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ЗАКОРДОННЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО УКРАЇНСЬКОЇ ГЕЛЬСІНСЬКОЇ ГРУПИ 

ВІСНИК РЕПРЕСІЙ В УКРАЇНІ 
Редактор-упорядник Надія Світлична 

Випуск 10 
Жовтень 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. 

У ВІСНИКУ-9/81 ми закінчили друкувати СПИСОК ПЕРЕСЛІДУВАНИХ, окрім доповнень і змін, які 
сталися протягом 1980-81 pp. Маємо надію видати цей список окремо, враховуючи зміни і доповнення. 

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 
Тел. (201-371-6361. 

ПОЯСНЕННЯ ДЕЯКИХ СКОРОЧЕНЬ,  
ВЖИВАНИХ У ВІСНИКУ-10/81 
АРСР – Автономна Радянська соціалістична Республіка 
ВТУ – виправно-трудова установа (теперішня назва концтабору) 
вул. – вулиця 
г. – рос. город – місто 
газ. – газета 
ген. – генерал 
див. – дивись 
ЄХБ – Євангельські християни-баптисти 
зав. – завідувач 
заст. – заступник 
кап. – капітан 
кв. – квартира 
КДБ – Комітет Державної Безпеки при Раді Міністрів 
КК – кримінальний кодекс 
крб. – карбованець 
лейт. – лейтенант 
м. – місто 
МВС – Міністерство Внутрішніх Справ 
нар. – народився (-лась) 
нач. – начальник 
обл. – область, обласний 
Облвиконком – Обласний виконавчий комітет (ради трудящих) 
оперчастина – оперативна частина 
р-н – район 
санчастина – санітарна (медична) частина 
с. – село 
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см – сантиметр 
спецкор – спеціальний кореспондент 
ст. – стаття 
ст. лейт. – старший лейтенант 
США – Сполучені Штати Америки 
УВС – Управління Внутрішніх Справ 
УВТУ – Управління виправно-трудових установ 
УКДБ – Управління Комітету Державної Безпеки при Раді Міністрів 
ул. – рос. улица – вулиця 
УРСР – Українська Радянська соціалістична Республіка  
уст. – установа  
ч. – частина 

ХРОНІКА РЕПРЕСІЙ 
10-1 6 вересня 1981 року знову заарештовано лікаря-фтизіатра Миколу Григоровича 

ПЛАХОТНЮКА (див. 1981, 5-26 і раніше). Арештові передували такі події: На початку вересня Микола 
ПЛАХОТНЮК, який перебував у Черкасах на курсах підвищення кваліфікації, пішов, на доручення 
начальства лікарні, до міської бібліотеки, де зустрів, нібито ненароком, знайомого з часу свого перебування 
в психіатричній лікарні м. Сміла В.І. СОКОЛОВА, що був на виправно-примусовій роботі при "будові 
народного господарства" в Черкасах. Добрий і чутливий ПЛАХОТНЮК вислуховував у божевільні 
розповіді СОКОЛОВА, але коли той украв у нього годинник, він перестав з ним спілкуватися. Тепер 
СОКОЛОВ палко просив вибачення за свою "слабкість", хотів знову зустрітися і просив ПЛАХОТНЮКА 
написати цидулку до його начальника, щоб той відпустив його на суботу й неділю в гості до 
ПЛАХОТНЮКА. СОКОЛОВУ близько 25 років. 

 
На знімках, зроблених у грудні 1979 року, Микола ПЛАХОТНЮК у Черкаській обласній психіатричній 

лікарні м. Сміла, де він примусово шив торбинки. Знімки публікуються вперше. 
4 вересня в кімнату напроти ПЛАХОТНЮКОВОЇ в гуртожитку, де він мешкає, поселилися якісь люди, 

