у с. Лисій Горі Благодатнівського р-ну. 
Хлібороб. Заарештований 31.10.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській 
області від 3.11.1937 р. засуджений до розстрілу. Страчений. Дата невідома. 
Реабілітований в 1989 році. 
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16.03.1938 р. Реабілітований в 1959 році. 

 Заплітний Григорій Костянтинович, 1918, с.Любашевка Любашевського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав в с.Мігії Первомайського р-ну. 
Помічник моториста. Заарештований 28.07.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС 
по Одеській області від 1.09.1937 р. засуджений до 8 років ВТТ.ПОдальша доля 
невідома. Реабілітований в 1989 році. 

 Засовенко Володимир Парфентійович, 1884, с. Сухий Ташлик Первомайського р-
ну, українець, із селян, малоосвічений, проживав у с. Сухому Ташлику 
Первомайського р-ну. Хлібороб. Заарештований 25.01.1933 р. Особливою 
Нарадою при Колегії ДПУ УРСР від 4.02.1933 р. засуджений до заслання в 
Північний край строком на 3 роки. Подальша доля невідома. Реабілітований в 1989 
році. 

 Зашнайко Григорій Федорович, 1910, с. Куца Балка Первомайського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, проживав у с. Куцій Балці Первомайського р-
ну. Безробітний. Заарештований 22.03.1933р. Особливою Нарадою при Колегії 
ДПУ УРСР від 22.04.1933р. засуджений до3 років ВТТ. Подальша доля невідома. 
Реабілітований в 1989 році. 

 Збуцький Михайло Григорович, 1902, х.Отрадний Благодатнівського р-ну, поляк, 
із селян, освіта початкова, проживав у с.Софіївці Благодатнівського р-ну. 
Комірник кар'єру. Заарештований 18.10.1937 р. Рішенням Наркома Внутрішніх 
Справ СРСР Єжова і Прокурора СРСР Вишинського від 17.11.1937 р. засуджений 
до розстрілу. Страчений 1.12.1937 р. Реабілітований в 1958 році. 

 Збуцький Степан Вікентійович, 1883, с.Отрадне Благодатнівського р-ну, поляк, із 
селян, освіта початкова, проживав у с.Отрадне. Колгоспник. Рішенням Трійки при 
УНКВС по Одеській області від 15.10.1938 р. засуджений до розстрілу з 
конфіскацією майна. Страчений 25.10.1938 р. Реабілітований в 1958 році. 

 Збуцький Юліан Ілліч, 1904, с.Отрадне Благодатнівського р-ну, поляк, із селян, 
освіта початкова, проживав у с.Отрадному. Коваль кар'єру. Рішенням Наркома 
Внутрішніх Справ СРСР Єжова і Прокурора СРСР Вишинського від 17.11.1937 р. 
засуджений до розстрілу. Страчений 1.12.1937 р. Реабілітований в 1958 році. 

 Збуцький Ян Ілліч, 1899, с.Отрадне Благодатнівського р-ну, поляк, із селян, освіта 
початкова, проживав у с.Софіївці. Робітник кар'єру. Рішенням Наркома 
Внутрішніх Справ СРСР Єжова і Прокурора СРСР Вишинського від 17.11.1937 р. 
засуджений до розстрілу. Страчений 1.12.1937 р. Реабілітований в 1958 році. 

 Зеленюк Матвій Ількович, 1884, с. Криве Озеро Первомайського р-ну, українець, із 
селян, неосвічений, проживав у с. Криве Озеро. Одноосібник. Заарештований 
27.01.1930 р. Постановою помічника оперуповноваженого Первомайського 
окружного відділу ДПУ Казанкера від 9.03.1930 р. справу припинено. 

 Земба Ян Францович, 1884, с.Поремба Краківського округу, поляк, із робітників, 
малоосвічений, проживав у м.Первомайську. Завідуючий господарством середньої 
школи №17. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 22.12.1937 р. 
засуджений до розстрілу. Страчений 28.12.1937 р. Реабілітований в 1958 році. 

 Зідрашко Іван Опанасович, 1900, с. Лиса Гора Благодатнівського р-ну, українець, 
із селян, малоосвічений, проживав у с. Лисій Горі Благодатнівського р-ну. 
Колгоспник. Заарештований 22.11.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС по 
Одеській області від 27.11.1937 р. засуджений до розстрілу. Страчений 13.12.1937 
р. Реабілітований в 1989 році. 

17 Відомості про громадян, що зазнали політичних репресій 17 Первомайський район 

реабілітованих відповідно до цього Закону, покласти на обласні, міські і районні 
Ради народних депутатів. 

З цією метою Радам народних депутатів утворити штатні комісії, положення 
про які затверджується Радою Міністрів Української РСР. 

За дорученням цих комісій органи внутрішніх справ встановлюють факти 
безпідставності заслання і вислання, направлення на спецпоселення, а також 
конфіскації і відлучення майна у зв'язку з необгрунтованими репресіями і 
матеріали перевірки надсилають комісіям. 
Голова Верховної Ради Української РСР Л.Кравчук. 

 

Постанова Верховної Ради України “Про тлумачення Закону 

України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на україні" 
 

м. Киів. 24 грудня 1993 року. 
 
У зв'язку з численними запитами реабілітованих громадян, комісій по 

поновленню прав реабілітованих, інших посадових осіб та в інтересах єдиного 
поняття і вірного застосування Закону Верховна Рада постановляє: 

1. Роз'яснити, що політичний мотив репресій (стаття 1) - це застосування 
державою примусових заходів щодо противників Радянської влади у вигляді 
пред'явлення обвинувачення у вчиненні політичного (контрреволюційного) 
злочину або визнання особи соціально небезпечною у політичному відношенні за 
наявності достовірних матеріалів, застосування на цих підставах репресій у 
судовому порядку відповідно до статей 33 - 34 Кримінального кодексу 
Української РСР у редакції 1927 року та в адміністративному порядку. 

2. Територія Української РСР (стаття 1)- територія України на час прийняття 
Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні"- 17 
квітня 1991 року. 

3. Громадяни України - особи, які постійно проживали на території України 
до застосування щодо них незаконних репресій, і також такі, які з різних причин 
були переміщені за межі України. 

4. Застосування (піддання) репресій (стаття 1): 
- оголошення вироку, ухвали (постанови) позасудовим органом про 

застосування кримінального покарання, відправлення у заслання та вислання без 
пред'явлення обвинувачення у конкретному злочині; 

- винесення судом або позасудовим органом рішення про необгрунтоване 
застосування примусових заходів медичного характеру; 

- винесення постанови про арешт та перебування під вартою в разі закриття 
справи на попередньому слідстві чи у судовому порядку; 

- прийняття ряшення місцевими органами влади, службовими особами чи 
громадськими організаціями про застосування репресії в адміністративному 
порядку; 

5. Не підлягають реабілітації особи (стаття 2, частина 1), щодо яких у 
матеріалах кримінальних справ є сукупність доказів, які підтверджують їх зраду 
Батьківщині у формах, передбачених Кримінальними кодексами Української РСР 
1922, 1927, та 1961 років. 

Злочини проти миру та людства (стаття 2, частина 2) - злочини, кваліфіковані 
за Законом № 10 Контрольної Ради у Німеччині від 20 грудня 1945 року "Про 
покарання осіб, винних у військових злочинах проти миру та проти 
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людства" (стаття 2, параграф 1, пункти "а", "б", "і", "с") та згідно з Указом 
Верховної Ради СРСР від 19 квітня 1943 року "Про міру покарання для німецько-
фашистських злочинців, винних у вбивствах та мордуваннях радянських 
цивільних громадян та полонених червоноармійців, для шпигунів, зрадників 
Батьківщини з боку радянських громадян та їх посібників" 

Виходячи із загальноприйнятих принципів міжнародного права та на підставі 
наведених нормативних актів не можуть бути реабілітовані за Законом України 
"Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" засуджені громадяни 
колишнього СРСР, іноземні громадяни та особи без громадянства, які під час 
другої світової війни служили у військових формуваннях фашистської Німеччини 
та її сателітів охоронних військах СС, поліції, адміністративних органах 
окупантів. 

Підлягають реабілітації громадяни, які займали адміністративні посади в 
період тимчасової німецької окупації території України, якщо буде встановлено, 
що вони подавали допомогу партизанам, підпільникам і частинам Радянської 
Армії чи саботували виконання вимог окупаційної влади, допомагали населенню 
в приховуванні запасів продовольства та майна чи іншим шляхом сприяли 
боротьбі з окупантами. 

6. Збройні формування (стаття 2, частина 3) - стабільні угрупування осіб, які 
об'єдналися для боротьби проти державної влади, незалежно від кваліфікації дій 
їх організаторів та членів. 

7. Направлення на заслання, вислання та спеціальні поселення в 
адміністративному порядку (стаття 3) - застосування репресій на підставі рішень 
місцевих органів влади, адміністративних органів посадових осіб чи 
громадянських організацій з політичних мотивів до сімей осіб, репресованих за 
обвинуваченням у контрреволюційних злочинах; до осіб, визнаних соціально 
небезпечними у політичному відношенні, противниками колективізації; 
обвинувачених у зв'язках з так званими "ворогами народу", у приналежності до 
політичних партій тощо. 

Особи, які були незаконно вислані і заслані і згодом реабілітовані, 
поновлюються в усіх громадських правах, але на них не поширюються пільги, 
передбачені статтею 6 цього Закону. 

Не підлягають реабілітації відправлені в адміністративному порядку на 
спецпоселення радянські громадяни, які перебували під час війни у полоні, а 
також репатрийовані громадяни, які служили у стройових формуваннях німецької 
армії, поліції, спеціальних німецьких формуваннях та брали участь у 
розвідувальних, каральних та бойових діях проти Червоної Армії, партизанів, 
армій антигітлерівської коаліції та мирного населення, за винятком тих, хто 
пізніше брав активну участь у складі Червоної Армії або партизанських загонів, а 
також у лавах Опору інших держав у бойових діях проти німецько-фашистських 
військ та їх сателітів. 

Довідки про реабілітацію, згідно із статтею 3 цього Закону, видаються 
реабілітованим на їх вимогу органами внутрішніх справ за наявності у них 
відповідних документів (постанови про вислання, особистих справ на виселених 
осіб тощо), а за відсутності таких документів - районними комісіями по 
поновленню прав реабілітованих після встановлення ними факту виселення. 

8. Особи, які були засуджені неодноразово або по сукупності за політичні 
(контрреволюційні) та загальнокримінальні злочини і згодом реабілітовані 
відповідно до статті 1 Закону за діяння як політичні (контрреволюційні) злочини 
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селян, освіта початкова, проживав у с.Паранівці. Колгоспник, член правління 
колгоспу. Заарештований 14.10.1937р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській 
області від 30.11.1937р. засуджений до розстрілу. Страчений. Дата невідома. 
Реабілітований в 1961 році. 

 Жарук Прохор Іванович, 1885, с.Паранівка Первомайського р-ну, українець, із 
селян, малоосвічений, проживав у с.Паранівці. Колгоспник. Заарештований 
14.10.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 30.11.1937 р. 
засуджений до розстрілу. Страчений. Дата невідома. Реабілітований в 1961 році. 

 Жарук Тетяна Хризанівна, 1895, с.Паранівка Первомайського р-ну, українка, із 
селян, малоосвічена, проживала у с.Паранівці. Колгоспниця. Заарештована 
14.10.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 30.11.1937 р. 
засуджена до розстрілу. Страчена. Дата невідома. Реабілітована в 1961 році. 

 Жданівський Сергій Михайлович, 1894, с.Ульянівка Херсонського р-ну, українець, 
із духовенства, освіта початкова, проживав у м.Первомайську. Безробітний. 
Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 25.09.1938 р. засуджений до 
розстрілу з конфіскацією особистого майна. Страчений 01.10.1938 р. 
Реабілітований в 1958 році. 

 Жданівський Євген Михайлович, 1899, м.Голованівськ Одеської області, 
українець, із духовенства, освіта середня, проживав у м.Первомайську. Рахівник 
нафтобази. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 23.03.1938 р. 
засуджений до розстрілу. Страчений 28.03.1938 р. Реабілітований в 1957 році. 

 Живицька Ядвіга Доменіківна, 1905, м.Первомайськ, полька, із робітників, освіта 
середня, проживала у м.Первомайську. Домогосподарка. Заарештована 4.09.1937 
р. Рішенням Наркома Внутрішніх Справ СРСР Єжова і Прокурора СРСР 
Вишинського від 5.11.1937 р. засуджена до розстрілу. Страчена 18.11.1937 р. 
Реабілітована в 1970 році. 

 Жила Микола Михайлович, 1880, с.Степковка Первомайського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, проживав у с.Степковці Первомайського р-ну. 
Колгоспник. Заарештований 27.04.1938 р. Рішенням Трійки при УНКВС по 
Одеській області від 6.05.1938 р. засуджений до розстрілу. Страчений 31.05.1938 р. 
Реабілітований в 1989 році. 

