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«ÇÁÓÄÓÉÌÎ 
ÏÀÌ’ßÒ² ÍÅÂÈÃÀÑÍÈÉ 

ÑÎÁÎÐ!»

Íèí³ ³ç çàáóòòÿ ïîâåðòàºòüñÿ ïðàâäà ïðî òðàã³÷íå ìèíóëå óêðà¿íñüêîãî 
íàðîäó, ÿêó äåñÿòèë³òòÿìè ñâ³äîìî ïðèõîâóâàëà â³ä íàñ êîìóí³ñòè÷íà âëà-
äà. Âêîòðå ï³äòâåðäæóºòüñÿ ³ñòèíà – «âñå òàºìíå ðàíî ÷è ï³çíî ñòàº ÿâíèì». 
Ñüîãîäí³ ìè çàïèòóºìî ñåáå: ùî òàêå Ãîëîäîìîð 1932-1933 ðîê³â ³ ÿê³ óðîêè 
íàì ñë³ä çàñâî¿òè, ùîá óíèêíóòè â ìàéáóòíüîìó ïîä³áíèõ òðàãåä³é. 

…Âàæêî ïîâ³ðèòè, ùî ïîä³¿ 1932-1933 ðîê³â áóëè ñâ³äîìî é ÷³òêî ñïëà-
íîâàíèì ãåíîöèäîì òîä³øíüî¿ âëàäè ïðîòè âëàñíîãî íàðîäó. Àëå öå ñàìå 
òàê. Ãîëîäîìîð 1932-1933 ðð. áóâ îðãàí³çîâàíèé òîòàë³òàðíîþ äåðæà-
âîþ ³ çà ï³äðàõóíêàìè íàóêîâö³â çàáðàâ æèòòÿ â³ä òðüîõ äî ñåìè ì³ëüéîí³â 
óêðà¿íö³â – â³ä íåíàðîäæåíèõ òà íåìîâëÿò äî ëþäåé ïîõèëîãî â³êó. Çà 
íàö³îíàëüíèì ïîõîäæåííÿì æåðòâàìè ñòàëè ïåðåâàæíî óêðà¿íö³, àëå ãî-
ëîä îõîïèâ ³ ïðåäñòàâíèê³â íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí, ÿê³ â òîé ÷àñ ïðîæèâàëè â 
Óêðà¿í³, îñîáëèâî íà òåðèòîð³¿ Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³, ÿêà çàâæäè â³äçíà÷àëàñÿ 
ìóëüòèíàö³îíàëüí³ñòþ. 

Âèìèðàëè ñ³ì’¿, âóëèö³, ñåëà. Ìàñøòàáè òðàãåä³¿ âàæêî óñâ³äîìèòè. Àëå 
ìè ìóñèìî öå çðîáèòè. Ìè ïîâèíí³ çíàòè âëàñíó ³ñòîð³þ, ÿêîþ á æàõëèâîþ äëÿ 
íàñ âîíà íå çäàâàëàñÿ. Íàøå ìàéáóòíº ëèøå òîä³ ìàòèìå ïåðñïåêòèâó, êîëè 
áàçóâàòèìåòüñÿ íà ³ñòîðè÷í³é ïðàâä³. À íàðîäíà ïàì’ÿòü – íàéäîñòîâ³ðí³øå 
³ñòîðè÷íå äæåðåëî ìèíóëîãî. Íàñòàâ ÷àñ ïîäèâèòèñÿ íà íàøó òðàãåä³þ íåó-
ïåðåäæåíî, â³äêèíóòè íàâ’ÿçàí³ ðàäÿíñüêîþ ïðîïàãàíäîþ ì³ôè ³ ñòåðåîòèïè.

Ó 2003 ðîö³ â ðàìêàõ 58-¿ ñåñ³¿ Ãåíåðàëüíî¿ Àñàìáëå¿ ÎÎÍ áóëà ïîøèðå-
íà ñïåö³àëüíà çàÿâà äî êðà¿í-÷ëåí³â ÎÎÍ ç ïðèâîäó 70-¿ ð³÷íèö³ Ãîëîäîìîðó â 
Óêðà¿í³ ÿê îô³ö³éíèé äîêóìåíò Ãåíàñàìáëå¿ ÎÎÍ. 

28 ëèñòîïàäà 2006 ðîêó Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè ïðèéíÿëà Çàêîí 
Óêðà¿íè «Ïðî Ãîëîäîìîð 1932-1933 ðîê³â â Óêðà¿í³», äå ÷³òêî âèçíà÷àëîñÿ, 
ùî Ãîëîäîìîð 1932-1933 ðîê³â â Óêðà¿í³ º ãåíîöèäîì óêðà¿íñüêîãî íàðîäó. 
Ïóáë³÷íå çàïåðå÷åííÿ Ãîëîäîìîðó 1932-1933 ðð. â Óêðà¿í³ âèçíàºòüñÿ íà-
ðóãîþ íàä ïàì’ÿòòþ ì³ëüéîí³â æåðòâ Ãîëîäîìîðó, ïðèíèæåííÿì ã³äíîñò³ 
óêðà¿íñüêîãî íàðîäó ³ º ïðîòèïðàâíèì.

Ôàêò Ãîëîäîìîðó âèçíàíî ³ ñâ³òîâîþ ñï³ëüíîòîþ. 1 ëèñòîïàäà 2007 ðîêó 
34-à ñåñ³ÿ Ãåíåðàëüíî¿ êîíôåðåíö³¿ ÞÍÅÑÊÎ, äî ñêëàäó ÿêî¿ âõîäÿòü 193 
êðà¿íè, îäíîãîëîñíî ïðèéíÿëà Ðåçîëþö³þ ïðî «Âøàíóâàííÿ ïàì’ÿò³ æåðòâ 
Ãîëîäîìîðó â Óêðà¿í³».

Ãåíåðàëüíà êîíôåðåíö³ÿ ÞÍÅÑÊÎ, íàãàäóþ÷è ïðî Ãîëîäîìîð 1932-
1933 ðîê³â, ÷åðåç ÿêèé çàãèíóëè ì³ëüéîíè áåçâèííèõ óêðà¿íö³â, âèñëîâèëà 
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âïåâíåí³ñòü ó òîìó, ùî òðàãåä³ÿ Ãîëîäîìîðó, ÿêà áóëà âèêëèêàíà æîðñòîêèìè 
ä³ÿìè òà ïîë³òèêîþ òîòàë³òàðíîãî ñòàë³íñüêîãî ðåæèìó, ìàº ñòàòè ïîïåðå-
äæåííÿì ñó÷àñíèì ³ ìàéáóòí³ì ïîêîë³ííÿì ç ìåòîþ äîòðèìàííÿ äåìîêðàòè÷-
íèõ ö³ííîñòåé, ïðàâ ëþäèíè òà çàêîííîñò³.

Â³äïîâ³äíî äî Óêàç³â Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ¹ 250/2007 «Ïðî çàõî-
äè ó çâ’ÿçêó ç 75-ìè ðîêîâèíàìè Ãîëîäîìîðó 1932-1933 ðîê³â â Óêðà¿í³», 
¹ 1144/2007 «Ïðî îãîëîøåííÿ â Óêðà¿í³ 2008 ðîêó Ðîêîì ïàì’ÿò³ æåðòâ 
Ãîëîäîìîðó» â îáëàñò³ òðèâàº ðîáîòà ç óâ³êîâ³÷íåííÿ ïàì’ÿò³ æåðòâ òà ïî-
ñòðàæäàëèõ â³ä Ãîëîäîìîðó 1932–1933 ðîê³â â Óêðà¿í³.

Ðîçïîðÿäæåííÿì ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 27 êâ³òíÿ 2007 ðîêó 
áóëî ñòâîðåíî îáëàñíó êîîðäèíàö³éíó ðàäó ç ïèòàíü ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåí-
íÿ çàõîä³â ç íàãîäè â³äçíà÷åííÿ 75-õ ðîêîâèí Ãîëîäîìîðó 1932–1933 ðîê³â 
â Óêðà¿í³ òà çàòâåðäæåíî ïëàí çàõîä³â íà 2007-2008 ðîêè. Â³äïîâ³äí³ ïëàíè 
çàõîä³â çàòâåðäæåíî â ì³ñòàõ òà ðàéîíàõ îáëàñò³.

Íà ñàéò³ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çàïî÷àòêîâàíî ðóáðèêó, ïðè-
ñâÿ÷åíó ï³äãîòîâö³ äî 75-õ ðîêîâèí Ãîëîäîìîðó 1932-1933 ðîê³â â Óêðà¿í³, äå 
ðîçì³ùåíî òåêñò Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Ãîëîäîìîð 1932-1933 ðîê³â â Óêðà¿í³» 
òà â³äïîâ³äí³ ³íôîðìàö³éí³ ìàòåð³àëè. Òàêîæ ñàéò ì³ñòèòü îí-ëàéíîâó âè-
ñòàâêó äîêóìåíò³â Äåðæàâíîãî àðõ³âó Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³ «Ãîëîäîìîð 1932-
1933  ðð. íà Çàïîð³ææ³. Ìîâîþ äîêóìåíò³â».

Ó Çàïîð³çüê³é îáëàñò³ ìåøêàº 109113 ãðîìàäÿí, â³ê ÿêèõ ïåðåâèùóº 75 
ðîê³â. Çà ï³äñóìêàìè ïåðøîãî ï³âð³÷÷ÿ 2008 ðîêó òåðèòîð³àëüíèìè öåíòðàìè 
îáëàñò³ îáñëóãîâóºòüñÿ áëèçüêî 13,1 òèñÿ÷ îäèíîêèõ íåïðàöåçäàòíèõ ãðîìà-
äÿí òà ³íâàë³ä³â, íàðîäæåíèõ äî 1 ñ³÷íÿ 1934 ðîêó. Çà äàíèìè òåðèòîð³àëüíèõ 
öåíòð³â âèÿâëåíî ³ íàäàíî ïîñëóãè 7,4 òèñ. ãðîìàäÿí, ùî ïîñòðàæäàëè â³ä 
Ãîëîäîìîðó. Ç îáëàñíîãî Ôîíäó ñîö³àëüíî¿ ï³äòðèìêè ãðîìàäÿí, ùî ïîòðå-
áóþòü íåâ³äêëàäíî¿ äîïîìîãè, 332 îñîáàì âêàçàíî¿ â³êîâî¿ êàòåãîð³¿ íàäàíî 
ãðîøîâó äîïîìîãó â ñóì³ 66,400 òèñ. ãðèâåíü. Ï’ÿòíàäöÿòü òèñÿ÷ âîëîíòåð³â 
íàäàþòü ð³çí³ âèäè äîïîìîãè, îï³êóþòüñÿ ïðîáëåìàìè áëèçüêî 15,1 òèñÿ÷ 
³íâàë³ä³â, âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³, ñåðåä ÿêèõ çíà÷íà ê³ëüê³ñòü ãðîìàäÿí, ùî 
ñòàëè æåðòâàìè Ãîëîäîìîðó.

Íèí³ â îáëàñò³ ç³áðàíî ïîíàä òðè òèñÿ÷³ ñâ³ä÷åíü îñ³á, ÿê³ ïåðåæèëè 
Ãîëîäîìîð. ²ñòîðè÷í³ äîêóìåíòè ïåðåêîíëèâî ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî äåðæàâà 
ñâ³äîìî âèêîð³íþâàëà â³ëüíå óêðà¿íñüêå ñåëÿíñòâî, áåçæàë³ñíî ðîçïðàâëÿ-
ëàñÿ ç íàéìåíøèìè ñïðîáàìè îïîðó.

Â îáëàñò³ âèÿâëåíî äåñÿòêè ì³ñöü ïîõîâàííÿ æåðòâ Ãîëîäîìîðó, 
çä³éñíåíî ¿õ âïîðÿäêóâàííÿ. Âñòàíîâëåíî 7 ïàì’ÿòíèê³â òà 59 ïàì’ÿòíèõ 
çíàê³â æåðòâàì Ãîëîäîìîðó. Öÿ ðîáîòà òðèâàº.

Ó ëèïí³ â óñ³õ ðàéîíàõ Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³ â ðàìêàõ Âñåóêðà¿íñüêî¿ 
àêö³¿ «Êîëîñîê ïàì’ÿò³» â³äáóëîñÿ ïîêëàäàííÿ ñíîï³â ïøåíèö³ äî ïàì’ÿòíèõ 
çíàê³â æåðòâàì Ãîëîäîìîðó 1932-1933 ðîê³â çà ó÷àñòþ êåð³âíèöòâà îáëàñíî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ì³ñöåâèõ îðãàí³â âëàäè òà ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³.

Ï³ä åã³äîþ Çàïîð³çüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â ëèñòîïàä³ 
2007 ð. ó Çàïîð³çüêîìó íàö³îíàëüíîìó óí³âåðñèòåò³ áóëî ïðîâåäåíî íàóêîâó 
êîíôåðåíö³þ «Òðàãåä³ÿ Ãîëîäîìîðó 1932-1933 ðîê³â íà Çàïîð³ææ³».

Ç ïî÷àòêó 2008 ð. â çàêëàäàõ êóëüòóðè îáëàñò³ (á³áë³îòåêè, êëóáí³ çàêëàäè 
òîùî) ä³º 437 êíèæêîâèõ âèñòàâîê, òåìàòè÷íèõ ïîëèöü, âèñòàâîê ë³òåðàòóðè, 
ôîòîìàòåð³àë³â òà ³í., ïðèñâÿ÷åíèõ ïîä³ÿì Ãîëîäîìîðó â Óêðà¿í³. Ó ìóçåÿõ 
îáëàñò³ åêñïîíóºòüñÿ 30 âèñòàâîê ³ç çàçíà÷åíî¿ òåìàòèêè.

Ïîïîâíþþòüñÿ íîâèìè ìàòåð³àëàìè ïîñò³éíî ä³þ÷³ êíèæêîâ³ âèñòàâêè: 
«1933: Òðàãåä³ÿ ãîëîäó», «Æíèâà ìîëîõà. (Ãîëîä 1932-1933 ðîê³â)», «Òâ³é á³ëü, 
Óêðà¿íî!», «Ãîëîäîìîð – Óêðà¿íà ïàì’ÿòàº, ñâ³ò âèçíàº».
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Â îáëàñíîìó êðàºçíàâ÷îìó ìóçå¿ ïðîäîâæóº åêñïîíóâàòèñÿ âèñòàâêà 
«Ìè çâèíóâà÷óºìî! Ãîëîäîìîð 1932-1933 ðîê³â – ãåíîöèä Óêðà¿íñüêîãî íàðî-
äó», ÿêó ùîäåííî â³äâ³äóþòü æèòåë³ îáëàñò³ ³ íàø³ ãîñò³. Åëåêòðîííèé âàð³àíò 
ö³º¿ âèñòàâêè òàêîæ âèêîðèñòîâóºòüñÿ â ëåêö³éí³é òà åêñïîçèö³éí³é ðîáîò³ ìó-
çåÿìè îáëàñò³.

Ç ìåòîþ âøàíóâàííÿ ïàì’ÿò³ æåðòâ Ãîëîäîìîðó çàïëàíîâàíî âèäàííÿ 
ì³ñöåâèõ êíèã ïàì’ÿò³ æåðòâ Ãîëîäîìîðó â óñ³õ ðàéîíàõ îáëàñò³.

Ï³äñóìêîì ö³º¿ ðîáîòè º âèäàííÿ Çàïîð³çüêîãî îáëàñíîãî òîìó Íà-
ö³îíàëüíî¿ êíèãè ïàì’ÿò³ æåðòâ Ãîëîäîìîðó, ÿêèé Âè, øàíîâíèé ÷èòà÷ó, 
òðèìàºòå â ðóêàõ. Öå ñâîºð³äíèé âèðîê êîìóí³ñòè÷íîìó ðåæèìó, âèíåñåíèé 
ìîâîþ äîêóìåíò³â ³ î÷åâèäöÿìè òèõ ïîä³é. Íåìîæëèâî áåç æàõó ÷èòàòè ðÿäêè 
ñïîãàä³â íàøîãî çåìëÿêà ².Â. Âàñèëåíêà «ß áà÷èâ â³éíó – ôðîíò ³ ïîëÿ ïîáè-
òîãî ëþäó. Àëå ñìåðòü ãîëîäíà – öå ñòðàøíà áåçâèõ³äü. Öå – êîëè áàòüêî íå 
ðàäèé ñâîºìó ñèíîâ³, à ìàëå äèòÿ ùå òðèìàº â ðîò³ âèñíàæåí³ ãðóäè ïîìåðëî¿ 
ìàòåð³». Ïîä³áíèõ ñâ³ä÷åíü ó êíèç³ – äåñÿòêè. Ó ¿õ äîñòîâ³ðíîñò³ íåìàº ñóìí³â³â. 
Âîíè áåççàïåðå÷íî ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî âëàäà ñâ³äîìî ïðèð³êàëà íà çàãèáåëü 
ì³ëüéîíè áåçâèííèõ ñâî¿õ ãðîìàäÿí. 

Öÿ êíèãà º ðåçóëüòàòîì ñï³ëüíî¿ ïðàö³ äåñÿòê³â ëþäåé – ïðîôåñ³éíèõ 
â÷åíèõ-³ñòîðèê³â, àðõ³â³ñò³â, êðàºçíàâö³â, ñòóäåíò³â, â÷èòåë³â, ïðàö³âíèê³â 
îáëàñíî¿ ³ ðàéîííèõ äåðæàäì³í³ñòðàö³é, ó÷í³â-ñòàðøîêëàñíèê³â, á³áë³îòåêàð³â 
³ âñ³õ òèõ, õòî íåáàéäóæèé äî çáåðåæåííÿ íàö³îíàëüíî¿ ïàì’ÿò³ òà â³äíîâëåííÿ 
³ñòîðè÷íî¿ ñïðàâåäëèâîñò³. 

Ó ãëèáîê³é ñêîðáîò³ ìè ñõèëÿºìî ãîëîâè ïåðåä ì³ëüéîíàìè ïîìåðëèõ ³ 
íå íà ðîäæåíèõ íàøèõ çåìëÿê³â âíàñë³äîê íåëþäñüêî¿ ïîë³òèêè ñòàë³íñüêîãî 
òîòà ë³òàðèçìó. 

Ìè ìàºìî çãàäàòè íàøå òðàã³÷íå ìèíóëå, óíåìîæëèâèòè äóõîâíó ³ 
ñîö³àëüíó ðó¿íó óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, ïîâåðíóòè ³ñòîðè÷íó ñïðàâåäëèâ³ñòü – 
âñåíàðîäíî âøàíóâàòè òà óâ³÷íèòè ïàì’ÿòü óá³ºííèõ Ãîëîäîìîðîì, à ïàì’ÿòü 
ïðî öå ñòðàøíå ëèõîë³òòÿ íåõàé çãóðòóº íàñ, æèâèõ, äàñòü íàì ñèëó òà âîëþ, 
ìóäð³ñòü ³ íàñíàãó äëÿ çì³öíåííÿ âëàñíî¿ äåðæàâè íà âëàñí³é çåìë³.

Îëåêñàíäð ÑÒÀÐÓÕ,
ãîëîâà Çàïîð³çüêî¿ îáëàñíî¿ 

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 
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ÃÎËÎÄÎÌÎÐ 1932-1933 ÐÎÊ²Â 
ÍÀ ÇÀÏÎÐ²ÆÆ²

Çàïîð³çüêà îáëàñòü ðîçòàøîâàíà ó ï³âäåííî-ñõ³äí³é ÷àñòèí³ Óêðà¿íè, ìåæóº ç Õåðñîíñüêîþ, 
Äí³ïðîïåòðîâñüêîþ ³ Äîíåöüêîþ îáëàñòÿìè. Ï³âäåíí³ àäì³í³ñòðàòèâí³ êîðäîíè îáëàñò³ îìèâàþòüñÿ 
âîäàìè Àçîâñüêîãî ìîðÿ. Òåðèòîð³ÿ îáëàñò³ ñêëàäàº 27,2 òèñ. êâ. êì, ùî ñòàíîâèòü 4,5 % òåðèòîð³¿ 
Óêðà¿íè. Íàñåëåííÿ îáëàñò³ ñêëàäàº 1 976 òèñ. îñ³á – 4,0 % â³ä âñüîãî íàñåëåííÿ Óêðà¿íè. 

Çàïîð³ææÿ óâ³éøëî â ³ñòîð³þ Óêðà¿íè ÿê êîëèñêà íàö³îíàëüíî¿ äåðæàâíîñò³. Ñàìå íà Ï³âäí³ Óêðà¿íè 
âèíèêëà ñïåöèô³÷íà âåðñòâà óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà – êîçàöòâî, ÿêîìó ñóäèëîñÿ â³ä³ãðàòè âèäàòíó 
ðîëü â ³ñòîð³¿. Ó ÕV² ñò. óêðà¿íñüêå êîçàöòâî ñòâîðèëî â³éñüêîâî-ïîë³òè÷íó îðãàí³çàö³þ – Çàïîðîçüêó Ñ³÷. 
Òåðèòîð³ÿ Ï³âäíÿ Óêðà¿íè, ï³äêîíòðîëüíà Çàïîðîçüê³é Ñ³÷³, ó ÕV²²² ñò. ä³ñòàëà íàçâó «Âîëüíîñò³ Â³éñüêà 
Çàïîðîçüêîãî Íèçîâîãî». Êîçàöüêà äîáà â ³ñòîð³¿ ðåã³îíó òðèâàëà äî ê³íöÿ ÕV²²² ñò.

Êîçàöüêå ìèíóëå Çàïîðîææÿ íàâ³êè âêàðáóâàëîñÿ â ³ñòîðè÷íó ïàì’ÿòü óñüîãî íàðîäó, ââ³éøëî â 
éîãî ôîëüêëîð, ë³òåðàòóðó, ìèñòåöòâî, ñòàëî ìîãóòí³ì ÷èííèêîì óêðà¿íñüêîãî íàö³ºòâîðåííÿ. Íå âè-
ïàäêîâî ³íîçåìö³ ñâîãî ÷àñó íàçèâàëè óêðà¿íö³â «êîçàöüêîþ íàö³ºþ».

Àëå äðàìàòè÷í³ ïîâîðîòè ³ñòîð³¿ ðàäèêàëüíî çì³íèëè ðåã³îí. 
Ï³ñëÿ çíèùåííÿ 1775 ð. Çàïîðîçüêî¿ Ñ³÷³ ðîñ³éñüêèé öàðèçì ïåðåòâîðèâ Çàïîðîææÿ ó ÷àñòèíó 

³ìïåð³¿ ³ ïî÷àâ æîðñòîêî âèòðàâëþâàòè òóò óêðà¿íñüêèé êîçàöüêèé äóõ. 
Ðåæèì ïðàãíóâ çàêð³ïèòè çà Ï³âäíåì Óêðà¿íè øòó÷íó íàçâó «Íîâîðîñ³ÿ» ³ òèì ñàìèì â³ä³ðâàòè 

éîãî â³ä åòíîêóëüòóðíîãî ïðîñòîðó Óêðà¿íè. Ïðîâîäèëàñÿ ïîë³òèêà, ñïðÿìîâàíà íà ðàäèêàëüíó 
çì³íó åòí³÷íîãî ñêëàäó êðàþ. Â³ä³áðàí³ â ì³ñöåâîãî êîçàöòâà çåìë³ ïåðåäàâàëèñÿ öàðñüêèì âåëüìî-
æàì, ÿê³ ðîçñåëÿëè íà íèõ ïåðåñåëåíö³â ç ³íøèõ ðåã³îí³â ³ìïåð³¿, à òàêîæ ³ç-çà êîðäîíó. ßê ³ ñêð³çü íà 
Ï³âäí³, íà ðîäþ÷èõ çåìëÿõ Çàïîð³ææÿ ïîðÿä ç óêðà¿íñüêèìè ïî÷àëè ç’ÿâëÿòèñÿ ðîñ³éñüê³ ñåëà, êîëîí³¿ 

Ô. Ã. Òóð÷åíêî, 
äîêòîð ³ñòîðè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð
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í³ìåöüêîìîâíîãî íàñåëåííÿ, áîëãàðñüê³, ãðåöüê³, ìîëäàâñüê³, ºâðåéñüê³ ïîñåëåííÿ. Àëå á³ëüø³ñòü 
ñ³ëüñüêîãî íàñåëåííÿ âñå ùå ïðîäîâæóâàëà çàëèøàòèñÿ ïåðåâàæíî óêðà¿íñüêèì. 

Ó ì³ñòàõ ñèòóàö³ÿ áóëà çîâñ³ì ³íøîþ. Âîíè çàñåëÿëèñÿ ïåðåâàæíî ì³ãðàíòàìè – ðîñ³ÿíàìè, 
ºâðåÿìè òà ³í. Ó ðåçóëüòàò³, íàïðèê³íö³ Õ²Õ ñò. óêðà¿íö³ ñòàíîâèëè ìåíøå òðåòèíè ì³ñüêèõ ìåøêàíö³â 
Ï³âäíÿ.

Ñïðàâä³, íîâà íàçâà ðåã³îíó – «Íîâîðîñ³ÿ» – ÷àñòèíîþ íàñåëåííÿ, îñîáëèâî ïðè¿æäæîãî, áóëà 
çàñâîºíà. Àëå Ï³âäåíü Óêðà¿íè òàê ³ íå ïåðåòâîðèâñÿ íà îðãàí³÷íó ÷àñòèíó ðîñ³éñüêîãî åòí³÷íîãî ïðî-
ñòîðó. Íàïåðåäîäí³ ðåâîëþö³¿ 1917 ð. á³ëüø³ñòü íàñåëåííÿ íèí³øíüî¿ Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³ âñå ùå çà-
ëèøàëàñÿ óêðà¿íöÿìè. Ðóñèô³êàö³ÿ ðåã³îíó íå áóëà í³ ïîâíîþ, í³ îñòàòî÷íîþ, õî÷à ñîö³îêóëüòóðíèé 
ðîçêîë ì³æ íåóêðà¿íñüêèì ì³ñòîì ³ ïåðåâàæíî óêðà¿íñüêèì ñåëîì íà Ï³âäí³ áóâ ãëèáøèì, í³æ â ³íøèõ 
ðåã³îíàõ Óêðà¿íè. Ï³ñëÿ ë³êâ³äàö³¿ êîçàöòâà òðàäèö³¿ çàïîðîçüêî¿ «âîëüíèö³» íà Ï³âäí³ íå çíèêëè. Àäæå 
÷àñòèíà ì³ñöåâèõ ìåøêàíö³â, îñîáëèâî íà òåðåíàõ êîëèøí³õ Âîëüíîñòåé Â³éñüêà Çàïîðîçüêîãî 
Íèçîâîãî ³ Àçîâñüêîãî êîçà÷îãî â³éñüêà (³ñíóâàëî âïðîäîâæ 1832-1864 ðð.), áóëà áåçïîñåðåäí³ìè 
íàùàäêàìè çàïîðîæö³â, à ïåðåñåëåíö³, ñïîñòåð³ãàþ÷è çà íèìè, øâèäêî ïðîéìàëèñÿ äóõîì 
â³ëüíîëþáñòâà. ² ï³ñëÿ ë³êâ³äàö³¿ Çàïîðîçüêî¿ Ñ³÷³ ðåïóòàö³ÿ Ï³âäíÿ ÿê êðàþ ñâîáîäè, øèðîêèõ ìîæ-
ëèâîñòåé äëÿ ñàìîðåàë³çàö³¿ íå çíèêëà. ² öå íå áóëà ³ëþç³ÿ, âèêëèêàíà íîñòàëüã³ºþ çà ìèíóëèì. 
Ï³âäåíü ç éîãî âèã³äíèìè ïðèðîäíî-ãåîãðàô³÷íèìè óìîâàìè âñå ùå ïðîäîâæóâàâ ñòâîðþâàòè ïåâí³ 
ìîæëèâîñò³ äëÿ ñàìîðåàë³çàö³¿ ñì³ëèâèõ ³ ï³äïðèºìëèâèõ ëþäåé. Éîãî ïîð³âíþâàëè ç àìåðèêàíñüêèì 
«Äèêèì Çàõîäîì». Áóðõëèâèé ðîçâèòîê ïðîìèñëîâîñò³ ³ ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, ÿêèé â³äáóâàâñÿ 
íà Ï³âäí³ â äðóã³é ïîëîâèí³ Õ²Õ – íà ïî÷. ÕÕ ñò., ïåðåòâîðèâ éîãî â íàéðîçâèíåí³øèé ðåã³îí Óêðà¿íè. 
Òåðèòîð³ÿ ìàéáóòíüî¿ Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³ (Îëåêñàíäð³âñüêèé ³, ÷àñòêîâî, Êàòåðèíîñëàâñüêèé ïîâ³òè 
Êàòåðèíîñëàâñüêî¿ ãóáåðí³¿, à òàêîæ Ìåë³òîïîëüñüêèé òà Áåðäÿíñüêèé ïîâ³òè Òàâð³éñüêî¿ ãóáåðí³¿) 
ñëàâèëàñÿ âèñîêîðîçâèíåíèì çåðíîâèì çåìëåðîáñòâîì ³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèì ìàøèíîáóäóâàí-
íÿì. Íà âèâ³ç çà êîðäîí éøëî áëèçüêî ïîëîâèíè ç³áðàíîãî çåðíà. ßê ò³ëüêè ïðèõîäèëè ïîâ³äîìëåííÿ 
ïðî ðÿñí³ òðàâíåâ³ äîù³ íà ï³âäí³ Óêðà¿íè, ÿê³ â³ùóâàëè âèñîêèé óðîæàé, íà ãîëîâíèõ õë³áíèõ á³ðæàõ 
ñâ³òó ð³çêî ïîñèëþâàëàñÿ ä³ëîâà àêòèâí³ñòü.

Ôåíîìåí «â³ëüíîãî Ñòåïó» ç éîãî ðîìàíòèçàö³ºþ êîçàöüêîãî ìèíóëîãî, âèÿâèâñÿ íàñò³ëüêè 
ñò³éêèì, ùî ïåðåæèâ ñàìå êîçàöòâî ³ ôàêòè÷íî ïåðåòâîðèâñÿ íà ñàìîñò³éíèé ÷èííèê ³ñòîðè÷íîãî ïðî-
öåñó. Ó éîãî ïîëîí³ îïèíèëèñÿ íå ëèøå ïðÿì³ íàùàäêè çàïîðîæö³â, à é áàãàòî ç òèõ, ÷è¿ ïðåäêè äî êî-
çàöòâà ³ íàâ³òü äî óêðà¿íñòâà íå ìàëè æîäíîãî â³äíîøåííÿ. Öå áóâ ñâîºð³äíèé ôàíòîì, ÿêèé ïîñò³éíî 
â³äòâîðþâàâñÿ ñàìèì Ñòåïîì ³ áóâ íåï³äâëàäíèì óðÿäîâîìó êîíòðîëþ. Âñ³, õòî ç’ÿâëÿâñÿ íà Ï³âäí³, òàê 
÷è ³íàêøå îïèíÿëèñÿ ï³ä éîãî âïëèâîì. Àäæå êîæåí, íåçàëåæíî â³ä íàö³îíàëüíîñò³, ìàâ ÿê³ñü ï³äñòàâè 
äëÿ íåçàäîâîëåííÿ, à ìèíóëå ðåã³îíó äàâàëî ÿñêðàâèé ðåöåïò äëÿ âèð³øåííÿ ïðîáëåì. Òîìó óðÿä áî-
ÿâñÿ æèòåë³â êðàþ. 

Ðåïóòàö³þ «êðàþ ñâîáîäè» ðåã³îí ï³äòâåðäèâ ³ ï³ñëÿ ïàä³ííÿ öàðèçìó 1917 ð. Òóò ïî÷àëè øâèäêî 
â³äðîäæóâàòèñÿ òðàäèö³¿ çàïîðîçüêîãî ìèíóëîãî, çîêðåìà, ôîðìóâàëèñÿ çàãîíè Â³ëüíîãî êîçàöòâà, 
ÿêå ñòàëî íà ïîçèö³¿ â³äíîâëåííÿ ñóâåðåí³òåòó Óêðà¿íè.

Ï³ñëÿ á³ëüøîâèöüêîãî ïåðåâîðîòó â Ïåòðîãðàä³ â 1917 ð. ðàäÿíñüêèé êîíòðîëü íàä ðåã³îíîì áóëî 
âñòàíîâëåíî ö³íîþ âåëè÷åçíèõ çóñèëü ³ ïåâíèõ êîìïðîì³ñ³â. Ñïî÷àòêó ñòàâëåííÿ á³ëüøîâèê³â äî ðåã³îíó 
– à ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü ÷ëåí³â á³ëüøîâèöüêî¿ ïàðò³¿ â Óêðà¿í³ áóëà ðîñ³ÿíàìè, ºâðåÿìè ³ ïðåäñòàâíè-
êàìè ³íøèõ íàö³îíàëüíîñòåé ïðè íåçíà÷í³é ê³ëüêîñò³ óêðà¿íö³â – íå äóæå â³äð³çíÿëîñÿ â³ä ñòàâëåííÿ 
äî íüîãî öàðñüêèõ ÷èíîâíèê³â. Öåé ðåã³îí âîíè ñïðèéìàëè ÿê Íîâîðîñ³þ – íåâ³ä’ºìíó ÷àñòèíó Ðîñ³¿ – ³ 
íå ïîãîäæóâàëèñÿ íà âêëþ÷åííÿ äî ñêëàäó Óêðà¿íè, íàâ³òü ðàäÿíñüêî¿. Òåðèòîð³ÿ ñó÷àñíî¿ Çàïîð³çüêî¿ 
îáëàñò³ áóëà âêëþ÷åíà ÷àñòêîâî äî ñêëàäó Äîíåöüêî-Êðèâîð³çüêî¿ Ðåñïóáë³êè, à ÷àñòêîâî – äî ñêëàäó 
Ðåñïóáë³êè Òàâðèäè ç öåíòðîì ó Ñ³ìôåðîïîë³. Îáèäâ³ ðàäÿíñüê³ ðåñïóáë³êè îãîëîñèëè ïðî ñâ³é ôå-
äåðàòèâíèé çâ’ÿçîê ç Ðàäÿíñüêîþ Ðîñ³ºþ ³ ïðî â³äñóòí³ñòü áóäü-ÿêèõ ïðÿìèõ ñòîñóíê³â ç Óêðà¿íñüêîþ 
ðàäÿíñüêîþ ðåñïóáë³êîþ ç öåíòðîì ó Êèºâ³, íà ÷îë³ ÿêî¿ òàêîæ ñòîÿëè á³ëüøîâèêè. 

