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ЗАКОРДОННЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО УКРАЇНСЬКОЇ ГЕЛЬСІНСЬКОЇ ГРУПИ 

ВІСНИК РЕПРЕСІЙ В УКРАЇНІ 
Редактор-упорядник Надія Світлична 

Випуск 7 
Липень 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) 
Р О. 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 Тел. (201) - 371-6361. 

ПОЯСНЕННЯ ДЕЯКИХ СКОРОЧЕНЬ, ВЖИВАНИХ У ВІСНИКУ-7/81 
адв – адвокат 
ВВІР – відділ віз і реєстрацій 
ВТУ – виправно-трудова установа 
ВЦ – вичислювальний центр 
г. – рос. город – місто 
год. – година 
гр. – громадянин (громадянка) 
ЄХБ – Євангельські християни-баптисти 
ж. – журнал 
заг. – загальний [режим] 
засл. – заслання 
Каз. ССР – Казахська Радянська соціалістична Республіка (рос.Казахская Советская  

социалистическая Республика) 
КДБ – Комітет державної безпеки при Раді Міністрів  
КДУ – Київський державний університет  
КК – кримінальний кодекс  
КПЗ – рос. камера предварительного заключения – камера попереднього ув'язнення  
обл. – область, обласний  
особл. – особливий [режим]  
ОУН – Організація Українських Націоналістів  
ПЛ – психіатрична лікарня 
п/о – рос. почтовое отделение – поштовий відділ  
п/п – підполковник  
посил. – посилений [режим]  
прок. – прокурор 
РВВС – районний відділ внутрішніх справ [міліція]  
РМ – Рада Міністрів  
с/з – рос. совхоз – радгосп 
СПЛ – спеціальна психіатрична лікарня (закритого типу)  
СРСР – Союз Радянських соціалістичних Республік  
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ст. – станція  
ст. – стаття 
ст. лейт. – старший лейтенант  
сув. – суворий [режим]  
США – Сполучені Штати Америки  
т. зв. – так званий  
ул. – рос. улица – вулиця 
Укр. НДІТІ – Український науково-дослідний інститут технічної інформації 
УПА – Українська Повстанська Армія  
УРСР – Українська Радянська соціалістична Республіка  
уст. – установа 
учр. – рос. учреждение – установа  
хв. – хвилина  
ХВЄ-П – Християни віри Євангельської-п’ятдесятники 

ХРОНІКА РЕПРЕСІЙ 
7-1 Суд у справі листівок у Києві (див. 1981, 5-1). 
Під час слідства слідчий міської прокуратури В. Б. ТАНЦЮРА допитував С.НАБОКУ, чи не вважає він 

себе за божевільного, чи не пробував лікуватися від алкоголізму тощо. Він змусив усіх, крім НАБОКИ, дати 
підписку про те, що в постіль не мочаться, не мають психічного захворювання і не мають травм голови. 
Запитував, чи не збиралися створити вільної профспілки, чому хрестили дитину. 

Звинувачені не заперечували ні інкримінованих їм дій, ані свого критичного ставлення до радянської 
дійсності, розповідали багато фактів своїх біографій, з них слідство чимало використало як матеріал для 
звинувачувального висновку. Так, Л. МИЛЯВСЬКИЙ посвідчив, а інші підтвердили, що читали номер 
журналу "Континент". Звинувачені також показали, що влітку 1980 року намагалися виготовити 
гектографічну масу для друкування листівок до Московської Олімпіади (про Афганістан), але це їм не 
вдалося. Слідчий намагався схилити їх до каяття, обіцяючи припинити справу; погрожував, що підведе їх 
під "злісне хуліганство". Докладні покази дав свідок Андрій ГОРИНЬ. 

Від 25 до 29 червня 1981 року Київський міський суд під головуванням В.Н. МАЙБОЖЕНКА 
розглядав справу Сергія Вадимовича НАБОКИ (1955 р. нар., працював редактором у видавництві 
"Мистецтво"), Леоніда Ізраїловича МИЛЯВСЬКОГО (1951 р. нар., закінчив іспанський відділ Інституту 
іноземних мов, працював перекладачем з німецької в Укр. НДІТІ), Лариси Юріївни ЛОХВИЦЬКОЇ (1954 р. 
нар., закінчила факультет кібернетики КДУ, працювала програмістом у ВЦ Управління залізниць), Інни 
Борисівни ЧЕРНЯВСЬКОЇ (1954 р. нар., закінчила біологічний ф-т КДУ, працювала в Інституті 
ендокринології, підготувала до захисту дисертацію). Їх звинувачували за ст. 1871 КК УРСР. Державний 
обвинувач – прокурор Л.М. АБРАМЕНКО, громадські обвинувачі – С.Н. ТКАЧ і Л.Д. ГОГОЛЄВ (з 
видавнитва "Мистецтво"), захисники – МАКАРЕНКО (у НАБОКИ), ФЕДОРЕНКО (у МИЛЯВСЬКОГО), 
КАРПЕНКО (у ЛОХВИЦЬКОЇ) і САФОНОВА (у ЧЕРНЯВСЬКОЇ). До судового залу допустили тільки 
"спецпубліку". Родичів підсудних викликали як свідків і допитали тільки в передостанній день процесу, а 
потім пустили лише на вирок. 

Справу про листівки провадили під номером 2-62. Згідно з вироком, ЛОХВИЦЬКА 
– в 1975-79 pp. склала "наклепницький рукописний документ у вигляді щоденникових записів на 68 

аркушах"; 
– в 1977-79 pp. склала "Записки радіослухача" (коментарі почутого із західного радіо) на 133 аркушах; 
– на початку 1980 р. написала статтю "Обрати свободу", де стверджується, що в СРСР відсутня 

політична свобода, порушують права людини, інакодумців переслідують і що держава "заснована на 
політичному гнобленні, економічному авантюризмі і неписьменності"; 

– в 1980 р. "виготовила для розповсюдження" статтю "Майбутнє нашого суспільства. Тенденції його 
розвитку". 

Їй інкриміновано також розмови про окупацію Чехословаччини в 1968 році, засудження введення 
військ до Афганістану та схвалення "Солідарності" (за показами ЩЕРБАКОВА, ПИЛИПЕНКА, 
ГОЛОВАНЯ і ЛЕМЕНТАРЧУК). 

