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 Штілик Улас Кузьмич, 1887, с.Семенівка Благодатнівського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, проживав у с.Семенівці. Хлібороб. Заарештований 
8.02.1930 р. Рішенням Трійки при Колегії ДПУ УРСР від 12.03.1930 р. засуджений 
до 4 років ВТТ. Реабілітований в 1989 році. 

 Шумахер Франц Андрійович, 1883, х.Бурдовий Раздельнянського 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. 

 Шумлянський Іларіон Федорович, 1897, с.Піски Баштанського р-ну, українець, із 
селян, освічений, проживав у с.Софіївці Первомайського р-ну. Каменяр артілі. 
Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 31.03.1938 р. засуджений до 
розстрілу. Страчений 5.04.1938 р. Реабілітований в 1957 році. 

 Щебенюк Захарій Романович, 1896, м.Голованівськ Первомайського р-ну, 
українець, із селян, неосвічений. проживав у м.Голованівску. Хлібороб. 
Заарештований 31.03.1929 р. Особливою Нарадою при Колегії ДПУ від 31.05.1929 
р. засуджений до 3 років ВТТ. Покарання відбував на Соловках. Реабілітований в 
1989 році. 

 Щекін Степан Філімонович, 1896, с.Благодатне Первомайського повіту, росіянин, 
із селян, малоосвічений, проживав у с.Благодатному. Санітар. Заарештований 
18.01.1921 р. Рішенням Колегії ВГНК від 26.03.1921 р. справу припинено. 

 Щербак Степан Данилович, 1912, х.Рибалки Благодатнівського р-ну, українець, із 
селян, малоосвічений, проживав на х.Рибалки. Колгоспник. Заарештований 
28.07.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській від 1.09.1937 р. 
засуджений до розстрілу. Страчений 10.09.1937 р. Реабілітований в 1989 році. 

 Щокін Василь Гаврилович, 1889, с.Благодатне Первомайського повіту, росіянин, із 
селян, малоосвічений, проживав у с.Благодатному. Заарештований 18.01.1921 р. 
Справу припинено 26.03.1921 р. 

 Щокін Дмитро Гаврилович, 1882, с.Благодатне Благодатнівського р-ну, українець, 
із селян, малоосвічений, проживав у с.Благодатному. Сторож 
міжрайкомгоспілкомі. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 
5.03.1938 р. засуджений до розстрілу. Страчений 7.03.1938 р. Реабілітований в 
1959 році. 

 Щокін Микита Степанович, 1896, с.Благодатне Благодатнівського р-ну, росіянин, 
із селян, малоосвічений. проживав у с.Благодатному. Хлібороб. Заарештований 
6.06.1930 р. Рішенням Трійки при Колегії ДПУ УРСР від 14.11.1930 р. засуджений 
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 Шиматюк Федір Сіменович, 1881, с.Молчинук Вінницької області, українець, із 
селян, малоосвічений, проживав у м.Первомайську. Священик. Заарештований у 
1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області засуджений до 
розстрілу. Страчений. Дата невідома. Реабілітований в 1956 р. 

 Шифмахер Франц Петрович, 1899, х.Амбросово Раздельнянського р-ну, німець, із 
селян, освіта початкова, проживав у м.Первомайську. Безробітний. Заарештований 
3.03.1938 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 в 1989 році. 

 Школьна-Токарська Олена Станіславівна, 1902, с.Отрадне Благодатнівського р-ну, 
українка, із селян, освіта початкова, проживала у с. Отрадному. Прибиральниця у 
школі. Заарештована 13.10.1937 р. Рішенням Наркома Внутрішніх Справ СРСР 
Єжова і Прокурора СРСР Вишинського від 10.01.1938 р. засуджена до розстрілу. 
Страчена 22.01.1938 р. Реабілітована в 1959 році. 

 Шкурко Іван Якович, 1904, с.Степанівка Первомайського р-ну, українець, із селян, 
малоосвічений, проживав у с.Степанівці. Колгоспник. Заарештований 29.07.1937 р. 
Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 1.09.1937 р. засуджений до 
10 років ВТТ. Реабілітований в 1989 році. 

 Шмідт Фрідріх Фрідріхович, 1881, с.Периндорф Григоропільського р-ну АМРСР, 
німець, із селян, малоосвічений, проживав у м.Первомайську. Міськкомгосп, 
робітник. Заарештований 5.05.1938 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській 
області від 13.10.1938 р. засуджений до розстрілу. Страчений 20.10.1938 р. 
Реабілітований в 1969 році. 

 Шмідт Християн Готлібович, 1883, с.Бергодорф Григоропільского р-ну, німець, із 
селян, освіта початкова, проживав у м.Первомайську. Безробітний. 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 Північсхідтабі. Реабілітований 
в 1959 році. 

 Шнабель Йоган Йоганович, 1912, с.Гліксталь (Молдавія), німець, із селян, 
малоосвічений, проживав у м.Первомайську. Робітник медтехнікуму. 
Заарештований 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. 

 Шнайдер Іоган Готлібович, 1879, с.Саймаш АМРСР, німець, із селян, 
малоосвічений, проживав у м.Первомайську. Міськомгосп, робітник на поденних 
роботах. 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. 

 Шпилевенко Арсентій Онуфрійович, 1888, с.Благодатне Первомайського повіту, 
українець, із селян, освічений, проживав у с. Благодатному. Хлібороб. 
Заарештований 19.01.1921 р. Рішенням Колегії ВГНК від 26.03.1921 р. справу 
припинено. 

 Штромаєр Іван Христофорович, 1896, с.Воробйово Цебриківського р-ну, німець, із 
селян, освіта початкова, проживав у м.Первомайську. Конюх колгоспу. 
Заарештований 30.09.1937 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. 

Бюлетень видано за допомогою: 

  

 Приватне підприємство “Дикий сад”, 

директор Голубар Ігор Францович 

 ЗАТ “Первомайський хлібзавод”, 

директор Бобина Валерий Іванович 
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РОЗДІЛ І. ДОКУМЕНТИ 
 

Витяг з протоколу допиту колишнього начальника УНКВС по 

Миколаївській області Фішера І.Б. 
 

5 липня 1956 р. 
 
Допрос начат  5 июля 1956 г. в 11.45. 
Окончен   5 июля 1956 г. в 18 час. 45 м. 
гор. Николаев 
Начальник следотдела УКГБ при СМ УССР по Николаевской области 

подполковник Шаповалов допросил в качестве свидетеля - 
Фишера Иосифа Борисовича, 1896 года рождения, урож. с.Тростянец 

Винницкой области, члена КПСС с 1925 года, еврея с высшим юридическим 
образованием, работающего адвокатом Одесской Коллегии адвокатов, 
проживающего в г.Одессе, ул.Малиновского, 7, кв. 1. 

Свидетель Фишер за отказ от показаний и за дачу заведомо ложных 
показаний по ст.ст. 87, 89 УК УССР предупрежден. Подпись. 

Вопрос: В настоящее время, в результате пересмотра ряда архивно-
следственных дел производства 1937-1938 гг., устанавливаются факты 
незаконных арестов граждан и применение к ним физических мер воздействия со 
стороны работников УНКВД Николаевской области. В частности, с вашей 
санкции была арестована группа партийных работников и инженерно-
технического состава заводов: секретарь горкома партии Коломок, работники 
горкома партии и советских органов Черкас, Сорель Мария, Бессарабов, 
Жайворонов, Левин, Мухин-Новиков, Онищенко, Эпельман, Крючек, директор 
завода Степанов и др. Чем вы можете объяснить незаконные аресты граждан и 
извращенные методы следствия, имевшие место в УНКВД Николаевской области 
по отношению к арестованным в 1937-1938 гг. 

Ответ: Невозможно ответить на этот вопрос в отрыве от той обстановки, в 
которой протекала вообще работа органов НКВД с тех пор, как их возглавил 
Ежов, а затем Берия. С этого момента культивировалось бесчеловеческое 
отношение к арестованным (карцер, наручники и др. физические методы 
воздействия). Совершенно игнорировался один из принципов соц. законности - 
презумпция невиновности. Единственным ценным доказательством стало 
признание арестованного и для этой цели рекомендовалось принимать всякие 
меры физического воздействия. Примерно в первой четверти 1937 г. начали 
поступать директивы НКВД СССР о производстве на местах массовых арестов и 
организации в дополнение к существующему тогда органу внесудебного 
разбирательства дел (Особые совещания) - в областях, так называемые тройки в 
составе начальника УНКВД, секретаря обкома партии и областного прокурора, 
для рассмотрения на месте отдельной категории дел (кулацкий антисоветский 
элемент, бывш. полицейских, жандармов, воровской элемент и т.п.) с правом 
присуждения к расстрелу и заключения в ИТЛ сроком на десять лет. При этом к-
во подлежащих к аресту и осуждению тройками (к расстрелу или ИТЛ) заранее 
определялось НКВД УССР, в частности на Украине по каждой области в 
отдельности. Затем последовала директива о производстве массовых арестов 
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УНКВС по Одеській області від 23.03.1938 р. засуджений до розстрілу. Страчений 
28.03.1938 р. Реабілітований в 1957 році. 

 Шевченко Євсій Миронович, 1894, с.Мігея Первомайського р-ну, українець, із 
селян, малоосвічений. Проживав у с. Мігеї. Колгоспник. Заарештований 25.12.1932 
р. Справу припинено 28.01.1933 року. 

 Шевчук Тетяна Захарівна, 1879, м.Голованівськ, українка, із селян, освічена, 
проживала у с. Зеленій Леваді Первомайського р-ну. Домогосподарка. 
Заарештована 3.03.1931 р. Рішенням Особливої Наради при Колегії ДПУ УРСР від 
27.04.1931 р. засуджена до заслання у Північний край на 3 роки умовно. 

 Шеларь Сава Васильович, 1882, м.Первомайськ, українець, із селян, освіта 
початкова, проживав у м.Первомайську. Їздовий маслозаводу. Рішенням Наркома 
Внутрішніх Справ СРСР від 27.11.1937 р. засуджений до розстрілу. Страчений 
8.12.1937 р. Реабілітований в 1957 році. 

 Шелест Андрій Семенович, 1888, м.Первомайськ, українець, із службовців, освіта 
початкова, проживав у м.Первомайську. Рахівник контори. Рішенням Трійки при 
УНКВС по Одеській області від 26.09.1937 р. засуджений до розстрілу. Страчений 
4.10.1937 р. Реабілітований в 1957 році. 

 Шелякін Василь Іванович, 1868, с.Благодатне Благодатнівського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, проживав у с.Благодатному Благодатнівського р-ну. 
Безробітний. Заарештований 5.05 1938 р. Рішенням Трійки при УНКВС по 
Одеській області від 10.05.1938 р. засуджений до розстрілу. Страчений. Дата 
невідома. Реабілітований в 1989 році. 

 Шелякін Маркіян В'яконович, 1895, с.Благодатне Первомайського повіту, 
росіянин, із селян, малоосвічений, проживав у с.Благодатному. Хлібороб. 
Заарештований 25.09.1920 р. Рішенням малої Колегії 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. 

 Шенкевич Сергій Маркович, 1885, с.Новоселівка Первомайського р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, проживав у с.Новоселівці. Хлібороб. Рішенням 
Особливої Наради при Колегії ДПУ УРСР від 16.02.1929 р. засуджений до 3 років 
ВТТ. Подальша доля невідома. 

 Шерпул Федір Іванович, 1904, с.Бутор (АМРСР), молдаванин, із селян, 
малоосвічений, проживав у м.Первомайську. Конюх артілі "Харчопром". 
Заарештований 12.03.1938 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області 
від 29.09.1938 р. засуджений до розстрілу з конфіскацією майна. Страчений 
8.10.1938 р. Реабілітований в 1966 році. 

 Шершов Олександр Олексійович, 1904, с.Мігія Первомайського р-ну, українець, із 
селян, малоосвічений, проживав у с.Мігії. Завідуючий господарством артілі. 
Заарештований 2.01.1933 р. Рішенням Трійки при Колегії ДПУ УРСР від 
11.01.1933 р. засуджений до 5 років ВТТ. Подальша доля невідома. Реабілітований 
в 1989 році. 

 Шиманський Олексій Іванович,1888, с.Консупіль Кримка Первомайського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав у с.Кримці Первомайського р-ну. 
Хлібороб. Заарештований 11.09.1937р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській 
області від 26.06.1937р. засуджений до 10р. ВТТ. Подальша доля невідома. 
Реабілітований в 1989 році. 
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українець, із селян, освіта початкова, проживав у с.Катеринівці-2. Колгоспник. 
Заарештований 22.01. 1933 р. Особливою Нарадою при Колегії ДПУ від 4.02. 1933 
р. засуджений до 3 років ВТТ. Рішенням Трійки при УНКВС УРСР від 14.04.1935 
р. звільнений достроково. Реабілітований в 1989 році. 

 Шарковський Кирило Епіфанович, 1885, с. Кам'яна Балка Первомайського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав в с. Кам'яній Балці. 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 1898 році. 

 Шарковський Михайло Іванович, 1903, с. Кам'яна Балка Первомайського р-ну, 
українець, із селян, освічений проживав в с. Кам'яній Балці. Власник господарства. 
Заарештований 9.05.1933 р. Постановою уповноваженою III-го відділу Одеського 
обласного відділу ДПУ від 31.08.1933 р. справу припинено. 

 Шатонченко Мартин Пантелійович, 1897, с.Новомиколаївка Фрунзенського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав у с. Мігеї Первомайського р-ну. 
Їздовий радгоспу. 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 1989 році. 

 Шафаренко Семен Миронович, 1896, с. Довга Пристань Первомайського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав у с. Довга Пристань. Колгоспник 
колгоспу ім. Блюхера. Заарештований 14.04.1938 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. 

 Шац Гаврило Францевич, 1881, с.Бокове Раздельнянського р-ну Одеської області, 
німець, із селян, малоосвічений, проживав у м.Первомайську. Робітник 
міськкомгоспу. Заарештований 5.05.1938р. 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. 

 Швидкий Никанор Гаврилович, 1898, с. Синюхін Брід Первомайського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав у с. Синюхіному Броді 
Первомайського р-ну. Хлібороб. Заарештований 26.01.1933 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. 

 Шевченко Авксентій Павлович, !885, с.Поронівка Первомайського р-ну, українець, 
із селян, малоосвічений, проживав у с.Поронівці. Безробітний. Заарештований 
31.10.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 3.11.1937 р. 
засуджений до 10 років ВТТ. Реабілітований в 1961 році. 

 Шевченко Климентій Савелійович, 1905, с.Воєводське Благодатнівського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, проживав у с.Воєводському. Чорнороб 
радгоспу. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 5.05.1938 р. 
засуджений до розстрілу. Страчений 30.05.1938 р. Реабілітований в 1959 році. 

 Шевченко Микола Захарович, 1895, с.Воєводське Благодатнівського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, проживав у с.Воєводському. Колгоспник. 
Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 29.04.1938 р. засуджений до 
розстрілу. Страчений 30.05.1938 р. Реабілітований в 1959 році. 

 Шевченко Семен Іванович, 1887, м.Ананьїв Молдавської РСР, українець, із міщан, 
освіта середня, проживав у м.Первомайську. Безробітний. Рішенням Трійки при 
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среди населения польской национальности и об осуждении признанных 
виновными в особом порядке, а именно: путем представления списка 
непосредственно в НКВД УССР с характеризующими данными на каждого 
человека и кратким изложением сущности обвинения. На основании этих списков 
там решался вопрос о расстреле (первая категория) или заключении в ИТЛ 
сроком на 10 лет (вторая категория). Из НКВД СССР после рассмотрения там 
этих списков в УНКВД поступали указания за подписью наркома внутренних дел 
и Генерального прокурора СССР о приведении их решения в исполнение. Затем 
эта же директива была распространена на арестованных из числа греческой, 
немецкой, болгарской национальностей. Также были директивы о массовых 
арестах выходцев из мелкобуржуазных партий (сионистов, бундовцев, эсеров и 
др.), бывших белогвардейцев, петлюровцев (на Украине), дела по которым 
решались на месте по усмотрению: либо тройки, либо направлялись на особое 
совещание или же в судебные органы. Дела на участников право-троцкистских 
организаций разрешались Выездными сессиями военной коллегии Верховного 
суда СССР. Причем, меры наказания по ним заранее были определены для 
состава суда и прокурора, участвовавшего в этом деле, кем-то в Москве. Кто там 
рассматривал эти дела, я не знаю. Для производства арестов и проведения 
следствия по всем этим категориям дел давались весьма ограниченные сроки и 
была установлена телеграфная отчетность перед центром о к-ве арестованных, 
законченных и рассмотренных дел, осужденных и о мерах наказаний. На этом 
основании на местах были произведены массовые аресты по всем имевшимся 
оперативным материалам, поступающим данным из НКВД СССР, НКВД УССР и 
других областей, материалам от парторганов (исключенных из партии по 
политмотивам), заявлениям и сообщениям граждан и другим материалам. К 
следствию привлекались почти поголовно все работники аппарата, не только 
малоквалифицированные работники, но зачастую безграмотные политически и 
общеобразовательно. Понятно, что времени для тщательной проверки этих 
материалов не было. Достаточно было либо "признания" обвиняемого, либо 
непроверенных показаний других обвиняемых или же свидетеля. Массовость и 
быстрота такой работы лишали возможности обнаружить самые нелепые и 
смехотворные обвинения. Работники, занимавшиеся допросами обвиняемых, 
были хорошо осведомлены о применяемых в НКВД СССР, НКВД УССР методов 
"получения" признания обвиняемых, многие лично наблюдали применение этих 
методов в НКВД УССР, в бытность там наркомом Леплевского, а затем 
Успенского, который кстати, как мне известно, лично избивал арестованных и 
поучал других как "добывать" признания. 