що назвали себе будівельниками. В суботу 5 вересня М. ПЛАХОТНЮК, як завжди, поїхав відвідати свою 
наречену Велентину ЧОРНОВІЛ, яка вчителює в с. Вільхівець Звенигородського р-ну Черкаської області 
(див. 1981, З і раніше). Повернувшись увечері 6 вересня, М. ПЛАХОТНЮК застав у гуртожитку 
СОКОЛОВА, який приїхав ще вранці 5-го. З огляду на пізній час, СОКОЛОВ попросився ночувати і 
ПЛАХОТНЮК дозволив йому. Близько 11-ї год. вечора один з "будівельників" викликав міліцію, а двоє 
інших виламали двері і вдерлися до Миколиної кімнати. СОКОЛОВ демонстративно лежав у ліжку, аж доки 
через півгодини прибула міліція й арештувала ПЛАХОТНЮКА, звинувативши в гомосексуалізмі, (ст. 122 ч. 
2 КК УРСР). Свідками в його справі виступають "будівельники" (які одразу ж спровадилися з гуртожитку) і 
знайомий ПЛАХОТНЮКА з психіатричної лікарні Е.В. ЗЕКУНОВ, який підтверджує ще одне 
звинувачення, пред'явлене ПЛАХОТНЮКОВІ, – в споюванні неповнолітніх. Справу веде слідчий 
В.П. ІЩЕНКО. Микола ПЛАХОТНЮК не визнає своєї провини і пише скарги до вищих інстанцій. 

З0 вересня 1981 року М. ПЛАХОТНЮКА відвезли до Черкаської обласної психіатричної лікарні на 
експертизу, яка визнала його осудним. 

10-2 22 жовтня 1981 року в Києві заарештовано Надію ЛЕБЕДЄВУ (1927 p. нар.). Н. 
ЛЕБЕДЄВА протягом ряду років марно домагалася дозволу емігрувати з СРСР, бо вважала, що вона не 
може вільно сповідати свою віру (вона – євангельська християнка-баптистка). У день арешту Н. 
ЛЕБЕДЄВОЇ в її однокімнатній квартирі, де вона жила з чоловіком і 4-ма дітьми, зробили обшук. У другій 
половині жовтня 1981 року обшуки пройшли в десяти будинках київських баптистів. Вилучено Біблії та 
релігійну літературу. 
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10-3 29 липня 1981 року в Харкові заарештовано баптиста Валентина Олександровича 
СИСОЄВА. Раніше до нього застосовували адміністративні арешти на кілька діб. Його дружина Надія 
Іванівна мешкає за адресою: 316013, м. Кіровоград, вул. Котовського, 41. 

Суд, який відбувся в Харкові, засудив В. СИСОЄВА до 1 року таборів загального режиму. 

10-4 19 вересня 1981 року в Києві засуджено служителя Церкви ЄХБ Якова Єфремовича 
ІВАЩЕНКА (див. 1981, 6-1). Вирок: 4 роки таборів загального режиму і 4 роки заслання. Дружина 
ІВАЩЕНКА довідалася про суд щойно після його закінчення. 

10-5 4 травня 1981 року Хмельницький обласний суд засудив адвентисток Федору ПАЗЮК і 
Килину ЯРМОЛОВИЧ (див. 1981, 9-35). Вирок – по 1,5 року таборів кожній. 

10-6 19-22 червня 1981 року у Вінниці відбувся суд над баптистом Євгеном Терентійовичем 
ЧЕРЧИКОМ. Вирок: 1,5 року таборів. Його родина мешкає за адресою: м. Вінниця, вул. Рильського, 32. 
16 липня 1980 року в хаті Є. ЧЕРЧИКА відбувся обшук. 

10-7 Стали відомі вироки таким адвентистам (місце суду й інші подробиці невідомі): Іван ДАНКО 
– 1 рік таборів (суд відбувся в червні 1981 року); Марія ДАНКО – 2 роки таборів (суд 30 червня 1981 
року); відбулися також суди над Галиною ДОЛБИНЬОВОЮ (в червні 1981 року) й Іллею АЦУТОЮ 
(1981, 3 – суд відбувся в Києві), однак вироки ще невідомі. 

10-8 Слідчий СТОРОЖЕНКО, який веде справу Олександра ПАРИЦЬКОГО (див. 1981, 9-2 і 
раніше) викликав вісім друзів ПАРИЦЬКОГО, харківських євреїв-відмовників, що підписали разом з ним у 
1980 році відкритий лист, який тепер інкримінують О. ПАРИЦЬКОМУ. Серед викликаних економіст Давид 
СОЛОВЕЙЧИК (див. 1981, 8-8), нар. 1939 p., електрик Олександр ГОРШУНСЬКИЙ (нар. 1938 p.), 
радіоінженер Анатолій ДАВИД (нар. 1939 p.). Всім їм запропонували підписати заяву, в якій лист 
засуджується як "антирадянський і наклепницький". Цю вимогу супроводжували погрозами. Її виконали всі, 
крім Д. СОЛОВЕЙЧИКА. 