НАБОКА 
– в 1976 р. написав вірш "О, дай нам Боже", в якому стверджував про відсутність в СРСР свободи; 
– в 1977 р. "на невизначеній друкарській машинці виготовив для розповсюдження збірку "Прозріння", 

де з наклепницьких позицій намагався нав'язати читачеві думку про нібито відсутність в СРСР 
демократичних свобод, для чого вмістив у названій збірці ряд текстів у вигляді віршів занепадницького 
характеру, пов’язуючи їхній зміст із 60-річчям Радянської влади"; 

– в 1977 р. "у співавторстві з невідомою особою виготовив для розповсюдження документ 
наклепницького характеру "На роздоріжжі. Псевдосоціялізм", який містить завідомо неправдиві вигадки" 
про те, що засоби масової інформації в СРСР не висвітлюють правдиво радянської дійсності, а вихлюпують 
"зливу благовидності, благопочуття і самовдоволення"; 

– на початку 1980 р. написав вірш "Хвала тобі", де стверджував, що СРСР є імперією; 
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– в 1980 р. написав документ "Вже чимало надій", де стверджував, що лозунги "Свобода! Рівність! 
Братерство!", в ім’я яких була здійснена Жовтнева революція, "були й залишилися порожніми словами". 

ЧЕРНЯВСЬКА в 1979-1981 pp. "систематично слухала ворожі СРСР радіопередачі". 
МИЛЯВСЬКИЙ і НАБОКА в 1978 р. "розповсюджували" № 8 журналу "Континент" (причому, 

кримінальним у ньому було оголошено тільки "Іспанське інтерв'ю" Солженіцина). 
ЛОХВИЦЬКА і ЧЕРНЯВСЬКА 
– в 1980 р. "виготовили наклепницький за змістом текст у віршовій формі", де стверджували, що в 

СРСР переслідують інакодумців, та намагалися "виправдати ворожу СРСР діяльність відшепенців з числа 
окремих громадян"; 

– у 1980 р. "склали наклепницького змісту документ" під назвою "Хартія", де стверджували, що в СРСР 
провадиться мілітаризація суспільства, придушують інакодумство, розпалюють великодержавний шовінізм і 
національну ворожнечу, економіка занепала. 

НАБОКА, МИЛЯВСЬКИЙ, ЛОХВИЦЬКА і ЧЕРНЯВСЬКА 
– у липні 1980 р. в помешканні ЧЕРНЯВСЬКОЇ виготовили листівку із закликом підтримати бойкот 

Олімпіади, стверджуючи, що СРСР окупував Афганістан (насправді цього свого наміру підсудні здійснити 
не зуміли й самі розповіли про це на слідстві); 

– на початку осені 1980 р. в помешканні НАБОКИ виготовили документ "Перспективи заповнен". (Так 
у вироку. Повної назви "Перспективи заповнення духовного вакууму радянського суспільства" у вироку не 
наведено), де стверджують, що в Радянському Союзі відсутні демократичні свободи, радянський державний 
лад іменують "радянським імперіалізмом" і порівнюють із фашистським режимом; 

– у 1980 р. склали "Маніфест", де стверджують, що в СРСР відбулася "узурпація влади" і "вся влада 
Рад перейшла до рук Комуністичної партії", висувають "демагогічні вимоги" з приводу поширення прав 
людини і демократичних свобод в СРСР. "Долю названого документу в ході слідства простежити не 
виявилося можливим. Другий примірник «Маніфесту», який написав НАБОКА, вилучено в нього на 
квартирі під час обшуку". (Насправді в НАБОКИ вилучили під час обшуку тільки його допис "Деякі думки" 
з приводу "Маніфесту"; цей допис – усе, що слідство знає про "Маніфест"). 

У 1981 р. ЛОХВИЦЬКА склала текст листівки "Співвітчизнику" і спільно з ЧЕРНЯВСЬКОЮ в неї 
вдома розмножила її для дальшого розповсюдження. "В листівці наклепницьки стверджується, що Україна в 
складі Радянського Союзу не є незалежною, суверенною республікою". (Нічого подібного в листівці не було 
– див. 1981, 5-1). На суді фігурувало "20" примірників листівок, насправді розклеєно було 2 і вилучено ще 2 
листівки. 

На початку суду НАБОКА заявив клопотання, щоб судовиробництво провадили українською мовою, – 
його відхилили. 

Підсудні винними себе не визнали. За вироком, підсудні 
не заперечують своєї участі у виготовленні інкримінованих їм творів, але вважають, що в жодному з 
виготовлених інкримінованих їм документів немає завідомо неправдивих вигадок, які ганьблять 
радянський державний і суспільний лад. 

Посилання підсудних на те, що в поставлених їм у провину епізодах наклепницьких вигадок як 
таких немає, не відповідають дійсності: наклепницькі вигадки, які ганьблять радянський державний і 
суспільний лад, викладені в складених ними творах, є явними, завідомо для них неправдивими, 
оскільки вони проживають у Радянському Союзі, користуються всіма благами, правами і свободами 
його громадян, знають про миролюбну політику країни, про широкі права громадян, національну 
політику і тим не менше в своїх творах розповсюджували завідомо неправдиві надумані факти, що не 
відповідають дійсності, з метою зганьбити радянську державу і суспільний лад. 

В останньому слові підсудні говорили про свій намір вивчати політику й економіку, щоб критикувати 
державну систему зі знанням справи. НАБОКА в останньому слові сказав також: "Жодної секунди не 
сумнівався в тому, що нас засудять. І наш засуд – найкращий аргумент на нашу користь". З останнього слова 
МИЛЯВСЬКОГО: "За погляди відповідальності звичайно не несуть. Історія покаже, що ми мали рацію". 

Кожного з підсудних засудили до 3 років таборів загального режиму. У вироку засобами злочину, 
поряд з друкарськими машинками, названо вилучені на обшуках радіоприймачі. 

Від касації засуджені відмовилися. Коли батьки МИЛЯВСЬКОГО попросили його адвоката 
ФЕДОРЕНКА скласти касаційну скаргу, він відмовився: "Не буду, не поділяю поглядів підсудного". 
Поводився він гірше слідчого. Наприклад, на суді домагався від Ірини МИЛЯВСЬКОЇ, чи поділяє вона 
погляди свого чоловіка. 

У подружжя МИЛЯВСЬКИХ син Олексій, нар. 4 лютого 1980 р. 
У подружжя С. НАБОКИ і Н. ПАРХОМЕНКО донька Надія НАБОКА, нар. 5 серпня 1979 р. 
С. НАБОКА писав оповідання і вірші українською мовою, Л. ЧЕРНЯВСЬКА – оповідання російською 

мовою. 

7-2 21 липня 1981 року в Києві відбувся суд над Станіславом ЗУБКОМ (див. 1981, 5-5), якого 
звинувачували в зберіганні зброї і наркотиків. С. ЗУБКО наполягає на тому, що те й друге йому підкинули. 
Адвокат С. ЗУБКА запитав суд, на якій підставі той визначає, що інкриміновані предмети належать 
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С. ЗУБКОВІ, а не, скажімо, його матері, яка мешкає разом з ним. Запитання лишилося без відповіді. 
Прокурор просив для ЗУБКА 5 років ув’язнення. Суд "враховуючи позитивні характеристики С ЗУБКА на 
роботі", засудив його до 4 років таборів загального режиму. 

