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ВІСНИК РЕПРЕСІЙ В УКРАЇНІ 
Редактор-упорядник Надія Світлична 

Випуск 12 
Грудень 1981 року 

Нью-Йорк 

BIД PEДAKЦІЇ 
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- 12/81 
акад. – академік 
АС – рос. Архив Самиздата – Архів Самвидаву 
вул. – вулиця 
г. – рос. город – місто 
Ген. – Генеральний 
год. – година 
див. – дивись 
ЄХБ – Євангельські християни-баптисти 
ім. – імені 
кап. – капітан 
КДБ – Комітет державної безпеки при Раді Міністрів 
КК – Кримінальний Кодекс 
КПРС – Комуністична партія Радянського Союзу 
КПСС – рос. Коммунистическая партия Советского Союза – див. вище КПРС 
м. – місто 
МВД – рос. Министерство Внутренних Дел – Міністерство Внутрішніх справ 
нар. – народився (-лась), народження 
нач. – начальник 
Обком – Обласний комітет 
обл. – область, обласний 
облсуд – обласний суд 
ОВИР – рос. Отдел виз и регистрации – Відділ віз і реєстрацій 
ОПЛ – обласна психіатрична лікарня (загального типу) 
ПВР – Правила внутрішнього розпорядку 
ПВС – рос. Президиум Верховного Совета – Президія Верховної Ради 
ПКТ – Приміщення камерного типу (табірна тюрма) 
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пос. – рос. поселок – селище 
пред. – рос. председатель – голова 
пров. – провулок 
р-н – район 
РРФСР – Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка 
с. – село 
секр. – секретар 
см. – рос. смотри – дивись 
спец. – спеціальний 
СРСР – Союз Радянських соціалістичних Республік 
ст. – стаття  
ст. – станція  
стор. – сторінка  
стр. – рос. страница – сторінка  
УКДБ – Управління Комітету державної безпеки  
УРСР – Українська Радянська соціалістична Республіка  
УССР – рос. Украинская Советская социалистическая Республика – див. УРСР  
уст. – установа 
учр. – рос. учреждение – установа  
ЦК – Центральний Комітет  
ч. – частина  
ШІЗО – штрафний ізолятор (карцер) 

ХРОНІКА РЕПРЕСІЙ 
12-1 15 листопада 1981 року мав звільнитися з табору ОР-318/46 у м. Сарни Ровенської обл. 

член Української Гельсінської групи Ярослав ЛЕСІВ (див. 1981, 11-25 і раніше). Проте він не вийшов на 
волю. В середині 1981 року його повторно заарештували в таборі. Йому пред'явили те саме 
звинувачення, що й попереднього разу – "зберігання наркотиків" (ст. 2296 КК УРСР), але цього разу – ч. 2 
статті. Слідство тривало 6 місяців, а восени 1981 року просто в таборі відбувся суд, на якому свідками 
виступали в’язні-кримінальники та працівники адміністрації. Вирок: 5 років таборів суворого режиму. 

 

Ярослав Васильович ЛЕСІВ народився 3 січня 1943 
року в с. Лужках Долинського району Івано-
Франківської обл. в селянській родині. Закінчивши в 
1962 р. середню школу в с Витвиця, став студентом Івано-
Франківського технікуму фізичної культури, а з 1965 року 
– вчителем фізкультури в середній школі. Працював на 
Кіровоградщині. 29 березня 1967 р. був уперше 
заарештований у справі Українського Національного 
Фронту (разом із Д. КВЕЦЬКОМ, 3. КРАСІВСЬКИМ та 
ін.) і засуджений за ст. ст. 56 і 64 до шістьох років 
таборів суворого режиму. Ув’язнення відбував у 
Мордовії, а від 1970 до звільнення в 1973 р. – у 
Володимирській тюрмі. Після звільнення жив під 
адміністративним наглядом у рідному селі, пізніше – в м. 
Болехові, де працював робітником на лісокомбінаті. Після 
вступу до Української Гельсінської групи був 
заарештований удруге в листопаді 1979 році та 
засуджений за сфальшованим звинуваченням до 2 років 
таборів. (Див. "Портрети сучасників", вип. 2, присвячений 
Я. ЛЕСІВУ). Сестра Я. ЛЕСІВА Орися одружена з іншим 
членом Української 