Качество и квалификация того или иного работника оценивались по 
количеству полученных им "признаний" или значения (положения в партийно-
советском руководстве) сознавшегося. Это служило мерилом для награждения 
таких работников. В такой обстановке приступил аппарат УНКВД Николаевской 
области к работе с момента его организации в октябре 1937 г. при следующих 
специфических условиях: до этого времени в Николаеве был горотдел НКВД, 
входивший в подчинение Одесского УНКВД. Деятельность последнего к тому 
времени ознаменовалась уже вскрытием, как это сообщалось нам, широко 
разветвленной право-троцкистской к/р организации под руководством бывшего 
секретаря Одесского обкома партии Вегера и ряда других работников советского 
партийного актива. 

По показаниям Вегера и друг., полученных в Одесском УНКВД, проходило 
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многих лиц советско-партийного актива города Николаева и районов, отошедших 
к вновь организованной Николаевской области, которые, как я показал выше, 
подлежали немедленному аресту. 

Аппарат Николаевского УНКВД сформировался, главным образом, за счет 
работников бывшего горотдела, работников аппарата Одесского УНКВД, 
частично других областей и аппарата НКВД УССР. При назначении меня на 
работу в Николаев в Киеве на совещании начальников УНКВД вновь 
организованных тогда областей (Николаевской, Полтавской, Каменец-
Подольской, Житомирской) бывший нарком Леплевский предложил нам 
немедленно развернуть массовые операции по всем вышеперечисленным 
категориям, в частности, обратил мое внимание на материалы по делу Вегера и 
других, снабдил нас лимитами для осуждения на тройке и предупредил, что через 
некоторое время вызовет нас с докладом о проведенной работе. Тогда же 
Леплевский предупредил всех нас, что мы пока назначаемся временно 
исполняющими должность начальника УНКВД, а если справимся с работой, то 
будем утверждены в должностях начальников УНКВД. В таком направлении 
развернулась работа аппарата УНКВД Николаевской области. Были 
использованы все учетные материалы, показания по делам вскрытой организации 
в Одессе, по которым в частности проходил Коломок и другие. Многие 
работники аппарата, принимавшие раньше участие в следствии по делу Вегера и 
др., по памяти знали проходивших по этим показаниям лиц, проживающих в 
Николаевской области. В декабре 1937 года в Киеве состоялось совещание 
начальников управлений НКВД и аппарата НКВД УССР. Совещание проводил 
Леплевский. При всем активе было выражено недовольство по отношению ко 
мне за недостаточную работу, обвинял меня в увлечении хозяйственной и 
строительной работой. 

Действительно в тот период надо было строить помещения и размещать 
аппарат, что мы и делали. Как я показал выше, на совещании в Киеве в феврале 
1938 года уже новым наркомом Успенским и Ежовым мне было выражено 
недоверие за слабую работу и я был снят с должности начальника УНКВД. В 
период моей работы в УНКВД Николаевской области, в силу сложившейся в то 
время обстановки, о чем я показал выше, аресты перечисленных лиц, а возможно 
и других, производились на основании материалов оперативного порядка и 
других. С точки зрения сегодняшнего дня, да и в тот период, как я считал и 
считаю, они безусловно недостаточны, но я был бессилен противодействовать 
незаконным арестам и извращенным методам ведения следствия. 

Лично я никого не допрашивал, а следовательно, и не применял 
извращенных методов следствия. На партийных собраниях парторганизации 
УНКВД в то время вопросы о нарушении советской законности не ставились, а 
наоборот, всегда бросали упрек тем коммунистам, которые не имели арестов и 
признательных показаний арестованных. 

Я к вышесказанному хочу добавить, что по своему характеру мне была 
противна вся эта форма допросов и от навязанной мне работы врид. начальника 
НКВД всячески доступными мне мерами старался уйти, хотя и сознавал, что это 
сопряжено с опасностью. 

В подтверждение сказанного свидетельствует тот факт, что я не награждался 
как другие и был снят с работы. Вся моя предыдущая работа в органах 
госбезопасности может свидетельствовать о том, что я не провокатор или 
бессовестный карьерист, как характеризовал лиц такого типа т.Хрущев. При 
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росіянин, із селян, освіта початкова, проживав у с.Благодатному. Хлібороб. 
Заарештований 18.01.1921 р. Справу припинено 26.03.1921 р. 

 Чернієнко Феодосій Сидорович, 1910, с.Юзепфіль Первомайського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав в с.Юзепфолі Первомайського р-ну. 
Хлібороб. 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. 

 Чопик Денис Опанасович, 1884, 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. 

 Чопик Яків Олексійович, 1867, с. Данилова Балка Первомайського р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, проживав у с. Даниловій Балці. Одноосібник. 
Заарештований 25.01.1930 р. Справу припинено 17.03.1930 року. 

 Чорна Надія Василівна, 1890, с.Карагат (Молдавія), молдаванка, із селян, 
малоосвічена, проживала у м.Первомайську. Безробітна. Заарештована 29.04.1938 
р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області засуджена до розстрілу. 
Страчена 31.05.1938 р. Реабілітована в 1989 році. 

 Чорнобородюк Орес Васильович, 1867, с.Катеринівка-2 Первомайського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, проживав у с.Катеринівці-2. Одноосібник. 
Заарештований 18.08.1930 р. Справу припинено 9.01.1931 р. 

 Чумаков Віктор Вікторович, 1883, с.Константинівка Благодатнівського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав у с.Константинівці 
Благодатнівського р-ну. Власник господарства. Заарештований 7.02.1930 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. 

 Чумаченко Яків Савич, 1894, с. Кам'яний Міст Первомайського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, проживав у с. Кам'яний Міст. Колгоспник. Заарештований 
22.01.1933 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. 

 Чєбанов Іван Арсентійович, 1901, с. Синюхин Брід Первомайського р-
ну,українець, із селян, освіта початкова, проживав у с. Синюхиному Броді. 
Колгоспник. Заарештований 24.01.1933 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. 

 Шайбле Яків Матвійович, 1899, с.Гліксталь (Молдавія), німець, із селян, 
малоосвічений, проживав у м.Первомайську. Вантажник залізничної дороги. 
Заарештований 31.07.1237 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області 
від 15.08.1937 р. засуджений до розстрілу. Страчений 18.08.1037 р. Реабілітований 
в 1989 році 

 Шалигін Василь Терентійович, 1909, с.Жукове Братського р-ну, українець, із 
селян, малоосвічений, проживав на залізничній станції Людмилівці Одеської 
залізниці. Робітник. Заарештований 14.01.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС по 
Одеській області від 7.03.1937 р. засуджений до розстрілу. Страчений 13.03.1937 р. 
Реабілітований в 1962 році. 

 Шаповал Олексій Григорович, 1903, с.Катеринівка-2 Первомайського р-ну, 
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Реабілітований в 1989 році. 

 Цюпко Іван Сидорович, 1896, с.Юзефпіль Первомайського р-ну, українець, із 
селян, малоосвічений, проживав в с.Юзефполі. Власник господарства. Особливою 
Нарадою при Колегії ДПУ від 9.02.1933 р. засуджений до 3 років ВТТ. Подальша 
доля невідома. Реабілітований в 1989 році. 

 Чабан Олександр Матвійович, 1877, с.Карагат (Молдавія), молдаванин, із селян, 
малоосвічений, проживав у м.Первомайську. Безробітний. Заарештований 
29.04.1938 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. 

 Чапайда Арсеній Васильович, 1988, с.Секретарка Кривоозерського р-ну, українець, 
із селян, неосвічений, проживав у с.Катеринці Первомайського р-ну. Хлібороб. 
Заарештований 30.12.1932 р. Рішенням Трійки при Колегії ДПУ УРСР від 
10.01.1933 р. засуджений до 5 років ВТТ. Подальша доля невідома. Реабілітований 
в 1989 році. 

 Червоний Тихон Олексійович, 1888, с.Мініцьке Одеської області, українець, із 
селян, малоосвічений, проживав у с.Мігеї Первомайського р-ну. Різнороб 
підсобного господарства. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 
1.09.1937 р. засуджений до 10 років ВТТ. Реабілітований в 1990 році. 

 Черней Гнат Якович, 1881, с.Костянтинівка Благодатнівського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова. проживав у с.Костянтинівці. Заарештований 11.06.1929 р. 
Рішенням Особливої Наради при Колегії ОДПУ від 3.09.1929 р. засуджений до 
заслання у Північний край на 3 роки. Рішенням Трійки при ПП ОДПУ Північного 
краю засуджений до спецпоселення у Північному краї. Реабілітований в 1990 році. 

 Черней Пилип Якович, 1874. с.Костянтинівка Благодатнівського р-ну, українець. із 
селян, освіта початкова, проживав у с.Костянтинівці. Одноосібник. Заарештований 
11.06.1929 р. Рішенням Особливої Наради при Колегії ОДПУ від 3.09.1929 р. 
засуджений до заслання у Північний край на 3 роки. Рішенням Трійки при ПП 
ОДПУ Північного краю від 21.04.1932 р. засуджений до спецпоселення у 
Північному краї. Реабілітований в 1990 році. 

 Чернобиль Петро Михайлович, 1905, с.Устинівка Полтавської області, українець, 
із службовців, освіта початкова, проживав у м.Первомайську. Кустар. 
Заарештований 19.01.1935 р. Особливою Нарадою при Наркомі Внутрішніх Справ 
СРСР від 16.09.1935 р. засуджений до 5 років ВТТ. Покарання відбував у м. 
Медвежій горі. Реабілітований в 1989 році. 

 Чернобородюк Орест Васильович, 1869, 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 4 років ВТТ умовно, з під варти звільнений. 

 Чернюк Сергій Йосипович, 1880, с.Журавлинка Голованьовського р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, проживав у с.Рябконево Благодатнівського р-ну. 
Колгоспник. Заарештований 17.02.1938 р. Засуджений до розстрілу. Дані про 
страту відсутні. Реабілітований в 1989 році. 

 Чернявський Олександр Юхимович, 1870, с.Коритне Благодатнівського р-ну, 
молдаванин, із духовенства, освіта вища, проживав у м.Первомайську. 
Безробітний. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 23.03.1938 р. 
засуджений до розстрілу. Страчений 28.09.1938 р. Реабілітований в 1957 році. 

 Черніков Микола Володимирович, 1895, с.Благодатне Первомайського повіту, 
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необходимости это может быть подтверждено... 
Протокол допроса мною прочитан.  

Ответы с моих слов записаны правильно -    подпись. 
Допросил: начальник следотдела УКГБ при СМ УССР  

по Николаевской области - подполковник     подпись

 (Шаповалов). 
Верно: начальник следотдела УКГБ при СМ УССР  

по Николаевской области - подполковник      подпись

 (Шаповалов). 
Копия верна: пом. военного прокурора   

ОдВО - подполковник      подпись

 (Камышев). 
20 октября 1956 года. 

 
Архів УСБУ по Миколаївській області. Спр. 2008-С. Арк. 101-104. 

 

Протокол огляду архівно-слідчої справи колишніх співробітників 

УНКВС Миколаївської області 
 

7 лютого 1956 р. 
 
Город Чернигов 
Старший следователь следотдела УКГБ при СМ СССР по Черниговской 

области – капитан Алешин, произвел осмотр материалов архивно–следственного 
дела № 268960 по обвинению – 

Бывшего начальника УНКВД Николаевской области Карамышева Петра 
Васильевича, 1905 года рождения, уроженца гор. Сердобск Пензенской области, 
РСФСР, из крестьян-бедняков, служащего, с незаконченным средним 
образованием, быв. члена ВКП(б), русского, в Красной Армии не служившего, в 
органах НКВД с 1928 года, имеет спец-звание капитана госбезопасности, 
награжден орденом Ленина, депутат Верховного Совета СССР, арестованного 4 
августа 1939 года; 

Бывшего начальника 2 отдела УНКВД Николаевской области Трушкина 
Якова Лукьяновича, 1900 года рождения, уроженца гор. Керчь Крымской АССР, 
из рабочих, служащего, с низшим образованием, бывшего члена ВКП(б), 
русского, служившего в Красной Армии с 1919 по 1921 год, в органах НКВД с 
1921 года, имеет звание старшего лейтенанта госбезопасности, не судимого, 
арестованного 3 августа 1939 года; 

Бывшего заместителя начальника 2 отдела УНКВД по Николаевской области 
Гарбузова Михаила Васильевича, 1909 года рождения, уроженца ст. Дерюгино 
Дмитриевского района Курской области, РСФСР, из рабочих, служащего, с 
низшим образованием, бывшего члена ВКП(б), русского, женатого, в Красной 
Армии не служившего, в органах НКВД с 1932 года, имеет спецзвание сержанта 
госбезопасности, не судимого, арестованного 4 марта 1940 года; 

Бывшего начальника 1-го отделения 2 отдела УНКВД по Николаевской 
области – Воронина Константина Афанасьевича, 1906 года рождения, уроженца 
гор. Одессы, из рабочих, служащего, по национальности украинца, бывшего 



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

члена ВКП(б), служившего в войсках НКВД с 1927 года по 1929 год, с низшим 
образованием, сержанта госбезопасности, не судимого, арестованного 7 мая 1940 
года. 

Установил: 
Карамышев П.В., Трушкин Я.Л., Гарбузов М.В. и Воронин К.А. арестованы 

следственной частью НКВД УССР. 
Предварительным и судебным следствием Карамышев, Трушкин, Гарбузов и 

Воронин признаны виновными в том, что будучи на руководящих и 
ответственных постах в УНКВД по Николаевской области в 1938 году 
производили массовые необоснованные аресты по недостаточным и 
непроверенным материалам, а во многих случаях по фальсифицированным 
справкам, о ряде руководящих работников партийного и советского аппарата, 
инженерно-технического персонала кораблестроительных и других заводов и 
специалистов сельского хозяйства. 

В результате применения извращенных и провокационных методов 
следствия к арестованным со стороны Трушкина, Гарбузова и Воронина, 
санкционированных Карамышевым, арестованные давали показания о якобы 
принадлежности их к контрреволюционной организации и проводимой ими 
контрреволюционной и шпионской деятельности. 

Подсудимый Трушкин 2 августа 1938 года в связи с возникшим пожаром на 
судостроительном заводе № 200, получил распоряжение от руководства УНКВД 
произвести расследование и выяснить причины возникновения пожара, а также 
выявить конкретных виновников о совершении поджога. 

Трушкин вместо объективного выполнения этого задания искусственно 
создал не существующую к/р. троцкистскую диверсионную организацию на 
заводе № 200, состоящую якобы из инженерно-технического и руководящего 
состава завода, в связи с чем по фальсифицированным справкам Трушкина, 
Воронина и Гарбузова с санкции Карамышева были подвергнуты аресту Чикалов, 
Бондарь, Афанасьев и другие и в эту же организацию были включены Фомин, 
Гладков и другие, которые были арестованы в июле 1938 года. 

К указанным арестованным были применены извращенные и 
провокационные методы следствия со стороны Трушкина, Воронина и Гарбузова, 
в результате чего они оговаривали друг друга о якобы проводимой ими к/р. 
деятельности и дело о диверсионной группе было оформлено и передано на 
рассмотрение Военного Трибунала, однако из этой группы совершенно 
неосновательно было выделено дело на Мацковского, Чернохатова и Барсукова, в 
то время, как по материалам дела усматривается, что они завербованы в 
контрреволюционную организацию Фоминым, Гавриловым и другими  и вместе 
осуществляли к/р. задания, что свидетельствует о том, что дело должно быть 
рассмотрено вместе, тем не менее, дело о Барсукове, Мацковском и Чернохатове 
передано на рассмотрение тройки при обл. УНКВД, возглавляемой 
Карамышевым и 26.I.38 года решением указанной тройки эти лица были 
приговорены в ВМН. 

Что же касается остальной группы обвиняемых по заводу № 200, дело о коих 
рассмотрено военным трибуналом, все, т.е. Фомин, Гаврилов и другие, по суду 
оправданы и из под стражи освобождены. 

В том же 1938 году 24 июня в совхозе им.Фрунзе практикантом-веттехником 
было отравлено 503 штуки овец. Подозревая старшего ветврача совхоза Бранта и 
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області від 5.05.1938 р. засуджений до розстрілу. Страчений 25.05.1938 р. 
Реабілітований в 1961 році. 

 Хлевнюк Феодосій Дорофейович, 1891, м.Балта, українець, із селян, освіта 
початкова середня, проживав у м.Первомайську. Бухгалтер пивзаводу. 
Заарештований 10.09.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області 
від 2.11.1937 р. засуджений до розстрілу. Страчений 14.11.1937 р. реабілітований в 
1989 році. 