7-3 2 серпня 1980 року приблизно о 12 год. 30 хв. на Красній площі в Москві було зроблено 
спробу самоспалення. Це був шофер з м. Євпаторія Кримської обл. Іван МАРИНЧЕНКО (1927 р. нар.). 
І. МАРИНЧЕНКО в солом’яному капелюсі, напевно, облив себе пальною рідиною і підпалився в 20-30 м від 
мавзолею В. ЛЕНІНА. Вогонь погасили через 7-8 хв. Спершу гасили ковдрами, потім вогнегасниками. На 
деякій відстані від місця самоспалення міліція схопила непізнаного сивоголового чоловіка, заштовхала його 
в машину і повезла в невідомому напрямку. Випадковим очевидцем самоспалення був член ірландської 
олімпійської команди Патрик ГРИФФІН. Міліція збила його з ніг і вилучила плівку з його фотоапарата. 
Вилучили плівку також в японського фотографа, що теж випадково був у той час на Красній площі. Пізніше 
міліція пояснила вогонь випадковою цигаркою, кинутою до сміття (Красна площа біля мавзолею завжди 
ідеально чиста), а потім взагалі заперечувала подію. Її свідками, однак, були сотні людей, у тому числі й 
іноземці, що стояли в черзі до мавзолею В. ЛЕНІНА. 

І. МАРИНЧЕНКО в такий спосіб протестував проти наміру влади виселити його з власної хати. Після 
лікування від опіків (у МАРИНЧЕНКА обгоріли кінцівки) його перевели до Інституту ім. Сербського, де 
визнали невідповідальним. Під час експертизи МАРИНЧЕНКА не раз допитували працівники КДБ і 
міліції. 

7-4 15 липня 1981 року в Одесі було одночасно проведено обшуки в єврейських родинах 
НЕПОМНЯЩИХ, КОФМАНІВ, МЕШ і ЛЕМЕЛЬМАН Генрієтти Олександрівни (матері Валерія 
ЛЕМЕЛЬМАНА). 

Обшук у НЕПОМНЯЩИХ відбувався так. О 7.45, коли Марко НЕПОМНЯЩИЙ виходив на роботу, 
його зупинили двоє незнайомих у цивільному, пред'явивши посвідчення осіб та показавши ордер на обшук. 
В ордері було написано: "в справі про викрадення книг у гр. АЛЬТЕРМАНА (?). Незважаючи на прохання 
сказати, які саме книги розшукують, цього не повідомили. Обшукувачі попросили НЕПОМНЯЩОГО 
відчинити двері своїм ключем, що він і зробив. В хаті перебували (ще спали) його дружина Євгенія, дочка 
Іда – викладачка івриту в Одесі, і їхня гостя на ім’я Ольга. За пойнятих запросили, як було сказано, "людей з 
вулиці", але вони, незважаючи на вимоги, не пред’явили жодних документів. Було вилучено абсолютно всі 
предмети, що мали відношення до єврейства: підручники єврейської мови, словники, зошити з єврейської 
мови, магнітофонні записи уроків і пісень, листівки з видами Ізраїлю, карти Ізраїлю, діапозитиви, предмети 
культу, які кидали на підлогу, незважаючи на попередження про їхню святість, книги з історії і релігії 
євреїв, рецепти єврейської кухні, єврейські календарі, листи і фотографії родичів та друзів, дореволюційні 
видання Тори і молитовників з написом "дозволено цензурою", магнітофони, сполучні шнури до них, 
радянські діапроектори і навіть книгу віршів Є. ЄВТУШЕНКА, видану в СРСР. Незважаючи на прохання, 
жодного пояснення про зв’язок між вилученими предметами і справою, в якій провадили обшук, не зробили. 

Протокол склали без пунктуального переліку; в ньому були такі пункти: "вирізки з радянських газет", 
"сім аркушів з різними записами єврейського змісту", "рецепти єврейської кухні, 52 аркуші", "різні записи 
на івриті", "п’ять релігійних книг дореволюційного видання", "предмети релігійного культу". 

Іду НЕПОМНЯЩУ доставили у відділ міліції й оштрафували на 20 крб. за "грубе поводження під час 
обшуку". Раніше, 15 травня 1981 року, ряд її учнів викликали до КДБ, пропонуючи припинити з нею 
спілкування. 

Як розповідають у своїх заявах Аврелій Григорович КОФМАН (до адміністративного відділу ЦК 
КПРС) і його дружина КОФМАН Ольга Рувимівна, 1949 р. нар. (до Міжнародного Товариства Червоного 
Хреста), обшук у їхньому помешканні відбувався 15 липня 1981 р. від 6.30 ранку в справі № 54005 на 
підставі постанови, яку підписав слідчий ГАВРИЛОВИЧ А.В. без санкції прокурора. Обшуком керував 
слідчий з Центрального РВВС м. Одеси, ст. лейт. міліції В.І. БУР’ЯН. Постанова передбачала розшуки 
золота і діамантів, нібито десь украдених. Вилучили натомість усі книги, які мають хоча б якесь відношення 
до єврейства, підручник з івриту, єврейську релігійну літературу і навіть ритуальний свічник. Щодо 
А. КОФМАНА і раніше не раз застосовували різні репресивні дії, починаючи від 1979 року, відколи він 
виявив бажання виїхати з родиною до Ізраїлю. Аврелій і Ольга КОФМАНИ мешкають разом із хворою на 
серце дочкою Любов'ю (1973 р. нар.) за адресою: 270026, м. Одеса-26, Красний пров., 26, кв. 1. 

7-5 3 липня 1981 року дружину політв’язня Юрія БАДЗЯ Світлану КИРИЧЕНКО (див. 1981, 5-20 і 
раніше), яка поїхала з Києва до Кам'янця-Подільського, кап. КДБ ДАХНО допитав у справі Раїси РУДЕНКО 
(див. 1981, 6-16 і раніше). Запитання стосувалися, в основному, листа Ю. БАДЗЯ, вилученого в Р. 
РУДЕНКО в січні 1980 року. Слідство у справі Р. РУДЕНКО веде майор І.М. БАНЄВ. 