Гельсінської групи, теж ув’язненим Іваном СОКУЛЬСЬКИМ (див. 1981, 5-72 і раніше). У Я. ЛЕСІВА з 
дружиною Стефанією Федорівною є син Тарас (1976 р. нар.). їхня адреса: 285603, Івано-Франківська 
обл., Долинський р-н, м. Болехів, вул Щорса, 14. 

12-2 12 жовтня 1981 року в м. Ковелі Волинської обл. заарештували Анатолія Борисовича 
ТУРЧЕНКА. Йому пред'явили звинувачення за ст. 1871 КК УРСР. А. ТУРЧЕНКО (нар. 20.ХІІ.1958 р.) – 
художник-плакатист і музикант оркестру. Розлучившись у серпні 1980 року з першою дружиною, він 
одружився в лютому 1981 року з громадянкою Фінляндії Ар’єю Мар'єю ЛЕХТІРАНТА. Оскільки м. Ковель 
міститься в зоні, закритій для відвідування іноземців, подружжя жило в Києві. 5 вересня 1981 року 
ТУРЧЕНКОВА дружина виїхала до Фінляндії на практику (вона – викладачка російської мови), а він 
тимчасом оселився в м. Ковелі, де мешкають його мати Людмила ТУРЧЕНКО і брат. Під час арешту в 
будинку, де він жив, зробили обшук та вилучили книги, знімки, магнітофонні стрічки (пізніше майже все 
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вилучене повернули). Одночасно з Анатолієм ТУРЧЕНКОМ заарештували і його брата, але невдовзі 
звільнили. 

А. ТУРЧЕНКА помістили до тюрми в м. Луцьку. Окрім звинувачення за ст. 1871 КК УРСР, його 
звинувачували також у "валютних операціях", але це звинувачення швидко відпало. У листопаді 1981 року 
А. ТУРЧЕНКО проходив психіатричне обстеження у Львівській ОПЛ протягом трьох тижнів. 
Експертиза визнала його осудним. 

12-3 9 листопада 1981 року заарештовано баптиста Віктора Кузьмича МОША 
(нар. 9.XI.1935 p.). Його дружина Ніна Михайлівна мешкає за адресою: Харківська обл., м. Дергачі, 
вул. Лєрмонтова, 1. 

12-4 13 листопада 1981 року заарештували Василя Івановича ЯЦЮКА (нар. 27.IV.1943 p.). 
Він – член Церкви ЄХБ, звинувачений за ст. 1871 КК УРСР. Його дружина Галина Мелетіївна з 4-ма 
дітьми мешкає за адресою: м. Луцьк, вул., 50-річчя СРСР, 105, кв. 2. 

12-5 Порушено кримінальну справу проти баптиста Бориса Володимировича ЛЯЩЕНКА 
(нар. 1959 р.) у зв’язку з його відмовою від військової присяги. Раніше, під час військової служби він 
ухилився від присяги. Тепер його мобілізували на навчальний збір і відновили вимогу принести присягу. 
Цього разу відмова Б. ЛЯЩЕНКА спричинила кримінальне переслідування. Домашня адреса Б. ЛЯЩЕНКА: 
м. Запоріжжя-99, бульвар Гвардійський, 22, кв. 20. 

12-6 14 червня 1981 року (на Зелені Свята) в лісі поблизу ст. Біличі Київської обл. розігнали 
молитовне зібрання п’ятдесятників. У розгоні брав участь загін із 180 чол. під керівництвом підполковника. 
30 чол. затримали, з них 7-ох засудили до адміністративного арешту. 