 Журавський Григорій Іванович,1880, с. Березова Балка Первомайського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав на х.Владиславці Первомайського р-
ну. Хлібороб. Рішенням Особливої Наради при Колегії ДПУ від 5.07.1929 р. 
засуджений до 3 років ВТТ. Подальша доля невідома. Реабілітований в 1991 році. 

 Журченко Федір Якович, 1892, с. Данилова Балка Первомайського р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, проживав у с. Даниловій Балці. Заарештований 
22.02.1930 р. Справу припинено 17.03.1930 року. 

 Загороднюк Мефодій Антонович, 1887, с.Костянтинівка-2 Первомайського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав у с.Катеринівці Первомайського р-
ну. Одноосібник. Заарештований 30.12.1932 р. Рішенням Особливої Наради при 
Колегії ДПУ УРСР від 10.01.1933 р. засуджений до 3 років ВТТ. Реабілітований в 
1989 році. 

 Заливадний Нікон Михайлович, 1905, с.Городище Вінницької області українець, із 
селян, освіта початкова. Бригадир земляних робіт Олександрівського баластного 
кар'єру Одеської залізниці. Заарештований 2.02.1938 р. Рішенням Трійки при 
УНКВС по Одеській області від 7.03.1938 р. засуджений до розстрілу. Страчений 
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селян, освіта початкова, проживав у с.Мігії Первомайського р-ну. Хлібороб. 
Заарештований 31.03.1931 р. Справу припинено 5.06.1931 р. 

 Дяченко Опанас Семенович, 1899, с. Лиса Гора Первомайського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, проживав у с.Софіївці Лисогірського р-ну. Рішенням 
Трійки при УНКВС по Одеській області від 20.04.1938 р. засуджений до розстрілу. 
Страчений 29.04.1938 р. Реабілітований в 1957 році. 

 Діденко Опанас Тимофійович, 1873, с.Юзефпіль Первомайського р-ну, українець, 
із селян, малоосвічений, проживав у с.Юзефпіль. Робив за наймам, одноосібник. 
Заарештований  31.01.1933 р. Рішенням Особливої Наради при Колегії ДПУ УРСР 
від 11.02.1933 р. засуджений до заслання у Північний край на 3 роки умовно. 
Реабілітований в 1989 році. 

 Дідик Яків Семенович, 1910, с.Тарасівка Первомайського р-ну, українець, із селян, 
малоосвічений, проживав м.Первомайську. Робітник шовкорадгоспу. 
Заарештований 25.04.1938 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області 
від 6.05.1938 р. засуджений до розстрілу. Страчений 31.05.1938 р. Реабілітований в 
1960 році. 

 Дідур Гнат Якимович, 1888, с.Кримка Первомайського р-ну, українець, із селян, 
малоосвічений, проживав у с.Кримці. Одноосібник. Заарештований 26.01.1933 р. 
Рішенням Особливої Наради при Колегії ДПУ УРСР від 11.02.1933 р. засуджений 
до заслання у Північний край на 3 роки умовно. Реабілітований в 1989 році. 

 Дідуренко Михайло Петрович, 1886, с.Кумари Первомайського р-ну, українець, із 
селян, малоосвічений, проживав в с.Кумари. Колгоспник. Заарештований 
30.01.1933 р. Особливою Нарадою при Колегії ДПУ від 8.02.1933 р. засуджений до 
заслання в Північний край строком на 3 роки. Подальша доля невідома. 
Реабілітований в 1989 році. 

  Діордіященко Прокофій Степанович, 1904, м.Первомайськ, українець, із селян, 
малоосвічений, проживав у м.Первомайську. Власник сільгосподарства. 
Заарештований 8.02.1935 р. Особливою Нарадою при Наркомі Внутрішніх Справ 
СРСР від 16.09.1935 р. засуджений до заслання в Красноярський край строком на 5 
років. Покарання відбував у м.Красноярську. Реабілітований в 1989 році. 

 Ейнерт Рудольф Вікентійович, 1891, с.Воробйово Цебриківського р-ну, німець, із 
селян, освіта початкова, проживав у м.Первомайську. Робітник на тимчасових 
роботах. Заарештований 5.09.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській 
області від 15.09.1937 р. засуджений до 10 років ВТТ. Покарання відбував у 
Свобненському ВТТ Амурської області. Реабілітований в 1959 році. 

 Енгель Фрідріх Християнович, 1889, с.Гліксталь (Молдавія), німець, із селян, 
освіта початкова, проживав у м.Первомайську. Безробітний. Заарештований 
28.07.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 15.081937 р. 
засуджений до розстрілу. Страчений 18.08.1937 р. Реабілітований в 1989 році. 

 Енци Карл Готлібович, 1912, с. Карлс-Бад Спартаківського р-ну, німець, із селян, 
освіта неповна середня, проживав у м.Первомайську. Шофер Первомайської МТС. 
Заарештований 15.09.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області 
від 26.09.1937 р. засуджений до 8 років ВТТ. Реабілітований в 1957 році. 

 Енці Готліб Іванович, 1883, с.Фрейденталь Спартаківського р-ну, німець, із селян, 
освіта початкова, проживав у м.Первомайську. Сторож маслозаводу. 
Заарештований 5.09.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС від 15.09.1937 р. 
засуджений до розстрілу. Страчений 21.09.1937 р. Реабілітований в 1959 році.  

 Жарук Павло Іванович, 1893, с.Паранівка Первомайського р-ну, українець, із 
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із зниженням міри покарання в частині реабілітації, мають право на грошову 
компенсацію, передбачену статтею 5 Закону, за кожну репресію на підставі 
довідок про реабілітацію. 

9. Реабілітовані, згідно із статтями 1 та 3 цього Закону, особи (їх спадкоємці 
першої черги) мають право на повернення (відшкодування вартості) вилучених у 
них будинків, майна (стаття 5). Можливість повернення реабілітованому будинку 
(його частини) в натурі вирішується з урахуванням конкретних обставин: 
правомочного проживання там громадян, великого порівняно з його вартістю 
розміру затрат на перебудову, потреби у продовженні його використання для 
соціальних потреб (дитячих закладів, лікарень тощо). 

Не можуть бути повернені жилі будівлі, будинки реабілітованому (його 
спадкоємцям першої черги), якщо первинному набувачу вони були передані 
правомірно і знаходяться у його власності або перебудовані у нежилі будівлі чи 
суттєво перебудовані. 

В разі неможливості повернення будівель чи майна у натурі реабілітованому 
(його спадкоємцям першої черги) його вартість відшкодовується установами, 
органязаціями та їх правонаступниками громадянам та їх спадкоємцям, а якщо ці 
фізичні та юрідичні особи та їх правонаступники невідомі - фінансовими 
органами з коштів місцевого бюджету у розмірах, встановлених Кабінетом 
міністрів України. 

Склад майна, яке підлягає поверненню реабілітованому, встановленюється на 
підставі документів про його вилучення і реалізацію з архивів чи інших установ. 
Майно (або його компенсація) повертається спадкоємцям першої черги 
реабілітованого в разі подання свідоцтва про право на спадщину, яке 
відкривається з дня прийняття про це рішення районною Комісією з питань 
поновлення прав реабілітованих. Коло спадкоємців першої черги визначається на 
день винесення цього рішення. 

Свідоцтво про право на спадщину видається нотаріальними конторами 
достроково на підставі відповідного рішення Комісії з питань поновлення прав 
реабілітованих, яке має містити відомості про склад спадкового майна (або суму 
його відшкодування у мінімальних заробітних платах), перелік документів, на 
підставі яких встановлена належність громадянина до кола спадкоємців першої 
черги, та документів, згідно з якими встановлено факт смерті спадкодавця. 

В разі появи спадкоємців першої черги реабілітованого вони мають право 
отримати свою частку (відшкодування вартості) у спадкоємця, який оформив на 
своє ім'я спадкове майно (компенсацію), а при невирішенні цього питання між 
собою - звернутися до суду. 

Питання про спадкоємство жилого будинку при появі інших спадкоємців 
першої черги вирішується у судовому порядку. 

10. Право на безкоштовне забезпечення автомобілем (стаття 6), 
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встановленого для інвалідів класу, мають тільки реабілітовані згідно із статтею і 
цього Закону особи, які стали інвалідами внаслідок репресій і мають відповідні 
показання. 

11. Довідки або посвідчення про реабілітацію, видані у державах-республіках 
колишнього СРСР або його державними органами, чинні на теріторії України. В 
разі необхідності органи прокуратури та внутрішніх справ України роблять 
відповідний запит до органів держав-республік колишнього СРСР, які видали такі 
документи, щодо офіційних документів про підставу реабілітації та інших 
необхідних даних. 

Правоохоронні органи, архівні та інші державні установи України за запитом 
державних та громадських установ, а також приватних осіб з держав-республік 
колишнього СРСР подають правову допомогу у питаннях, пов'язаних з 
реабілітацією. 

12. Відповідно до частин четвертої тасьомої статті цього Закону обласні і 
Киівський міський суди, військові суди регіонів і Військово-морських Сил 
України вправі переглядати в порядку нагляду і за нововиявленими обставинами 
кримінальні справи, розглянуті в минулому військовими трибуналами та 
позасудовими органами, в тому числі за межами теріторії колишнього 
Радянського Союзу, щодо осіб, які на момент застосування репресій були 
громадянами України, останні судові рішення по яких винесені військовими 
трибуналами фронтів, військ МВС Українського округу та інших військових 
трибуналів, за винятком Військової колегії Верховного Суду колишнього СРСР. 

13. Якщо відповідно до частини четвертої статті 7 і статті 8 цього Закону 
особа визначається такою, що згідно із статтею 2 цього Закону не підлягає 
реабілітації, прокурор складає відповідний висновок і повідомляє про це 
заінтересованих осіб. Прокурор надсилає справу на розгляд суду тільки за 
заявами, зверненнями заінтересованих осіб, які не погоджуються з висновками 
про відмову в реабілітації. 

14. Особам, які реабілітовані у встановленому порядку до прийняття цього 
Закону (до 17 квітня 1991 року) і не мають або втратили довідки про пеабілітацію, 
такі довідки можуть бути видані органами Служби бизпеки України та 
Державного архіву України за умов, що рішення про це судових органів або 
прокуратури про їх реабілітацію є в архівних кримінальних справах. 

15. Реабілітовані або за їх згодою чи в разі їх смерті близьки родичі мають 
право знайомитись з матеріалами закритих провадженням кримінальних та 
адміністративних справ і одержувати копії документів непроцесуального 
характеру. Знайомитися з такими справами вони можуть тільки в разі, якщо в них 
немає даних, які можуть негативно вплинути на гідність, законні права та 
інтереси як самих потерпілих, їх рідних, так і інших громадян. 

Реабілітовані особи та їх спадкоємці мають право на одержання рукописів, 
фотокарток, інших особистих речей, які збереглися у справах. Державні органи 
зобов'язані повідомити рідних реабілітованого про місце його загибелі (смерті) 
при наявності таких даних. 
Голова Верховної Ради України І.Плющ. 

БЮЛЕТЕНЬ ГРОМАДЯН, ЩО ЗАЗНАЛИ 

ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ (ПЕРВОМАЙСЬКИЙ Р-Н) 
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31.07.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 15.08.1937 р. 
засуджений до розстрілу. Страчений 18.08 1937 р. Реабілітований в 1989 році. 

 Долінгер Елізавета Людвигівна, 1891, с.Гликсталь Первомайського р-ну, німка, із 
селян, проживала у с. Кам'яному Мост. Домогосподарка. Заарештована 14.07.1941 
р. Військовим Трибуналом в/ч 1080 м.Первомайська від 20.07.1941 р. засуджена до 
розстрілу з конфіскацією особистого майна. Страчена. Дата невідома. 
Реабілітована в 1989 році. 

 Долінгер Фрідріх Готлибович, 1892, с. Ново-Комісарівка Дубосарського р-ну, 
німець, із селян, освіта початкова, проживав у с. Кам'яному Мості Первомайського 
р-ну. Бухгалтер єлеватору. Заарештований 14.07.1941 р. Військовим Трибуналом в/
ч 1080 м.Первомайська від 20.07.1941 р. засуджений до розстрілу з конфіскацією 
особистого майна. Страчений. дата невідома. Реабілітований в 1989 році. 

 Дондос-Конон Мільт'яді Костянтинович, 1895, м.Сулсем (Румунія), румун, із 
робітників, неосвічений, проживав у м.Первомайську. Безробітний. 
Заарештований 23.08.1937 р. Рішенням Наркома Внутрішніх Справ СРСР Єжова і 
Прокурора СРСР Вишинського від 26.10.1937 р. засуджений до розстрілу. 
Страчений 21.11.1937 р. Реабілітований в 1964 році. 

 Донев Михайло Федосійович, 1890, с.Зелинівка Когаровського р-ну, болгарин, із 
селян, малоосвічений, проживав  у с. Ново-Красному Благодатнівського р-ну. 
Завідуючий господарством у школі. Заарештований 30.03.1938 р. Рішенням Трійки 
при УНКВС по Одеській області від 9.10.1938 р. засуджений до розстрілу. 
Страчений 19.10.1938 р. Реабілітований в 1989 році. 

