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ЗАКОРДОННЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО УКРАЇНСЬКОЇ ГЕЛЬСІНСЬКОЇ ГРУПИ 

ВІСНИК РЕПРЕСІЙ В УКРАЇНІ 
Редактор-упорядник Надія Світлична 

Випуск 5 
Квітень 1981 року 

Нью-Йорк 

ВІД РЕДАКЦІЇ 
Повідомлення у "ВІСНИКУ РЕПРЕСІЙ В УКРАЇНІ" подаємо за порядковою нумерацією перед 

текстом. Наприклад, 1-5, 7-3 тощо, де перша цифра означає число (випуск) ВІСНИКА, а друга – порядкове 
повідомлення в цьому числі. Через непосильні труднощі тимчасом припиняємо збирання і публікацію 
бібліографічних повідомлень про переслідуваних на Україні. 

Нагадуємо, що ВІСНИК виходить паралельно українською та англійською мовами. Гроші на річну 
передплату в сумі 20 американських доларів (або 30 доларів за український і англійський примірники разом) 
просимо пересилати на банковий рахунок: 

Ukrainian Helsinki Group (1561) 
P. O. Box 770 
Cooper Station 
New York, N. Y. 10003 

Видання ВІСНИКА здійснюється за принципом взаємного обміну інформацією між усіма 
зацікавленими. Для якнайповнішого й оперативного інформування про переслідування в Україні просимо 
всі офіційні агенства, органи преси та окремих людей надсилати повідомлення, як також усю 
кореспонденцію щодо змісту ВІСНИКА, письмово або телефонічно на адресу: 

Nadia Svitlychna 
Р. О. Box 770 
Cooper Station 
New York, N. Y. 10003 Ten. (201) – 371-6361. 

ПОЯСНЕННЯ ДЕЯКИХ СКОРОЧЕНЬ, ВЖИВАНИХ У ВІСНИКУ-5 
ВНДІ – Всесоюзний науково-дослідний інститут 
Внєшпосилторг – рос. скорочена назва установи, яка контролює посилки і торгівлю з зовнішнім 

світом (з закордоном) 
ДПНК – рос. дежурный помощник начальника колонии (черговий помічник начальника колонии) 
ЄХБ – Євангельські християни-баптисти 
кап. – капітан 
КДУ – Київський державний університет 
КК РРФСР – кримінальний кодекс Російської Радянської Федеративної соціалістичної республіки 
КК УРСР – кримінальний кодекс Української Радянської соціалістичної республіки 
КПЗ – (рос. камера предварительного заключения) – камера попереднього ув’язнення 
лейт. – лейтенант 
мехмат – механіко-математичний (факультет) 
місцевком – місцевий комітет профспілки 
НДІ – науково-дослідний інститут 
партком – партійний комітет 
ПЛ – психіатрична лікарня (загального типу) 
ПНД – психо-неврологічний диспансер 
РВВС – районний відділ внутрішніх справ (міліція) 
РРФСР – Російська Радянська Федеративна соціалістична республіка 
СПЛ – спеціальна психіатрична лікарня (закритого типу, тюрма) 
ст. – стаття 
УВС – Управління внутрішніх справ 
УГГ – Українська Гельсінська група 
ф-т – факультет 
ХВЄ-П – Християни Віри Євангельської – п’ятдесятники 
ШІЗО – штрафний ізолятор (карцер) 

ХРОНІКА РЕПРЕСІЙ 
5-1 3 нагоди 10-ї річниці арештів серед української інтелігенції 12 січня 1972 року група киян 

вирішила привернути увагу громадськості до політичних репресій. Сергій НАБОКА, його дружина Наталя 
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ПАРХОМЕНКО, Леонід МИЛЯВСЬКИЙ, Лариса ЛОХВИЦЬКА та Інна ЧЕРНЯВСЬКА приготували 
листівки приблизно такого змісту "Співвітчизнику! 12 січня – день українського політв’язня. Підтримаймо це". 

11 січня, повертаючись від свого знайомого в день його народження, вони дорогою наклеїли одну 
листівку. НАБОКА, ЛОХВИЦЬКА і ЧЕРНЯВСЬКА в майже порожньому тролейбусі наклеїли на двері ще 
одну листівку. До них підбіг якийсь чоловік і з криком "За це в тюрму саджають!" схопив одного з них. У 
цей час була зупинка, на якій стояв міліціонер. Він затримав усіх трьох. МИЛЯВСЬКОГО і ПАРХОМЕНКО, 
які над’їхали наступним тролейбусом, також затримали. Усіх відвели до міліцейського пункту станції метро, 
де їм влаштували особистий обшук. Одну листівку знайшли в НАБОКИ, другу – в ПАРХОМЕНКО. Після 
приїзду працівника КДБ затриманих розвезли по різних відділах МІЛІЦІЇ, помістили поокремо в КПЗ і тієї 
самої ночі кожного допитали. 

12 січня відбулися обшуки. У НАБОКИ вилучили його власні вірші й оповідання (українською мовою), 
твори БУЛГАКОВА "Дьяволиада" і "Роковые яйца", архів тестя (українського сценариста), два номери 
журналу "Хлам" (Художньо-Літературний АльМанах), що виходив у дружньому колі від 1979 року, вийшло 
два номери, а також друкарську машинку. У ЛОХВИЦЬКОІ вилучили оповідання (російською мовою), 
щоденники, друкарську машинку. У МИЛЯВСЬКОГО обшук провадили без ордера, протоколу і пойнятих 
Вилучили "Ретро" (слова, вживані у 20-50 рр.) який він склав, номер газети "Израиль сегодня". У 
ЧЕРНЯВСЬКОІ вилучили радіоприймач і друкарську машинку. 

Того самого дня відпустили ПАРХОМЕНКО: "Моліться за свою дитину, заради неї відпускаємо" (у них 
з НАБОКОЮ дочка, нар. 5.VIII.1979 р.) За деякими повідомленнями, Н. ПАРХОМЕНКО вагітна. 

Справу веде старший слідчий Київської прокуратури В.Б. ТАНЦЮРА. С. НАБОКА – студент 
факультету журналістики Київського університету. Йому пред’явили звинувачення за ст. 62 ч. 1 КК 
УРСР. 

5-2 15 квітня 1981 року у дружини ув'язненого керівника Української Гельсінської групи Миколи 
РУДЕНКА Раіси Опанасівни (див 1981, 4-1 і раніше) було проведено обшук, після якого її заарештували. 
Вилучено листи, машинописні тексти (близько 60 назв.). 

Раїсі РУДЕНКО пред'явлено звинувачення за ст. 62 ч. 1 КК УРСР. 
5-3 17 березня 1981 року заарештовано баптиста Івана МАТВІЮКА (1917 р. нар.). Його родина 

мешкає за адресою Рівненська обл., м. Здолбунів, вул. Шкільна, 2. 
5-4 6 березня 1981 року в Харкові заарештовано адвентистку Поліну Трохимівну 

НЕВЄРОВУ. Разом з нею затримали ще 4 адвентистів, яких невдовзі відпустили. Родина П. НЕВЄРОВОІ 
мешкає за адресою м. Кривий Ріг, вул. Підбільського, 28, кв. 24. 

5-5 15 травня 1981 року в Києві заарештовано одного з активістів-відмовників Станіслава 
Олексійовича ЗУБКА (див 1981, 3-8 і раніше) С. ЗУБКО (1937 р. нар.)– кандидат хімічних наук до 1979 
року, доки подав документи на виїзд до Ізраїлю, працював старшим науковим співробітником в одному з 
НДІ Києва. Останнім часом працював вантажником у крамниці, палітурником. 

Напередодні арешту, 14 і 15 травня 68-річну матір ЗУБКОВА Анну ЛЕВИЦЬКУ викликали до 
дільничного міліціонера. Розсильний був наполегливий, проте в перший день дільничного на місці не було а 
на другий день після непевної двогодинної розмови про поведінку її сина, ЛЕВИЦЬКУ відпустили 
С. ЗУБКО в цей час був на роботі отже, в помешканні нікого з господарів не було. 

16 травня в помешканні С. ЗУБКА зробили обшук через підозру в співучасті в невдалій спробі 
пограбування сусідської квартири. Обшукувачі сказали, що він схожий на "бородатого чоловіка", якого 
підозрюють у спробі пограбування. Вилучили Тору і всі книги на івриті. Потім вони взяли на буфеті з 
цукеркової коробки якусь річ у фольговій обгортці, подібну до цукерка, і сказали, що це – гашиш У 
протоколі записали "кусник темної речовини", а через кілька днів слідчий сказав ЛЕВИЦЬКІЙ, нібито 
експертиза визначила що це гашиш. Потім обшукувачі пішли просто на кухню, запитали "Що під 
холодильником?" і на очах здивованих господарів витягли з-під холодильника "пістолет ТТ, незаряджений" 
ЗУБКОВА мати переконана, що револьвер було підкинуто. 

Справу С. ЗУБКА веде слідчий Дарницького РВВС В.А. ВЕРЗІН. ЗУБКОВІ інкримінують зберігання 
наркотиків та вогнепальної зброї. ВЕРЗІН не заперечує, що гашиш могли підкинути. Назвіть тих, хто 
буває в будинку. Може, вони підкинули", – говорить він ЛЕВИЦЬКІЙ. Її адреса 252098, Киів-98, 
Дніпровська наб., 11, кв. 15. 

5-6 11 січня в м. Суми заарештовано баптиста В.М. ШЕШЕНКА. 46 баптистів із Сум підписали 
лист до Ради родин в’язнів ЄХБ і "всіх християн світу" (копія – БРЕЖНЄВУ) про посилення репресій. 