12-7 30 жовтня 1981 року відбувся обшук у Любові МУРЖЕНКО в Києві – дружини політв’язня 
Олексія МУРЖЕНКА (див. 1981, 9-24 і раніше). Перед цим, 26 жовтня, відбувся обшук у матері його 
подільника Юрія ФЕДОРОВА в Москві. 

12-8 30 червня 1981 року в Одесі пройшов обшук у Петра БУТОВА. Після обшуку його тричі 
викликали до КДБ, допитували, чи не є він кореспондентом "Хроники текущих событий". 

12-9 Одеський обласний суд задовольнив касаційну скаргу баптистки Марії ДРУМОВОЇ (див. 
1980, 11-8) на рішення народного суду м. Ізмаїл про позбавлення її материнських прав. Внаслідок нового 
розгляду справи це рішення відмінили. У новому рішенні сказано, що релігійне виховання дітей не може 
бути підставою для позбавлення батьківських прав. 

12-10 29 листопада 1981 року в Дніпропетровську на приміщенні Обкому КПРС було вивішено 
український національний прапор і плакат: "Ми солідарні з усіма, хто проти вас!". Плакат і прапор 
провисіли до 9 год. ранку. 

12-11 14 жовтня 1981 року Президія Верховної Ради СРСР видала черговий Указ про амністію. 
Амністія, як звичайно, не поширюється на цілий ряд категорій в’язнів, включно з засудженими за особливо 
небезпечні державні злочини, а також за ст. ст. 190,1 190,2 1903 та за "релігійними" статтями: 142 і 227 КК 
РРФСР, що відповідають у КК УРСР ст. ст.: 187,1 187,2 1873 і 138 та 209. 

НОВИНИ ПРО НЕВІЛЬНИКІВ 
1. У тюрмах і таборах 
12-12 7 грудня 1981 року у таборі ВС-389/36 слідчий Пермської прокуратури ТУРОВ на 

доручення Полтавського УКДБ допитував ув’язненого члена Української Гельсінської групи Мирослава 
МАРИНОВИЧА (див. 1981, 11-26 і раніше) в справі його колеги по правозахисному рухові Василя 
СТРІЛЬЦІВА (див. 1981, 11-29 і раніше), який відбував ув’язнення в уст. ОП-317/16 Полтавської обл. і мав 
звільнитися 23 жовтня ц. р. М. МАРИНОВИЧ відмовився давати покази. 

12-13 10 грудня – в День Прав Людини – багато політичних в’язнів у різних таборах і тюрмах 
оголошують голодівки, протестуючи проти порушення людських прав в СРСР. Так, 10 грудня 1981 року 
голодівку оголошував у відповідній заяві в’язень Мордовського табору ЖХ-385/3-5 Євген АНЦУПОВ (див. 
1981, 10-20 і раніше), а також в’язні уральського табору ВС-389/36 М. МАРИНОВИЧ (див. попереднє 
повід.), Олесь ШЕВЧЕНКО (див. 1981, 9-20 і раніше) та ін., вимагаючи скасувати § 33 ПВР, який забороняє 
писати заяви за інших і про інших. У своїх заявах вони підтримували також вимоги ОГОРОДНІКОВА про 
право мати Біблію та вимагали заборонити використання голоду і холоду для покарання в’язнів. У ПКТ 
голодівку оголошували Г. АЛТУНЯН (див. 1981, 11-9 і раніше), В. НЄКІПЄЛОВ (див. 1981, 10-18), 
М. РУДЕНКО (див. 1981, 11-12 і раніше). 

12-14 12 грудня з ПКТ табору ВС-389/36 помістили на 10 діб у ШІЗО політв’язня Генріха 
АЛТУНЯНА (див. попереднє повід.) за те, що вимагав поліпшення режиму утримання для інваліда Великої 
Вітчизняної війни, ув’язненого письменника Миколи РУДЕНКА. Черговий помічник начальника колонії 
кап. РАК, переодягаючи Г. АЛТУНЯНА, застосував до нього фізичне насильство – викручував руки. 
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АЛТУНЯН написав з цього приводу скарги нач. табору ЖУРАВКОВУ і Генеральному прокуророві. 