 Донцов Кузьма Васильович, 1872, с.Воєводське Благодатнівського р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, проживав у с.Воєводському. Колгоспник. Рішенням 
Трійки при УНКВС по Одеській області від 23.03.2938 р. засуджений до розстрілу. 
Страчений 28.03.1938 р. Реабілітований в 1959 році. 

 Дорбалюк Федір Тарасович, 1880, с.Катеринка Первомайського р-ну, українець, із 
селян, малоосвічений, проживав у с.Катеринці. Колгоспник. Заарештований 
31.01.1933 р. Рішенням Особливої Наради при Колегії ДПУ УРСР від 11.02.1933 р. 
засуджений до заслання у Північний край на 3 роки умовно. Реабілітований в 1989 
році. 

 Дроздовський Олександр Христафович, 1885, с.Секретарка Кривоозерського р-ну, 
українець, із селян, освіта середня, проживав у с.Юзефпіль Первомайського р-ну. 
Священик. Заарештований 25.01.1930 р. Рішенням Особливої Наради при Колегії 
ДПУ УРСР від 22.03.1930 р. засуджений до заслання у Північний край на 3 роки. 
Дані про реабілітацію відсутні. 

 Дубовий Феодосій Спиридонович, 1896, с.Воєводське Благодатнівського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, проживав у с.Воєводському. Робітник 
радгоспу ім. Чубаря. Заарештований 20.11.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС 
по Одеській області від 27.11.1937 р. засуджений до 10 років ВТТ. Реабілітований 
в 1960 році. 

 Дульдієр Петро Прокопович, 1896, с. Лиса Гора Первомайського р-ну, українець, 
із селян, неосвічений, проживав в с. Лисій Горі. Хлібороб. Заарештований 
7.01.1932 р. Особливою Нарадою при Колегії ДПУ від 31.03 1933 р. засуджений до 
заслання в Північний край строком на 3 роки. Подальша доля невідома. 
Реабілітований в 1989 році. 

 Дюшлюк Іван Митрофанович, 1912, с.Отрадне Арбузинського р-ну, українець, із 
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працював сторожем колгоспу. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області 
від 1.09.1937 р. засуджений до 10 років ВТТ. Подальша доля невідома. 
Реабілітований в 1956 році. 

 Джуржій Яків Кирилович, 1916, с.Болеславчик Первомайського р-ну, українець, із 
селян, освічений, проживав у с.Болеславчику. Їздовий колгоспу. Рішенням Трійки 
при УНКВС по Одеській області від 1.09.1937 р. засуджений до 10 років ВТТ. 
Після звільнення проживав у с.Спорне Магаданської області. Реабілітований в 
1956 році. 

 Дзюбенко Сафрон Борисович, 1897, с.Кримка Первомайського р-ну, українець, із 
селян, малоосвічений, проживав у с.Кримці Первомайського р-ну. Колгоспник. 
Заарештований 25.01.1933 р. Особливою Нарадою при Колегії ДПУ УРСР від 
4.02.1933 р. засуджений до заслання в Північний край строком на 3 роки. 
Подальша доля невідома. Реабілітований в 1989 році. 

 Диордиященко Моїсей Степанович, 1906, м.Первомайськ, українець, із робітників, 
освіта початкова, проживав у м.Первомайську. Столяр. заарештований 25.12.1936 
р. Особливою Нарадою при НКВС СРСР від 21.05.1937 р. справу припинено. 
Подальша доля невідома. Реабілітований в 1989 році. 

 Дишлюк Митрофан Васильович, 1883, с.Мігея Первомайського р-ну, українець, із 
селян, малоосвічений, проживав у с.Мігеї. Хлібороб. Заарештований 11.02.1930 р. 
Рішенням Трійки при Колегії ДПУ УРСР від 2.03.1930 р. засуджений до заслання у 
Північний край на 5 років. Реабілітований в 1988 році. 

 Дмитрук Семен Прокопович, 1887, с.Грушівка Первомайського р-ну, українець, із 
селян, освічений, проживав у с.Грушівці. Голова артілі. Заарештований 5.01.1933 
р. Рішенням Трійки при Колегії ДПУ УРСР від 15.01.1933 р. засуджений до 5 років 
ВТТ. Реабілітований в 1989 році. 

 Дмиховський Тимофій Станіславович, 1873, с.Юзефпіль Первомайського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, проживав у с.Юзефпіль. Одноосібник. 
Заарештований 10.02.1930 р. Рішенням Особливої Наради при Колегії ДПУ УРСР 
від 13.03.1930 р. засуджений до заслання у Північний край на 3 роки. 
Реабілітований в 1990 році. 

 Добровольский Петро Андрійович, 1886, с.Миколаївка Кривоозерського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, проживав у м.Первомайську. Бухгалтер. 
Заарештований 10.09.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області 
від 25.09.1937 р. засуджений до 10 років ВТТ. Справу припинено 4.03.1940 р. 
Реабілітований в 1990 році. 

 Довгань Харитон Євстратович, 1906, с.Дорожинка Первомайського р-ну, 
українець, із селян малоосвічений, проживав в с.Дорожинці. Колгоспник. 
Заарештований 30.01.1933 р. Особливою Нарадою при Колегії ДПУ від 11.02.1933 
р. засуджений до заслання в Північний край строком на 3 роки. Подальша доля 
невідома. Реабілітований в 1989 році. 

 Долгий Мойсей Данилович, 1899, с. Довга Пристань Первомайського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав у с. Довга Пристань. Колгоспник. 
Заарештований 17.04.1938 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області 
від 5.05.1938 р. засуджений до розстрілу. Страчений 25.05.1938 р. Реабілітований в 
1974 році. 

 Долгінгер Йоган Йоганович, 1904, с.Гліксталь (Молдавія), німець, із селян, 
малоосвічений, проживав у м.Первомайську. Безробітний. Заарештований 

21 Відомості про громадян, що зазнали політичних репресій 21 Первомайський район 

 Абрамов Кузьма Федорович, 1907, с.Привольне Привільнянського р-ну Одеської 
області, українець, із селян, малоосвічений, проживав у с.Олександрівці 
Привільнянського р-ну. Колгоспник. Заарештований 20.07.1937 р. Рішенням 
Трійки при УНКВС по Одеській області від 16.09.1937 р. засуджений до 8 років 
ВТТ. Постановою Президії Миколаївського обласного суду від 23.10.1965 р. 
справу припинено. 

 Алєксєєв Семен Петрович, 1893, м.Тираспіль (Молдавія), росіянин, із селян, 
освічений, проживав у м.Первомайську. Двірник. Рішенням Трійки при УНКВС по 
Одеській області від 23.03.1938 р. засуджений до розстрілу. Страчений 28.03.1938 
р. Реабілітований в 1957 році. 

 Андрійченко Григорий Савович, 1897, с.Кричунове Кіровоградської області 
українець, із селян, малоосвічений, проживав у м.Первомайську. Рахівник. 
Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області засуджений до 10 років ВТТ. 
Реабілітований в 1957 році. 

 Армашев Іван Пантелійович, 1887, с.Софіївка Первомайського р-ну, українець, із 
селян, освічений, проживав у с.Софіївці. Колгоспник колгоспу ім. Ворошилова. 
Заарештований 5.04.1938 р. Рішенням Трійки при УНКВС від 20.04.1938 р. 
засуджений до розстрілу. Страчений 29.04.1938 р. Реабілітований в 1960 році. 

 Астлег Рудольф Юлійович, 1896, х.Радче (Латвія), латиш, із робітників, освіта 
початкова, проживав у м.Первомайську. Робітник заводу. Рішенням Наркома 
Внутрішніх Справ СРСР і Прокурора СРСР від 7.01.1938 р. засуджений до 
розстрілу. Страчений 15.01.1938 р. Реабілітований в 1958 році. 

 Бабайчук Леонтій Вікентійович, 1904, с.Підріже (Польща), українець, із селян, 
малоосвічений, проживав у с.Катеринівці Первомайського р-ну. Стрілочник ст. 
Кам'яний Міст. Рішенням Наркома Внутрішніх Справ СРСР і Прокурора СРСР від 
4.10.1937 р. засуджений до розстрілу. Страчений 10.10.1937 р. Реабілітований в 
1959 році. 

 Бабаничук Опанас Микитович, 1895, с.Богоруслан Самарської губернії, українець, 
із селян, освіта домашня, проживав у с.Консупіль Первомайського р-ну. 
Безробітний. Заарештований 21.01.1933 р. Особливою Нарадою при Колегії ДПУ 
від 4.02.1933 р. засуджений до заслання в Північний край строком на 3 роки. 
Подальша доля невідома. Реабілітований в 1989 році. 

 Бабій Апатій Пантелейович, 1883, с.Дорожинка Первомайського р-ну, українець, із 
селян, малоосвічений, проживав у с.Дорожинці Первомайського р-ну. Хлібороб. 
Заарештований 4.01.1933 р. Особливою Нарадою при Колегії ДПУ УРСР від 
20.01.1933 р. засуджений до 3 років ВТТ. Подальша доля невідома. Реабілітований 
в1989 році. 

 Бабій Олександр Іванович, 1896, с.Дорожинка Первомайського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, проживав у с. Дорожинці Первомайського р-ну. 
Колгоспник. Заарештований 5.01.1933 р. Рішенням Трійки при Колегії ДПУ УРСР 
від 21.01.1933 р. засуджений до 10 років ВТТ. Покарання відбував в Дмиттабі 
НКВС. Рішенням Трійки при НКВС УРСР від 9.06.1936 р. достроково звільнений. 
Реабілітований в 1989 році. 

 Бабінін Іван Олександрович, 1896, с. Вешнє Пєни Харківської області, росіянин, із 
службовців, освіта середня. Проживав у с.Степківці Первомайського р-ну. 
Директор радгоспу ім. 25 Жовтня. Заарештований 27.08.1936 р. Рішенням 
Спецколегії Одеського облсуду від 15.12.1936 р. засуджений до 3 років ВТТ і 2 
років позбавлення в правах. Рішенням Трійки при УНКВС Дальбуду від 
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27.08.1938 р. засуджений до 10 років ВТТ. Покарання відбував на приїску 
"Партизан" Дальбуду. Помер 10.10.1943 р. у таборі. Реабілітований в 1970 році. 

 Багнюк Сергій Петрович, 1885, с.Грушівка Первомайського р-ну, українець, із 
селян, малоосвічений, проживав у с.Грушівці. Хлібороб. заарештований 21.01.1933 
р. Особливою Нарадою при Колегії ДПУ УРСР від 21.01.1933 р. засуджений до 
заслання в Північний край строком на 3 роки. Подальша доля невідома. 
Реабілітований в 1989 році. 

 Байдан Афанасій Максимович, 1892, с. Синюхін Брід Первомайського р-ну, 
українець, із селян, неосвічений, проживав у с. Синюхіному Броді. Одноосібник. 
Заарештований 29.12.1932 р. Рішенням Особливої Наради при Колегії ДПУ УРСР 
від 10.01.1933 р. засуджений до заслання у Північний край на 3 роки, з 
конфіскацією майна. Реабілітований в 1989 році. 

 Байдан Данило Максимович, 1893, с. Синюхін Брід Первомайського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений. Проживав у с. Синюхіному Броді. Чорнороб 
станції Пігородна. Заарештований 29.12.1932 р. Рішенням Особливої Наради при 
Колегії ДПУ УРСР від 10.01.1933 р. засуджений до 3 років ВТТ. Реабілітований в 
1989 році. 

 Байраченко Антон Іванович, 1891, м.Ананьїв Молдавська АРСР, українець, із 
селян, малоосвічений, проживав у м.Первомайську. Охоронник Первомайського 
птахокомбінату. Заарештований 27.04.1938 р. Рішенням Трійки при УНКВС по 
Одеській області від 6.05.1938 р. засуджений до розстрілу. Страчений 31.05.1938 р. 
Реабілітований в 1960 році. 

 Баканець Павло Олександрович, 1901, с. Лиса Гора Благодатнівського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, проживав у с. Лисій Горі Благодатнівського 
р-ну. Колгоспник. Заарештований 20.11.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС по 
Одеській області від 27.11.1937 р. засуджений до розстрілу. Страчений 13.12.1937 
р. Реабілітований в 1989 році. 

 Балан Володимир Минович, 1880, с.Софіївка Благодатнівського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, проживав у с.Софіївці. Колгоспник колгоспу ім. 
Ворошилова. Заарештований 11.09.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС по 
Одеській області від 15.09.1937 р. засуджений до розстрілу. Страчений 21.09.1937 
р. Реабілітований в 1969 році. 

 Балан Микола Тимофійович, 1909, с.Софіївка Благодатнівського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, проживав у с.Софіївці. Колгоспник колгоспу ім. 
Ворошилова. Заарештований 11.09.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС по 
Одеській області від 15.09.1937 р. засуджений до 8 років ВТТ. Реабілітований в 
1969 році. 