У Харкові на кількох заводах відбулися збори, на яких поіменно засуджували харківських "сіоністів" та 
їхню діяльність. 

25 вересня 1981 року Поліну ПАРИЦЬКУ, дружину ув’язненого О. ПАРИЦЬКОГО, зняли з поїзда, 
яким вона мала намір їхати до Москви, та обшукали. У неї було вилучено звернення до західних учених і до 
жінок Заходу з проханням підтримати її чоловіка, а також копію колективного листа 1980 року, який 
інкримінують її чоловікові. 28 вересня 1981 року П. ПАРИЦЬКУ викликали до обласної прокуратури, де 
вона дістала попередження про відповідальність, якщо продовжуватиме свою діяльність на захист чоловіка. 
Від дочки О. ПАРИЦЬКОГО Дорини вимагають написати зречення від батька, погрожуючи в разі відмови 
забрати її від батьків. 

10-9 Незважаючи на адміністративні арешти серед євреїв, які хотіли покласти вінки в Бабиному Яру 
в Києві (див. 1981, 9-8), чотирьом одеситам все ж вдалося приїхати до Києва, покласти вінки в Бабиному 
Яру і прочитати Кадиш. Вони залишили Бабин Яр і не були заарештовані. Крім киян С.ЄФАНОВОЇ й 
В. ТЕРЕЩЕНКА, арештували на 15 діб також москвичів Олексія ЛОРЕНЦСОНА і Валерія КАНЕВСЬКОГО 
та на 10 діб ленінградців Михайла ЕЛЬМАНА і Павла АСТРАХАНА. Москвичів Олега ПОПОВА і 
Володимира МАГАРИКА зняли з поїзда, москвичів Є. НАРТОВУ і Є. РАВИЧА, які вже прибули до Києва, 
відправили назад до Москви. 

23 жовтня 1981 року Московська Гельсінська група прийняла документ № 184 "40-ва річниця масових 
розстрілів євреїв у Бабиному Яру". 

10-10 Пройшли обшуки в адвентистів: 28 липня 1981 року в Києві у Людмили БІРЮКОВОЇ й Лоїди 
ТАРАСЕНКО, 29 липня 1981 року в Хмельницькій області в Петра ЛОБЧУКА. 

10-11 2 березня 1981 року двох п’ятдесятників – Василя ШИЛЮКА і Павла ПАВЛІВЦЯ – 
поштрафували на 50 крб кожного за "проведення вдома релігійного богослуження забороненої 
незареєстрованої секти п’ятдесятників". 

10-12 20 березня 1981 року в м. Рівне були проведені обшуки в трьох п’ятдесятників: ЛЕЖНЯКА Іллі 
Кононовича (вул. Котика, 26) – обшук провадили дільничний міліціонер старший лейтенант міліції 
МЕТЧИШИН Н.К. з працівниками КДБ, які категорично відмовилися назвати свої прізвища і звання; 
ШИЛЮКА Василя Степановича (вул. Віденська, 33, кв. 45) – обшук провадив капітан міліції ФУРС і 
працівники КДБ, які відмовилися назвати себе; ШКАРБИ Володимира Дмитровича (вул. Вінницька, 79). 

Під час обшуку було вилучено: Біблії, Євангелії, збірки релігійних гімнів – усього близько 50 
примірників, а також фотокопії релігійних пісень (50 аркушів розміром 18х24 см), листи родичам і 
невідправлені листи до родичів, записники з цитатами із Біблії та виписки біблійних текстів. 

НОВИНИ ПРО НЕВІЛЬНИКІВ 
1. У тюрмах і в таборах 
10-13 Цензор Чистопольської тюрми – лейт. ЗАЗНОБІН, заст. нач. оперчастини. Зав. санчастиною в 
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тюрмі – НОВІКОВ. 
10-14 Начальник УВС при Пермському Облвиконкомі – ген. І. В. МАЖУРА. Заст. нач. УВТУ УВС 

при Пермському Облвиконкомі – ШЕВЧЕНКО. Нач. медвідділу цього УВС – П’ЯНКОВ. Нач. відділу 
нагляду за додержанням законності в ВТУ прокуратури Пермської обл. – мол. радник юстиції 
А.Н. БОЛЬШАКОВ (адреса: 614600, г. Пермь, ул. Луначарского, 60). 