5-7 Стали відомі деякі подробиці суду над Миколою БОЙКОМ (див 1981, 2-4 і раніше). Його 
звинувачували за ст. 138, ч. 2 КК УРСР ("порушення законів про відокремлення церкви від держави і 
школи від церкви") та ст. 209 ч. 1 КК УРСР ("посягання на особу і права громадян під виглядом 
виконання релігійних обрядів"). На суд пустили всіх бажаючих. БОЙКО відмовився брати участь у процесі 
Свідками допитували директора школи № 23 Р.М. ТАЛІЙ (з її показів: "Я не раз відвідувала молитовний 
дім… Мене здивувала чітка організація цієї секти… Заняття провадяться сучасними методами з великою 
активізацією молоді. …Ще мене здивувало, що на зібраннях було 60-70 чол. молоді"), ГОНЧАРУКА, 



 3 

А.С. ПРУСА, БОНЗИНУ, ПЕТРЕНКО, КРАВЧУКА, РАТКОВУ і ВОЙНИЦЬКОГО (вони показали, що з 
появою в Одесі БОЙКА діяльність місцевої громади ЄХБ активізувалася), а також віруючих СУХІНУ і дяка 
ТИМЧАКА (він керував громадою до БОЙКА). 3 допиту СУХІНОІ: 

Прокурор: Хто дав вам право виховувати дітей у релігійному дусі? 
СУХІНА: Там, де я, там і мої діти будуть. 
Прокурор: Покази дочки знаєте? Її допитували в присутності педагога. 
СУХІНА: Яке ви мали право допитувати дитину без матері? її можна навчити чого завгодно. 
Прокурор: Ви не даєте дитині тішитися. Її заберуть від вас, щоб ваша дочка була радянською людиною. 
СУХІНА: Це моя дитина! 
Прокурор: Є такий закон! 
Микола БОЙКО (1922 р. нар.) в 1941 році на одинадцятий день війни потрапив до полону. Потім утік, 

воював, після чого радянський трибунал засудив його до 15 років таборів. Після 10 років Воркути БОЙКА 
реабілітували. В 1969 році його заарештували, під час арешту вилучили довідку про реабілітацію – і не 
повернули досі. Тоді суд інкримінував БОЙКОВІ ті самі статті, що й тепер, та засудив до 5 років таборів і 5 
років заслання. На цьому суді прокурор просив прилучити до справи копію вироку трибуналу. 

5-8 2 квітня 1981 року в м. Іршава Закарпатської обл. засудили Павла ЛАКОТОША, 
Михайла ДЕЖКА (див. 1981, 2-10) і Василя ФЕНЧАКА за ст. 1871 КК УРСР. Вирок – по 3 роки таборів 
загального режиму кожному В. ФЕНЧАК був заарештований 30 листопада 1980 року. 

5-9 3 квітня 1981 року в м. Дубно Рівненської обл. пресвітер ЄХБ Анатолій ЛЕВЦЕНЮК 
(див. 1981, 3) за ст 1871 ККУРСР дістав вирок – 3 роки таборів загального режиму. Віруючих до судового 
залу не пустили. ЛЕВЦЕНЮК хворіє на поліартрит. У нього восьмеро дітей. 

5-10 14 квітня 1981 року Ворошиловградський обласний суд засудив служителя церкви ЄХБ 
Олексія КОЗОРІЗОВА (див. 1981, 3 і раніше) до 3 років таборів суворого режиму. Його заарештували 26 
грудня 1980 року. 19 квітня його дружину Олександру КОЗОРІЗОВУ, голову Ради родин в'язнів ЄХБ 
(див. 1981 4-13 і раніше) засудили до 3 років таборів за ст. 138 ч. 1 КК УРСР і 1871 КК УРСР. У них 
десятеро дітей, з яких 7 – неповнолітніх і одне – інвалід 1 групи. 

5-11 23-25 березня 1981 року в м. Калінін відбувався суд над групою адвентистів (Володимир 
Сергійович ФОКАНОВ з Москви, Віра Степанівна КАДУК з Калініна і Василь Петрович КОВАЛЬЧУК з 
Дніпропетровська). Їх звинувачували за ст. 190-1 КК РРФСР. На суд не пускали навіть родичів. Вирок 
В. ФОКАНОВУ – 3 роки таборів суворого режиму В. КОВАЛЬЧУКОВІ 3 роки таборів загального 
режиму В. КАДУК – 2 роки таборів загального режиму. Група кінооператорів Ленфільму провадила 
кінозйомки суду 

19 травня в газеті "Калининская правда" було опубліковано статтю Н. НЕСТЕРОВОЇ "Таємне стало 
явним" про те що КАДУК, КОВАЛЬЧУК, ФОКАНОВ зайнялися устаткуванням підпільної друкарської 
точки звідки б їхня брудна і брехлива продукція у вигляді брошур, "відкритих листів" та ін. розповзалася по 
країні…" 

5-12 27 квітня 1981 року Вінницький обласний суд умовно засудив Петра Павловича 
ДІДЕНКА (1938 р. нар., заарештований 19 березня, див. 1981, 3-14) за ст. 1871 КК УРСР до 1,5 року "з 
обов'язковим притягненням до праці". Адреса родини ДІДЕНКА, м. Вінниця, 1-й пров. Хмельницького 
шосе, 10. 

5-13 У травні 1981 року адвентистку Ганну Трохимівну ГЕНЧУ (див. 1981, 3-14) засудили за 
ст. 1871 КК УРСР до 2,5 років таборів. Г. ГЕНЧУ 1954 р. нар. Її родина мешкає в Одесі за адресою 
вул. Пушкіна, 33, кв. 4. 

5-14 Київського активіста-відмовника (з 9-річним стажем) Кіма Беніаміновича ФРІДМАНА 
(див 1981, 3-12 і раніше) звинуватили в паразитизмі – ст. 214 КК УРСР. У постанові про порушення справи 
сказано: 

"вів паразитичний спосіб життя, жив на нетрудові прибутки. З метою уникнути відповідальності 
влаштувався на роботу і працював близько місяця. Враховуючи викладене вище, порушити проти 
ФРІДМАНА Кіма Беніаміновича кримінальну справу за ст. 214 КК УРСР". 

Суд було призначено на 9 червня. Усі свідки дістали повістки на це число, однак увечері 15 травня (в 
п'ятницю) адвокатові ФРІДМАНА повідомили, що слухання справи перенесли на 18 травня. Адвокат зміг 
про це повідомити тільки матері підсудного. Суд під головуванням судді Дніпровського району 
ОЛІЙНИКА відбувався без прокурора і без свідків. 

Із показів свідків на попередньому слідстві виходило, що за останній рік не було жодного місяця, 
протягом якого ФРІДМАН не працював, або не був на лікарняному звільненні. Звинувачення в тому, що він 
жив на "нетрудові прибутки", теж не було доведене. З матеріалів, які подав адвокат, виходило також, що в 
справі було допущено багато процесуальних порушень. 

ФРІДМАН в останньому слові не визнав себе винним і заявив, що розглядає свій засуд лише як зупинку 
на шляху до Ізраїлю. Він заявив, що став жертвою КДБ, який протягом 9 років перешкоджав йому виїхати 
до Ізраїлю. 
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Вирок – 1 рік таборів загального режиму (максимальний термін за ст. 214 ч. 1 КК УРСР). 

5-15 26 і 27 травня 1981 року в Києві відбувся суд над Володимиром Самуїловичем 
КИСЛИКОМ (див. 1981, 4-23 і раніше) Його заарештували 19 березня за таких обставин. Близько 12 
години ночі В. КИСЛИК стояв на тролейбусній зупинці. Ззаду хтось його штовхнув. Обернувшись, він 
побачив жінку (пізніше вона виявилася "свідком" ШЕБАЛІНОЮ, студенткою Київського торговельного 
інституту), яка почала кричати, що він її вдарив. До КИСЛИКА підбігли міліціонери і, заламавши руки за 
спину, забрали в машину. Другого дня КИСЛИКІВ батько знайшов його в Шевченківському РВВС м. Києва. 
Через кілька днів В. КИСЛИКА помістили до Лук’янівської тюрми та пред'явили звинувачення за ст. 206 
ч. 2 КК УРСР ("злісне хуліганство"). 

На слідстві КИСЛИК відмовився давати покази, заявивши, що він став жертвою провокації органів 
внутрішніх справ. У звинувачувальному висновку сказано (слідчий СВЯТЕНЬКИЙ), що КИСЛИК ударив в 
обличчя ШЕБАЛИНУ, не завдавши їй тілесних ушкоджень, а також намагався вдарити ногами по ногах 
свідка ЖУРАВЛЬОВА. Свідком проходив також іспектор Шевченківського РВВС Києва ГРАБОВСЬКИЙ, 
що нібито випадково опинився біля зупинки. Через тиждень після арешту в газеті "Вечірній Київ" з’явилася 
стаття під назвою "Докотились…", де було написано, що КИСЛИК побив двох – жінку і чоловіка, який за 
неї заступився. Крім того, під час затримання, як стверджує стаття, КИСЛИК виявив опір представникам 
влади. 

Психіатрична експертиза визнала КИСЛИКА відповідальним. 
Суд призначили на 12 годину. На дошці оголошень згадки про цей процес не було, і всі працівники 

суду (разом з суддею Є.А. ПОЛІКАРПОВОЮ) під різними приводами відмовлялися пояснювати де й коли 
буде суд. Все ж родина і друзі КИСЛИКА (близько 17 чол.) довідалися і зайняли місця в порожньому ще 
залі. Через кілька хвилин увійшло чол. 10 молодиків з комсомольськими значками і сіли в задньому ряді. 
Міліціонер, нібито за розпорядженням ПОЛІКАРПОВОІ, вигнав усіх із залу і з коридорів аж на вулицю, а 
потім запросили тільки молодиків з комсомольськими значками. Крім них, пропустили лиш кількох родичів 
і друзів КИСЛИКА. Під час перерви родичі хотіли погодувати КИСЛИКА бутербродами, але ні суддя, ні 
конвой не дозволили, і всіх друзів виставили з залу. Коли відмовниця Олена ГОФШТЕЙН намагалася 
з'ясувати, чому не можна бути в залі, і хотіла пройти туди, працівник КДБ, відомий багатьом євреям-
відмовникам, як МІЩЕНКО, вдарив її в живіт (на 8-му МІСЯЦІ вагітності) О. ГОФШТЕЙН відвезли до 
лікарні і залишили там "для зберігання плоду". 

В останньому слові КИСЛИК сказав, що все це – провокація тих органів влади, які так довго не 
дозволяють йому виїхати до Ізраїлю. 

Вирок – 3 роки таборів загального режиму. 
З приводу розправи над КИСЛИКОМ вийшли такі самвидавні документи: стаття "Бейлісівський ювілей 

у Києві" (6 київських відмовників), "Відкритий лист" першому секретареві ЦК КП України Щербицькому 
(11 київських відмовників), лист до БРЕЖНЄВА (12 київських відмовників), документ №172 Московської 
Гельсінської групи "Арешт і засуд Володимира КИСЛИКА". 