 Баланда Омелян Тимофійович, 1884, с.Дороніне Первомайського р-ну, українець, 
із селян, малоосвічений, проживав у с. Сухому Ташлику Первомайського р-ну. 
Маляр. Заарештований 25.01.1933 р. Рішенням Особливої Наради при Колегії 
ДПУ УРСР від 8.04.1933 р. засуджений до 3 років ВТТ умовно. Реабілітований в 
1989 році. 

 Балинський Йосип Федорович, 1899, с.Кримка Первомайського р-ну, українець, із 
селян, проживав у с.Кримці. Одноосібник. Заарештований 29.01.1933 р. Рішенням 
Особливої Наради при Колегії ДПУ УРСР від 4.02.1933 р. засуджений до 3 років 
ВТТ. Реабілітований в 1989 році. 

 Балицький Григорій Ілліч, 1903, с.Рябоконево Лисогірського р-ну, українець, із 

39 Відомості про громадян, що зазнали політичних репресій 39 Первомайський район 

 Даниленко Матрона Максимівна, 1872, с.Бережанка Київської області, українка, із 
селян, малоосвічена, проживала у с. М.Ольшанці. Домогосподарка. Заарештована 
27.05.1930 р. Рішенням Трійки при Колегії ДПУ УРСР від 10.11.1930 р. засуджена 
до заслання у Північний край на 5 років. Реабілітована в 1988 році. 

 Данкер Гуго Андрійович, 1886, м.Рига, латиш, із робітників, освіта початкова, 
проживав у м.Первомайську. Директор млина. Рішенням Наркома Внутрішніх 
Справ СРСР і Прокурора СРСР від 7.01.1938 р. засуджений до розстрілу з 
конфіскацією майна. Страчений 15.01.1938 р. Реабілітований в 1958 році. 

 Даньшина Февронія Демидівна, 1907, с.Благодатне Первомайського р-ну, 
українка, із селян, малоосвічена, проживала у с.Благодатному. Безробітна. 
Заарештована 15.03.1935 р. Особливою Нарадою при Наркомі Внутрішніх Справ 
СРСР від 16.09.1935 р. засуджена до 5 років ВТТ. Покарання відбувала у м. Алма-
Аті УНКВС. Реабілітована в 1989 році. 

 Дашкевич Володимир Йосипович, 1901, х.Залуки (Білорусія), білорус, із селян, 
малоосвічений, проживав у с.Стеньківці Первомайського р-ну. Голова сільської 
ради с.Стеньківки. Рішенням Наркома Внутрішніх Справ СРСР і Прокурора СРСР 
від 23.10.1937 р. засуджений до розстрілу. Страчений 10.11.1937 р. Реабілітований 
в 1957 році. 

 Демчинський Михайло Семенович, 1898, м.Страйзунд (Німеччина), німець, із 
селян, малоосвічений, проживав у м.Первомайську. Завідуючий господарством 
Первомайської водолікарні. Рішенням Наркома Внутрішніх Справ СРСР і 
Прокурора СРСР від 2.08.1937 р. засуджений до розстрілу. Страчений 21.01.1938 
р. Реабілітований в 1958 році. 

 Деркач Гордій Андрійович, 1867, с.Софіївка Благодатнівського р-ну, українець, із 
селян, малоосвічений, проживав у с.Софіївці Благодатнівського р-ну. Безробітний. 
Заарештований 10.04.1938 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області 
від 20.04.1238 р. засуджений до розстрілу. Страчений 29.04.1938 р. Реабілітований 
в 1989 році. 

 Дехтяр Григорій Йосипович, 1885, с.Любомирка Демовського р-ну, українець, із 
селян, малоосвічений, проживав у с.Катеринці Первомайського р-ну. Лісгосп, 
робітник. Заарештований 21.04.1938 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській 
області від 5.05.1938 р. засуджений до розстрілу. Страчений 25.05.1938 р. 
Реабілітований в 1961 році. 

 Джан Юзик Якович, 1896. с.Гонівка (Галіція), поляк, із селян, малоосвічений, 
проживав у с.Соколівці Первомайського р-ну. Чорнороб радгоспу. Заарештований 
29.01.1937 р. Рішенням Наркома Внутрішніх Справ СРСР і Прокурора СРСР 
засуджений до розстрілу. Страчений 11.11.1937 р. Реабілітований в 1989 році. 

 Джуржій Арсеній Кирилович, 1910, с.Болеславчик Первомайського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав у с.Болеславчику. Колгоспник. 
Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 1.09.1937 р. засуджений до 
10 років ВТТ. Подальша доля невідома. Реабілітований в 1956 році. 

 Джуржій Василина Терентіївна, 1870, м.Первомайськ, українка, із селян, 
неосвічена, проживала у с.Бореславську Первомайського р-ну, Безробітна. 
рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 5.03.1938 р. засуджена до 
розстрілу. Страчена 9.03.1938 р. Реабілітована в 1989 році. 

 Джуржій Кирило Миколайович, 1869, с.Болеславчик Первомайського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав у с.Болеславчику. Тимчасово 
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 Грохольський Йосип Володимирович, 1878, с.Балабанівка Вінницької області, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав у м.Первомайську. Столяр. 
Заарештований 3.09.1939 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 
17.11.1937 р. засуджений до розстрілу. Страчений 22.11.1937 р. Реабілітований в 
1989 році. 

 Грінченко Микола Семенович, 1871, с.Корсунка, українець, із селян, 
малоосвічений, проживав у с. М.Ольшанка. Заарештований 27.05.1930р. Рішенням 
Трійки при Колегії ДПУ УРСР від 10.11.1930р. засуджений до заслання у 
Північний край на 8 років. Реабілітований в 1988 році. 

 Грінченко Феодосій Минович, 1877, с.Журавлинка Голованьовського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав у с.Рябконево Благодатнівського р-
ну. Колгоспник. Заарештований 12.03.1938 р. Рішенням Трійки при УНКВС по 
Одеській області від 23.03.1938 р. засуджений до розстрілу. Страчений 28.03.1938 
р. Реабілітований в 1989 році. 

 Гудзикевич Олександр Антонович, 1895, м.Окна, українець, із робітників, освіта 
початкова, проживав у м.Первомайську. Коваль гідроелектростанції. Рішенням 
Трійки при Київському обласному відділенні НКВС від 30.09.1938 р. засуджений 
до розстрілу з конфіскацією майна. Страчений 8.10.1938 р. Реабілітований в 1958 
році. 

 Гуннекер Матвій Антонович, 1879, с.Паден Зельського р-ну, німець, із селян, 
освіта початкова, проживав у м.Первомайську. Чорнороб колгоспу. 
Заарештований 6.09.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 
15.09.1937 р. засуджений до 10 років ВТТ. Покарання відбував у Куйбишевській 
області. Реабілітований в 1959 році. 

 Гунчак Пімен Андрійович, 1885, с.Богданівка Первомайського округу, українець, 
із селян, малоосвічений, проживав у с.Богданівці. Безробітний. Особливою 
Нарадою при Колегії ОДПУ від 5.04.1929 р. засуджений до заслання у Казахстан 
строком на 3 роки. Подальша доля невідома. 

 Гуртих Михайло Олексійович, 1888, м.Одеса, росіянин, освіта середня проживав у 
с.Мігії Первомайського р-ну. Рахівник. Заарештований 2.03.1937 р. Рішенням 
Трійки при УНКВС по Одеській області від 1.10.1938 р. засуджений до розстрілу з 
конфіскацією особистого майна. Страчений 8.10.1938 р. Реабілітований в 1989 
році. 

 Гік Август Якович, 1882, с.Нейланд Ширяївського р-ну, німець, із селян, освіта 
початкова, проживав у м.Первомайську. Робітник на тимчасових роботах. 
Заарештований 4.09.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 
15.09.1937 р. засуджений до 10 років ВТТ. Покарання відбував у Печорському 
залізничному таборі. Реабілітований в 1959 році. 

 Давидов Іван Павлович, 1887, с.Добрянка Добровеличківського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, проживав у м.Первомайську. Рішенням Особливої Наради 
при Колегії ОДПУ від 7.06.1929 р. позбавлений права проживання в окремих 
містах строком на 3 роки. Проживав у м.Россош (Росія). Подальша доля невідома.  

 Даниленко Гнат Костянтинович, 1871, с.Шибочек Первомайського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав у с.М.Ольшанці. Одноосібник. 
Заарештований 27.05.1930 р. Рішенням Трійки при Колегії ДПУ УРСР від 
10.11.1930 р. засуджений до 5 років ВТТ умовно, з під варти звільнений. 
Реабілітований в 1988 році. 

23 Відомості про громадян, що зазнали політичних репресій 23 Первомайський район 

селян, освіта початкова, проживав у с.Рябоконевому. Колгоспник колгоспу 
"Світанок". Особливою Нарадою при Міністерстві держбезпеки СРСР від 
19.11.1949 р. засуджений до заслання у Казахстан на поселення. Подальша доля 
невідома. Реабілітований в 1989 році. 

 Балод Альберт Генріхович, 1898, м.Рига, латиш, із службовців, освіта початкова, 
проживав у Первомайському районі. Директор шовкового радгоспу. Рішенням 
Наркома Внутрішніх Справ СРСР Єжова і Прокурора СРСР Вишинського від 
7.01.1938 р. засуджений до розстрілу. Страчений 15.01.1938 р. Реабілітований в 
1958 році. 

 Бантельсбахер Марія Яківна, 1896, с.Мале Зеленкове Цебриківського р-ну 
Одеської області, німкеня, із селян, малоосвічена, проживала у м.Первомайську. 
Колгоспниця колгоспу "Вільна праця". Заарештована 20.11.1937 р. Рішенням 
Трійки при УНКВС по Одеській області від 27.11.1937 р. засуджена до 10 років 
ВТТ. Реабілітована в 1962 році. 

 Баранова Феодосія Макарівна, 1900, с.Благодатне Благодатнівського р-ну, 
росіянка, із селян, малоосвічена, проживала у с.Благодатному. Безробітна. 
Заарештована 2.12.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 
6.12.1937 р. засуджена до 8 років ВТТ. Подальша доля невідома. Реабілітована в 
1989 році. 

 Барда Опанас Григорович, 1896, с.Грушівка Первомайського р-ну, українець, із 
службовців, освіта початкова, проживав у с.Грушівці. Продавець. Рішенням 
Трійки при УНКВС по Одеській області від 6.12.1937 р. засуджений до 10 років 
ВТТ. Покарання відбував у Волжському таборі НКВС. Звільнений 2.12.1947 р. 
Реабілітований в 1957 році. 

 Баричинський Федір Севиріанович, 1870, с.Захарівці Проскурівського р-ну, 
українець, із духовенства, освіта середня, проживав у м.Первомайську. Працював 
на тимчасових роботах. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 
20.04.1938 р. засуджений до розстрілу. Страчений 28.04.1938 р. Реабілітований в 
1957 році. 

 Баркуца Степан Тимофійович, 1907, с.Бутори (АМРСР), молдаванин, із селян, 
малоосвічений, проживав у м.Первомайську. Вантажник вантажної контори. 
Заарештований 25.03.1938 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області 
від 29.09.1938 р. засуджений до розстрілу з конфіскацією особистого майна. 
Страчений 8.10.1938 р. Реабілітований в 1956 році. 

 Бартковський Флоріан Людвигович, 1893, с.Отрадне Благодатнівського р-ну, 
поляк, із селян, освіта початкова, проживав у с.Отрадному. Колгоспник. 
Заарештований 16.02.1938 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області 
від 8.10.1938 р. засуджений до розстрілу з конфіскацією майна. Страчений 
19.10.1938 р. Реабілітований в 1959 році. 

 Басанець Павло Олександрович, 1901, с .Лиса Гора Благодатнівського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав у с. Лисій Горі Благодатнівського р-
ну. Колгоспник. Заарештований 22.11.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС по 
Одеській області від 27.11.1937 р. засуджений до розстрілу. Страчений 13.12.1937 
р. Реабілітований в 1989 році. 

 Басанець Іван Олександрович, 1910, с. Лиса Гора Благодатнівського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, проживав у с. Лисій Горі. Колгоспник 
колгоспу. Заарештований 30.07.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській 
області від 1.09.1937 р. засуджений до 10 років ВТТ. Реабілітований в 1961 році. 
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 Батурський Прокофій Микитович, 1885, х.Вовчя Балка Первомайського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав на х.Вовчій Балці. Заарештований 
4.01.1932 р. Особливою Нарадою при Колегії ДПУ УРСР від 17.01.1933 р. 
засуджений до 3 років ВТТ. Подальша доля невідома. Реабілітований в 1989 році. 

 Бауер Яків Якович, 1894, с.Гур'ївка, німець, із селян, освіта початкова, проживав у 
м.Первомайську. Безробітний. Заарештований 20.11.1937 р. Рішенням Трійки при 
УНКВС по Одеській області від 27.11.1937 р. засуджений до розстрілу. Страчений 
13.12.1937 р. Реабілітований в 1989 році. 

 Бевз Купріян Васильович, 1905, с. Куца Балка Первомайського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, проживав у с. Куцій Балці Первомайського р-ну. Полевод. 
Заарештований 22.01.1933 р. Особливою Нарадою при Колегії ДПУ УРСР від 
7.02.1933 р. засуджений до 3 років ВТТ. Подальша доля невідома. Реабілітований в 
1989 році. 