12-15 30 січня з 36-ї пермської зони (сел. Кучино) до 35-ї (ст. Всехсвятська) етапували Віктора 
БАРАНОВА (див. 1980, 7-5). 

12-16 Олексій МУРЖЕНКО (див. 1981, 9-24 і раніше) від 25 листопада до 5 грудня 1981 року 
перебував у ШІЗО, через кілька днів його знову посадили в ШІЗО на 15 діб. 17 грудня його мати зверталася 
до Л. БРЕЖНЄВА з проханням переглянути справу сина. 31 грудня 1981 року мати О. МУРЖЕНКА Анна 
Михайлівна ОСТАПЕНКО померла після чергового інсульту на ст. Лозова Харківської обл. 

12-17 У грудневому випуску видання "Материалы самиздата" (AC № 4517) опубліковано 
самвидавний документ невказаного упорядника "З протоколу судового засідання в справі АНЦУПОВА Є.М. 
... у Харківському облсуді 12-14.8.81" – на 143 стор. Вміщуємо додаток до цього документа – перелік 
наукових праць, заяв Євгена АНЦУПОВА, згаданих у "Протоколі..." зберігаючи мову оригіналу – російську 
(посилання на сторінки пропускаємо): 

1. "Автобиографическая справка", до 27.5.80. 
2. Выдержки из "Всеобщей декларации прав человека" з допиской, подписано: "Харьковская ИГ "За 

свободу эмиграции из СССР", август 1980. 
3. "Дамы и господа", январь 1980, с припиской от 1.6.80. Обращение к историкам и философам мира. 
4. "Движущие силы революции". Ранняя работа по истории комитетов бедноты, по крестьянскому 

вопросу. 
5. Диссертация (см. № 17). 
6. "Докладная записка. О сроках третьей мировой войны, возможном театре военных действий и 

вероятном составе участников", 1974, с дополн. до 1978. 
7. "Западные культуры в таблицах Шпенглера", осень 1976 – 22.8.80, неокончен, рукопись, 447 стр. 
8. "Заявление в ОВИР МВД УССР" (Семейное заявление") с требованием выдачи анкет для оформления 

документов на выезд по израильскому вызову, 3.3.80. 
9. Заявление Ген. прокурору СССР, 13.10.80. 
10. Заявление Пред. ПВС ССР, 2.6.80. Об отказе от сов. гражданства (соавтор – Е. Семянникова). 
11. Заявление Ген. секр. ЦК КПСС Л. Брежневу ("семейное заявление"), 20.8.80. О Конституции, 

дискриминации евреев. 
12. Заявление Ген. секр. ЦК КПСС Л. Брежневу с требованием арестовать его или выпустить из СССР, 

6.2.81. 
13. Заявление пред. Харьков облсуда, между 23.4 и 12.8.81. 
14. "Краткие автобиографии" (Е. Анцупова и Е. Семянниковой), весна 1980. 
15. Листовка об ошибочности тезиса о мирном сосуществовании, 1958 или 1959. 
16. "Марксистская методология истории: ее роль, объем, задачи". 
17. "О периодизации всемирной истории", 300 стр. (диссертация). 
18. Обращение к прокурору Харьков обл. с требованием вернуть его научные работы, вскоре после 

22.8.80. 
19. Обращение к прокурору Харьков обл. с требованием вернуть его научные работы, изъятые при 

обыске по делу А. Зинченко, 13.10.80; копия текста Ген. прокурору (см. №9). 
20. Письмо акад. Дж. Гвишиани, 23.8.80. 
21. Письмо родным из след. изолятора, 22.5.81. 
22. "Представителям правительств стран-участниц Мадридской встречи по проверке выполнения 

Хельсинкских соглашений", август 1980. 
23. "Семейное заявление" Ген. секр. ЦК КПСС (см. № 11). 
24. "Семейное заявление в ОВИР..." (см. № 8). 
25. "Фатум и фарисеи". 