7-6 Органи влади продовжують розганяти молитовні зібрання баптистів. Як повідомляють 113 
баптистів із м. Дергачі Харківської обл., починаючи від 15 березня 1981 року, було засуджено на 10-15 діб 
20 членів їхньої громади за звинуваченнями, які не відповідають дійсності, наприклад, "посягання на життя 
міліції", "злісна непокірність" тощо. 17 квітня в будинку № 11 на вул. Гагаріна зібралися віруючі на 
молитву. Наприкінці зібрання начальник міліції ЛОБАН і заступник начальника міліції СТРУКОВ зачинили 
двері і не дозволили нікому виходити... Потім майор СТРУКОВ почав з нецензурною лайкою силоміць 
витягати з хати всіх – жінок і старших людей. Так, 70-річного діда СІЧКАРЯ A.T., витягши на вулицю, він 
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бив ногами, а ДРІБНОХОДА Олександра ЛОБАНЬ побив так, що біля машини і в машині було багато крові. 
Після проведеного без санкції прокурора обшуку і вилучення духовної літератури й магнітофону трьох 

з десяти відвезених до міліції засудили на короткі терміни: ҐОНТАРЯ І.Т., ДРІБНОХОДА О.І., 
ГЕРМАНЮКА С.Г. 

Того самого дня в селі Безруки в хаті 70-річної жінки БОРОНИ без санкції прокурора зробили обшук 
голова сільради і дільничний міліціонер, який вивів з ладу транзисторний приймач, порвавши в схемі дроти, 
і сказав при цьому: "Більше передач не слухатимеш". 

Як пишуть у своєму листі 75 баптистів з Ворошиловграда, 5 квітня на вул. Філатова, 96, під час 
богослужби працівники міліції на чолі з капітаном БОЙЧУКОМ та з активною участю особи в цивільному, 
що відмовилася назвати себе, застосувавши фізичну силу, забрали двох молільників. Одного з них, батька 
шістьох дітей БАЛАЦЬКОГО А.М. засудили до 10 діб адмінстративного арешту в той час, коли його 
дружина перебувала в пологовому будинку. 

Начальник Артемівського РВВС підполковник ШКУТЬКО однією рукою тягав за волосся, а другою бив 
у чоло ні в чому не винного чоловіка і кричав: "Ми не допустимо того, що відбувається в Польщі!" 

6 квітня просто з роботи забрали до міліції САЖНОВА П.В., батька 4-х дітей, і засудили на 8 діб 
адміністративного арешту. 

10 квітня розігнали молитовне зібрання в 1-му Поперечному провулку, 31. Віруючих відвезли до РВВС, 
згодом усіх відпустили, за винятком трьох неповнолітніх сестер. Їх обзивали непристойними словами, 
погрожували посадити на 30-40 діб до КПЗ, пропонували залишитися з ними на ніч. Знущаючись із них, 
сестер тримали до 23 години. 

У селі Черевки Овруцького р-ну Житомирської обл. віруючим-пенсіонерам не продавали хліба. 
7-7 7 липня 1981 року Московська Гельсінська група прийняла документ № 172 "Арешт і 

засудження Володимира КИСЛИКА": 
… 
Ще одного громадянина СРСР засуджено за сфабрикованою кримінальною справою... 
Ще раз влада наочно демонструє зневажливе ставлення до гуманітарних статей Заключного Акту 

Гельсінських угод, які підписав Радянський Союз у 1975 р. 
7-8 В операціях проти євреїв-відмовників у Києві регулярно з’являється серед працівників КДБ 

чоловік, що називає себе "МІЩЕНКО", хоча прокурор Дарницького р-ну м. Києва В.І. КАВЕШНІКОВ, який 
прислав відповідь на протест 15 киян-відмовників проти арештів С. ЗУБКА (адресовану ТЕРЕЩЕНКОВІ) 
повідомляє, що "в апараті КДБ м. Києва немає працівника на прізвище МІЩЕНКО". Подружжя Йосиф і 
Фаїна БЕРЕНШТЕЙНИ близько року намагаються притягти "МІЩЕНКА" до відповідальності: він 
погрожував їм, що кримінальники зґвалтують їхню дочку (після цього дочка на нервовому тлі мало не 
осліпла). У липні 1981 року "МІЩЕНКО" зустрівся з БЕРЕНШТЕЙНОМ і заявив йому: "Ви зустрічаєтеся з 
іноземцями і вони про Вас друкують статті. Ви даєте інформацію про себе... Вдома Ви зберігаєте 300 
доларів, а де вони лежать, і самі забули... Не сподівайтеся виїхати, з Києва тепер і за прямою спорідненістю 
ніхто не виїде". 

7-9 У червні 1981 року з Московського гірничого Інституту виключили студента 5 курсу 
Давида ТОКАРЯ з м. Чернівці. Його почали переслідувати від середини 1980 року, відколи він безуспішно 
намагається подати до ВВІРу документи на виїзд до Ізраїлю. У вересні 1980 року ТОКАРЯ зняли з літака, 
коли він збирався їхати на семінар "приватних" викладачів івриту до Криму, і протягом 8 днів не дозволяли 
виїхати з Чернівців. У січні-квітні 1981 року він не міг дістати необхідних медичних довідок для 
відновлення в інституті після академічної відпустки. Довго адміністрація інституту робила йому всілякі 
перешкоди: затримувала завдання на курсові проекти, утруднювала виконання лабораторних робіт. 26 
квітня в інститутському приміщенні з ТОКАРЕМ "бесідували" співробітники КДБ. Йому погрожували 
судом за те, що він в електричці співав єврейські пісні ("розпалювання національної ворожнечі"), 
шантажували його учнів, радячи їм припинити вивчення івриту. На початку травня ТОКАР надіслав до КДБ 
заяву, в якій, зокрема, питає, чи не можна співати жодних національних пісень, чи тільки єврейських. 21 
травня шістьох друзів ТОКАРЯ, студентів Московського інституту інженерів транспорту, викликали до 
парткому інституту, де їх допитали працівники КДБ. Студентам погрожували, що їх виключать з інституту, 
якщо вони не посвідчать, що ТОКАР займається антирадянською агітацією і розпалює національну 
ворожнечу. 

НОВИНИ ПРО НЕВІЛЬНИКІВ 

1. У тюрмах і в таборах 
7-10 Начальником табору ВС-389/35 (Пермська обл., Чусовський р-н, ст. Всехсвятська) тепер є 

ЧАЙКА. 

7-11 У пермському таборі ВС-389/36 зараз перебуває 74 в'язні. 

7-12 Проти члена Української Гельсінської групи Ярослава ЛЕСІВА (див. 1980, 11 і раніше), у якого 
15. XI. 1981 року закінчується термін ув'язнення, почали в таборі нове слідство. Звинувачення тимчасом 
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невідоме. 