10-15 Начальник уст. ВС-389 (пермські політичні табори) – Н.В. ХОРЬКОВ. 

10-16 Повідомлення 1981, 9-3 про суд над Раїсою РУДЕНКО неточне. Суд відбувся ще влітку, точна 
дата невідома. 11 вересня 1981 року Р. РУДЕНКО вже прибула до жіночого політичного табору ЖХ-385/3-
4 в Мордовії. Її чоловіка, керівника Української Гельсінської групи Миколу РУДЕНКА, який був у 
чоловічій зоні того табору (ЖХ-385/3-5), вивезли з Мордовії на Урал. 

10-17 Від перших днів перебування в таборі Сергія НАБОКИ (див. 1981, 9-22 і раніше) йому 
поставлено умови: 

– заборона говорити будь-кому про свою статтю і звинувачення; 
– заборона з ким-небудь спілкуватися (тобто подовгу розмовляти); 
– заборона будь-що записувати (щоденник особистих записів у нього забрали в перший же день). У 

НАБОКИ хворе серце, і в таборі першого дня він мав звільнення від роботи, але заст. нач. табору КОЗАК, 
запитавши про його стан здоров’я, сказав: "Ну, раз ви такий хворий – працюватимете на шкідливому 
виробництві, подихаєте випарами кислот у гальванічному цеху. Не треба було зводити наклепів!" 

У жовтні 1981 року табірні лікарі приписали перевести НАБОКУ на легке виробництво, однак 
адміністрація це ігнорує. 

У таборі серед адміністрації панує сімейність, що допомагає визначати неписані закони та порушувати 
правила внутрішнього розпорядку (наприклад, відмова адміністрації приймати рекомендовані листи). Брат 
начальника табору РЕБЕЗНЮК працює начальником цеху на виробництві. Його родич – у табірній 
санчастині. Дружина капітана МАЄВСЬКОГО викладає в школі. Начальник загону ст. лейт. ЖУКОВСЬКИЙ 
прихильний до гомосексуалістів. Табір вважається зразково-показовим. 

10-18 30 жовтня 1981 року в політичних таборах Мордовії і Пермської області, в Чистопольській 
тюрмі та деяких кримінальних таборах, де перебувають політв’язні, відбулися колективні голодівки у 
зв’язку з Днем Політв’язня в СРСР, відзначуваним уже 8-ий раз, починаючи від 1974 року. У пермському 
таборі № 36 Юрій ФЕДОРОВ, Віктор НЄКІПЄЛОВ і Генріх АЛТУНЯН (див. 1981, 8-26 і раніше) провели 
триденну голодівку 28-30 жовтня, вимагаючи визнати статус політв’язня. У зв’язку з Днем Політв’язня в 
СРСР у Москві відбулася пресконференція Московської Гельсінської групи. 

10-19 Наприкінці жовтня 1981 року група в’язнів з пермського табору ВС-389/37, серед яких двоє 
політв’язнів з України (лікар А. КОРЯГІН – див. 1981, 8 і раніше, та журналіст В. ШЕВЧЕНКО – див. 1981, 
8-52 і раніше), написали "Заяву для преси" про публікації в радянській пресі розвінчувальних статей проти 
дисидентів. Як приклад, вони, нагадують про лист Зиновія ДОВГАНИЧА й інтерв’ю спецкорів 
Г. ВАСИЛЬЄВА та Р. ГЕРМАНА з А. ВОЛОШИНОМ із 36-го пермського табору, опубліковані в 1979 році 
в журналі МВС "К новой жизни", та ст. К. КИРИЛОВА "Амнистия – служанка спецслужб" у газ. 
"Известия" 20.III.1981 р., де використовують виступи в’язнів Г. КОНОНОВА й А. НОВІКОВА проти 
М. РУДЕНКА, ОСІПОВА і БАДЗЯ. Автори "Заяви для преси" додають текст чергового відкритого листа 
в’язня МАГДЄЄВА до "Литературной газеты" і в КДБ, який він написав і вислав адресатам для 
компрометації правозахисників. 