Володимир КИСЛИК (1935 р. нар.)– кандидат технічних наук, автор багатьох наукових публікацій з 
питань фізики і технології металів. Закінчивши в 1958 році Інститут кольорових металів і золота 
їм. Калініна, В. КИСЛИК працював на Уралі інженером-металургом-дослідником. У 1966 році захистив 
дисертацію та перейшов до Київської базової ізотопної лабораторії, де працював начальником відділу 
науково-дослідних робіт, а пізніше – в Інституті фізики АН УРСР керівником групи атомної енергії, в 
Інституті ядерних досліджень АН, у навчальних закладах Києва. 

У 1971 році, подавши документи на виїзд до Ізраїлю, КИСЛИК був змушений залишити наукову і 
педагогічну діяльність. 

5-16 Суд над Анатолієм КОРЯГІНИМ (див. 981, 4-12) призначено на 3 червня 1981 року. Він має 
відбутися в м. Харкові. 

5-17 31 березня 1981 року в Верховному суді УРСР відбувся касаційний розгляд справи Степана 
ХМАРИ, Віталія ШЕВЧЕНКА та Олександра ШЕВЧЕНКА (див 1981, 1-1 і раніше) Крім їхніх дружин, була 
присутня Раїса РУДЕНКО (див 1981, 5-2 і раніше) Вирок залишили без зміни. 

20 травня лейтенант КДБ А.В. ХОМОВ викликав до себе дружину О. ШЕВЧЕНКА Лідію, щоб передати 
від чоловіка його переклад англійського оповідання. Під час "принагідної бесіди" ХОМОВ цікавився, чи 
вистачає їй на прожиток грошей, чи розповідає вона кому-небудь про справу чоловіка. Він сказав, що 
"перехоплено матеріал", з якого видно, що вона і Марія ШЕВЧЕНКО (дружина В. ШЕВЧЕНКА) діляться 
"відомостями" про справи чоловіків. 

Співробітники КДБ роздратовано ставляться до В. ШЕВЧЕНКА. Начальник Львівського слідчого 
ізолятора говорив йому "ХМАРА – просто ворог, а ти політичний журналіст і ці журнали – справа твоїх рук 
Хочеш, як САХАРОВ одержати премію миру".  

У першій половині травня Олександра ШЕВЧЕНКА взяли на етап. 

5-18 На початку травня 1981 року в Харкові до КДБ викликали І.М. МОШКОВИЧА, де полковник 
ДРОТЕНКО попередив його "за Указом", щоб він припинив "антирадянську діяльність". Він сказав, що коли 
9 травня МОШКОВИЧ піде до пам'ятника жертвам фашизму, то йому "відірвуть голову". 
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9 травня близько 80 чол. (збиралося 150, але багатьох, подібно до Мошковича, "попередили"), були біля 
пам'ятника, спорудженого поблизу тракторного заводу на місці яру, де німці розстріляли 6 тис євреїв. Поруч 
стояв автобус із "спостерігачами." 

5-19 14 січня 1981 року в с. Щупики Богуславського р-ну Київської області було затримано 
дочок адвентистки Мотрі Антонівни РЕШЕТНЯК, які приїхали відвідати матір. Їх відвезли до 
Богуславського райвиконкому й там стягли з них грошовий штраф на суму 80 крб. Причина невідома. 

5-20 Світлану КИРИЧЕНКО (див. 1981, 3-11 і раніше) не пускають з примусових робіт на 
побачення до чоловіка Юрія БАДЗЯ (див. 1981, 3-16 і раніше). Їй погрожують арештом якщо вона все-таки 
поїде. С. КИРИЧЕНКО працює на заводі. 

5-21 29 квітня 1981 року відбувся обшук у дружини політв'язня В. ЧОРНОВОЛА Атени ПАШКО у 
Львові (див. 1981, 3 і раніше). Вилучено листи ЧОРНОВОЛА до дружини з заслання і з табору, заяви їхньої 
родини до офіційних інстанцій. 

Протягом травня Атену ПАШКО через день викликали до КДБ на допити . Їй погрожують арештом. 
14 травня викликали на допит її дочку Ірину (напередодні весілля). 
У травні матір А. ПАШКО (їй близько 80-ти років) викликали на допит у справі І. КАНДИБИ (див. 

1981, 4-2) Ішлося про матеріали, вилучені в дочки під час обшуку. 
У лютому в Атени ПАШКО зняли телефон. 

5-22 26 березня 1981 року відбувся обшук у найстаршої української каторжанки Надії Віталіївни 
СУРОВЦОВОІ в Умані Черкаської обл. Вилучили її спогади і записи мемуарного характеру про 
радянських письменників, 28 березня в Києві зробили обшук у племінниці СУРОВЦОВОЇ 
Л. ЛОМОТИЦЬКОЇ. 1 квітня зробили обшук у Л. ЛУКЯНЕНКО, в якої Н.В. СУРОВЦОВА звичайно 
зупинялася в Києві. Вилучили мемуари СУРОВЦОВОЇ, записи її усних оповідань і документальні 
матеріали, що стосуються її матері. Надії СУРОВЦОВІЙ 85 років, протягом квітня вона лежала в лікарні. У 
самвидаві поширюється нарис про Н. СУРОВЦОВУ дружини НЄКІПЄЛОВА Ніни КОМАРОВОЇ. 

5-23 Івана КАНДИБУ (див. 1981, 4-2 і раніше) тримають під слідством у Львівській тюрмі 
(м. Львів, п/с 12, вул. Миру, 1). У його справі допитували дружину політв’язня Івана ГЕЛЯ Марію (див. 
1981, 2-25 і раніше). Під час обшуку в Михайла ГОРИНЯ (див. 1981, 4-2), який провадили в справі 
І. КАНДИБИ 8 чоловік, на стіл було підкинуто конверт із зверненням до Мадридської наради, який склала 
нібито Українська Гельсінська група. ГОРИНЬ і його дружина негайно заявили протест обшукувачам "Хай 
буде проклятий той, хто його підкинув!" – вигукнув М. ГОРИНЬ. Пойняті змушені були визнати, що на 
початку обшуку того конверта не було. 

Обшук у справі І. КАНДИБИ відбувся також у політзасланця, члена Української Гельсінської групи З. 
КРАСІВСЬКОГО (див. 1981, 3 і раніше) в Тюменьській обл. 

6 квітня Московська Гельсінська група прийняла документ № 165 під назвою "На Україні 
заарештовано Івана КАНДИБУ." 

5-24 16 травня 1981 року в Києві відбувся обшук у дружини політв'язня Олексія МУРЖЕНКА 
Любові (див. 1981, 4 і раніше) Вилучено чоловікові листи, фотознімки, машинопис. 29 травня старший 
слідчий Київського УКДБ ЗІНИЧ за дорученням старшого слідчого КДБ УРСР капітана ФАХНА допитав 
Л. МУРЖЕНКО у справі Р. РУДЕНКО (див. 1981, 5-2 і раніше) Л. МУРЖЕНКО сказала, що знає Раїсу 
РУДЕНКО кілька років, стосунки між ними нормальні, про "зберігання, виготовлення або розповсюдження 
літератури антирадянського змісту нічого невідомо" Потім Любі МУРЖЕНКО пред'явили вилучене під час 
обшуку. Вона сказала що "листи чоловіка віддрукувала на машинці знайома Майя КОГАНСЬКА і віддала 
мені, виїжджаючи з СРСР до Ізраїлю". Про два рукописні листи сказала, що не пригадує як вони до неї 
потрапили. 

Після допиту працівник КДБ старший лейтенант М.Ф. ШЕРЕМЕТ оголосив Любові МУРЖЕНКО 
попередження" за Указом" "у зв’язку з тим, що вона підтримує письмовий зв'язок з особами, раніше 
засудженими за антирадянську діяльність. Виготовляє і посилає до різних інстанцій органів державної влади 
листи і заяви ідейно шкідливого змісту." 

5-25 27 квітня слідчий в особливо важливих справах Харківської обласної прокуратури 
С.М. СТОРОЖЕНКО письмово повідомив дружині Є. АНЦУПОВА О.Л. СЕМЯННІКОВІЙ (див. 1981, 4-4), 
що її чоловіка заарештували і триматимуть у слідчому ізоляторі УВС Харківської обл. 

28 квітня начальник слідчого відділу управління УВС Харківської обл. НИКОНОВ повідомив 
СЕМЯННІКОВІЙ, що АНЦУПОВУ пред'явили звинувачення за ст. 1871 КК УРСР. Того самого дня 
СЕМЯННІКОВА звернулася з заявою до прокурора Харківської обл. (копія Генеральному прокуророві 
СРСР), у якій вказує, що 24 квітня після численних звернень і заяв у них, нарешті, взяли документи про 
вихід із громадянства СРСР. Однак, за дивним збігом обставин, того самого дня, 24 квітня її чоловіка 
заарештували З0 квітня вона звернулася до БРЕЖНЄВА, наполягаючи на негайному зреченні громадянства 
З0 квітня брат АНЦУПОВА С. АНЦУПОВ звернувся до Генерального прокурора СРСР з вимогою пояснити 
йому, вказуючи конкретні факти, що стало підставою арешту брата. 

5-26 У середу ввечері 8 квітня 1981 року було побито лікаря Миколу ПЛАХОТНЮКА, який понад 9 
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років був у психотюрмах (див. 1981, 4-25 і раніше). Він повертався додому до брата, в якого поселився після 
звільнення. Майже щовечора біля хати його зустрічали троє незнайомих. Цього вечора двоє з них кинулися 
на нього. Внаслідок побоїв у нього стався перелом поперечних відростків хребта. 

На другий після побиття день до Миколиного брата прийшов чоловік, що прикидався п'яним і говорив, 
ніби його послали сюди "зробити свиням укол" (брат колись тримав свиней), на підтвердження чого 
показував шприци і білий халат у портфелі. Чіплявся до І. ПЛАХОТНЮКА, чому той не розмовляє по-
українськи. 