7-13 13-15 червня 1981 року члена Української Гельсінської групи Олексія Івановича ТИХОГО 
(див. 1981, 6-44 і раніше) помістили на 3 місяці до ПКТ "за порушення режиму". 

7-14 Данило ШУМУК (див. 1981, З і раніше) працює в таборі суворого режиму (ВС-389/36) 
днювальним. 

7-15 6 липня 1981 року дружина політв'язня Мирослава СИМЧИЧА Раїса МОРОЗ-СИМЧИЧ 
звернулася з заявою до Генерального прокурора СРСР, у якій повідомляє, що в ВТУЯЯ-310/88 Запорізької 
обл., куди перевели її чоловіка з політичного табору, до оперативної частини викликають його 
співробітників і вимагають від них свідчень про антирадянські висловлювання СИМЧИЧА. 

"Мій чоловік старий і немічний. Жодної шкоди владі і ладові він уже не в стані завдати з 
причини навіть просто фізичної кволості. Тому я звертаюся до Вас із проханням втрутитися і 
припинити цю фабриковану справу та дати можливість моєму чоловікові вийти на волю після 30 
років ув'язнення, яке закінчується 30 жовтня 1982 року, і жити разом з родиною". 

7-16 У самвидаві з'явилося кілька документів на захист Олексія МУРЖЕНКА (див. 1981, 5 і раніше) 
та Юрія ФЕДОРОВА – двох останніх в'язнів із "літакової справи" 1970 року. П. ФЕДОРОВА і 
Л. МУРЖЕНКО звернулися з листами до Президента США Р. РЕЙГАНА (21 березня 1981 року), а також до 
Конгресу США і сенатора ДЖЕКСОНА; до О. СОЛЖЕНІЦИНА (21 березня 1981 року), а також до 
Е. КУЗНЄЦОВА й О. ҐІНЗБУРГА; до французького адвоката Д. ДЖАКОБІ (20 квітня 1981 року) з 
припискою Є. БОННЕР. Лист на захист МУРЖЕНКА і ФЕДОРОВА опублікували в самвидаві 15 євреїв. 1 
червня 1981 року А.Д. САХАРОВ надіслав Л.I. БРЕЖНЄВУ "Прохання помилувати Юрія ФЕДОРОВА й 
ОЛЕКСІЯ МУРЖЕНКА". 

6 червня Московська Гельсінська група прийняла документ № 169 "Життя в'язнів Юрія ФЕДОРОВА й 
Олексія МУРЖЕНКА під загрозою". 

За правильної кваліфікації дій ФЕДОРОВА і МУРЖЕНКА вони зараз уже відбули б 
максимальний термін за злочин, на здійснення якого вони посягали. Не тільки юридично, а й за 
принципом справедливості неможливо пояснити, чому ФЕДОРОВ і МУРЖЕНКО продовжують 
перебувати в ув'язненні, коли всіх інших уже звільнили. ...Дальше перебування в місцях ув'язнення 
загрожує їхньому життю. 

2. У божевільнях 
7-17 Ще про долю Анатолія ЛУПИНОСА (див. 1980, 9-27). 6 червня 1981 року в Орловській СПЛ 

відбулася чергова медична комісія, яка рекомендувала А.І. ЛУПИНОСА, що перебуває в ув'язненні вже 
понад 10. років, перевести до лікарні загального типу. Однак відтоді в його становищі нічого не змінилося. 
Він далі перебуває в Орловській СПЛ (302018, г. Орел, ул. Разградская, 6, учр. ИЗ55/1 "А", 1). 

Про подробиці шахрувань у справі Анатолія ЛУПИНОСА розповідає самвидавний документ, складений 
після 6.VI.1981 року, який включає також відповіді прокуратури Черкаської обл. та Смілянського 
міськнарсуду на скарги батька Івана Трохимовича ЛУПИНОСА. 

7-18 У самвидаві поширюється автобіографічний твір Олександра ШАТРАВКИ (див. 1981, 4-24 і 
раніше) під назвою "Як я зустрічав XXVI з'їзд КПРС" на 19 стор. Автор викладає історію свого 
"передз’їздівського" примусового госпіталізування до психлікарні, а також обставини "олімпійського" і 
листопадового госпіталізування 1980 року. 

7-19 Доля Івана МАРИНЧЕНКА, якого після спроби самоспалення визнали невідповідальним в 
Інституті ім. Сербського (див. цей випуск, 7-3), невідома. 

3. На засланні 
7-20 У зв'язку з погіршенням стану здоров'я Зоряна ПОПАДЮКА (див. 1981, 4-28 і раніше) 

перевели з Магаданської обл. на нове місце заслання. Теперішня його адреса: 464470, Каз. ССР, 
Актюбинская обл., Уильский р-н, с/з Саралжин. Він працює в радгоспі теслею. Наприкінці травня 
З. ПОПАДЮК приїздив на 10 днів у відпустку до хворої матері. 

7-21 До Михайла ОСАДЧОГО (див. 1981, 3 і раніше) приїхала в заслання дружина зі Львова. 

7-22 Ігор КАЛИНЕЦЬ (див. 1981, 6-38 і раніше), закінчивши термін ув’язнення 6+3 роки, 
повернувся до родини до Львова, проте невідомо, чи його там пропишуть: дружина Ірина СТАСІВ-
КАЛИНЕЦЬ, яка закінчила такий самий термін ув'язнення на півроку раніше, досі не прописана. 

7-23 Зіновій КРАСІВСЬКИЙ (див. 1981, 5-23 і раніше) хоче поїхати під час відпустки на лікування 
до Прибалтики, проте невідомо, чи дістане дозвіл. У липні до нього має приїхати дружина Олена АНТОНІВ. 

7-24 Начальника Ісетського РВВС майора ШУБІНА В. І. (див. 1981, 5-55) і коменданта КИТОВА 
викликали до обласного відділу (м. Тюмені) й оголосили їм догану за те, що "самодіяльно", без санкції згори 
дозволили поїхати у відпустку політзасланцеві Володимиру МАРМУСОВІ (див. 1981, 6-35 і раніше). 



 7 

4. Після звільнення 
7-25 6 липня 1981 року Валерія МАРЧЕНКА (див. 1981, 6-37 і раніше) викликали до райвідділу 

міліції й оголосили йому постанову про адміністративний нагляд на 1 рік, що включає: 1) заборону виїздити 
за межі Києва; 2) заборону виходити з помешкання від 22.00 до 6.00 (домашній арешт); 3) щоп'ятниці у 
визначений час відмічатися в районному відділі міліції тощо. Негласний нагляд, само собою, 
продовжується: підслуховування телефонних розмов, стеження. 