Àëå öÿ àâàíòþðà íå çäîáóëà ï³äòðèìêè ñåðåä íàñåëåííÿ, ³ íåâäîâç³ á³ëüøîâèêè çìóøåí³ áóëè 
â³äìîâèòèñÿ â³ä íå¿. Ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü æèòåë³â ðåã³îíó ââàæàëà ñåáå óêðà¿íöÿìè ³ â³äêðèòî äåìîí-
ñòðóâàëà öå. Òîìó, â³äíîâèâøè íàïðèê³íö³ 1919 ð. ñâ³é êîíòðîëü íàä Ï³âäíåì, êîìóí³ñòè çìóøåí³ áóëè 
ïîãîäèòèñÿ íà éîãî âêëþ÷åííÿ äî ñêëàäó Óêðà¿íñüêî¿ ÑÐÐ.

Â³äìîâà â³ä âêëþ÷åííÿ Ï³âäíÿ äî ñêëàäó Ðîñ³¿ ³ âèçíàííÿ éîãî ÷àñòèíîþ ÓÑÐÐ áóëà ÷è íå ºäèíîþ 
ïîñòóïêîþ á³ëüøîâèê³â íà Ï³âäí³. Ó âñüîìó ³íøîìó âîíè ïîñë³äîâíî ³ íåóõèëüíî ðåàë³çîâóâàëè òóò ñâîþ 
ïîë³òè÷íó ë³í³þ, ââîäÿ÷è ãðàá³æíèöüêó ïðîäîâîëü÷ó ðîçêëàäêó, ðåêâ³çèö³¿ ³ êîíòðèáóö³¿, êîíöòàáîðè ³ 
ïðèìóñîâó ïðàöþ, ìàñîâ³ ðîçñòð³ëè ñâî¿õ ïðîòèâíèê³â ³ í³ â ÷îìó íå âèííèõ çàðó÷íèê³â. Íå âèïàäêîâî íà 
Ï³âäí³ âîíè â³ä÷óëè îñîáëèâèé îï³ð íàñåëåííÿ. Çîêðåìà, Çàïîð³ææÿ ñòàëî àðåàëîì øèðîêîìàñøòàáíî¿ 
ñåëÿíñüêî¿ â³éíè, ÿêó î÷îëèâ ëåãåíäàðíèé ñåëÿíñüêèé âàòàæîê Íåñòîð Ìàõíî. Ó ìàõíîâñüêîìó ðóñ³ 
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ñó÷àñí³ â³ò÷èçíÿí³ é çàðóá³æí³ äîñë³äíèêè çíàõîäÿòü áàãàòî ðèñ êîçà÷÷èíè. Ìàõíîâñüêèé ðóõ á³ëüøîâèêè 
ïðèäóøèëè ö³íîþ âåëè÷åçíèõ çóñèëü. Ïðè öüîìó ðàäÿíñüêå êåð³âíèöòâî âçÿëî íà îçáðîºííÿ íàäçâè-
÷àéíî æîðñòîê³, âàðâàðñüê³ ìåòîäè âåäåííÿ â³éíè. ×è íå âïåðøå ó ÕÕ ñò. âëàäîþ áóâ âèêîðèñòàíèé 
òåðîð ãîëîäîì. Ãîëîä 1921-1922 ðð., ùî îõîïèâ ï³âäåíí³ ãóáåðí³¿ Óêðà¿íè, áóâ ïåðåòâîðåíèé âëàäîþ 
íà çíàðÿääÿ ïîìñòè ì³ñöåâîìó íàñåëåííþ çà éîãî âïåðòèé îï³ð á³ëüøîâèçìó.

Äèðèãóâàâ ö³ºþ ïîë³òèêîþ ñàì Â. Ëåí³í. 9 ëèñòîïàäà 1921 ð. â³ä ³ìåí³ Ïîë³òáþðî ÖÊ ÂÊÏ(á) â³í 
íàïèñàâ äèðåêòèâó êîìóí³ñòàì Óêðà¿íè: «...Ïîëèòáþðî óêàçûâàåò ÖÊ ÊÏÓ, ÷òî ïîëíûé ñáîð ïðîäî-
âîëüñòâèÿ íà Óêðàèíå, ò. å. 100%, èìååò äëÿ ÐÑÔÑÐ àáñîëþòíî êîðåííîå çíà÷åíèå...»1. Íàñåëåííÿ 
áóëî ïðèðå÷åíå íà âèìèðàííÿ. Ãîëîâà ÐÍÊ ÓÑÐÐ Õ. Ðàêîâñüêèé ³íôîðìóâàâ Ëåí³íà, ùî â Çàïîð³çüê³é 
ãóáåðí³¿, äå âåñü âàëîâèé çá³ð çåðíîâèõ ñòàíîâèâ 6100 òèñ. ïóä³â, à ïëàíóâàëîñÿ ç³áðàòè 8679 òèñ. (!?), 
íàïðèê³íö³ ëèñòîïàäà 1921 ð. 300 òèñ. ñåëÿí õàð÷óâàëîñÿ ñóðîãàòàìè ç ìàêóõè ³ êóðàþ2. Â³ä ãîëîäíî¿ 
ñìåðò³ ïîìåðëè ñîòí³ òèñÿ÷ æèòåë³â ðåã³îíó – ÿê ñ³ëüñüêèõ, òàê ³ ì³ñüêèõ. Íà Ãóëÿéï³ëüùèí³ – â ³ñòîðè÷íîìó 
ñåðö³ ìàõíîâñüêîãî ðóõó – â³ä ãîëîäó ïîìåð êîæåí ÷åòâåðòèé æèòåëü3. Öå áóëà ãåíåðàëüíà ðåïåòèö³ÿ 
Ãîëîäîìîðó 1932-1933 ðîê³â.

À â öåé ÷àñ åøåëîíè ³ç çàïîð³çüêèì õë³áîì ï³ä ïîñèëåíîþ îõîðîíîþ ïåðåãàíÿëèñÿ íà Ï³âí³÷. 
Áàãàòî ñ³ë Çàïîð³çüêîãî ðåã³îíó â ðåçóëüòàò³ ãîëîäó îáåçëþäí³ëè. Îäíàê, íåíàäîâãî. Âæå ç âåñíè 1921 ð. 
ñòèõ³éíî é îðãàí³çîâàíî ïðèáóâàëè ïåðåñåëåíö³ ç Ï³âíî÷³, ãîëîâíèì ÷èíîì, ç ðîñ³éñüêèõ ãóáåðí³é 
– Óðàëó, Ñèá³ðó, ãîëîäàþ÷îãî Ïîâîëæÿ4, ÿê³ ñïîä³âàëèñÿ çíàéòè íà Ï³âäí³ ìîëî÷í³ ð³êè ç êèñ³ëüíèìè 
áåðåãàìè. Ëèøå ïðîòÿãîì 1921 ðîêó Çàïîð³çüêèé êðàé ïðèéíÿâ 10 òèñ. ïåðåñåëåíö³â5. Óïðîäîâæ íà-
ñòóïíèõ ðîê³â ïîò³ê ïåðåñåëåíö³â íå çìåíøèâñÿ. Á³ëüøîâèêè ïðîäîâæóâàëè çàïî÷àòêîâàíó öàðèçìîì 
ïîë³òèêó çì³íè åòí³÷íîãî ñêëàäó íàñåëåííÿ ðåã³îíó. 

Äëÿ çì³öíåííÿ êîíòðîëþ íàä Ï³âäíåì íîâèì ðåæèìîì ïðîâîäèëèñÿ ðåôîðìè àäì³í³ñòðàòèâíî-
òåðèòîð³àëüíîãî óñòðîþ. Òàê, 8 ëèïíÿ 1920 ð. â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè ïðåçèä³¿ ÂÓÖÂÊ Îëåêñàíäð³âñüêèé, 
Ìåë³òîïîëüñüêèé, Áåðäÿíñüêèé ³ ÷àñòèíà Êàòåðèíîñëàâñüêîãî ïîâ³òó áóëè îá’ºäíàí³ â Îëåêñàíäð³âñüêó 
ãóáåðí³þ, ÿêó 23 áåðåçíÿ 1921 ð. áóëî ïåðåéìåíîâàíî â Çàïîð³çüêó, ïðè öüîìó ãóáåðíñüêèì öåíòðîì 
çàëèøèâñÿ Îëåêñàíäð³âñüê. Ê³ëüê³ñòü íàñåëåííÿ ãóáåðí³¿ 1920 ð. ñêëàäàëà áëèçüêî 1,2 ìëí îñ³á6.

1 ãðóäíÿ 1922 ð. ó ðåçóëüòàò³ ÷åðãîâî¿ ðåîðãàí³çàö³¿ Çàïîð³çüêà ãóáåðí³ÿ áóëà âêëþ÷åíà äî ñêëàäó 
Êàòåðèíîñëàâñüêî¿. 1 ñåðïíÿ 1925 ð. â Óêðà¿í³ áóëî ë³êâ³äîâàíî ãóáåðí³¿ é óòâîðåíî îêðóæíó ñèñòåìó. 
Òåðèòîð³ÿ ìàéáóòíüî¿ Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³ âõîäèëà äî òðüîõ îêðóã³â – Çàïîð³çüêîãî, Ìåë³òîïîëüñüêîãî 
³ Ìàð³óïîëüñüêîãî, ÿê³, ó ñâîþ ÷åðãó, ñêëàäàëèñÿ ç ðÿäó ðàéîí³â. 

9 ëþòîãî 1932 ð. áóëî ïðîâåäåíî íîâó ðåôîðìó: ÓÑÐÐ áóëà ïîä³ëåíà íà ï’ÿòü îáëàñòåé. Òåðèòîð³ÿ 
ñó÷àñíî¿ Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³ â ñêëàä³ 18 ðàéîí³â óâ³éøëà äî ñêëàäó Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³, ïðè-
÷îìó àäì³í³ñòðàòèâí³ ìåæ³ öèõ ðàéîí³â íå çîâñ³ì çá³ãàëèñÿ ç ìåæàìè ¿õ ñó÷àñíèõ íàñòóïíèê³â. Öå – 
Çàïîð³çüêèé ì³ñüêèé ðàéîí (ÇÌÐ, äî ñêëàäó ÿêîãî âõîäèëè ïðèì³ñüê³ ñåëà â ðàä³óñ³ ê³ëüêîõ äåñÿòê³â 
ê³ëîìåòð³â), Áåðäÿíñüêèé, Âàñèë³âñüêèé, Âåëèêîá³ëîçåðñüêèé, Âåëèêîòîêìàöüêèé, Êàì’ÿíñüêèé-
íà-Äí³ïð³, Êîëàð³âñüêèé (îõîïëþâàâ ÷àñòêîâî òåðèòîð³þ ñó÷àñíèõ Ïðèìîðñüêîãî ³ Ïðèàçîâñüêîãî 
ðàéîí³â), Ëþêñåìáóðçüêèé (âêëþ÷àâ òåðèòîð³þ ñó÷àñíèõ Ðîç³âñüêîãî òà ÷àñòêîâî Êóéáèøåâñüêîãî 
ðàéîí³â), Ìåë³òîïîëüñüêèé, Ìîëî÷àíñüêèé (îõîïëþâàâ ÷àñòèíó çåìåëü ñó÷àñíèõ Òîêìàöüêîãî ³ 
Ìåë³òîïîëüñüêîãî ðàéîí³â), Ìèõàéë³âñüêèé, Íîâîâàñèë³âñüêèé, Íîâîçëàòîï³ëüñüêèé (îõîïëþâàâ ÷àñ-
òèíó òåïåð³øí³õ Ãóëÿéï³ëüñüêîãî ³ Ïîëîã³âñüêîãî ðàéîí³â), Îð³õ³âñüêèé, Òåðï³íí³âñüêèé (íà òåðèòîð³¿ 
ñó÷àñíîãî Ìåë³òîïîëüñüêîãî ðàéîíó), ×óáàð³âñüêèé (íà òåðèòîð³¿ ñó÷àñíîãî Ïîëîã³âñüêîãî ðàéîíó), 
Öàðåêîñòÿíòèí³âñüêèé (Öàðåêîñòÿíòèí³âêà – òåïåð Êóéáèøåâî) ³ ßêèì³âñüêèé ðàéîíè.

Îêðåìîþ Çàïîð³çüêà îáëàñòü ïîñòàëà ëèøå 10 ñ³÷íÿ 1939 ð.
Çàïîð³çüêèé êðàé, ÿê ³ âåñü ï³âäåííèé ðåã³îí Óêðà¿íè, áóâ áàãàòîíàö³îíàëüíèì. Íà òë³ ïåðåâàæàþ-

÷î¿ á³ëüøîñò³ óêðà¿íñüêîãî íàñåëåííÿ ³ñíóâàëè ì³ñöÿ êîìïàêòíîãî ðîçñåëåííÿ íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí, à 
ì³ñòà áóëè ðóñèô³êîâàí³. Íà ïî÷àòêó 20-õ ðîê³â ó íàøîìó êðà¿ ïðàêòè÷íî íå âèõîäèëè êíèæêè é ãàçåòè 
óêðà¿íñüêîþ, í³ìåöüêîþ, ºâðåéñüêîþ òà ³íøèìè ìîâàìè (êð³ì ðîñ³éñüêî¿). Ä³ëîâîäñòâî òàêîæ âåëîñÿ 
âèíÿòêîâî ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ. 

Ïðàãíó÷è çàëó÷èòè íà ñâ³é á³ê íåðîñ³éñüêå íàñåëåííÿ, á³ëüøîâèêè îãîëîñèëè êóðñ íà «êîðåí³-
çàö³þ», ÿêèé áóâ ïîêëèêàíèé ñïðèÿòè ôîðìóâàííþ á³ëüøîâèöüêîãî ñâ³òîáà÷åííÿ ïðåäñòàâíèê³â 
óêðà¿íö³â ³ íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí ³ ïðèñêîðåííÿ òèõ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ³ ïîë³òè÷íèõ çì³í, ÿê³ âëàäà 
íàçèâàëà ñîö³àë³ñòè÷íèì áóä³âíèöòâîì.

Ó â³äïîâ³äíîñò³ ç êóðñîì íà «êîðåí³çàö³þ» â êðà¿ ñòâîðþâàëèñÿ íàö³îíàëüí³ ðàéîíè, ñåëèùí³ òà 
ñ³ëüñüê³ ðàäè. Ñòâîðþâàëèñÿ ïåâí³ óìîâè äëÿ ðîçâèòêó íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðè. Íàïðèê³íö³ 20-õ – íà 
ïî÷àòêó 30-õ ðîê³â ó ìåæàõ íèí³øíüî¿ Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³ ³ñíóâàëî â³ñ³ì íàö³îíàëüíèõ ðàéîí³â ³ 109 
íàö³îíàëüíèõ ñ³ëüðàä – 42 í³ìåöüêèõ, 32 ðîñ³éñüêèõ, 31 áîëãàðñüêà, 6 ºâðåéñüêèõ, äâ³ ãðåöüêèõ, îäíà 
ìîëäàâñüêà ³ îäíà ÷åñüêà. 



11

Ï³âäåííà Óêðà¿íà ç ¿¿ âåëè÷åçíèìè ïðèðîäíèìè ðåñóðñàìè ³ âèã³äíèì ãåîãðàô³÷íèì ïîëîæåííÿì 
(íà ð. Äí³ïðî ì³æ äîíåöüêèì âóã³ëëÿì ³ êðèâîð³çüêîþ ðóäîþ) ïîñ³äàëà â ïëàíàõ ðàäÿíñüêîãî ðåæèìó îñî-
áëèâå ì³ñöå. Á³ëüøîâèêè âèñóíóëè ïëàíè ñòð³ìêî¿ ìîäåðí³çàö³¿ êðà¿íè, ñòâîðåííÿ ïåðåäîâî¿ ³íäóñòð³¿, 
ÿêà á çàáåçïå÷èëà Ðàäÿíñüêîìó Ñîþçó óìîâè äëÿ â³éñüêîâî-ïîë³òè÷íîãî ïðîòèñòîÿííÿ ç êàï³òàë³ñòè÷íèì 
ñâ³òîì. Óæå íà ïî÷àòêó 20-õ ðð. ÕÕ ñò. âèíèêëà ³äåÿ ñòâîðåííÿ â Çàïîð³ææ³ íîâîãî ïðîìèñëîâîãî öåíòðó 
íà áàç³ äåøåâî¿ åëåêòðîåíåðã³¿, ÿêó ïîâèííà áóëà äàòè Äí³ïðîâñüêà ã³äðîñòàíö³ÿ, à òàêîæ âóã³ëëÿ Äîíáàñó 
³ çàë³çíî¿ ðóäè Êðèâáàñó. Ðåàë³çàö³þ öüîãî ìàñøòàáíîãî ïðîåêòó áóëî çä³éñíåíî çà â³äíîñíî êîðîòêèé 
ïðîì³æîê ÷àñó. Âæå ó æîâòí³ 1932 ð. â³äáóâñÿ óðî÷èñòèé ïóñê Äí³ïðîãåñó. Îäíî÷àñíî âåëîñÿ áóä³âíèöòâî 
Äí³ïðîâñüêîãî êîìá³íàòó, äî ñêëàäó ÿêîãî âõîäèëè «Çàïîð³æñòàëü», Çàâîä ³íñòðóìåíòàëüíèõ ñòàëåé (ó 
ìàéáóòíüîìó «Äí³ïðîñïåöñòàëü»), ôåðîñïëàâíèé, êîêñîõ³ì³÷íèé, åëåêòðîäíèé çàâîäè, Äí³ïðîâñüêèé 
àëþì³í³ºâèé êîìá³íàò òà ³íø³ ï³äïðèºìñòâà ìåòàëóðã³éíîãî ïðîô³ëþ.

Ò³, õòî ìèëóºòüñÿ âåëè÷íîþ ïàíîðàìîþ Äí³ïðîãåñó ³ì. Ëåí³íà ³ çóïèíÿº ñâ³é ïîãëÿä íà êîíòóðàõ 
ïðîìèñëîâèõ ã³ãàíò³â ì³ñòà, ïîâèíí³ ïàì’ÿòàòè, ùî ãðàíä³îçíå ïðîìèñëîâå áóä³âíèöòâî â Çàïîð³ææ³ 
â³äáóâàëîñÿ íà òë³ íåáà÷åíî¿ ðàí³øå òðàãåä³¿ ñåëÿíñòâà ðåã³îíó. Íîâîáóäîâè ïåðøèõ ï’ÿòèð³÷îê ñòîÿòü 
íà ê³ñòêàõ ³ êðîâ³ óêðà¿íñüêèõ ñåëÿí.

Ñêëàäîâèì åëåìåíòîì ñòàë³íñüêîãî «ñòðèáêà» â ñîö³àë³çì ñòàëà ñóö³ëüíà êîëåêòèâ³çàö³ÿ, ÿêó 
ðîçïî÷àëè â 1929 ðîö³. 5 ñ³÷íÿ 1930 ðîêó ÖÊ ÂÊÏ(á) ïðèéìàº ïîñòàíîâó «Ïðî òåìïè êîëåêòèâ³çàö³¿ ³ 
çàõîäè äîïîìîãè äåðæàâè êîëãîñïíîìó áóä³âíèöòâó», â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ ïåðåäáà÷àëîñÿ çàâåðøèòè 
êîëåêòèâ³çàö³þ â êðà¿í³ äî ê³íöÿ ïåðøî¿ ï’ÿòèð³÷êè. Óêðà¿íà áóëà â³äíåñåíà äî ãðóïè ðàéîí³â êðà¿íè, äå 
êîëåêòèâ³çàö³þ ïëàíóâàëîñÿ çàâåðøèòè âîñåíè 1931 àáî íàâåñí³ íàñòóïíîãî ðîêó. Àëå ðåñïóáë³êàíñüêå 
ïàðò³éíî-ðàäÿíñüêå êåð³âíèöòâî âèð³øèëî ïðèñêîðèòè òåìïè êîëåêòèâ³çàö³¿. Ïåðåä ì³ñöåâèìè 
êîìóí³ñòàìè áóëî ïîñòàâëåíî çàâäàííÿ ïðîòÿãîì âåñíÿíî¿ ïîñ³âíî¿ êàìïàí³¿ 1930 ðîêó êîëåêòèâ³çóâàòè 
ñòåïîâ³ îêðóãè, à äî îñåí³ çàâåðøèòè öåé ïðîöåñ â ³íøèõ ðåã³îíàõ ðåñïóáë³êè.

Îñîáëèâå ñòàâëåííÿ á³ëüøîâèöüêîãî êåð³âíèöòâà äî Ñòåïîâî¿ Óêðà¿íè, äî ñêëàäó ÿêî¿ âõîäèâ 
Çàïîð³çüêèé ðåã³îí, áóëî âèêëèêàíî òèì, ùî âîíà áóëà îäíèì ç íàéá³ëüøèõ çåðíîñ³þ÷èõ ðåã³îí³â ÑÐÑÐ. 
Ï³âäåííîóêðà¿íñüêèé õë³á áóâ íåîáõ³äíèé äåðæàâ³, ùîá ãîäóâàòè ì³ñòà ³ çà ðàõóíîê çåðíîâîãî åêñïîð-
òó íàêîïè÷óâàòè âàëþòí³ ðåñóðñè äëÿ ïðîâåäåííÿ ïðèñêîðåíî¿ ³íäóñòð³àë³çàö³¿. Íåï³âñüêà ñèñòåìà 
âçàºìèí äåðæàâè é ñåëÿíñòâà, ÿêà ïåðåäáà÷àëà ïåâíó åêîíîì³÷íó ð³âíîâàãó ì³æ íàö³îíàë³çîâàíîþ 
ïðîìèñëîâ³ñòþ é ³íäèâ³äóàëüíèì ñåëÿíñüêèì ãîñïîäàðñòâîì, á³ëüø-ìåíø åêâ³âàëåíòíèé îáì³í ì³æ 
äåðæàâîþ ³ ñåëÿíñòâîì, íå ìîãëà äàòè øâèäêîãî åêîíîì³÷íîãî åôåêòó. Öåé õë³á ìîæíà áóëî âèëó÷àòè 
÷åðåç ïîâí³ñòþ ï³äïîðÿäêîâàí³ äåðæàâ³ êîëãîñïè, ñòâîðåí³ íà áàç³ ³íäèâ³äóàëüíèõ ñåëÿíñüêèõ ãîñïî-
äàðñòâ. Îòæå, éøëîñÿ ïðî åêñïðîïð³àö³þ ñåëÿíñòâà. ßêùî ñåðåäíÿêè é á³äíÿêè çìóøåí³ áóëè â³ääàâàòè 
â êîëãîñïè çåìëþ ³ ðåìàíåíò, òî çàìîæíèõ (ò. çâ. êóðêóë³â) åêñïðîïð³þâàëè ïîâí³ñòþ, à ¿õ ðàçîì ç 
ñ³ì’ÿìè – âèñåëÿëè. Îñíîâíà ÷àñòèíà «ñïåöïåðåñåëåíö³â» íàïðàâëÿëàñÿ äî ìàëîíàñåëåíèõ, ìàéæå 
íåïðèäàòíèõ äëÿ æèòòÿ ðåã³îí³â êðà¿íè – íà Óðàë, äî Ñèá³ðó, Êàçàõñòàíó, ó Ï³âí³÷í³ ðàéîíè. Íàïðèê³íö³ 
òðàâíÿ 1931 ðîêó çàë³çíè÷íèé åøåëîí, ùî íàðàõîâóâàâ äî 3500 ÷ëåí³â «êóðêóëüñüêèõ» ðîäèí, â³ä³éøîâ 
â³ä ñòàíö³¿ ßíöåâî, à ÷åðåç òèæäåíü â³í ïðèáóâ äî ì³ñöÿ çàñëàííÿ. Ó êîæíîìó âàãîí³ â ñåðåäíüîìó çíà-
õîäèëîñÿ 40-60 îñ³á, íå âèñòà÷àëî ïîâ³òðÿ ³ ñâ³òëà. Íà äåñÿòüîõ âèäàâàëè ïàëÿíèöþ õë³áà ³ ï³ââ³äðà ÷àþ 
àáî ð³äêîãî ñóïó, òà é òî íå êîæíîãî äíÿ. ²íêîëè âîíè çàì³íÿëèñÿ ïðîñòîþ âîäîþ7. Öå áóëî íå ïåðøå ³ 
íå îñòàííº âèñåëåííÿ ç êðàþ.

Äîáðîâ³ëüíî â³ääàâàòè ìàéíî ³ çåìëþ ñåëÿíè íå ìîãëè. Òîìó êîëåêòèâ³çàö³ÿ âèêëèêàëà ¿õ îï³ð ³ 
çä³éñíþâàëàñÿ ç äîïîìîãîþ ãðóáîãî íàñèëüñòâà.

Ó Çàïîð³çüêîìó êðà¿ öåé îï³ð âèÿâëÿâñÿ ãîëîâíèì ÷èíîì ó «áàá’ÿ÷èõ áóíòàõ» òà «âîëèíêàõ». 
Íàéá³ëüø ìàñîâ³ âèñòóïè â³äáóëèñÿ â Çàïîð³çüêîìó òà Ìèõàéë³âñüêîìó ðàéîíàõ. Ó 1929-1930 ðî-
êàõ ó âèñòóïàõ âçÿëè ó÷àñòü ó ñåëàõ: Ðîçóì³âêà – 400 îñ³á, Ìàð’¿âêà – 200 îñ³á, Á³ëåíüêå – 300 îñ³á, 
Ëþáèì³âêà – 450 îñ³á, Øèðîêå – 1500 îñ³á. Ñåëÿíñüêà íåïîêîðà â ñåë³ Øèðîêå òðèâàëà ï³âòîðà ì³ñÿö³ ³ 
íà ¿¿ ë³êâ³äàö³þ áóëà çàëó÷åíà îïåðàòèâíà ãðóïà ÍÊÂÑ. 

Íåçàäîâîëåííÿ ïðîíèêàëî äî ³íøèõ ãðóï íàñåëåííÿ Óêðà¿íè, ó òîìó ÷èñë³ ³íòåë³ãåíö³¿, ðîá³òíè÷îãî 
êëàñó, äî ïàðò³éíîãî ³ ðàäÿíñüêîãî àïàðàòó. Îñîáëèâî ñèëüíèì áóâ îï³ð ó òèõ ðåã³îíàõ Óêðà¿íè, äå ñåëÿ-
íè ùå äî ðåâîëþö³¿ æèëè â³äíîñíî áàãàòî, äå áóâ á³ëüøèé â³äñîòîê ñåðåäíüîãî ³ çàìîæíîãî ñåëÿíñòâà, 
äå â 1917-1923 ðîêàõ á³ëüøîâèöüêèé ðåæèì ìàâ ì³í³ìàëüíó ï³äòðèìêó ³ âñòàíîâëþâàâñÿ ö³íîþ âåëè-
÷åçíèõ æåðòâ. Äî òàêèõ ðåã³îí³â íàëåæàâ ³ Çàïîð³çüêèé êðàé. ßê ³ íà ïî÷àòêó 20-õ ðîê³â, ó 1932-1933 ðð. 
ó áîðîòüá³ ç ñåëÿíñòâîì âëàäà çàñòîñóâàëà òóò òåðîð ãîëîäîì. 

*
* *

Ïðî òå, ùî â Óêðà¿í³ â 1932-1933 ðîêàõ â³äáóâàâñÿ Ãîëîäîìîð, ó ÑÐÑÐ îô³ö³éíî íå âèçíàâàëè íàâ³òü 
òîä³, êîëè ïðî öå çíàëè âñ³. Ó ñòàòò³ «Äíåïðîïåòðîâñêàÿ îáëàñòü» «Áîëüøîé Ñîâåòñêîé Ýíöèêëîïåäèè» 
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[òåðèòîð³ÿ íèí³øíüî¿ Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³ äî 1939 ð. âõîäèëà äî ñêëàäó Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³. – 
Ô.Ò.], íàäðóêîâàí³é 1935 ðîêó ïî ñâ³æèõ ñë³äàõ òðàãåä³¿ 1932-1933 ðîê³â, ðàäÿíñüêèé ³ çàðóá³æíèé ÷èòà÷ 
ì³ã ïðî÷èòàòè: «Â 1933 ã. êîëõîçû è ñîâõîçû Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè äîñòèãëè áîëüøèõ óñïåõîâ. 
Çíà÷èòåëüíî ïîâûñèëèñü äîõîäû êîëõîçíèêîâ, ïîëó÷èâøèõ â ñðåäíåì íà òðóäîäåíü 6-6,5 êã ïðîòèâ 
1-1,5 êã â 1932 ã. Ïðè ýòîì íà îäíîãî òðóäîñïîñîáíîãî êîëõîçíèêà ïðèõîäèëîñü 173 òðóäîäíÿ ïðî-
òèâ 110 â 1932»8. Ðåæèì ïîâíîãî ìîâ÷àííÿ ïðî Ãîëîäîìîð 1932-1933 ðîê³â çáåð³ãàâñÿ â ³ñòîðè÷í³é 
íàóö³, õóäîæí³é ë³òåðàòóð³ é îáðàçîòâîð÷îìó ìèñòåöòâ³ àæ äî ãîðáà÷îâñüêî¿ «ïåðåáóäîâè», õî÷à ïðî öþ 
çàãàëüíîíàö³îíàëüíó òðàãåä³þ çíàëè ì³ëüéîíè ñâ³äê³â. Çíàëè, àëå ãîâîðèòè îñòåð³ãàëèñÿ. Ñàìà çãàäêà 
ïðî ö³ ïîä³¿, ÷è ñïðîáà ¿õ äîñë³äæóâàòè ìîãëà êîøòóâàòè ëþäèí³ âîë³, à ÿêùî áóëè ÿê³ñü «îáòÿæóþ÷³», ç 
òî÷êè çîðó òîä³øíüî¿ ðåïðåñèâíî¿ ñèñòåìè, îáñòàâèíè, òî é æèòòÿ. Ëèøå íàïðèê³íö³ 80-õ ðîê³â, êîëè 
òîòàë³òàðíà ñèñòåìà îñëàáëà, ëþäè ïî÷àëè çãàäóâàòè ïðî Ãîëîäîìîð 1932-1933 ðîê³â, à ³ñòîðèêè 
ïóáë³êóâàòè äîêóìåíòè ³ ñïîãàäè î÷åâèäö³â.

Ñüîãîäí³ á³áë³îãðàô³ÿ êíèã ç ö³º¿ ïðîáëåìàòèêè íàðàõîâóº ïîíàä äåñÿòü òèñÿ÷ íàçâ – ñòàòåé, 
ìîíîãðàô³÷íèõ äîñë³äæåíü, ïóáë³êàö³é àðõ³âíèõ äîêóìåíò³â. Äî íàóêîâîãî îá³ãó ââåäåíî âåëè÷åçíó 
ê³ëüê³ñòü äîêóìåíòàëüíèõ ìàòåð³àë³â ð³çíîãî ïîõîäæåííÿ. Ï³ñëÿ ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè 
1991 ðîêó äëÿ ìàñîâîãî ÷èòà÷à ñòàëè äîñòóïíèìè ïðàö³ ³ñòîðèê³â óêðà¿íñüêî¿ ä³àñïîðè ³ äîñë³äæåííÿ 
çàðóá³æíèõ àâòîð³â, ÿê³ âèâ÷àëè îáñòàâèíè Ãîëîäîìîðó. Íàðåøò³ öÿ íàðîäíà òðàãåä³ÿ îäåðæàëà 
ë³òåðàòóðíî-õóäîæíº ³ ìèñòåöüêå âò³ëåííÿ. Âñå öå ïðèçâåëî äî òîãî, ùî ïðîáëåìà Ãîëîäîìîðó 1932-
1933 ðîê³â âñå-òàêè áóëà âèâåäåíà ç ïåðåë³êó «á³ëèõ ïëÿì» ³ñòîð³¿.