14 і 16 квітня приходив дільничний міліціонер і вимагав повідомити, де перебуває Микола. За його 
словами, Микола ПЛАХОТНЮК незаконно живе в Києві, що йому нібито належиться їхати до Черкаської 
області. Насправді, жодних обмежень у виборі місця проживання суд не виносив. Дільничний вимагав, щоб 
Іван ПЛАХОТНЮК написав пояснювальну записку, вказавши, де якого дня був його брат з моменту 
звільнення. Він погрожував Іванові штрафом і судом. Микола ПЛАХОТНЮК після звільнення домагається 
відновлення колишньої прописки в м. Димер Київської обл. 

5-27 27 березня 1981 року у київського відмовника Леоніда ГАЛИНОВСЬКОГО відбувся обшук "у 
справі про вибухи" в Києві від грудня 1980 до березня 1981 року. Обшук провадив старший слідчий УВС 
м. Києва М.І. СОЛОДКІН. У постанові про обшук говорилося, нібито "є відомості про зберігання в 
помешканні вибухових речовин." Обшук тривав понад 4 години. Серед вилученого – література з історії 
євреїв та про Ізраїль, збірки віршів МАНДЕЛЬШТАМА, ГУМІЛЬОВА, ХЛЄБНІКОВА, ШЕРШНЕВИЧА, 
БРОДСЬКОГО, дві книги НАБОКОВА, "Котлован" ПЛАТОНОВА (машинопис, фото, ксерокс), друкарська 
машинка (всього 32 пункти). 

5-28 У квітні 1981 року з Галиною МЕЛЬНИК, дружиною доведеного до самогубства історика 
Михайла МЕЛЬНИКА (див. 1981, 2 і раніше), працівники КДБ провели кілька бесід. Ішлося про її 
"неблагонадійні" знайомства. 

5-29 15 травня 1981 року на вулиці в Києві міліціонер затримав Михайла ЕЛЬБЕРТА, брата 
єврейського активіста-відмовника Лева ЕЛЬБЕРТА, під приводом, що він "схожий на чоловіка, якого 
підозрюють у розбещенні малолітніх". ЕЛЬБЕРТА з матір'ю відвезли до відділу міліції, де обшукали та 
вилучили єврейську літературу. Серед вилученого – ряд книг англійською мовою філософського змісту, 
включно з книгами Елі ВІЗЕЛЯ. 

5-30 Наприкінці березня – на початку квітня 1981 року на "Дослідному конструкторському заводі 
ВНДІ "Твармаш" (тваринницьке машинобудування) відбулося два страйки, кожен тривалістю в півтора дні. 
Перший страйк почався після того, як дирекція підвищила норму виробітку при старих розцінках. Внаслідок 
страйку норму залишили колишню. 

Другий (невдовзі після першого) почався через тривалу відсутність води в цьому районі. Внаслідок 
страйку водопровідну систему полагодили. 

Організаторами страйків були нібито партком і місцевком. Після другого страйку звільнили директора, 
відбулися зміни в парткомі й місцевкомі. Завод ВНДІ "Твармаш" міститься в Києво-Святошинському районі 
Києва. 

В той самий час відбувся страйк на іншому заводі – залізобетонному. Робітники так само вимагали 
зменшення норми виробітку, підвищеної за наказом згори. Страйк також мав успіх. 

5-31 Регент Покровського храму в Києві священик Віталій БОЙКО організував хор віруючої 
молоді, яка хотіла навчитися церковного співу. Але влада почала вимагати від церковної двадцятки, щоб хор 
розпустили. У серпні минулого року до храму під'їхали машини, і люди в цивільному піднялися на хори, де 
відбувалася репетиція. Від хористів вимагали паспорти, виганяли їх із храму. Таке повторювалося щодня 
протягом місяця. Під тиском органів влади адміністрація храму змушена була розірвати угоду із 
священиком Віталієм БОЙКОМ. Тепер він працює диригентом у храмі м. Ірпіня Київської області. 

5-32 Наприкінці листопада 1980 року приміщення Української Екзархії в Києві оточила міліція. 
Всім, що перебували в приміщенні, наказали зібратися в одній кімнаті. Міліція мала намір без ордеру 
зробити обшук у зв'язку з якоюсь "крадіжкою". Лише після втручання архиєпископа Макарія, вікарія 
Київського, міліція зняла оточення і забралася. 

5-33 Внєшпосилторг СРСР має список осіб, яким посилок з-за кордону не можна вручати, і списки 
осіб за кордоном, посилок від яких також не вручають. Серед осіб в СРСР, яким посилок не вручають, є, 
наприклад, політичний засланець з України Зиновій АНТОНЮК (див. 1981, 4-27 і раніше) Про це 
Внєшпосилторг СРСР офіційно повідомив західнонімецькій фірмі "Ліндекс", яка займається відправленням 
посилок до СРСР. Це обмеження законної підстави не має. 

НОВИНИ ПРО НЕВІЛЬНИКІВ 

1. У тюрмах і в таборах. 
5-34 ПЕРМСЬКИЙ ТАБІР ВС-389/37. 
Політичний табір суворого режиму ВС-389/37 міститься за адресою 618801, Пермская обл., 
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Чусовский р-н, ст. Половинка. В селищі Половинка розміщене також управління таборів ВС-389. 
Начальник табору – майор САВИНКОВ. 
Заступник начальника з режиму – майор ВДОВІН. 
Заступник начальника з оперативної роботи – кап. МЄЛКОМУКОВ. 
Чергові помічники начальника колонії (ДПНК) – кап. РОГОЗІН, кап. КЛАК. 
Куратор табору від КҐБ – кап. БУРИЛОВ. 
Табір має форму прямокутника, розділеного на три дільниці (див. схеми з поясненнями). Посередині 

розміщена виробнича зона, куди в'язнів виводять на роботу. Виробництво в таборі – виготовлення різальних 
інструментів для Свердловського інструментального заводу. 3 обох боків виробничої зони містяться дві 
житлові зони "велика" і "мала." У березні 1981 року у "великій" зоні (ВС-389/37-1) було 30 в’язнів, а в 
"малій" (ВС389/37-2) – 18 в'язнів. 

Роботу на підприємстві організовано так, що в'язні "великої" і "малої" зон там ніколи не зустрічаються. 
У житлових зонах в'язні живуть у дерев'яних бараках. 

На території "малої" зони міститься медпункт. 

5-35 У січні 1981 року в пермському таборі ВС-389/36 було 40-45 в’язнів (суворий режим). 

5-36 Олексія МУРЖЕНКА в таборі особливого режиму (див. 1981, 5-24 і раніше) перевели на 
"відкрите" утримання: він живе у відімкненій протягом дня камері на 13 в’язнів, у вільний час може 
виходити до прогулянкового дворика. В камері разом з ним Б. РЕБРИК (перед відправленням на заслання), 
О. БЕРДНИК, І. ГЕЛЬ (перед етапом на заслання – див. відповідно 1981 4-29 і раніше, 3 і раніше). Решта 9 
в'язнів – військові злочинці. О. МУРЖЕНКО дуже худий, на щоках чорні плями, почуває себе погано. 

 

 
КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНИЙ ПУНКТ І БУДИНОК ПОБАЧЕНЬ  

ПЕРМСЬКОГО ТАБОРУ ВС-389/37 
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1 – Контрольно-пропускний пункт 
2 – Кімната відпочинку солдатів 
3 – Приміщення для обшуку 
4 – Кімнати для побачень 
5 – Кухня 
6 – Вбиральня 
7 – Коридор 
8 – Залізні ґрати 
9 – Вихід до табору 

5-37 У члена Української Гельсінської групи Василя СТУСА (див. 1981, 3 і раніше) досі болять 
плечові суглоби: на допити В. СТУСА "носили" в наручниках, оскільки він відмовлявся добровільно ходити 
до слідчого. Перед етапом з Києва в нього конфіскували близько 150 віршів і конспекти книг. У таборі в 
нього теж віднімають усі віршові начерки під приводом, що там містяться "наклепницькі вигадки". Василь 
СТУС почуває себе погано. 

5-38 Юрій БАДЗЬО (див. 1981, 3-16 і раніше) досі не дістав копії вироку, хоч звертався до 
прокуратури. У травні 1981 року йому дали коротке (загальне) побачення з дружиною Світланою 
КИРИЧЕНКО (див. 1981, 4 і раніше) та дочкою. Побачення тривало 2 години. Особистого побачення, яке 
належалося Ю. БАДЗЬОВІ, його позбавили. Замполіт М.І. БРЕЗГІН сказав Світлані КИРИЧЕНКО, що її 
чоловік – сумлінний працівник, адміністрація претензій до нього не мала, навіть зменшили йому норму 
виробітку на 15% у зв'язку з катарактою, проте він не стає на шлях виправлення, брав участь у страйку 
влітку 1980 року, в 1981 році тричі оголошував триденні голодівки в дні роботи XXVI з'їзду, 23-25 березня; 
тоді-таки через прокуратуру звернувся до з їзду з листом у другу річницю свого арешту – 23-25 квітня, 
причому написав заяву на ім'я БРЕЖНЄВА, де називає себе в’язнем сумління, вживає слово "концтабір" і т. 
ін., у зв'язку з чим лист, як наклепницький, "звичайно не відправили", третю голодівку Ю. БАДЗЬО тримав 
10-12 травня. У зв'язку з цим начальник табору вирішив позбавити Ю. БАДЗЯ особистого побачення. 

5-39 Члена Групи сприяння виконанню Гельсінських угод у місцях позбавлення волі в СРСР Оксану 
ПОПОВИЧ (див. 1981, 3 і раніше) 15 травня 1981 року повезли на Україну для "перевиховання". 

5-40 Василеві ОВСІЄНКУ, членові Української Гельсінської групи (див. 1981, 3 і раніше) 
пред'явили звинувачення за ст. 62 ч. 2 КК УРСР. Йому інкримінують усну (останнє слово на суді в 1979 
році) і письмову (лист, написаний у таборі до ООН про умови в таборі) "агітацію і пропаганду". Його 
перевезли з табору до Житомира. Термін його ув'язнення мав закінчитися 8 лютого 1982 року. Справу веде 
КДБ. В. ОВСІЄНКО участи в слідстві не бере. 

5-41 28 квітня 1981 року оперпрацівники табору ЯД-40/7 майор ТУМАКОВ і капітан ТЕРЕШКОВ 
вилучили у члена Української Гельсінської групи Вячеслава ЧОРНОВОЛА (див. 1981, 3 і раніше) його 
вирок, касаційну скаргу, яку склав адвокат, запис виступу адвоката на суді та скаргу самого ЧОРНОВОЛА 
до Верховного суду ЯАРСР. 