 Ходзицький Леонід Іванович, 1878, с.Коробчена Одеської області, росіянин, із 
духовенства, освіта середня, проживав у м.Первомайську. Чорнороб тарної бази. 
Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 23.03.1938 р. засуджений до 
розстрілу. Страчений 28.03.1938 р. Реабілітований в 1957 році. 

 Холипенко Іван Максимович, 1903, с.Мігія Первомайського р-ну, українець, із 
селян, малоосвічений проживав у м.Первомайську. Слюсар заводу. Заарештований 
20.04.1938 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. 

 Храпенко Яків Васильович, 1883, с.Роколове (АМРСР), українець, із селян, 
малоосвічений, проживав у м.Первомайську. Безробітний. Заарештований 
21.11.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 5.03.1938 р. 
засуджений до розстрілу. Страчений 7.03.1938 р. Реабілітований в 1963 році. 

 Цвайгер Вільгельм Вільгельмович, 1881, с.Тарасово Цебриківського р-ну, німець, 
із селян, малоосвічений, проживав у м. Первомайську. Колгоспник. 
Заарештований 27.06.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області 
від 1.09.1937 р. засуджений до розстрілу. Страчений 16.09.1937 р. Реабілітований в 
1989 році. 

 Цегильниченко Данило Антонович, 1898, с.Мігія Первомайського р-ну, українець, 
із селян, малоосвічений, проживав у с.Мігії Первомайського р-ну. Хлібороб. 
Заарештований 23.01.1933 р. Особливою Нарадою при Колегії ДПУ УРСР від 
4.02.1933 р. засуджений до 3 років ВТТ. Подальша доля невідома. Реабілітований в 
1989 році. 

 Цешковський Григорій Онуфрійович, 1875, с.Разношенці Грешівського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав у с.Разношенцях. Безробітний. 
Заарештований 27.01.1930 р. Рішенням Трійки при Колегії ДПУ УРСР від 
21.04.1930 р. засуджений до заслання у Північний край на 5 років. Реабілітований в 
1989 році. 

 Цурика Ювмен Никифорович, 1886, с. Синохін Брід Первомайського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений. проживав в с. Синюхіному Броді. Хлібороб. 
Заарештований 23.011933 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  

 Цюпко Михайло Терентійович, 1883, с.Юзефпіль Первомайського р-ну, українець, 
із селян, малоосвічений, проживав у с.Юзефпіль. Сторож МТС. Заарештований 
1.02.1933 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. 

 Цюпко Опанас Карпович, 1900, с.Юзефпіль Первомайського р-ну, українець, із 
селян, малоосвічений, проживав у с.Юзефпіль. Без певних занять, одноосібник. 
Заарештований 25.01.1933 р. Рішенням Особливої Наради при Колегії ДПУ УРСР 
від 11.02.1933 р. засуджений до заслання у Північний край на 3 роки умовно. 
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 Фішер Климентій Антонович, 1906, с.Баден Зеляцького р-ну, німець, із селян, 
малоосвічений, проживав у м.Первомайську. Безробітний. Заарештований 
21.11.1937р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 27.11.1937р. 
засуджений до розстрілу. Страчений 13.12.1937р. Реабілітований в 1989 році. 

 Халипенко Василь Максимович, 1913, с.Мігія Первомайського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, проживав у с.Бандурці Первомайського р-ну. Хлібороб. 
Заарештований 31.03.1931 р. Справу припинено 5.06.1931 р. 

 Халипенко Влас Єфремович, 1884, с.Мігея Первомайського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, проживав у с.Мігеї. Хлібороб. Заарештований 10.02.1930 
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. 

 Халипенко Влас Єфремович, 1884, с.Мігея Первомайського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, проживав у с.Мігеї. Служник культу. 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. 

 Халипенко Максим Єфремович, 1869, с.Мігея Первомайського р-ну, українець, із 
селян, малоосвічений, проживав у с.Мігеї. Хлібороб. Заарештований 10.02.1930 р. 
Справу припинено 2.03.1930 року. 

 Халипенко Максим Єфремович, 1869, с.Мігея Первомайського р-ну, українець, із 
селян, малоосвічений, проживав у с.Мігеї. Служитель культу. Рішенням Трійки 
при Колегії ДПУ УРСР від 2.03.1930 р. справу припинено, майно конфісковано. 

 Халипенко Михайло Устинович, 1894, с.Мігея Первомайського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, проживав у с.Мігеї. Софіївський кар'єр, робітник. 
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. 

 Халипенко Сергій Максимович, 1913, с.Мігея Первомайського р-ну, українець, із 
селян, проживав у колгоспі "Радянська земля" Білозерського р-ну. Комбайнер. 
Заарештований 13.11.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області 
від 7.12.1937 р. засуджений до 10 років ВТТ. Реабілітований в 1968 році. 

 Халипенко Устим Єфремович, 1865, с.Мігея Первомайського р-ну, українець, із 
селян, малоосвічений, проживав у с.Мігеї. Хлібороб. Заарештований 11.02.1930 р. 
Справу припинено 2.03.1930 року. 

 Халупенко Никанор Акимович, 1882, с.Журавлинка 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. 

 Харкута Сава Гаврилович, 1881, с.Ясенки Липовецького р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, проживав у с. Катеринці Первомайського р-ну. Шляхбуд, 
мостовик. 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. 

 Хархута Авраам Гаврилович, 1896, с.Ясенки Липовецького р-ну, українець, із 
селян, малоосвічений, проживав у с.Катеринці Первомайського р-ну. Шляхобуд, 
мостовик. Заарештований 21.04.1938 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській 
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зоотехника Беккера в совершении ими диверсионного акта вместе с Наместюком, 
Трушкин путем применения извращенных методов следствия к Бранту понудил 
последнего оговорить директора совхоза Бабаева и зам. нач. политотдела –  
Садомова, что в совхозе якобы существовала диверсионная организация, в состав 
которой входили также Садомов, Бабаев, Беккер и Наместюк и что отравление 
503 шт. овец совершено по заданию этой организации и по явно 
сфальсифицированным материалам, коими искусственно создана к/р. 
организация, дело на Бабаева, Садомова и других передано на рассмотрение 
тройки по докладу Трушкина, Бабаев, Садомов, Беккер и Брант приговорены к 
ВМН, а Наместюк к 10 годам ИТЛ. 

В июне 1938 года Трушкин предложил начальнику Новотроицкого РО НКВД 
старшему лейтенанту госбезопасности Белову произвести арест 20 человек 
колхозников, вручив список этих лиц. 

Белов, прочитав список и убедившись, что Трушкин предлагает арестовать 
чабанов, кузнецов колхоза, председателей колхозов и сельсоветов, категорически 
возражал против ареста этих лиц при отсутствии каких-либо компрометирующих 
материалов, Трушкин начал ругать Белова, обвиняя его в том, что он не умеет 
распознавать врагов и в категорической форме приказал Белову арестовать этих 
20 колхозников. 

Белов, выполнив приказание Трушкина, арестовал 20 человек колхозников и 
направил их в Херсонскую межрайследственную группу, т.к. он, Белов, отказался 
вести следствие по делам незаконно арестованных колхозников. 

В результате все 20 человек колхозников Новотроицкого района после 9-ти 
месячного нахождения под стражей были освобождены. 

Трушкиным и Ворониным с санкции Карамышева были арестованы 
заведующий горкоммунхозом Ионас, начальник планово-финансового отдела 
ОБЛНУ – Василенко, секретарь РПК Жернокчеев и другие, к которым 
применялись извращенные и провокационные методы следствия и таким путем 
понудили их дать на себя вымышленные показания, после чего эти арестованные 
оговаривали также лиц, которые подсказывались следователями Ворониным и 
другими. 

Воронин также понуждал арестованных Муратова, Сухоленца, Волкова и 
других дать показания, что председатель горсовета – депутат Верховного Совета 
СССР Карасев является якобы участником контрреволюционной организации. 

Несмотря на отсутствие компрометирующих материалов на тов. Карасева, 
подсудимые Карамышев и Трушкин подписали и направили фиктивную справку 
на арест Карасева, добиваясь перед центральными органами санкции на его арест. 
Таким же путем по фальсифицированным документам был подвергнут аресту 
секретарь обкома КП(б)У Николаевской области Деревянченко и лишь после 
длительного нахождения под стражей был освобожден. Для оправдания своих 
незаконных действий в части необоснованных арестов и с целью добиться 
обязательного осуждения арестованных, Трушкин и Гарбузов путем 
"корректировки" протоколов допросов вносили фразы контрреволюционного 
характера, которых обвиняемые не говорили и в случае отказа от подписки таких 
протоколов применяли к арестованным физические методы воздействия, 
понуждая их подписывать. 

Подсудимый Карамышев, будучи председателем тройки при УНКВД по 
Николаевской области, в 1938 году допускал грубейшие нарушения 
революционной законности. Неосновательно осуждал людей на тройке по явно 
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фальсифицированным материалам, которые добывались от арестованных путем 
извращенных методов следствия, которые им поощрялись и стимулировались. 

3а время работы тройки под председательством Карамышева осуждены лица 
высокой квалификации, как инженеры, агрономы; учителя - 31 человек, также 
лица, арестованные после 1 августа 1938 года, - 11 человек, которые согласно 
приказа НКВД СССР от 17 сентября и 21 сентября 1938 года не были подсудны 
тройке. 

Карамышевым допускались единоличные исправления документов тройки, а 
также осуждения к ВМН. 

Так, в июле месяце 1938 года Скадовским РО НКВД был арестован бывший 
директор Скадовской средней школы Трубий Н.Н. Будучи еще на свободе, 
Трубий написал заявление в НКВД УССР на бывшего начальника Скадовского 
РО НКВД Гончарова, что последний якобы вербовал его для работы в пользу 
польской разведки. 

В ноябре месяце 1938 года Карамышев вызвал Трубия к себе на допрос в 3 
часа ночи и понудил его отказаться от поданного им заявления на Гончарова. 

Характерно,  что допрос Трубия происходил в присутствии Гончарова, 
который в то время уже работал помощником начальника УНКВД по 
Николаевской области (ныне уволен из органов НКВД) и тогда же составлен 
протокол допроса на очной ставке с Гончаровым об отказе Трубия от 
обстоятельств, изложенных в заявлении на Гончарова, и в таком положении дело 
Трубия было внесено в один из неоформленных протоколов заседания тройки, 
которое состоялось раньше и Трубий приговорен к ВМН, несмотря на то, что 
вопрос в связи с поданным заявлением Трубием не был еще разрешен и 
находился в производстве особоуполномоченного НКВД УССР. 

Имели место случаи, когда дела на осужденных тройкой к разным срокам 
лишения свободы пересматривались вторично по инициативе секретаря тройки 
Шейнберга и заместителя начальника УНКВД Поясова, после чего более 150 
человек рабочих и колхозников были освобождены из-под стражи, как 
неосновательно арестованные и осуждены тройкой. 

Карамышев  также разрешал следователям допрашивать осужденных к ВМН, 
в связи с чем приговоры эти не приводились своевременно к исполнению и это 
также способствовало фальсификации материалов на арестованных. 

Трушкин помимо перечисленных преступлений, совершенных им будучи 
начальником 2-го отдела УНКВД, также тормозил своевременное освобождение 
из под стражи лиц, неосновательно арестованных, даже в случаях, когда 
следователи настаивали на их освобождении. 

Кроме того незаконно хранил у себя на квартире секретные и совершенно 
секретные документы, которые были выявлены при обыске. 

На основании изложенного Военный Трибунал признал виновным 
Карамышева в том, что будучи начальником УНКВД по Николаевской области, в 
1938 году производил необоснованные аресты партийных, советских работников 
и специалистов оборонных заводов по сфальсифицированным документам, 
допуская извращенные методы следствия в следственном аппарате УНКВД. 

Как председатель тройки осудил к ВМН директора совхоза Бабаева, 
заместителя начальника политотдела того же совхоза Садомова, 
квалифицированных рабочих оборонного завода № 200 – Барсукова, Чернохатова 
и Мацковского, а также директора школы Трубия по сфальсифицированным 
документам, пропускал и осуждал лиц на тройке, не подлежащих рассмотрению 
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 Форостяний Степан Пилипович, 1872, с. Сухий Ташлик Первомайського округу, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав у с. Сухому Ташлику. Хлібороб. 
Заарештований 2.03.1930 р. Рішенням Трійки при Колегії ДПУ УРСР від 9.05.1930 
р. засуджений до 3 років ВТТ умовно. Реабілітований в 1989 році. 

 Фортуна Іван Дмитрович, 1871, с.Константинівка Благодатнівського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, проживав у с.Константинівці 
Благодатнівського р-ну. Власник господарства. Заарештований 7.02.1930 р. 
Рішенням Трійки при Колегії ДПУ від 17.04.1930 р. засуджений до заслання в 
Північний край строком на 5 років. Подальша доля невідома. Реабілітований в 
1989 році. 

 Фріга Іван Никифорович, 1899, с.Ставрово Красноокнянського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, проживав у с.Степковці Первомайського р-ну. 
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. 

 Фріц Микола Михайлович, 1889, с.Міщанське Одеської області, українець, із 
робітників, освіта початкова, проживав на ст. Кам'яний Міст Первомайського р-ну. 
Механік. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 26.09.1937 р. 
засуджений до 10 років ВТТ. Реабілітований в 1957 році. 

 Фріц Фрідріх Якович, 1895, с.Цебрікове, німець, із селян, освіта початкова, 
проживав у м.Первомайську. Безробітний. 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 Прикасптаборі. Реабілітований в 1959 році. 

 Фіалковський Костянтин, 1899, с. Лиса Гора Первомайського р-ну, українець, із 
службовців, освіта середня, проживав у с. Лиса Гора. Вчитель. Рішенням Трійки 
при УНКВС по Одеській області від 31.03.1938 р. засуджений до розстрілу. 
Страчений 5.04.1938 р. Реабілітований в 1957 році. 

 Фіалковський Павло Дмитрович, 1902, с. Лиса Гора Первомайського р-ну, 
українець, із службовців, освіта середня, проживав у с. Лисій Горі. Учитель. 
Заарештований 13.03.1938 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області 
від 31.03.1938 р. засуджений до розстрілу. Страчений 5.04.1938 р. Реабілітований в 
1957 році. 

 Фінгер Пантелей Антонович, 1912, с.Пашин Зельцського р-ну, німець, із селян, 
малоосвічений, проживав у м.Первомайську. Бригадир пивзаводу. Заарештований 
3.03.1938 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. 

 Фінкельман Берта Олександрівна, 1904, м.Кременчук, єврейка, із робітників, освіта 
початкова, проживала у м.Первомайську. Домогосподарка. Рішенням Особливої 
Наради при Наркомі Внутрішніх Справ СРСР від 26.03.1938 р. засуджена до 8 
років ВТТ. Реабілітована в 1956 році. 

 Фішер Антон Матвійович, 1912, с. Ново-Андріївка Тираспольського р-ну, німець, 
із селян, малоосвічений, проживав у м.Первомайську. Безробітний. Заарештований 
3.03.1938 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. 
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 Федюкін Панас Єрофейович, 1893, с. Синюхін Брід Первомайського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав у с. Синюхіному Броді. Хлібороб. 
Заарештований 30.01.1933 р. Особливою Нарадою при Колегії ДПУ УРСР від 
8.02.1933 р. засуджений до 3 років ВТТ. Подальша доля невідома. Реабілітований в 
1989 році. 

 Фесенко Петро Іванович, 1878, с.Благодатне Первомайського повіту, росіянин, із 
селян, освічений, проживав у с.Благодатному. Заарештований 17.01.1921 р. Справу 
припинено 26.03.1921 р. 

 Фетих Йосип Іванович, 1915, с.Страсбург Одеської області, німець, із селян, 
малоосвічений, проживав у м.Первомайську. Вантажник. Рішенням Трійки при 
УНКВС по Одеській області від 1.09.1939 р. засуджений до 10 років ВТТ. 
Реабілітований в 1958 році. 

 Филипенко Олександр Леонтійович, 1883, с.Дмитрівка Херсонської губернії, 
українець, із селян, освіта середня, проживав у с.Семенівці Лисогірського р-ну. 
Священик. Рішенням Особливої Наради при Колегії ДПУ УРСР від 19.12.1927 р. 
позбавлений права проживання в Москві, Ленінграді, УРСР строком на 3 роки.  

 Филипович Матвій Дем'янович, 1882, с.Ясни Молдавської РСР, українець, із 
духовенства, освіта середня, проживав у м.Первомайську. Листоноша. 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 1958 році. 

 Фольк Микола Йосипович, 1898, с.Ельзас Зельцького р-ну, німець, із селян, 
малоосвічений, проживав у м.Первомайську. Млин №4, відкатник. Заарештований 
16.03.1938 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 29.09.1938 р. 
засуджений до розстрілу. Страчений 8.10.1938 р. Реабілітований в 1960 році. 

 Фоменко Володимир Кузьмич, 1905, м.Первомайськ, росіянин, із службовців, 
освіта початкова, проживав у м.Первомайську. Помічник слюсаря. Заарештований 
10.11.1930 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 18.12.1930 р. 
засуджений до 7 років ВТТ. Реабілітований в 1989 році. 