 Бедуля Григорій Харитонович, 1900, с.Петрівка Первомайського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, проживав у с.Петрівці. Працював на поденних роботах. 
Заарештований 28.12.1932 р. Особливою Нарадою при Колегії ДПУ від 20.01.1933 
р. засуджений до 3 років ВТТ. Подальша доля невідома. Реабілітований в 1989 
році. 

 Безвершенко Сава Лаврентійович, 1883, с. Ново-Станковате Первомайського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, проживав у с. Ново-Станковатому. 
Безробітний. Заарештований 19.03.1929 р. Особливою Нарадою при Колегії ДПУ 
від 7.06.1929 р. засуджений до заслання у Сибір строком на 3 роки. Рішенням 
Трійки при УНКВС від 2.06.1932 р. засуджений до перебування у переселенських 
селищах. Реабілітований в 1989 році. 

 Бездичевський Борис Лазарович, 1891, м.Херсон, єврей, із службовців, освіта 
вища, проживав у м.Миколаєві. Робітник юридичної консультації. Заарештований 
21.11. 1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Миколаївській області від 
8.12.1937 р. засуджений до 10 років ВТТ. Покарання відбував у Картопільтабі 
НКВС. Після звільнення проживав у м.Вологда. Реабілітований в 1956 році. 

 Безуля Михайло Євлампійович, 1888, х.Петрівка Первомайського р-ну, українець, 
із селян, малоосвічений, проживав на х.Петрівці. Колгоспник колгоспу 
"Передовик". Заарештований 21.04.1938 р. Рішенням Трійки при УНКВС по 
Одеській області від 5.05.1938 р. засуджений до розстрілу. Страчений 25.05.1938 р. 
Реабілітований в 1961 році. 

 Безуля Іван Васильович, 1905, с.Петровка Первомайського р-ну, українець, із 
селян, малоосвічений, проживав у с.Петрівці. Хлібороб. Заарештований 25.01.1933 
р. Особливою Нарадою при Колегії ДПУ УРСР від 1.02.1933 р. засуджений до 
заслання у Північний край строком на 3 роки. Подальша доля невідома. 
Реабілітований в 1989 році. 

 Бекк Яків Християнович, 1884, с.Цебриково Цебриківського р-ну, німець, із селян, 
малоосвічений, проживав у м.Первомайську. Пивовар. Заарештований 7.07.1937 р. 
Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 15.09.1937 р. засуджений до 
розстрілу. Страчений 15.09.937 р. Реабілітований в 1989 році. 

 Беккер Адольф Адольфович, 1903, с.Попельне Березанського р-ну, німець, із 
селян, малоосвічений, проживав у с.Софіївці Благодатнівського р-ну. Хлібороб. 
Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 5.05.1938 р. засуджений до 
розстрілу. Страчений 22.05.1938 р. Реабілітований в 1958 році. 
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Заарештований 10.10.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області 
від 3.11.1937 р. засуджений до розстрілу. Страчений 14.11 1937 р. Реабілітований в 
1989 році. 

 Гончаров Леонід Федорович, 1884, м.Одеса, росіянин, із духовенства, освіта 
середня, проживав у м.Первомайську. Сторож лікарні. Рішенням Трійки при 
УНКВС по Одеській області від 23.03.1938 р. засуджений до розстрілу. Страчений 
28.03.1938 р. Реабілітований в 1957 році. 

 Горбонос Федір Костянтинович, 1909, с.Овсянники Первомайського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав у с.Овсянниках. Різнороб. 
Заарештований 10.04.1931 р. Рішенням Трійки при Колегії ДПУ УРСР від 
2.07.1931 р. засуджений до 5 років ВТТ. Реабілітований в 1989 році. 

 Городцький Яків Юхимович, 1897, м.Бахмач Чернігівської області, українець, із 
службовців, середня освіта, проживав у с.Воєводському Благодатнівського р-ну. 
Бухгалтер колгоспу. Заарештований 21.04.1938 р. Рішенням Трійки при УНКВС 
по Одеській області від 6.05.1938 р. засуджений до розстрілу. Страчений 
31.05.1938 р. Реабілітований в 1989 році. 

 Греков Микола Ксенофонтович, 1904, Первомайський р-н, українець, із селян, 
малоосвічений, проживав у м.Первомайську. Слюсар з-ду ім. 25 Жовтня. 
Заарештований 4.09.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 
15.09.1937 р. засуджений до розстрілу. Страчений 21.09.1937 р. Реабілітований в 
1962 році. 

 Грекул Конон Максимович, 1889, с.Лунга Дубосарського р-ну (Молдавія), 
молдаванин, із селян, освіта початкова, проживав у м.Первомайську. Сторож. 
Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 25.09.1938 р. засуджений до 
розстрілу з конфіскацією особистого майна. Страчений 01.10.1938 р. 
Реабілітований в 1958 році. 

 Грекул Терентій Данилович, 1876, с.Дойбани Дубосарського р-ну (Молдавія), 
молдаванин, із селян, освіта початкова, проживав у м.Первомайську. Сторож. 
Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 23.03.1938 р. засуджений до 
розстрілу. Страчений 28.03.1938 р. Реабілітований в 1957 році. 

 Гризлюк Григорій Микитович, 1897, с.Тридуби Одеської області, українець, із 
селян, освіта середня, проживав у м.Первомайську. Безробітний. Рішенням Трійки 
при УНКВС по Одеській області від 23.03.1938 р. засуджений до розстрілу. 
Страчений 28.03.1938 р. Реабілітований в 1957 році. 

 Гросс Йоган Йоганович, 1912, х.Северинівка Одеської області, німець, із селян, 
освіта початкова, проживав у м.Первомайську. Вантажник ст.Голта. Рішенням 
Трійки при УНКВС по Одеській області від 1.09.1937 р. засуджений до 10 років 
ВТТ. Помер у таборі в 1938 р. Реабілітований в 1958 році. 

 Гросс Йоган Фрідріхович, 1914, м.Нейфельд (Молдавія), німець, із селян, 
малоосвічений, проживав у м.Первомайську. Чорнороб фельдшерської школи. 
Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 1.09.1937 р. засуджений до 
розстрілу. Страчений 17.09.1937 р. Реабілітований в 1958 році. 

 Гросс Федір Іванович, 1913, с.Цебрикове Одеської області, німець, із селян, 
малоосвічений, проживав у м.Первомайську. Вантажник ст.Голта. Рішенням 
Трійки при УНКВС по Одеській області від 1.09.1937 р. засуджений до 10 років 
ВТТ. 26.10.1949 р. Рішенням Особливої Наради засуджений до заслання у 
Красноярський край. Проживав у Міндерменському радгоспі (Красноярський 
край). Реабілітований в 1958 році. 
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невідома. Реабілітований в 1989 році. 

 Головко Захарій Дмитрович, 1894, с.Довга Пристань Первомайського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, проживав у с.Довгій Пристані. Коваль 
колгоспу. Заарештований 20.03.1938 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській 
області від 23.03.1938 р. засуджений до розстрілу. Страчений 5.04.1938 р. 
Реабілітований в 1961 році. 

 Головченко Яків Степанович, 1886, с.Дальник Новоодеського р-ну, українець, із 
селян, малоосвічений, проживав у м.Первомайську. Робітник шовкорадгоспу. 
Заарештований 25.04.1938 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області 
від 6.05.1938 р. засуджений до розстрілу. Страчений 31.05.1938 р. Реабілітований в 
1960 році. 

 Головченко Іван Васильович, 1882, с.Степковка Первомайського р-ну, українець, 
із селян, малоосвічений, проживав у с.Степковці Первомайського р-ну. 
Колгоспник. Заарештований 27.04.1938 р. Рішенням Трійки при УНКВС по 
Одеській області від 6.05.1938 р. засуджений до розстрілу. Страчений 31.05.1938 р. 
Реабілітований в 1989 році. 

 Голінський Юхим Фокович, 1901, с.Раково Піщанського р-ну, українець, із 
священиків, малоосвічений, проживав у м.Первомайську. Безробітний. 
Заарештований 20.11.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області 
від 27.11.1937 р. засуджений до розстрілу. Страчений 13.12.1937 р. Реабілітований 
в 1989 році. 

 Гонтяров Григорий Полікарпович, 1884, с.Благодатне Первомайського повіту, 
українець, малоосвічений, проживав у с.Благодатному. Хлібороб. Заарештований 
18.01.1921 р. Рішенням малої Колегії (Трійки) від жовтня 1920 р. засуджений до 
розстрілу. Другім Рішенням малої Колегії за амністією вирок змінено на 5 років 
ВТТ. Справу припинено 26.03.1921 р. 

 Гонтяров Полікарп Полікарпович, 1862, с.Благодатне Первомайського повіту, 
росіянин, із селян, освічений, проживав у с.Благодатному. Хлібороб. 
Заарештований 1.09.1920 р. Рішенням Колегії ВГНК від 26.03.1921 р. справу 
припинено. 

 Гончаренко Кіндрат Семенович, 1876, с.Волчково Раздельнянського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав у с.Мігеї. Робітник на тимчасових 
роботах Мігіївського будинку відпочинку. Заарештований 28.03.1938 р. Рішенням 
Трійки при УНКВС по Одеській області від 31.03.1938 р. засуджений до розстрілу. 
Страчений 5.04.1938 р. Реабілітований в 1988 році. 

 Гончаренко Леонтій Іванович,1906, с.Софіївка Благодатнівського р-ну, українець, 
із селян, малоосвічений, проживав у с.Софіївці Благодатнівського р-ну. 
Колгоспник. Заарештований 31.10.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС по 
Одеській області від 3.11.1937 р. засуджений до розстрілу. Страчений 14.11 1937 р. 
Реабілітований в 1989 році. 

 Гончаренко Федот Федорович, 1895, с.Овсяники Первомайського р-ну, українець, 
із селян, малоосвічений, проживав у с.Овсяніках Первомайського р-ну. 
Безробітний. Заарештований 21.03.1933 р. Особливою Нарадою при Колегії ДПУ 
від 22.04.1933 р. засуджений до заслання в Північний край строком на 3 роки. 
Подальша доля невідома. Реабілітований в 1989 році. 

 Гончаренко Федір Іванович, 1890, с.Софіївка Благодатнівського р-ну, українець, із 
селян, малоосвічений, проживав у с.Софіївці Благодатнівського р-ну. Конюх. 
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 Беккер Іван Федорович, 1900, м.Первомайськ, українець, із робітників, освіта 
середня, проживав у м.Первомайську. Економіст наргоскомбиту при 
Первомайському райвиконкомі. Заарештований 8.02.1938 р. Рішенням Трійки при 
УНКВС по Одеській області від 28.09.1938 р. засуджений до розстрілу. Страчений 
2.10.1938 р. Реабілітований в 1957 році. 

 Березницький Єрмолай Григорович, 1894, с.Кримка Первомайського р-ну, 
українець, із селян, неосвічений, проживав у с.Кримці. Машиніст колгоспу. 
Заарештований 27.02.1933 р. Особливою Нарадою при Колегії ДПУ УРСР від 
4.02.1933 р. засуджений до заслання у Північний край строком на 3 роки. 
Подальша доля невідома. Реабілітований в 1989 році. 

 Березіна Сіма Бенупонівна, 1900, м.Чернігів, єврейка, із службовців, освіта вища, 
проживала у м.Первомайську. Вчитель історії. Особливою Нарадою при Наркомі 
Внутрішніх Справ СРСР від 7.06.1937 р. засуджена до 5 років ВТТ. 18.06.1949 р. 
Особливою Нарадою при Міністерстві Держбезпеки засуджена до заслання в 
Красноярський край. В 1949 р. проживала у м.Чернігові. В 1957 р. проживала у 
с.Сонячному Довго-Мостівського р-ну (Красноярський край). Реабілітована в 1957 
році. 

 Берін Гаврило Гнатович, 1883, с.Василівка (Молдавія), молдаванин, із селян, освіта 
початкова, проживав у с.Софіївці Благодатнівського р-ну. Колгоспник. 
Заарештований 10.04.1938 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області 
від 20.02.1938 р. засуджений до розстрілу. Страчений 29.04.1938 р. Реабілітований 
в 1989 році. 

 Берін Олексій Гнатович, 1873, с.Василівка (Молдавія), молдаванин, із селян, освіта 
початкова, проживав у с.Софіївці Благодатнівського р-ну. Колгоспник. 
Заарештований 10.04.1938 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області 
від 20.04.1938 р. засуджений до розстрілу. Страчений 29.04.1938р. Реабілітований 
в 1989 році. 

 Бесанець Олександр Тимофійович, 1872, с. Лиса Гора Благодатнівського р-ну, 
українець, із селян, неосвічений, проживав у с. Лиса Гора. Хлібороб. 
Заарештований 23.03.1930 р. Рішенням Трійки при Колегії ДПУ УРСР від 
12.04.1930 р. засуджений до заслання у Північний край на 5 років. Реабілітований в 
1988 році. 