×àñòèíà ç öèõ ïóáë³êàö³é ïðèñâÿ÷åíà ðåã³îíàëüíèì àñïåêòàì Ãîëîäîìîðó 1932-1933 ðîê³â. Öå 
âàæëèâèé ³ âêðàé íåîáõ³äíèé íàïðÿìîê âèâ÷åííÿ ïðîáëåìè. Àëå íà òë³ çàãàëüíîãî ³íòåðåñó äî ö³º¿ òåìè 
â Óêðà¿í³ Çàïîð³çüêà îáëàñòü íå âèð³çíÿëàñÿ âèñîêîþ àêòèâí³ñòþ. Óìîâè äëÿ äîñë³äíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
âïðîäîâæ òðèâàëîãî ÷àñó òóò áóëè íåñïðèÿòëèâèìè. Äî ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè ïðî 
òðàãåä³þ 1932-1933 ðîê³â ïèñàòè áóëî çàáîðîíåíî. Â óìîâàõ «ïåðåáóäîâè» ïðî Ãîëîäîìîð ó ðåã³îí³ 
íàâàæóâàëèñÿ ãîâîðèòè é ïèñàëè ëèøå îïîçèö³îíåðè-«íåôîðìàëè». Íàïðèê³íö³ 80-õ ðîê³â ç³ øïàëüò 
ñàìâèäàâñüêèõ ãàçåò, ëèñò³âîê ³ âèñòóï³â íà îïîçèö³éíèõ ì³òèíãàõ æèòåë³ Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³ çìîã-
ëè ä³çíàòèñÿ, ùî Ãîëîäîìîð 1932-1933 ðîê³â çàáðàâ æèòòÿ áàãàòüîõ ¿õ çåìëÿê³â. Ãîëîäó 1932-1933 
ðîê³â áóëî ïðèñâÿ÷åíî ñïåö³àëüíèé âèïóñê ìåë³òîïîëüñüêîãî ñàìâèäàâñüêîãî áþëåòåíÿ «Ìåë³òîïîëü. 
Ìåìîð³àë» – îðãàíó Ìåë³òîïîëüñüêîãî äîáðîâ³ëüíîãî ³ñòîðèêî-ïðîñâ³òíèöüêîãî òîâàðèñòâà 
«Ìåìîð³àë», îïóáë³êîâàíèé íà ïî÷àòêó ë³òà 1990 ðîêó. Íà ïåðø³é ñòîð³íö³ áþëåòåíÿ ÷èòàºìî ñëîâà, 
ÿê³ íå âòðàòèëè ñâîº¿ àêòóàëüíîñò³ ³ ñüîãîäí³: «Ìû äîëæíû íàïèñàòü ïîëíóþ èñòîðèþ ýòîé ñóðîâîé 
äðàìû, íàçâàòü âñåõ åå îðãàíèçàòîðîâ è èñïîëíèòåëåé, âñåõ íåâèííûõ æåðòâ. Ýòîãî òðåáóåò ýëåìåí-
òàðíàÿ ñïðàâåäëèâîñòü. Ýòîãî òðåáóåò çäðàâûé ñìûñë»9. Ó äóñ³ öüîãî ïðîãðàìíîãî ïîëîæåííÿ áóëè 
íàïèñàí³ âñ³ ìàòåð³àëè ñïåöâèïóñêó. Àâòîðè ùå íå íàçèâàëè ïîä³¿ 1932-1933 ðîê³â í³ Ãîëîäîìîðîì, í³ 
ãåíîöèäîì óêðà¿íñüêîãî íàðîäó. Àëå, âñå æ, äëÿ Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³ öå áóâ ïðîðèâ. Çåìëÿêè, îñîáëè-
âî ìîëîä³, îäåðæàëè êîíêðåòíó ³íôîðìàö³þ ç íàçâàìè íàñåëåíèõ ïóíêò³â Ìåë³òîïîëüñüêîãî ðàéîíó, 
îõîïëåíèõ ãîëîäîì, ç ïð³çâèùàìè ëþäåé, ÿê³ ïîìåðëè â³ä íüîãî, áóëè ðåïðåñîâàí³ ÷è âè¿õàëè ç ðàéî-
íó, ùîá âðÿòóâàòèñÿ â³ä ãîëîäíî¿ ñìåðò³. ¯ì ñòàëî â³äîìî ïðî ôàêòè ãëèáîêîãî ìîðàëüíîãî ïàä³ííÿ 
â ðåã³îí³, çîêðåìà, ïðî ëþäî¿äñòâî, íà ÿêå øòîâõàâ äåÿêèõ äîâåäåíèõ äî â³ä÷àþ ³ äåìîðàë³çîâàíèõ 
çåìëÿê³â ãîëîä. Öÿ ³íôîðìàö³ÿ ñïîíóêàëà äî ðîçäóì³â, ïåðåîö³íêè ñòàâëåííÿ äî ïîë³òè÷íîãî ðåæèìó, 
ÿêèé ïðèçâ³â áàãàòèé êðàé äî íåáà÷åíî¿ òðàãåä³¿. 

1991 ð. ïîáà÷èëà ñâ³ò ïåðøà â Çàïîð³çüê³é îáëàñò³ ³ñòîð³îãðàô³÷íà ðîçâ³äêà, ùî ïðîëèâàëà ñâ³òëî 
íà çàáîðîíåíó â êîìóí³ñòè÷íó äîáó ïðîáëåìàòèêó Ãîëîäîìîðó íà ïðèêëàä³ ïîä³é íà Ìåë³òîïîëüùèí³, 
– ñòàòòÿ ìåë³òîïîëüñüêîãî êðàºçíàâöÿ ³ æóðíàë³ñòà, íàóêîâîãî ñï³âðîá³òíèêà â³ää³ëó ðàäÿíñüêî-
ãî ïåð³îäó Ìåë³òîïîëüñüêîãî ì³ñüêîãî êðàºçíàâ÷îãî ìóçåþ, àêòèâíîãî ó÷àñíèêà Ìåë³òîïîëüñüêîãî 
«Ìåìîð³àëó» Âàëåð³ÿ Òèìîôåºâà – «Ãîëîä íà Ìåëèòîïîëüùèíå 1932-1933 ãîäîâ», âì³ùåíà â çá³ðíèêó 
ïðàöü íàóêîâèõ ñï³âðîá³òíèê³â Ìåë³òîïîëüñüêîãî êðàºçíàâ÷îãî ìóçåþ òà êðàºçíàâö³â10. Àâòîð óçàãàëü-
íèâ ìàòåð³àëè, îïóáë³êîâàí³ 1990 ðîêó â áþëåòåí³ «Ìåë³òîïîëü. Ìåìîð³àë».

Çäàâàëîñÿ á, ï³ñëÿ ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñò³ äîñë³äæåííþ Ãîëîäîìîðó 1932-1933 ðîê³â 
áóäå â³äêðèòî «çåëåíå ñâ³òëî». Ó 1993 ð. Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Ë. Êðàâ÷óê çàêëèêàâ âøàíóâàòè ïàì’ÿòü 
æåðòâ òðàã³÷íèõ ïîä³é 1932-1933 ðîê³â. Àëå êîëèøíÿ ïàðòíîìåíêëàòóðà, ÿêà çàëèøèëàñÿ ïðè âëàä³ â 
Çàïîð³çüê³é îáëàñò³, âèÿâèëàñÿ áàéäóæîþ, à òî é âîðîæîþ äî ïîçèö³¿ Ïðåçèäåíòà ³ ïðàãíåííÿ ì³ñöåâèõ 
³ñòîðèê³â ³ àìàòîð³â-êðàºçíàâö³â ðîçãîðíóòè âèâ÷åííÿ òðàã³÷íèõ ñòîð³íîê ìèíóëîãî Óêðà¿íè, äî ÿêèõ áóëà 
ïðè÷åòíà Êîìóí³ñòè÷íà ïàðò³ÿ. Çàâ³ñó ìîâ÷àííÿ â³äêðèëà ñòàòòÿ ñï³âðîá³òíèêà Äåðæàðõ³âó Çàïîð³çüêî¿ 
îáëàñò³ Î.Ì. ²ãíàòóø³, îïóáë³êîâàíà â ñåðåäèí³ âåðåñíÿ 1993 ð. ó äåìîêðàòè÷í³é ãàçåò³ «Çàïîð³çüêà Ñ³÷», 
ó ÿê³é íà ï³äñòàâ³ àðõ³âíèõ äîêóìåíò³â ðîçêðèâàëàñÿ òðàãåä³ÿ Ãîëîäîìîðó íà Çàïîð³ææ³11. Ïðîäîâæóâàâ 
ñâîþ äîñë³äíèöüêó ðîáîòó Â. Òèìîôåºâ, ÿêèé 1993 ð. âèäàâ êíèãó ïðî Ãîëîäîìîð íà Ìåë³òîïîëüùèí³ 
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«Íåîãîëîøåíà â³éíà. Ñïîãàäè ñâ³äê³â, àðõ³âí³ äîêóìåíòè òà ðîçäóìè ñó÷àñíèêà ïðî ãîëîäîìîð 1932-
1933 ðîê³â». Íàä ö³ºþ êíèãîþ â³í ïðàöþâàâ óïðîäîâæ 1989-1993 ðîê³â. Ïðàãíó÷è çàâåðøèòè ðîáîòó â 
1993 ð., äî 60-ð³÷÷ÿ Ãîëîäîìîðó, Â. Òèìîôåºâ çâåðíóâñÿ äî êåð³âíèêà ìóçåéíî¿ óñòàíîâè ç ïðîõàííÿì 
ïåðåâåñòè íà íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü, òîáòî íà «ï³â-ñòàâêè»: «Ó â³äïîâ³äü ïî÷óâ: «Àáî» – «àáî». Òîáòî, 
àáî Âè, ïàíå Òèìîôåºâ, ïðàöþºòå, ÿê ³ äî öüîãî, â ðåæèì³ ïîâíî¿ çàéíÿòîñò³, àáî... çâ³ëüíÿºòåñü ç ìó-
çåþ çà âëàñíèì áàæàííÿì»12. Â. Òèìîôåºâ çìóøåíèé áóâ çâ³ëüíèòèñÿ ³ ïåðåéòè íà ðîáîòó âàõòåðîì 
ãóðòîæèòêó. Êíèãó çàâäÿêè ñïîíñîðñüê³é ï³äòðèìö³ ìåë³òîïîëüñüêîãî á³çíåñìåíà Î.Ì. ²îòêî áóëî íàä-
ðóêîâàíî â Òåðíîïîë³, îñê³ëüêè æîäíå âèäàâíèöòâî Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³ íå ïîãîäèëîñÿ ïðàöþâàòè íàä 
öèì âèäàííÿì.

Ï³ñëÿ ïîÿâè êíèãè Â. Òèìîôåºâà – ïåðøîãî ïîä³áíîãî ðîäó äîñë³äæåííÿ â Çàïîð³çüê³é îáëàñò³ – 
ïðîéøëî 15 ðîê³â. Âèðîñëî íîâå ïîêîë³ííÿ äîñë³äíèê³â, äî âèâ÷åííÿ Ãîëîäîìîðó 1932-1933 ðîê³â ïðèëó-
÷èëèñÿ äîñâ³ä÷åí³ ³ñòîðèêè. ²íôîðìàö³ÿ ïðî Ãîëîäîìîð 1932-1933 ðîê³â ïî÷àëà ç’ÿâëÿòèñÿ íà ñòîð³íêàõ 
ì³ñöåâèõ ãàçåò, ó ï³äðó÷íèêó ç ³ñòîð³¿ ð³äíîãî êðàþ, ÿêèé âèâ÷àþòü ó äåñÿòîìó êëàñ³ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ 
øêîëè îáëàñò³13. Ñêëàëàñÿ ñïðèÿòëèâ³øà ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íà ñèòóàö³ÿ äëÿ îá’ºêòèâíîãî äîñë³äæåííÿ 
ìèíóëîãî ðåã³îíó. Â³ääçåðêàëåííÿì öüîãî ñòàëà íàóêîâà êîíôåðåíö³¿ «Òðàãåä³ÿ Ãîëîäîìîðó 1932-
1933 ðîê³â íà Çàïîð³ææ³», ÿêà â³äáóëàñÿ â Çàïîð³çüêîìó íàö³îíàëüíîìó óí³âåðñèòåò³ ó ëèñòîïàä³ 
2007 ð., â õîä³ ÿêî¿ áóâ ïðîäåìîíñòðîâàíèé äîñèòü øèðîêèé ñïåêòð ³íòåðåñ³â çàïîð³çüêèõ ³ñòîðèê³â 
Ãîëîäîìîðó, ÿêèé â³äîáðàæàþòü îïóáë³êîâàí³ çà ¿¿ ï³äñóìêàìè ìàòåð³àëè. Äåê³ëüêà ñòàòåé ïðèñâÿ÷åíî 
çàãàëüíîóêðà¿íñüêèì ïðîáëåìàì14.

Êîíôåðåíö³ÿ ñòàëà ïîøòîâõîì äî âèâ÷åííÿ Ãîëîäîìîðó 1932-1933 ðîê³â ó ðàéîíàõ îáëàñò³. 
Çîêðåìà, ïîáà÷èëà ñâ³ò êíèãà Ì. ªðåìåíêà, â ÿê³é íà áàç³ àðõ³âíèõ äîêóìåíò³â ³ ñâ³ä÷åíü î÷åâèäö³â 
ðîçïîâ³äàºòüñÿ ïðî òðè ðàäÿíñüê³ ãîëîäîìîðè íà ï³âäåííîìó ñõîä³ îáëàñò³15. Ïîä³áí³ âèäàííÿ áóëè 
îïóáë³êîâàí³ 2008 ð. â Ìåë³òîïîëüñüêîìó, Òîêìàöüêîìó òà ßêèì³âñüêîìó ðàéîíàõ16. Îáëàñíèé íàóêîâî-
ðåäàêö³éíèé ï³äðîçä³ë «Ðåàá³ë³òîâàí³ ³ñòîð³ºþ» ï³äãîòóâàâ ñïåö³àëüíèé âèïóñê àëüìàíàõó «Ñïîêóòà» 
– çá³ðíèê «Ãîëîäîìîðè íà Çàïîð³ææ³ (1921-1922, 1932-1933, 1946-1947 ðð.», ïðèñâÿ÷åíèé òðàã³÷íèì 
ïîä³ÿì, ïîâ’ÿçàíèì ç Ãîëîäîìîðàìè íà òåðèòîð³¿ Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³17.

Ñàìå ö³ íàóêîâ³ íàäáàííÿ ïîñëóæèëè îñíîâîþ äëÿ ñòâîðåííÿ Çàïîð³çüêîãî îáëàñíîãî òîìó 
Íàö³îíàëüíî¿ êíèãè ïàì’ÿò³ æåðòâ Ãîëîäîìîðó â Óêðà¿í³, ÿêèé º ñâîºð³äíèì ï³äñóìêîì óñ³º¿ ïîïåðåäíüî¿ 
ðîáîòè â ðåã³îí³ ³ ðàçîì ç òèì, ïîì³òíèì êðîêîì âïåðåä. Íàä ï³äãîòîâêîþ öüîãî òîìó ïðàöþâàâ âåëè-
êèé êîëåêòèâ, äî ñêëàäó ÿêîãî âõîäèëè ïðîôåñ³éí³ ³ñòîðèêè ðåã³îíó, íàóêîâ³ ñï³âðîá³òíèêè Äåðæàâíîãî 
àðõ³âó Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³, ïðàö³âíèêè Çàïîð³çüêî¿ îáëàñíî¿ ³ ðàéîííèõ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é 
îáëàñò³, â÷èòåë³-êðàºçíàâö³, á³áë³îòåêàð³, ñòóäåíòè Çàïîð³çüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó. 

Ó îáëàñíîìó òîì³ ç³áðàí³ ³ñòîðè÷í³ äæåðåëà, ùî ðîçêðèâàþòü ìàñøòàáè é îñîáëèâîñò³ Ãîëîäîìîðó 
â Çàïîð³çüê³é îáëàñò³. Ñåðåä íèõ – Ìàðòèðîëîã æåðòâ Ãîëîäîìîðó, ï³äá³ðêà àðõ³âíèõ äîêóìåíò³â, 
ñâ³ä÷åííÿ î÷åâèäö³â çàãàëüíîíàö³îíàëüíî¿ òðàãåä³¿.

Ïåðøèì ðîçä³ëîì îáëàñíîãî òîìó Íàö³îíàëüíî¿ êíèãè ïàì’ÿò³ æåðòâ Ãîëîäîìîðó â Óêðà¿í³ º 
Ìàðòèðîëîã – ñïèñîê æèòåë³â Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³, ÿê³ ïîìåðëè ï³ä ÷àñ Ãîëîäîìîðó ³ç çàçíà÷åííÿì â³êó, 
ñîö³àëüíîãî ñòàíó, íàö³îíàëüíîñò³, ðîêó (äàòè) ñìåðò³, ïðè÷èíè ñìåðò³, ÿêùî òàêà ³íôîðìàö³ÿ íàÿâíà, 
òà äæåðåëà ³íôîðìàö³¿. Ó öüîìó ñïèñêó ñó÷àñíèêè çíàéäóòü ³ìåíà ñâî¿õ ðîäè÷³â ³ çåìëÿê³â. Ïóáë³êàö³ÿ 
öüîãî ñïèñêó – ïåðøèé êðîê íàøî¿ ñïîêóòè ïåðåä çàãèáëèìè: çãàäàòè âñ³õ ïî³ìåííî ³ âøàíóâàòè ¿õ 
ñâ³òëó ïàì’ÿòü.

Äæåðåëîì äëÿ ñêëàäàííÿ Ìàðòèðîëîãà ïîñëóæèëè Êíèãè çàïèñ³â àêò³â ïðî ñìåðòü, ùî âåëè-
ñÿ â ñ³ëüðàäàõ ³ ïåðåäàâàëèñÿ â ðàéîíí³ â³ää³ëè ðåºñòðàö³¿ àêò³â ãðîìàäÿíñüêîãî ñòàíó, à â 2007 ðîö³ 
íàä³éøëè íà çáåð³ãàííÿ äî Çàïîð³çüêîãî îáëàñíîãî äåðæàâíîãî àðõ³âó.

Ðàí³øå ö³ êàðòêè, ùî çáåð³ãàëèñÿ â ì³ñòàõ ³ ðàéöåíòðàõ «çà ñ³ìîìà çàìêàìè», áóëè äîñòóïíèìè 
ëèøå äëÿ ïðàö³âíèê³â ÐÀÃÑ³â. Öåé ðåæèì ñåêðåòíîñò³ ö³ëêîì áóâ ïîâ’ÿçàíèé ç áàæàííÿì ïðèõîâàòè â³ä 
íàðîäó ïðàâäó ïðî æàõëèâå ìèíóëå.

Â ³äåàëüíîìó âèïàäêó ö³ êàðòêè ìîãëè áóòè íàä³éíèì äæåðåëîì äëÿ âèçíà÷åííÿ ê³ëüêîñò³ æåðòâ 
Ãîëîäîìîðó, ¿õ ñîö³àëüíîãî, íàö³îíàëüíîãî ³ ïðîôåñ³éíîãî ñêëàäó òà ³íøî¿ ³íôîðìàö³¿, íåîáõ³äíî¿ äëÿ 
³ñòîðè÷íîãî àíàë³çó. Îäíàê, òàêèì äæåðåëîì âîíè íå ñòàëè.

²íñòðóêö³ÿ ïðî ïîðÿäîê çàïîâíåííÿ àêò³â ïðî ñìåðòü ïåðåäáà÷àëà âåñòè «çàïèñè ÷³òêî, ÷èñòî é 
òî÷íî». Çà íåòî÷í³ é íåäáàë³ çàïèñè â Êíèãàõ, «çà çàïèñóâàííÿ ÿâíî íåïðàâäèâèõ â³äîìîñòåé», òîáòî 
ñâ³äîìó ôàëüñèô³êàö³þ äîêóìåíòà, ïåðåäáà÷àëîñÿ âèííèõ ïðèòÿãóâàòè äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà âñòà-
íîâëåíèì ïîðÿäêîì.

Çàçâè÷àé, íà êîæíèé âèïàäîê ñìåðò³ çàâîäèëàñÿ êàðòêà, ó ÿê³é íàâîäèëàñÿ ³íôîðìàö³ÿ ñòîñîâíî 
á³îãðàô³÷íèõ äàíèõ ïðî ïîìåðëîãî: çàçíà÷àëîñÿ ïð³çâèùå, ³ì’ÿ ³ ïî-áàòüêîâ³ îñîáè, ùî ïîìåðëà, äàòà 
ñìåðò³ ³ äàòà çàïèñó, â³ê, ì³ñöå ïîñò³éíîãî ïðîæèâàííÿ, ñîö³àëüíèé ñòàí ³ íàö³îíàëüíå ïîõîäæåííÿ, 
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ñòàòü, ïðè÷èíà ³ ì³ñöå ñìåðò³ (ë³êàðíÿ, âäîìà) òà ³íø³ â³äîìîñò³. ßê ïðèêëàä, íàâîäÿòüñÿ äâ³ êàðòêè àê-
òîâèõ çàïèñ³â ïðî ñìåðòü â³ä ãîëîäó.

Àíàë³ç Êíèã çàïèñ³â àêò³â ïðî ñìåðòü, ùî çáåðåãëèñÿ ïî Çàïîð³çüê³é îáëàñò³, ñâ³ä÷èòü, ùî â 1932-
1933 ðîêàõ ïîëîæåíü ²íñòðóêö³¿ ïðî ïîðÿäîê çàïîâíåííÿ àêò³â ïðî ñìåðòü íå äîòðèìóâàëèñÿ.

Àêòîâèé çàïèñ ïðî ñìåðòü â³ä ãîëîäó ìåøêàíöÿ ñ. Âîñêðåñåíêà  
Ïðèàçîâñüêîãî ðàéîíó Ñâèðãóíà Ì.Ì. 20 êâ³òíÿ 1933 ð.

Àêòîâèé çàïèñ ïðî ñìåðòü â³ä íåäî¿äàííÿ äîíüêè ìåøêàíöÿ ñ. Äóíà¿âêà  
(íèí³ Ïðèàçîâñüêîãî ðàéîíó) Áåðë³ ßêîâà. 18 ëþòîãî 1933 ð.
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Ïî-ïåðøå, ÷àñòèíà êàðòîê ó ãðàô³ «Çàçíà÷èòè äîêëàäíî ïðè÷èíó ñìåðò³» íå ìàº çàïèñ³â àáî 
ì³ñòèòü ïðî÷åðê. Äîñèòü ÷àñòî ïî ò³é ÷è ³íø³é ñ³ëüðàä³ º äàí³ çà 1932 ð³ê, ³ çîâñ³ì íåìàº çà 1933 ð³ê. 
Íåð³äêî â Êíèãàõ íåìàº çàïèñ³â çà ö³ë³ ì³ñÿö³, àáî íåïîâí³ çàïèñè â ðîçð³ç³ îêðåìèõ ì³ñÿö³â. Íàïðèêëàä, 
ïî Ìîðäâèí³âñüê³é ñ³ëüñüê³é ðàä³ Ìåë³òîïîëüñüêîãî ðàéîíó çà 1932 ð³ê íåìàº æîäíîãî çàïèñó, à çà 1933 
ð³ê ëèøå îäèí çàïèñ, çðîáëåíèé ó ëèñòîïàä³. Ó Òèìîø³âñüê³é ñ³ëüðàä³ Ìèõàéë³âñüêîãî ðàéîíó â òðàâí³-
ñåðïí³ 1932 ðîêó çàô³êñîâàíî 18 âèïàäê³â ñìåðò³, à çàïèñ³â çà íàéâàæ÷³ ì³ñÿö³ îñåí³ ³ çèìè 1932 ³ çà 
âåñü 1933 ð³ê íåìàº. Ó Ðåéõåíôåëüäñüê³é ñ³ëüðàä³ òîãî æ ðàéîíó â êíèç³ çà 1932 ð³ê çðîáëåíî 37 çàïèñ³â 
ïðî ñìåðòü, ïðè÷îìó çà áåðåçåíü, âåðåñåíü ³ æîâòåíü – æîäíîãî çàïèñó. Òîä³ ÿê çà 1933 ð³ê º çàïèñè çà 
âñ³ 12 ì³ñÿö³â, à ¿õ çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü ñòàíîâèòü 43.

Ñõîæå, ùî â³äïîâ³äíèõ ïîñàäîâèõ îñ³á íà òàêå â³äêðèòå ³ ãðóáå ïîðóøåííÿ ³íñòðóêö³¿ ñïîíóêàëè 
íàäçâè÷àéí³ îáñòàâèíè. Ó Êíèãàõ çàïèñ³â çà ïîïåðåäí³ (íàïðèêëàä, çà 1929, 1930 ðîêè) òàêèõ ñåðéîç-
íèõ ïîðóøåíü ³íñòðóêö³¿ íå âèÿâëåíî.

Ïî-äðóãå, ïîð³âíÿíî ð³äêî â çàïèñàõ âêàçàíî, ùî ñìåðòü ñòàëà íàñë³äêîì ãîëîäó. Íàâåäåí³ âèùå 
êàðòêè, äå â ãðàô³ «Çàçíà÷èòè äîêëàäíî ïðè÷èíó ñìåðò³» íàïèñàíî «ãîëîä» ³ «îò íåäîåäàíèÿ» º âèíÿò-
êàìè. Íàïðèêëàä, ó â³äîìîñòÿõ ïðî ïðè÷èíè ñìåðò³ 50 ìåøêàíö³â ñåëà Âîçíåñåíêè Ìåë³òîïîëüñüêîãî 
ðàéîíó çà êâ³òåíü 1933 ð³ê âêàçàíî: 37 – «îò èñòîùåíèÿ», 9 – «îò ñòàðîñòè», 1 – «îò ïîðîêà ñåðäöà», 
1 – «îò êðîâàâîãî ïîíîñà», 1 – «îò âîñïàëåíèÿ ëåãêèõ». Ïîøèðåíèìè áóëè çàïèñè: «îä ð³çà÷êè», «îä 
ñòàðå÷î¿ íåìî÷³», «îä ñëàáîñò³», «îä íåäîêð³â’ÿ», «îò ñòàð÷åñêîãî èñòîùåíèÿ», «îò ñòàð÷åñêîé ñëàáî-
ñòè» ³ ò.ä. Ó ãðàô³ «ïðè÷èíà ñìåðò³» âñ³õ 24 âíåñåíèõ äî ñïèñê³â ïîìåðëèõ ç 12 êâ³òíÿ ïî 12 òðàâíÿ 1933 
ðîêó ïî ñåëó Ñïàñüêîìó Ìåë³òîïîëüñüêîãî ðàéîíó çà 1933 ð³ê çàïèñàíî «íå óñòàíîâëåíà». Ó äåÿêèõ 
ñ³ëüðàäàõ ó â³äïîâ³äí³é ãðàô³ ñòàâèëè ïðî÷åðê.

Ó ì³ñò³ Çàïîð³ææÿ, äå ìîæíà áóëî ñïîä³âàòèñÿ íà êðàùèé ìåäè÷íèé êîíòðîëü ³ òî÷í³ø³ ä³àãíîçè, 
ñèòóàö³ÿ íå äóæå â³äð³çíÿëàñÿ â³ä ñ³ëüñüêî¿ ì³ñöåâîñò³. Çîêðåìà, â áóäèíêó íåìîâëÿòè, ÿêèé áóâ ðîçòà-
øîâàíèé ó òîä³øíüîìó öåíòð³ ì³ñòà, íà âóë. Ðîçè Ëþêñåìáóðã, áóä. 4 (òåïåð öå âóëèöÿ Äçåðæèíñüêîãî), 
íåäàëåêî â³ä àäì³í³ñòðàòèâíèõ áóä³âåëü ì³ñòà, çà òðàâåíü 1933 ðîêó çàô³êñîâàíî 109 âèïàäê³â ñìåðò³ 
ä³òåé â³êîì â³ä 10 äí³â äî 3,5 ðîê³â18. Ñåðåä ä³àãíîç³â: «âèçíàæåííÿ» – 30 âèïàäê³â, «êàòàð êèøîê» – 29, 
«çàïàëåííÿ ëåãåí³â» – 10, «øëóíêîâå çàõâîðþâàííÿ» – 5, «ñåðöå» – 2, «ê³ð» – 8, «âðîäæåíà êâîë³ñòü» – 3, 
«³íòîêñèêàö³ÿ» – 1 òà ³íø³.

Ó âñ³õ îõàðàêòåðèçîâàíèõ âèïàäêàõ «ãîëîä», ÿê ïðè÷èíà ñìåðò³, íå âêàçóºòüñÿ, õî÷à «âèñíàæåí-
íÿ» ìîæíà õàðàêòåðèçóâàòè ÿê íàñë³äîê ãîëîäó. Áàãàòî ³íøèõ ä³àãíîç³â, ùî íàâåäåí³ â êàðòêàõ, òàêîæ 
ìîæíà îö³íþâàòè ÿê ðåçóëüòàò ãîëîäíîãî ³ñíóâàííÿ. 

Äî òàêîãî âèñíîâêó ï³äøòîâõóº ³ ïîð³âíÿííÿ ä³àãíîç³â, ùî âèñòàâëÿëèñÿ â Êíèãàõ çàïèñ³â àêò³â ïðî 
ñìåðòü çà 1932 ³ 1933 ð³ê, ç â³äïîâ³äíèìè çàïèñàìè çà ïîïåðåäí³ ÷è íàñòóïí³, â³äíîñíî íîðìàëüí³ ðîêè. 
Ïðîàíàë³çóâàâøè äëÿ ïðèêëàäó ïðè÷èíè ñìåðò³ â ðÿä³ íàñåëåíèõ ïóíêò³â Áåðäÿíñüêîãî, Îð³õ³âñüêîãî, 
Ìèõàéë³âñüêîãî òà ³íøèõ ðàéîí³â ó 1928, 1929 ³ 1930 ðîêè, ìè íå âèÿâèëè ä³àãíîç³â: «â³ä âèñíàæåííÿ», 
«â³ä ñëàáîñò³» (çà âèíÿòêîì «âðîæäåííàÿ ñëàáîñòü»), «â³ä ãîëîäó», «â³ä íåäîêð³â’ÿ» òà ³íøèõ ïîä³áíèõ ¿ì19.

Ïî-òðåòº, Êíèãè çàïèñ³â àêò³â ïðî ñìåðòü çáåðåãëèñÿ ëèøå ÷àñòêîâî. Çîâñ³ì â³äñóòí³ Êíèãè 
ðåºñòðàö³¿ ñìåðò³ ïî Êàì’ÿíñüêî-Äí³ïðîâñüêîìó òà Òîêìàöüêîìó ðàéîíàõ Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³. Ïî 
Âåëèêîá³ëîçåðñüêîìó ðàéîíó çáåðåãëàñÿ Êíèãà ëèøå ïî îäí³é (×åðâîí³é) ñ³ëüðàä³. Âçàãàë³, íåìàº 
æîäíîãî ðàéîíó îáëàñò³, äå á Êíèãè ðåºñòðàö³¿ ñìåðò³ çáåðåãëèñÿ ïî âñ³õ ñ³ëüðàäàõ. Íàïðèêëàä, ç 21 
ñ³ëüðàäè Çàïîð³çüêîãî ðàéîíó çàïèñè çà 1932 ð³ê çáåðåãëèñÿ ïî 6 ñ³ëüðàäàõ. Ç 19 ñ³ëüðàä Âåñåë³âñüêîãî 
ðàéîíó Êíèãè çàïèñ³â àêò³â ïðî ñìåðòü çà 1933 ð³ê íå çáåðåãëèñÿ ïî 8.

×îìó â Çàïîð³çüê³é îáëàñò³ çáåðåãëîñÿ ìàëî êíèã çàïèñ³â àêò³â ïðî ñìåðòü çà 1932-1933 
ðîêè? Ñïðàâà, íàïåâíå, íå ëèøå â ëèõîë³òòÿõ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Êîìóñü, ñõîæå, äóæå õîò³ëîñÿ, 
ùîá ö³ çàïèñè íå çáåðåãëèñÿ, ùîá ïðèõîâàòè ñë³äè çëî÷èí³â. Íàì íå âäàëîñÿ çíàéòè äîêóìåíò³â, 
ÿê³ á ñâ³ä÷èëè, ùî âëàäí³ ñòðóêòóðè ðåã³îíó âèëó÷àëè ö³ êíèãè ç ñ³ëüðàä. Àëå â ³íøèõ îáëàñòÿõ òàêà 
ïðàêòèêà ³ñíóâàëà. Íàïðèêëàä, Îäåñüêèé îáëâèêîíêîì 13 êâ³òíÿ 1934 ð. ï³ä ãðèôîì «Ñîâ. ñåêðåòíî» 
ðîç³ñëàâ óñ³ì ì³ñüêðàäàì ³ ðàéâèêîíêîìàì îáëàñò³ öèðêóëÿð, ÿêèé ïåðåäáà÷àâ: «Èçúÿòü èç ñåëüñî-
âåòîâ êíèãè ñìåðòè çà 1933 ãîä ïî âñåì áåç èñêëþ÷åíèÿ ñåëüñîâåòàì, à çà 1932 ã. ïî ñïèñêó, ñî-
îáùåííîìó ÓÍÕÓ…». Äëÿ îá´ðóíòóâàííÿ ñâîº¿ ïîñòàíîâè, îáëâèêîíêîì âèêîðèñòîâóâàâ ñòàíäàðòíó 
äëÿ òîãî ÷àñó ôîðìóëó: «Â çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè ñåëüñîâåòîâ äåëî ó÷åòà íàñåëåíèÿ íàõîäèòñÿ â ðóêàõ 
êëàññîâî-âðàæäåáíûõ ýëåìåíòîâ, ïðÿìî çàèíòåðåñîâàííûõ â çàïóòûâàíèè ó÷åòà íàñåëåíèÿ, â èñ-
êàæåíèè èñòèííîãî ïîëîæåíèÿ âåùåé, â æóëüíè÷åñêîì ïðåóâåëè÷èâàíèè ñìåðòíîñòè è ïðåóìåíü-
øåíèè ðîæäàåìîñòè»20. 