 Фоміна Олена Гаврилівна, 1898, с.Балта (АМРСР), росіянка, із селян, 
малоосвічена, проживала у м.Первомайську. Домогосподарка. Заарештована 
23.02.1938 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 31.03.1938 р. 
засуджена до розстрілу. Страчена 7.04.1938 р. Реабілітована в 1989 році. 

 Форостяна Євдокія Зінов'ївна, 1912, с. Сухий Ташлик Первомайського р-ну, 
українка, із селян, малоосвічена, проживала у с. Сухому Ташлику. Хлібороб. 
Заарештована 2.03.1930 р. Справу припинено 9.05.1930 р. 

 Форостяний Герасим Іванович, 1878, с. Сухий Ташлик Первомайського округу, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав у с. Сухому Ташлику. Хлібороб. 
Заарештований 2.03.1930 р. Рішенням Трійки при Колегії ДПУ УРСР від 9.05.1930 
р. засуджений до 5 років ВТТ. Реабілітований в 1989 році. 

 Форостяний Зіновій Іванович, 1871, с. Сухий Ташлик Первомайського округу, 
українець, із селян, неосвічений, проживав у с. Сухому Ташлику. Хлібороб. 
Заарештований 2.03.1930 р. Рішенням Трійки при Колегії ДПУ УРСР від 9.05.1930 
р. засуджений до 5 років ВТТ умовно. Реабілітований в 1989 році. 

 Форостяний Максим Федотович, 1880, с. Сухий Ташлик Первомайського округу, 
українець, із селян, освіта початкова, проживав у с. Сухому Ташлику. Хлібороб. 
Заарештований 2.03.1930 р. Рішенням Трійки при Колегії ДПУ УРСР від 9.05.1930 
р. засуджений до 3 років ВТТ умовно. Реабілітований в 1989 році. 
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тройки и с его ведома осужденные к ВМН, вызывались следователями на допрос, 
как по их делам, так и по другим, т.е. в преступлении, предусмотренном ст. 206-
17 п."б" УК УССР. 

Трушкин - в том, что будучи начальником 3-го отдела УНКВД, в 1938 году 
производил необоснованные аресты по сфальсифицированным справкам 
партийных, советских работников, специалистов оборонных заводов, а также 
сельского хозяйства. 

Применял и поощрял незаконные и провокационные методы следствия. 
Создавал искусственные контрреволюционные организации на заводе № 200 и 
совхозе им. Фрунзе, в результате чего были осуждены на тройке по его докладу к 
ВМН директор совхоза Бабаев, заместитель начальника политотдела совхоза 
Садомов, квалифицированные рабочие завода Барсуков, Чернохатов и 
Мацковский. 

Дописывал в протоколы допросов фразы контрреволюционного содержания, 
о которых арестованные не говорили, и путем применения физических мер к 
последним понуждал подписывать эти протоколы, хранил у себя совершенно 
секретные документы, т.е. в преступлении, предусмотренном ст. 206-17 п. "б" УК 
УССР. 

Воронина и Гарбузова в том, что в процессе проведения следственных 
действий по делам арестованных, под руководством Трушкина, как начальника 2-
го отдела УНКВД, применяли извращенные методы следствия, понуждая 
арестованных к даче неправдоподобных и провокационных показаний, 
принимали участие в составлении фиктивных справок на арест, а также 
производили необоснованные аресты партийных, советских работников и 
специалистов оборонных заводов, занимались подсказыванием фамилий новых 
лиц и понуждали арестованных оговаривать их о якобы принадлежности этих лиц 
к контрреволюционной организации, т.е. в преступлении, предусмотренном ст. 
206-17 п. "а" УК УССР. 

(том 12. л.д. 478-482). 
Обвиняемый Трушкин о фактах преступной деятельности в период его 

работы начальником 1-го отделения 4 отдела УНКВД  по Черниговской области, 
как на предварительном, так и в судебном заседании не допрашивался. Однако на 
допросе 15 февраля 1940 года обвиняемый Трушкин показал: 

"...В Чернигове я работал начальником 1-го отделения 4 отдела УНКВД и в 
продолжении месяца или полтора заместителем начальника IV отдела. Вообще я 
в Чернигове работал с 1935 года по 1939 год." 

На этом же допросе Трушкин показал: 
"Приняв отделение 4-го отдела в апреле 1935 года, в этом отделении учеты 

по троцкистам и правым отсутствовали и отделение находилось в хаотическом 
состоянии. Усиленной работой я выявил лиц, которые прежде примыкали к 
троцкистской оппозиции, создал учеты и агентуру по ним и разоблачил не одного 
участника троцкистского подполья. Разоблачил я Любимова и Дашевского, 
которые осуждены. 

По получении директивы из НКВД УССР о работе по правым, поработав 
также, создал учеты и репрессировал ряд лиц из этой категории. 

На всех оперативных совещаниях, до приема мною дел это отделение 
считалось самым отсталым во всем НКВД, я же ставился в пример, как хороший 
работник, поднявший быстро это отделение. Такая же оценка давалась мне и на 
партийных собраниях, исключая одного случая, это при Егорове, которому я 
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заявил, что работать в Чернигове в связи с болезнью дочери не могу, я просил его 
о переводе. Мне он заявил, что в таком случае я из Чернигова по хорошему не 
выеду.” 

(том III. л.д. 93-98). 
В деле имеется копия характеристики на начальника 1 отделения 4-го 

отделения УКГБ УНКВД по Черниговской области Трушкина Якова 
Лукьяновича от 28 февраля 1938 года, в которой указано: 

“...Имеет успех в работе по право-троцкистам. Непосредственно провел 
следствие по 30 делам. По всем делам имел сознания обвиняемых. Проведенные 
дела и предоставленные на Военную Коллегию, заслушаны и обвиняемые 
осуждены. Работает интенсивно, как работник, энергичный, добросовестный. 
Занимаемой должности вполне соответствует." 

Данная характеристика подписана начальником УНКВД по Черниговской 
области – майором госбезопасности Корневым и начальником отдела кадров 
Шестаковым. 

(том II л.д.297). 
Имеется копия справки старшего инспектора ОК УНКВД по Черниговской 

области от 4 июня 1935 года, в которой указано: "По имеющимся в личном деле 
материалам (выписки из постановления коллегии ОГПУ от 13 апреля 1928 года), 
Трушкин увольнялся из органов ГПУ без права поступления, но затем был снова 
восстановлен. В послужном списке эти данные отсутствуют. 

Имел 5 суток ареста за недисциплинированность и компрометацию 
сотрудников. 

Имел партвзыскание – строгий выговор, вынесенный партколлегией обл. КК 
РКИ за формализм, волокиту. (л. д. 299 т.1). 

Других материалов в отношении обвиняемого Трушкина в деле не имеется. 
18-23 марта 1941 года обвиняемые Карамышев Петр Васильевич и Трушкин 

Яков Лукьянович Военным Трибуналом Киевского округа осуждены к ВМН. 
Воронин Константин Афанасьевич к 10 годам ИТЛ и Гарбузов Михаил 
Васильевич – к 8 годам. 

Акта о приведении приговора в исполнение в отношении Карамышева и 
Трушкина в деле не имеется. 

(том 12. л.д. 483). 
Архивно-следственное дело № 268 960 в 13 томах по обвинению 

Карамышева, Трушкина, Воронина и Гарбузова находится на хранении в учетно-
архивном отделе КГБ при СМ УССР в гор. Киеве. 
Протокол осмотра составил: 
Старший следователь следотдела УКГБ при СМ УССР по Черниговской области 
капитан  подпись (Алешин) 
 печать 

 
Архів УСБУ по Миколаївській області. Спр. 1966-с. Арк. 98-105. 

 

Акт перевірки наявності книг в бібліотеці Первомайської педшколи 
 

2 січня 1938 р. 
 

Акт 
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28.09.1938 р. Реабілітований в 1957 році. 

 Уманець Марко Никифорович, 1901, с.Лозоватка Первомайського р-ну, українець, 
із селян, малоосвічений, проживав в с.Лозоватці. Конюх. Заарештований 
26.01.1933 р. Особливою Нарадою при Колегії ДПУ від 4.02.1033 р. засуджений до 
заслання в Північний край строком на 3 роки. Подальша доля невідома. 
Реабілітований в 1989 році. 

 Умпихіна-Тарасова Європія Іванівна, 1896, с.Новокрасне Благодатнівського р-ну, 
українка, із селян, малоосвічена, проживала у с.Новокрасному. Робітниця 
Людмилівського елеватору. Заарештована 2.12.1937 р. Рішенням Трійки при 
УНКВС по Одеській області від 6.12.1937 р. засуджена до 10 років ВТТ. 
Реабілітована в 1966 році. 

 Усатюк Григорій Василоьвич, 1899, с.Богопіль Первомайського р-ну, українець, із 
селян, освіта середня, проживав у м.Первомайську. Рахівник. Заарештований 
10.09.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 26.09 1937 р. 
засуджений до розстрілу. Страчений 4.10.1937 р. Реабілітований в1989 році. 

 Усатюк Іван Григорович, 1896, с.Богопіль Первомайського р-ну, українець, із 
селян, малоосвічений, проживав у с.Богопіль. Первомайська цегельня, охоронник. 
Заарештований 11.04.1938 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області 
від 20.04.1938 р. засуджений до розстрілу. Страчений 28.04.1938 р. Реабілітований 
в 1959 році. 

 Усатюк Іван Микитович, 1892, с. Сухий Ташлик Первомайського р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, проживав  у с. Сухому Ташлику Первомайського р-ну. 
Хлібороб. Заарештований 12.02.1930 р. Рішенням Трійки при Колегії ДПУ УРСР 
від 4.03.1930 р. Засуджений до 8 років ВТТ. Подальша доля невідома. 
Реабілітований в 1989 році. 

 Усатюк Іван Іванович, 1901, с.Новосілки Голованьовського р-ну, українець, із 
селян, малоосвічений, проживав у с.Єрмолаєвці Первомайського р-ну. Хлібороб. 
Заарештований 30.12.1932 р. Особливою Нарадою при Колегії ДПУ УРСР від 
10.01.1933 р. засуджений до 3 років ВТТ. Подальша доля невідома. Реабілітований 
в 1989 році. 

 Федоровський Павло Авксентійович, українець, із селян, малоосвічений, проживав 
у м.Первомайську. Різнороб. Заарештований 9.01.1932 р. Особливою Нарадою при 
Колегії ДПУ УРСР від 29.10.1932 р. справу припинено у зв'язку зі смертю 
Федоровського Павла Авксентійовича. 

 Федоровський Платон Авксентійович, 1896, с.Станіславчик Первомайського р-ну, 
українець, із селян, освічений, проживав у м.Первомайську, Безробітний. 
Заарештований 9.01.1932 р. Особливою Нарадою при Колегії ДПУ УРСР від 
29.10.1932 р. засуджений до 3 років ВТТ. Подальша доля невідома. Реабілітований 
в 1989 році. 

 Федченко Федір Тимофійович, 1921, с. Лиса Гора Первомайського р-ну, українець, 
із селян, освіта середня, проживав у с.Мігеї Первомайського р-ну. Студент 2-го 
курсу Мігіївського сільськогосподарського технікуму. Судовою колегією по 
кримінальним справам Одеського облсуду від 4.11.1937 р. засуджений до 3 років 
ВТТ. Реабілітований в 1991 році. 

 Федченко Євген Олександрович, 1893, с.Станіславчик Первомайського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав у м.Первомайську. Працював на 
випадкових роботах. Справу припинено 25.05.1932 р. 
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 Тростинський Макар Євтихович, 1897, с.Софіївка Первомайського р-ну, українець, 
із селян, освічений, проживав у с.Софіївці. Голова Софіївського сільського 
споживчого товариства. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 
31.03.1938 р. засуджений до розстрілу. Страчений 5.04.1938 р. Реабілітований в 
1957 році. 

 Трофименко Макарій Никифорович, 1905, с.Ковачеве Одеського округу, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав у с.Ковачевому. Овочевод. 
Особливою Нарадою при Колегії ОДПУ від 16.08.1929 р. засуджений до 5 років 
ВТТ. Подальша доля невідома. Реабілітований в 1990 році. 

 Трояновський Мойл Миколайович, 1876, с.Бухатіна Могилевського округу, 
українець, із селян, освіта початкова, проживав на ст.Гайворон Первомайського р-
ну. Хлібороб. Рішенням Трійки при Колегії ДПУ УРСР від 9.05.1930 р. 
засуджений до 3 років ВТТ. Реабілітований в 1989 році. 

 Тупчий Василь Дмитрович, 1898, с. Романова Балка Первомайського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, проживав у с. Романовій Балці 
Первомайського р-ну. Колгоспник. Заарештований 9.04.1938 р. Рішенням Трійки 
при УНКВС по Одеській області від 20.04.1938 р. засуджений до розстрілу. 
Страчений 4.05.1938р. Реабілітований в 1989 році. 

 Тупчий Кузьма Дмитрович, 1891, с. Романова Балка Первомайського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, проживав в с. Романовій Балці. Власник 
господарства. Заарештований 30.03.1933 р. Особливою Нарадою при Колегії ДПУ 
від 13.12.1931р. засуджений до заслання в Північний край строком на 3 роки. 
Подальша доля невідома. Реабілітований в 1989 році. 

 Тупчий Макар Дмитрович, 1898, с. Романова Балка Первомайського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав у  с. Романовій Балці. Колгоспник. 
Заарештований 15.04.1938 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області 
від 5.05.1938 р. засуджений до розстрілу. Страчений 1.06.1938 р. Реабілітований в 
1989 році. 

 Тупчій Арсен Андрійович, 1891, с. Романова Балка Первомайського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав у с. Романовій Балці. Бригадир 
колгоспу. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 15.09.1937 р. 
засуджений до 10 років ВТТ. Реабілітований в 1958 році. 

 Тутевич Микола Степанович, 1886, м.Одеса, українець, із духовенства, освіта 
середня, проживав у м.Первомайську. Сторож меблевого складу. 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 1958 році. 

 Тютюник Олександр Федотович, 1893, м.Мінськ, українець, із селян, освіта вища, 
проживав у м.Первомайську. Агроном. Рішенням Особливої Наради при Колегії 
ДПУ УРСР від 7.06.1929 р. засуджений до заслання у Північний край на 3 роки. 
Подальша доля невідома.  

 Увейгерт Август Вільгельмович, 1900, с.Цебрикове Одеської області, німець, із 
селян, освічений, проживав у м.Первомайську. Колгоспник. Рішенням Трійки при 
УНКВС по Одеській області від 23.09.1938 р. засуджений до розстрілу. Страчений 
28.09.1938 р. Реабілітований в 1958 році. 

 Увейргерт Йоган (Іван) Якович, 1908, с.Тарасове Одеської області німець, із селян, 
малоосвічений, проживав у м.Первомайську. Каменяр. Рішенням Трійки при 
УНКВС по Одеській області від 23.09.1938 р. засуджений до розстрілу. Страчений 

13 Відомості про громадян, що зазнали політичних репресій 13 Первомайський район 

На основании приказа директора педшколы от 29 декабря 1937 г. №111 
комиссия в составе председателя т.Мерник, членов тт. Дыгаса и Чернявского сего 
2 января 1938 г. проверила по акту наличие книг инвентарных №№ 561 и 618. 

Нашла: 
В списке исключенной литературы 10 марта 1935 г. №561 есть, №618 нет, 

акта на сдачу и прием исключенных книг из слов тт. Непомнящей и Михальского 
как в библиотеке, так и в бухгалтерии нет. Таким образом кто сдавал, кто 
принимал, комиссии установить не представилось возможным. 

В списке приема наличия книг заведующей библиотекой Непомнящей от 1/I-
36 г. книга за инвентарным номером 561 есть, а №618 нет (эти книги автора 
контрреволюционера Троцкого "1905 год" и "Как вооружалась революция"). 
Книги как №561 и №618 Непомнящей сданы райлиту 23.7.37 г., акт приема-сдачи 
№28. Кроме того сданы и также книги которые из списка были исключены еще 
10.3.35 г.: 

 
1. Бухарин "Три речи"  - изд. 29 г. 
2. Зиновьев  "Политотчет ЦК" - изд. 29 г. 
3. Иглянников  "Канун семнадцатого года" - изд. 29 г. 
 
Эти книги выявлены комиссией путем взятия на выдержку процента. 

Вывод и предложение: 
Контрреволюционные книги автора врага народа Троцкого хранились 

годами, виной этому служило преступно-халатное отношение к служебным 
обязанностям заведующих библиотекой Непомнящей и Гераскиной. Комиссия 
подозревает, что Непомнящая это делала с целью. 

Библиотека и на сегодня в хаотическом состоянии. Нельзя ручаться, что 
контрреволюционная литература изъята. Вся комиссия считает срочно создать 
специальную комиссию на предмет окончательной очистки как вражеской, так и 
устарелой литературы. Поскольку данные подтверждают, что практически работа 
библиотеки велась вражески - комиссия считает нужным не только немедленно с 
работы снять Непомнящую и Гераскину, но и передать дело соответственным 
органам для расследования, о чем и составлен настоящий акт в 2-х экземплярах. 

Предкомиссии  подпись  
Члены 

1   подпись  

2   подпись  
 

Архів УСБУ по Миколаївській області. Спр. 1756-с. Арк. 53-54. 