10-20 Серед інших політв’язнів, які брали участь у голодівці 30 жовтня 1981 року – в’язень 
Мордовського табору ЖХ-385-5 Євген АНЦУПОВ (див. 1981, 8-2 і раніше). 

2. У божевільнях 
10-21 Ганна МИХАЙЛЕНКО (див. 1981, 9-26 і раніше) перебувала в Харківській обласній 

психіатричній лікарні за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, с. Стрілеча. 
10-22 Жовтневий випуск 1981 року AFL-CIO Free Trade Union News органу профспілки AFL-CIO 

(США), надрукував заклик з вимогою негайно звільнити Володимира КЛЕБАНОВА, ув’язненого 
засновника першої в СРСР вільної профспілки (див. 1981, 3 і раніше). Петицію захисту пустили в хід члени 
паризького Міжнародного комітету противників репресій, які дотепер зібрали чимало підписів членів різних 
шахтарських проспілок і державних діячів Європи. Текст петиції закінчується словами: "Ми не можемо 
миритися з тим, що КЛЕБАНОВА піддають найстрашніим тортурам за бажання ствердити і впровадити в 
життя незаперечне право робітників на створення власних організацій, незалежних від уряду, партій і 
церков. Ми вимагаємо від влади СРСР негайно звільнити Володимира КЛЕБАНОВА!" 

3. На засланні 
10-23 Адреса прокуратури Бурятської АРСР, де відбувають заслання, серед інших, українські 

політв’язні Євген СВЕРСТЮК (див. 1981, 8-33 і раніше) та Василь ЛІСОВИЙ з родиною (див. 1981, 6-34 і 
раніше): 670000, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 23. Начальник слідчого відділу УКДБ Бурятської АРСР – 
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І.С. ПРОЗОРОВ. 

10-24 До політичного засланця Богдана РЕБРИКА (див. 1981, 6-32 і раніше) приїздили в заслання 
дружина і дочка. Богдан РЕБРИК працює в будівельній бригаді теслею. 

РІЗНЕ 
Просимо виправити неточності і помилки, допущені в попередніх випусках ВІСНИКА. 

10-25 У ВІСНИКУ-2/81, в повідомленнях 2-3 і 2-193 має бути БОНДАРЧУК, а не БОДНАРЧУК. У 
покажчику імен виправляти не треба. 

10-26 У ВІСНИКУ-2/81, картка 281(2-250) – ПОЦІЛУЙКО Л.К.) в повідомленні про раніше 
відбутий термін переставлено цифри: має бути 1946, а не 1964, як надруковано. 

10-27 3 технічних причин цілком випало (пропущено) повідомлення 2-18 у ВІСНИКУ-2/81. 
Повідомлення мало бути таке: 

"29 січня 1981 року дружині Юрія БАДЗЯ (див. 1981, 1 і раніше) Світлані КИРИЧЕНКО в КДБ УРСР 
зробили попередження за Указом від 25 грудня 1972 року. 3 лютого таке саме попередження в Київському 
УКДБ зробили Михайлині КОЦЮБИНСЬКІЙ (див. 1981, 1 і раніше). Обидві відмовилися підписувати 
протоколи". 

У покажчику імен посилання на 2-18 є. Нумерації також міняти не треба. 

10-28 У покажчику імен ВІСНИКА-2/81 замість КАЗНОВСЬКА-КАСАНОВА має бути 
КОЗНАРСЬКА-КАСАНОВА. 

10-29 У ВІСНИКУ-3/81, картка 291 (3-222— РЕБРИК Б. В.) в адресі заслання треба виправити назву 
селища на Кенбидаик. 

ПОКАЖЧИК ІМЕН 
А 

АЛТУНЯН Генріх 10-18  
АНЦУПОВ Євген 10-20  
АСТРАХАН Павло 10-9  
АЦУТА Ілля 10-7 

Б 
БАДЗЬО Юрій 10-19, 10-27  
БІРЮКОВА Людмила 10-10  
БОЛЬШАКОВ А. Н., прок. (м. Перм) 10-14  
БОДНАРЧУК 10-25  
БОНДАРЧУК 10-25 

