
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік документів. 

№ 1. Звернення Губернської Надзвичайної комісії до громадян міста 

Миколаєва і губернії. 

№2. Довідка секретаря ЦК КП України П.Ю.Шелеста в ЦК КПРС про так 

звану "Димівську справу". 

№3. Постанова Політбюро ЦК КП(б) У по доповіді Балицького. 



№4. Особлива директива Центральної комісії по чистці ВКП(б) комісіям на 

місцях. 

№ 5. Витяг з протоколу засідання Секретаріату ЦК КП(б)У про мобілізацію 

членів партії в органи ДПУ. 

№ 6. Доповідна записка начальника Миколаївського окружного відділу ДПУ 

голові Контрольної Комісії Робітничо-Селянської інспекції про "неправильну 

поведінку" нарсудді Зельцера. 

№ 7. Лист Наркомюсту працівникам юстиції України про незадовільну роботу 

судово-слідчої системи. 

№ 8. Інструкція РНК СРСР, ЦК ВКП(б) партійно-радянським працівникам, 

органам ОДПУ, суду і прокуратури. 

№ 9. Інформація центрального управління міліції м,Миколаєва про заступника 

директора театру ім. Скрипника Петрова в партколегію Окружної контрольної 

комісії. 

№ 10. Листування партколегії і Окружної контрольної комісії з 

Миколаївським окружним ДПУ по справі заступника директора театру ім. 

Скрипника Петрова. 

№ 11. Резолюція Миколаївського міському КП(б)У про необхідність 

посилення роботи по чистці підприємств від антирадянського і політично 

неблагонадійного елементу. 

№ 12. Резолюція загальних зборів робітниць Сільсоюзу, Молочарсоюзу, 

Окрколгоспсоюзу, Сільбанку, Окрземвідділу про чистку радапарату. 

№ 13. Спецзведення про хід підписки на 4-у позику п'ятирічки на заводах 

м.Миколаєва. 

№ 14. Таємна інструкція ЦВК СРСР ЦВКам і Раднаркомам союзних 

республік, крайовим і обласним виконавчим комітетам про виселення та розселення 

"куркулів". 

№ 15. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про виселення заможних селян та 

відведення землі для їх розселення. 

№ 16. Директивний лист ЦК ВКП(б) до ЦК КП(б)У про виселення 30.000 

селянських родин з України до Уральської області. 



№ 17. Оперативне зведення начальника оперативної трійки Варварівського 

району про родини, які підлягають примусовому виселенню. 

№ 18. Список осіб "куркульского походження", які прибули в м.Миколаїв із 

сільських місцевостей. 

№ 19. План оперативних дій по м.Миколаєву. (Із справи про виселення 

"куркулів" з Миколаївської області). 

№ 20. Лист ЦК КП(б)У до Миколаївського міськпарткому про необхідність 

розслідування "перекручень лінії партії" місцевими працівниками в с.Нечаяному. 

№ 21. Відомості про діяльність міліції м.Миколаєва по хлібозагатівельній 

кампанії. 

№ 22. Лист членів комуни ім.Леніна с.Тернівка до редакції газети "Шлях 

індустріалізації" про голод. 

№ 23. Витяг з протоколу засідання секретаріату Миколаївського міськкому 

КП(б)У про заходи боротьби з крадіжками. 

№ 24. Розпорядження Одеського обкому КП(б)У про організацію примусових 

робіт в області. 

№ 25. Закритий лист ЦК ВКП(б) парторганізаціям про діяльність троцькістів і 

групи Сапронова. 

№ 26. Заява Швеця В.В. до контрольної комісії Миколаївського міськкому 

КП(б)У. 

№ 27. Стаття М.Скрипника в журналі "Коммунистический интернационал" 

про справу так званої "Спілки Визволення України". 

№ 28. Витяг із статті Коломійця І. і Фурманова С. в газеті "Закарпатская 

Украина" про так званих "українських буржуазних націоналістів." 

№ 29. Лист ЦК КП(б)У обкомам, міськкомам і райкомам КП(б)У про боротьбу 

з залишками "контрреволюційного блоку націоналістів, троцькістів, зінов'євців." 

№ 30. Протокол позачергового засідання бюро миколаївського міськпарткому 

по обговоренню закритого листа ЦК ВКП(б) про "терористичну діяльність" так 

званого "троцькістсько-зінов'євського блоку". 

№ 31. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про "терористичну діяльність" 

троцькістсько-зінов'євського блоку. 



№ 32. З виступу секретаря ЦК КП(б)У Бурмистенка М.О. на першій 

Миколаївський обласній партійній конференції. 