5-42 Володимира ГАНДЗЮКА (див. 1981, 3-2 і раніше) засудили за ст. 206 ч. 2 КК УРСР 
("злісне хуліганство") до 3 років таборів суворого режиму. За його словами, злочин полягав у тому, що 
він "хуліганив виделкою, з тарілки нанизуючи на виделку котлету". В. ГАНДЗЮК відбуває покарання за 
адресою 349140, Ворошиловградська обл., м. Перевальськ, 3, уст. УЛ-314/15. 

5-43 На початку лютого 1981 року Р. ДЖЕМІЛЄВ (див. 1981, 4-19 і раніше) подав заступникові нач 
табору капітанові О.Я. БЄЛОБОРОДОВУ "для ознайомлення" лист, адресований до родини: нехай, мовляв, 
БЄЛОБОРОДОВ, якщо знайде в листі щось підозріле, викреслить це, а лист відішле адресатам 
БЄЛОБОРОДОВ заявив, що лист – "наклепницький", і оголосив Р. ДЖЕМІЛЄВУ догану. ДЖЕМІЛЄВ 
відмовився підписатися, що він ознайомився з постановою про догану. Тоді приготували постанову про 
запроторення ДЖЕМІЛЄВА до ШІЗО – цю постанову вклали до його особової справи "до відповідного 
випадку". Начальник оперативної частини майор СУШЕНЦЕВ сказав ДЖЕМІЛЄВУ, що коли він ще раз 
напише подібний лист, то його "згноять" – писати належиться тільки про добре самопочуття. 

Наприкінці лютого в коптьорці, де ДЖЕМІЛЄВ працює різноробочим, виявили мішечок з чаєм та 1,5 кг 
картоплі. Після цього ДЖЕМІЛЄВА, який заперечував, що знайдене належить йому, позбавили ларка і 
чергової посилки. Начальник загону капітан С.Д. ФОМІН весь час інспірує у співтабірників ДЖЕМІЛЄВА 
почуття національної зневаги до нього та заохочує доноси на ДЖЕМІЛЄВА. 

ДЖЕМІЛЄВ, який переніс операцію з приводу виразки 12-палої кишки, – інвалід 3-і групи 
(післяопераційна грижа, хронічний холецистит). Він постійно терпить головний біль та потребує 
дієтичного харчування, але домогтися його не може. Споживання через кожних 1,5-2 години невеликих 
порцій їжі (хліба, заощадженого з власної пайки) полегшує біль, проте за відкладання хліба ДЖЕМІЛЄВА 
одного разу підняли після відбою з постелі і, привівши на вахту, погрожували ШІЗО. 

5-44 Роллана КАДИЄВА (див. 1981, 2 і раніше) умовно достроково звільнили з обов'язковим 
притягненням до праці. Він відбуває решту терміну в м. Ухта Комі АРСР. 10 лютого 1981 року в газеті 
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"Ленин Байрагъы"\ 12 лютого 1981 року в газеті "Правда Востока" Р. КАДИЄВ виступив з "Відкритим 
листом" А. СЕЙТМУРАТОВІЙ (див. 1981, 3 і раніше), активістці кримськотатарського національного руху, 
яка живе тепер у США. Він звинувачує її в тому, що вона "в останні роки не жила духовно із своїм 
народом", що вона стала "на стежку, яка веде в болото антикомунізму". 

5-45 Робітник з Києва ПОГИБА Микола Трохимович (1936 р. нар. – див. 1981, 2), засуджений у 
1979 р. до 5 років суворого режиму за ст. 206 ч. 2 КК УРСР (клеїв листівки на пам'ятнику ЛЕНІНУ з 
критикою радянських профспілок), відбуває покарання за адресою Київська обл., ст. Буча, уст. ЮА-45/85. 
Раніше він відбув 3-річне ув'язнення в 1975-1978 pp. за ст. 187 КК УРСР. 

5-46 12 травня 1981 року з Черкаської тюрми (уст. ЕЧ-325/209) звільнено після закінчення терміну 
члена зареєстрованої громади ЄХБ Володимира КИШКУНА (див. 1980, 10-5). 

5-47 Єговіста Дмитра ПРОКОПА (див. 1981, 2-253) після закінчення 3-річного ув'язнення в уст. 
УС-319/56 29 травня 1981 року звільнено з-під варти. 

5-48 Миколу Дмитровича ГУЦУЛА (див. 1980, вип. 6, стор. 26, картка 93) за рік до закінчення 
терміну ув'язнення достроково звільнили з обов'язковим притягненням до праці. Чи залишили 3-річне 
заслання, – невідомо. У нього троє дітей: Василь (1961 р. нар.), Анна (1959 p. нар.) і Марія (1958 р. нар.). 
Раніше М. ГУЦУЛ відбував ув'язнення в 1944-1955 pp. за ст. 58 КК РРФСР. 

5-49 Костянтин ДІДЕНКО (див. 1980 вип. 4, стор. 29; вип. 6, стор 32, картка 106) був засуджений 
за спробу втекти з військового корабля на Мальту. Разом з ним було засуджено Л. ТРЕПОВА. 
К. ДІДЕНКА умовно звільнили. Відбуває примусові роботи за адресою м. Кременчук Полтавської обл. 

2. У божевільнях. 
5-50 Анатолія ЛУПИНОСА (див. 1981, 3 і раніше) переведено до Орловської СПЛ у грудні 1980 

року. Раніше він відбував ув'язнення в 1956-1967 pp. за ст. 58-10, 58-11 і 48-14 КК РСФСР. 

5-51 Батька 15 дітей баптиста Володимира ХАЙЛА (див. 1981, 3 і раніше) відправили до 
Дніпропетровської СПЛ. На підставі експертизи, що визнала його невідповідальним, 
Ворошиловградський обласний суд призначив йому примусове лікування. Експерти, зокрема, питали 
його, чи вірить він у воскресіння Ісуса Христа. 

5-52 Борис КОВГАР (див. 1981, 3, а також 1980, вип. 9, стор. 34, картка 164), відбувши примусове 
лікування в Сичовській СПЛ, повернувся до Києва. На початку 1981 року органи КДБ зробили в нього 
обшук, під час якого вилучили книгу його спогадів про психлікарні. Його викликають на допити, 
погрожують арештом. 

5-53 10 квітня міліція затримала в Києві й помістила до психлікарні ім. Павлова УРЮПОВА 
Олега Федоровича (1956 р. нар.). Він інженер, працював у НДІ, православний, вийшов з комсомолу, 
працював у церквах. Жив з матір'ю й сестрою. Мати доносила на нього в КДБ. В ніч з 9 на 10 квітня 1981 
року він залишився в печерах Києво-Печерської Лаври. Вночі відчинив домовини і наповнив свою торбу 
частками святих мощів, складаючи їх у заздалегідь приготовлені мішечки. Свій вчинок пояснив міліції тим, 
що мощі святих мають належати віруючим, а не державному музеєві. 

3. На засланні. 
5-54 20 травня 1981 року прибув на місце 3-річного заслання політв'язень, член Групи сприяння 

виконанню Гельсінських угод у місцях позбавлення волі Богдан РЕБРИК (див. 1981, 4-29 і раніше) Його 
адреса 474230, Казахская ССР, Целиноградская обл., Кургальджинский р-н, пос. Кенбидаик. 

5-55 Політзасланець Володимир Мармус (див. 1980, 4-29, 526) дістав дозвіл поїхати у відпустку 
додому від 17 травня до 4 червня 1981 року. Радгосп видав йому негативну характеристику, і надії на 
відпустку практично не було. Звучала характеристика так (у перекладі з російської мови) "…За час роботи 
прогулів не мав, але працює без належної віддачі. На найменші зміни кола своїх обов’язків реагує 
негативно, так, у вересні 1980 року обов'язок по приготуванню фаршу виконувати відмовився, довелося 
оформити спеціальним наказом по радгоспу переводити тов. МАРМУСА В. з виробничої необхідності. Під 
час виникнення аварійної обстановки 8 травня 1981 р. не вжив заходів по її усуненню. Ініціативи з вивчення 
роботи не виявляє, праця для нього як відбуття покарання. У колективі нетовариський, підтримує тільки 
відносини, що стосуються безпосередньої роботи. Директор радгоспу "Урожайний" СОРОКИН А.А.". 
Проте, незважаючи на таку негативну характеристику, начальник міліції майор ШУБІН В. І. видав йому 
маршрутний листок на поїздку додому. 

5-56 Член Української Гельсінської групи Ірина СЕНИК (див. 1981, 4 і раніше) домагалася дозволу 
поїхати під час відпустки на Україну, проте їй не дали такого дозволу 



 10 

5-57 Члена Української Гельсінської групи 76-річну Оксану МЕШКО (див. 1981, 4 і раніше) 
послали в заслання туди, де закінчує свій термін заслання її син Олександр СЕРГІЄНКО (див. 1981, 4 і 
раніше). Її адреса 682080, Хабаровский край, Аяно-Майский р-н, с. Аян, ул. Вострецова, 18. 

4. Після звільнення. 
5-58 Ірину КАЛИНЕЦЬ (СТАСІВ), яка звільнилася після 9-річного покарання наприкінці 1980 року 

(див. 1981, 3 і раніше), досі не прописують у Львові до її помешкання, де живе дочка Звенислава. Чоловік 
Ірини Ігор КАЛИНЕЦЬ (див. 1981, 3 і раніше) незабаром теж кінчає заслання. 

5-59 12 травня 1981 року повернувся з заслання додому Валерій МАРЧЕНКО (див. 1981, 4-30 і 
раніше) Адреса його з матір'ю Ніною Михайлівною 252111, Киів-111, вул. Щербакова, 72/2, кв. 130. 

5-60 Із Стефанїї ШАБАТУРИ (див. 1981, 3 і раніше) зняли адміністративний нагляд у Львові. 
5-61 Василя ПІДГОРОДЕЦЬКОГО, який звільнився 29 березня 1981 року з ув'язнення (див. 1981, 3 і 

раніше), поставили під адміністративний нагляд на 1 рік у с. Крушельниці Сколевського р-ну 
Львівської області. Дільничний міліціонер вимагає, щоб ПІДГОРОДЕЦЬКИИ трудовлаштувався, але йому 
пропонують непосильні роботи (в таборі ПІДГОРОДЕЦЬКИИ мав спершу другу, потім третю групу 
інвалідності, яку зняли в останні роки перед його звільненням). 