Âñüîãî â ïðîöåñ³ àíàë³òè÷íî¿ ðîáîòè ïðàö³âíèêàìè Äåðæàâíîãî àðõ³âó Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³ âèÿâ-
ëåíî ï³ä ÷àñ Ãîëîäîìîðó 1932-1933 ðîê³â 33 òèñ. 513 àêò³â ñìåðòåé, ÿê³ âíåñåí³ äî Ìàðòèðîëîãó. Îäíàê, 
ÿêà öå ÷àñòêà ïî â³äíîøåííþ äî çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ ñìåðòåé – ìè ïîêè ùî íå ìîæåìî âèçíà÷èòè.
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Íàñòóïíèì ðîçä³ëîì îáëàñíîãî òîìó Íàö³îíàëüíî¿ êíèãè ïàì’ÿò³ º äîêóìåíòè, ùî ðîçêðèâàþòü 
îáñòàâèíè Ãîëîäîìîðó, éîãî ñòðàõ³òëèâèé ìåõàí³çì. Â³í íàðàõîâóº 204 ³ñòîðè÷íèõ äæåðåëà, ÿê³ ÿñêðà-
âî âèñâ³òëþþòü õàðàêòåð ³ ìàñøòàá âñåíàðîäíî¿ òðàãåä³¿ 1932-1933 ðð. íà òåðèòîð³¿ Çàïîð³çüêîãî êðàþ 
â êîíòåêñò³ òîòàë³òàðíî¿ é êîëîí³àëüíî¿ ïîë³òèêè ðîñ³éñüêèõ á³ëüøîâèê³â â Óêðà¿í³ òà ¿õí³õ ñïðîá óïî-
êîðåííÿ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó ãîëîäîì. Ïóáë³êîâàí³ äîêóìåíòè õðîíîëîã³÷íî îõîïëþþòü ïåð³îä ç ïî-
÷àòêó 1932 ð. ïî ãðóäåíü 1933 ð., òîáòî ÷àñ îðãàí³çàö³¿ ³ âò³ëåííÿ á³ëüøîâèöüêîãî íàòèñêó âëàäè ïðîòè 
óêðà¿íñüêîãî ñåëà, ùî ìàëî íàéòðàã³÷í³ø³ ñîö³àëüí³ íàñë³äêè.

Öå, ãîëîâíèì ÷èíîì, äîêóìåíòè ïàðò³éíèõ ³ ðàäÿíñüêèõ îðãàí³â. Ïðè â³äáîð³ äîêóìåíò³â äëÿ 
ïóáë³êàö³¿ â îáëàñíîìó òîì³ Êíèãè ïàì'ÿò³ âðàõîâóâàëàñÿ íåäîö³ëüí³ñòü ÷åðãîâî¿ ïóáë³êàö³¿ â³äîìèõ 
äîêóìåíò³â çàãàëüíîäåðæàâíîãî ð³âíÿ. Ïîäàâàëèñÿ ëèøå äåÿê³ ç òàêèõ äîêóìåíò³â, áåç ÿêèõ çðîçóì³òè 
çì³ñò ïîë³òèêè öåíòðó ïî â³äíîøåííþ äî ðåã³îí³â, ó òîìó ÷èñë³ çàïîð³çüêîãî, áóëî á âàæêî. Ïåðåâàæíà 
á³ëüø³ñòü äîêóìåíò³â îïðèëþäíþºòüñÿ âïåðøå.

Äëÿ Çàïîð³çüêîãî êðàþ, ÿê ³ ³íøèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè, âèçíà÷àëüíèìè ñòàëè óõâàëè òà ð³øåííÿ âè-
ùèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè òîä³øíüî¿ ÓÑÐÐ òà ÑÐÑÐ. Ðÿäêè ïàðò³éíî-óðÿäîâèõ ïîñòàíîâ, ä³ëîâîãî 
ëèñòóâàííÿ âèùîãî åøåëîíó ïàðò³éíî-äåðæàâíî¿ âåðõ³âêè íå ò³ëüêè â³äòâîðþþòü ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íó 
àòìîñôåðó, â ÿê³é ðîçãîðòàëàñÿ òðàãåä³ÿ Ãîëîäîìîðó Óêðà¿íè, à é íåóïåðåäæåíî ô³êñóþòü êåð³âíó ðîëü 
òîòàë³òàðíî-êîìïàðò³éíîãî àïàðàòó â ö³é â³éí³. Âîíè õðîíîìåòðè÷íî ðåêîíñòðóþþòü åòàïè òà íàñë³äêè 
íàñòóïó á³ëüøîâèê³â ïðîòè óêðà¿íñüêîãî ñåëà. Ïðî÷èòàííÿ öèõ äîêóìåíò³â íàäàº ö³ííó ³íôîðìàö³þ ïðî 
âñåóêðà¿íñüêèé ìàñøòàá ïîä³é, ó âèð ÿêèõ áóëî âòÿãíóòî çàïîð³çüêå ñåëî òà ì³ñòî 1932-1933 ðð. Çà äî-
ïîìîãîþ âêëþ÷åíèõ äî ïóáë³êàö³¿ äæåðåë öåíòðàëüíîãî ïîõîäæåííÿ, ÷èòà÷³ îòðèìóþòü ïðîçîðó êàðòè-
íó ñïëàíîâàíî¿, øèðîêîìàñøòàáíî¿ êàìïàí³¿ îáåçêðîâëåííÿ óêðà¿íñüêîãî ñåëà. Äæåðåëà ðîçêðèâàþòü 
³äåéí³ âèòîêè øòó÷íîãî ãîëîäó, ìàñøòàá ³ ãëèáèíó òðàãåä³¿ óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, íàçèâàþòü ³ìåíà 
¿¿ âèíóâàòö³â ³ áåçâèííèõ æåðòâ.

Ö³ äîêóìåíòè º òèïîâèìè âèòâîðàìè ðàäÿíñüêîãî êîìïàðò³éíîãî êàíöåëÿðèçìó. Âîíè ïåðåïîâ-
íåí³ ñïåöèô³÷íîþ àïàðàòíîþ òåðì³íîëîã³ºþ, ïîë³òè÷íèìè é ³äåîëîã³÷íèìè øòàìïàìè ³ ÿðëèêàìè. 
Ñó÷àñíîìó ÷èòà÷ó, ÿêèé ïðî òîòàë³òàðíå ìèíóëå çíàº ëèøå ç êíèã òà ðîçïîâ³äåé â÷èòåë³â ³ áàòüê³â, 
çðîçóì³òè çì³ñò öèõ äîêóìåíò³â 75-ð³÷íî¿ äàâíèíè áóäå íåëåãêî. ×è íå íàéêðàùå ñïåöèô³êó ñïðèé-
íÿòòÿ ä³éñíîñò³ â óìîâàõ òîòàë³òàðíèõ ðåæèì³â ðîçêðèâ ó ñâîºìó àíòèòîòàë³òàðíîìó ðîìàí³ «1984» 
àíãë³éñüêèé ïèñüìåííèê Äæîðäæ Îðóåëë. Ñóòü ö³º¿ ñïåöèô³êè ïîëÿãàº ó ïðèòàìàííîìó îô³ö³éí³é 
³äåîëîã³¿ «äâîåìûñëèè». Öåé ñòàí ïåðåäáà÷àº «áëàãîíàìåðåííóþ ãîòîâíîñòü íàçâàòü ÷åðíîå áåëûì, 
åñëè òîãî òðåáóåò ïàðòèéíàÿ äèñöèïëèíà. Íî íå òîëüêî íàçâàòü: åùå è âåðèòü, ÷òî ÷åðíîå – ýòî áåëîå, 
áîëüøå òîãî, çíàòü, ÷òî ÷åðíîå – ýòî áåëîå, è çàáûòü, ÷òî êîãäà-òî òû äóìàë èíà÷å». 

Áðèòàíñüêèé ïèñüìåííèê ó öüîìó ðîìàí³ âõîïèâ ñàìó ñóòü òîòàë³òàðíî¿ ³äåîëîã³¿. Ó 1928 ð., íåçà-
äîâãî äî ïî÷àòêó Ãîëîäîìîðó, îäèí ç êîëèøí³õ ë³äåð³â óêðà¿íñüêèõ á³ëüøîâèê³â Ã. Ï’ÿòàêîâ ñêàçàâ ïðè-
áëèçíî òåæ ñàìå: «Ìè (á³ëüøîâèêè) íå òàê³, ÿê ³íø³ ëþäè. Ìè – ïàðò³ÿ íàðîäó, ÿêà ðîáèòü íåìîæëèâå 
ìîæëèâèì… ² ÿêùî ïàðò³ÿ âèìàãàº öüîãî… ìè áóäåì çäàòí³ ñèëîþ âîë³ âïðîäîâæ äâàäöÿòè ÷îòèðüîõ 
ãîäèí âèãíàòè ç íàøîãî ìîçêó ³äå¿, ÿê³ íàêîïè÷óâàëè ðîêàìè. Òàê, ÿ áà÷èòèìó ÷îðíå òàì, äå ÿ äóìàâ, ùî 
áà÷ó á³ëå àáî ùå ìîæó áà÷èòè öå, òîìó ùî äëÿ ìåíå íåìàº æèòòÿ ïîçà ïàðò³ºþ…»21.

Îòîæ, éäåòüñÿ ïðî ñë³ïó, ³ððàö³îíàëüíó, âñóïåðå÷ çäîðîâîìó ãëóçäó â³ðó â íåïîãð³øèì³ñòü 
îô³ö³éíî¿ ë³í³¿ – â³ðó, ùî ïåðåéøëà ó çâè÷êó, ³íñòèíêò. Äëÿ äîñÿãíåííÿ íåîáõ³äíîãî åôåêòó ðîçðîáëÿëàñÿ 
ñïåöèô³÷íà òåðì³íîëîã³ÿ, ÿêó íàçâàëè íîâîÿçîì. Öÿ îô³ö³éíà ìîâà ðåæèìó áóëà ïîêëèêàíà, çà ñëîâàìè 
Äæ. Îðóåëëà, «íå òîëüêî îáåñïå÷èòü çíàêîâûìè ñðåäñòâàìè ìèðîñîçåðöàíèå è ìûñëèòåëüíóþ äåÿ-
òåëüíîñòü ïðèâåðæåíöåâ» îô³ö³éíîãî â÷åííÿ, «íî è ñäåëàòü íåâîçìîæíûìè ëþáûå ïðîÿâëåíèÿ èíûõ 
òå÷åíèé ìûñëè». Ó ïðîöåñ³ îçíàéîìëåííÿ ç íàâåäåíèìè â çá³ðíèêó ïàðò³éíèìè, ðàäÿíñüêèìè äîêóìåí-
òàìè ñòîñîâíî Çàïîð³çüêîãî ðåã³îíó ÷àñòî äîâîäèòüñÿ çãàäóâàòè ö³ ñëîâà àíãë³éñüêîãî ïèñüìåííèêà.

Îñíîâó ïóáë³êàö³¿ ñêëàëè äîêóìåíòè ³ ìàòåð³àëè Äåðæàâíîãî àðõ³âó Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³. Ïðè 
öüîìó áóëî âèêîðèñòàíî äîêóìåíòè àðõ³âíèõ ôîíä³â ðàéîííèõ ïàðò³éíèõ êîì³òåò³â, ðàéâèêîíêîì³â, 
ñ³ëüðàä, ìàøèííî-òðàêòîðíèõ ñòàíö³é (ÌÒÑ), ìàòåð³àëè ïåð³îäè÷íî¿ ïðåñè, çîêðåìà – ãàçåòè «×åðâîíå 
Çàïîð³ææÿ». Äî ïóáë³êàö³¿ óâ³éøëè äîêóìåíòè ôîíä³â Çàïîð³çüêîãî ì³ñüêîãî êîì³òåòó ÊÏ(á)Ó (Ô.Ï-157), 
Áåðäÿíñüêîãî (Ô.Ï-228), Âàñèë³âñüêîãî (Ô.Ï-215), Âåëèêîá³ëîçåðñüêîãî (Ô.Ï-209), Êàì’ÿíñüêî-
Äí³ïðîâñüêîãî (Ô.Ï-210), Ëþêñåìáóðçüêîãî (Ô.Ï-1128), Ìåë³òîïîëüñüêîãî (Ô.Ï-233), Ìèõàéë³âñüêîãî 
(Ô.Ï-217), Íîâîâàñèë³âñüêîãî (Ô.Ï-232), Íîâîçëàòîï³ëüñüêîãî (Ô.Ï-2753), Îð³õ³âñüêîãî (Ô.Ï-240), 
ßêèì³âñüêîãî (Ô.Ï-208) ðàéîííèõ êîì³òåò³â ÊÏ(á)Ó, Êóéáèøåâñüêîãî ðàéâèêîíêîìó (Ô.Ð-1198), 
Ôåäîð³âñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè, ñ. Ôåäîð³âêà Ìåë³òîïîëüñüêîãî ðàéîíó (Ô.Ð-3457), Ãóëÿéï³ëüñüêî¿ ÌÒÑ, 
ñ. Ãóëÿéïîëå Ãóëÿéï³ëüñüêîãî ðàéîíó (Ô.Ð-892).

Ñåðåä öèõ äîêóìåíò³â º óí³êàëüí³ é îñîáëèâî ö³íí³, âèÿâëåí³ â îäíîìó ïðèì³ðíèêó. Ó ïåðåâàæí³é 
á³ëüøîñò³ âîíè áóëè íåâ³äîì³ äîñë³äíèêàì. Äëÿ ïóáë³êàö³¿ â³ä³áðàíî, ãîëîâíèì ÷èíîì, îðèã³íàëè òà 
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çàñâ³ä÷åí³ êîï³¿ äîêóìåíò³â. Êðèòåð³ºì â³äáîðó äæåðåë äëÿ ïóáë³êàö³¿ ñòàëà ¿õ ³ñòîðè÷íà ö³íí³ñòü, ÿêà 
âèÿâëÿºòüñÿ â ³äåéíîìó çì³ñò³, ïîõîäæåíí³, àäì³í³ñòðàòèâí³é ðîë³, ôàêòîãðàô³÷í³é íàïîâíåíîñò³.

Çíà÷íà ÷àñòèíà äîêóìåíò³â ñïîðÿäæåí³ ãðèôîì ñåêðåòíîñò³, ùî ï³äêðåñëþº ïðàãíåííÿ ïàðò³éíî-
äåðæàâíîãî êåð³âíèöòâà âòàºìíè÷èòè â³ä íàðîäó ðåàëüíèé ñòàí ñïðàâ ó ñóñï³ëüñòâ³, ïîâ’ÿçàíèé ³ç 
àãðåñèâíèì ³ íåïîì³ðíèì ïëàíîì õë³áîçàãîò³âåëüíî¿ êàìïàí³¿ â Óêðà¿í³.

Äëÿ ïóáë³êàö³¿ áóëî âèêîðèñòàíî äîêóìåíòè öåíòðàëüíèõ ³ ì³ñöåâèõ äåðæàâíèõ àðõ³â³â Óêðà¿íè, 
à òàêîæ öåíòðàëüíèõ àðõ³â³â Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿. Çîêðåìà – Öåíòðàëüíîãî äåðæàâíîãî àðõ³âó âèùèõ 
îðãàí³â âëàäè òà óïðàâë³ííÿ Óêðà¿íè (ÖÄÀÂÎ Óêðà¿íè), Öåíòðàëüíîãî äåðæàâíîãî àðõ³âó ãðîìàäñü-
êèõ îá’ºäíàíü Óêðà¿íè (ÖÄÀÃÎ Óêðà¿íè), Ðîñ³éñüêîãî äåðæàâíîãî àðõ³âó ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷íî¿ ³ñòîð³¿ 
(ÐÄÀÑÏ²), Äåðæàâíèõ àðõ³â³â Çàïîð³çüêî¿ òà Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñòåé (ÄÀÇÎ, ÄÀÄÎ), â³äîì÷îãî 
àðõ³âó Óïðàâë³ííÿ Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè â Çàïîð³çüê³é îáëàñò³. Ñåðåä äîêóìåíò³â ÖÄÀÂÎ Óêðà¿íè 
â ïóáë³êàö³¿ çàä³ÿí³ äîêóìåíòè ôîíäó ÂÓÖÂÊ (Ô. 1), ñåðåä äîêóìåíò³â ÖÄÀÃÎ Óêðà¿íè – ôîíäó ÖÊ 
ÊÏ(á) Ó (Ô. 1). Ç äîêóìåíòàëüíèõ äæåðåë ÐÄÀÑÏ² âèêîðèñòàíî äîêóìåíòè ôîíäó ÖÊ ÊÏÐÑ (Ô. 17) òà 
îñîáèñòîãî ôîíäó Ë.Ì. Êàãàíîâè÷à (Ô. 81). Óêëàäà÷àìè çá³ðíèêà áóëî âèêîðèñòàíî ³íôîðìàòèâíèé 
ðåñóðñ àðõ³âíîãî ôîíäó Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî îáêîìó ÊÏ(á)Ó (ÄÀÄÎ. – Ô.Ï-19). Âêëþ÷åííÿ äî çá³ðíèêà 
äîêóìåíòàëüíèõ äæåðåë Äåðæàâíîãî àðõ³âó Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ áóëî çóìîâëåíå îáñòàâèíîþ 
ñï³ëüíîñò³ ³ñòîðè÷íî¿ äîë³ Äí³ïðîïåòðîâùèíè òà Çàïîð³ææÿ, ÿê³, ÿê çàçíà÷àëîñÿ âèùå, ó 1932-1933 ðð. 
âõîäèëè äî ñêëàäó ö³ë³ñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíî¿ ëàíêè – Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ 
îáëàñò³. Äî ïóáë³êàö³¿ òàêîæ çàëó÷åíî àðõ³âíî-ñë³ä÷³ ñïðàâè ç â³äîì÷îãî àðõ³âó Óïðàâë³ííÿ Ñëóæáè áåç-
ïåêè Óêðà¿íè â Çàïîð³çüê³é îáëàñò³. Âîíè ì³ñòÿòü äîêóìåíòè íà ðåàá³ë³òîâàíèõ ãðîìàäÿí, ÿêèõ ó ðîçïàë³ 
Ãîëîäîìîðó áóëî çàñóäæåíî ç³ çâèíóâà÷åííÿìè â àíòèäåðæàâí³é ä³ÿëüíîñò³, çîêðåìà – àã³òàö³¿ ïðîòè 
äåðæàâíî¿ õë³áîçàãîò³âåëüíî¿ êàìïàí³¿. Â îäíîìó ç âèïàäê³â ìàòåð³àëè àðõ³âíî-ñë³ä÷î¿ ñïðàâè ô³êñóþòü 
æàõëèâèé âèïàäîê ëþäî¿äñòâà íà ´ðóíò³ ãîëîäó.

Âèêîðèñòàíèé êîðïóñ äæåðåë íàçâàíèõ àðõ³â³â ïîêàçóº çíà÷èì³ñòü â³äïîâ³äíèõ ñîþçíèõ, âñå-
óêðà¿íñüêèõ òà îáëàñíèõ ïàðò³éíî-äåðæàâíèõ îðãàí³â, êàðàëüíèõ îðãàí³â ÄÏÓ ó âò³ëåíí³ ïîë³òèêè 
êîëåêòèâ³çàö³¿ ñåëà çà á³ëüøîâèöüêèì çðàçêîì, îñê³ëüêè ñàìå â àðõ³âíèõ ôîíäàõ íàçâàíèõ óñòàíîâ çíàõî-
äÿòüñÿ íàéá³ëüø ÿñêðàâ³ äîêóìåíòàëüí³ ñâ³ä÷åííÿ îðãàí³çàö³¿ Ãîëîäîìîðó â Óêðà¿í³ ïàðò³éíî-äåðæàâíîþ 
âåðõ³âêîþ ÑÐÑÐ. Ïîä³áí³ñòü õàðàêòåðèñòèêè ñóñï³ëüíèõ ïðîöåñ³â, çà óìîâ ð³çíîìàí³òíîñò³ ïîõîäæåííÿ 
öèõ äæåðåë òà ì³ñöÿ ¿õíüîãî çáåð³ãàííÿ, º ñâ³ä÷åííÿì îá’ºêòèâíîñò³ â³äîáðàæåíî¿ â íèõ ³íôîðìàö³¿.

×àñòèíà äîêóìåíò³â, ïðåäñòàâëåíèõ ó öüîìó çá³ðíèêó, ðàí³øå ïóáë³êóâàëàñü ó ôóíäàìåíòàëüíèõ 
çá³ðíèêàõ ³ñòîðè÷íèõ äæåðåë, ïðèñâÿ÷åíèõ øòó÷íîìó ãîëîäó â Óêðà¿í³ òà êîëåêòèâ³çàö³¿ óêðà¿íñüêîãî 
ñåëà. Çîêðåìà, áóëè âèêîðèñòàí³ çá³ðíèêè: Ãîëîä 1932-1933 ðîê³â íà Óêðà¿í³: î÷èìà ³ñòîðèê³â, ìî-
âîþ äîêóìåíò³â. – Ê.: Ïîë³òâèäàâ Óêðà¿íè, 1990; Êîëåêòèâ³çàö³ÿ ³ ãîëîä íà Óêðà¿í³. 1929-1933. Çá³ðíèê 
äîêóìåíò³â ³ ìàòåð³àë³â / ÀÍ Óêðà¿íè. ²íñòèòóò ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè òà ³í.: Óïîðÿä.: Ã.Ì. Ìèõàéëè÷åíêî, 
ª.Ï. Øàòàë³íà; Â³äï. ðåä. Ñ.Â. Êóëü÷èöüêèé. – Ê.: Íàóêîâà äóìêà, 1992; ×îðíà êíèãà Óêðà¿íè. – Ê.: 
Ïðîñâ³òà, 1998; Ãîëîäîìîð 1932-1933 ðîê³â â Óêðà¿í³: äîêóìåíòè ³ ìàòåð³àëè / Óïîðÿä. Ð.ß. Ïèð³ã; ÍÀÍ 
Óêðà¿íè. ²í-ò ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè. – Ê: Âèä. ä³ì «Êèºâî-Ìîãèëÿíñüêà àêàäåì³ÿ», 2007. Ó öèõ çá³ðíèêàõ çíàéø-
ëè â³äîáðàæåííÿ íàéïîêàçîâ³ø³ äîêóìåíòè öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âëàäè, ùî ñòàëè âèçíà÷àëüíèìè äëÿ 
ïîë³òèêè ðóéíàö³¿ óêðà¿íñüêîãî ñåëà, à òàêîæ äîêóìåíòè ì³ñöåâîãî ð³âíÿ, ùî ÿñêðàâî â³ääçåðêàëþâàëè 
íàñë³äêè ñòàë³íñüêîãî ãîñïîäàðþâàííÿ.

Äîêóìåíòè, âçÿò³ ³ç âèùåçãàäàíèõ ôóíäàìåíòàëüíèõ ïóáë³êàö³é, ïðåäìåòíî é ðåàë³ñòè÷íî ïå-
ðåäàþòü êîíòåêñò ³ñòîðè÷íîãî ïðîñòîðó ³ ÷àñó, ïîë³òè÷íèõ íàñòðî¿â òà ³äåé, íà òë³ ÿêèõ ðîçãîðòàëàñÿ 
á³ëüøîâèöüêà áèòâà ïðîòè óêðà¿íñüêîãî íàðîäó.

Äîêóìåíòè, âì³ùåí³ â çá³ðíèêó, â³ääçåðêàëþþòü çíà÷íó ðîçá³æí³ñòü ì³æ îö³íêàìè ðåàëüíî¿ 
ñèòóàö³¿ ç áîêó ïàðò³éíî-äåðæàâíîãî êåð³âíèöòâà òà îö³íêàìè, çðîáëåíèìè ïåðåñ³÷íèìè ãðîìàäÿíàìè 
– ïðîñòèìè ñåëÿíàìè, ðîá³òíèêàìè, ñëóæáîâöÿìè.

Ñïåöèô³êà ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íî¿ îáñòàíîâêè, ó ÿê³é ðîçãîðòàâñÿ íàñòóï íà óêðà¿íñüêå ñåëî, ñòà-
ëà ïðè÷èíîþ ïðèõîâóâàííÿ ðàäÿíñüêèìè ÷èíîâíèêàìè ³íôîðìàö³¿ òà âèêðèâëåííÿ íèìè ðåàëüíèõ 
ôàêò³â ïðî ñïðàâæí³ ïðè÷èíè ³ ìàñøòàáè ãîëîäó. Âèñîê³ òà ðÿäîâ³ âèêîíàâö³ ð³øåíü ïàðò³éíèõ âîæä³â, 
çàñë³ïëåí³ êëàñîâîþ ³äåîëîã³ºþ, íå çâåðòàëè óâàãè ÷è ïðàãíóëè íå ïîì³÷àòè áåççàïåðå÷íîãî çâ’ÿçêó 
ì³æ äåðæàâíîþ ïîë³òèêîþ âèêà÷óâàííÿ õë³áà ç óêðà¿íñüêîãî ñåëà òà çíåñèëåíèì, âèìó÷åíèì éîãî 
ñòàíîì âíàñë³äîê ïîçáàâëåííÿ ïðîäîâîëü÷èõ ðåñóðñ³â. Êåð³âíèêè ïðàãíóëè ãîâîðèòè ïðî «ïîë³òè÷íó 
ñë³ïîòó» íåâèêîíàâö³â ïëàí³â õë³áîçàãîò³âåëü, «äåçåðòèðñòâî ç õë³áîçàãîò³âåëüíîãî ôðîíòó», ïåðå-
êëàäàëè ïðîâèíó â ãí³òþ÷îìó åêîíîì³÷íîìó ñòàíîâèù³ ñóñï³ëüñòâà íà åôåìåðíèõ «êëàñîâèõ âîðîã³â», 
«ñàáîòàæíèê³â», «êóðêóë³â òà ¿õí³õ ïðèõâîñòí³â», àëå íå íà ñïðàâæí³õ âèíóâàòö³â – êîìóí³ñòè÷íèõ 
ë³äåð³â, ÿê³ çàïåâíÿëè, ùî âåäóòü äî «ñâ³òëîãî ìàéáóòíüîãî». Çäîðîâèé ãîñïîäàðñüêèé ãëóçä íàçèâàëè 
«êóðêóëüñüêèì ðîçïîä³ëîì», ñïðàâåäëèâèé ðîçïîä³ë âðîæàþ – «ðîçáàçàðþâàííÿì õë³áà», íàòîì³ñòü 
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â³äêðèòèé ãðàá³æ ç áîêó óïîâíîâàæåíèõ âëàäè – «âèêîíàííÿì ïëàíó õë³áîçäà÷³» òà «îðãàí³çàö³éíî-
ãîñïîäàðñüêèì çì³öíåííÿì êîëãîñï³â». ² ëèøå êîëè ñèòóàö³ÿ ñòàâàëà íåñòåðïíîþ, öèôðàìè ñóõî¿ ñòà-
òèñòèêè ÷è êðèêîì â³ä÷àþ íà ïàï³ð ïðîðèâàëèñÿ ðÿäêè ïðîõàíü ïðî äîïîìîãó íàñåëåííþ, ÿêå êîíàëî 
áåç êðèõòè õë³áà.

Ïåðåë³ê ðàéîí³â, ùî ïîñòðàæäàëè â³ä ãîëîäó, òà ñàì çì³ñò äîêóìåíò³â ïåðåêîíóþòü ó òîìó, ùî 
â³ä á³ëüøîâèöüêî¿ ïîë³òèêè ãîëîäîìîðó ïîòåðïàëè ãðîìàäÿíè ð³çíèõ íàö³îíàëüíîñòåé. Ñåðåä íèõ 
áóëè æèòåë³ êîëèøí³õ íàö³îíàëüíèõ ðàéîí³â: ðîñ³éñüêèõ – Êàì’ÿíñüêî-Äí³ïðîâñüêîãî ³ Òåðï³íí³âñüêîãî, 
áîëãàðñüêîãî – Êîëàð³âñüêîãî, í³ìåöüêîãî – Ëþêñåìáóðçüêîãî, ºâðåéñüêîãî – Íîâîçëàòîï³ëüñüêîãî. 
Ó äîêóìåíòàõ ô³ãóðóþòü íàö³îíàëüíî êîëîðèòí³ íàçâè ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ îá’ºäíàíü, ïð³çâèùà 
ä³éîâèõ îñ³á. Ïðè öüîìó â³ñòðÿ ïîë³òè÷íî¿ íåâáëàãàííîñò³ áóëî ñïðÿìîâàíå ïðîòè âñ³õ íèõ, îñê³ëüêè 
âîíè áóëè ³íòåãðàëüíîþ ÷àñòêîþ ñåëÿíñüêî¿ Óêðà¿íè, ÿêó á³ëüøîâèöüê³ âîæä³ íàìàãàëèñÿ ïåðåáóäó-
âàòè íà êîìóí³ñòè÷íèé ëàä. Äîêóìåíòè ìàëþþòü âðàæàþ÷³ óÿâó äðàìàòè÷í³ êàðòèíè, ó öåíòð³ ÿêèõ 
çðóñèô³êîâàíà ì³ñöåâà í³ìåöüêà, ºâðåéñüêà, áîëãàðñüêà òà ³í. êîìïàðò³éíà é ðàäÿíñüêà åë³òà ïðîòè-
ñòîÿëà ñâîºìó íàðîäîâ³, âò³ëþþ÷è æîðñòîê³ êàðàëüí³ çàõîäè òà çà äîïîìîãîþ òîòàëüíîãî ãîëîäó ïðè-
ìóøóþ÷è äî ïîêîðè.

Äîêóìåíòè çá³ðíèêà ñèñòåìàòèçîâàí³ çà õðîíîëîã³÷íèì ïðèíöèïîì. Ó ðÿä³ âèïàäê³â âèä³ëåíî 
îêðåì³ ãðóïè äæåðåë, ò³ñíî ïîâ’ÿçàíèõ ì³æ ñîáîþ çà ñþæåòíî-òåìàòè÷íîþ îçíàêîþ. Äî íèõ ñêëàäåíî 
ãðóïîâ³ çàãîëîâêè. Êîæåí ³ç äîêóìåíò³â ñïîðÿäæåíèé ëåãåíäîþ, ÿêà âêàçóº íà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ äî-
êóìåíòà: íàçâó àðõ³âó, àðõ³âíèé øèôð, ïîäàº â³äîìîñò³ ïðî îðèã³íàëüí³ñòü äæåðåëà (îðèã³íàë, êîï³ÿ 
òîùî) òà îñîáëèâ³ñòü éîãî òåêñòó (ìàøèíîïèñ, ðóêîïèñ òîùî). Íàçèâàþòüñÿ ïîïåðåäí³ âèäàííÿ, ó ÿêèõ 
âïåðøå áóëè îïóáë³êîâàí³ äåÿê³ ç âêëþ÷åíèõ äî çá³ðíèêà ³ñòîðè÷íèõ äæåðåë.

Ó ðÿä³ âèïàäê³â äîêóìåíòè ñïîðÿäæåí³ ïðèì³òêàìè, ÿê³ ðîçøèðþþòü ñïåêòð äæåðåëüíî¿ ³íôîð-
ìàö³¿. Ïðèì³òêè ïîäàíî ï³ñëÿ äîêóìåíò³â. Ó íèõ çàçíà÷åí³ íàÿâí³ â äîêóìåíòàõ ðåçîëþö³¿, ïîì³òêè, 
øòàìïè, îñîáëèâîñò³ â³äòâîðåííÿ òåêñòó. ¯õ âèâ÷åííÿ äîçâîëèòü ãëèáøå îö³íèòè ðîëü ïóáë³êîâàíèõ 
äîêóìåíò³â, ¿õí³õ àâòîð³â òà àäðåñàò³â ó ñèñòåì³ äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ ñóñï³ëüíèõ ïðîöåñ³â. Ó 
ïðèì³òêàõ òàêîæ çàçíà÷åíî ñòàí çáåðåæåíîñò³ äîêóìåíò³â, ïîøêîäæåííÿ òåêñòó òîùî.

Äîêóìåíòè ïóáë³êóþòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàë³â ç³ çáåðåæåííÿì îñîáëèâîñòåé îðôîãðàô³¿ 30-õ ðð. 
ÕÕ ñò. Â óêðà¿íîìîâíèõ òåêñòàõ çáåðåæåíî â³äì³íêîâ³ çàê³í÷åííÿ: «ê³ëüêîñòè», «íàëåæíîñòè», «âëàñ-
íîñòè» òîùî. Ó ðîñ³éñüêîìîâíèõ – çíàê àïîñòðîôà, ÿêèé ó ðÿä³ âèïàäê³â âèêîðèñòîâóâàâñÿ çàì³ñòü 
òâåðäîãî çíàêó. Â³äïîâ³äíî äî òåêñòó äîêóìåíò³â, ïîäàíî ð³çí³ íàïèñàííÿ îäíèõ ³ òèõ ñë³â. Ó ñëîâàõ, 
íàïèñàíèõ áåç àïîñòðîôà (íà çðàçîê «îá’ºäíàí³»), éîãî âñòàâëåíî áåç çàñòåðåæåíü. Çáåðåæåíî 
ä³àëåêòè÷í³ ñâîºð³äíîñò³ íàïèñàííÿ òà àáðåâ³àòóðè áàãàòüîõ ñë³â, òàêèõ, ÿê: ñîö³ÿë³ñòè÷íà, îáëáþðî, 
îáëàñòêîì, ïàðòîñåðåäêè, ñ/ðàäà, ïðåäïðîôðàäè, àìíåñò³ÿ, ïëÿíè, ïðåäñåëüñîâåòîâ, ïðåäêîëõîçîâ, 
íàòóðîàâàíñ, ïîìíà÷ïîëèòîòäåëà, áàëÿíñè, ñåìññóäà, ñåëüïàðòÿ÷åéêè, áþðà, ðàéçäðàâèíñïåêòóðû, 
äåòó÷ðåæäåíèÿ, ðàéàïïàðàò, ðàéóïîëíîìî÷åííûé, ñëåääåëî, èñïîëüçîâûâàåò, ðàéîíîâûé, äð³áíî-
âëàñíèöüêèé, ïîëèò-íàñòðîåíèå, êîíòð-ðåâîëþöèÿ, êëÿñîâèé, ýêñïëîàòèðîâàòü òîùî.