В 
ВАСИЛЬЄВ Г. 10-19  
ВОЛОШИН А. 10-19 

Г 
ГЕРМАН Р. 10-19  
ГОРШУНСЬКИЙ Олександр 10-8 

Д 
ДАВИД Анатолій 10-8  
ДАНКО Іван 10-7  
ДАНКО Марія 10-7  
ДОВГАНИЧ Зиновій 10-19  
ДОЛБИНЬОВА Галина 10-7 

Е  
ЕЛЬМАН Михайло 10-9 

Є  
ЄФАНОВА С. 10-9 

Ж 
ЖУКОВСЬКИЙ, ст. лейт. 10-17 

З 
ЗАЗНОБІН, лейт. (Чистополь, тюрма) 10-13  
ЗЕКУНОВ Е.В. 10-1 

І 
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ІВАЩЕНКО Яків Єфремович 10-4  
ІЩЕНКО В.П. 10-1 

К 
КАЗНОВСЬКА-КАСАНОВА 10-28  
КАНЕВСЬКИЙ Валерій 10-9 
КИРИЛОВ К. 10-19  
КИРИЧЕНКО Світлана 10-27  
КЛЕБАНОВ Володимир 10-22  
КОЗАК 10-17 
КОЗНАРСЬКА-КАСАНОВА 10-28  
КОНОНОВ Г. 10-19  
КОРЯГІН А. 10-19  
КОЦЮБИНСЬКА Михайлина 10-27 

Л 
ЛЕБЕДЄВА Надія 10-2  
ЛЕЖНЯК Ілля Кононович 10-12  
ЛІСОВИЙ Василь 10-23  
ЛОБЧУК Петро 10-10  
ЛОРЕНЦСОН Олексій 10-9 

М 
МАГАРИК Володимир 10-9 
МАГДЄЄВ 10-19 
МАЄВСЬКИЙ, кап. 10-17 
МАЖУРА І. В., ген. (м. Перм) 10-14 
МЕТЧИШИН Н. К., ст. лейт. міліції (м. Рівне) 10-12 
МИХАЙЛЕНКО Ганна 10-21 

Н 
НАБОКА Сергій 10-17 
НАРТОВА Є. 10-9 
НЄКІПЄЛОВ Віктор 10-18 
НІВІКОВ, зав. санчаст. (Чистополь, тюрма) 10-13 
НОВІКОВ А. 10-19 

О 
ОСІПОВ 10-19 

П 
ПАВЛІВЕЦЬ Павло 10-11 
ПАЗЮК Федора 10-5 
ПАРИЦЬКА Дорина 10-8 
ПАРИЦЬКА Поліна 10-8 
ПАРИЦЬКИЙ Олександр 10-8 
ПЛАХОТНЮК Микола Григорович 10-1 
ПОПОВ Олег 10-9 
ПОЦІЛУЙКО Л. К. 10-26 
П'ЯНКОВ, нач. медвідділу УВС (Перм. Облвиконком) 10-14 

Р 
РАВИЧ Є. 10-9  
РАТУШНИЙ Анатолій 10-7  
РЕБРИК Богдан 10-24, 10-29 
РЕБЕЗНЮК 10-17 
РУДЕНКО Микола 10-16, 10-19 
РУДЕНКО Раїса 10-16 

С 
СВЕРСТЮК Євген 10-23 
СИСОЄВ Валентин Олександрович 10-3 
СИСОЄВА Надія Іванівна 10-3 
СОКОЛОВ В. І. 10-1 
СОЛОВЕЙЧИК Давид 10-8 
СТОРОЖЕНКО, слід. Харків, прокурат. 10-8 

Т 
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ТАРАСЕНКО Лоїда 10-10  
ТЕРЕЩЕНКО В. 10-9 

Ф 
ФЕДОРОВ Юрій 10-18 
ФУРС, кап. міліції (м. Рівне) 10-12 

X 
ХОРЬКОВ Н. В. 10-15 

Ч 
ЧЕРЧИК Євген Терентійович 10-6  
ЧОРНОВІЛ Валентина 10-1 

Ш 
ШЕВЧЕНКО, заст. нач. УВТУ УВС (Перм. Облвиконкому) 10-14 
ШЕВЧЕНКО В. 10-19 
ШИЛЮК Василь Степанович 10-11, 10-12 
ШКАРБА Володимир Дмитрович 10-12 

Я 
ЯРМОЛОВИЧ Килина 10-5 