СПИСОК ПЕРЕСЛІДУВАНИХ 
Продовжуємо список переслідуваних в Україні, початий у попередніх випусках ВІСНИКА 
Умовні позначення для картотеки 

У верхньому лівому куті: 
без позначення – ув'язнені в тюрмах і таборах 
С – під слідством 
П – ув’язнені в психіатричних лікарнях 
З – в засланні 
Н – під адміністративним наглядом, 
* – на волі, але переслідувані в різний спосіб 

У верхньому правому куті: 
Г – члени Української Гельсінської групи,  
У – члени ОУН-УПА, 
Р – переслідувані за релігійні переконання,  
О – єврейські активісти, яким відмовляють в еміграції,  
Т – учасники кримсько-татарського руху 
ТГ – члени табірної групи (Групи сприяння виконанню Гельсінських угод у місцях позбавлення волі в 

СРСР). 

5-62     – 332 – 
Г 

СІЧКО  нар. 22.ХІІ.1956 р. в м. Магадан 
Василь Петрович 
Професія: студент КДУ, ф-т журналістики (виключений у 1977 р.) 
Арешт:  5.VII.1979 р. в м. Долина Івано-Франківської обл. 
Стаття: 1871 КК УРСР (авторство віршів, членство в УГГ, виступ на похороні композитора 

В. ІВАСЮКА 22 травня 1979 р.) 
Суд:  4.XIII.1979 р., Львівський облсуд (суддя КРЮЧКОВ, прокурор РУДЕНКО) Разом з ним 

– батько Петро СІЧКО  
Вирок:  3 р. посил. Раніше – в 1978 р. 2 тижні ПЛ з політичних мотивів 
Адреса:  257000, м. Черкаси, уст. ЕЧ-325/62-52 
Звільнення: 5.VIІ.1982 р. 
Хвороби: 

Родина: мати ПЕТРАШ Стефанія Василівна, сестра Оксана (1963 р нар ), брат Володимир 
(1960 р нар ), батько  

Адреса: 285600, Івано-Франківська обл., м. Долина, вул. Панаса Мирного, 14. 

5-63     – 333 – 
СІЧКО  нар. 26.VII. 1960 р. 

Володимир Петрович 
Професія: студент мехмат ф-ту КДУ (виключений з 3 курсу) 
Арешт:  6.XІІ.1980 р. в м. Долина Івано-Франківської обл. 
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Стаття: 72 КК УРСР (відмова від призову в армію в зв'язку з наміром емігрувати і зреченням 
радянського громадянства) 

Суд:  9.І.1981 р. 
Вирок:  3 р. сув. 
Адреса:  кримінальний табір 
Звільнення: 6.XII.1983 р. 
Хвороби: 

Родина: мати ПЕТРАШ Стефанія Василівна, сестра Оксана (1963 р. нар.), брат Василь (1956 р. 
нар.), батько Петро СІЧКО. 

Адреса: матері й сестри – 285600 м. Долина Івано-Франківської обл., вул. Панаса Мирного, 
14. Батька в таборі – Ворошиловградська обл., м. Брянка-6, уст. УЛ-314/11. Брата в 
таборі – 257000, м. Черкаси, уст. ЕЧ-325/62-52. 

5-64     – 334 – 
Г 

СІЧКО  нар. 18.VIII.1926 р. в с. Витвиця, Івано-Франківської обл. 
Петро Васильович 
Професія: інженер праці й зарплати на заводі металовиробів  
Арешт:  5.VII.1979 р. в м. Долина Івано-Франківської обл. 
Стаття: 1871 КК УРСР (членство в УГГ, виступ на похороні композитора В. ІВАСЮКА  

22 травня 1979 р. у Львові). 
Суд:  4.ХІІ.1979 р. Львівський облсуд (суддя КРЮЧКОВ, прокурор РУДЕНКО), разом з ним – 

син Василь. 
Вирок:  3 р. сув. Раніше – 1947-1957, ст. 58 КК РСФСР. 
Адреса:  Ворошиловградська обл., м. Брянка-6, уст. УЛ-314/11. 
Звільнення: 5.VII.1982 р. 
Хвороби: 

Родина: дружина ПЕТРАШ Стефанія Василівна (нар. 1.IV.1925 p.), сини Василь  
(нар. 22.ХІІ.1956 р.) і Володимир (нар. 26.VII.1960 p.), дочка Оксана (нар. 10.IV.1963 p.). 

Адреса: дружини й дочки – 285600 м. Долина Івано-Франківської обл., вул. Панаса 
Мирного, 14. Сина Василя в таборі – 257000, м. Черкаси, уст. ЕЧ-325/62-52. 

5-65     – 335 – 
П 

СКОЧОК  нар.  1936 р. 
Павло Іванович 
Професія: журналіст 
Арешт:  1.XII.1978 р. в м. Києві 
Стаття: 1871 КК УРСР (протести проти політичних репресій та звільнення з роботи) 
Суд:  1979 р. 
Вирок:  примусове лікування 
Адреса:  ПЛ  
Звільнення: –  
Хвороби: 

Родина: дружина  
Адреса: м. Киів 

5-66     – 336 – 
У, Р 

СКРИПЧУК нар.  1922 р. 
Костянтин Максимович 
Професія: 
Арешт:  1953 р. 
Стаття: 58 КК РСФСР + табірна за релігійну діяльність (єговіст) (ОУН-УПА). 
Вирок:  25 р. сув. + 5 р. 
Адреса:  Мордовія, 3-5 Звільнення: 1983 р. Хвороби: інвалід 2 групи, нефрит 

Родина: 
Адреса: м. Путила Чернівецької обл. 

5-67     – 337 – 
П 
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СЛИШЕВСЬКИЙ  нар. 
І.Н./?/ 
Професія: 
Арешт: поч. 1971 р. 
Стаття: 62 КК УРСР 
Суд: 
Вирок: примусове лікування 
Адреса: ПЛ 
Звільнення: – 
Хвороби: 
Родина: 
Адреса: м. Севастополь Кримської обл. 

5-68     – 338 – 
* 

СЛОБОДЯН  нар.  1944 p. /?/ 
Микола Васильович 
Професія: 
Арешт:  22.I.1974 р. 
Стаття: 62 ч. 1 КК УРСР 
Суд: 
Вирок:   3 р. сув. + 2 р. засл. 
Адреса:  в засланні – 636605, Томская обл., Кривошеинский р-н, с. Никольское  
Звільнення: I.1979 p. 
Хвороби: 

Родина: батько Василь Миколайович 
Адреса: 283610, Тернопільська обл., Чортківський р-н, с. Росохач. 

5-69     – 339 – 
СЛОБОДЯН  нар.  1937 р. 

Михайло Климович 
Професія: лейтенант міліції 
Арешт:  15.VII.1975 р. 
Стаття: 56 КК УРСР (створення нелегальної національно-демократичної спілки "Гомін") 
Суд: 
Вирок:  11 р. сув. + 3 р. засл. 
Адреса:  Перм-36, від серпня 1980 – Чистопольська тюрма на З р. 
Звільнення: 15.VII.1989 р. 
Хвороби: виразка дванадцятипалої кишки, тонзиліт, фарингіт, двосторонній отит 

Родина: батько, мати Марія Миколаївна, дружина Марія з двома синами 
Адреса: батьків – 285266, Івано-Франківська обл., Косівський р-н, с. Трач 

5-70     – 340 – 
* 

СМОГИТЕЛЬ  нар. 1.IV.1939 р. 
Вадим Володимирович 
Професія: учитель музики, композитор 
Арешт:  13.ХІІ.1977 р. в м. Києві 
Стаття: 206 ч. 2 КК УРСР 
Суд:  3.II.1978 p., нарсуд Ленінського р-ну м. Києва. 
Вирок:  3 р. заг. 
Адреса:  Херсонська обл., Голопристанський р-н, с. Стара Збур'ївка, уст. ЮЗ-17/7, 9-31.  
Звільнення: 13.XII.1980 р. 
Хвороби: 

Родина: дружина РІПА Галина, син Володимир (нар. 19.11. 1969 p.), мати, сестра ПРОЦЮК 
Ніна Володимирівна з двома дітьми 

Адреса: дружини з сином – 252030, Київ-30, вул. Івана Франка, 26, кв. 8. Тел. 25 44 50. 
Сестри – Вінницька обл., м. Жмеринка, вул. Західна, 6. 

5-71     – 341 – 
Р 

СОКІЛ  нар.  1941 р. 
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Ярослав Андрійович 
Професія: 
Арешт:  осінь 1980 р. 
Стаття: 1881 КК УРСР (опір розгонові релігійного зібрання – ХВЄ-П) 
Вирок:  1 р. заг. 
Адреса:  кримінальний табір  
Звільнення: осінь 1981 р.  
Хвороби: 

Родина: дружина з 4-ма дітьми 
Адреса: м. Тернопіль, вул. Загребельна, 12 

5-72     – 342 – 
Г 

СОКУЛЬСЬКИЙ  нар.  1940 р. 
Іван Григорович 
Професія: журналіст, поет 
Арешт:  11.IV.1980 p. 
Стаття: 62 ч. 2 КК УРСР (членство в УГГ) 
Суд:  Разом з ним – Г. ПРИХОДЬКО 
Вирок:  10 р. особл., з них 5 тюрми + 5 р. засл. Раніше – 1969-1974 pp. за ст. 62 ч. 1 КК УРСР  
Адреса:  Чистопольська тюрма  
Звільнення: 11.IV.1995 р.  
Хвороби: 

Родина: мати, дружина Орися Василівна (сестра Я. ЛЕСІВА) 
Адреса: матері – м. Придніпровське Дніпропетровської обл., вул. Миру, 3. Дружини – 

Дніпропетровськ, Придніпров'я, вул. Конєва, 3. 