Ó ïóáë³êîâàíèõ äîêóìåíòàõ ïðèâåäåíî äî íîðì ñó÷àñíî¿ îðôîãðàô³¿ âæèâàííÿ âåëèêî¿ ë³òåðè ó 
ñëîâàõ, ùî ïîçíà÷àëè íàçâè äåðæàâíèõ óñòàíîâ, ïàðò³éíî-äåðæàâíèõ ñòðóêòóð, ïîñàä: ðàéâèêîíêîì, 
ãîëîâà ÐÏÊ, ñåêðåòàð òîùî.

Ó äîêóìåíòàõ, íàäðóêîâàíèõ íà äðóêàðñüê³é ìàøèíö³ áåç óêðà¿íñüêîãî øðèôòó, ë³òåðè «¿», «º», 
«´» ïåðåäàí³ ó â³äïîâ³äíîñò³ ç³ ñìèñëîâîþ ïîòðåáîþ. Öå æ ñòîñóºòüñÿ é ôîðìè â³äíîâëåííÿ çíàêó àïî-
ñòðîôó (‘), ÿêèé ó òåêñò³ ïîçíà÷åíèé ëàïêàìè (˝).

Ó äîêóìåíòàõ ó ôîðì³ àíêåòè òåêñò â³äïîâ³äåé íà ïèòàííÿ àíêåòè ïîäàíî êóðñèâîì.
Â óêðà¿íîìîâíèõ òåêñòàõ çáåðåæåíî ðóñèçìè (çàêîíñåðâ³ðîâàíèé, ñåìåííèé, êîìàíä³ðîâàíèé 

òîùî), ó ðîñ³éñüêîìîâíèõ – óêðà¿í³çìè, ó â³äïîâ³äí³é ôîðì³ ¿õíüîãî íàïèñàííÿ («äîïîâèäü», «ìîëîòàð-
êà», «íàñèëüñòâî», «÷åðâîííîãî», «ìîæóòü», «çàáåðóòü» òîùî).

Íàïèñàííÿ ïð³çâèù òà ³ìåí, ÿêå â³äð³çíÿºòüñÿ ð³çíî÷èòàííÿì, íå óí³ô³êîâàíî.
Ñêîðî÷åííÿ òà àáðåâ³àòóðè â òåêñòàõ äæåðåë çäåá³ëüøîãî çàëèøåíî áåç çì³í (íàïðèêëàä, Ð.Ï.Ê., 

Ê.Ï.(á)Ó.). Ó âèïàäêàõ, êîëè ñêîðî÷åííÿ óòðóäíþþòü ïðî÷èòàííÿ òåêñòó, çì³ñò ðîçêðèòî çà äîïîìîãîþ 
êâàäðàòíèõ äóæîê, âñåðåäèí³ ÿêèõ äîïèñàíî ÷àñòèíè ñë³â, ÿêèõ íå âèñòà÷àº, ó â³äïîâ³äíèõ â³äì³íêîâèõ 
çàê³í÷åííÿõ.

Ïóíêòóàö³þ â îñíîâíîìó çàëèøåíî áåç çì³í. Ó âèïàäêó äîïîâíåíü ïðîïóùåíèõ ñë³â òà çíàê³â 
ïóíêòóàö³¿, ÿê³ çðîáëåíî çà çì³ñòîì, òàê³ äîïîâíåííÿ âçÿòî â êâàäðàòí³ äóæêè.

Ïðè â³äñóòíîñò³ äàò ñòâîðåííÿ äîêóìåíò³â, ¿õ âñòàíîâëåíî çà çì³ñòîì äîêóìåíò³â òà ñóì³æíèìè 
àðõ³âíèìè ìàòåð³àëàìè.

Ãåîãðàô³÷í³ íàçâè ïîäàíî çà àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíèì ïîä³ëîì íà ÷àñ ñòâîðåííÿ 
äîêóìåíò³â.
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Ïîìèëêè ìåõàí³÷íîãî õàðàêòåðó â òåêñòàõ âèïðàâëåíî áåç çàñòåðåæåíü.
Íåçðîçóì³ë³ ì³ñöÿ â òåêñòàõ ïîçíà÷åíî â êâàäðàòíèõ äóæêàõ ³ç â³äïîâ³äíèìè çàóâàæåííÿìè: 

«íåðîçá³ðëèâî», «òåêñò ïîøêîäæåíî» òîùî.
Ï³äïèñè ï³ä äîêóìåíòàìè â³äòâîðåíî â³äïîâ³äíî äî ¿õíüîãî ì³ñöÿ â òåêñòàõ. Çàñâ³ä÷óâàëüí³ 

ï³äïèñè ïåðåäàíî ÿê ñêëàäîâó ÷àñòèíó äîêóìåíò³â.
Îñîáëèâó ö³íí³ñòü ñêëàäàþòü Ñâ³ä÷åííÿ î÷åâèäö³â, ÿê³ ïåðåæèëè Ãîëîäîìîð, àáî áóëè ñâ³äêàìè 

ñòðàæäàíü æèòåë³â ðåã³îíó â³ä íüîãî, îïóáë³êîâàí³ â Ðîçä³ë³ 3.
Ó ðîçä³ë³ ïðåäñòàâëåíî 482 ñâ³ä÷åííÿ ëþäåé, ÿê³ ïåðåæèëè òðàãåä³þ Ãîëîäîìîðó íà òåðèòîð³¿ 

Çàïîð³ææÿ òà Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³. Óêëàäà÷³ íàìàãàëèñÿ ö³ë³ñíî òà íåóïåðåäæåíî ïðåäñòàâèòè ñïîãàäè 
ïî âñ³õ ðàéîíàõ Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³ òà îáëàñíîìó öåíòðó. Íà æàëü, îáñÿãè âèäàííÿ íå äîçâîëèëè âêëþ-
÷èòè âñ³ ìàòåð³àëè, ùî íàÿâí³ ó ïîòî÷íîìó àðõ³â³ ðåäàêö³éíî¿ êîëåã³¿. 

Çàãàëîì, ÿêùî ïðîàíàë³çóâàòè ê³ëüê³ñòü òà õàðàêòåð ñâ³ä÷åíü, ïðåäñòàâëåíèõ ó çá³ðíèêó, ïî ðàéî-
íàõ òà ì³ñòàõ Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³, ìè ìàºìî òàêó êàðòèíó:

Íàçâà ðàéîíó, ì³ñòà Ê³ëüê³ñòü ñâ³ä÷åíü Â òîìó ÷èñë³
àíêåò ñïîìèí³â

ì. Çàïîð³ææÿ 11 11
Áåðäÿíñüêèé ð-í 24 24
Âàñèë³âñüêèé ð-í 21 21
Âåëèêîá³ëîçåðñüêèé ð-í 19 1 18
Âåñåë³âñüêèé ð-í 21 2 19
Â³ëüíÿíñüêèé ð-í 23 23
Ãóëÿéï³ëüñüêèé ð-í 16 11 5
Çàïîð³çüêèé ð-í 16 16
Ê.-Äí³ïðîâñüêèé 19 19
Êóéáèøåâñüêèé 22 22
ì. Ìåë³òîïîëü 3 3
Ìåë³òîïîëüñüêèé ð-í 83 3 80
Ìèõàéë³âñüêèé ð-í 14 14
Íîâîìèêîëà¿âñüêèé ð-í 29 29
Îð³õ³âñüêèé ð-í 13 13
Ïîëîã³âñüêèé ð-í 17 3 14
Ïðèàçîâñüêèé ð-í 15 15
Ïðèìîðñüêèé ð-í 17 12 5
Ðîç³âñüêèé ð-í 6 6
ì. Òîêìàê 12 12
Òîêìàöüêèé ð-í 12 12
×åðí³ã³âñüêèé ð-í 48 48
ßêèì³âñüêèé ð-í 21 5 16
Çàãàëîì 482 37 445

Ñåðåä ïðåäñòàâëåíèõ ó çá³ðíèêó ñâ³ä÷åíü ïåðåâàæàþòü ò³, ùî çàïèñàí³ á³ëüøîþ ì³ðîþ ïðî-
òÿãîì 2007-2008 ðîê³â. Ðîáîòà ç³ çáèðàííÿ ñâ³ä÷åíü ïðîâîäèëàñÿ ï³ä åã³äîþ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³é. 
Çàðàç ö³ ìàòåð³àëè çíàõîäÿòüñÿ â ïîòî÷íîìó àðõ³â³ ðåäàêö³éíî¿ êîëåã³¿ Çàïîð³çüêîãî îáëàñíîãî òîìó 
Íàö³îíàëüíî¿ êíèãè ïàì’ÿò³ æåðòâ Ãîëîäîìîðó â Óêðà¿í³. Ï³çí³øå ¿õ áóäå ïåðåäàíî äî ôîíä³â Äåðæàâíîãî 
àðõ³âó Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³.

Ïðîòå â çá³ðíèêó ïðåäñòàâëåíî é ñâ³ä÷åííÿ, ç³áðàí³ äîñë³äíèêàìè íà ïî÷àòêó 90-õ ðîê³â ÕÕ ñò. 
Â³äçíà÷èìî êðîï³òêó ïðàöþ Â. Òèìîôåºâà, ÿêèé íàïðèê³íö³ 80-õ – íà ïî÷àòêó 90-õ ðîê³â çä³éñíèâ 
´ðóíòîâíó ïîøóêîâó ðîáîòó íà òåðèòîð³¿ Ìåë³òîïîëüñüêîãî ðàéîíó. 

Â. Òèìîôåºâ, îïèòàâøè ñâ³äê³â ïîä³é, íàäàâ íåçàïåðå÷í³ àðãóìåíòè ìàñøòàáó Ãîëîäîìîðó íà 
Ìåë³òîïîëüùèí³, äîâ³â, ùî ãîëîä ëþòóâàâ òà ìàñîâî çàáèðàâ ëþäñüê³ æèòòÿ íå ëèøå â ñåëàõ, à é ó ì³ñòàõ. 
Íà ïî÷àòêó íîâîãî òèñÿ÷îë³òòÿ, ðîáîòó Òèìîôåºâà ïðîäîâæèâ êîëåêòèâ íà ÷îë³ ³ç çàñòóïíèêîì ãîëîâè 
Ìåë³òîïîëüñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Î.Ì. Áàøîþ. Âîíè ï³äãîòóâàëè íîâå âèäàííÿ êíèãè ïðî Ãîëîäîìîð 
ó Ìåë³òîïîëüñüêîìó êðà¿ «Êîëè êàòîì áóâ ãîëîä: Ãîëîäîìîð 1932-1933 ðîê³â íà Ìåë³òîïîëüùèí³». Âàðòî 
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çàóâàæèòè, ùî â îêðåìèõ âèïàäêàõ ³ Òèìîôåºâ, ³ óêëàäà÷³ íîâî¿ êíèãè îïèòóâàëè îäíèõ ³ òèõ æå ëþäåé 
(ÿê, íàïðèêëàä, Ê. Ñ³ðó), àëå ñâ³ä÷åííÿ íå ïîâòîðþþòüñÿ. Ñó÷àñíà ïîë³òè÷íà ñèòóàö³ÿ äàº ìîæëèâ³ñòü 
ëþäÿì á³ëüø â³äâåðòî íàçèâàòè ³ìåíà àêòèâ³ñò³â, ùî çä³éñíþâàëè ðåêâ³çèö³¿ (ñâ³ä÷åííÿ Ê. Ñ³ðî¿), çàÿâëÿ-
òè ïðî òå, ùî º âñ³ ï³äñòàâè ââàæàòè Ãîëîäîìîð 1932-1933 ðîê³â ãåíîöèäîì (ñâ³ä÷åííÿ Âåñåëîâñüêî¿ Ï. 
(Ìåë³òîïîëüñüêèé ð-í), Õîëîäíî¿ À. (Âåñåë³âñüêèé ð-í), Äóìè Ì. (Âåëèêîá³ëîçåðñüêèé ð-í), Ñ³âàùåíêî Ï. 
(Ïðèìîðñüêèé ð-í) òà ³í.), òà äîçâîëÿòè ïóáë³êóâàòè ñâî¿ ñâ³ä÷åííÿ.

Ðàçîì ç òèì, ³ äîñ³ çíà÷íà ÷àñòèíà ñâ³äê³â áî¿òüñÿ ïðèëþäíî çàÿâëÿòè ïðî ìàñøòàáè ãîëîäó 
1932-1933 ðð. Çîêðåìà, æèòåëüêà ×åðí³ã³âñüêîãî ðàéîíó, ïîãîäèëàñÿ ñâ³ä÷èòè ëèøå çà òèõ óìîâ, ùî 
áóäå ô³ãóðóâàòè ëèøå ÿê «N», áî, ìîâëÿâ, íåâïåâíåíà ó íàñë³äêàõ.

Ïðåäñòàâëåí³ ó çá³ðíèêó ñâ³ä÷åííÿ º ëèøå ÷àñòèíîþ ïîä³áíîãî ðîäó äîêóìåíò³â, ÿê³ º â 
ðîçïîðÿäæåíí³ ðåäêîëåã³¿ çá³ðíèêà. Ìè íàìàãàëèñÿ â³äîáðàçèòè âåñü ñïåêòð íàÿâíèõ äîêóìåíò³â. 
Öå ìåìóàðè ãåíåðàëà, íàøîãî çåìëÿêà, ÿêèé íàðîäèâñÿ â ñ. Áîðèñ³âêà Ïðèìîðñüêîãî ðàéîíó Ïåòðà 
Ãðèãîðåíêà22 òà æèòåëÿ Çàïîð³ææÿ õóäîæíèêà ²âàíà Âàñèëåíêà, ³íòåðâ’þ ç î÷åâèäöÿìè, çä³éñíåí³ 
åòíîãðàô³÷íèìè åêñïåäèö³ÿìè àêàäåì³÷íèõ óñòàíîâ ï³ä åã³äîþ ïðîô. Þð³ÿ Ìèöèêà òà ïðîô. 
Àíàòîë³ÿ Áîéêà, ñïîìèíè æèòåë³â ì³ñòà òà îáëàñò³, çàïèñàí³ ó÷íÿìè, â÷èòåëÿìè òà ñï³âðîá³òíèêàìè 
çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â òà ñîö³àëüíèõ ñëóæá, â³äïîâ³ä³ íà àíêåòè-çàïèòàëüíèêè. Îñòàíí³é 
âèä äîêóìåíò³â â³äîáðàæàº òðàãåä³þ ïîä³é íå íàñò³ëüêè ðåëüºôíî, ÿê ïðÿìà ìîâà ñâ³äê³â.

Ïðåäñòàâëåí³ â ðîçä³ë³ ñâ³ä÷åííÿ îõîïëþþòü ïðåäñòàâíèê³â óñ³õ â³êîâèõ, ñîö³àëüíèõ, íàö³îíàëüíèõ 
ãðóï. Íàâåäåíî ñâ³ä÷åííÿ ëþäåé, ÿê³ áóëè íà òîé ÷àñ ùå ä³òüìè, ï³äë³òêàìè, à òàêîæ ñâ³äîìèìè ìîëî-
äèìè ÷îëîâ³êàìè òà æ³íêàìè 20-25 ðîê³â. Çà ñîö³àëüíèì ïîõîäæåííÿì íàé÷àñò³øå – öå ïðåäñòàâíè-
êè óêðà¿íñüêîãî ñåëÿíñòâà. Òàêîæ íàâåäåíî ñïîìèíè ñëóæáîâö³â (íàïðèêëàä, ñâ³ä÷åííÿ êîëèøíüîãî 
ðàéîííîãî äåðæàâíîãî àãðîíîìà Òåðï³íí³âñüêîãî ðàéîííîãî çåìåëüíîãî â³ää³ëó Êîë³ñíèêà Ãðèãîð³ÿ 
Àðòåìîâè÷à, ñâ³ä÷åííÿ Ñ. Ëÿøåíêà, ÿêèé ñëóæèâ øîôåðîì â ÍÊÂÑ ³ âîçèâ óïîâíîâàæåíîãî çà êîí-
òðîëåì ïî çáîðó çåðíà ïî îáëàñò³), çàïðîïîíîâàíî ñïîìèíè òà ëèñòè ïðåäñòàâíèê³â íàö³îíàëüíèõ 
ä³àñïîð: ÷åñüêî¿ (ñâ³ä÷åííÿ Ïðèáèë (Âàâð³íî¿) ßðì³ëè Ôðàíö³âíè, Ìåë³òîïîëüñüêèé ðàéîí), áîëãàðñüêî¿ 
(ñâ³ä÷åííÿ Ôóêëºâèõ, Ñòîÿíîâñüêèõ), âåëèêó ö³íí³ñòü ïðåäñòàâëÿþòü ëèñòè í³ìö³â Ìàð³¿ Ã³áåðò òà ßêîâà 
³ Ìàðãàðèòè Êðåêåð³â, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî ãîëîäîìîð ñåðåä í³ìåöüêèõ êîëîí³ñò³â Òîêìàöüêîãî ðà éîíó. Íà 
æàëü, íå ìàºìî ó ñâîºìó ðîçïîðÿäæåíí³ ñâ³ä÷åíü í³ìö³â-ìåíîí³ò³â ³ ºâðå¿â, ÿê³ ïðîæèâàëè â ï³âäåííèõ 
ðàéîíàõ íàøî¿ îáëàñò³.

*
* *

Íàâåäåí³ â îáëàñíîìó òîì³ Íàö³îíàëüíî¿ êíèãè ïàì’ÿò³ æåðòâ Ãîëîäîìîðó äîêóìåíòè â ïîºä íàí í³ 
ç ³íøèìè äæåðåëàìè, â òîìó ÷èñë³ ³ ââåäåíèìè äî íàóêîâîãî îá³ãó çàïîð³çüêèìè äîñë³äíèêàìè, äàþòü 
íåîáõ³äíèé ôàêòè÷íèé ìàòåð³àë äëÿ ðîçêðèòòÿ ïðè÷èí ³ ïåðåá³ãó Ãîëîäîìîðó â ðåã³îí³ ³ äîçâîëÿþòü 
ñïðîñòóâàòè ïîøèðåí³ ñåðåä ÷àñòèíè íàñåëåííÿ ì³ôè ïðî íüîãî. 

Ãîëîä 1932-1933 ðîê³â íå âèíèê ðàïòîâî. Â³ä ôîðñîâàíî¿, æîðñòêî¿, çîð³ºíòîâàíî¿ íå íà ëþäèíó, 
à óòîï³÷íî¿ êîìóí³ñòè÷íî¿ ³äå¿ óæå â 1929-1930 ðð. ïîâ³ÿëî éîãî ëüîäÿíèì ïîäèõîì. Îäíà ç ëèñò³âîê, 
çà ï³äïèñîì «Óêðà¿íñüêîãî Ðåâîëþö³éíîãî Êîì³òåòó», ùî íåëåãàëüíî ïîøèðþâàëàñÿ ó 1930 ðîö³ â 
ðÿä³ ðåã³îí³â Óêðà¿íè, ó ò.÷. íà Çàïîðîææ³, ïî÷èíàëàñÿ ñëîâàìè: «Ïðèâèä ãîëîäó çíîâó íàñóâàºòüñÿ íà 
Óêðà¿íó! Çíîâó íàø íàðîä çàâäÿêè á³ëüøîâèöüê³é âëàä³ áóäå ïîêèíóòèé íà ãîëîäíó ñìåðòü… Çíîâó, ÿê ³ 
â³ñ³ì ðîê³â òîìó, çàáåðóòü îñòàííº, à íàðîä íàø çàëèøàòü ïîìèðàòè ãîëîäíîþ ñìåðòþ... ×è íàñïðàâä³ 
âîíè äóìàþòü, ùîá ñïàñòè íàñåëåííÿ â³ä ãîëîäíî¿ ñìåðò³? Í³! Òîìó, ùî ¿ì áàæàíî, ùîá íàñåëåííÿ ïî-
ìèðàëî ç ãîëîäó, à íà çâ³ëüíåíèõ çåìëÿõ ìîæíà áóëî á çàâåñòè êîëãîñïè ³ ðàäãîñïè»23. 

Ãåíåðàë Ïåòðî Ãðèãîðåíêî îïèñàâ ñâî¿ â³äâ³äèíè ð³äíî¿ Áîðèñ³âêè Ïðèìîðñüêîãî ðàéîíó 
íàïðèê³íö³ 1931 ð.: «...Óâèäåë ÿ ñîâåðøåííî ïóñòûííûå óëèöû ñåëà. Íåñêîëüêî ÷åëîâåê, ïîïàâøèõñÿ 
íàâñòðå÷ó, ðàâíîäóøíî ïðîøëè ìèìî, äàæå íå îòâåòèâ íà ïðèâåòñòâèå (ñëó÷àé ñîâåðøåííî íåâåðî-
ÿòíûé äëÿ ïðåæíåãî óêðàèíñêîãî ñåëà). Îòåö áûë äîìà. Îí ñ áîëüøèì òðóäîì ìîã âñòàòü íà íîãè. Ó 
íåãî ÿâíî íà÷èíàëñÿ áåçáåëêîâûé (ãîëîäíûé) îòåê. Èç ñúåäîáíîãî â äîìå îñòàâàëàñü îäíà íåáîëü-
øàÿ òûêâà. Ýòî â ñåðåäèíå äåêàáðÿ 1931 ãîäà. Ìíå áûëî ÿñíî, ÷òîáû ñïàñòè îòöà, åãî íàäî íåìåä-
ëåííî âûâåçòè. Ïîýòîìó ÿ ñêàçàë: «Èäó â êîëõîç çà ïîäâîäîé. À âû ñîáåðèòåñü, ÷òîáû ñðàçó ãðóçèòüñÿ 
è åõàòü». Îòåö âîçðàæàë, âïðî÷åì äîâîëüíî áåçðàçëè÷íî, ÷òî íóæíî áû îòîáðàòü íåîáõîäèìîå è óïà-
êîâàòüñÿ. ß îòâåòèë, ÷òîáû áðàëè ëèøü òî, ÷òî íóæíî â äîðîãå. Âñå îñòàëüíîå – áðîñèòü. Â ïðàâëå-
íèè êîëõîçà ñèäåë îäèí åäèíñòâåííûé ÷åëîâåê. Ýòî áûë Êîëÿ Ñåçîíåíêî – ïåðâûé ñåêðåòàðü íàøåé 
Áîðèñîâñêîé ÿ÷åéêè êîìñîìîëà. Òåïåðü îí áûë êîëõîçíûì ñ÷åòîâîäîì. Ñèäåë îí çà ñîâåðøåííî 
ïóñòûì ñòîëîì, åñëè íå ñ÷èòàòü ñòàðåíüêèå êàíöåëÿðñêèå ñ÷åòû, ÷óòü îïóñòèâ ãîëîâó è óñòàâèâøèñü 
âçãëÿäîì â ñòîë. – Çäðàâñòâóé, Ìèêîëà! – ïðèâåòñòâîâàë ÿ åãî. – À-à, Ïýòðî! – íå ãëÿäÿ íà ìåíÿ è íå 
äâèíóâ íè îäíèì ÷ëåíîì, ïðîèçíåñ îí. – Çà îòöîì ïðèåõàë. Ñïàñèáî, ÷òî íå çàáûë. Çàáèðàé, âûâîçè, 
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ìîæåò è ñïàñåøü. Íó, à íàì óæå íå ñïàñòèñü. – Îí ïðîäîëæàë ãîâîðèòü, ñèäÿ ïî-ïðåæíåìó ñîâåð-
øåííî íåïîäâèæíî, ðîâíûì ãîëîñîì, òîíîì àáñîëþòíîãî áåçðàçëè÷èÿ. – Ìíå áû ïîäâîäó, Ìèêîëà. 
– Äà òû èäè íà êîíþøíþ. Ñêàæè, ÷òî ÿ âåëåë. Äà îíè è ñàìè òåáÿ ïîñëóøàþò. ß ïîäîøåë ïðîñòèòüñÿ. 
Îí çàäåðæàë ìîþ ðóêó: «Ïîñòîé. Òåáå æå åùå íóæíà ñïðàâêà, ÷òî êîëõîç îòïóñòèë òâîåãî îòöà íà çà-
ðàáîòêè, à òî æ â ãîðîäå åãî íå ïðîïèøóò. – È îí íàïèñàë ìíå ñïðàâêó, ïîäïèñàâ çà ïðåäñåäàòåëÿ è 
çà ñåáÿ, è ïðèñòóêíóë ãåðáîâîé ïå÷àòüþ. – Íó, à òåïåðü èäè, à òî ìîæåøü æèâûì íå äîâåçòè ñâîå-
ãî «çàðîáèòíèêà». Ïîêèäàþ÷è ð³äíå ñåëî, Ï. Ãðèãîðåíêî ïîáà÷èâ íà éîãî âóëèöÿõ íåïðèáðàí³ òðóïè 
çåìëÿê³â – ïåðø³ æåðòâè ãîëîäó. 

À íà ïî÷àòêó 1932 ð. ñòðàõ³òëèâèé ìåõàí³çì Ãîëîäîìîðó ïî÷àâ ðîçêðó÷óâàòèñÿ ñèëüí³øå. Íà 
ïåðøèõ ñòîð³íêàõ ï³äá³ðêè äîêóìåíò³â (Ðîçä³ë 2) ÷èòà÷ îçíàéîìèòüñÿ ç ñ³÷íåâèìè (1932 ð.) ð³øåííÿìè 
ìîñêîâñüêîãî ³ õàðê³âñüêîãî á³ëüøîâèöüêîãî öåíòð³â, ñïðÿìîâàíèìè íà ðîçãîðòàííÿ ïîíàäïëàíîâèõ 
õë³áîçàãîò³âåëü ³ ñêîðî÷åííÿ âèòðàò ïøåíèö³ íà ïîòðåáè ïîñòà÷àííÿ, ïðî îãîëîøåííÿ ëþòîãî óäàðíèì 
ì³ñÿöåì çàê³í÷åííÿ õë³áîçàãîò³âåëü. À ïîò³ì – ïåðø³ íàñë³äêè óðÿäîâî¿ ïîë³òèêè, ùî çíàéøëè â³äîáðà-
æåííÿ â ëèñòóâàíí³ ì³æ ïðèêîðäîííèì çàãîíîì ×åðâîíî¿ Àðì³¿ ó Òàäæèöüê³é ÑÐÐ ³ Öàðåêîñòÿíòèí³â-
ñüêîþ ñ³ëüðàäîþ (òåïåð – Êóéáèøåâñüêèé ðàéîí) (Äîê. ¹ 4-7). Ó ö³é ï³äá³ðö³ äîêóìåíò³â – ëèñò áàòüê³â 
äî ñèíà íà äàëåêó ïðèêîðäîííó çàñòàâó ïðî â³äñóòí³ñòü õë³áà òà ãîëîäóâàííÿ, çàÿâà îäåðæóâà÷à ëèñòà 
– êóðñàíòà øêîëè ìîëîäøîãî êîìàíäíîãî ñêëàäó Ñ. Ñòàð³êîâà äî ñâîãî êîìàíäèðà ç ïðîõàííÿì äîïî-
ìîãòè ãîëîäóþ÷³é ðîäèí³, çàïèò êîìàíäèðà ïðèêîðäîííî¿ çàñòàâè äî Öàðåêîñòÿíòèí³âñüêî¿ ñ³ëüðàäè ç 
ïðèâîäó ãîëîäóâàíííÿ ñ³ì’¿ êóðñàíòà Ñòàð³êîâà. Ï³äá³ðêà çàâåðøóºòüñÿ â³äïîâ³ääþ ãîëîâè ñ³ëüðàäè: 
«â³äîìîñò³ Ñòàð³êîâà» ³ ëèñò, íàïðàâëåíèé ðîäèíîþ – «íå â³ðíèé» (Äîê. ¹ 7 ).

Ì³æ òèì, ï³äõîäèâ ÷àñ äëÿ ðîçãîðòàííÿ âåñíÿíèõ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ðîá³ò. Îñëàáëåíå 
ñåëî ïðîñèëî íàñ³ííºâî¿ ³ ïðîäîâîëü÷î¿ äîïîìîãè. Ó â³äïîâ³äü – òåëåãðàìà ÖÊ ÊÏ(á)Ó òà Ðàäíàðêîìó 
Óêðà¿íè çà ï³äïèñàìè Ñ. Êîñ³îðà ³ Â. ×óáàðÿ, ÿêó ñåêðåòàð Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî îáêîìó ÊÏ(á) Óêðà¿íè 
Â. ×åðíÿâñüêèé, íàäñèëàº óñ³ì ì³ñüêèì ³ ðàéîííèì ïàðò³éíèì êîì³òåòàì: «ÖÊ ñîîáùàåò äëÿ íåóêëîí-
íîãî ðóêîâîäñòâà, ÷òî â ñâÿçè ñ îáùèì ïîëîæåíèåì ñ õëåáíûìè ðåñóðñàìè è íåîáõîäèìîñòüþ îêàçàòü 
ñåìåííóþ è äàæå ïðîäîâîëüñòâåííóþ ïîìîùü íåäîðîäíûì ðàéîíàì Çàïàäíîé Ñèáèðè, Óðàëà è Âîëãè 
íå ìîæåò áûòü è ðå÷è î êàêîì ëèáî îòïóñêå ñåìÿí äëÿ Óêðàèíû, ãäå ïîëîæåíèå ñ óðîæàåì âïîëíå áëà-
ãîïîëó÷íîå è ãäå åñòü âñå âîçìîæíîñòè ìîáèëèçîâàòü ñåìåíà íà ìåñòå. Ó ÖÊ ÊÏ(á)Ó è ÑÍÊ Óêðàèíû 
òàêæå íèêàêèõ ñîáñòâåííûõ çåðíîâûõ ðåñóðñîâ íåò. Ïîýòîìó ÖÊ è ÑÍÊ ïðåäëàãàþò íåìåäëåííî ïðå-
êðàòèòü êàêèå áû òî íè áûëî ðàçãîâîðû î ñåìåííîé ïîìîùè èç öåíòðà è âñå âíèìàíèå ïàðòèéíûõ 
îðãàíèçàöèé, êîëõîçîâ, ñîâõîçîâ íàïðàâèòü íà òî, ÷òîáû äîáûâàòü ñåìåíà íà ìåñòå, íà îðãàíèçàöèþ 
âçàèìîïîìîùè îòäåëüíûì êîëõîçàì, ó êîòîðûõ äåéñòâèòåëüíî íå õâàòàåò ñåìÿí» (Äîê ¹ 9).

Àëå âíóòð³øí³õ çàïàñ³â íå âèñòà÷àëî. Íàïðèê³íö³ ëþòîãî ñåêðåòàð Ìåë³òîïîëüñüêîãî ðàéïàðò-
êîìó ³íôîðìóº îáêîì ïðî íåçàäîâ³ëüíèé íàñòð³é íàñåëåííÿ ðàéîíó, ïîâ’ÿçàíèé «ãîëîâíèì ÷èíîì 
ç õë³áíèìè òðóäíîùàìè» (Äîê. ¹ 10). Íàïåâíå, öå áóëî çàãàëüíîóêðà¿íñüêå ÿâèùå ³ ãîëîâà ÂÓÖÂÊ 
Ã. Ïåòðîâñüêèé íå ï³çí³øå 23 ëþòîãî 1932 ð. ïèøå ëèñòà Ñ. Êîñ³îðó ç ïðîõàíííÿì çâåðíóòèñÿ äî ÖÊ 
ÂÊÏ(á) ç ïðîïîçèö³ºþ âèäàòè ïîñòàíîâó, ó ÿê³é ïåðåäáà÷èòè, ïåðø çà âñå, «ïðåêðàùåíèå õëåáîçàãî-
òîâîê íà Óêðàèíå è îáúÿâëåíèå ñâîáîäíîé òîðãîâëè ñîãëàñíî çàêîíó», à ïîò³ì – «ïðèíÿòèå ðÿäà ìåð, 
ïî îêàçàíèþ ïîìîùè äåòÿì â ðàéîíàõ, íàõîäÿùèõñÿ â òÿæåëîì ïðîäîâîëüñòâåííîì ïîëîæåíèè» (Äîê 
¹ 11). Ñë³ä â³ääàòè íàëåæíå «âñåóêðà¿íñüêîìó ñòàðîñò³» – â³í â³ä÷óâ, ùî ãîëîä, ÿêèé íàáëèæàºòüñÿ, 
îñîáëèâî íåáåçïå÷íèé äëÿ ä³òåé.