№ 33. Протокол засідання Миколаївської міської комісії по чистці партії. 

№ 34. Довідка парткому заводу імені А.Марті про кількість виключених з 

партії троцькістсько зінов'євців. 

№ 35. Витяг з протоколу загальних зборів членів артілі "Проммеханік". 

№ 36. Акт вилучення "контрреволюційной літератури" у Гудзь-Засульського. 

№ 37. Акт перевірки наявності книг в бібліотеці Первомайської педшколи. 

№ 38. Доповідна записка начальника Первомайського райліту у райвідділ 

НКВС. 

№ 39. Витяг із протоколу партколегії про справу Гашинського О.В. 

№ 40. Рішення Комісії партійного контролю при ЦК ВКП(б) про виключення з 

партії Бєляєва В.А. 

№ 41. Лист учня середньої школи №2 м.Миколаєва до Сталіна про 

необхідність посилення репресій. 

№ 42. Витяг з пояснення  Президії ЦВК СРСР про особистий порядок 

притягнення до карної відповідальності громадян, які були амністовані постановою 

ЦВК СРСР від 2 листопада 1927 р. 

№ 43. Лист ЦК ВКП(б) секретарям обкомів, крайкомів, ЦК національних 

компартій, наркомам внутрішніх справ, начальникам УНКВС про застосування 

фізичних дій до заарештованих. 

№ 44. Рішення Політбюро ЦК ВКП(б) про збільшення лімітів для НКВС на 

репресії громадян СРСР. 

№ 45. Рішення Політбюро ЦК ВКП(б) про збільшення лімітів для НКВС 

України на репресії громадян. 

№ 46. "Молитва офицеров Русской армии" як речовий доказ в справі Петренко 

І.Д., засудженого до розстрілу. 

№ 47. Витяг з газети "Красный Николаев" про розпуск Миколаївської ор-

ганізації есерів, як доказ "контрреволюційної діяльності" у справі Некрасова І.І. 

№ 48. Постанова прокурора Одеської обласної прокуратури по справі так 

званої "контрреволюційної троцькістської групи" м.Миколаєва. 



№ 49. Обвинувальний висновок по справі Прокопович М.М. 

№ 50. Протокол судового засідання по справі Мартина М.Ф. 

№ 51. Висновок по справі Потапенко М.Н. 

№ 52. Висновок по справі Сухановського І.А. 

№ 53. Історична довідка про Миколаївську спілку "Просвіта" для справи по 

реабілітації репресованих членів так званої "української націоналістичної 

організації". 

№ 54. Додаток до історичної довідки про  Миколаївську спілку "Просвіта". 

№ 55. Витяг з довідки по архівній справі про "українську націоналістичну 

організацію" м.Миколаєва. 

№ 56. Постанова Секретаріату Особливої Наради НКВС СРСР по заяві 

родичів Криницького О.І. в Комітет партійного контролю при ЦК ВКП(б). 

№ 57. Заява Кузнецова В.І. Прокурору СРСР про перегляд його справи. 

№ 58. Заява Свірина О.М. військовому прокурору СРСР про перегляд його 

справи. 

№ 59. Витяг з протоколу допиту колишнього начальника УНКВС по 

Миколаївській області Фішера І.В. 

№ 60. Протокол огляду архівно-слідчої справи колишніх співробітників 

УНКВС по Миколаївській області. 

№ 61. Протокол допиту колишнього співробітника Миколаївського обласного 

відділу НКВС Федоровського А.Ю. 

№ 62. Протокол огляду архівно-слідчої справи колишнього співробітника 

Єланецького райвідділу НКВС Мартиненка І.Ф. 

№ 63. Витяг з протоколу допиту Гаврилова О.В. 

№ 64. Доповідна записка в.о. прокурора Миколаївської області Дубіна в 

Миколаївський обком КП(б)У про порушення законності в Благодатновському 

районі. 

№ 65. Доповідна записка першого секретаря ЦК КП(б)У М.С. Хрущова 

заступнику голови Ради Міністрів СРСР Л.П.Берії з пропозицією прийняти закон 

про зміцнення дисципліни у колгоспах. 

№ 66. Указ Президії Верховної Ради СРСР "Про виселення у віддалені райони 



осіб, що злісно ухиляються від трудової діяльності і які ведуть антисуспільний, 

паразитичний спосіб життя." 

№ 67 Довідка МВС СРСР про спецпоселенців, які були виселені у 

відповідності з Указом Президії Верховної Ради СРСР від 2 червня 1948 р. 

 

Додатки. Фотокопії документів з кримінальних справ громадян, які зазнали 

політичних репресій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