27 липня В. МАРЧЕНКО звернувся заявою до Голови РМ УРСР Олександра ЛЯШКА, в якій розповідає 
про марні спроби влаштуватися на роботу через незаконні перешкоди та про погрози притягти його до 
кримінальної відповідальності за т. зв. дармоїдство. 

7-26 Досі не влаштувався на роботу Микола МАРМУС, який повернувся додому після 8-річного 
ув'язнення. 

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 психіятричних 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 (Група сприяння виконанню Гельсінських угод у місцях позбавлення волі  

в СРСР). 

7-27      – 372 – 
У 

ФАРБИШЕВСЬКИЙ  нар. 
Іван Петрович 
Професій: 
Арешт:  1967 р. 
Стаття: 56 КК УРСР (ОУН-УПА) 
Суд: 
Вирок:  15 р. сув. 
Адреса:  Мордовія, 3-5 
Звільнення: 1982 р. 
Хвороби: 

Родина: 
Адреса: 

7-28      – 373 – 
ФЕДОРЕНКО  нар. 30.111.1928 р. в м. Чернігів 
Василь Петрович 
Професія: робітник 
Арешт:  23.IX.1974 р. 
Стаття: 56-1, 62 КК УРСР (спроба втечі через Чехословаччину на Захід, авторство вірша з 

критикою режиму)  
Суд:  21.III.1975 p., Ужгородський обл. суд 
Вирок:  10 р. особл. (з них 5 р. тюрми) + 5 р. засл. (Раніше: 11 разів суджений за крим. статтями) 
Адреса:  Володимир, Чистополь, Мордовія-1; Перм, 36-1.  
Звільнення: IX.1989 р.  
Хвороби: дуже хворий через наслідки трирічної голодівки. 

Родина: в СРСР родини не має. Сестра Емілія (Emilie Boucher] живе в ФРН.  
Адреса: Coffee House, Talstr. 34; 7332, Eislingen/Fils, BRDeutschland. 
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7-29      – 374 – 
*            У 

ФЕДЮК  нар.  1925 p. 
Василь 
Професія: 
Арешт:  26.VI.1962 p. 
Стаття: 56 КК УРСР (ОУН-УПА) 
Суд: 
Вирок:  15 р. сув. + ? засл. 
Адреса:  Перм-36; від 26.VI.1977 р. – заслання 
Звільнення: Термін закінчився в 1980 р. 
Хвороби: 

Родина: 
Адреса: 

7-30      – 375 – 
Р 

ФЕНЧАК  нар. 1.1.1951 р. 
Василь Васильович 
Професія: 
Арешт:  30.ХІ.1980 р. 
Стаття: 1871 КК УРСР (ЄХБ, релігійна діяльність) (Разом з ним: М. ДЕШКО, П. ЛАКОТОШ) 
Суд: 
Вирок:  3 р. заг. 
Адреса:  326244, Херсонська обл., Голопристанський р-н, с. Стара Збур'івка, уст. ЮЗ-17/7.  
Звільнення: 30.ХІ.1983 р. 
Хвороби: 

Родина: мати Олена Юріївна 
Адреса: Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Великі Лучки, вул. Мічуріна, 14. 

7-31      – 376 – 
*            Р 

ФЛОРЕСКУЛ нар.  
Зінаїда Василівна 
Професія: 
Арешт:  V.1979 р. 
Стаття: 1871 КК УРСР (Адвентистка) 
Суд: 
Вирок: 
Адреса: 
Звільнення: 
Хвороби: 

Родина: 
Адреса: Одеська обл., с. Молодіжне, вул. Виноградна, 2, кв. 17. 

7-32      – 377 – 
О 

ФРІДМАН  нар. 6.ІХ.1934 p.  
Кім Беніамінович 
Професія: інженер-електронік 
Арешт:  28.III.1981 р. в м. Києві 
Стаття: 209 КК УРСР (активіст єврейського руху) 
Суд: 
Вирок: 
Адреса: 
Звільнення: 
Хвороби: радикуліт, пахова грижа, серцева хвороба. 

Родина: мати, дружина Генрієтта, дочка Вікторія 
Адреса: матері – 252140, м. Киів-140, вул. Космічна, 12; тел. 53 60 96; дружини і дочки в 
Ізраїлю: Eli Cohen 16/8, Kiryat Yam, Israel 
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7-33     – 378 – 
P 

ХАЙЛО нар. 3.11.1955 p. Анатолій Володимирович 
Професія: 
Арешт:  1973 р. 
Стаття: 117 КК УРСР (ЄХБ) 
Суд: 
Вирок:  8 р. посил. 
Адреса:  169460, Коми АССР, Печорский р-н, ст. Чикшино, учр. ПЛ-350/1. 
Звільнення: 1981 р.  
Хвороби: 

Родина: батько Володимир Петрович (див.), мати Марія Омелянівна, 14 братів і сестер 
Адреса: 394004, Ворошиловградська обл., м. Красний Луч, шахта 22-4 біс, вул. Північна, 11. 

7-34     – 379 – 
П.          Р 

ХАЙЛО  нар. 15.IV 1932 р. Володимир Петрович 
Професія: 
Арешт:  22.ІХ.1980 р. 
Стаття: (ЄХБ, релігійна діяльність, намір емігрувати) 
Суд: 
Вирок:  примусове лікування 
Адреса:  Дніпропетровська СПЛ 
Звільнення: – 
Хвороби: 

Родина: дружина Марія Омелянівна, 15 дітей, з них 9 – неповнолітні, син Анатолій в ув'язненні – див. 
Адреса: 394004, Ворошиловградська обл., м. Красний Луч, шахта 22-4 біс, вул. Північна, 11. 

7-35     – 380 – 
Р 

ХАРЧЕНКО нар. 29.VII.1958 р. 
Григорій Миколайович 
Професія: 
Арешт:  13.VIII.1978 р. 
Стаття: 243 КК УРСР (ЄХБ, відмова від військової служби з реліг. міркувань)  
Суд: 
Вирок:  3 р. заг. 
Адреса:  Ростовская обл., Аксайский р-н, п/о Грушевское, учр. 398/6 "Д".  
Звільнення: 1981 р.  
Хвороби: 

Родина: батько Микола Мусійович, мати Катерина Михайлівна  
Адреса: Донецька обл., Добропільський р-н, м. Білицьке, вул. Свердлова, 12. 

7-36     – 381 – 
T 

ХИРХАРА  нар.  1942 р. 
Сефран 
Професія: 
Арешт:  3.11.1979 p. 
Стаття: 1871 КК УРСР (учасник кримсько-татарського національного руху, опір незаконному 

виселенню з Криму) 
Суд:  (Разом з ним: Я. БАЙТУЛЛАЄВ, І. УСТА, Л. БЕКІРОВ) 
Вирок:  3 р. заг. 
Адреса:  Запорізька обл., м. Вольнянськ. уст. ЯЯ-310/20-10 "А" 
Звільнення: 3.11.1982 р. 
Хвороби: 

Родина: 
Адреса: Кримська обл., Красногвардійський р-н, с. Некрасове, радгосп "Більшовик". 