2. У божевільнях 
12-18 Після того, як у Черкаській ОПЛ визнали Миколу ПЛАХОТНЮКА осудним (див. 1981, 11-

3 і раніше), його послали на повторну експертизу до Інституту ім. Сербського в Москві. Там він перебуває 
під посиленим наглядом, цілковито ізольований, навіть передачі йому не приймають. Слідчий В.П. 
ІЩЕНКО (див. 1981, 101) погрожує нареченій М. ПЛАХОТНЮКА Валентині ЧОРНОВІЛ (див. 1981, 10-1 і 
раніше), шантажуючи її, зокрема тим, що порушить проти неї кримінальну справу, якщо вона відмовиться 
виступати як свідок Миколиного звинувачення. В.М. ЧОРНОВІЛ написала скаргу до Генерального 
прокурора СРСР, у якій докладно описує обставини справи. Довідавшися, що Миколу послали на 
експертизу до Москви, вона поїхала до Інституту ім. Сербського, щоб поговорити з лікарем. За день перед її 
від'їздом до школи, де вона працює вчителькою, приїздив співробітник КДБ ГОЛУБ, щоб відмовити її від 
поїздки. Він погрожував їй та шантажував хворими батьками. Формально ж справу про гомосексуалізм веде 
міліція. Засідання експертної комісії очікують нібито на початок лютого 1982 року. 

3. На засланні 
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12-19 Стан здоров’я Івана СВІТЛИЧНОГО далі загрозливий (див. 1981, 11-21 і раніше). 
Подолавши багато післяопераційних ускладнень, І. СВІТЛИЧНИЙ почав виходити з паралічу (вже підносив 
паралізовану праву руку, відновилася мова), хоча в нього виявили остеомієліт поперекового хребця і 
поклали його в гіпсове ліжко, що значно сповільнило процес реабілітації. Все ж дружина сподівалася 
невдовзі перевезти його до спеціалізованої лікарні в Київ. 

17 грудня 1981 року СВІТЛИЧНОМУ вдруге паралізувало праву сторону, і він знову опинився в 
критичному стані. 

Іван СВІТЛИЧНИЙ за півтора місяця перед інсультом 
(червень 1981 року). 

Особливо небезпечні в нього зміни кров’яного тиску, посилені кліматичними умовами Алтаю. 
Повторний параліч унеможливив переїзд, навіть якби не було адміністративних перешкод. 

ПРИВІТАЙТЕ З УРОДИНАМИ 
Повідомляємо адреси тих переслідуваних, у кого через місяць надходять дні народження. У лютому 

народилися: 

12-20 КАБИШ Микола Ілліч (див. 1981, 2 і раніше) – нар. 2.II.1926 р. Його адреса в таборі: 
Тувинская АССР, г. Кызыл, учр. ЯФ-306/2. Адреса дружини Віри Василівни з 7-ма дітьми: 
Кіровоградська обл., м. Знам'янка, вул. Горького, 36. 

12-21 ПОПОВИЧ Оксана Зенонівна (див. 
1981, 5-39 і раніше), – нар. 2.II.1926 р. її адреса в таборі: 
431200, Мордовская АССР, Теньгушевский р-н, пос. 
Барашево, учр. ЖХ-385/3-4. Адреса матері Олени 
Йосипівни: м. Івано-Франківськ, вул. Павлика 
Морозова, 15.  