Доповідна записка начальника Первомайського райліту у райвідділ 

НКВС 
 

3 березня 1938 р. 
 
Штамп 
Первомайский райлит    
Первомайскому РО НКВД 
3/III-1938 г. № 15 



14 Відомості про громадян, що зазнали політичних репресій 14 Первомайський район 

 
После обнаружения в библиотеке педшколы контрреволюционной 

троцкистской литературы 
15/ХІІ 1937 года обнаружена в библиотеке дополнительно 

националистическая литература: 
 

1. Хвыля О Коцюбинском 3 экз. 
2. Кулиш "Творы" 1 -//- 
3. Попов История партии 7 -//- 
4. Любченко За більшовицьку культуру 18 -//- 
5. Коряк В. Литература 1 -//- 
6. Крушельницкий "Майстры"  
7. Щупак Борьба за литературу  
8. Семенко Европа  
9. Музычка Леся Украинка  

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

1989 році. 

 Тодосєєв Григорій Ісакович, 1894, с. Синюхін Брід Первомайського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, проживав у с.Синюхіному Броді. 
Колгоспник. 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. 

 Токарська Ганна Пилипівна, 1907, с.Куріпчине Первомайського р-ну, полька, із 
селян, освіта початкова, проживала у с.Отрадному Благодатнівського р-ну. Без 
певних занять. Заарештована 19.10.1937 р. Рішенням Наркому Внутрішніх Справ 
СРСР Єжова і Прокурора СРСР Вишинського від 19.11.1937 р. засуджена до 10 
років ВТТ. Покарання відбувала у Картабі м.Караганди. Після звільнення 
проживала у с.Климінці Кривоозерського р-ну. Реабілітована в 1965 році. 

 Токарська Теофіля Юзефівна, 1900, с.Криве Озеро Кривоозерського р-ну, полька, 
із селян, освіта початкова, проживала у с.Отрадному Благодатнівського р-ну. 
Колгоспниця. Заарештована 18.10.1937 р. Рішенням Наркома Внутрішніх Справ 
Єжова і Прокурора СРСР Вишинського від 17.11.1937 р. засуджена до розстрілу. 
Страчена 2.12.1937 р. Реабілітована в 1961 році. 

 Токарський Казімір Станіславович, 1895, с.Отрадне Благодатнівського р-ну, поляк, 
із селян, малоосвічений, проживав у с.Отрадному. Конюх колгоспу. 
Заарештований 13.10.1938 р. Рішенням Наркома Внутрішніх Справ СРСР Єжова і 
Прокурора СРСР Вишинського від 10.01.1938 р. засуджений до розстрілу. 
Страчений 23.01.1938 р. Реабілітований в 1959 році. 

 Токарський Юзеф Адольфович, 1897, с.Софіївка Благодатнівського р-ну, поляк, із 
селян, освічений, проживав у с.Софіївці. Колгоспник. Заарештований 19.02.1938 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. 

 Токарський Ян Адольфович, 1898, с.Отрадне Благодатнівського р-ну, поляк, із 
селян, малоосвічений, проживав у с.Отрадному. Робітник промартілі "Каменотес" 
с.Софіївка. Заарештований 13.10.1938 р. Рішенням Наркома Внутрішніх Справ 
СРСР Єжова і Прокурора СРСР Вишинського від 10.01.1938 р. засуджений до 
розстрілу. Страчений 23.01.1938 р. Реабілітований в 1959 році. 

 Толмаченико Опанас Петрович, 1877, м.Голованівськ Первомайського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, проживав у м.Голованівську. Хлібороб. 
Заарештований 8.03.1929 р. Особливою Нарадою при Колегії ДПУ від 31.05.1929 
р. засуджений до 3 років ВТТ. Подальша доля невідома. Реабілітований в 1989 
році. 

       Тофанюк Григорій Омельянович, 1907, с.Мар'янівка Первомайського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав у с.Мар'янівці. Хлібороб. 
Заарештований 1.03.1930 р. Справу припинено 1.04.1930 р. 

 Тофанюк Омелян Тимофійович, 1878, с.Шеметове (Молдавія), українець, із селян, 
неосвічений, проживав у с.Мар'янівці. Хлібороб. Заарештований 1.03.1930 р. 
Справу припинено 1.04.1930 р. 

 Трестер Густав Іванович, 1893, с.Войничево Фрунзенського р-ну, німець, із селян, 
освіта початкова, проживав у м.Первомайську. Безробітний. 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 1959 році. 



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

 Таценюк Назарій Петрович, 1901, Олексіївка Бобринського р-ну, українець, із 
селян, освіта вища, проживав у м.Первомайську. Агроном. Заарештований 
2.02.1933 р. Рішенням Трійки при Колегії ДПУ УРСР від 11.01.1933 р. засуджений 
до заслання у Північний край Строком на 3 роки. Подальша доля невідома. 
Реабілітований в 1989 році. 

 Тацюк Мина Архипович, 1880, с.Журавлинка Голованьовського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, проживав у с.Рябконево Благодатнівського р-ну. 
Колгоспник. Заарештований 13.03.1938 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. 

 Телембовський Пантелей Стратонович, 1889, с.Шверднево Доманьовського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав в с. Романовій Балці Первомайського 
р-ну. Хлібороб. Заарештований 24.04.1931 р. Особливою Нарадою при Колегії 
ДПУ УРСР від 26.04.1931 р. засуджений до заслання в Північний край строком на 
3 роки. Подальша доля невідома. Реабілітований в 1989 році. 

 Теплицький Сафрон Миронович, 1888, с.Кримка Первомайського р-ну, українець, 
із селян, малоосвічений, проживав в с.Кримці. Колгоспник. Заарештований 
26.01.1933 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. 

 Тищенко Агрепіна Максимівна, 1880, с.Нехайки Полтавської області, українка, із 
службовців культу, неосвічена, 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. 

 Ткач Іван Герасимович, 1898, с.Кримка Первомайського р-ну, українець, із селян, 
освічений, проживав у с.Кримці. Заарештований 28.01.1932 р. Рішенням 
Особливої Наради при Колегії ДПУ УРСР від 8.02.1933 р. засуджений до заслання 
у Північний край на 3 роки умовно. Реабілітований в 1990 році. 

 Ткаченко Антон Петрович, 1908, с.Катеринка-2 Первомайського р-ну, українець, із 
селян, малоосвічений, проживав у с.Катеринці-2. Хлібороб. Заарештований 
31.12.1932 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. 

 Ткаченко Григорій Панкратович, 1881, с.Константинівка Благодатнівського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений проживав у с.Константинівці Благодатнівського 
р-ну. Власник господарства. Заарештований 9.02.1930 р. Рішенням Трійки при 
Колегії ДПУ від 17.04.1930 р. засуджений до 7 років ВТТ. Подальша доля 
невідома. Реабілітований в 1989 році. 

 Ткачук Гнат Аксентійович, 1884, с.Каницпіль Первомайського р-ну, українець, із 
селян, малоосвічений, проживав в с.Каницпіль. 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. 

 Тодорашко Федір Іванович, 1875, с.Захар'ївка, Фрунзівського р-ну, молдаванин, із 
духовенства, освічений, проживав у м.Первомайську. Сторож міжрайбази. 
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 

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

10. Фавич-Черкасский Дарвинизм и марксизм  
11. Голуб Страна должна знать город  
12. Коваленко Б. Из истории украинской литературы 1 -//- 

 
Кроме того при тщательной проверке во время передачи и приемки 

библиотеки новыми библиотекарями 15/II-1938 года было обнаружено 
дополнительно литературы контрреволюционных националистических авторов:  

 
1. Блакитный "Творы" 
2. Хвыля  
3. Гринченко Словарь 
4. Микитенко Голуби мира 
5. Гордиенко Зерна 
6. Кулик  Васька Кваснин 
7. Гринько  
 

Начальник райлита подпись (Литвинов) 
 

Архів УСБУ по Миколаївській області. Спр. 1756-с. Арк. 52. 

РОЗДІЛ ІІ. БЮЛЕТЕНЬ ГРОМАДЯН, ЩО ЗАЗНАЛИ 

ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ (ПЕРВОМАЙСЬКИЙ Р-Н) 
 

 Нагорний Тимофій Якович, 1897, с.Кумари Врадіївського р-ну, українець, із селян, 
освіта початкова, 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. 

 Назарець Василь Олександрович, 1898, с.Грушівка Первомайського р-ну, 
українець, із робітників, освіта початкова, проживав у с.Грушівці. Столяр. 
Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 6.12.1937 р. засуджений до 
розстрілу. Страчений. Дата невідома. Реабілітований в 1957 році. 

 Найдовський Валеріан Іванович, 1902, с.Отрадне Куплянського р-ну, українець, із 
духовенства, освіта середня, проживав у с.Благодатному Благодатнівського р-ну. 
Священнослужитель. Заарештований 27.10.1936 р. Рішенням Трійки при УНКВС 
по Одеській області від 20.09.1937 р. засуджений до 10 років ВТТ. Реабілітований 
в 1981 році. 

 Наумов Павло Юхимович, 1903, с. Ново-Красне Благодатнівського р-ну, 
українець, із селян, освічений, проживав у с. Ново-Красне. Колгоспник. Рішенням 
Трійки при УНКВС по Одеській області від 26.09.1937 р. засуджений до 10 років 
ВТТ. Покарання відбував у Комі АРСР. Реабілітований в 1961 році. 

 Негреско Гаврило Костянтинович, 1883, с.Карпівка Доманьовського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав у м.Первомайську. Залізнична 
лікарня ст.Голта, кучер. Заарештований 12.04.1938 р. Рішенням Трійки при 
УНКВС по Одеській області від 20.04.1938 р. засуджений до розстрілу. Страчений 
20.04.1938 р. Реабілітований в 1959 році. 

 Немиро Каземір Владиславович, 1880, с.Олександрівка Віленської губернії, поляк, 
із селян, малоосвічений, проживав на ст.Голті Первомайського р-ну. Робітник 
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телеграфу. Заарештований 5.01.1936 р. Особливою Нарадою при Наркомі 
Внутрішніх Справ СРСР від 31.01.1936 р. засуджений до заслання в Казахстан 
строком на 5 років. Подальша доля невідома. Реабілітований в 1989 році. 

 Нестеренко Дорофій Леонтійович, 1871, с. Н.Олександрівка Троїцького р-ну 
Одеської області, українець, із селян, малоосвічений, проживав у м.Первомайську. 
Робітник Первомайської птахофабрики. 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. 

 Новошицький Олексій Григорович, 1895, с.Кумари Первомайського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав в с.Кумарах. Хлібороб. 
Заарештований 31.01.1933 р. Особливою Нарадою при Колегії ДПУ УРСР від 
11.02.1933 р. засуджений до 3 років ВТТ. Подальша доля невідома. Реабілітований 
в 1989 році. 

 Новіков Павло Петрович, 1881, с.Мігія Первомайського р-ну, українець, із селян, 
малоосвічений, проживав у с.Мігії Первомайського р-ну. Коваль. Заарештований 
25.01.1933 р. Особливою Нарадою при Колегії ДПУ від 4.02.1933 р. засуджений до 
3 років ВТТ. Подальша доля невідома. Реабілітований в 1989 році. 

 Новіков Іван Меркулович, 1893, с.Благодатне Благодатнівського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, проживав у с.Благодатному Благодатнівського р-ну. 
Колгоспник. Заарештований 5.05.1938 р. Рішенням Трійки при УНКВС по 
Одеській області від 10.05.1938 р. засуджений до розстрілу. Страчений 2.07.1938 р. 
Реабілітований в1989 році. 

 Нотич Сава Семенович, 1856, с.Лиса Гора Первомайського р-ну, українець, із 
селян, освічений, проживав у Лисій Горі. Церковний староста. Заарештований 
27.07.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 15.08.1937 р. 
засуджений до 10 років ВТТ. Реабілітований в 1957 році. 

 Ніколаєв Василь Іванович, 1866, с.Константинівка Благодатнівського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав в с.Константинівці. Власник 
господарства. Заарештований 9.01.1930 р. Рішенням Трійки при Колегії ДПУ від 
17.04.1933 р. справу припинено.  

 Обенауер Отто Якович, 1890, ст.Вигода Одеської залізниці, німець, із селян, 
малоосвічений, проживав у м.Первомайську. Без певних занять. 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 1962 році. 

 Обернауер Вільгельм Пилипович, 1907, кол. Бердорф Григоріопільського р-ну, 
німець, із селян, освіта початкова, проживав у м.Первомайську. Бухгалтер 
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 8.09.1938 р. Реабілітований в 1989 році. 

 Ободовський Федот Леонтійович, 1905, 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. 

 Образцов Климентій Сергійович, 1883, с.Мігея Первомайського р-ну, росіянин, із 
селян, освіта початкова, проживав у м.Первомайську. В 1905-1907 рр. - член 
соціал-демократичної партії. Безробітний. Заарештований 12.04.1938 р. Рішенням 
Трійки при УНКВС по Одеській області від 5.05.1938 р. засуджений до розстрілу. 
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українець, із селян, освіта початкова, проживав у м.Первомайську. Колгоспник. 
Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 23.03.1938 р. засуджений до 
розстрілу. Страчений 28.03.1938 р. Реабілітований в 1957 році. 

 Суслов Харламній Леонтійович, 1888, с.Благодатне Первомайського повіту, 
росіянин, із селян, малоосвічений, проживав у с.Благодатному. Хлібороб. 
Заарештований 18.01.1921 р. Справу припинено 26.03.1921 р. 

 Сюрик Михайло Матвійович, 1897, с.Стропиці Молдавської РСР, молдаванин, із 
духовенства, малоосвічений, проживав у м.Первомайську. Безробітний. Рішенням 
Трійки при УНКВС по Одеській області від 17.11.1938 р. засуджений до розстрілу. 
Страчений. Дата невідома. Реабілітований в 1956 році. 

 Сімак Лука Павлович, 1897, с. Синюхин Брід Первомайського р-ну, українець, із 
селян, освічений, проживав у с. Синюхиному Броді. Хлібороб. 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. 

 Тальян Йосип Іванович, 1883, с. Лиса Гора Одеської області, українець, освіта 
початкова, проживав у с.Софіївці Первомайського р-ну. Колгоспник. Рішенням 
Трійки при УНКВС по Одеській області від 31.03.1938 р. засуджений до розстрілу. 
Страчений 5.04.1938 р. Реабілітований в 1957 році. 

 Тараненко Григорій Якович, 1905, с.Мігія Первомайського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, проживав у с.Мігії. Колгоспник. Заарештований 2.01.1933 
р. засуджений до 5 років ВТТ. Подальша доля невідома. Реабілітований в 1989 
році. 

 Тараненко Павло Макарович, 1897, с.Мігея Первомайського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, проживав у с.Мігеї. Колгоспник. Заарештований 
22.01.1933 р. Рішенням Особливої Наради при Колегії ДПУ УРСР від 4.02.1933 р. 
засуджений до 3 років ВТТ. Реабілітований в 1990 році. 

 Тарасов Костянтин Іванович, 1909, с. Ново-Красне Благодатнівського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав у с. Ново-Красному. Безробітний. 
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 
1966 році. 

 Тарасова Олена Іванівна, 1904, с.Новокрасне Благодатнівського р-ну, українка, із 
селян, малоосвічена, проживала у с.Новокрасному. Робітниця Людмилівського 
елеватору. Заарештована 2.12.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській 
області від 6.12.1937 р. засуджена до 10 років ВТТ. Покарання відбувала у м.Углич 
Ярославської області, Волгобуд НКВС. Реабілітована в 1969 році. 

 Тарнавський Володимир Євгенійович, 1910, с.Єрмолаївка Первомайського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, проживав у с.Єрмолаївці. Колгоспник 
колгоспу "Шлях до праці". Заарештований 9.01.1933 р. Рішенням Особливої 
Наради при Колегії ДПУ УРСР від 13.02.1933 р. позбавлений права проживання у 
12 населених пунктах на 3 роки, з під варти звільнений. Реабілітований в 1990 
році. 

 Тарнавський Микола Євгенійович, 1912, с.Єрмолаївка Первомайського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав у с.Єрмолаївці. Колгоспник колгоспу 
"Шлях до праці". Заарештований 9.01.1933р. Рішенням Особливої Наради при 
Колегії ДПУ УРСР від 13.02.1933р. позбавлений права  проживання у 12 
населених пунктах на 3 роки, з під варти звільнений. Реабілітований в 1990 році. 
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проживала у м.Первомайську. Модистка. Рішенням Наркома Внутрішніх Справ 
СРСР від 27.11.1937 р. засуджена до розстрілу. Страчена 9.12.1937 р. Реабілітована 
в 1957 році. 

 Стояновський Леонід Орестович, 1892, с.Коричинці Вінницької області, українець, 
із духовенства, освіта середня, проживав у м.Первомайську. Рахівник елеватору. 
Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 20.04.1938 р. засуджений до 
розстрілу. Страчений 28.04.1938 р. Реабілітований в 1957 році. 