7-37     – 382 – 
Р 
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ХЛІВНИЙ  нар. 19.ХІ.1921 р. 
Михайло Іванович 
Професія: 
Арешт:  22.11.1974 р. 
Стаття: 138, 209 КК УРСР і ін. (ХВЄ-П, релігійна діяльність) 
Суд: 
Вирок:  5 р. сув. + 5 р. засл. (Раніше: 1944-54, 1957-62 за реліг. діяльність). 
Адреса: заслання – 678620, ЯАССР, Усть-Майский р-н, пос. Усть-Мая, ул. Октябрьская, 20, кв. 1.  
Звільнення: 22.11.1984 p.  
Хвороби: 

Родина: дружина з 8-ма дітьми. 
Адреса: 329203, Миколаївська обл., Миколаївський р-н, с. Новобогданівка 

7-38     – 383 – 
ХМАРА  нар.  1937 р. 

Степан Ількович 
Професія: лікар-стоматолог 
Арешт:  31.III.1980 р. 
Стаття: 62, 150 КК УРСР (видання ж. "Український вісник") 
Суд:  15-24.ХІІ.1980 p., Львівський обл. суд (суддя КРЮЧКОВ-ДВОРЕЦЬКИЙ,  

прок. В. ДОРОШ, адв. СТЕПАНЕНКО)  
Вирок:  7 р. сув. + 5 р. засл. (Разом з ним: В. ШЕВЧЕНКО, О. ШЕВЧЕНКО)  
Адреса:  Перм-35 
Хвороби: 

Родина: дружина Тамара, син Роман (1967 р. нар.), дочка Соломія (1973 р. нар.). 
Адреса: 292210, Львівська обл., м. Червоноград, вул. 50-річчя СРСР, 32, кв. 17. 

7-39     – 384 – 
ХОБТА  нар.  1917-1918 р. 

Петро Макарович 
Професія: метеоролог 
Арешт:  Х.1973 р. 
Стаття: 62 ч. 1 КК УРСР (написання критичних статтей до газет, спроба звернутися до 

А.Д. САХАРОВА, передавання рукопису за кордон) 
Суд: 
Вирок:  6 р. сув. + 3 р. засл. 
Адреса:  заслання 
Звільнення: Х.1982 р. 
Хвороби: 

Родина: дві сестри 
Адреса: його – в м. Києві, однієї сестри – в м. Володимирі, другої – в Нью-Йорку, США. 

7-40     – 385 – 
P 

ХОДАКІВСЬКИЙ  нар.  1929 p. 
Дмитро Васильович 
Професія: 
Арешт:  поч. 1973 р. 
Стаття: 209 КК УРСР (ХВЄ-П, релігійна діяльність) 
Суд:  (Разом з ним: А. ВИГОВСЬКИЙ, П. ЗАЛЕВСЬКИЙ, П. ПРИВЕДЕНЮК).  
Вирок:  5 р. сув. + 5 р. засл. 
Адреса:  заслання – Томська обл.  
Звільнення: наприкінці 1982 р.  
Хвороби: 

Родина: дружина Вероніка Архипівна 
Адреса: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Воровського, 15. 

7-41     – 386 – 
П           У 

ХОМ’ЯК  нар.  1924 р. 
Іван Г. 
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Професія: 
Арешт:  1954-1956 р. 
Стаття: 58 КК РРФСР (ОУН-УПА) 
Суд: 
Вирок:  примусове лікування 
Адреса:  Дніпропетровська СПЛ, переведено до СПЛ чи ПЛ? 
Звільнення: – 
Хвороби: 

Родина:  
Адреса: 

7-42     – 387 - 
Р 

ЦЕРА  нар. 30.III.1950 р. 
Іван Дмитрович 
Професія: 
Арешт:  27.VII.1980 р. 
Стаття: 1871 КК УРСР (ЄХБ, релігійна діяльність) (Разом з ним: В. БЕЗСОНОВ)  
Вирок:  2 р. заг. 
Адреса:   329412, Миколаївська обл., Снігурівський р-н, с. Центральне, уст. ИН-316/5-5.  
Звільнення: 27.VII.1982 р.  
Хвороби: 

Родина: дружина Ганна Михайлівна, 3 дітей.  
Адреса: 274000, м. Чернівці, вул. Курська, 4, кв. 3. 

РІЗНЕ 
Просимо виправити помилки в попередніх випусках ВІСНИКА: 

7-43 У ВІСНИКУ-3 за 1981 р. в покажчику імен (стор. 45) надруковано: ГАРУС Любов Яківна 3-12. 
Просимо виправити на 3-14. 

7-44 У ВІСНИКУ-4 за 1981 р. під фотографією (стор. 9) допущено помилку в прізвищі 
ПОНОМАРЬОВ. 

7-45 У ВІСНИКУ-4 за 1981 р. в покажчику імен (стор. 31) надруковано: ЧУЙКО Богдан 4-1. Має 
бути: ЧУЙКО Богдан 4-18. 

7-46 В покажчику імен ВІСНИКА-6 за 1981 р. замість Р помилково надруковано С. 

ПОКАЖЧИК ІМЕН 
А 

АБРАМЕНКО Л. М. 7-1  
АЛЬТЕРМАН 7-4  
АНТОНІВ Олена 7-23 

Б 
БАДЗЬО Юрій 7-5  
БАЙТУЛЛАЄВ Я. 7-36  
БАЛАЦЬКИЙ А.М. 7-6  
БАНЄВ І. М., майор КДБ (Київ) 7-5  
БЕЗСОНОВ В. 7-42  
БЕКІРОВ Л. 7-36  
БЕРЕНШТЕЙН Йосип 7-8  
БЕРЕНШТЕЙН Фаїна 7-8  
БОЙЧУК, кап. міліції (м. Ворошиловград) 7-6  
БОННЕР Є. 7-16  
БОРОНА 7-6  
БОУХЕР Емілія 7-28  
БРЕЖНЄВ Л. І. 7-16  
БУР’ЯН В. І., ст. лейт. РВВС (м. Одеса) 7-4 

В 
ВИГОВСЬКИЙ А. 7-40 

Г 
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ГАВРИЛОВИЧ А. В., слід. (м. Одеса) 7-4  
ГАРУС Любов Яківна 7-43  
ГЕРМАНЮК С. Г. 7-6  
ГОГОЛЄВ Л. Д. 7-1  
ГОЛОВАНЬ 7-1  
ГОНТАР І. Т. 7-6  
ГОРИНЬ Андрій 7-1  
ГРИФФІН Патрик 7-3 