Оксана ПОПОВИЧ 

 

 
12-22 НІКІТІН Олексій Васильович (див. 1981, 6-5 і раніше) – нар. 20.II.1937 р. Його адреса в 

психлікарні: 483310, КазССР, Алма-Атинская обл., г. Талгар, пос. Алексеевка, учр. ЛА-155Я. Адреса 
сестри ПОЛУДНЯК Людмили Василівни: 340026, м. Донецьк-26, вул. Денисенко, 1, кв. 11. 
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12-23 ДІДЕНКО Зоя Олександрівна (див. 1981, 3 і раніше) – нар. 25.II.1949 р. її адреса: 261723, 
Житомирська обл., с. Корнин, пров. Фруктовий, 5. Чоловік Костянтин Олексійович відбуває примусові 
роботи в м. Кременчук Полтавської обл. 

12-24 САПЕЛЯК Степан Євстахійович 
(див. 1981, 4-35 і раніше) – нар. 26.II.1952 р. Його 
адреса: 682400, с. Росохач Чортківського р-ну 
Тернопільської обл- 

 

Степан САПЕЛЯК під час заслання в 
Хабаровському краї, де він працював електриком. 

 
 

ПОКАЖЧИК ІМЕН 
А 

АЛТУНЯН Генріх 12-13, 12-14  
АНЦУПОВ Євген М. 12-13, 12-17 

Б 
БАРАНОВ Віктор 12-15  
БРЕЖНЄВ Л. 12-16, 12-17  
БУТОВ Петро 12-8 

Г 
ГОЛУБ, прац. КДБ (Черкаська обл.) 12-18 

Ґ 
ҐВІШІАНІ Дж. 12-17 

Д 
ДІДЕНКО Зоя Олександрівна 12-23  
ДІДЕНКО Костянтин Олексійович 12-23  
ДРУМОВА Марія 12-9 

Ж 
ЖУРАВКОВ, нач. ВС-389/36 12-14 

З 
ЗІНЧЕНКО А. 12-17 

І 
ІЩЕНКО, слід. (Черкаси, прокурат.) 12-18 

К 
КАБИШ Віра Василівна 12-20  
КАБИШ Микола Ілліч 12-20  
КВЕЦЬКО Д. 12-1  
КРАСІВСЬКИЙ 3. 12-1 

Л 
ЛЕСІВА Стефанія Федорівна 12-1  
ЛЕСІВ Тарас 12-1  
ЛЕСІВ Ярослав Васильович 12-1  
ЛЕХТІРАНТА Ар’я Мар’я 12-2  
ЛЯЩЕНКО Борис Володимирович 12-5 
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М 
МАРИНОВИЧ Мирослав 12-12, 12-13  
МОШ Віктор Кузьмич 12-3  
МОШ Ніна Михайлівна 12-3  
МУРЖЕНКО Олексій 12-7, 12-16 

Н 
НЄКІПЄЛОВ В. 12-13 
НІКІТІН Олексій Васильович 12-22 

О 
ОГОРОДНІКОВ 12-13 
ОСТАПЕНКО Анна Михайлівна 12-16 

П 
ПЛАХОТНЮК Микола 12-18  
ПОЛУДНЯК Людмила Василівна 12-22  
ПОПОВИЧ Оксана Зенонівна 12-21  
ПОПОВИЧ Олена Йосипівна 12-21 

Р 
РАК, кап. (ВС-389/36) 12-14  
РУДЕНКО Микола 12-13, 12-14 

С 
САПЕЛЯК Степан Євстахійович 12-24  
СВІТЛИЧНИЙ Іван 12-19 
СЕМЯННІКОВА О. 12-17  
СОКУЛЬСЬКА Орися 12-1  
СОКУЛЬСЬКИЙ Іван 12-1  
СТРІЛЬЦІВ Василь 12-12 

Т 
ТУРОВ 12-12  
ТУРЧЕНКО Анатолій Борисович 12-2 

Ф 
ФЕДОРОВ Юрій 12-7 

Ч 
ЧОРНОВІЛ Валентина М. 12-18 

Ш 
ШЕВЧЕНКО Олесь 12-13 

Я 
ЯЦЮК Василь Іванович 12-4  
ЯЦЮК Галина Мелетіївна 12-4 