Ïðîïîçèö³¿ Ã. Ïåòðîâñüêîãî áóëè â³äêèíóò³ é òèñê íà ñåëî ïðîäîâæóâàâ ïîñèëþâàòèñÿ. Ó òàêèõ 
òðèâîæíèõ óìîâàõ â³äáóâàëèñÿ âåñíÿíî-ïîñ³âí³ ðîáîòè. Íà êîëãîñïíèõ-íåñâî¿õ ïîëÿõ ñåëÿíè ïðàöþ-
âàëè íåîõî÷å. Òèïîâó êàðòèíó áåçãîñïîäàðíîñò³ ³ çàãðîçëèâî¿ äåãðàäàö³¿ ãîñïîäàðñòâà ³ëþñòðóþòü òàê³ 
ðÿäêè ïðîòîêîëó çàñ³äàííÿ Îð³õ³âñüêîãî ðàéïàðòêîìó: «Ïëàí ðîá³ò … íå äîâîäèòüñÿ … Ïàíóº çíåîñ³áêà, 
çð³âíÿë³âêà òà â³äñóòíÿ áóäü-ÿêà ïðîãðåñèâíà ñèñòåìà â îïëàò³ ïðàö³»24. Íåçâàæàþ÷è íà âñå öå, ïîëÿ 
áóëè çàñ³ÿí³ ³ ÷åêàëè íà õîðîøó ïîãîäó.

Ïîãîäà ó 1932 ðîö³ âèÿâèëàñÿ ñïðèÿòëèâîþ. Ôàêòè íå çàëèøàþòü ì³ñöÿ äëÿ ì³ôó ïðî íåñïðèÿò-
ëèâ³ àãðîìåòåðåîëîã³÷í³ óìîâè, â ðåçóëüòàò³ ÿêèõ íà÷åáòî çàãèíóâ óðîæàé, à ñåëÿíè çàëèøèëèñÿ áåç 
çàñîá³â äî ³ñíóâàííÿ – ÿê ïðî ãîëîâíó ïðè÷èíó ãîëîäó. 

ßê â³äîìî, íà Ï³âäí³ Óêðà¿íè çàñóõè áóâàþòü íåð³äêî. Òîìó â ðåã³îí³ áàãàòî ëþäåé äî öüîãî ÷àñó 
ââàæàþòü, ùî ñàìå â³äñóòí³ñòü îïàä³â ñòàëà ïðè÷èíîþ çàãàëüíîíàö³îíàëüíî¿ òðàãåä³¿ 1932-1933 ðîê³â. 
Àëå öå íå â³äïîâ³äàº ä³éñíîñò³. ßê áóëî íàñïðàâä³, ñâ³ä÷àòü äîêóìåíòè, ÿê³ íàâîäÿòü ó ñâî¿õ äîñë³äæåííÿõ 
ì³ñöåâ³ äîñë³äíèêè. 

Çîêðåìà Ì. ªðåìåíêî, ïîñèëàþ÷èñü íà äàí³ íà÷àëüíèêà Óêðã³äðîìåòó Ì.Ï. Ñêðèïíèêà, íàâåäåí³ 
â ãàçåò³ «Ñ³ëüñüê³ â³ñò³» â ëèñòîïàä³ 2006 ð., îïóáë³êóâàâ ó ñâî¿é êíèç³ òàáëèöþ, ÿêà õàðàêòåðèçóº, ñê³ëüêè 
îïàä³â (ó % äî íîðìè) âèïàäàëî â ïåðø³é ïîëîâèí³ 30-õ ðîê³â ó ð³çíèõ ðåã³îíàõ Óêðà¿íè:
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Çîíè Ðîêè
1931 1932 1933 1934 1935

Ñòåï 115 131 127 67 94
Ë³ñîñòåï 102 132 138 72 97
Ïîë³ññÿ 117 119 141 87 101

Ñåðåäíÿ òåìïåðàòóðà â òåïëèé ïåð³îä ðîêó (êâ³òåíü-æîâòåíü) ó 1932 ðîö³ áóëà â ìåæàõ íîðìè, à 
â 1933 ðîö³ – íà 1-1,5°Ñ âèùîþ â³ä íîðìè. 

Îòîæ, êîìïëåêñ àãðîìåòåîðîëîã³÷íèõ ôàêòîð³â, íàñàìïåðåä ñï³ââ³äíîøåííÿ òåïëà ³ âîëîãè, â 
1932-1933 ðîêàõ íà Ï³âäí³ Óêðà¿íè (ÿê ³ â ³íøèõ ¿¿ ïðèðîäíî-êë³ìàòè÷íèõ çîíàõ), áóâ ö³ëêîì ñïðèÿòëè-
âèì äëÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà. Íàéíåñïðèÿòëèâ³øèì ó ïåðø³é ïîëîâèí³ 30-õ ðîê³â áóâ 
1934 ð³ê, àëå òîä³, ÿê â³äîìî, ãîëîäó íå áóëî25.

Ö³ëêîì çàäîâ³ëüí³ ïîãîäí³ óìîâè ñòàëè ïåðåäóìîâîþ â ö³ëîìó óñï³øíîãî ñ³ëüñüêîãîñïîäàð-
ñüêîãî ðîêó. Äî ïåâíî¿ ì³ðè, ïîãîäà íàâ³òü íåéòðàë³çóâàëà íåãàòèâí³ íàñë³äêè íåäîëóãî¿ êîëãîñïíî-
ðàä ãîñï³âñüêî¿ àãðîòåõí³êè, â òîìó ÷èñë³ íåäîñ³âè, çàáóð’ÿíåí³ñòü ïîë³â òîùî. Âðîæàé âèçð³âàâ íîð-
ìàëüíèé. Òîä³ öå çíàëè âñ³, àëå ÷åðåç ê³ëüêà äåñÿòèë³òü öÿ îáñòàâèíà ïî÷àëà çàáóâàòèñÿ. Ëþäè íå 
ìîãëè çáàãíóòè, ÿê áåç ïðèðîäíèõ êàòàêë³çì³â, ïðè íîðìàëüíîìó âðîæà¿ ìîãëà ñïðè÷èíèòèñÿ ìàñîâà 
ñìåðòí³ñòü. Ó öèõ óìîâàõ âèíèêëà ³ ïîøèðèëàñÿ ëåãåíäà ïðî çàñóõó, ïèëîâ³ áóð³, ï³çí³ çàìîðîçêè òà ³íø³ 
ïðèðîäí³ àíîìàë³¿, ÿê³ çíèùèëè âðîæàé çåðíîâèõ ó 1932 ðîö³.

Ïðàâäà ïî÷àëà â³äêðèâàòèñÿ âæå â ÷àñè ïåðåáóäîâè, êîëè âñóïåðå÷ çàáîðîíàì âëàäè «íåôîðìà-
ëè» ïóáë³êóâàëè ïðàâäèâó ³íôîðìàö³þ ïðî ìèíóëå, ÿêå çàìîâ÷óâàëîñÿ àáî ñïîòâîðþâàëîñÿ â ðàäÿíñü-
êèé ïåð³îä. Ùå â 1990 ð. ìåë³òîïîëüñüêèé ùîì³ñÿ÷íèê «Ìåìîðèàë» îïóáë³êóâàâ äàí³ ïðî óðîæàéí³ñòü 
çåðíîâèõ êóëüòóð íà Ìåë³òîïîëüùèí³ â 1923-1933 ðîêàõ:

«...Îáðàòèìñÿ ê êíèãå «Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå èçìåíåíèÿ â äåðåâíå (Ìåëèòîïîëüñêèé 
ðàéîí)» À.Å. Àðèíîé, Ã.Ã. Êîòîâà, Ê.Â. Ëîñåâà, èçäàííîé â 1939 ã. Âîò äàííûå ïî óðîæàéíîñòè íà 
Ìåëèòîïîëüùèíå çà 10-ëåòíèé ïåðèîä (â öåíòíåðàõ ñ ãåêòàðà):

1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933
Îçèìàÿ ïøåíèöà 111,5 33,2 66,9 88,6 22,6 22,6 33,1 66,4 77,4 66,2 88,0

ßðîâàÿ ïøåíèöà 44,8 22,8 111,7 33,3 44,5 22,8 66,4 44,6 22,6 44,5 110,5

Â ñðåäíåì âñå 
êîëîñîâûå 
(ïøåíèöà, ðîæü, 
ÿ÷ìåíü, îâåñ)

77,7 22,8 88,1 66,9 77,4 33,4 55,8 66,6 77,1 66,1 88,9

Èòàê, ñàìûìè íåóðîæàéíûìè áûëè 1924 è 1928 ãîäû. Íèçêèå óðîæàè ðæè áûëè â 1926 è 1929 ã., 
ïøåíèöû – â 1929 ã. Óðîæàé 1932 ã. áûë íåíàìíîãî âûøå, ÷åì â íåóðîæàéíîì 1929 ã. è íåíàìíîãî 
íèæå, ÷åì â 1930 ã. – ãîäàõ, êîãäà î ãîëîäå íå áûëî ðå÷è...».

Öåé âèñíîâîê ï³äòâåðäæóþòü ôàêòè ïî Çàïîð³çüêîìó ðàéîíó. Çîêðåìà, Î.Ì. ²ãíàòóøà 1993 ð. 
íàâ³â ó ãàçåòí³é ñòàòò³ çâ³ò Çàïîð³çüêîãî ì³ñüêïëàíó çà ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ 1933 ðîêó, â ÿêîìó ïîð³âíþþòüñÿ 
öèôðè âðîæàéíîñò³ 1932 ³ ïîïåðåäí³õ ðîê³â. Âîíè íàçèâàþòüñÿ áëèçüêèìè äî ñåðåäíüîñòàòèñòè÷íèõ, 
õî÷à é íèæ÷èìè â³ä 1930 ðîêó, ÿêèé íàçâàíèé «íàéóðîæàéí³øèì». Ñåðåäíÿ âðîæàéí³ñòü îñíîâíèõ çåð-
íîâèõ êóëüòóð òîä³ ñêëàëà 8,8 ö ç ãà. Äàí³ çà 1931 ð. â äîêóìåíò³ íå íàâîäÿòüñÿ. Ó 1932 ð. â ³íäèâ³äóàëüíèõ 
ãîñïîäàðñòâàõ ðàéîíó áóëî îäåðæàíî 6,2 ö ç ãà, íà ïîëÿõ ðàäãîñï³â – 5,0, â êîëãîñïàõ – 4,8 ö26.

Ó ïîð³âíÿíí³ ³ç ñó÷àñíèìè ïîêàçíèêàìè – öå íèçüêèé âðîæàé. Àëå íà ïî÷àòîê 30-õ ðîê³â ÕÕ 
ñòîë³òòÿ òàê³ ïîêàçíèêè ââàæàëèñÿ ö³ëêîì ïðèñòîéíèìè. Çâåðòàº íà ñåáå óâàãó òàêîæ çíà÷íà ð³çíèöÿ 
âðîæàéíîñò³ â ³íäèâ³äóàëüíèõ ãîñïîäàðñòâàõ ³ êîëãîñïàõ. Òàê çâàíå «êîëåêòèâíå» çåìëåðîáñòâî ñâîþ 
íååôåêòèâí³ñòü ïðîäåìîíñòðóâàëî âæå ç ïî÷àòêó êîëåêòèâ³çàö³¿. 

Îòæå, ì³ô ïðî íåâðîæàé 1932 ðîêó ÿê ïðè÷èíó ãîëîäó â ðåã³îí³ íå ìàº ï³äñòàâ.
Öå ï³äòâåðäæóþòü ³ äàí³ ïðî âðîæàéí³ñòü çåðíîâèõ ó ïåðø³é ïîëîâèí³ 30-õ ðîê³â ïî Óêðà¿í³ â 

ö³ëîìó ³ â ðîçð³ç³ îêðåìèõ ¿¿ îáëàñòåé. Ö³ òàºìí³ ðàäÿíñüê³ ìàòåð³àëè íå ïåðåäáà÷àëèñÿ äëÿ äðóêó ³ 
¿õ äîñòîâ³ðí³ñòü íå âèêëèêàº ñóìí³âó. ¯õ íåîäíîðàçîâî ïóáë³êóâàëè ñó÷àñí³ â³ò÷èçíÿí³ äîñë³äíèêè. Àëå 
ùîá óíèêíóòè çâèíóâà÷åíü â óïåðåäæåíîñò³, â³äñèëàºìî ÷èòà÷à äî ïóáë³êàö³¿ àìåðèêàíñüêîãî ³ñòîðèêà 
Ì.Á. Òàóãåðà, ÿêèé áóâ äîïóùåíèé íà ïî÷àòêó 90-õ ðð. ÕÕ ñò. äî ðîñ³éñüêèõ àðõ³âíèõ ôîíä³â ³ îïóáë³êóâàâ 
ñâîþ ñòàòòþ â 1991 ð. ó æóðíàë³ «Slavic Review», â 1995 ð. ïåðåäðóêóâàâ ó ìîñêîâñüêîìó âèäàíí³. Ö³ äàí³ 
ñâ³ä÷àòü, ùî ïî 12 îáëàñòÿõ ÐÑÔÐÐ óðîæàé 1932 ð. ñêëàäàâ 5,2; ó Á³ëîðóñ³¿ – 4,66; â Óêðà¿í³ – 4,98; 
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ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ – 4,85 ö ç ãà27. Âèÿâëÿºòüñÿ, óðîæà¿ â Ìåë³òîïîëüñüêîìó ³ Çàïîð³çüêîìó 
ðàéîíàõ ³ñòîòíî íå â³äð³çíÿëèñÿ â³ä â³äïîâ³äíèõ ïîêàçíèê³â ïî Óêðà¿í³. 

Ïðî òå, ùî ïîãîäí³ óìîâè â 1932-1933 ðîêàõ íå áóëè åêñòðåìàëüíèìè, à óðîæàé, íåçâàæàþ÷è íà 
âñ³ íåäîë³êè êîëãîñïíî¿ ñèñòåìè, áóâ ö³ëêîì çàäîâ³ëüíèì, âêàçóþòü ìàéæå âñ³ ñâ³äêè ïîä³é, ÿê³ ïåðå-
æèëè â Çàïîð³çüê³é îáëàñò³ Ãîëîäîìîð. 

Òà é ó ïàðò³éíèõ ³ ðàäÿíñüêèõ äîêóìåíòàõ 1932-1933 ðð., ùî îïóáë³êîâàí³ â Ðîçä³ë³ 2 çá³ðíèêà, ìè 
íå çíàõîäèìî ñâ³ä÷åíü ïðî íåñïðèÿòëèâ³ ïîãîäí³ óìîâè ³ çàíàäòî íèçüêèé âðîæàé ó ðåã³îí³. Íàâïàêè, ó 
íèçö³ äîêóìåíò³â éäåòüñÿ ïðî çâè÷àéíó ïîãîäó ³ ö³ëêîì íîðìàëüíèé óðîæàé.

...Ïîêè íà ïîëÿõ âèçð³âàâ óðîæàé, ãîëîä ïðîäîâæóâàâ íàñòóïàòè. Âèïàäêè ãîëîäíî¿ ñìåðò³ 
ïî÷àñò³øàëè. Âëàäà ïðîäîâæóâàëà âèëó÷àòè ïðîäîâîëü÷³ ðåñóðñè ñåëÿíñòâà. Ó êâ³òí³ 1932 ð. 
÷åðâîíîàðì³ºöü Ï. Íåøêî, æèòåëü Öàðåêîñòÿíòèí³âñüêîãî ðàéîíó (òåïåð Êóéáèøåâñüêèé ðàéîí), 
çâåðíóâñÿ äî êîìàíäèðà âçâîäó ³ç ïðîõàííÿì ïîñïðèÿòè ïðî ïîâåðíåííÿ éîãî ñ³ì’¿ ºäèíî¿ êîðîâè, ÿêó 
ñ³ëüñüêà âëàäà êîíô³ñêóâàëà ÿê ïîãàøåííÿ áîðãó ïî ì’ÿñîçàãîò³âëÿõ (Äîê. ¹ 14). 10 òðàâíÿ 1932 ð. 
ðàéâèêîíêîì ïðèñëàâ ó â³éñüêîâó ÷àñòèíó â³äïîâ³äü, äå áóëè òàê³ ñëîâà: «…Êîðîâó ïîä ìÿñîçàãîòîâêè 
íèêòî íå áðàë, à òàêîâà ñäàíà áûëà äîáðîâîëüíî, èìè ñàìèìè, è ïëàíà ì’ÿñîçàãîòîâêè íå äîâîäèëîñü, 
îäíîâðåìåííî ñîîáùàåì, ÷òî ñåìüÿ Íåøêî Ï. íå ÷ëåí êîëõîçà» (Äîê. ¹ 15). 

Ó ñïîãàäàõ ñâ³äê³â Ãîëîäîìîðó ìè äîñèòü ÷àñòî çóñòð³÷àºìî ñâ³ä÷åííÿ ïðî òå, ùî òà ÷è ³íøà ñ³ì’ÿ 
âèæèëà ò³ëüêè òîìó, ùî â ãîñïîäàðñòâ³ çàëèøèëàñÿ ä³éíà êîðîâà. Êîíô³ñêóâàâøè â ñ³ì’¿ Ï. Íåøêî êî-
ðîâó, âëàäà ñòàâèëà ¿¿ ÷ëåí³â ïåðåä ïåðñïåêòèâîþ ãîëîäíî¿ ñìåðò³.

Êåð³âíèöòâî ÓÑÐÐ íå ìîãëî íå ðåàãóâàòè íà íàðîñòàþ÷ó êàòàñòðîôó. Îñê³ëüêè âñ³ ïðîäîâîëü÷³ 
çàïàñè áóëè ï³ä ïîâíèì êîíòðîëåì öåíòðó, íà éîãî äîïîìîãó ³ ðîçðàõîâóâàëè â Óêðà¿í³. 10 ÷åðâíÿ 
Ã.². Ïåòðîâñüêèé ÷åðåç ãîëîâó âèùîãî ïàðò³éíîãî êåð³âíèêà Óêðà¿íè Ñ. Êîñ³îðà çâåðòàºòüñÿ ïðÿìî äî 
É. Ñòàë³íà ³ Â. Ìîëîòîâà ç ëèñòîì, ó ÿêîìó îïèñóº äðàìàòè÷íó ñèòóàö³þ â óêðà¿íñüêîìó ñåë³ ³ ïðîñèòü 
«îêàçàòü ïîìîùü óêðàèíñêîé äåðåâíå â ðàçìåðå äâóõ èëè, â êðàéíåì ñëó÷àå, ïîëóòîðà ìèëëèîíîâ 
ïóäîâ õëåáà. Åñëè ýòó ïîìîùü ìîæíî îêàçàòü, òî ïàðòèÿ èìåëà áû çà ñîáîé íå òîëüêî áåäíÿêîâ, íî è 
âñåõ ñåðåäíÿêîâ ïðîòèâ íàøèõ êëàññîâûõ âðàãîâ è, áåç ñîìíåíèÿ, êîëëåêòèâèçàöèÿ óêðåïèëàñü áû. 
Ïîìîùü íóæíî îêàçàòü åùå è ïîòîìó, ÷òî îò ãîëîäà êðåñòüÿíå áóäóò ñíèìàòü íåäîçðåâøèé õëåá, è åãî 
ìíîãî ìîæåò çðÿ ïîãèáíóòü. Îñîáåííî òÿæåëîå ïîëîæåíèå èíòåëëèãåíöèè íà ñåëå» (Äîê. ¹ 16).

Ç ïîä³áíèì ëèñòîì äî ïàðò³éíî-äåðæàâíîãî êåð³âíèöòâà ÑÐÑÐ çâåðíóâñÿ ³ Ãîëîâà Ðàäíàðêîìó 
ÓÑÐÐ Â.×óáàð, ïðè÷îìó ñâîº ïðîõàííÿ ïðî ïðîäîâîëü÷ó äîïîìîãó â³í ìîòèâóâàâ íåîáõ³äí³ñòþ óñï³øíîãî 
ïðîâåäåííÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ðîá³ò, çîêðåìà, ïðîïîëþâàííÿ îâî÷³â ³ öóêðîâèõ áóðÿê³â. «Ëþäè 
íàñòîëüêî ñëàáû, – ïèñàâ Â. ×óáàð,– ÷òî ïðè äíåâíîì ïàéêå â 400 ãðàìì íå ìîãóò âûðàáàòûâàòü îáû÷-
íûõ íîðì. Íóæíî åùå ìèíèìóì 200 ãðàìì, ÷òîáû ëþäè ìîãëè ðàáîòàòü õîòÿ áû 8 ÷àñîâ, à ñëåäîâàëî 
áû ðàáîòàòü 12 ÷àñîâ, ò. ê. äîðîã êàæäûé ÷àñ ïîëêè» (Äîê. ¹ 17).

Ñòàë³íó ëèñòè Ïåòðîâñüêîãî ³ ×óáàðÿ íå ñïîäîáàëèñÿ. Ó ëèñò³ äî Â. Ìîëîòîâà â³ä 15 ÷åðâíÿ â³í 
ïèñàâ: «Óêðàèíå äàíî áîëüøå, ÷åì ñëåäóåò. Äàòü åùå õëåá íåçà÷åì è íåîòêóäà» (Äîê. ¹ 20). Àëå, 
îñê³ëüêè éøëîñÿ ïðî äîëþ âðîæàþ, Ïîë³òáþðî ÖÊ ÂÊÏ(á) âèð³øèëî äîïîìîãó âñå-òàêè íàäàòè, àëå 
ñïåö³àëüíèì ïóíêòîì ó ïîñòàíîâ³ áóëî âêàçàíî: «ä) îáÿçàòü ò. ×óáàðÿ ëè÷íî ïðîñëåäèòü çà èñïîëüçîâà-
íèåì îòïóùåííîãî õëåáà äëÿ ñâåêëîâè÷íûõ ñîâõîçîâ è êîëõîçîâ ñòðîãî ïî íàçíà÷åíèþ» (Äîê. ¹ 21). 
Ùî áóäå ç ðåøòîþ ñåëÿí, ïàðò³éíîìó êåð³âíèöòâó, íàïåâíå, áóëî áàéäóæå.

Íåçâàæàþ÷è íà äåçîðãàí³çàö³þ, ÿêó âíåñëà â ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêå âèðîáíèöòâî êîëåêòèâ³çàö³ÿ, 
âðîæàé ç³áðàëè, îáìîëîòèëè, çàâåçëè äî êîëãîñïíèõ (ùå íåäàâíî ñåëÿíñüêî-«êóðêóëüñüêèõ») êîìîð.

«Äåëî, ñòàëî áûòü, íå â íåóðîæàå. Âàæíåéøàÿ ïðè÷èíà ãîëîäà – ñîâåðøåííî íåðåàëüíûé, ôàí-
òàñòè÷åñêè áîëüøîé ïëàí õëåáîçàãîòîâîê è áåñïîùàäíî æåñòîêèå, äðàêîíîâñêèå ìåðû ïî åãî âû-
ïîëíåíèþ – ëþáîé öåíîé!», – ùå 1990 ð. çðîáèâ âèñíîâîê ìåë³òîïîëüñüêèé ñàìâèäàâñüêèé â³ñíèê 
«Ìåìîð³àë». Ó çá³ðíèêó íàâîäèòüñÿ áåçë³÷ äîêóìåíò³â, ÿê³ íà ìàòåð³àëàõ ð³çíèõ ðàéîí³â îáëàñò³ 
ï³äòâåðäæóþòü öåé âèñíîâîê.

Ðîñ³éñüêèé äîñë³äíèê Ì.Î. ²âíèöüêèé, âèâ÷àþ÷è äàí³ ïðî âðîæàéí³ñòü ³ õë³áîçàãîò³âë³ (ùî íå îäíå 
é òå æ), ðîáèòü âèñíîâîê: «Ñîáðàííîãî óðîæàÿ õâàòèëî áû, ÷òîáû èçáåæàòü ìàññîâîãî ãîëîäà, åñëè áû 
õëåáîçàãîòîâèòåëüíàÿ êàìïàíèÿ ïðîâîäèëàñü èíà÷å»28. 

Ùî öå áóëî ñàìå òàê, ùî ïðè÷èíîþ Ãîëîäîìîðó áóëà ïîë³òèêà âëàäè, ñâ³ä÷èòü áåçë³÷ ôàêò³â, ó 
òîìó ÷èñë³ ïî Çàïîð³çüê³é îáëàñò³.

Ïî÷íåìî ç àíàë³çó êàìïàí³¿ ñòîñîâíî çàòâåðäæåííÿ ïëàí³â õë³áîçàãîò³âåëü ç óðîæàþ 1932 ð. 
Î÷åâèäíî, ùî ñàìå íåðåàëüí³ ïëàíè õë³áîçàãîò³âåëü âêëþ÷èëè ñòàõ³òëèâèé ìåõàí³çì âèëþäíåíííÿ 
Óêðà¿íè. Ó çá³ðíèêó äîêóìåíò³â (Ðîçä³ë 2) íàâîäÿòüñÿ ìàòåð³àëè, ÿê³ ³ëþñòðóþòü öåé äðàìàòè÷íèé ïðî-
öåñ íà ð³âí³ ïàðò³éíî-äåðæàâíèõ âåðõ³â, äå âèçíà÷àëè çàãàëüí³ îáñÿãè çàãîò³âåëü íà ðåñïóáë³êó (Äèâ. 
äîê. ¹ 22-26). 16 ëèïíÿ Ïîë³òáþðî ÖÊ ÂÊÏ(á) âñòàíîâèëî äëÿ êîëãîñï³â Óêðà¿íè ïëàí õë³áîçàãîò³âåëü 
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â îáñÿç³ 4 751,2 òèñ. ò, à äëÿ îäíîîñ³áíèê³â – 1 080 òèñ. ò. ×åðåç òðè äí³ Ïîë³òáþðî ÖÊ ÊÏ(á)Ó çâåðíó-
ëîñÿ äî Ìîñêâè ç ïðîõàííÿì ïåðåãëÿíóòè ïëàí ó á³ê çìåíøåííÿ. 21 ëèïíÿ ÖÊ ÂÊÏ(á) âèí³ñ îñòàòî÷-
íå ð³øåííÿ: çàãîòóâàòè â êîëãîñïàõ ³ îäíîîñ³áíèõ ãîñïîäàðñòâàõ 5 831,2 ò29. Âèêîíàííÿ öüîãî ïëàíó 
ïðèð³êàëî ñåëÿíñòâî Óêðà¿íè íà ãîëîä ³ âèìèðàííÿ.

Äîâåäåíèé äî Óêðà¿íè ïëàí ðîçêëàäàâñÿ íà îáëàñò³ ³ ðàéîíè ðåñïóáë³êè, à çàê³í÷óâàâñÿ êîëãî-
ñïàìè ³ êîëãîñïíèêàìè, ñ³ëüðàäàìè ³ îäíîîñ³áíèêàìè. 

Ó êíèç³ ÷èòà÷ çíàéäå áàãàòî ìàòåð³àë³â ïðî òå, ÿê êîëãîñïàì íàâ’ÿçóâàëèñÿ ö³ îáîâ’ÿçêîâ³ îáñÿãè 
õë³áîçàãîò³âåëü, ÿê ðÿäîâ³ êîëãîñïíèêè, à íåð³äêî êîìóí³ñòè ³ êîìñîìîëüö³, ïðîòåñòóâàëè ïðîòè äèêòàòó 
âëàäè. Ëþäè â³ä÷óâàëè, ùî âèêîíàííÿ öèõ ïëàí³â ìàòèìå ñâî¿ì íàñë³äêîì íåáà÷åíó ðàí³øå òðàãåä³þ.

Êîëãîñïíèê ×ó÷ìàí ³ç ñ. Ï³ùàíå Ìåë³òîïîëüñüêîãî ðàéîíó íà çáîðàõ çàÿâèâ: «À ÷îìó íå çðîáèòè 
òàê, ùîá çàáåçïå÷èòü êîëãîñïíèêà, âèä³ëèòü çàñ³âìàòåð³àë, à ðåøòó – âåñü âðîæàé â³ääàòè äåðæàâ³, áî â 
31 ðîö³ íàñ äîâåëè, ùî ÷åñíèé êîëãîñïíèê, ùî ìàâ çàêóïëåíèé óðîæàé, ³ òîé çàáðàëè, à ïîò³ì ÷óòü ç ãî-
ëîäó íå ïîìåðëè». Ìàð³ÿ Ãåðóñ íà çáîðàõ ÷ëåí³â àðò³ë³ «Âîñõîä» (ñ. Íîâîìèêîëà¿âêà Ìåë³òîïîëüñüêîãî 
ðàéîíó) çàÿâèëà ðàéîííèì óïîâíîâàæåíèì: «Íàñ óæå íàëÿêàëè ãîëîäîì. Íàì äîïîìîãè íå äàâàëè, 
êîëè ìè ãîëîäàëè, à òåïåð ïîïðè¿æäæàëè çà õë³áîì. Âàñ òðåáà ãíàòü» (Äèâ. äîê. ¹ 34). ×ëåí ÂÊÏ(á), 
ãîëîâà àðò³ë³ â ñ. Íîâîêðàñíîâêà Ëþêñåìáóðçñüêîãî ðàéîíó Øâåíäèê çàÿâèâ ó ðîçìîâ³ ç ñåëÿíàìè: 
«Ñåé÷àñ êîëõîçíèê äîëæåí ïîëó÷èòü âåñü õëåá, à ïîòîì ãîñóäàðñòâó». Ó ðåçóëüòàò³, Øâåíäèê áóâ âèêëþ-
÷åíèé ç ïàðò³¿, çíÿòèé ç ðîáîòè, â³ääàíèé ï³ä ñóä «çà ðàçáàçàðèâàíèå õëåáà» (Äîê. ¹ 35). Êîëãîñïíèê 
Áèêîâñüêèé (ñ. Âîçíåñåíêà Ìåë³òîïîëüñüêîãî ðàéîíó) íà çáîðàõ ñêàçàâ: «ß ïîäñ÷èòàë óðîæàéíîñòü è 
ðàñõîäû íà êîëõîçíèêîâ è íà ñåìåíà, è âûñ÷èòàë, ÷òî ìîæíî ñäàòü ãîñóäàðñòâó òîëüêî 77 òûñÿ÷ ïóäîâ, 
à òåïåðü îáñóæäàéòå áóäåòå ïðèíèìàòü ïëàí èëè íåò». Ï³ñëÿ éîãî âèñòóïó îêðåì³ æ³íêè ïî÷àëè âèãóêó-
âàòè: «Ïëàí ïðèéìàòè íå òðåáà, ìè çíîâ çàëèøèìîñü áåç õë³áà, âñå çàáåðóòü, â³ääàéòå íàì êîíåé, ìè 
ñàì³ áóäåì õàçÿéíóâàòè» (Äîê. ¹ 34).

Ïåðåë³ê ïîä³áíèõ âèïàäê³â, çàô³êñîâàíèõ ó äîêóìåíòàõ, íàâåäåíèõ ó çá³ðíèêó, ìîæíà ïðîäîâæèòè. 
Àëå â á³ëüøîñò³ âèïàäê³â îáëàñíîìó ³ ðàéîííîìó êåð³âíèöòâó âñå-òàêè âäàâàëîñÿ íàâ’ÿçàòè ïëà-

íè õë³áîçàãîò³âåëü. Îñü ÿê öþ ðîáîòó õàðàêòåðèçóº Ëþêñåìáóðçüêèé ðàéêîì ïàðò³¿: «Â ðàéîí áûëè 
êîìàíäèðîâàíû âñå ÷ëåíû áþðî ÐÊÏ-ÐÊÊ, Ïðåçèäèóìà ÐÊÏ, âåñü àêòèâ. Â ñåëå ïðîðàáîòêà ïðîõî-
äèëà ïðåäâàðèòåëüíî íà ïàðòñîáðàíèÿõ è ñîáðàíèÿõ êîìñîìîëà… Ïðåçèäèóì è ïëåíóì ñåëüñîâåòîâ 
ñ àêòèâîì, áåäíÿöêî-áàòðàöêèå ãðóïïû, ïðàâëåíèÿ êîëõîçîâ è îáùèå ñîáðàíèÿ êîëõîçíèêîâ. Èç 38 
êîëõîçîâ â ðàéîíå 33 êîëõîçà íà îñíîâå øèðîêîé è ìàññîâîé ðàáîòû è ðåøèòåëüíîé áîðüáû ñ êóëàö-
êèìè ýëåìåíòàìè áûë ïðèíÿò â 1-é ðàç íà ñîáðàíèè». ßê ïîêàçóþòü ñâ³ä÷åííÿ î÷åâèäö³â, ïðèéìàþ-
÷è ïîä³áí³ ð³øåííÿ, êîëãîñïè ÷àñòî ñïîä³âàëèñÿ, ùî äî âèêîíàííÿ ïëàíó â ïîâíîìó îáñÿç³ íå ä³éäå. 
Äî òîãî æ, ïåðåä çáîðàìè âëàäà íåð³äêî çààðåøòîâóâàëà «íåáåçïå÷íèõ» ñåëÿí ³ âåëà ä³àëîã ç íèìè 
â àòìîñôåð³ òåðîðó. Êîëè ñåêðåòàð ïàðòîñåðåäêó ³ ãîëîâà Ãóñàðê³âñüêî¿ ñ³ëüðàäè âèñëîâèëèñÿ ïðîòè 
ïëàíó õë³áîçàãîò³âåëü, ðàéêîì ïîñëàâ äî Ãóñàðêè ñâîãî óïîâíîâàæåíîãî. Ùîá çàáåçïå÷èòè óñï³øíå 
ïðîâåäåííÿ êîëãîñïíèõ çáîð³â, áóâ ñêëàäåíèé ñïèñîê ³ç äåñÿòè îñ³á, ÿêèõ íà ÷àñ îáãîâîðåííÿ ïëàíó 
õë³áîçàãîò³âåëü ðåêîìåíäóâàëè «³çîëþâàòè»30.