 Страунтен Іван Карлович, 1897, Латвія, латиш, із селян, малоосвічений, проживав 
у м.Первомайську. Сторож держмлина. Рішенням Наркома Внутрішніх Справ 
СРСР і Прокурора СРСР від 7.01.1938 р. засуджений до розстрілу. Страчений 
15.02.1938 р. Реабілітований в 1958 році. 

 Стращенко Тимофій Мефодійович, 1880, с. Романова Балка Первомайського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав в с.Благодатному Благодатнівського 
р-ну. Робітник зв'язку. Заарештований 16.02.1938 р. Рішенням Трійки при УНКВС 
по Одеській області від 20.04.1938 р. засуджений до розстрілу. Страчений 
29.04.1938 р. Реабілітований в 1989 році. 

 Стригун Яків Микитович, 1901, с.Лібічевка Київської області, українець, із селян, 
малоосвічений, проживав у с.Воеводському Благодатнівського р-ну. Колгоспник. 
Заарештований 24.03.1938 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. 

 Ступак Григорий Сидорович, 1883, с.Благодатне Благодатнівського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, проживав у с.Благодатному. Колгоспник. 
Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 7.03.1940 р. засуджений до 
5 років ВТТ. Реабілітований в 1989 році. 

 Ступак Дмитро Дмитрович, 1870, 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. 

 Ступак Микола Дмитрович, 1899, с. Лиса Гора Благодатнівського р-ну, українець, 
із селян, неосвічений, проживав у с.Лиса Гора. Хлібороб. Заарештований 
23.03.1930 р. Рішенням Судової Трійки при Колегії ДПУ УРСР від 12..04.1930 р. 
засуджений до розстрілу. Дані про страту відсутні. Реабілітований в 1988 році. 

 Ступак Полікарп Ульянович, 1901, с.Благодатне Благодатнівського р-ну, росіянин, 
із селян, малоосвічений, проживав у с.Благодатному Благодатнівського р-ну. 
Хлібороб. Заарештований 3.09.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській 
області від 15.09.1937 р. засуджений до розстрілу. Страчений. Дата невідома. 
Реабілітований в 1989 році. 

 Суліма Пантелей Корнійович, 1894, с.Мігія Первомайського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, проживав у с.Мігії. Полевод артілі. Заарештований 
16.11.1932. Рішенням Трійки при Колегії ДПУ УРСР від 11.01.1933 р. засуджений 
до 5 років ВТТ. Подальша доля невідома. Реабілітований в 1989 році. 

 Суліма Пантелій Корнійович, 1894, с.Мігея Первомайського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, проживав у с.Мигії. Підгороднянський кар'єр, каменяр. 
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 
1961 році. 

 Сурмелі Емануіл Костянтинович, 1861, с.Олександрівка Одеської області, 
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Страчений 22.05.1938 р. Реабілітований в 1962 році. 

 Образцов Мар'ян Сергійович, 1893, с.Добрянка Чернігівської області, росіянин, із 
селян, освіта неповна середня, проживав у м.Первомайську. Маляр. 
Заарештований 12.04.1938 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області 
від 5.05.1938 р. засуджений до розстрілу. Страчений 22.05.1938 р. Реабілітований в 
1962 році. 

  Ольгейзер Едуард Готлібович, 1892, с.Вигода Одеської області 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. Повторно Рішенням Трійки при УНКВС по 
Куйбишевській області від 21.12.1937 р. засуджений до розстрілу. Дані про страту 
відсутні. Реабілітований в 1959 році. 

 Олійник Франц Іванович, 1902, с.Кривченці Вінницької області, поляк, із селян, 
освіта початкова, проживав у с. Катеринці Первомайського р-ну. Колгоспник. 
Заарештованй 26.02.1938 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. 

 Олійников Федот Савелійович, 1892, с.Онилово Фрунзенського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, проживав в с.Степковці Первомайського р-ну. 
Бракувальник радгоспу. Заарештований 16.09.1937 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. 

 Оліфіренко Михайло Ісайович, 1874, с. Лиса Гора Миколаївської області, 
українець, із селян, неосвічений, проживав у с. Лиса Гора. Хлібороб. Рішенням 
Трійки при УНКВС по Одеській області від 29.04.1938 р. засуджений до розстрілу. 
Страчений 25.05.1938 р. Реабілітований в 1989 році. 

 Опацький Дмитро Зинькович, 1901, с.Кримка Первомайського р-ну, українець, із 
селян, малоосвічений, проживав в с.Кримці. Рахівник колгоспу. Заарештований 
26.01.1933 р. Особливою Нарадою при Колегії ДПУ від 4.02.1933 р. засуджений до 
3 років ВТТ. Подальша доля невідома. Реабілітований в 1989 році. 

 Оришенко Андрій Ларіонович, 1885, с.Разношенці Грушівського р-ну, українець, 
із селян, малоосвічений, проживав у с.Разношенцях. Безробітний. Заарештований 
27.01.1930 р. Справу припинено 21.04.1930 р.  

 Осадчук Арсен Васильович, 1872, с.Береслав 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 заслання у Північний край на 5 років. Реабілітований в 1989 році. 

 Осатюк Іван Іванович, 1901, с.Новоселка Голованівського р-ну, українець, із селян, 
малоосвічений, проживав у с.Єрмолаєвці Первомайського р-ну. Моторист. 
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. 

 Осипов Микола Миколайович, 1893, с.Софіївка Лисогірського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, проживав у с.Софіївці. Колгоспник колгоспу ім. 
Ворошилова. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 20.04.1938 р. 
засуджений до розстрілу. Страчений 29.04.1938 р. Реабілітований в 1957 році. 

 Осма Ян Мартинович, 1898, с.Лисова Бузенського повіту (Польща), поляк, із 
селян, малоосвічений, проживав у с.Катеринці Первомайського р-ну. Коваль. 
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Рішенням Наркома Внутрішніх Справ СРСР Єжова і Прокурора СРСР 
Вишинського від 11.08.1937 р. засуджений до розстрілу. Страчений 28.09.1937 р. 
Реабілітований в 1959 році. 

 Остапович Семен Федорович, 1882, с.Бума Бабачинського р-ну, українець, із 
духовенства, малоосвічений, проживав у м.Первомайську. Різнороб. Рішенням 
Трійки при УНКВС по Одеській області засуджений до 10 років ВТТ. 
Реабілітований в 1956 році. 

 Остер Іван Фрідріхович, 1911, с.Фріденталь Одеської області, німець, із селян, 
освіта початкова, проживав у м.Первомайську. Вантажник ст.Підгородна. 
Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 1.09.1938 р. засуджений до 
розстрілу. Страчений 17.09.1938 р. Реабілітований в 1958 році. 

 Отращенко Феодосія Тимофіївна, 1882, с.Благодатне Благодатнівського р-ну, 
українка, із селян, малоосвічена, проживала у с.Благодатному Благодатнівського р-
ну. Безробітна. Заарештована 5.05.1938 р.  Рішенням Трійки при УНКВС по 
Одеській області від 10.05.1938 р. засуджена до розстрілу. Страчена 2.07.1938 р. 
Реабілітована в 1989 році. 

 Павленко Сава Іванович, 1876, с.Катеринівка-2 Первомайського р-ну, із селян, 
малоосвічений, проживав у с.Катеринівці-2. Одноосібник. Заарештований 
18.08.1930 р. Рішенням Особливої Наради при Колегії ДПУ УРСР від 9.01.1931 р. 
засуджений до заслання у Північний край на 3 роки. Реабілітований в 1990 році. 

 Павленко Ілля Іванович, 1895, с.Новоселівка Благодатнівського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, проживав у с.Новоселівці. Хлібороб. Рішенням Особливої 
Наради при Колегії ДПУ УСРР від 16.08.1929 р. засуджений до заслання у 
Північний край на 3 роки.  

 Павлов Гура Микитович, 1898, с.Софіївка Одеської області, українець, із селян, 
освіта початкова, проживав у с.Софіївці. Колгоспник. Рішенням Трійки при 
УНКВС по Одеській області від 31.03.1938 р. засуджений до розстрілу. Страчений 
6.04.1938 р. Реабілітований в 1957 році. 

 Падурець Зінаїда Іванівна, 1908, м.Кишинев (Молдавія), молдаванка, із селян, 
малоосвічена, без визначеного місця проживання. Безробітна. Заарештована 
4.11.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 17.11.1937 р. 
засуджена до розстрілу. Страчена 22.11.1937 р. Реабілітована в 1989 році. 

 Падурець Марія Іванівна, 1895, м.Кишинев (Молдавія), молдаванка, із селян, 
малоосвічена, проживала в Первомайському р-ні. Безробітна. Заарештована 
14.11.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 17.11.1937 р. 
засуджена до розстрілу. Страчена 22.11.1937 р. Реабілітована в 1989 році. 

 Паламейко Олександр Янович, 1900, м.Рига, латиш, із робітників, освіта 
початкова, проживав у м.Первомайську. Прибиральник міської бойні. 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 
1958 році. 

 Панков Дмитро Дем'янович, 1880, с. Романова Балка Первомайського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав у с. Романовій Балці. Хлібороб. 
Заарештований 14.04.1938 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. 

 Панченко Анатолій Мотвійович, 1897, с.Калинівка Первомайського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, проживав у с.Калинвці. Хлібороб. 
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Рішенням Трійки при Колегії ДПУ УРСР від 12.04.1930 р. засуджений до заслання 
у Північний край на 5 років. Реабілітований в 1988 році. 

 Спасенко Кузьма Васильович, 1900, с.Благодатне Благодатнівського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав у с.Софіївці Благодатнівського р-ну. 
Безробітний. Заарештований 29.08.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС по 
Одеській області від 15.09.1937 р. засуджений до 10 років ВТТ. Реабілітований в 
1989 році. 

 Співак Гаврило Іванович, 1878, с.Грацианівка Врадієвського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, проживав у м.Первомайську. Фельдшер. Заарештований 
6.09.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 15.09.1937 р. 
засуджений до 10 років ВТТ. Подальша доля невідома. Реабілітований в 1989 році. 

 Стародубський Порфирій Іванович, 1895, с. Данилова Балка Первомайського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, проживав у с. Даниловій Балці. Одноосібник. 
Заарештований 22.02.1930 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. 

 Стародубцева Фекла Тихонівна, 1890, с.Піски Харківської губернії, українка, із 
селян, малоосвічена, проживала у м.Первомайську. Прибиральниця у райкомі КП
(б)У. Рішенням Наркома Внутрішніх Справ СРСР і Прокурора СРСР від 
27.11.1937 р. засуджена до розстрілу. Страчена 9.12.1937 р. Реабілітована в 1957 
році. 

 Стаха Сидор Васильович, 1889, с. Сухий Ташлик Первомайського р-ну, українець, 
із селян, малоосвічений, проживав в с. Сухому Ташлику. Хлібороб. Заарештований 
12.02.1930 р. Рішенням Трійки при Колегії ДПУ УРСР від 4.03. 1930 р. засуджений 
до розстрілу. Страчений. Дата невідома. Реабілітований в 1989 році. 

 Стахова Юлія Францівна, 1897, с.Отрадне Благодатнівського р-ну, полька, із селян, 
освічена, проживала в м.Первомайську. Безробітна. Заарештована 21.01.1937 р. 
Рішенням Наркома Внутрішніх Справ СРСР і Прокурора СРСР від 17.11.1937 р. 
засуджена до розстрілу. Страчена 2.12.1937 р. Реабілітована в 1989 році. 

 Степаненко Григорій Авксентійович, 1877, с.Улянівка Хащеватського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав у с.Улянівці. Безробітний. 
Заарештований. Дата невідома. Рішенням Особливої Наради при Колегії ДПУ 
УРСР від 5.07.1929 р. засуджений до заслання у Північний край на 3 роки.  

 Степанюк Василь Петрович, 1896, с.Іванівка Первомайського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, проживав у с.Іванівці. Рахівник. Рішенням Трійки при 
УНКВС по Одеській області від 15.09.1937 р. засуджений до розстрілу. Страчений 
21.09.1937 р. Реабілітований в 1958 році. 

 Степанюк Василь Тарасович, 1896, с.Іванівка Первомайського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, проживав у с.Іванівці. Фельдшер. Рішенням Трійки при 
УНКВС по Одеській області від 15.09.1937 р. засуджений до розстрілу. Страчений 
21.09.1937 р. Реабілітований в 1958 році. 

 Степанюк Степан Григорович, 1906, м.Кременець (Польща), українець, із 
робітників, освіта початкова, проживав у м.Первомайську. Первомайська ГЕС, 
електромонтер-монтажник. Заарештований 5.09.1937 р. Рішенням Наркома 
Внутрішніх Справ СРСР Єжова і Прокурора СРСР Вишинського від 29.10.1937 р. 
засуджений до розстрілу. Страчений 29.11.1937 р. Реабілітований в 1965 році. 

 Столятова Марія Матвіївна, 1896, м.Бендери, росіянка, із робітників, малоосвічена, 
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30.01.1933 р. Особливою Нарадою при Колегії ДПУ від 8.02.1933р. засуджений до 
3 років ВТТ. Подальша доля невідома. Реабілітований в 1989 році. 

 Смірнов Сергій Федотович, 1895, м.Рязань, росіянин, із духовенства, 
малоосвічений, проживав у м.Первомайську. Маляр. Рішенням Трійки при 
УНКВС по Одеській області від 17.11.1937 р. засуджений до розстрілу. Страчений. 
Дата невідома. Реабілітований в 1956 році. 

 Снісаренко Андрій Ісаєвич, 1901, с.Воєводське Благодатнівського р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, проживав у с.Воєводському. Їздовий колгоспу. 
Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 5.05.1938 р. засуджений до 
розстрілу. Страчений 25.05.1938 р. Реабілітований в 1959 році. 

 Снісаренко Захар Омельянович, 1899, с.Воєводське Благодатнівського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, проживав у с.Воєводському. Столяр 
радгоспу. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області 5.05.1938 р. 
засуджений до розстрілу. Страчений 25.05.1938 р. Реабілітований в 1959 році. 

 Снісаренко Максим Михайлович, 1906, с.Воєводське Благодатнівського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, проживав у с.Воєводському. Коваль. 
Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 5.05.1938 р. засуджений до 
розстрілу. Страчений 30.05.1938 р. Реабілітований в 1959 році. 

 Снісаренко Микола Корнійович, 1896, 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. 

 Снісаренко Іван Федотович, 1895, с.Воєводське Благодатнівського р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, проживав у с.Воєводському. Колгоспник. Рішенням 
Трійки при УНКВС по Одеській області від 29.04.1938 р. засуджений до розстрілу. 
Страчений 30.05.1938 р. Реабілітований в 1959 році. 

 Соколовський Дем'ян Васильович, 1878, с. Сухий Ташлик Первомайського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав у с. Сухому Ташлику 
Первомайського р-ну. Хлібороб. Заарештований 12.02.1930 р. Рішенням Трійки 
при Колегії ДПУ УРСР від 4.03.1930 р. засуджений до 8 років ВТТ. Подальша 
доля невідома. Реабілітований в1989 році. 

 Сокуренко Влас Степанович, 1885, с. Лиса Гора Благодатнівського р-ну, українець, 
із селян, освічений, проживав у с. Лисій Горі Благодатнівського р-ну. Робітник 
відділу зв'язку. Заарештований 16.02.1938 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. 

  Соломицький Андрій Іванович, 1903, с. Кам'яна Балка Первомайського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав в с. Кам'яній Балці. Власник 
господарства. Заарештований 9.05.1933 р. Особливою Нарадою при Колегії ДПУ 
від 29.09.1933 р. засуджений до 3 років ВТТ умовно. Реабілітований в 1989 році. 

 Солтан Юхим Єрофійович, 1888, с. Кам'яна Балка Первомайського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, проживав в с. Кам'яній Балці. Колгоспник. 
Заарештований 9.01.1933 р. Особливою Нарадою при Колегії ДПУ УРСР від 
10.02.1933 р. Засуджений до 3 років ВТТ. Подальша доля невідома. Реабілітований 
в 1989 році. 

 Сорочан Василь Сергійович, 1882, с. Лиса Гора Благодатнівського р-ну, українець, 
із селян, малоосвічений, проживав у с. Лиса Гора. Заарештований 23.03.1930 р. 
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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. 

 Панченюк Гнат Терентійович, 1885, с. Романова Балка Первомайського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав у с. Романовій Балці Первомайського 
р-ну. Колгоспник. Заарештований 25.02.1938 р. Рішенням Трійки при УНКВС по 
Одеській області від 20.04.1938 р. засуджений до розстрілу. Страчений 29.04.1938 
р. Реабілітований в 1989 році. 

 Папуша Марко Опанасович, 1904, с.Синьки Первомайського р-ну, українець, із 
селян, малоосвічений, проживав у с.Синьках. Хлібороб. Заарештований 2.06.1930 
р. Рішенням Трійки при Колегії ДПУ УРСР від 22.11.1930 р. засуджений до 5 років 
ВТТ. Реабілітований в 1989 році. 

 Папуша Опанас Никифорович, 1872, с.Синьки Первомайського р-ну, українець, із 
селян, малоосвічений, проживав у с.Синьках. Хлібороб. Заарештований 2.06.1930 
р. Рішенням Трійки при Колегії ДПУ УРСР від 22.11.1930 р. засуджений до 5 років 
ВТТ. Реабілітований в 1989 році. 