5-73     – 343 – 
У 

СОЛОДКИЙ нар. 1930 р. 
Іван Васильович 
Професія: 
Арешт:  1948 р. 
Стаття: 58 КК РСФСР (ОУН-УПА) + додатково за організацію табірного повстання  
Суд: 
Вирок:  25 р. сув. + 8 р. сув. 
Адреса:  Перм-36. Умовно звільнений, примусові роботи – під Києвом 
Звільнення: 1981 р.  
Хвороби: 

Родина: мати СОЛОДКА Ксеня 
Адреса: Львівська обл., Золочівський р-н, с. Розваж 

5-74     – 344 – 
*           У 

СОРОКА  нар.  1932 р. на Волині 
Степан Климентійович 
Професія: 
Арешт:  1952 р. 
Стаття: (ОУН-УПА) 
Суд: 
Вирок:  25 р. сув. 
Адреса:  Мордовія, Перм-35 
Звільнення: 1977 р. 
Хвороби: 

Родина: 
Адреса: Рівненська обл., Сарнинський р-н, с. Кричильськ 

5-75     – 345 – 
П 

СОРОКІН  нар.  1953 р. 
Микола Аполлонович 
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Професія: слюсар-сантехнік 
Арешт:  осінь 1977 р. 
Стаття: 1871 КК УРСР (особисті записи критичного характеру)  
Суд:  
Вирок:  примусове лікування. Раніше – 1974, 1975, 1976-77 pp. ПЛ з політичних мотивів  
Адреса:  Дніпропетровська СПЛ, ПЛ  
Звільнення: –  
Хвороби: 

Родина: мати ЛАВРОВА Клавдія Олексіївна 
Адреса: 349230, Ворошиловградська обл., м. Ровеньки, квартал Ворошилова, 9, кв. 12. 

5-76     – 346– 
* 

СПІНЕНКО   нар. 19.ІХ.1947 p. 
Василь Володимирович 
Професія: випускник філософського ф-ту Донецького університету 
Арешт:  III.1971 р. 
Стаття: 62 ч. 1, 64 КК УРСР 
Суд: 
Вирок:  примусове лікування 
Адреса:  Дніпропетровська СПЛ, пізніше – 339019, м. Макіївка Донецької обл., шахта 

ім. Бажанова, Міський ПНД 
Звільнення: Звільнено в 1978 р. 
Хвороби: 

Родина: 
Адреса: м. Макіївка Донецької обл. 

5-77     – 347 – 
СПОДАРИК  нар.  1951 р. 

Степан 
Професія: робітник Львівського заводу телевізорів 
Арешт:  1973 р. у Львові 
Стаття: 101, 188 КК УРСР (виступи проти русифікації України) 
Суд: 
Вирок:  8 р. посил. 
Адреса:  кримінальний табір 
Звільнення: 1981 р. 
Хвороби: 

Родина: 
Адреса: м. Львів 

5-78     – 348 – 
СТАРОСОЛЬСЬКИЙ  нар. 8.V.1955 р.  

Любомир 
Професія: 
Арешт:  1980 р. 
Стаття: 81 КК УРСР (український національний рух) 
Суд: 
Вирок:  6 р. сув. Раніше – 1972-74 за вивішення українського прапора в с. Стебник,  

Львівської обл.  
Адреса:  кримінальний табір  
Звільнення: 1986 р. 
Хвороби: 

Родина: 
Адреса: Львівська обл. 

5-79     – 349 – 
* 

СТАСІВ (КАЛИНЕЦЬ)  нар. 6.ХІІ.1940 р. в с. Млинів Львівської обл. 
Ірина Онуфріївна 
Професія: вчителька, поетеса  
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Арешт:  12.I.1972 р. у Львові  
Стаття: 62 ч. 1 КК УРСР  
Суд:  VII.1972 p., Львівський облсуд 
Вирок:  6 р. сув. + 3 р. засл. 
Адреса:  Мордовія, 3-4. Заслання – Читинская обл., Балейский р-н, с. Ундино-Поселье, 

ул. Советская, 132, кв. 2  
Звільнення: 12.І.1981 p. 
Хвороби: поліартрит, нирки (в таборі – інвалід 3-ї групи) 

Родина: батько, мати, чоловік КАЛИНЕЦЬ Ігор Миронович, дочка Звенислава (нар. 16.ІІ.1963 р.) 
Адреса: чоловіка в засланні – Читинская обл., Балейский р-н, с Ундино-Поселье.  

ул. Советская, 132, кв. 2. Дочки – 290017, Львів-17, вул. Кутузова, 117, кв. 12. 

5-80     – 350 – 
П 

СТЕБА  нар.  1926 р. 
Іван Маркович 
Професія: 
Арешт:  не пізніше 1967 p. 
Стаття: 62 КК УРСР (критика умов життя в СРСР, намір репатріюватися до Австралії)  
Суд: 
Вирок:  примусове лікування 
Адреса:  Дніпропетровська СПЛ  
Звільнення: –  
Хвороби: 

Родина: дружина, двоє синів  
Адреса: 

5-81     – 351 – 
         У 
СТЕПАНЮК нар. 1908 р. 

Олексій Свиридович 
Професія: 
Арешт:  1956 р. 
Стаття: 58 КК РСФСР (ОУН-УПА) 
Суд: 
Вирок:  25 р. сув. 
Адреса:  Мордовія, 19, Мордовія, 3-5 
Звільнення: 1981 р. 
Хвороби: 

Родина:  
Адреса: 

5-82     – 352 – 
П 

СТОЛЯР  нар.  1951 р. 
Ярослав М. 
Професія: 
Арешт:  близько 1973 р. 
Стаття: 245, 259 КК РСФСР 
Суд: 
Вирок:  примусове лікування 
Адреса:  Дніпропетровська СПЛ 
Звільнення: – 
Хвороби: 

Родина: 
Адреса: с. Хоросниця Мостиського р-ну Львівської обл. 

5-83     – 353 – 
Г 

СТРІЛЬЦІВ  нар. 13.1.1929 р. в с. Загвіздя Івано-Франківськоі обл. 
Василь Степанович  
Професія: викладач англійської мови 
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Арешт:  23.Х.1979 р. в с. Долина Івано-Франківської обл. 
Стаття: 196 КК УРСР (порушення пашпортних правил – участь у роботі УГГ, зречення 

радянського громадянства, намір емігрувати) 
Суд: 
Вирок:  2 р. сув. Раніше – 1944-54, ст. 58 КК РРФСР, пізніше реабілітований 
Адреса:  315040, Полтавська обл., п-в Божкове, уст. ОП-317/16-6-21. 
Звільнення: 23.Х.1981 р. 
Хвороби: 

Родина: брат Павло 
Адреса- 285600, Івано-Франківська обл., Долинський р-н, с. Оболоння, вул. Шевченка, 49. 

5-84     – 354 – 
У 

СТРОЦИНЬ нар.  1928 р. 
Павло 
Професія: 
Арешт:  1958 p. 
Стаття: 58 KK РСФСР (ОУН-УПА) 
Суд: 
Вирок:  25 р. сув. 
Адреса:  Перм-36 /1977 p./, Перм-37. 
Звільнення: 1983 р. 
Хвороби: 

Родина: 
Адреса: 

5-85     – 355 – 
*           Р 

СТУЛКІВСЬКИЙ  нар. 
І. Г. 
Професія: 
Арешт:  1976 р. в м. Тернопіль 
Стаття: (свідок Єгови) 
Суд: 
Вирок:  3 р. заг. 
Адреса:  кримінальний табір 
Звільнення: 1979 р. 
Хвороби: 

Родина: 
Адреса: м. Тернопіль 

5-86     – 356 – 
Г 

СТУС  нар. 8.1.1938 р. в с. Рахнівка Гайсинського р-ну Вінницької обл. 
Василь Семенович  
Професія: поет, публіцист 
Арешт:  14.V.1980 р. в м. Києві 
Стаття: 62 ч. 2 КК УРСР (участь у роботі УГГ, вірші, особисті листи, усні висловлювання)  
Суд:  29.ІХ-2.Х. 1980 p., Київський облсуд (суддя ФЕЩЕНКО)  
Вирок:  10 р. особл. + 5 р. засл. Раніше – 1972-1979 рр, ст. 62 ч. 1 КК УРСР 
Адреса:  Перм, 36-1  
Звільнення: 14.V.1995 р.  
Хвороби: виразка шлунка, серцева хвороба, травмовані ноги 

Родина: дружина ПОПЕЛЮХ Валентина Василівна (нар. 18.VI.1938 р. в м. Черкаси), син 
Дмитро (нар. 15.XI.1966 р. в м. Києві). Мати Олена Миколаївна, сестра Марія 

Адреса: дружини й сина – 252179, Киів-179, вул. Чорнобильська, 13а, кв. 99. Матері – 
Донецька обл., сел. Жовтневе, вул. Чуваська, 19. 

5-87     – 357 – 
П 

СУДАКОВ  нар.  бл. 1932 р. 
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Станіслав 
Професія: 
Арешт:  1974 р. 
Стаття: (пробрався до посольства США в Москві і передав "меморандум")  
Суд: 
Вирок:  примусове лікування 
Адреса:  Ташкентська СПЛ (?)  
Звільнення: –  
Хвороби: 

Родина: 
Адреса: м. Дніпропетровськ 

5-88      – 358 – 
P 

СУІМБІРСЬКИЙ  нар.  1959 p. 
Ярослав Васильович 
Професія: 
Арешт:  кінець 1977 р. 
Стаття: 259 КК РСФСР (ХВЄ-П, релігійна діяльність) 
Суд: 
Вирок: 
Адреса:  кримінальний табір 
Звільнення: 
Хвороби: 

Родина: батько Василь Михайлович 
Адреса: Львівська обл., Радехівський р-н, с. Оплицьке 

5-89      – 359 – 
* 

СУРОВЦОВА  нар.  IV. 1897 р. 
Надія Віталіївна 
Професія: 
Арешт: 
Стаття- 
Суд: 
Вирок: 
Адреса: 
Звільнення: 
Хвороби: хворі ноги і очі 

Родина: далекий родич Дмитро Пилипович КАЛЮЖНИЙ, мешкає разом з нею  
Адреса. 258900, Черкаська обл., м. Умань, вул. Коммолоді, 6. 