Ì³ñöåâå êåð³âíèöòâî áà÷èëî, ùî ÿêùî íå çàëèøèòè â êîëãîñïàõ õî÷à á ì³í³ìàëüíó ê³ëüê³ñòü õë³áà 
òà ïîñ³âíîãî ôîíäó, òî öå ïðèçâåäå äî ìàñîâîãî ãîëîäó òà çàãèáåë³ áàãàòüîõ ëþäåé. Íà çàñ³äàííÿõ 
áþðî ðàéêîì³â, ð³çíîìàí³òíèõ íàðàäàõ, ó ãîñïîäàðñòâàõ ðàéîííå êåð³âíèöòâî âèñëîâëþâàëîñÿ çà òå, 
ùî «ïëàí íåðåàëüíèé, âèêîíàòè éîãî íåìîæëèâî», «òðåáà ïðèéíÿòè, âèêîíàòè íà 40-50 â³äñîòê³â, à òàì 
«íà íåò è ñóäà íåò».

Àëå íå òàê ñòàëîñÿ, ÿê ãàäàëîñÿ. Ìîñêîâñüêå, à çà íèì ðåñïóáë³êàíñüêå ³ îáëàñíå êåð³âíèöòâî 
áóëî íàëàøòîâàíå ð³øó÷å ³, çäàºòüñÿ, ó ñâîºìó íàì³ð³ äîáèòèñÿ çàïëàíîâàíèõ îáñÿã³â õë³áîçàãîò³âåëü, 
íå çáèðàëîñÿ çóïèíÿòèñÿ í³ ïåðåä ÷èì. 

Ó öüîìó ïåðåêîíóþòü éîãî ïîäàëüø³ êðîêè, çîêðåìà ñóìíîçâ³ñíèé çàêîí «ïðî ï’ÿòü êîëîñê³â» – 
ïîñòàíîâà â³ä 7 ñåðïíÿ 1932 ð. «Ïðî îõîðîíó ìàéíà äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ, êîëãîñï³â òà êîîïåðàö³¿ ³ 
çì³öíåííÿ ãðîìàäñüêî¿ (ñîö³àë³ñòè÷íî¿) âëàñíîñò³». Öþ ïîñòàíîâó â îáëàñò³ ðîçäðóêóâàëè 100-òèñÿ÷íèì 
íàêëàäîì ³ ïîøèðþâàëè ïî âñ³õ íàñåëåíèõ ïóíêòàõ ðåã³îíó (Äîê. ¹ 32). 22 ñåðïíÿ 1932 ð. ÂÖÂÊ ³ ÐÍÊ 
ÑÐÑÐ äîäàòêîâî ïðèéíÿëè ïîñòàíîâó «Ïðî áîðîòüáó ç³ ñïåêóëÿö³ºþ». Îñîáëèâ³ñòþ öèõ ïîñòàíîâ áóëî 
òå, ùî íàâ³òü òèì, õòî øóêàâ çàëèøêè âðîæàþ íà âæå ç³áðàíîìó ïîë³, çàãðîæóâàëà ñìåðòíà êàðà. 

Ó êíèç³ íàâîäèòüñÿ «Âèòÿã ç ³íôîðìàö³éíîãî ëèñòà Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ ïðîêóðàòóðè 
òà îáëàñíîãî ñóäó ïðî ê³ëüê³ñòü çàñóäæåíèõ ï³ä ÷àñ õë³áîçàãîò³âåëü», íàïèñàíèé íå ðàí³øå 10 ãðóäíÿ 
1932 ð., ó ÿêîìó çàçíà÷àºòüñÿ, ùî «çà âåñü ÷àñ õë³áîçàãîò³âë³ çà êðàä³æêó õë³áà çàñóäæåíî 4727 îñ³á, ç íèõ:

äî ðîçñòð³ëó –      163
äî 10 ðîê³â –      687
äî 8 ðîê³â –     462
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äî 5 ðîê³â –      539
äî 3 ðîê³â –  1545
äî ïðèìóñ[îâî¿] ïðàö³ – 1131» (Äîê. ¹ 98).
Öÿ ñòàòèñòèêà íåïîâíà, àäæå ñóäè, íà âèêîíàííÿ çàêîíó «ïðî ï’ÿòü êîëîñê³â», øòàìïóâàëè äåñÿò-

êè ³ ñîòí³ âèðîê³â ³ ï³ñëÿ 10 ãðóäíÿ 1932 ð. Äî òîãî æ, íå âñ³ æåðòâè ðîçïðàâ ïîòðàïëÿëè äî äåðæàâíî¿ 
ñòàòèñòèêè. ²íêîëè «ïåðóêàð³â» (ëþäåé, ùî ñòðèãëè â ïîë³ êîëîñêè) çàñòàâàëè íà ì³ñö³, äå ¿ì çàãðîæó-
âàëà çàãèáåëü òóò æå â³ä îçáðîºíî¿ îõîðîíè ç ì³ñöåâèõ àêòèâ³ñò³â. Íàïðèêëàä, ².Ì. Ëÿáàõ, 1908 ð.í., 
æèòåëü ñ. Êîñòÿíòèí³âêà Ìåë³òîïîëüñüêîãî ðàéîíó, ïðèãàäàâ: «Êîëè âæå ï³øëè êîëîñêè, ïî÷àëè ëþäè 
çð³çàòè ¿õ ³ ¿ñòè. À â êîëãîñï³ ñóâîðî çàáîðîíÿëîñÿ áðàòè õî÷à á îäíó êîëîñèíêó. Íàâ³òü äàâàëè íàêàçè 
îõîðîí³ ñòð³ëÿòè ó òèõ ëþäåé, ùî íàìàãàëèñÿ âçÿòè ç ïîëÿ õî÷ òðîøêè êîëîñê³â. ² òàêè ñòð³ëÿëè òà âáè-
âàëè ëþäåé. Í³çàùî ãóáèëè ñåëÿí. Áóâ ³ òàêèé âèïàäîê. Òîâàðèø ì³é, Àíäð³é, îõîðîíÿâ ïîëå ç êîëãîñï-
íèìè áóðÿêàìè. Ï³øëà íà òå ïîëå éîãî ð³äíà ñåñòðà ç³ðâàòè áóðÿ÷èíó, ùîá ç’¿ñòè. À â³í óçÿâ, äóðåíü, òà 
é óáèâ ¿¿. Ïîò³ì óçÿâ òà é íà ãîðîä³ ñåñòðó ñâîþ ³ çàêîïàâ. Òàêèé â³ääàíèé ïàðò³¿ áóâ!»31.

Ó öèõ óìîâàõ âîñåíè 1932 ðîêó ïî÷àëîñÿ âèêîíàííÿ äåðæàâíîãî ïëàíó õë³áîçàãîò³âåëü. 
11 ëèñòîïàäà 1932 ð. áóëî ïðèéíÿòî ïîñòàíîâó ÐÍÊ ÓÑÐÐ «Ïðî îðãàí³çàö³þ õë³áîçàãîò³âåëü â 

îäíîîñ³áíîìó ñåêòîð³». Ïåðåäáà÷àëèñÿ ñóâîð³ ïîêàðàííÿ ñòîñîâíî òèõ ãîñïîäàðñòâ, ÿê³ â³äìîâëÿëèñÿ 
â³ääàâàòè õë³á – ÷àñòî îñòàíí³é – äåðæàâ³. Çîêðåìà, «Äî ãîñïîäàðñòâ, ùî â íèõ âèÿâëåíî çàêîïàíèé 
ó ÿìàõ õëiá, çà íàâìèñíå ïñóâàííÿ õëiáà, ùî ðiâíîçíà÷íî øêiäíèöòâó, òðåáà çàñòîñîâóâàòè ñóâoði 
ðåïðåñ³¿. Íàéçëicíiøèõ ñëiä âèñåëþâàòè ïîçà ìåæi ðàéîíó òà îáëàñò³» (Äîê. ¹ 59). Öÿ ïîñòàíîâà øè-
ðîêî çàñòîñîâóâàëàñÿ â óñ³õ ðàéîíàõ ðåã³îíó. Çîêðåìà, 2 ñ³÷íÿ 1933 ð. áþðî Âåëèêîá³ëîçåðñüêîãî 
ðàéêîìó ïðèéíÿëî ð³øåííÿ «Ïðî çàõîäè ùîäî ïîñèëåííÿ õë³áîçàãîò³âë³ ïî îäíîîñ³áíîìó ñåêòîðó». 
Ïåðåäáà÷àëîñÿ: «1) Çàïðîïîíóâàòè íèæ÷åçàçíà÷åíèì ïàðòîñåðåäêàì äî çëîñòíèõ îäíîîñ³áíèê³â, íå-
âèêîíàâøèì êîíòðàêòàö³éíèõ îáîâ’ÿçê³â ïî õë³áîçäà÷³, çàñòîñóâàòè íà ï³äñòàâ³ ïîñòàíîâè ÐÍÊ â³ä 11. 
Õ²-1932 ð. ðîçïðîäàæó âñüîãî ìàéíà, à òàêîæ ïîçáàâëåííÿ ¿õ ñàäèáíî¿ çåìë³ ³ âñ³º¿ áóä³âë³. Öþ ì³ðó çà-
ñòîñîâóâàòè ïî:

2) Êàìåí³âñüê³é ñ³ëüðàä³   6 ãîñïîäàðñòâ
Ëåí³íñüê³é - // - // - //-   4 - // - // - //-
Ðîá³òíè÷å-Ñåëÿíñüê³[é]   2 - // - // - //-
Òðóäîâ³[é] - // - // - //-    2 - // - // - //-
Ìåí÷èêóðñüê³[é] - // - //   3 - // - // - //-
3) Îáîâ’ÿçàòü âèùåçàçíà÷åí³ ïàðòîñåðåäêè íåãàéíî ïîâí³ñòþ ïåðåâåñòè â æèòòÿ ö³ ì³ðî-

ïðèºìñòâà. Ïðîïîíóâàòè ïàðòîñåðåäêàì íå ï³çí³øå 7 ñ³÷íÿ ðàíêîì äàòè âè÷åðïóþ÷³ ìàòåð³ÿëè ïðî 
ïðîâåäåííÿ ³ íàñë³äêè öüîãî ì³ðîïðèºìñòâà» (Äîê. ¹ 123).

Ïàðò³éíî-ðàäÿíñüê³ âåðõè Óêðà¿íè çíàëè ïðî ìàñøòàáè ãîëîäíîãî ìîðó, ÿêèé ëþòóº íà òåðèòîð³¿ 
ðåïóáë³êè. Àëå öå íå çóïèíèëî ¿õ â³ä ïðèéíÿòòÿ 20 ëèñòîïàäà 1932 ð. ïîñòàíîâè ÐÍÊ ÓÑÐÐ «Ïðî çàõîäè 
ùîäî ïîñèëåííÿ õë³áîçàãîò³âåëü», ïóíêòè ÿêî¿ ñâ³ä÷àòü ïðî çóìèñíå ñòâîðåííÿ óìîâ, ÿê³ çíà÷íî ïîñè-
ëèëè ñìåðòí³ñòü ñåëÿí. Ïåðåä ì³ñöåâèìè îðãàíàìè âëàäè ñòàâèëîñÿ çàâäàííÿ: 

«1) çàáîðîíèòè óñÿêå âèêîðèñòàííÿ íàòóðàëüíèõ ôîíä³â, ñòâîðåíèõ ó êîëãîñïàõ, ÿê³ íåçàäîâ³ëüíî 
âèêîíóþòü ïëàíè õë³áîçàãîò³âåëü;

2) ç îãîëîøåííÿì ö³º¿ ïîñòàíîâè ïðèïèíèòè áóäü-ÿêó âèäà÷ó íàòóðàëüíèõ àâàíñ³â ó âñ³õ êîëãî-
ñïàõ, ÿê³ íåçàäîâ³ëüíî âèêîíóþòü ïëàí õë³áîçàãîò³âåëü;

3) êîëãîñïè, ÿê³ íåçàäîâ³ëüíî âèêîíóþòü ïëàí õë³áîçàãîò³âåëü ³ âèäàëè íàòóðàëüí³ àâàíñè íà 
òðóäîäí³ â ïîðÿäêó ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ, ïîâèíí³ íåãàéíî îðãàí³çóâàòè ïîâåðíåííÿ íåçàêîííî 
ðîçäàíîãî õë³áà äëÿ òîãî, ùîá íàïðàâèòè éîãî íà âèêîíàííÿ ïëàíó õë³áîçàãîò³âåëü;

4) çîáîâ’ÿçàòè ÐÂÊ íåãàéíî îðãàí³çóâàòè âèëó÷åííÿ â îêðåìèõ êîëãîñïíèê³â ³ îäíîîñ³áíèê³â õë³áà, 
ðîçêðàäåíîãî ï³ä ÷àñ çáèðàííÿ, îáìîëîòó, ïåðåâåçåííÿ õë³áà... Ïðè÷îìó âèëó÷èòè õë³á íåîáõ³äíî, ó 
ïåðøó ÷åðãó, ó âñÿêèõ ëåäàð³â, õàïóã, ÿê³ íå ìàþòü òðóäîäí³â, àëå ìàþòü çàïàñè õë³áà.

Êîëãîñïè, ÿê³ íåâèêîíàëè ïëàíó õë³áîçàãîò³âåëü, îáêëàäàòè 15-êðàòíèì íàòóðàëüíèì øòðàôîì 
çäà÷³ ì’ÿñà».

Òàêèì ÷èíîì, óçàêîíþâàëàñÿ ãðàá³æíèöüêà ïðàêòèêà ïîâíî¿ êîíô³ñêàö³¿ ó ñåëÿí óñ³õ çàïàñ³â ïðî-
äîâîëüñòâà. Öþ ñòðàõ³òëèâó ïîñòàíîâó 21 ëèñòîïàäà îïóáë³êóâàíî â çàãàëüíîäîñòóïí³é ãàçåò³ «Â³ñò³ 
ÂÓÖÂÊ», ÿêó îäåðæóâàëà êîæíà ñ³ëüðàäà Óêðà¿íè, â òîìó ÷èñë³ é Çàïîð³çüêîãî ðåã³îíó.

Çãàäóº Äîìàøåíêî Ïîë³íà Ïðîõîð³âíà, 1928 ð.í., æèòåëüêà ñ. Âåðõíÿ Òåðñà Ãóëÿéï³ëüñüêîãî ðà-
éîíó: «…Ó ëþäåé çàáèðàëè íå ëèøå çåðíî ÷è ì’ÿñî, à âñå, ùî ìîãëî ïîñëóæèòè ¿æåþ, çàáèðàëè ³ ÷àñòî 
çíèùóâàëè ïðîñòî íà î÷àõ ó âìèðàþ÷èõ ç ãîëîäó. Íå çàëèøàëè íàâ³òü íàñ³ííÿ ãîðîäèíè. Ùî ò³ëüêè íå 
äîâîäèëîñü ðîáèòè, ùîá çàõîâàòè õî÷ ÿê³ñü ïðîäóêòè: ï³ä ï³äëîãîþ âèêîïóâàëè ÿìè, îáêëàäàëè öåãëîþ 
³ íàñèïàëè òóäè çåðíî, à ïîò³ì çàá³ëîâóâàëè. Ó 33-ìó íàøà ìàìà øèëà ëÿëüêè íà÷å äëÿ ä³òåé ³ íà÷è-



26

íÿëà ¿õ çåðíîì, ùîá òå çåðíî íå çàáðàëè. Òà çíàõîäèëè é òàì ³ çàáèðàëè. Ïðèãàäóþ, ÿê íåñïîä³âàíî 
íàãðÿíóëè ³ çðàçó æ çàõîäèëèñÿ øòðèêàòè çàë³çíèìè çàãîñòðåíèìè øâîðíÿìè íà ãîðîä³ ³ â äâîð³ – øó-
êàëè çàêîïàí³ ÿìè ³ç çåðíîì. Òà ÿê³ òàì óæå ÿìè – çåðíèíè â ãîñïîä³ íå çàëèøèëîñÿ. Ó õàòó ââàëèëèñÿ 
íåïðîõàí³ ãîñò³, à ìè ñàìå ñ³ëè îá³äàòè – ç ¿æ³ çàëèøèëàñÿ ùå íåäàâíî ç³áðàíà íà ãîðîä³ êàðòîïëÿ. 
Ëþòî ìàòþêàþ÷èñü, âîíè íàêàçàëè ñâî¿ì ïîïèõà÷àì âèòÿãàòè ç ïîãðåáà ³ âàíòàæèòè íà ï³äâîäó âñþ 
êàðòîïëþ, çàáðàëè íàâ³òü óæå âàðåíó â «êîæóøêàõ» ç³ ñòîëó. À ùî ïî÷àëîñü äàë³! Ïåðåòðóñèëè ðÿäíà 
íà ïå÷³ ³ ïîëó, çàçèðíóâøè ó âñ³ ï³÷óðêè, äî ìèñíèêà ³ íàâ³òü çà áîæíèöþ. ßê íà çëî – í³äå í³÷îãî. Òîä³ 
çàãëÿíóëè ï³ä ï³÷ ³ òàì çíàéøëè ãîðíÿ ç íàñ³ííÿì áóðÿê³â, ÿêå áàáóñÿ çàêîïàëà, ðÿòóþ÷è õî÷ ùîñü äëÿ 
âåñíÿíîãî ïîñ³âó. ß ïàì’ÿòàþ äîáðå, ÿê ïëàêàëà ìàìà ³ ïðîñèëà íå çàáèðàòè äîðîãîö³ííå íàñ³ííÿ÷êî, 
öå íà ïîñàäêó, âæå ñêîðî âåñíà, òðåáà ñàäèòè. Çàáðàëè ³ öþ æìåíüêó íàñ³ííÿ áóðÿê³â. Âèõîäÿ÷è, óïîâ-
íîâàæåíèé ùå ðàç îêèíóâ îêîì ñïëþíäðîâàíó õàòó – ÷è í³÷îãî íå çàáóëè. Éîãî çàë³çíèé ïîãëÿä óïàâ 
íà ìåíå. À ÿ çëÿêàíî õîâàëàñÿ çà ìàìèíó ñï³äíèöþ, ì³öíî ñòèñêàþ÷è â æìåí³ êàðòîïëèíó, âçÿòó ùå çà 
îá³äîì. Ï³ä³éøîâ, âèðâàâ îñòàííþ ïîæèâó ³ ðîç÷àâèâ ÷îáîòîì íà ï³äëîç³. Ç öèì ³ ïî¿õàëè, ïî äîðîç³ 
âèñèïàâøè ãîðíÿ ç íàñ³ííÿì ó ð³÷êó – õàé ïëèâå çà âîäîþ... Âè ïîäóìàºòå: ÷îìó òàêà æîðñòîê³ñòü? 
Íàïåâíå, êóðêóë³? Í³, òàê³ îáøóêè áóëè ïîâàëüíèìè. Ãðàá³æíèêè íå ìèíàëè æîäíî¿ õàòè». 

Âàñèëåíêî ²âàí Âàñèëüîâè÷, 1922 ð.í., íèí³ æèòåëü ì. Çàïîð³ææÿ ïðî ðîçêóðêóëåííÿ ó âåðåñí³ 
1932 ð. ïèñàâ: «Áðàòè ó íàñ îñîáëèâî í³÷îãî áóëî. À òîìó ïî÷àëè âèòðóøóâàòè âñ³ òîðáèíè. Ìàìà, ÿê ³ âñ³, 
ïåðåäáà÷àëà õîëîäíó ³ ãîëîäíó çèìó. Ñóøèëà âñå: äèê³ ãðóø³, áàãàòî ïàñëüîíó, íàñ³ííÿ ðèæ³þ, ã³ð÷èö³, 
ìàêóõó é ³íøå íàñ³ííÿ. Âñå öå ïîñêëàäàëà â òîðáèíêè. ßê îñòàííþ íàä³þ. Àëå âñ³ ö³ òîðáèíêè áóëî çãðå-
áëåíî ³ âèíåñåíî íàäâ³ð. Ïî÷àëè, íà î÷àõ ó ëþäó, ð³çàòè ò³ òîðáèíêè, âèòðóøóâàòè íà çåìëþ ³ òîïòàòè. 
Ìàìó îõîïèâ æàõ, âîíà âïàëà íà êîë³íà, òóæèëà, ïðîñèëà ³ íàñ ñòàòè íà êîë³íà. Ìè âñ³ áëàãàëè, ùîá çà-
ëèøèëè íàì îò³ çëèäåíí³ ïîæèòêè, ùî ¿ì áóëè íå ïîòð³áí³. Àëå ìàðíî, âñå íîãàìè ïîòîïòàëè. Ñåñòðè÷êó 
Òàíþ, êîòðà õîò³ëà ç³áðàòè â ìèñî÷êó ïàñë³í, óäàðèâ ²âàí ²âîâè÷ (öå ç ì³ñöåâèõ ïðîëåòàð³â)».

Çàáèðàëè íå ëèøå õàð÷³, çàáèðàëè îäåæó, äîìàøí³ ðå÷³. Çåìëÿíèé Ñòåïàí ²âàíîâè÷, 1914 ð.í., 
æèòåëü ñ. Á³ëåíüêå, çãàäóº: «Àêòèâ³ñòè âèíîñèëè ç õàò ³ äâîð³â âñå-âñå, äî äð³áíèöü. Ó öåé ÷àñ ñ³ì’¿ áóëî 
íàêàçàíî ñòîÿòè â öåíòð³ äâîðó. Ïîò³ì àêòèâ³ñòè ï³äõîäèëè äî ãîñïîäàðÿ ³ çäèðàëè ç íüîãî øàïêó, ç 
éîãî äðóæèíè – õóñòêó, à ä³òåé æáóðëÿëè íà çåìëþ ³ ñòÿãóâàëè ç íèõ ÷îá³òêè. Ãíàëè íàï³âðîçäÿãíåíèõ íà 
ñòàíö³þ, à òàì óæå âàíòàæèëè â åøåëîíè ³ â³äïðàâëÿëè â Ñèá³ð...».

ßê ìåòîä òèñêó íà ñåëÿíñòâî âëàäà øèðîêî âèêîðèñòîâóâàëà âàðâàðñüêèé ïðèíöèï êîëåêòèâíî¿ 
â³äïîâ³äàëüíîñò³. Ó æîâòí³ 1932 ð. ó ðåã³îí³ ïî÷àëè ïðàêòèêóâàòè çàíåñåííÿ îêðåìèõ êîëãîñï³â ³ 
ñ³ëüðàä, ÿê³ íå âèêîíóâàëè ïëàí õë³áîçàãîò³âåëü, íà òàê çâàíó «÷îðíó äîøêó», ùî âåëî çà ñîáîþ ð³çí³ 
êàðàëüí³ ñàíêö³¿ ñòîñîâíî êîëãîñïó ÷è ñ³ëüðàäè â ö³ëîìó. 23 æîâòíÿ ãàçåòà «×åðâîíå Çàïîð³ææÿ» – îð-
ãàí Çàïîð³çüêîãî ì³ñüêêîìó ÊÏ(á)Ó, ì³ñüêðàäè ³ ïðîôðàäè – ïîâ³äîìèëà: «Çàíîñèìî íà ÷îðíó äîøêó 
òàê³ ñ³ëüðàäè, ùî ïðèïóñòèëèñÿ çëî÷èííîãî ïðèïèíåííÿ õë³áîçàãîò³âåëü ³ çðèâàþòü áîðîòüáó ðàéî-
íó çà õë³á: Ðîçóì³â[ñü]êó – 0,9 â³äñ. âèêîíàííÿ æîâòíåâîãî ïëàíó, Ñìîëÿí[ñü]êó – 0,8 â³äñ., Ñòåïíó – 
6,8 â³äñ., Í.-Çàïîð³ææÿ – 6,2 â³äñ.». Íà ïî÷àòêó ëèñòîïàäà â ö³é æå ãàçåò³ áóëà íàäðóêîâàíà ñòàòòÿ ïðî 
çðèâ õë³áîçàãîò³âåëü ó ñ. Á³ëåíüêå: «25 æîâòíÿ áþðî Çàïîð³çüêîãî ÌÏÊ â ñâî¿é ïîñòàíîâ³ âèçíàëî çà àá-
ñîëþòíî íåçàäîâ³ëüíå âèêîíàííÿ æîâòíåâîãî ïëàíó õë³áîçàãîò³âåëü ïî ðàéîíó ³ çîêðåìà ïî Á³ëÿíñüê³é 
ñ³ëüðàä³. Çà ãàíåáíå â³äñòàâàííÿ ó õë³áîçàãîò³âëÿõ Á³ëÿíñüêó ñ³ëüðàäó çàíåñåíî íà ÷îðíó äîøêó». 

Ó ëèñòîïàä³ ïðàêòèêà çàíåñåííÿ íà «÷îðíó äîøêó» ïðîäîâæèëàñÿ. 13 ëèñòîïàäà ïðåçèä³ÿ 
Çàïîð³çüêî¿ ì³ñüêðàäè ïîñòàíîâèëà çàíåñòè íà ÷îðíó äîøêó íèçêó íîâèõ êîëãîñï³â ³ ðîç’ÿñíèëà, ÿêèìè 
ñàíêö³ÿìè áóäå ñóïðîâîäæóâàòèñÿ öå ð³øåííÿ:

«1. Çà ÿâíèé ñàáîòàæ òà çðèâ õë³áîçàãîò³âåëü çàíåñòè íà ÷îðíó äîøêó Áàëàáèíñüêó ñ³ëüðàäó 
(âèêîíàëà 34,3 â³äñ. ð³÷íîãî ïëàíó), Îëåêñàíäð³âñüêó ¹ 2 (40 â³äñ. ð³÷íîãî ïëàíó), òà Í.-²âàíê³âñüêó 
ñ³ëüðàäè (42,8 â³äñ.).

Âèâåçòè ç êðàìíèöü ïî öèõ ñ³ëüðàäàõ âñþ íàÿâí³ñòü òîâàð³â, àæ äî òîãî ÷àñó, äîêè êîëãîñïíèêè òà 
îäíîîñ³áíèêè íå áóäóòü âèêîíóâàòè ñâî¿õ îáîâ’ÿçê³â ïåðåä äåðæàâîþ.

2. Àðò³ëÿì, ùî ãàíåáíî íå âèêîíóþòü ïëàíà õë³áîçàãîò³âåëü ³ îñòàíí³ì ÷àñîì ôàêòè÷íî ïðèïèíè-
ëè çäàâàííÿ (ïðîäàæ) äåðæàâ³ õë³áà, à ñàìå «Íîâå æèòòÿ» Í.-Ñåë³âñüêî¿ ñ³ëüðàäè (âèêîíàëà 37,1 â³äñ. 
ð³÷íîãî çàâäàííÿ), ³ì. Âîðîøèëîâà Í.-Ñåðã³¿âñüêî¿ ñ³ëüðàäè (48,3 â³äñ), «Òðóä» Í.-Ñåë³âñüêî¿ ñ³ëüðàäè 
(49 â³äñ.), «×åðâîíà àðì³ÿ» Àíäð³¿âñüêî¿ ñ³ëüðàäè (35 â³äñ.), «Êîìóíàðîâåöü» Ãðèãîð³âñüêî¿ ñ³ëüðàäè 
(22,6 â³äñ.), «Ôîðâåðòñ» Äóäí³ê³âñüêî¿ ñ³ëüðàäè (27,2 â³äñ.) – ö³ëêîâèòî ïðèïèíèòè â³äïóñê (ïðîäàæ) 
ïðîìòîâàð³â ÿê êîëãîñïàì, òàê ³ êîëãîñïíèêàì ç äåðæàâíèõ ³ êîîïåðàòèâíèõ êðàìíèöü íà ì³ñöÿõ àæ äî 
ð³øó÷îãî ïåðåëîìó» (Äîê. ¹ 64).

Âåðõè áóëè ïåðåêîíàí³, ùî ðåïðåñ³¿ áóäóòü ñïðèÿòè âèêîíàííþ ïëàíó. Ùîäåííî äî ðàéîí-
íèõ ³ îáëàñíèõ ïàðò³éíèõ ³ ðàäÿíñüêèõ óñòàíîâ éøëè, ÿê ôðîíòîâ³ çâåäåííÿ, ³íôîðìàö³¿ ïðî õ³ä 
õë³áîçàãîò³âåëü. Àëå íàì³÷åí³ ïëàíè íå âèêîíóâàëèñÿ. Íà 24 ëèñòîïàäà 1932 ð. Öàðåêîñòÿíòèí³âñüêèé 
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(íèí³ Êóéáèøåâñüêèé) ðàéîí âèêîíàâ äîâåäåí³ ð³÷í³ ïëàíè õë³áîçàãîò³âåëü íà 36,9 %. Ââàæàëîñÿ, ùî 
öå äóæå ìàëî ³ áþðî Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî îáêîìó ïàðò³¿ ï³ääàëî íèù³âí³é êðèòèö³ ì³ñöåâå ïàðò³éíî-
ðàäÿíñüêå êåð³âíèöòâî32. Íà 25 ñ³÷íÿ 1933 ð. ïëàí âæå áóëî âèêîíàíî íà 50 %. Ðîçãëÿíóâøè ïèòàííÿ 
ïðî õë³áîçàãîò³âë³ â ðàéîí³, áþðî îáêîìó ïàðò³¿ ïðèéíÿëî ð³øåííÿ âèêëþ÷èòè êåð³âíèê³â ðàéîíó ç ïàðò³¿ 
òà â³ääàòè ï³ä ñóä33. Íà 25 ëèñòîïàäà 1932 ð. Ìåë³òîïîëüñüêèé ðàéîí âèêîíàâ ð³÷íèé ïëàí ëèøå íà 
59,7 %. Öå òàêîæ îö³íþâàëîñÿ ÿê âåëèêå â³äñòàâàííÿ34. Âàñèë³âñüêèé ðàéîí ñòàíîì íà 10 ñ³÷íÿ 1933 ð. 
âèêîíàâ ð³÷íèé ïëàí õë³áîçàãîò³âåëü íà 60,5 % (Äîê. ¹ 104). Ïîä³áíà ñèòóàö³ÿ áóëà é ïî ³íøèõ ðàéîíàõ 
îáëàñò³.

Áóëè é âèíÿòêè. Ëþêñåìáóðçüêèé ðàéîí íà 6 ñ³÷íÿ 1933 ð. âèêîíàâ ïëàí íà 97,9 %. Àëå 
ÿêîþ ö³íîþ öå áóëî äîñÿãíóòî, ñâ³ä÷èòü ³íôîðìàö³éíèé ëèñò Ëþêñåìáóðçüêîãî ðàéâèêîíêîìó äî 
Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî îáëâèêîíêîìó ïðî õ³ä õë³áîçàãîò³âåëü ó Ëþêñåìáóðçüêîìó ðàéîí³, ï³äïèñàíèé 
ãîëîâîþ Ãåõòîì ³ ñåêðåòàðåì Øâàðöåì: «Ñ öåëüþ óñèëåíèÿ õëåáîçàãîòîâêè áûëè îøòðàôîâàíû 15-
ìåñÿ÷íûì ìÿñíûì íàëîãîì 4 êîëõîçà[,] èç êîèõ 3 çàíåñåíî íà ÷åðíóþ äîñêó; îäèí èç çàíåñåííûõ íà 
÷åðíóþ äîñêó êîëõîç «Ïåòðîâêà» âûïîëíèë êîëè÷åñòâåííî ñâîé ãîäîâîé ïëàí..., ïîñëå òîãî êàê ïðàâ-
ëåíèå áûëî ïåðåäàíî ñóäó... Â 2-õ äðóãèõ – «Âïåðåä ¹ 2» è Íåéãîô – ïðåäñåäàòåëè... îòäàíû ïîä ñóä.

...Ïî êîëõîçó Í.-Êðàñíîâêà ...îñóæäåíî çà êðàæó õëåáà 14 ÷åëîâåê... Êîëõîç «Øåíòàëü» ...çíà÷è-
òåëüíî çàñîðåí ÷óæäûì ýëåìåíòîì, ïðîèçâåäåíà ÷èñòêà êîëõîçà, âû÷èùåíî 13 õîç[ÿéñòâ,] ïðåäñåäà-
òåëü ïðàâëåíèÿ îòäàí ïîä ñóä, à òàê æå è ïðàâëåíèå.

...Ïî âñåì êîëõîçàì ðàéîíà èäåò ÷èñòêà îò çàëåçøåãî â êîëõîç ÷óæäîãî ýëåìåíòà, ðâà÷åé, ñèìó-
ëÿíòîâ, ëîäûðåé, âñåãî âû÷èùåíî êóëàêîâ – 138, ñåðåäíÿêîâ – 49, è áåäíÿêîâ – 11.

Çà îðãàíèçàöèþ ñàáîòàæà â õëåáîçàãîòîâêè, çà ðàçáàçàðèâàíèå õëåáà, âîðîâñòâî, íåáðåæíîå 
îòíîøåíèå ê êîëõîçíîìó èìóùåñòâó, ïðèâëå÷åíî ê îòâåòñòâåííîñòè: ïðåäñåäàòåëåé êîëõîçîâ – 16, 
÷ëåíîâ ïðàâëåíèÿ – 19, ñ÷åòîâîäîâ – 6, ïîëåâîäîâ – 7, êëàäîâùèêîâ – 9, áðèãàäèðîâ – 6.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ èäåò èçúÿòèå êóëà÷åñòâà è êîíòððåâîëþöèîííûõ ýëåìåíòîâ èç êîëõîçîâ è 
âûñûëêà çà ïðåäåëû Óêðàèíû...