 Папіровник Тимофій Максимович, 1885, с. Романова Балка Первомайського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав у с. Романовій Балці. Колгоспник. 
Заарештований 14.04.1938 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. 

 Парциб Кирило Степанович, 1898, с.Савінне Вінницької області, українець, із 
селян, малоосвічений, проживав у м.Первомайську. Конюх. Заарештований 
28.09.1937 р. Рішенням Особливої Наради при Колегії ДПУ УРСР від 16.01.1938 р. 
засуджений до 10 років ВТТ. Реабілітований в 1963 році. 

 Пастушенко Євген Іванович, 1989, с.Синюхін Брід Первомайського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав в с.Синюхіному Броді. Хлібороб. 
Заарештований 25.01.1933 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. 

 Пашилов Харитон Герасимович, 1866, с.Благодатне Первомайського повіту, 
українець, із селян, неосвічений, проживав у с.Благодатному. Хлібороб. 
Заарештований 19.10.1920 р. Справу припинено 26.03.1921 р. 

 Пашкевич Антон Юхимович, 1884, с.Благодатне Первомайського р-ну, росіянин, із 
селян, малоосвічений, проживав у с.Благодатному. Хлібороб. Заарештований 
25.09.1920 р. Рішенням Колегії ВГНК від 26.03.1921 р. справу припинено. 
Реабілітований в 1955 році. 

 Педашевський Андрій Лук'янович, 1887, с.Станіславчик Первомайського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, проживав у м.Первомайську. Комірник 
дитячого містечка. Рішенням Особливої Наради при Наркомі Внутрішніх Справ 
СРСР від 2.01.1938 р. засуджений до 10 років ВТТ. Реабілітований в 1957 році. 

 Перепилиця Дмитро Антонович, 1891, с. Вітольдів Брід Первомайського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав у с. Вітольдовому Броді. 
Колгоспник. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 17.11.1937 р. 
засуджений до розстрілу. Страчений. Дата невідома. Реабілітований в 1957 році. 

 Перков Петро Макарович, 1861, с. Синюхін Брід Первомайського р-ну, українець. 
із селян, неосвічений, проживав у с. Синюхіному Броді. Хлібороб. Заарештований 
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29.12.1932 р. Рішенням Особливої Наради при Колегії ДПУ УРСР від 17.01.1933 р. 
засуджений до 3 років ВТТ умовно. Реабілітований в 1990 році. 

 Петров Петро Себастьянович, 1879, с.Могильне Первомайського округу, 
українець, із селян, освіта початкова, проживав у с.Хащевате Первомайського 
округу. Хлібороб. Рішенням Особливої Наради при Колегії ДПУ УСРР 
засуджений до 3 років ВТТ.  

 Петрова Феодора Іларіонівна, 1864, с.Стецівка Зінов'ївського повіту, росіянка, із 
селян, неосвічена, проживала у с.Благодатному. Хлібороб. Заарештована 6.06.1930 
р. Справу припинено 14.11.1930 р. 

 Пиньковський Павло Францович, 1891, с.Отрадне Благодатнівського р-ну, 
українець, із службовців, освіта початкова, проживав у м.Первомайську. 
Експедитор. Рішенням Наркома Внутрішніх Справ СРСР від 18.09.1937 р. 
засуджений до розстрілу. Страчений 10.10.1937 р. Реабілітований в 1956 році. 

 Писарчук Кузьма Афанасійович, 1893, с.Білий Рукав Вінницької області, 
українець, із селян, освіта середня, проживав у м.Первомайську. Помічник 
бухгалтера артілі ім. Фрунзе. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області 
від 26.10.1937 р. засуджений до розстрілу. Страчений 4.11.1937 р. Реабілітований в 
1958 році. 

 Писарєв Михайло Кирилович, 1887, с.Гнилиця Краснопільского р-ну, білорус, із 
селян, освіта початкова, проживав у с.Софіївці Лисогірського р-ну. 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. 

 Плахута Терентій Олексійович, 1895, с.Павлинка Одеської області, українець, із 
селян, малоосвічений, проживав у м.Первомайську. Чорнороб 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. 

 Поджеляс Ян Йосипович, 1889, с. Ммейзнежин, Польща, поляк, із селян, 
малоосвічений, проживав у с.Отрадному Благодатнівського р-ну. Колгоспник. 
Заарештований 23.08.1937 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. 

 Подлубний Антон Семенович, 1899, с.Федорівка Кировоградської області 
українець, із селян, малоосвічений, проживав на х.Єрмолаївці Первомайського р-
ну. Колгоспник. Заарештований 5.08.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС по 
Одеській області від 28.09.1938 р. засуджений до розстрілу. Страчений. Дата 
невідома. Реабілітований в 1989 році. 

 Подорашко Микита Олександрович, 1909, Бессарабія, молдаванин, із селян, 
малоосвічений, проживав у м.Первомайську. Колгоспник. Заарештований 
10.03.1938 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 29.09.1938 р. 
засуджений до розстрілу з конфіскацією майна. Страчений 28.10.1938 р. 
Реабілітований в 1966 році. 

 Позняк Петро Данилович, 1891, с. Лиса Гора Благодатнівського р-ну, українець, із 
селян, малоосвічений, проживав у с. Лиса Гора. Хлібороб. Заарештований 
23.03.1930 р. Рішенням Трійки при Колегії ДПУ УРСР від 12.04.1930 р засуджений 
до 5 років ВТТ. Реабілітований в 1988 році. 

 Позняков Федір Леонтійович, 1880, с.Благодатне Первомайського повіту, 
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 Скопенко Андрій Олексійович, 1873, м. Криве Озеро Одеської області, українець, 
із селян, малоосвічений, проживав у с.Степковці Первомайського р-ну. Сторож. 
Заарештований 27.04.1938 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області 
від 5.05.1938 р. засуджений до розстрілу. Страчений 31.05.1938 р. Реабілітований в 
1989 році. 

 Слива Йосип Адамович, 1888, с.Мжиглота (Польща), поляк, освіта початкова, 
проживав у с.Голті Первомайського р-ну. Помічник машиніста. Заарештований 
5.01.1936 р. Рішенням Особливої Наради при НКВС СРСР від 13.03.1936 р. 
засуджений до заслання у Східний Казахстан на 5 років разом з родиною. 
Реабілітований в 1959 році. 

 Сливинська Ірина Петрівна, 1887, с. Лиса Гора Первомайського р-ну, українка, із 
селян, малоосвічена, проживала в м.Первомайську. Сторож. Заарештована 
6.02.1935 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. 

 Слипицкий Федір Васильович, 1903, с.Смішних Первомайського р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, проживав у с.Дорожинці Первомайського р-ну. Конюх. 
Заарештований 30.01.1933 р. Особливою Нарадою при Колегії ДПУ УРСР від 
9.02.1933 р. засуджений до 3 років ВТТ. Подальша доля невідома. Реабілітований в 
1989 році. 

 Слюсаренко Юхим Олексійович, 1902, с.Поронівка Первомайського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, проживав у с.Поронівці. Сторож 
кондитерської фабрики. 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 1961 році. 

 Смаглієнко Омелько Іванович, 1889, с.Синюхін Брід Первомайського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, проживав у с.Синюхіному Броді 
Первомайського р-ну. Колгоспник. Заарештований 25.01.1933 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. 

 Смик Дем'ян Владиславович, 1900, с.Кривченці Вінницької області, поляк, із 
селян, освіта початкова, проживав у с.Катеринці Первомайського р-ну. 
Тракторист. Заарештований 26.02.1938 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. 

 Смирний Порфирій Артемович, 1900, с.Дорожинка Первомайського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав в с.Дорожинці. Колгоспник. 
Заарештований 31.01.1933 р. Особливою Нарадою при Колегії ДПУ від 11.02.1933 
р. засуджений до заслання в Північний край на 3 роки. Подальша доля невідома. 
Реабілітований в 1989 році. 

 Смірний Тимофій Артемович, 1905, с.Дорожинка Первомайського р-ну, українець, 
із селян, малоосвічений, проживав в с.Дорожинці Первомайського р-ну. 
Колгоспник. Заарештований 31.01.1933 р. Особливою Нарадою при Колегії ДПУ 
від 9.02.1933 р. Засуджений до 3 років ВТТ. Подальша доля невідома. 
Реабілітований в 1989 році. 

 Смірний Федір Артемович, 1907, с.Дорожинка Первомайського р-ну, українець, із 
селян, малоосвічений, проживав в с.Дорожинці. Безробітний. Заарештований 
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із службовців, освіта середня, проживав у м.Первомайську. Інспектор фінвідділу. 
Рішенням Особливої Наради при Наркомі Внутрішніх Справ СРСР від 16.01.1938 
р. засуджений до 10 років ВТТ. Реабілітований в 1957 році. 

 Сербул Северь'ян Юхимович, 1884, с.Коси Котовського р-ну, молдаванин, із 
духовенства, малоосвічений, проживав у м.Первомайську. Вантажник артілі. 
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. 

 Сербін Степан Григорович, 1877, с.Могала Молдавської РСР, молдаванин, із 
духовенства, освіта початкова, проживав у м.Первомайську. Рахівник заводу. 
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 1958 
році. 

 Середенко Дмитро Власович, 1895, с. Кам'яний Міст Первомайського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, проживав у с. Кам'яний Міст. Рахівник артілі 
"Червоний гірник". Заарештований 25.12.1932 р. Рішенням Трійки при Колегії 
ДПУ УРСР від 15.2.1933р. засуджений до 5 років ВТТ. Покарання відбував на 
ст.Єрофей Амурської області. Реабілітований в 1965 році. 

 Середенко Сидор Антонович, 1889, с. Кам'яний Міст Первомайського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, проживав у с. Кам'яний Міст. Фельдшер 
колгоспу. Заарештований 24.12.1937 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. 

 Сибірка Лаврентій Нестерович, 1902, українець, із селян, освіта початкова, 
проживав у с.Грушевці. Чоботар колгоспу. Заарештований 27.01.1933 р. 
Особливою Нарадою при Колегії ДПУ від 9.02.1933 р. засуджений до заслання в 
Північний край строком на 3 роки. Подальша доля невідома. Реабілітований в 1989 
році. 

 Сибірка Логвін Нестерович, 1897, с.Грушевка Первомайського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, проживав у с. Грушевці Первомайського р-ну. Бригадир 
колгоспу. Заарештований 27.01.1933 р. Особливою Нарадою при Колегії ДПУ від 
9.02.1933 р. засуджений до 3 років ВТТ Подальша доля невідома. Реабілітований 
в1989 році. 

 Сидоренко Михайло Михайлович, 1897, с.Новомиколаївка Кривоозерського р-ну, 
українець, із службовців, освіта вища, проживав у м.Первомайську. Економіст 
держбанку. Заарештований 10.09.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС по 
Одеській області від 23.10.1937 р. засуджений до розстрілу. Страчений 2.11.1937 р. 
Реабілітований в 1974 році. 

 Симчук Макар Аксентійович, 1898, с.Висоцьк Володимиро-Волинського повіту, 
українець, із селян, освіта початкова, проживав у м.Первомайську. Столяр. 
Заарештований 7.07.1938 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 
3.10.1938 р. засуджений до розстрілу з конфіскацією особистого майна. Страчений 
19.10.1938 р. Реабілітований в 1989 році. 

 Скибинецький Ананій Никифорович, 1902, с.Унієв Ляховницького р-ну, 
українець, із селян, освіта середня, проживав у с.Полтавці Первомайського р-ну. 
Колгоспник. 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 1957 році. 
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росіянин, із селян, малоосвічений, проживав у с.Благодатному. Хлібороб. 
Заарештований 15.10.1920 р. Справу припинено 26.03.1921 р. 

 Покровський Володимир Михайлович, 1876, м.Тула, росіянин, із духовенства, 
освіта середня, проживав у м.Первомайську. Безробітний. Рішенням Трійки при 
УНКВС по Одеській області від 20.04.1938 р. засуджений до розстрілу. Страчений 
28.04.1938 р. Реабілітований в 1957 році. 

 Политарська Софія Олександрівна, 1906, м.Київ, українка, із службовців, освіта 
початкова, проживала у м.Первомайську. Секретар Первомайської електростанції. 
Рішенням Особливої Наради при Наркомі Внутрішніх Справ СРСР від 4.10.1937 р. 
засуджена до 10 років ВТТ. Реабілітована в 1956 році. 

 Полюк Ганна Лук'янівна, 1910, м.Зінов'євськ, українка, із селян, малоосвічена, 
проживала у м.Первомайську. Заарештована 19.01.1935 р. Постановою Одеської 
області УНКВС від 19.03.1935 р. справу припинено. 

 Поліщук Леонтій Андрійович, 1902, с.Кримка Первомайського р-ну, українець, із 
селян, малоосвічений, проживав у с.Кримка. Різнороб. Рішенням Трійки при 
УНКВС по Одеській області від 27.11.1937 р. засуджений до розстрілу. Страчений 
13.12.1937 р. Реабілітований в 1958 році. 

 Поліщук Іван Кирилович, 1883, с.Кримка Первомайського р-ну, українець, із 
селян, освіта середня, проживав в с.Грушевці Первомайського р-ну. Директор 
школи. Заарештований 23.01.1933 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. 

 Попов Андрій Пантелійович, 1893, с. Синюхін Брід Первомайського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, проживав у с. Синюхіному Броді. 
Колгоспник. Заарештований 31.12.1932 р. Рішенням Особливої Наради при Колегії 
ДПУ УРСР від 17.01.1933 р. засуджений до 3 років ВТТ, умовно. Реабілітований в 
1990 році. 

 Попов Григорій Кіндратович, 1919, с.Яска Одеської області, українець, із селян, 
малоосвічений, проживав у с.Софіївці Благодатнівського р-ну. Каменяр 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. 

 Поросянюк Карпо Герасимович, 1876, с.Чаусове Первомайського р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, проживав у с.Підгір'ї Первомайського р-ну. Бджоляр 
дитячого містечка. Заарештований 25.03.1938 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. 

 Порхун Петро Аксентійович, 1882, с.Мігея Первомайського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, проживав у с. Мігеї. Хлібороб, робітник Софіївського 
кар'єру. 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. 

 Порхун Терентій Феоктистович, 1889, 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 10 років ВТТ. Реабілітований в 1963 році. 

 Порхун Трохим Арсентійович, 1878, с.Мігія Первомайського р-ну, українець, із 
селян, малоосвічений, проживав у м.Первомайську. Хлібороб. Заарештований 
7.07.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 15.08.1933 р. 
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засуджений до розстрілу. Страчений 18.08.1937 р. Реабілітований в 1989 році.  

 Прижигалинський Макар Никифорович, 1881, с. Любо-Іванівка Благодатнівського 
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 1960 році. 

 Прижигалінський Степан Никифорович, 1893, с.Софіївка Первомайського р-ну, 
українець, із селян, освічений, проживав у с.Софіївці. Колгоспник. Заарештований 
5.04.1938 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 20.04.1938 р. 
засуджений до розстрілу. Страчений 4.05.1938 р. Реабілітований в 1960 році. 

 Прохорович Едуард Андрійович, 1897, с.Чижове (Галичина), поляк, із селян, освіта 
початкова, проживав у м.Первомайську. Первомайська міжрайсанстанція, 
дезінструктор. Заарештований 3.09.1937 р. Рішенням Особливої Наради при НКВС 
засуджений до 10 років ВТТ. Покарання відбував у Каргопільтабі ст.Няндом, 
Північної залізниці. Помер 2.04.1942 р. Реабілітований в 1960 році. 

 Прусов Маркіян Ананійович, 1892, с. Ново-Красне П-Бродського р-ну, українець, 
із селян, малоосвічений, проживав у сі.Рибоконівка Лисогірського р-ну. 
Колгоспник. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 15.09.1937 р. 
засуджений до 8 років ВТТ. Реабілітований в 1957 році. 

 Прутян Павло Якович, 1891, с.Василівка Фрунзенського р-ну, росіянин, 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 в 
1989 році. 

 Пташник Калістрап Ісакович, 1896, с.Журавлинка Головатського р-ну, українець, 
із селян, малоосвічений, 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. 

 Пташник Лука Мефодійович, 1871, с.Журавлинка Голованьовського р-ну, 
українець, із селян, неосвічений, 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. 

 Пташник Ісак Арефович, 1874, с.Журавлинка Голованьовського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, проживав у с.Рябоконево 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. 

 Пухкий Сава Улянович, 1883, с.Юзефіль Первомайського р-ну, українець, із селян, 
малоосвічений, проживав в с.Юзепфіль Первомайського р-ну, українець, із селян, 
малоосвічений, проживав в с.Юзепфолі. Власник господарства. Заарештований 
31.01.1933 р. Особливою Нарадою при Колегії ДПУ  УРСР від 9.02.1933 р. 
засуджений до заслання в Північний край строком на 3 роки. Подальша доля 
невідома. Реабілітований в 1989 році. 

 Пушкаренко Іван Васильович, 1871, с.Глибочек Первомайського р-ну українець, із 
селян, малоосвічений, проживав у с. М.Ольшанці. Заарештований 27.05.1930р. 
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Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 23.03.1938 р. засуджений до 
розстрілу. Страчений 28.03.1938 р. Реабілітований в 1959 році. 