 Бичок Олександр Юхимович, 1873, с.Чемерпіль Первомайського р-ну, українець, 
із селян, неосвічений, проживав у Даниловій Балці. Одноосібник. Заарештований 
24.01.1930 р. Рішенням Особливої Наради при Колегії ДПУ УРСР від 17.03.1938 р. 
засуджений до заслання у Північний край на 3 роки. Реабілітований в 1990 році. 

 Бичок Іван Олександрович, 1904, с. Данилова Балка Первомайського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, проживав у с. Даниловій Балці. Одноосібник. 
Заарештований 25.01.1930 р. Рішенням Особливої Наради при Колегії ДПУ УРСР 
від 17.03.1930 р. засуджений до заслання у Північний край на 3 роки. 
Реабілітований в 1990 році. 

 Бліхарська Ганна Йосиповна, 1886, м. Ново-Архангельськ, німкеня, із службовців, 
освіта початкова, проживала у м.Первомайську. Контролер міського театру. 
Рішенням Наркома Внутрішніх Справ СРСР Єжова і Прокурора СРСР від 
26.10.1937 р. засуджена до розстрілу. Дані про страту відсутні. Реабілітована в 
1956 році. 

 Богатий Георгий Ісидорович, 1882, с.Бутори (АМРСР), молдаванин, із селян, 
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малоосвічений. Заарештований 25.03.1938 р. Рішенням Трійки при УНКВС по 
Одеській області від 20.09.1938 р. засуджений до розстрілу з конфіскацією майна. 
Страчений 8.10.1938 р. Реабілітований в 1966 році. 

 Бойтельстбахер Християн Людвигович, 1886, с.Подковиново Цебриківського р-ну, 
німець, із селян, освіта початкова, проживав у м.Первомайську. Колгоспник. 
Заарештований 11.09.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області 
від 15.09.1937 р. засуджений до розстрілу. Страчений 21.09.1937 р. Реабілітований 
в 1959 році. 

 Бойченко Антоніна Прохорівна, 1910, с.Паранівка Первомайського р-ну, українка, 
із селян, неосвічена, проживала у с.Паранівці. Колгоспниця. Заарештована 
14.10.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 30.11.1937 р. 
засуджена до 8 років ВТТ. Померла 3.02.1939 р. Реабілітована в 1961 році. 

 Бойченко Григорій Купріянович, 1884, с. Зелені Кошари Первомайського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, проживав у с.Катеринці Первомайського р-
ну. Хлібороб. Заарештований 10.02.1930 р. Рішенням Трійки при Колегії ДПУ 
УРСР від 20.03.1930 р. засуджений до розстрілу. Страчений 28.03.1930 р. 
Реабілітований в 1988 році. 

 Бойченко Григорій Савич, 1909, м.Первомайськ, українець, із селян, 
малоосвічений, проживав у с.Паранівці Первомайського р-ну. Колгоспник. 
Заарештований 14.10.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області 
від 30.11.1937 р. засуджений до 8 років ВТТ. Покарання відбував у 
Північзалізничтабі НКВС. Реабілітований в 1961 році. 

 Бойчук Олександр Васильович, 1911, с.Грушівка Первомайського р-ну, українець, 
освіта середня, проживав у с.Мігеї. Колгоспник. Заарештований 5.12.1932 р. 
Рішенням Особливої Наради при Колегії ДПУ УРСР від 29.09.1933 р. засуджений 
до 3 років ВТТ, умовно, з-під варти звільнений. Реабілітований в 1968 році. 

 Болячий Іван Лаврентійович, 1897, с.Фурманка Київської губернії, українець, із 
селян, малоосвічений, проживав у с.Єрмолаївка Первомайського р-ну. Коваль. 
Заарештований 9.04.1933 р. Справу припинено 15.06.1933 р. 

 Бондаренко Лаврентій Петрович, 1886, с. Кам'яний Міст Первомайського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав у с. Кам'яний Міст. Колгоспник. 
Заарештований 24.01.1933 р. Рішенням Особливої Наради при Колегії ДПУ УРСР 
від 4.02.1933 р. засуджений до заслання у Північний край на 3 роки. 
Реабілітований в 1990 році. 

 Бондаренко Марія Іванівна, 1897, м.Первомайськ, українка, із селян, освіта 
початкова, проживала у м.Первомайську. Кухарка. Заарештована 28.11.1936 р. 
Особливою Нарадою при НКВС СРСР від 21.05.1937 р. засуджена до 2 років 
нагляду за місцем проживання. Реабілітована в 1989 році. 

 Бондаренко Федір Олексійович, 1886, с.Куртовка Одеської області, українець, із 
селян, малоосвічений, проживав у м.Первомайську. Чорнороб Первомайського 
міського комунального господарства. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській 
області від 10.05.1938 р. засуджений до розстрілу. Страчений 2.06.1938 р. 
Реабілітований в 1957 році. 

 Бондарчук Опанас Йосипович, 1883, с.Катеринівка, українець, із селян, 
малоосвічений, проживав в с.Катеринівці. Чорнороб. Заарештований 22.01.1933 р. 
Особливою Нарадою при Колегії ДПУ УСРС від 4.02.1933 р. засуджений до 
заслання в Північний край строком до 3 років. Подальша доля невідома. 
Реабілітований в 1989 році. 

35 Відомості про громадян, що зазнали політичних репресій 35 Первомайський район 

 Герлє Георгій Палович, 1889, с.Степанівка Первомайського р-ну, німець, із селян. 
проживав у м.Первомайську. Безробітний. Заарештований 8.03.1938 р. Рішенням 
Трійки при УНКВС по Одеській області від 1.09.1938 р. засуджений до розстрілу з 
конфіскацією особистого майна. Страчений 8.09.1938 р. Реабілітований в 1989 
році. 

 Герінг Вільгельм Вільгельмович, 1913, с.Семенівка Жовтневого р-ну, німець, із 
селян. освіта початкова, проживав у м.Первомайську. Завідуючий складом 
пивзаводу. Заарештований 31.03.1938 р. Рішенням Трійки при УНКВС по 
Одеській області від 1.09.1938 р. засуджений до розстрілу з конфіскацією 
особистого майна. Страчений 9.09.1938 р. Реабілітований в1989 році. 

 Гетьманський Пилип Романович, 1907, с.Софіївка Одеської області, українець, із 
селян, освічений, проживав у с.Софіївці Одеської області. Бригадир колгоспу. 
Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 31.03.1938 р. засуджений до 
розстрілу. Страчений 5.04.1938 р. Реабілітований в 1957 році. 

 Гладовський Яків Мартинович, 1889, с.Разношенці Грушківського р-ну 
Первомайського округу, українець, із селян, малоосвічений, проживав у 
с.Разношенці. Безробітний. Заарештований 20.01.1930 р. Справу припинено 
15.02.1930 року. 

 Глинка Максим Тимофійович, 1900, с.Плоти Молдавської АРСР, українець, із 
селян, малоосвічений, проживав у с.Катеринці Первомайського р-ну. Сторож 
колгоспу. Заарештований 21.04.1938 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській 
області від 5.05.1938 р. засуджений до розстрілу. Страчений 25.05.1938 р. 
Реабілітований в 1962 році. 

 Глухенько Василь Прокопович, 1891, с.Конецпіль Первомайського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав  у м.Первомайську. Різнороб. 
Заарештований 28.07.1927 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області 
від 15.08.1937 р. засуджений до 10 років ВТТ Подальша доля невідома. 
Реабілітований в 1989 році. 

 Глущенко Тихон Петрович, 1875, с.Юзепфіль Первомайського р-ну, українець, із 
селян, малоосвічений, проживав у с.Юзепфолі Первомайського р-ну. Хлібороб. 
Заарештований 31.01.1933 р. Особливою Нарадою при Колегії ДПУ УРСР від 
11.02.1933 р. засуджений до заслання у Казахстан строком на 3 роки. Подальша 
доля невідома. Реабілітований в 1989 році. 

 Гоголь Деонісій Іванович, 1903, с.Воронково Рибницького р-ну, молдаванин, із 
селян, освіта початкова, проживав в с.Степковці Первомайського р-ну. Різнороб 
радгоспу. Заарештований 15.09.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській 
області від 26.09.1937 р. засуджений до 10 років ВТТ. ПОдальша доля невідома. 
Реабілітований в 1989 році. 

 Годлевський Василь Феоктистович, 1887, с.Софіївка Благодатнівського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, проживав у с.Отрадному Благодатнівського 
р-ну. Коваль, каменяр. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 
1.09.1937 р. засуджений до 10 років ВТТ. Подальша доля невідома. Реабілітований 
в 1958 році. 

 Головатяк Микола Євдокимович, 1889, с.Станіславчип Первомайського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав у с.Станіславчипу Первомайського 
р-ну. Хлібороб. Заарештований 28.07.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС по 
Одеській області від 15.08.1937 р. засуджений до розстрілу. Страчений. Дата 



34 Відомості про громадян, що зазнали політичних репресій 34 Первомайський район 

 Гавурський Станіслав Альбертович, 1897, м.Тульчин Вінницької області, поляк, із 
робітників, освіта початкова, проживав у м.Первомайську. Слюсар заводу. 
Рішенням Наркома Внутрішніх Справ СРСР і Прокурора СРСР від 5.11.1937 р. 
засуджений до розстрілу. Страчений 18.11.1937 р. Реабілітований в 1959 році. 

 Гарагуєнко Іван Харитонович, 1886, с.Воєводське Благодатнівського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, проживав у с.Воєводському. Колгоспник. 
Рішенням Трійки по Одеській області від 5.05.1938 р. засуджений до розстрілу. 
Страчений 30.05.1938 р. Реабілітований в 1959 році. 

 Гарбут Костянтин Васильович, 1883, с.Синюхін Брід Первомайського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав у с.Синюхіному Броді. Хлібороб. 
Заарештований 21.01.1933 р. Рішенням Особливої Наради при Колегії ДПУ УРСР 
від 4.02.1933 р. засуджений до заслання у Північний край. Реабілітований в 1960 
році. 

 Гаркавенко Варвара Прокофіївна, 1880, с.Демидівка Полтавської області, українка, 
із служителів культу, освіта початкова, проживала у с.Благодатному 
Благодатнівського р-ну. Черниця. Заарештована 16.03.1938 р. Рішенням Трійки 
при УНКВС по Одеській області від 20.04.1938 р. засуджена до розстрілу. 
Страчена 29.04.1938 р. Реабілітована в 1989 році. 

 Гарш Йоган Йоганович, 1888, с.Цебриково, німець, із селян, освіта початкова, 
проживав у м.Первомайську. Безробітний. Заарештований 9.09.1937 р. Рішенням 
Трійки при УНКВС по Одеській області від 15.09.1937 р. засуджений до 10 років 
ВТТ. Покарання відбував у Хабаровському краї, Ухтаб НКВС. Реабілітований в 
1959 році. 

 Гейцман Матіс Християнович, 1887, с.Вигода Одеської області німець, із селян, 
освіта початкова, проживав у м.Первомайську. Поденний робітник. 
Заарештований 2.08.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 
15.09.1937 р. засуджений до розстрілу. Страчений 21.09.1937 р. Реабілітований в 
1959 році. 

 Гельм Людовиг Людовигович, 1894, с.Кассель Гросславського р-ну, німець, із 
селян, освіта початкова, проживав у радгоспі Первомайського р-ну. Моторист. 
Заарештований 15.09.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області 
від 26.09.1937 р. засуджений до 10 років ВТТ. Подальша доля невідома. 
Реабілітований в 1989 році. 

 Герасименко Іван Павлович, 1926, с.Кримка Первомайського р-ну, українець, із 
селян, освіта вища, проживав у с.Кримці. Заарештований 17.02.1944 р. Рішенням 
військового трибуналу Одеського військового округу засуджений до розстрілу, 
потім вирок змінено на заслання. Покарання відбував у Воркутатабі. Справу 
припинено 11.06.1955 р. 

 Герасимов Іван Михайлович, 1882, с.Слободка Молдавської АРСР, українець, із 
селян, малоосвічений, проживав у с.Катеринці Первомайського р-ну. Сторож 
колгоспу. Заарештований 21.04.1938 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській 
області від 5.05.1938 р. засуджений до розстрілу. Страчений 25.05.1938 р. 
Реабілітований в 1961 році. 

 Гербер Густав Іванович, 1892, с.Воробйово Цебриківського р-ну, німець, із селян, 
освіта початкова, проживав у м.Первомайську. Різнороб колгоспу. Заарештований 
1.08.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеський області від 15.09.1937 р. 
засуджений до розстрілу. Страчений 21.09.1937 р. Реабілітований в 1959 році. 

27 Відомості про громадян, що зазнали політичних репресій 27 Первомайський район 

 Бондарчук Іван Іванович, 1864, с.Катеринівка Первомайського р-ну, українець, із 
селян, малоосвічений, проживав у с.Катеринці. Безробітний. Заарештований 
24.03.1930 р. Рішенням Трійки при Колегії ДПУ УРСР від 2.04.1930 р. засуджений 
до 3 років ВТТ умовно, з під варти звільнений. 