Ґ 
ҐІНЗБУРГ О. 7-16 

Д 
ДЕШКО М. 7-30 
ДЖАКОБІ Д. 7-16 
ДЖЕКСОН, сенатор (США) 7-16 
ДОРОШ В., прокурор (м. Львів) 7-38 
ДРІБНОХОД Олександр І. 7-6 

Є 
ЄВТУШЕНКО Є. 7-4 

З 
ЗАЛЕВСЬКИЙ П.7-40  
ЗУБКО Станіслав 7-2, 7-8 

К 
КАВЕШНІКОВ В. І., прок. Дарницького р-ну (Київ) 7-8 
КАЛИНЕЦЬ Ігор 7-22 
КАРПЕНКО, адв. (Київ) 7-1 
КИРИЧЕНКО Світлана 7-5 
КИСЛИК Володимир 7-7 
КИТОВ 7-24 
КОФМАН Аврелій Григорович 7-4 
КОФМАН Любов 7-4 " 
КОФМАН Ольга Рувимівна 7-4 
КРАСІВСЬКИЙ Зіновій 7-23 
КРЮЧКОВ-ДВОРЕЦЬКИЙ, суддя (м. Львів) 7-38 
КУЗНЄЦОВ Е. 7-16 

Л 
ЛАКОТОШ П. 7-30 
ЛЕМЕЛЬМАН Валерій 7-4 
ЛЕМЕЛЬМАН Генрієтта Олександрівна 7-4 
ЛЕМЕНТАРЧУК 7-1 
ЛЕНІН В. 7-3 
ЛЕСІВ Ярослав 7-12 
ЛОБАНЬ, нач. РВВС (м. Дергачі Харків, обл.) 7-6 
ЛОХВИЦЬКА Лариса Юріївна 7-1 
ЛУПИНІС Анатолій 7-17 
ЛУПИНІС Іван Трохимович 7-17 
ЛЯШКО Олександр 7-25 

М 
МАЙБОЖЕНКО В. Н., суддя (Київ) 7-1  
МАКАРЕНКО, адв. (Київ) 7-1  
МАРИНЧЕНКО Іван 7-3, 7-19  
МАРМУС Володимир 7-24  
МАРМУС Микола 7-26  
МАРЧЕНКО Валерій 7-25  
МЕШ Я. 7-4 
МИЛЯВСЬКИЙ Леонід Ізраїлович 7-1  
МИЛЯВСЬКИЙ Олексій 7-1  
"МІЩЕНКО", працівник КДБ (Київ) 7-8  
МОРОЗ-СИМЧИЧ Раїса 7-15  
МУРЖЕНКО Олексій 7-16 
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Н 
НАБОКА Надія 7-1  
НАБОКА Сергій Вадимович 7-1  
НЕПОМНЯЩА Євгенія 7-4  
НАПОМНЯЩА Іда 7-4  
НЕПОМНЯЩИЙ Марко 7-4 

О 
ОСАДЧИЙ Мхайло 7-21 

П 
ПАРХОМЕНКО Н. 7-1  
ПИЛИПЕНКО 7-1  
ПОНОМАРЬОВ 7-44  
ПОПАДЮК Зорян 7-20  
ПРИВЕРЕДНИК П. 7-40 

Р 
РЕЙГАН Р. 7-16  
РУДЕНКО Раїса 7-5 

С 
САЖНОВ П. В. 7-6 
САФАНОВА, адв. (Київ) 7-1 
САХАРОВ, А. Д. 7-16, 7-39 
СВІЧКАР А. Т. 7-6 
СИМЧИЧ Мирослав 7-15 
СОЛЖЕНІЦИН О. 7-16 
СТАСІВ-КАЛИНЕЦЬ Ірина 7-22 
СТЕПАНЕНКО 7-38 
СТРУКОВ, РВВС (м. Дергачі Харків. обл.)7-6 

Т 
ТАНЦЮРА В. Б., слід. Київської прокурат. 7-1  
ТЕРЕЩЕНКО 7-8  
ТИХИЙ Олексій Іванович 7-13 
ТКАЧ С. Н. 7-1  
ТОКАР Давид 7-9 

У 
УСТА І. 7-36 

Ф 
ФАРБИШЕВСЬКИЙ Іван Петрович 7-27 
ФЕДОРЕНКО, адв. (Київ) 7-1 
ФЕДОРЕНКО Василь Петрович 7-28 
ФЕДОРОВ Юрій 7-16 
ФЕДЮК Василь 7-29 
ФЕНЧАК Василь Васильович 7-30 
ФЕНЧАК Олена Юріївна 7-30 
ФЛОРЕСКУЛ Зінаїда Василівна 7-31  
ФРІДМАН Вікторія 7-32  
ФРІДМАН Генрієтта 7-32  
ФРІДМАН Кім Беніамінович 7-32 

X 
ХАЙЛО Анатолій Володимирович 7-33, 7-34  
ХАЙЛО Володимир Петрович 7-33, 7-34  
ХАЙЛО Марія Омелянівна 7-33, 7-34  
ХАРЧЕНКО Григорій Миколайович 7-35  
ХАРЧЕНКО Катерина Михаїлівна 7-35  
ХАРЧЕНКО Микола Мусійович 7-35  
ХИРХАРА Сефран 7-36  
ХЛІБНИЙ Михайло Іванович 7-37  
ХМАРА Роман 7-38  
ХМАРА Соломія 7-38  
ХМАРА Степан Ількович 7-38  
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ХМАРА Тамара 7-38  
ХОБТА Петро Макарович 7-39  
ХОДАКІВСЬКА Вероніка Архипівна 7-40  
ХОДАКІВСЬКИЙ Дмитро Васильович 7-40  
ХОМ’ЯК Іван Г. 7-41 

Ц 
ЦЕРА Ганна Михайлівна 7-42  
ЦЕРА Іван Дмитрович 7-42 

Ч 
ЧАЙКА, нач. ВС-389/35 7-10 
ЧЕРНЯВСЬКА Інна Борисівна 7-1  
ЧУЙКО Богдан 7-45 

Ш 
ШАТРАВКА Олександр 7-18 
ШЕВЧЕНКО В. 7-38 
ШЕВЧЕНКО О. 7-38 
ШУБІН В. І., майор РВВС (Тюменська обл.) 7-24 
ШУМУК Данило 7-14 
ШУТЬКО, п/п РВВС (м. Артемівськ Ворошиловградської обл.) 7-6 

Щ 
ЩЕРБАКОВ 7-1 