 Самойленко Олексій Михайлович, 1889, с.Мігея Первомайського р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, проживав у с.Мігеї. Бджоляр. Заарештований 7.12.1932 
р. Рішенням Особливої Наради при Колегії ДПУ УРСР від 29.09.1933 р. 
засуджений до 3 років ВТТ. Реабілітований в 1968 році. 

 Самойленко Єгор Кіндратович, 1878, 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. 

 Самойленко Іван Єгорович, 1908, с.Воєводське Благодатнівського р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, проживав у с.Воєводському. Конюх радгоспу. Рішенням 
Трійки при УНКВС по Одеській області від 5.05.1938 р. засуджений до розстрілу. 
Страчений 30.05.1938 р. Реабілітований в 1959 році. 

 Самолевський Григорій Євсійович, 1871, с.Зіньково Подільської губернії, 
українець, із духовенства, освічений, проживав у с.Кумарах Первомайського р-ну. 
Безробітний. Заарештований 15.04.1931 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. 

 Сапфірова Валерія Олександрівна, 1891, м.Львів, полька, із службовців, освіта 
середня, проживала у м.Первомайську. Фельдшер. Рішенням Особливої Наради 
при Наркомі Внутрішніх Справ СРСР від 19.11.1937 р. засуджена до 10 років ВТТ. 
Реабілітована в 1957 році. 

 Сацкум Антон Карлович, 1884, Латвія, латиш, із робітників, проживав у м. 
Первомайську. Держмлин №4, приймальник. Заарештований 4.12.1937р. Рішенням 
Наркома Внутрішніх Справ СРСР Єжова і Прокурора СРСР Вишинського від 
7.01.1938 р. засуджений до розстрілу. Страчений 15.01.1938 р. у м. Одесі. 
Реабілітований в 1960 році. 

 Свердлик Герасим Федотович, 1878, с.Петровка Первомайського р-ну, українець, 
із селян, неосвічений, проживав у с.Петрівці Первомайського р-ну. Хлібороб. 
Заарештований 30.12.1932 р. Особливою Нарадою при Колегії ДПУ УРСР від 
17.01.1933 р. засуджений до заслання в Казахстан строком на 3 роки. Подальша 
доля невідома. Реабілітований в 1989 році. 

 Свищенко Яків Володимирович, 1890, м.Первомайськ, українець, із селян, освіта 
середня, проживав у м.Первомайську. Бухгалтер облспоживспілки. Заарештований 
10.09.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 26.09.1937 р. 
засуджений до 10 років ВТТ. Реабілітований в 1959 році. 

 Світовенко Олексій Іванович, 1880, с.Новосельці Грушівського р-ну, українець. із 
селян, малоосвічений, проживав у с.Новосельцях. Безробітний. Заарештований 
5.02.1930 р. Рішенням Особливої Наради при Колегії ДПУ УРСР від 20.07.1930 р. 
засуджений до заслання у Північний край на 3 роки. 

 Семак Парфентій Омельянович, 1881, с. Синюхін Брід Первомайського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав на х.Анатольївці Первомайського р-
ну. Колгоспник. Заарештований 16.09.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС по 
Одеській області 26.09.1937 р. засуджений до 8 років ВТТ. Реабілітований в 1961 
році. 

 Сенкевич Євген Ілліанович, 1903, ст.Костянтинівська Донської області, українець, 
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неосвічена, без певного місця проживання. Безробітна. Заарештована 9.02.1938 р. 
Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 31.03.1938 р. засуджена до 
розстрілу. Страчена 7.04.1938 р. Реабілітована в 1989 році. 

 Рудак Сергій Пантелійович, 1872, с. Осипове-Жакчик Хащеватського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав у с. Осипове-Жакчику. Хлібороб. 
Рішенням Особливої Наради при Колегії ДПУ УРСР від 15.12.1929 р. засуджений 
до заслання у Північний край на 3 роки. Реабілітований в 1989 році. 

 Рідель Теодор Фрідріхович, 1886, с.Марієнберг Красно-Окнянського р-ну, німець, 
із селян, освіта початкова, проживав у м.Первомайську. Колгоспник. Рішенням 
Трійки при УНКВС по Одеській області від 23.09.1938 р. засуджений до розстрілу. 
Страчений 28.09.1938 р. Реабілітований в 1958 році. 

 Сабарський Дем'ян Іванович, 1889, с.Нібілівка Уманської області, українець, із 
селян, освічений, проживав в с. Куцій Балці Первомайського р-ну. Безробітний. 
Заарештований 22.03.1933 р. Рішенням Трійки при Колегії ДПУ від 27.04.1933 р. 
засуджений до заслання в Північний край строком на 3 роки. Подальша доля 
невідома. Реабілітований в 1989 році. 

 Савицький Василь Єфремович, 1882, с.Голип Молдавської РСР, росіянин, із 
міщан, освіта вища, проживав у м.Первомайську. Чорнороб тарної бази. Рішенням 
Трійки при УНКВС по Одеській області від 23.03.1938 р. засуджений до розстрілу. 
Страчений 28.03.1938 р. Реабілітований в 1957 році. 

 Савранський Михайло Іванович, 1884, с.Консупіль Первомайського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, проживав у с.Консуполі Первомайського р-
ну. Колгоспник. 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. 

 Садлинський Олександр Владиславович, 1899, с.Кумари Первомайського р-ну, 
поляк, із службовців, освіта початкова, проживав у м.Первомайську. Бухгалтер 
Первомайського з-ду ім. 25 Жовтня. Заарештований 22.08.1937 р. Рішенням 
Особливої Наради при Наркомі Внутрішніх Справ СРСР від 26.10.1937 р. 
засуджений до 10 років ВТТ. Реабілітований в 1958 році. 

 Садовник Данило Терентійович, 1886, с.Осипівка Фрунзенського р-ну, українець, 
із селян, малоосвічений, проживав у с.Мігеї Первомайського р-ну. Робітник 
радгоспу. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 1.09.1937 р. 
засуджений до 8 років ВТТ. Реабілітований в 1990 році. 

 Сазонов Іван Омелянович, 1899, с.Федорівка Кірово-Українського р-ну Одеської 
області, українець, із селян, освіта початкова, проживав на ст.Голта. 
Електромеханік ст.Голта. Заарештований 6.09.1937 р. Рішенням Трійки при 
УНКВС по Одеській області від 21.10.1937 р. засуджений до 10 років ВТТ. 
Покарання відбував спочатку у м.Біробіджані, потім у таборах НКВС у 
м.Магадані. Реабілітований в 1958 році. 

 Сайнсус Терентій Онуфрійович, 1892, с. Бутори (АМРСР), молдаванин, із селян, 
малоосвічений, проживав у м.Первомайську. Виконував поденні роботи. 
Заарештований 15.09.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області 
від 25.09.1937 р. засуджений до 10 років ВТТ. Рішенням військового трибуналу 
Одеського військового округу від 19.07.1966 р. справу припинено. 

 Самойленко Василь Кіндратович, 1890, с.Воєводське Благодатнівського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, проживав у с.Воєводському. Колгоспник. 

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

Рішенням Трійки при Колегії ДПУ УРСР від 10.11.1930р. засуджений до заслання 
у Північний край на 8 років. Реабілітований в 1988 році. 

 Півень Сава Леонтійович, 1860, с. Данилова Балка Первомайського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, проживав у с. Даниловій Балці. Одноосібник. 
Заарештований 5.03.1930 р. Справу припинено 12.04.1930 року. 

 Півень Іларіон Артемович, 1884, с.Данилова Балка Грушківського р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, проживав у Даниловій Балці. Одноосібник. 
Заарештований 25.01.1930 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. 

 Піддубський Микола Давидович, 1880, с.Благодатне Первомайського повіту, 
росіянин, із селян, малоосвічений, проживав у с.Благодатному. Хлібороб. 
Заарештований 17.01.1921 р. Справу припинено 26.03.1921 р. 

 Підлубний Григорій Лук'янович, 1897, с.Самойлівка Фрунзівського р-ну, 
українець, із селян, малоосвічений, проживав у м.Первомайську. Їздовий 
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. 

 Пілін Петро Петрович, 1896, м.Лібава, латиш, із службовців, освіта початкова, 
проживав у м.Первомайську. Приймальник млина. Рішенням Наркома Внутрішніх 
Справ СРСР Єжова і Прокурора СРСР Вишинського від 5.02.1938 р. засуджений 
до розстрілу. Страчений 19.02.1938 р. Реабілітований в 1958 році. 

 Пінчерот Емілія Андрійовна, 1887, м.Кокнес (Латвія), латишка, із службовців, 
проживала у м.Первомайську. Домогосподарка. Заарештована 13.12.1937р. 
Рішенням Наркома Внутрішніх Справ СРСР Єжова і Прокурора СРСР 
Вишинського від 5.02.1938р. засуджена до розстрілу. Страчений 14.02.1938р. 
Реабілітована в 1962 році. 

 Пінчерот Карпо Іванович, 1885, м.Кокнес (Латвія), латиш, із службовців, освіта 
початкова, проживав у м.Первомайську. Бухгалтер млину. Заарештований 
3.12.1937 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. 

 Радковський Захарій Степанович, 1876, с. Синюхін Брід Первомайського р-ну, 
українець, із селян, неосвічений, проживав у с. Синюхіному Броді. Колгоспник. 
Заарештований 30.12.1932 р. Рішенням Особливої Наради при Колегії ДПУ УРСР 
від 13.02.1933 р. засуджений до заслання у Північний край на 3 роки. 
Реабілітований в 1990 році. 

 Радомський Іван Дмитрович, 1896, м.Снятин (Галичина), грек, із селян, освіта 
незакінчена вища, проживав у м.Первомайську. Вчитель. Заарештований 
22.08.1937 р. Рішенням НКВС СРСР від 29.10.1937 р. засуджений до 10 років ВТТ. 
Реабілітований в 1958 році. 

 Радченко Федір Тимофійович, 1883, с.Дорожинка Первомайського р-ну, українець, 
із службовців, малоосвічений, проживав у с.Дрожинці. Безробітний. Особливою 
Нарадою при Колегії ДПУ від 10.02.1933 р. засуджений до заслання в Північний 
край строком на 3 роки. Подальша доля невідома. Реабілітований в 1989 році. 

 Ракицький Олександр Іполітович, 1872, м.Окна (Молдавської РСР), українець, із 
селян, освіта початкова, проживав у м.Первомайську. Пенсіонер. Заарештований 
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25.11.1938 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. 

 Раєцький Микола Боніфатійович, 1899, с.Курчавці Вінницької області, українець, 
із духовенства, освіта середня, проживав у м.Первомайську. Рахівник цегляного 
заводу. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 17.11.1937 р. 
засуджений до розстрілу. Страчений. Дата невідома. Реабілітований в 1956 році. 

 Ревенко Андрій Кіндратович, 1895, с.Синьки Первомайського р-ну, українець, із 
селян, малоосвічений, проживав у с.Синьках. Хлібороб. Заарештований 2.06.1930 
р. Рішенням Трійки при Колегії ДПУ УРСР від 22.11.1930 р. засуджений до 
розстрілу. Страчений 4.12.1930 р. Реабілітований в 1989 році. 

 Ревенко Тимофій Кіндратович, 1889, с.Синьки Первомайського р-ну, українець, із 
селян, малоосвічений, проживав у с.Синьки. Хлібороб. Заарештований 2.06.1030 р. 
Рішенням Трійки при Колегії ДПУ УРСР від 22.11.1930 р. засуджений до 
розстрілу. Страчений 4.12.1930 р. Реабілітований в 1989 році. 

 Резниченко Кирило Артемович, 1895, с. Вітольдів Брід Первомайського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, проживав у с. Вітольдовому Броді. Санітар. 
Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 17.11.1937 р. засуджений до 
розстрілу. Страчений. Дата невідома. Реабілітований в 1957 році. 

 Реслер Оскар Вільгельмович, 1914, с.Глистер Молдавської РСР, німець, із селян, 
освіта початкова, проживав у м.Первомайську. Столяр медтехнікуму. Рішенням 
Трійки при УНКВС по Одеській області від 01.09.1937 р. засуджений до розстрілу. 
Страчений 17.09.1937 р. Реабілітований в 1958 році. 

 Реслер Фрідріх Християнович, 1905, с. Н.Комісарівка (Бессарабія), німець, із 
селян, освіта початкова, проживав у м.Первомайську. Чорнороб. Заарештований 
6.09.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 15.09.1937 р. 
засуджений до розстрілу. Страчений 3.10.1937 р. Реабілітований в 1959 році. 

 Реслер Іван Федорович, 1881, с.Гликстань Григоропільського р-ну, німець, із 
селян, освіта початкова, проживав у м.Первомайську. Колгоспник. Заарештований 
8.09.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 15.09.1937 р. 
засуджений до 10 років ВТТ. Покарання відбував у Свободненському ВТТ 
Амурської області Реабілітований в 1959 році. 

 Рибалка Михайло Васильович, 1892, с.Соколівка Первомайського р-ну, українець, 
із селян, малоосвічений, проживав у с.Соколівці. Колгоспник. Рішенням Трійки 
при УНКВС по Одеській області від 17.11.1937 р. засуджений до 10 років ВТТ. 
Реабілітований в 1958 році. 

 Рибалко Тимофій Федорович, 1896, с.Соколівка Первомайського р-ну, українець, 
із селян, малоосвічений, 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. 

 Рибаченко Іван Опанасович, 1895, с. Д.Пристань Первомайського р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, проживав у с. Д.Пристань. Колгоспник колгоспу ім. 13-
ти річчю Жовтня. 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. 

 Ризун Павло Пилипович, 1899, с.Новоселівка Благодатнівського р-ну, українець, із 
селян, освіта початкова, проживав у с.Новоселівці. Хлібороб. Рішенням Особливої 
Наради при Колегії ДПУ УРСР від 16.08.1929 р. засуджений до 8 місяців 
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позбавлення волі. Подальша доля невідома. 

 Ринчаг Василь Іванович, 1898, м.Первомайськ, українець, із селян, освічений, 
проживав у м.Первомайську. Візник. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській 
області від 26.09.1937 р. засуджений до 10 років ВТТ. Реабілітований в 1957 році. 

 Розумняк Максим Федорович, 1867, с.Катеринівка Первомайського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, проживав у с.Катеринівці. Безробітний. 
Заарештований 24.03.1930 р. Рішенням Трійки при Колегії ДПУ УРСР від 
2.04.1930 р. засуджений до 3 років ВТТ умовно. 

 Розумяк Семен Леонтійович, 1888, с.Катеринка-2 Первомайського р-ну, українець, 
із селян, освіта початкова, проживав в с.Катеринівці-2. Конюх. Заарештований 
24.01.1933 р. Особливою Нарадою при Колегії ДПУ від 4.02 1933р. засуджений до 
заслання в Північний край строком на 3 роки. Подальша доля невідома. 
Реабілітований в 1989 році. 

 Романовська Ольга Михайлівна, 1901, с.Воєводське Благодатнівського р-ну, 
українка, із селян, освіта початкова, проживала у с.Воєводському. 
Домогосподарка. Заарештована 20.02.1938 р. Рішенням Трійки при УНКВС по 
Одеській області від 1.10.1938 р. засуджена до розстрілу з конфіскацією майна. 
Страчений 8.10.1938 р. Реабілітована в 1973 році. 

 Романюк Трохим Володимирович, 1897, с.Кримка Первомайського р-ну, 
українець, із селян, освіта початкова, проживав у с.Кримці Первомайського р-ну. 
Робітник колгоспу. Заарештований 27.12.1932 р. Особливою Нарадою при Колегії 
ДПУ від 31.01.1933 р. засуджений до 3 років ВТТ. Подальша доля невідома. 
Реабілітований в 1989 році. 

 Росочинський Кирило Опанасович, 1885, с.Семенівка Арбузинського р-ну, 
українець, із службовців, освіта вища, проживав у с.Мігеї Первомайського р-ну. 
Вчитель. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області від 17.11.1937 р. 
засуджений до розстрілу. Страчений. Дата невідома. Реабілітований в 1957 році. 

 Россолов Семен Леонтійович, 1897, с. Любо-Іванівка Благодатнівського р-ну, 
українець, із селян, освічений, проживав у с. Любо-Іванівці. 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 1960 році. 

 Ротт Йоган Християнович, 1884, с.Гліксталь Григоріопільського р-ну, німець, із 
селян, малоосвічений, проживав у м.Первомайську. Робітник будівельної контори. 
Заарештований 31.07.1937 р. Рішенням Трійки при УНКВС по Одеській області 
від 15.08.1937 р. засуджений до розстрілу. Страчений 17.08 1937 р. Реабілітований 
в 1989 році. 

 Ротт Христофор Христофорович, 1889, с.Гліксталь (Молдавія), німець, із селян, 
малоосвічений, проживав у м.Первомайську. Робітник медтехнікуму. 
Заарештований 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. 

 Ротт Яків Христофорович, 1904, с.Гліксталь (Молдавія), німець, із селян, 
малоосвічений, проживав у м.Первомайську. Робітник медтехнікуму. 
Заарештований 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. 

 Руда Фекла Андріївна, 1889, с.Унтилове Фрунзівського р-ну, українка, із селян, 