ПОКАЖЧИК ІМЕН 
А 

АНТОНЮК Зиновій 5-33  
АНЦУПОВ Є. 5-25  
АНЦУПОВ С. 5-25 

Б 
БАДЗЬО Юрій 5-20, 5-38  
БЕРДНИК О. 5-36  
БЄЛОБОРОДОВ, кап 5-43  
БОЙКО Віталій 5-31  
БОЙКО Микола 5-7  
БОНЗИНА 5-7  
БРЕЖНЄВ 5-6, 5-25, 5-38  
БРЕЗГІН М. І., замполіт ЖХ-385/3 5-38 
БРОДСЬКИЙ 5-27  
БУЛГАКОВ 5-1  
БУРИЛОВ, кап 5-34 
 

В 
ВДОВІН, майор 5-34  
ВЕРЗІН В. А. 5-5  
ВІЗЕЛЬ Елі 5-29 
ВОЙНИЦЬКИЙ 5-7 

Г 
ГАЛИНОВСЬКИЙ Леонід 5-27  
ГАНДЗЮК Володимир 5-42  
ГЕЛЬ Іван 5-23. 5-36  
ГЕЛЬ Марія 5-23  
ГЕНЧУ Ганна Трохимівна 5-13  
ГОНЧАРУК 5-7  
ГОРИНЬ Михайло 5-23  
ГОФШТЕЙН Олена 5-15  
ГРАБОВСЬКИЙ 5-14  
ГУМІЛЬОВ 5-27  
ГУЦУЛ Микола Дмитрович 5-48 
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Д 
ДЕЖКО Михайло 5-8  
ДЖЕМІЛЄВ Решат 5-43  
ДІДЕНКО Костянтин 5-49  
ДІДЕНКО Петро Павлович 5-12  
ДРОТЕНКО, полк КДБ (Харків) 5-18 

Е 
ЕЛЬБЕРТ Лев 5-29  
ЕЛЬБЕРТ Михайло 5-29 

Ж 
ЖУРАВЛЬОВ 5-15 

З 
ЗУБКО Станіслав Олексійович 5-5 
І ІВАСЮК В. І 5-62, 5-64 

К 
КАДИЄВ Роллан 5-44  
КАДУК Віра Степанівна 5-11  
КАЛИНЕЦЬ Звенислава 5-58, 5-79  
КАЛИНЕЦЬ Ігор 5-58, 5-79  
КАЛИНЕЦЬ (СТАСІВ) Ірина 5-58, 5-79  
КАЛЮЖНИЙ Дмитро Пилипович 5-89 
КАНДИБА Іван 5-21, 5-23  
КИРИЧЕНКО Світлана 5-20, 5-38  
КИСЛИК Володимир Самуїлович 5-15 
КИШКУН Володимир 5-46  
КЛАК, кап. 5-34 
КОВАЛЬЧУК Василь Петрович 5-11  
КОВГАР Борис 5-52  
КОЗОРІЗОВ Олексій 5-10 
КОЗОРІЗОВА Олександра 5-10  
КОМАРОВА Ніна 5-22  
КОРЯГІН Анатолій 5-16  
КРАВЧУК 5-7  
КРАСІВСЬКИЙ 3. 5-23  
КРЮЧКОВ, суддя (Львів) 5-62, 5-64 

Л 
ЛАВРОВА Клавдія Олексіївна 5-75  
ЛАКОТОШ Павло 5-8  
ЛЕВИЦЬКА Анна 5-5  
ЛЕВЦЕНЮК Анатолій 5-9 
ЛЕНІН 5-45  
ЛЕСІВ Я 5-72 
ЛОМОТИЦЬКА Л. 5-22  
ЛОХВИЦЬКА Лариса 5-1  
ЛУК’ЯНЕНКО Л. 5-22  
ЛУПИНІС Анатолій 5-50 

М 
МАКАРІЙ, архиєпископ 5-32  
МАНДЕЛЬШТАМ 5-27  
МАРМУС Володимир 5-55  
МАРЧЕНКО Валерій 5-59  
МАРЧЕНКО Ніна Михайлівна 5-59  
МАТВІЮК Іван 5-3  
МЕЛЬНИК Галина 5-28  
МЕЛЬНИК Михайло 5-28  
МЕШКО Оксана 5-57  
МЄЛКОМУКОВ, кап. 5-34  
МИЛЯВСЬКИЙ Леонід 5-1  
МОШКОВИЧ І. М. 5-18  
МУРЖЕНКО Любов 5-24  

МУРЖЕНКО Олексій 5-24, 5-36 
Н 

НАБОКА Сергій 5-1  
НАБОКОВ 5-27 
НЕВЄРОВА Поліна Трохимівна 5-4 
НЄКІПЄЛОВ 5-22 
НИКОНОВ, нач. слід, відділу УВС Харків, обл. 5-25 

О 
ОВСІЄНКО Василь 5-40  
ОЛІЙНИК, суддя (Київ) 5-14 

П 
ПАРХОМЕНКО Наталія 5-1 
ПАШКО Атена 5-21 
ПЕТРАШ Стефанія Василівна 5-62, 5-63, 5-64  
ПЕТРЕНКО 5-7 
ПІДГОРОДЕЦЬКИЙ Василь 5-61  
ПЛАТОНОВ 5-27  
ПЛАХОТНЮК Іван 5-26  
ПЛАХОТНЮК Микола 5-26  
ПОГИБА Микола Трохимович 5-45  
ПОЛІКАРПОВА Є. А., суддя (Київ) 5-15 
ПОПЕЛЮХ Валентина Василівна 5-86 
ПОПОВИЧ Оксана 5-39  
ПРИХОДЬКО Г. 5-72  
ПРОКОП Дмитро 5-47  
ПРОЦЮК Ніна Володимирівна 5-70  
ПРУС А. С 5-7 

Р 
РАТКОВА 5-7  
РЕБРИК Б. 5-36, 5-54  
РЕШЕТНЯК Мотря Антонівна 5-19  
РІПА Галина 5-70  
РОГОЗІН, кап. 5-34  
РУДЕНКО Микола 5-2  
РУДЕНКО, прокурор (Львів) 5-62, 5-64  
РУДЕНКО Раїса Опанасівна 5-2, 5-17, 5-24 

С 
САВИНКОВ, майор 5-34  
САХАРОВ 5-17 
СВЯТЕНЬКИЙ, слідчий (Київ) 5-15  
СЕЙТМУРАТОВА А. 5-44  
СЕМЯННІКОВА О. Л. 5-25  
СЕНИК Ірина 5-56  
СЕРГІЄНКО Олександр 5-57  
СІЧКО Василь Петрович 5-62, 5-63, 5-64  
СІЧКО Володимир Петрович 5-62, 5-63, 5-64  
СІЧКО Оксана Петрівна 5-62, 5-63, 5-64  
СІЧКО Петро Васильович 5-62, 5-63, 5-64 
СКОЧОК Павло Іванович 5-65  
СКРИПЧУК Костянтин Максимович 5-66 
СЛИШЕВСЬКИЙ І. Н. 5-67  
СЛОБОДЯН Василь Михайлович 5-68 
СЛОБОДЯН Марія 5-69  
СЛОБОДЯН Марія Миколаївна 5-69  
СЛОБОДЯН Микола Васильович 5-68  
СЛОБОДЯН Михайло Климович 5-69 
СМОГИТЕЛЬ Вадим Володимирович 5-70 
СМОГИТЕЛЬ Володимир Вадимович 5-70 
СОКІЛ Ярослав Андрійович 5-71 
СОКУЛЬСЬКА Орися Василівна 5-72 
СОКУЛЬСЬКИЙ Іван Григорович 5-72 
СОЛОДКА Ксеня 5-73 
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СОЛОДКИЙ Іван Васильович 5-73 
СОЛОДКІН М. І., ст. слід. УВС (Київ) 5-27 
СОРОКА Степан Климентійович 5-74 
СОРОКІН А. А. 5-55 
СОРОКІН Микола Аполлонович 5-75 
СПІНЕНКО Василь 5-76 
СПОДАРИК Степан 5-77 
СТАРОСОЛЬСЬКИЙ Любомир 5-78 
СТАСІВ (КАЛИНЕЦЬ) Ірина Онуфріївна 5-79 
СТЕБА Іван Маркович 5-80 
СТЕПАНЮК Олексій Свиридович 5-87 
СТОЛЯР Ярослав М. 5-82 
СТОРОЖЕНКО С.М., слід. Харків, прокурат. 5-25 
СТРІЛЬЦІВ Василь Степанович 5-83 
СТРІЛЬЦІВ Павло Степанович 5-83 
СТРОЦИНЬ Павло 5-84 
СТУЛКІВСЬКИЙ І. Г. 5-85 
СТУС Василь Семенович 5-37, 5-86 
СТУС Дмитро Васильович 5-86 
СТУС Марія Семенівна 5-86 
СТУС Олена Миколаївна 5-86 
СУДАКОВ Станіслав 5-87 
СУІМБІРСЬКИЙ Василь Михайлович 5-88 
СУІМБІРСЬКИЙ Ярослав Васильович 5-88 
СУРОВЦОВА Надія Віталіївна 5-22, 5-89 
СУХІНА 5-7  
СУШЕНЦЕВ, майор 5-43 

Т 
ТАЛІЙ P. M. 5-7 
ТАНЦЮРА В.Б., ст. слід. (Київ) 5-1  
ТЕРЕШКОВ, кап. (ЯД-40/7) 5-41  
ТИМЧАК 5-7  
ТРЕПОВ Л. 5-49  
ТУМАКОВ, майор (ЯД-40/7) 5-41 

 

У 
УРЮПОВ Олег Федорович 5-53 

Ф 
ФЕНЧАК Василь 5-8 
ФОКАНОВ Володимир Сергійович 5-11 
ФОМІН С. Д., кап. 5-43  
ФРІДМАН Кім Беніамінович 5-14 

X 
ХАЙЛО Володимир 5-51 
ХЛЄБНІКОВ 5-27 
ХМАРА Степан 5-17 
ХОМОВ А. В., лейт. КДБ (Київ) 5-17 

Ч 
ЧЕРНЯВСЬКА Інна 5-1  
ЧОРНОВІЛ Вячеслав 5-21, 5-41 

Ш 
ШАБАТУРА Стефанія 5-60  
ШЕБАЛІНА 5-15  
ШЕВЧЕНКО Віталій 5-17  
ШЕВЧЕНКО Лідія 5-17  
ШЕВЧЕНКО Марія 5-17  
ШЕВЧЕНКО Олександр 5-17  
ШЕРЕМЕТ М.Ф., ст. лейт. КДБ (Київ) 5-24  
ШЕРШНЕВИЧ 5-27  
ШЕШЕНКО В.М. 5-6  
ШУБІН В. І., майор 5-55 
 

 