 Бондарьов Степан Семенович, 1884, м.Первомайськ, українець, із робітників, 
освіта початкова, проживав у м.Первомайську. Різнороб. Засіданням Колегії 
ОДПУ від 3.06.1929 р. засуджений до 5 років ВТТ. Подальша доля невідома.  

 Бонев Кирило Дмитрович, 1903, с.Катаржено Цебриківського р-ну, болгарин, із 
селян, освіта початкова, проживав у с.Мігії Первомайського р-ну. Чорнороб 
підсобного господарства. Заарештований 16.09.1937 р. Рішенням Трійки при 
УНКВС по Одеській області від 26.09.1937 р. засуджений до 8 років ВТТ. 
Подальша доля невідома. Реабілітований в 1989 році. 

 Боржековський Юстим Васильович, 1887, с.Єрмалаєвка Первомайського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав тимчасово у м.Мецхети. 
Безробітний. Заарештований 8.01.1933 р. Особливою Нарадою при Колегії ДПУ 
від 10.02.1933 р. засуджений до 3 років ВТТ. Подальша доля невідома. 
Реабілітований в 1989 році. 

 Боржетовський Петро Васильович, 1883, с.Єрмолаївка Первомайського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, проживав у с.Єрмолаївці. Сторож колгоспу. 
Заарештований 30.12.1932 р. Справу припинено 10.01.1933 р. 

 Боржетовський Федір Васильович, 1898, с.Єрмолаївка Первомайського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав у с.Єрмолаївці. Комірник колгоспу. 
Заарештований 30.12.1932 р. Рішенням Трійки при Колегії ДПУ УРСР від 
10.01.1933 р. засуджений до 5 років ВТТ. Реабілітований в 1989 році. 

 Борик Василь Опанасович, 1895, с. Довга Пристань Первомайського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав у с. Довга Пристань. Безробітний. 
Заарештований 17.04.1938 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області 
від 5.05.1938 р. засуджений до розстрілу. Страчений 25.05.1938 р. Реабілітований в 
1974 році. 

 Бржизинський Іван Михайлович, 1877, м. Каменец-Подільськ, українець, із 
духовенства, освіта середня, проживав у м.Первомайську. Колишній священик. 
Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області засуджений до розстрілу. 
Страчений. Дата невідома. Реабілітований в 1956 році. 

 Буйволов Василь Мусійович, 1888, с.Любонадєждовка Голованьовського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, проживав у с.Рябконево Благодатнівського р-
ну. Колгоспник. Заарештований 17.02.1938 р. Рішенням Трійки при УНКВС по 
Одеській області від 23.03 1938 р. засуджений до розстрілу. Страчений 28.03.1938 
р. Реабілітований в 1989 році. 

 Буйновський Павло Дмитрович, 1892, с.Іванівка Арбузинський р-ну, українець, із 
селян, малоосвічений, проживав у с.Софіївці Благодатнівського р-ну. Сторож 
артілі. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 5.05.1938 р. 
засуджений до розстрілу. Страчений 22.05.1938 р. Реабілітований в 1958 році. 

 Буревич Аким Іванович, 1885, с. Кам'яна Балка Первомайського р-ну, українець, із 
селян, малоосвічений, проживав у с. Кам'яній Балці Первомайського р-ну. 
Безробітний Заарештований рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 
31.10.1937 р. засуджений до 10 років ВТТ. Рішенням Трійки при УНКВС по 



28 Відомості про громадян, що зазнали політичних репресій 28 Первомайський район 

Одеській області від 5.03.1938 р. засуджений до розстрілу. Страчений 7.03.1938 р. 
Реабілітований в 1989 році. 

 Бурлака Тит Григорович, 1888, с.Голората (Молдавія), молдаванин, із селян, 
малоосвічений, проживав у м.Первомайську. Робітник Первомайського 
птахокомбінату. Заарештований 27.04.1938 р. Рішенням Трійки при УНКВС по 
Одеській області від 6.05.1938 р. засуджений до розстрілу. Страчений 31.05.1938 р. 
Реабілітований в 1960 році. 

 Бурявич Петро Іванович, 1892, с. Кам'яна Балка Первомайського р-ну, українець, із 
селян, неосвічений. проживав в с. Кам'яній Балці. Колгоспник. Заарештований 
2.12.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 6.10.1937 р. 
засуджений до 10 років ВТТ. Подальша доля невідома. Реабілітований в 1989 році. 

 Бутенко Прохор Олексійович, 1894, с.Новокрасне Благодатнівського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав у с.Новокрасному. Колгоспник. 
Заарештований 20.04.1938 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області 
від 6.05.1938 р. засуджений до розстрілу. Страчений 2.06.1938 р. Реабілітований в 
1989 році. 

 Бухтієнко Василь Лук'янович, 1887, с.Дементьєве Фрунзенського р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, проживав у с.Кримці Первомайського р-ну. Санстанція, 
боніфікатор. Заарештований 21.04.1938 р. Рішенням Трійки при УНКВС по 
Одеській області від 5.05.1938 р. засуджений до розстрілу. Страчений 25.05.1938 р. 
Реабілітований в 1962 році. 

 Бучерський Семен Григорович, 1900, ст.Гайворон Одеської області, українець, із 
селян, малоосвічений, проживав у м.Первомайську. Приймальник худоби. 
Заарештований 10.02.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області 
від 26.09.1937 р. засуджений до розстрілу. Страчений 4.10.1937 р. Реабілітований в 
1989 році. 

 Бєлов Ємануіл Іванович, 1901, с.Благодатне Благодатнівського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, проживав у с.Благодатному. Колгоспник. Заарештований 
2.12.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 6.12.1937 р. 
засуджений до 10 років ВТТ. Покарання відбував: 1938-1941 - м.Угліч 
Ярославської області; 1942-1943 - м. Нижній Тагіл; 1943-1946 - с. Орлово-
Розовське Кемеровської області; 1946-1947 - табір Торф-Болота. Реабілітований в 
1965 році. 

 Бєлоус Пантелей Карпович, 1889, с.Мігея Первомайського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, проживав у с.Мігеї. Колгоспник. Заарештований 7.12.1932 
р. Рішенням Особливої Наради при Колегії ДПУ УРСР від 20.09.1933 р. 
засуджений до заслання у Західносибірський край на 3 роки. Реабілітований в 1968 
році. 

 Бєлінський Іван Михайлович, 1897, с.Кауневці Вінницької області українець, із 
селян, освіта початкова, проживав у с.Катеринівці Первомайського р-ну. Ст. 
Кам'яний Міст, табельник служби шляху. Заарештований 23.08.1937 р. Рішенням 
Наркома Внутрішніх Справ СРСР Єжова і Прокурора СРСР Вишинського від 
23.09.1937 р. засуджений до розстрілу. Страчений 10.10.1937 р. Реабілітований в 
1966 році. 

 Біленко Мефодій Пилипович, 1895, с.Грушівка Первомайського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, проживав у с.Грушівці. Хлібороб. Заарештований 
27.01.1933 р. Рішенням Особливої Наради при Колегії ДПУ УРСР від 4.02.1933 р. з 
під варти звільнений. 
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Безробітний. Особливою Нарадою при Колегії ОДПУ від 7.06.1929 р. засуджений 
на заслання у Сибір строком на 3 роки. Помер. Дата невідома.  

 Воронов Петро Сафонович, 1878, с.Олександрівка Бірзульського р-ну, українець, із 
селян, малоосвічений, проживав у с.Катеринці Первомайського р-ну. Колгоспник 
артілі ім.Блюхера. Заарештований 21.04.1938 р. Рішенням Трійки при УНКВС по 
Одеській області від 5.05.1938 р. засуджений до розстрілу. Страчений 25.05.1938 р. 
Реабілітований в 1961 році. 

 Відмаєр Густав Фрідріхович, 1890, с.Воробйово Цебриківського р-ну, німець, із 
селян, освіта початкова, проживав у м.Первомайську. Чорнороб артілі. 
Заарештований 28.08.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області 
від 15.09.1937 р. засуджений до розстрілу. Страчений 21.09.1937 р. Реабілітований 
в 1959 році. 

 Відомості про громадян, що зазнали політичних репресій (Первомайський район) 

 Візер Степан Іванович, 1890, с.Мокра Рибрицького р-ну (Молдавської РСР), 
українець, із селян, малоосвічений, проживав на ст. Кам'яний Міст 
Первомайського р-ну. Пастух колгоспу. Заарештований 22.10.1937 р. Рішенням 
Трійки при УНКВС по Одеській області від 23.10.1937 р. засуджений до 10 років 
ВТТ. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 5.03.1938 р. 
засуджений до розстрілу. Страчений 8.03.1938 р. Реабілітований в 1989 році. 

 Вікман Володимир Володимирович, 1895, х.Старост, Латвія, латиш, із селян, 
освіта початкова, проживав у м.Первомайську. Первомайський пивзавод, 
комерційний директор. Заарештований 14.12.1937 р. Рішенням Наркома 
Внутрішніх Справ СРСР Єжова і Прокурора СРСР Вишинського від 5.02.1938 р. 
засуджений до розстрілу. Страчений 14.02.1938 р. Реабілітований в 1962 році. 

 Вільгельм (Гельман) Севастян Антонович, 1909, с.Ельзас Зульцського р-ну, 
німець, із селян, малоосвічений, проживав у м.Первомайську. Безробітний. 
Заарештований 22.02.1938 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області 
від 1.09.1938 р. засуджений до розстрілу з конфіскацією особистого майна. 
Страчений 9.09.1938 р. Реабілітований в 1989 році. 

 Віст Іван Людвігович, 1889, с.Рорбах Карл-Лібкнехтського р-ну Одеської області, 
німець, із селян, малоосвічений, проживав у м.Первомайську. Робітник 
міськкомгоспу. Заарештований 5.05.1938 р. Рішенням Трійки при УНКВС по 
Одеській області від 13.10.1938 р. засуджений до розстрілу, з конфіскацією майна. 
Страчений 20.10.1938 р. Реабілітований в 1969 році. 

 Гавронський Антип Григорович, 1881, с.Отрадне Благодатнівського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав у с.Отрадному. Каменяр у кар'єрі, с. 
Софіївка. Заарештований 15.10.1937 р. Рішенням Наркома Внутрішніх Справ 
СРСР Єжова і Прокурора СРСР Вишинського від 10.01.1938 р. засуджений до 
розстрілу. Страчений 22.01.1938 р. Реабілітований в 1959 році. 

 Гаврушов Олександр Якимович, 1909, с.Мар'янівка Первомайського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав у с.Мар'янівці. Хлібороб. 
Заарештований 26.03.1930 р. Справу припинено 1.04.1930 р. 

 Гавурський Геронім Альбертович, 1889, м.Тульчин Вінницької області, українець, 
із робітників, освіта початкова, проживав у м.Первомайську. Мостовий майстер. 
Заарештований 14.02.1936 р. Особливою Нарадою при УНКВС СРСР від 
13.03.1936 р. засуджений до заслання в Казахстан строком на 5 років Подальша 
доля невідома. Реабілітований в1989 році. 
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1960 році. 

 Войнов Микола Федорович, 1908, с.Софіївка Благодатнівського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова. Проживав у с.Софіївці. Колгоспник. Заарештований 
11.09.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 15.09.1937 р. 
засуджений до 10 років ВТТ. Реабілітований в 1969 році. 

 Войнов Федір Євстафійович, 1901, с.Софіївка Лисогірського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, проживав у с.Софіївці. Колгоспник. Рішенням Трійки при 
УНКВС по Одеській області від 20.04.1938 р. засуджений до розстрілу. Страчений 
29.04.1938 р. Реабілітований в 1957 році. 

 Войнов Іван Іванович, 1888, с.Софіївка Благодатнівського р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, проживав у с.Софіївці. Колгоспник колгоспу ім.Ворошилова. 
Заарештований 4.09.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 
15.09.1937 р. засуджений до 10 років ВТТ. Реабілітований в 1969 році. 

 Волинець Дмитро Іванович, 1908, с.Дорожинка Первомайського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, проживав у с.Дорожинці. Моторист-механик. 
Заарештований 29.01.1933 р. Особливою Нарадою при Колегії ДПУ від 8.02.1933 
р. засуджений до заслання у Північний край строком на 3 роки. Подальша доля 
невідома. Реабілітований в 1989 році. 

 Волинець Іван Герасимович, 1885, с.Дорожинка Первомайського р-ну, українець, 
із селян, малоосвічений, проживав у с. Дорожинці Первомайського р-ну. 
Колгоспник. Заарештований 15.01.1933 р. Особливою Нарадою при Колегії ДПУ 
УРСР від 11.02.1933 р. засуджений до заслання в Північний край строком на 3 
роки. Подальша доля невідома. Реабілітований в 1989 році. 

 Волошин Гордій Григорович, 1893, с.Мігея Первомайського р-ну, українець, із 
селян, малоосвічений, проживав у с.Мігеї. Колгоспник. Заарештований 7.12.1932 
р. Рішенням Особливої Наради при Колегії ДПУ УРСР від 29.09.1933 р. 
засуджений до заслання у Північний край на 3 роки умовно, з-під варти 
звільнений. Реабілітований в 1968 році. 

 Волошин Мефодій Феофанович, 1882, с. Довга Пристань Первомайського р-ну, 
українець, із службовців, освіта вища, проживав у м.Первомайську. робітник 
бібліотеки. Заарештований 25.12.1936 р. Особливою Нарадою при НКВС  СРСР 
від 21.05.1937 р. засуджений до 3 років ВТТ. Подальша доля невідома. 
Реабілітований в 1989 році. 

 Волошин Михайло Прокопович, 1897, с.Мігея Первомайського р-ну, українець, із 
селян, освічений, проживав у с.Мігеї. Колгоспник, член правління. Заарештований 
21.12.1932 р. Рішенням Судової Трійки при Колегії ДПУ УРСР від 19.01.1933 р. 
засуджений до 5 років ВТТ. Реабілітований в 1989 році. 

 Волошин Олександр Григорович, 1895, с.Антонівка Братського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, проживав у с.Воєводському Благодатнівського р-ну. 
Колгоспник. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 5.05.1938 р. 
засуджений до розстрілу. Страчений 30.05.1938 р. Реабілітований в 1959 році. 

 Волошин Трохим Федотович, 1889, м.Валегоцелове Одеської області, молдаванин, 
із селян, малоосвічений, проживав у м.Первомайську. Різнороб. Рішенням Трійки 
при УНКВС по Одеській області від 26.09.1937 р. засуджений до 10 років ВТТ. 
Подальша доля невідома. Реабілітований в 1990 році. 

 Ворновський Франц Михайлович, 1872, с.Сіноуже Київського округу, українець, із 
селян, освіта початкова, проживав у м.Голованьовську Первомайського округу. 
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 Біленко Прокофій Пилипович, 1906, с.Грушевка Первомайського р-ну, українець, 
із селян, малоосвічений, проживав у с.Грушевці. Колгоспник. Заарештований 
22.01.1933 р. Особливою Нарадою при Колегії ДПУ від 8.02.1933 р. засуджений до 
заслання у Північний край строком на 3 роки. Подальша доля невідома. 
Реабілітований в 1989 році. 

 Білий Олександр Єфремович, 1905, с.Синюхін Брід Первомайського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав у с.Синюхіному Броді. Каменяр. 
Заарештований 31.12.1932 р. Рішенням Особливої Наради при Колегії ДПУ УРСР 
від 10.01.1933 р. засуджений до 3 років ВТТ. Реабілітований в 1989 році. 

 Білик Андрій Іванович, 1869, с.Шамраївка Первомайського р-ну, українець, із 
селян, малоосвічений, проживав у с.Шамраївці. Хлібороб. Заарештований 
23.11.1929 р. Рішенням Особливої Наради при Колегії ДПУ УРСР від 24.01.1930 р. 
засуджений до заслання у Північний край на 3 роки. Реабілітований в 1990 році. 

 Білоус Василь Петрович, 1873, с.Мігея Первомайського р-ну, українець, із селян, 
неосвічений, проживав у с.Мігеї. Колгоспник. Заарештований 1.06.1937 р. 
Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 15.08.1937 р. засуджений до 
розстрілу. Страчений 18.08.1937 р. Реабілітований в 1963 році. 

 Білоус Григорій Тимофійович, 1897, с.Мігея Первомайського р-ну, українець, із 
селян, малоосвічений, проживав у с.Мігеї. Колгоспник. Заарештований 1.06.1937 
р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 15.08.1937 р. засуджений 
до розстрілу. Страчений 20.08.1937 р. Реабілітований в 1963 році. 

 Білоус Карпо Степанович, 1863, с.Мігея Первомайського р-ну, українець, із селян, 
малоосвічений, проживав у с.Мігеї. Колгоспник. Заарештований 1.06.1937 р. 
Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 15.08.1937 р. засуджений до 
розстрілу. Страчений 18.08.1937 р. Реабілітований в 1963 році. 

 Вайтасюк Микола Михайлович, 1908, м.Одеса, українець, із службовців, освіта 
початкова, проживав у м.Первомайську. Завбазою книгокультторгу. 
Заарештований 10.03.1938 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області 
від 1.10.1938 р. засуджений до розстрілу. Страчений 9.10.1938 р. Реабілітований в 
1959 році. 

 Вальт Яків Христофорович, 1895, с.Гликсталь Григоропільського р-ну, німець, із 
селян, освіта початкова, проживав у с.Петрівці Первомайського р-ну. Вантажник 
станції Кам'яний Міст. Заарештований 5.10.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС 
по Одеській області від 4.12.1937 р. засуджений до 10 років ВТТ. Подальша доля 
невідома. Реабілітований в 1989 році. 

 Варецький Иосип Андрійович, 1900, с.Кумари Первомайського р-ну, українець, із 
селян, малоосвічений, проживав у с.Кумарах Первомайського р-ну. Колгоспник. 
Заарештований 31.01.1933 р. Особливою Нарадою при Колегії ДПУ УРСР від 
9.02.1933 р. засуджений до 3 років ВТТ. Подальша доля невідома. Реабілітований в 
1989 році. 

 Василенко Федір Дмитрович, 1898, с.Мігея Первомайського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, проживав у с.Мігеї. Бригадир колгоспу. Заарештований 
7.12.1932 р. Рішенням Особливої Наради при Колегії ДПУ УРСР від 29.09.1933 р. 
засуджений до 3 років заслання до Казахстану. Реабілітований в 1968 році. 

 Василенко Федір Дмитрович, 1898, с.Мігея Первомайського р-ну, українець, із 
селян, малоосвічений, проживав у с.Мігеї. Підгорнівський гранітний кар'єр, 
каменяр. Заарештований 27.07.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській 
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області від 15.08.1937 р. засуджений до розстрілу. Страчений 18.08.1937 р. 
Реабілітований в 1963 році. 

 Васильченко Василь Романович, 1882, с.Константинівка Благодатнівського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений проживав у с.Константинівці Благодатнівського 
р-ну. Власник господарства. Заарештований 11.02.1930 р. Рішенням Трійки при 
Колегії ДПУ від 17.04.1930 р. засуджений до заслання в Північний край строком 
на 7 років. Подальша доля невідома. Реабілітований в 1989 році. 

 Васильченко Фока Романович, 1879, с.Константинівка Благодатнівського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав у с.Константинівці 
Благодатнівського р-ну. Власник господарства. Заарештований 12.02.1930 р. 
Рішенням Трійки при Колегії ДПУ від 17.04.1930 р. засуджений до заслання в 
Північний край строком на 7 років. Подальша доля невідома. Реабілітований в 
1989 році. 

 Ватаженко Михайло Йосипович, 1890, с.Мігея Первомайського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, проживав у с. Мігеї. Рахівник колгоспу ім. 
Дзержинського. Заарештований 22.01.1933 р. Рішенням Особливої Наради при 
Колегії ДПУ УРСР від 4.02.1933 р. засуджений до 3 років ВТТ. Реабілітований в 
1989 році. 

 Ватаженко Пилип Трохимович, 1867, с.Мігея Первомайського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, проживав у с.Мігеї. Сторож. Заарештований 28.07.1937 р. 
Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 15.08.1937 р. засуджений до 
розстрілу. Страчений 18.08.1937 р. Реабілітований в 1963 році. 

 Вейгель Франц Адамович, 1879, с.Секретарка Зельцького р-ну, німець, із селян, 
освіта початкова, проживав у м.Первомайську. Заарештований 25.03.1938 р. 
Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 27.09.1938 р. засуджений до 
розстрілу з конфіскацією майна. Страчений 7.10.1938 р. Реабілітований в 1960 
році. 

 Вербич Хома Георгійович, 1889, с.Благодатне Первомайського повіту, росіянин, із 
селян, освічений, проживав у с.Благодатному. Хлібороб. Заарештований 
18.01.1921 р. Рішенням малої Колегії ВГНК від жовтня 1920 р. засуджений до 
розстрілу. Другим Рішенням малої Колегії за амністією вирок змінено на 5 років 
ВТТ. Справу припинено 26.03.1921 р. 

 Вербський Йосип Могикович, 1898, м.Первомайськ, єврей, із службовців, освіта 
середня, проживав у м.Первомайську. Бухгалтер кінофототресту. Заарештований 
15.02.1938 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 23.03.1938 р. 
засуджений до розстрілу. Страчений 5.04.1938 р. Реабілітований в 1989 році. 

 Вербін Василь Георгійович, 1878, с.Благодатне Первомайського повіту, росіянин, 
із селян, малоосвічений, проживав у с.Благодатному. Хлібороб. Заарештований 
17.01.1921 р. Справу припинено 26.03.1921 р. 

 Вербін Михайло Георгійович, 1885, с.Благодатне Первомайського повіту, 
росіянин, із селян, малоосвічений, проживав у с.Благодатному. Хлібороб. 
Заарештований 6.01.1921 р. Справу припинено 26.03.1921 р. 

 Вербін Фома Єгорович, 1882, с.Благодатне Арбузинського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, проживав у с.Благодатне. Хлібороб. Рішенням Трійки при 
Колегії ДПУ від 27.04.1931 р. засуджений до 5 років ВТТ. Подальша доля 
невідома. Реабілітований в 1989 році. 
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 Вербін Яким Григорович, 1874, с.Благодатне Первомайського повіту, росіянин, із 
селян, освічений, проживав у с.Благодатному. Хлібороб. Заарештований 
23.09.1920 р. Справу припинено 26.03.1921 р. Реабілітований в 1955 році. 

 Вербін Яким Якимович, 1898, с.Благодатне Первомайського повіту, росіянин, із 
селян, освічений, проживав у с.Благодатному. Інструктор народної освіти. 
Заарештований 18.01.1921 р. Рішенням малої Колегії (Трійки) від жовтня 1920 р. 
засуджений до розстрілу. Другим Рішенням малої Колегії за амністією до 3-х 
річниці Радянської влади вирок змінено на 5 років ВТТ. Справу припинено 
26.03.1921 р. Реабілітований в 1955 році. 

 Вербін Яким Якимович, 1898, с.Благодатне Первомайського повіту, українець, із 
селян, освічений, проживав у с.Благодатному. Хлібороб. Заарештований 5.09.1920 
р. Рішенням малої Колегії (Трійки) від 10.10.1920 р. засуджений до розстрілу, 
Рішенням другого засідання малої Колегії - до 5 років ВТТ. Реабілітований в 1955 
році. 

 Веробина Федора Данилівна, 1892, с.Благодатне Благодатнівського р-ну, росіянка, 
із селян, малоосвічена, проживала в с.Благодатному. Безробітна. Заарештована 
2.12.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 6.12.1937 р. 
засуджена до 8 років ВТТ. Подальша доля невідома. Реабілітована в 1989 році. 

 Веровенко Євдоким Федотович, 1904, с.Синьки Первомайського р-ну, українець, із 
селян, малоосвічений, проживав у с.Синьки. Хлібороб. Заарештований 2.06.1930 р. 
Рішенням Трійки при Колегії ДПУ УРСР від 22.11.1930 р. засуджений до 8 років 
ВТТ. Реабілітований в 1989 році. 

 Вирва Степан Іванович, 1900, с.Воєводське Благодатнівського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, проживав у с.Воєводському. Колгоспник. Рішенням 
Трійки при УНКВС по Одеській області від 23.03.1938 р. засуджений до розстрілу. 
Страчений 28.03.1938 р. Реабілітований в 1959 році. 

 Вирва Юхим Єгорович, 1899, с.Воєводське Благодатнівського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, проживав у с.Воєводському. Бригадир колгоспу. 
Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 23.03.1938 р. засуджений до 
розстрілу. Страчений 28.03.1938 р. Реабілітований в 1959 році.  

 Вишневський Станіслав Іванович, 1890, с.Отрадне Благодатнівського р-ну, поляк, 
із селян, освіта початкова, проживав у с.Отрадне. Колгоспник. Рішенням Трійки 
при УНКВС по Одеській області від 15.10.1938 р. засуджений до розстрілу з 
конфіскацією майна. Страчений 25.10.1938 р. Реабілітований в 1958 році. 

 Владимиров Іван Андрійович, 1880, с.Бірносово Тераспільського р-ну, росіянин, із 
служителів культу, освіта початкова, проживав у с. Лисій Горі Первомайського р-
ну, священик. Заарештований 30.10 1938 р. Рішенням Трійки при УНКВС по 
Одеській області від 5.03.1938 р. засуджений до розстрілу. Страчений 7.03.1938 р. 
Реабілітований в 1989 році. 

 Вовк Іларіон Гордійович, 1910, с.Струнькове Первомайського округу, українець, із 
селян, малоосвічений, проживав у с.Стренькове. Хлібороб. Заарештований 
2.03.1930 р. Справу припинено.  

 Войнов Данило Іванович, 1890, с.Софіївка Первомайського р-ну, українець, із 
селян, освічений, проживав у с.Софіївці. Колгоспник колгоспу ім. Ворошилова. 
Заарештований 5.04.1938 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 
20.04.1938 р. засуджений до розстрілу. Страчений 29.04.1938 р. Реабілітований в 