...Ïî îòíîøåíèþ èíäèâèäóàëüíûõ õîçÿéñòâ áûëè ïðèìåíåíû ñëåäóþùèå ìåðû âîçäåéñòâèÿ: 
äåíåæíûå øòðàôû ê 7 õîçÿéñòâàì, ìÿñíîé øòðàô ê 32 õîç[ÿéñòâàì], îòäà÷åé ïîä ñóä – 8 õîç[ÿéñòâ], 
èçúÿòèå â áåññïîðíîì ïîðÿäêå – 12 õîç[ÿéñòâ].

...Äëÿ óñèëåíèÿ áûñòðåéøåé ñäà÷è õëåáà áûëè ïåðåäàíû ñóäó 53 õîç[ÿéñòâà]. Êîíôèñêîâàíî èìó-
ùåñòâó ó 6 õîçÿéñòâ. Â áåññïîðíîì ïîðÿäêå èçúÿòî 12 õîç[ÿéñòâ]. Íàëîæåí øòðàô íà 22 õîç[ÿéñòâà]» 
(Äîê. ¹ 129).

8 ãðóäíÿ 1932 ð. Ñ. Êîñ³îð ³íôîðìóâàâ Ñòàë³íà ïðî òå, ùî óðÿä òà ÖÊ ïàðò³¿ ðîçïîðÿäèëèñÿ çàíå-
ñòè íà «÷îðíó äîøêó» 6 ñ³ë, à çà ð³øåííÿì îáëâèêîíêîì³â çàíåñëè 400 êîëãîñï³â. Ï³çí³øå Ñ. Êîñ³îð âè-
ìàãàâ â³ä ñåêðåòàð³â ðàéêîì³â òà ãîë³â ðàéâèêîíêîì³â âèâîçèòè «óñ³ áåç âèíÿòêó íàÿâí³ êîëãîñïí³ ôîí-
äè, ó òîìó ÷èñë³ é íàñ³ííºâ³, â ðàõóíîê âèêîíàííÿ ïëàíó õë³áîçàãîò³âåëü…». Òàêå çëî÷èííå é ñâ³äîìå 
ð³øåííÿ â³í ïðèéíÿâ 24 ãðóäíÿ 1932 ðîêó. Öèì ñàìèì áóâ äàíèé ùå îäèí ïîøòîâõ äëÿ ìàñîâîãî òåðî-
ðó. Ì³ñöåâ³ îðãàíè âëàäè îòðèìàëè â³äïîâ³äíå «ïîë³òè÷íå çàìîâëåííÿ», ÿêå çàïîäàòëèâî âèêîíóâàëè. 

Òàê, íàïðèê³íö³ ãðóäíÿ 1932 ð. Áåðäÿíñüêèé ðàéâèêîíêîì, çàñëóõàâøè äîïîâ³äü ïðî çàíåñåííÿ 
íà «÷îðíó äîøêó» äâîõ ñ³ë, óõâàëèâ: 

«Çà ïðîäîâæåííÿ çëîâìèñíîãî íåâèêîíàííÿ äåðæàâíîãî ïëàíó õë³áîçàãîò³âåëü, çà îðãà-
í³çîâàíèé êóðêóëüñüêèìè åëåìåíòàìè ñàáîòàæ, äî çàíåñåíèõ îáëâèêîíêîìîì íà «÷îðíó äîøêó» 
êîëãîñï³â ³ì. Øåâ÷åíêà Íîâîîëåêñ³¿âñüêî¿ ñ³ëüðàäè, «×åðâîíèé ñòÿã» Íîãàéñüêî¿ ñ³ëüðàäè – âæèòè òà-
êèõ çàõîä³â: à) çàáîðîíèòè áóäü-ÿêó òîðã³âëþ öèì êîëãîñïàì ³ êîëãîñïíèêàì; á) ùîá ïðîòÿãîì ÷àñó äî 
28.Õ²².32 ñòÿãòè êðåäèòè òà âñ³ ïëàòåæ³ (ñ³ëüãîñïïîäàòîê, äåðæàâíó çàáîðãîâàí³ñòü, ñòðàõîâêó), ãðî-
øîâó çàáîðãîâàíí³ñòü ïî öèõ êîëãîñïàõ ðîçâåðñòàòè ïî êîëãîñïíèêàõ òà ñòÿãíóòè äî 28 ãðóäíÿ; â) íà-
êëàñòè íàòóðøòðàô ì’ÿñîì ó ðîçì³ð³ 15-ì³ñÿ÷íîãî çàâäàííÿ ç òèì, ùîá äî 5 ñ³÷íÿ 1933 ð. äîòåðì³íîâî 
ñòÿãíóòè ç êîëãîñïíèê³â ÿê ïëàí ì’ÿñîçàãîò³âåëü, òàê ³ íàêëàäåí³ íàòóðøòðàôè; ã) íåãàéíî çàáîðîíèòè 
áóäü-ÿêèé ïîìîë ÿê êîëãîñïàì, òàê ³ êîëãîñïíèêàì öèõ êîëãîñï³â»35.

Ñê³ëüêè âñüîãî áóëî çàíåñåíî íà «÷îðíó äîøêó» êîëãîñï³â ³ ñ³ëüðàä Çàïîð³çüêîãî ðåã³îíó – 
íåâ³äîìî. Àëå íåïîâí³ äàí³, ùî º â íàøîìó ðîçïîðÿäæåíí³, ñâ³ä÷àòü, ùî öÿ öèôðà íàáàãàòî ïåðåâè-
ùóâàëà 100. 

Ó ãðóäí³ 1932 ð. âëàäà ï³øëà íà êðîê, ÿêèé ðîáèâ ñòàíîâèùå ñåëÿíñòâà ùå äðàìàòè÷í³øèì: áóëî 
ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî ïðèìóñîâå âèëó÷åííÿ ç êîëãîñï³â âñ³õ íàñ³ííºâèõ ôîíä³â. Ó ëþäåé â³äáèðàëè 
îñòàííþ íàä³þ íà äîïîìîãó êîëãîñï³â. Ó êîíòåêñò³ öèõ ä³é 25 ãðóäíÿ 1932 ð. Âåëèêîòîêìàöüêèé ðàé-
êîì ïàðò³¿ ³ ðàéâèêîíêîì íàä³ñëàëè âñ³ì ñåêðåòàðÿì ïàðòîðãàí³çàö³é, ãîëîâàì ñ³ëüðàä ³ ãîëîâàì 
êîëãîñï³â äèðåêòèâó, ó ÿê³é öèòóâàëîñÿ ð³øåííÿ ÖÊ ÊÏ(á) Óêðà¿íè, ï³äïèñàíå Êîñ³îðîì, Ñòðîãàíîâèì, 
Àëåêñººâèì: 
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«1. Âî âñåõ êîëõîçàõ[,] íå âûïîëíèâøèõ ïëàíà õëåáîçàãîòîâîê[,] Â ÏßÒÈÄÍÅÂÍÛÉ ÑÐÎÊ âû-
âåçòè ÂÑÅ ÁÅÇ ÈÑÊËÞ×ÅÍÈß íàëè÷íûå êîëõîçíûå ôîíäû – Â ÒÎÌ ×ÈÑËÅ È ÑÅÌÅÍÍÎÉ[,] â ñ÷åò 
âûïîëíåíèÿ ïëàíà õëåáîçàãîòîâîê.

 2. Âñå[,] îêàçûâàþùèå ýòîìó äåëó ñîïðîòèâëåíèå, â òîì ÷èñëå è êîììóíèñòîâ, àðåñòîâûâàòü 
è ïðåäàâàòü ñóäó.

 3. Ïðåäóïðåäèòü âñåõ ïðåäñåäàòåëåé êîëõîçîâ, ÷òî â ñëó÷àå[,] åæåëè ïî èñòå÷åíèè óêàçàííî-
ãî ñðîêà áóäóò îáíàðóæåíû êàêèå-ëèáî íå âûâåçåííûå ôîíäû èëè ñêðûòûå ôîíäû – àìáàðû è òîìó 
ïîäîáíîå, ïðåäñåäàòåëè, à òàêæå äðóãèå âèíîâíûå â ýòîì äîëæíîñòíûå ëèöà[,] áóäóò ïðèâëå÷åíû ê 
ñóäåáíîé îòâåòñòâåííîñòè è ñóðîâî ïîêàðàíû».

Â³ä ñåáå êåð³âíèêè Âåëèêîòîêìàöüêîãî ðàéîíó ñóâîðî ïîïåðåäæàëè: «Ýòî ðåøåíèå ÂÕÎÄÈÒ Â 
ÑÈËÓ Ñ ÌÎÌÅÍÒÀ ÏÎËÓ×ÅÍÈß ÂÛØÅÓÊÀÇÀÍÍÛÌÈ ÀÄÐÅÑÀÒÀÌÈ, êîòîðûå íåñóò ïîëíîñòüþ îòâåò-
ñòâåííîñòü â ïàðòèéíîì è ñóäåáíîì ïîðÿäêå çà ñâîåâðåìåíîå è òî÷íîå âûïîëíåíèå, â óêàçàííûå ñðî-
êè, âûøåóêàçàííîé äèðåêòèâû».

Äèðåêòèâó ï³äïèñàëè: ñåêðåòàð ðàéêîìó Êðåìíºâ, óïîâíîâàæåíèé îáêîìó Ìèõàéëîâ ³ ãîëîâà 
ðàéâèêîíêîìó Ïåñòîâ (Äîê. ¹ 106).

Ùîá ïðèïèíèòè ãîëîäíå âèìèðàííÿ ñåëÿí, êåð³âíèöòâî äåÿêèõ ðàéîí³â òà ñ³ëüðàä îñì³ëþâàëîñÿ 
ïðîòèñòîÿòè òàê³é ïîë³òèö³. Ðåàêö³ÿ á³ëüøîâèöüêîãî öåíòðó áóëà áëèñêàâè÷íà. Ïðî öå ñâ³ä÷àòü 
ñôàáðèêîâàí³ ñòàë³íñüêèì «ïðàâîñóääÿì» òàê³ «ñïðàâè» ïî Çàïîð³çüêîìó ðåã³îíó – «Îð³õ³âñüêà», 
«×óáàð³âñüêà», «Îðëÿíñüêà», «Âåëèêîòîêìàöüêà» òà ³íø³.

Íàéâ³äîì³øà ç öèõ «ñïðàâ», ïðî ÿêó çíàëè ïî âñ³é Óêðà¿í³, – Îð³õ³âñüêà. Êåð³âíèêè ðàéîíó ïîðóøè-
ëè âêàç³âêó ïðî ïîâíå âèëó÷åííÿ õë³áà, â òîìó ÷èñë³ ïîñ³âíîãî.

Êîëè ïðî íåïîñëóõ îð³õ³âö³â ñòàëî â³äîìî ³ ïðî öå ä³çíàâñÿ Ñòàë³í, 7 ãðóäíÿ â³í çâåðíóâñÿ äî ÷ëåí³â 
³ êàíäèäàò³â â ÷ëåíè ÖÊ ³ ÖÊÊ, âñ³õ ñåêðåòàð³â îáêîì³â, êðàéêîì³â, ñåêðåòàð³â ÖÊ ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê, 
âñ³õ ïàðò³éíèõ ³ äåðæàâíèõ ÷èíîâíèê³â, ïðè÷åòíèõ äî õë³áîçàãîò³âåëü ç ëèñòîì, ó ÿêîìó âêàçóâàâ: «Òàê 
êàê âðàã ñ ïàðòáèëåòîì â êàðìàíå äîëæåí áûòü íàêàçàí ñòðîæå, ÷åì âðàã áåç ïàðòáèëåòà, òî ñëåäî-
âàëî áû ëþäåé âðîäå Ãîëîâèíà (áûâøèé ñåêðåòàðü Îðåõîâñêîãî ðàéêîìà), Ïàëàìàð÷óêà (áûâø. ïðåä. 
ÐÈÊà), Ëóöåíêî, Îðäåëüÿíà, Ïðèãîäû è äðóãèõ, íåìåäëÿ àðåñòîâàòü è íàãðàäèòü èõ ïî çàñëóãàì, ò.å. 
äàòü èì îò 5 äî 10 ëåò òþðåìíîãî çàêëþ÷åíèÿ êàæäîìó» (Äîê. ¹ 91).

25-28 ãðóäíÿ 1932 ðîêó â Îð³õîâ³ â³äáóëàñÿ âè¿çíà ñåñ³ÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî îáëàñíîãî ñóäó. Íà 
ëàâ³ ï³äñóäíèõ îïèíèëîñÿ 16 ðàéîííèõ êåð³âíèê³â, ÿêèõ áóëî çâèíóâà÷åíî â «êóðêóëüñüêîìó ñàáîòàæ³ 
õë³áîçàãîò³âåëü, ñâ³äîìîìó çðèâ³ âèêîíàííÿ ãîñïîäàðñüêî-ïîë³òè÷íèõ êàìïàí³é ó ðàéîí³, ùî ïðèçâåëî 
äî ÷èñåëüíèõ çáèòê³â ÿê ïðîëåòàðñüê³é äåðæàâ³, òàê ³ êîëãîñïíèêàì Îð³õ³âñüêîãî ðàéîíó»36. 

Øâèäêèé íà ðîçïðàâó ñòàë³íñüêèé ñóä çàñóäèâ äåðæàâíîãî àãðîíîìà ðàéçåìóïðàâë³ííÿ 
².À. Àí³ñòðàòà äî ðîçñòð³ëó, ñåêðåòàðÿ ðàéêîìó ïàðò³¿ Â.Ï. Ãîëîâ³íà, ãîëîâó ðàéâèêîíêîìó 
Ì.Ñ. Ïàëàìàð÷óêà, ãîëîâó êîíòðîëüíî¿ êîì³ñ³¿ ðîá³òíè÷î-ñåëÿíñüêî¿ ³íñïåêö³¿ ðàéîíó Ô.ª. Îðäåëüÿíà, 
çàâ³äóþ÷îãî ðàéçåìóïðàâë³ííÿ ².². Ëóöåíêà, ãîëîâó ðàéêîëãîñïñï³ëêè ².À. Ïðèãîäó – íà 10 ðîê³â êîæ-
íîãî. ²íø³ êåð³âíèêè ðàéîíó ä³ñòàëè â³ä òðüîõ äî âîñüìè ðîê³â óâ’ÿçíåííÿ. Ïðî Îð³õ³âñüêó «ñïðàâó» 
ñâ³ä÷àòü ìàòåð³àëè, íàâåäåí³ â êíèç³ (Äèâ. äîê. ¹ 93).

Îòæå, æåðòâàìè òåðîðó áóëè íå ëèøå ñåëÿíè, à é ì³ñöåâ³ ïàðò³éíî-ãîñïîäàðñüê³ êåð³âíèêè, ÿê³, 
çäåá³ëüøîãî, íàìàãàëèñÿ ïîëåãøèòè ñòàíîâèùå ãîëîäóþ÷èõ çåìëÿê³â. Àëå öå âèÿâèëîñÿ íåìîæëèâèì. 
Ñòàë³íñüêèé ðåæèì íå äîïóñêàâ «ñåðåäèíè»: ìîæíà áóëî áóòè àáî æåðòâîþ, àáî êàòîì. 

Íà îñòàòî÷íó ë³êâ³äàö³þ áóäü-ÿêèõ ñïðîá îïîðó áóëî ñïðÿìîâàíî êàìïàí³þ âèñåëåííÿ çà ìåæ³ Óêðà¿íè 
íàéá³ëüø àâòîðèòåòíèõ ñåëÿí, äî ÿêèõ ïðèñëóõàëîñÿ ñåëî. Âèñåëåííÿ ïðîäîâæóâàëàñÿ ³ â 1933 ðîö³.

Íà ïî÷àòêó ñ³÷íÿ 1933 ð. ãàçåòà «×åðâîíå Çàïîð³ææÿ» îïóáë³êóâàëà ïîñòàíîâó Äí³ïðîïåòðîâ-
ñüêîãî îáëâèêîíêîìó ïðî 700 ñåëÿíñüêèõ ãîñïîäàðñòâ, ÿê³ ï³äëÿãàëè âèñåëåííþ çà ìåæ³ îáëàñò³. Ó 
öüîìó ñïèñêó º çàïîð³çüê³ ñåëà:

Âîñêðåñåíêà ×óáàð³âñüêîãî ðàéîíó (íèí³ ñ. ×àïà¿âêà Ïîëîã³âñüêîãî ðàéîíó) – 30 ãîñïîäàðñòâ;
Áîðèñ³âêà Áåðäÿíñüêîãî ðàéîíó (íèí³ Ïðèìîðñüêîãî ðàéîíó) – 25 ãîñïîäàðñòâ;
Ìàëà Á³ëîçåðêà Âåëèêîá³ëîçåðñüêîãî ðàéîíó – 30 ãîñïîäàðñòâ;
Ãåéäåëüáåðã Ìîëî÷àíñüêîãî ðàéîíó (íèí³ ñ. Íîâîãðèãîð³âêà Òîêìàöüêîãî ðàéîíó) – 20 ãîñïî-

äàðñòâ;
Ãóñàðêà Öàðåêîñòÿíòèí³âñüêîãî (íèí³ Êóéáèøåâñüêîãî) ðàéîíó – 25 ãîñïîäàðñòâ;
Ïîêðîâêà Íîâîâàñèë³âñüêîãî ðàéîíó (íèí³ ñìò Ïðèàçîâñüêå Ïðèàçîâñüêîãî ðàéîíó) – 25 ãîñïî-

äàðñòâ;
Ïðåñëàâ Êîëàð³âñüêîãî (íèí³ Ïðèìîðñüêîãî) ðàéîíó – 30 ãîñïîäàðñòâ;
Íîâîìèêîëà¿âêà Êîëàð³âñüêîãî (íèí³ Ïðèàçîâñüêîãî) ðàéîíó – 20 ãîñïîäàðñòâ37.
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5 ñ³÷íÿ 1933 ð. Âåëèêîçíàì’ÿíñüêà ñ³ëüðàäà óõâàëèëà ð³øåííÿ ïðî âèñåëåííÿ 20 îñ³á, ÿê³ õàðàê-
òåðèçóâàëèñÿ ÿê òàê³, ùî çðèâàëè, ñàáîòóâàëè õë³áîçàãîò³âë³, àã³òóâàëè ïðîòè íèõ, áóëè «êóðêóëÿìè ³ 
ï³äêóðêóëüíèêàìè» (Äîê. ¹ 133).

Çàñ³äàííÿì Òð³éêè Âàñèë³âñüêîãî ðàéîíó â ñêëàä³ ñåêðåòàðÿ ðàéêîìó Ëèòâèíåíêà, ãîëîâè ðàéâè-
êîíêîìó Òèùåíêà ³ ðàéóïîâíîâàæåíîãî ÄÎÓ Êîðîáöîâà â³ä 25 êâ³òíÿ 1933 ð. áóëî âèçíà÷åíî äëÿ âèñèë-
êè ïî ñ. Íîðîâî 6 ñ³ìåé îäíîîñ³áíèê³â, ïî ñ. Þðåíòàëü – 3 ñ³ì’¿, ïî ñ. Âàñèë³âêà –2 ñ³ì’¿, ïî ñ. Áàëêè – 12 
ñ³ìåé, ïî ñ. Êàðà÷åêðàê – 1 ñ³ì’ÿ, ïî ñ. Öàð.-Êóò – 3 ñ³ì’¿, ùå ïî 3 ñåëàõ – 9 ñ³ìåé (Äîê. ¹ 187).

Ðÿòóþ÷èñü â³ä ãîëîäíî¿ ñìåðò³, ñåëÿíè ìàñîâî ò³êàëè íà Ï³âí³÷ – â ìåæ³ Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿, ³ äî 
Êðèìó, ÿêèé òîä³ âõîäèâ äî ñêëàäó ÐÐÑÔÐ. 

Ó çá³ðíèêó º ïîñèëàííÿ íà äæåðåëà, ó ÿêèõ çàçíà÷àºòüñÿ, ùî 22 ñ³÷íÿ 1933 ð. âëàäà çàáîðî-
íèëà âè¿çä ãîëîäíèõ ñåëÿí ç Óêðà¿íè. Íàâîäèìî äèðåêòèâó ñòîñîâíî öüîãî, ï³äïèñàíó É. Ñòàë³íèì ³ 
Â. Ìîëîòîâèì: «Îðãàíàì âëàñòè è ÎÃÏÓ Óêðàèíû è Ñåâåðíîãî Êàâêàçà ïðåäïèñûâàåòñÿ íå äîïóñêàòü 
ìàññîâîãî âûåçäà êðåñòüÿí â äðóãèå ðàéîíû, à îðãàíàì ÎÃÏÓ Ìîñêîâñêîé, Çàïàäíîé, Öåíòðàëüíî-
×åðíîçåìíîé îáëàñòåé, Áåëîðóññèè, Ñðåäíåé è Íèæíåé Âîëãè íåìåäëÿ àðåñòîâûâàòü ïðîðâàâøèõñÿ 
íà ñåâåð êðåñòüÿí Óêðàèíû è Ñåâåðíîãî Êàâêàçà è ïîñëå òîãî, êàê áóäóò îòîáðàíû êîíòððåâîëþöè-
îííûå ýëåìåíòû, âûäâîðÿòü îñòàëüíûõ íà ìåñòà èõ æèòåëüñòâà»38. Â³äïîâ³äí³ âêàç³âêè áóëè â³ääàí³ ³ 
òðàíñïîðòíèì â³ää³ëàì ÎÄÏÓ. 23 ñ³÷íÿ Ïîë³òáþðî ÖÊ ÊÏ(á)Ó ðîçãëÿíóëî ïèòàííÿ ïðî ñòàë³íñüêî-
ìîëîòîâñüêó äèðåêòèâó. Äî âñ³õ îáêîì³â òà îáëâèêîíêîì³â áóëî íàä³ñëàíî äîäàòêîâó, «óêðà¿íñüêó» 
äèðåêòèâó, ÿêà âèìàãàëà «íåãàéíî âæèòè â êîæíîìó ðàéîí³ ð³øó÷³ çàõîäè äî íåäîïóùåííÿ ìàñîâîãî 
âè¿çäó îäíîîñ³áíèê³â, êîëãîñïíèê³â…, âæèòè çàõîäè äî ïðèïèíåííÿ ïðîäàæó êâèòê³â çà ìåæ³ Óêðà¿íè 
ñåëÿíàì.., ïîâ³äîìèòè íå ï³çí³øå 6 ãîäèí âå÷îðà 24 ñ³÷íÿ êîðîòêî ôàêòè÷íå ñòàíîâèùå ç ìàñîâèì 
âè¿çäîì ñåëÿí ïî âàø³é îáëàñò³»39. Âò³êà÷³â íàêàçàíî áóëî çàòðèìóâàòè, ïîâåðòàòè äîäîìó àáî çà-
àðåøòîâóâàòè. 

Ó ñïîãàäàõ î÷åâèäö³â ÷èòàºìî, ÿê ðàäÿíñüêà âëàäà îðãàí³çîâóâàëà îáëàâè íà óêðà¿íö³â íà 
Êóðùèí³, Îðëîâùèí³, Êóáàí³ (ñâ³ä÷åííÿ Ëÿøåíêà Ñ., Çàïîð³ææÿ, Ê.-Äí³ïðîâñüêèé ð-í), ÿê çàáîðîíÿëî-
ñÿ íàäàâàòè äîïîìîãó á³äóþ÷èì íà Óêðà¿í³ ðîäè÷àì, ÿê íå ïðèéìàëèñÿ âçàãàë³ ïîñèëêè ç ³íøèõ ðåã³îí³â 
ÑÐÑÐ íà Óêðà¿íó (ñâ³ä÷åííÿ Ìàìîíòîâà Ï., Ìåë³òîïîëüñüêèé ð-í).

Çàïèñ ñïîãàä³â Ì³íÿéëà Ìèêîëè ²âàíîâè÷à, 1912 ð.í., ñ. Êîñòÿíòèí³âêà Ìåë³òîïîëüñüêîãî ðàéî-
íó: «Ó ñ³÷í³ 1933 ð. ï³ä ÷àñ øê³ëüíèõ êàí³êóë ïî¿õàâ â³í äî Êóðñüêî¿ îáëàñò³, çâ³äêè ïèñàëè, ùî òàì ãîëîäó 
íåìàº. Òàì â³í ó ëþäåé íàáðàâ êàðòîïë³ ³ õë³áà, àëå ïîáà÷èâ ñàíè ç ïðàö³âíèêàìè ÍÊÂÑ, ÿê³ çðîáè-
ëè îáëàâó íà óêðà¿íö³â ³ ãíàëè ¿õ íàçàä äî Óêðà¿íè. Õëîïöþ âäàëîñÿ ñõîâàòèñÿ, àëå ó äâ³ð çàéøëè òðè 
ñï³âðîá³òíèêè ÍÊÂÑ, íàêàçàëè ç³áðàòè ðå÷³ òà ïðèâåçëè äî çàë³çíè÷íî¿ ñòàíö³¿. Ó çàë³ áóëî ëþäåé, ÿê 
îñåëåäö³â ó áî÷ö³. Ìàéæå âñþ í³÷ ëþäè ñòîÿëè, âðàíö³ ¿õ ïîñàäèëè íà ïî¿çä. Ó êîæíîìó âàãîí³ çíàõî-
äèâñÿ ñï³âðîá³òíèê ÍÊÂÑ. Íà êîæí³é ³ç çóïèíîê ç âàãîí³â âèíîñèëè ïîìåðëèõ. Ó Êóðñüêó ¿õ âèñàäèëè, 
ïðèâåëè äî öåðêâè, äå äàâàëè ç â³éñüêîâî¿ ïîëüîâî¿ êóõí³ øìàòî÷îê õë³áà òà ãàðÿ÷èé êàíäüîð ç ïøîíà, 
àëå í³ÿêî¿ ïîñóäèíè äëÿ êàíäüîðó Ìèêîëà íå çíàéøîâ, òîìó íà øìàòî÷êó õë³áà äîâåëîñÿ òðèìàòèñÿ äâ³ 
äîáè. ßê ò³ëüêè ïåðå¿õàëè óìîâíèé êîðäîí ç Ðîñ³ºþ, îõîðîíö³ çàëèøèëè ïî¿çä»40.

Â’þíèê Ïàðàñêåâà, 1905 ð.í., ñ. Êîñòÿíòèí³âêà Ìåë³òîïîëüñüêîãî ðàéîíó íàâåñí³ 1933 ð. ïî¿õàëà 
ðÿòóâàòèñÿ â³ä ãîëîäó äî Ðîñ³¿ ³ ïðè¿õàâøè â Îðëîâñüêó îáëàñòü, âëàøòóâàëàñÿ íà ðîáîòó. Àëå íà 
çàë³çíè÷íîìó âîêçàë³ â ì. Îðåë ïîòðàïèëà ï³ä îáëàâó. Õàïàëè ³ ñàäèëè ó òîâàðí³ âàãîíè âñ³õ, õòî áóâ ç 
Óêðà¿íè41.

Âñüîãî íà ïî÷àòîê âåñíè 1933 ð. áóëî çàòðèìàíî ìàéæå 220 òèñ. îñ³á. Áàãàòî ç íèõ áóëî çàðåø-
òîâàíî ÿê «âîðîãè íàðîäó». Ñåðåä íèõ áóëè é ìåøêàíö³ íèí³øíüî¿ Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³.

Âëàäà ðåòåëüíî â³äñòåæóâàëà íàñòðî¿ ñåëÿí ³ ïðàãíóëà çàïîá³ãòè âòå÷àì. Ó ñ³÷í³ 1933 ð. 
ßêèì³âñüêèé ðàéêîì ïàðò³¿ íàä³ñëàâ ñåêðåòàðÿì ïàðòîðãàí³çàö³é ñåêðåòíó äèðåêòèâó, â ÿê³é çàçíà-
÷àëîñÿ: «Àêèìîâñêèé ÐÏÊ èìååò ñâåäåíèÿ, ÷òî â íàøåì ðàéîíå, îñîáåííî â íåêîòîðûõ ñåëàõ, êàê 
Åôðåìîâêà, Øåëþã, Àëåêñàíäðîâêà, Òåðíîâêà 1, Âîëêîíåøòû è äðóãèå ñåëà ïðèîáðåòàþò ìàññîâûå 
ðàçìåðû âûåçäû êîëõîçíèêîâ è åäèíîëè÷íèêîâ, çà÷àñòóþ âìåñòå ñî ñâîèìè ñåìüÿìè[,] çà ïðåäåëû 
ðàéîíà. Ýòî ÿâëåíèå íåëüçÿ èíà÷å ðàññìàòðèâàòü, êàê ðåçóëüòàò «ðàáîòû» âðàãîâ Ñîâåòñêîé âëàñòè – 
ýñýðîâ è àãåíòîâ Ïîëüøè, êóðêóëÿ è åãî àãåíòóðû, íàïðàâëåííîé ïðîòèâ êîëõîçîâ, ïðîòèâ Ñîâåòñêîé 
âëàñòè». Ðàéêîì ïðîïîíóâàâ: «Íåìåäëåííî ïðèíÿòü ðåøèòåëüíûå ìåðû ê íåäîïóùåíèþ ìàññîâîãî 
âûåçäà åäèíîëè÷íèêîâ è êîëõîçíèêîâ» (Äîê. ¹ 143).

Ó ï³äá³ðö³ äîêóìåíò³â º äîïîâ³äíà çàïèñêà ðàéîííîãî óïîâíîâàæåíîãî ÄÏÓ ïî Ìèõàéë³âñüêîìó 
ðàéîíó ñåêðåòàðåâ³ ðàéîííîãî ïàðò³éíîãî êîì³òåòó â³ä 21 òðàâíÿ 1933 ð. ïðî âòå÷ó êîëãîñïíèê³â 
ñ. Òèìîø³âêà ³ 3-¿ Ìèõàéë³âñüêî¿ ñ³ëüðàäè, ÿêó â ïàðò³éíî-ðàäÿíñüêîìó ñåðåäîâèù³ íàçèâàëè 
«íåîðãàí³çîâàíèì â³äõîäíèöòâîì»: «Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü èç ñåëà Òèìàøîâêè âûáûëî 10 êîëõîçíûõ ñå-
ìåé[,] äåðæà íàïðàâëåíèå íà ñåâåð ê ãîðîäàì Ìîñêâà è Îðåë. Ñðåäè ìàññû êîëõîçíèêîâ ñ. Òèìîøîâêè 
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õîäÿò óïîðíûå ðàçãîâîðû î òîì, ÷òîáû áðîñèòü êîëõîç è âûåõàòü êóäà-ëèáî íà çàðàáîòêè, ëèøü òîëü-
êî ïîòîìó, ÷òî ñíàáæàþò î÷åíü ïëîõî, à ãîëîäíîé ñìåðòüþ ïîìèðàòü íå õî÷åòñÿ. Àíàëîãè÷íûå ôàêòû 
íàìè çàðåãèñòðèðîâàíû ïî 3-ìó Ìèõàéëîâñêîìó ñåëüñîâåòó â êîëõîçå «Äî Ñâ³òëà»[,] îòêóäà òàêæå óæå 
âûåõàëî 5 áåäíÿöêèõ êîëõîçíûõ ñåìåé, äåðæà ïóòü â ñåâåðíûå ìåñòíîñòè» (Äîê. ¹ 190).

Óíåìîæëèâëþþ÷è âè¿çä ñåëÿí ç ÓÑÐÐ, âëàäà â òîé æå ÷àñ íå äîçâîëÿëà ââîçèòè ïðîäóêòè õàð÷ó-
âàííÿ ç Ðîñ³¿ â Óêðà¿íó. Ïðî öå ñâ³ä÷àòü, çîêðåìà, îïóáë³êîâàí³ íåäàâíî äîêóìåíòè ç àðõ³â³â ÑÁÓ42. ßêùî 
õòîñü ¿õàâ ó â³äðÿäæåííÿ â Óêðà¿íó ÷è íàìàãàâñÿ âðÿòóâàòè ð³äíèõ, òî ó éîãî ðîçïîðÿäæåíí³ çàëèøà-
ëè íåâåëèêèé çàïàñ äëÿ âëàñíîãî õàð÷óâàííÿ. Ñâî¿õ ðîäè÷³â ³ çíàéîìèõ ã³ñòü ³ç Ðîñ³¿ ÷è ³íøî¿ ñîþçíî¿ 
ðåñïóáë³êè ï³äòðèìàòè íå ì³ã.

Ïîë³òèêà á³ëüøîâèê³â ïðèçâåëà äî ìàñîâîãî ãîëîäíîãî âèìèðàííÿ íàñåëåííÿ. Îñü ñâ³ä÷åííÿ 
ðîçêðèâàþòü æàõëèâ³ íàñë³äêè ãîëîäîìîðó: âèìèðàëè ö³ëèìè ñ³ì’ÿìè, âóëèöÿìè, ñåëàìè, ãîëîäí³ ëþäè 
â³ä ñëàáêîñò³ ïîìèðàëè ïðÿìî íà âóëèöÿõ, àëå íà íèõ í³õòî íå çâåðòàâ óâàãè. Ñâ³ä÷åííÿ Äîìàøåíêî 
Ïîë³íè Ïðîõîð³âíè (1928 ð.í., ñ. Âåðõíÿ Òåðñà Ãóëÿéï³ëüñüêîãî ð-íó): «Ç ãîëîäó ëþäè ðîçïóõàëè äî 
íåéìîâ³ðíèõ ðîçì³ð³â. Ïî÷àëè ïåêòè îëàäêè ç æîëóä³â, êîçåëüö³â, äóáîâî¿ êîðè. Ï³ä âåñíó, ÿêà áóëà 
îñîáëèâî ñòðàøíîþ, ê³í÷èëèñÿ âñ³ çàïàñè áóäü-ÿêîãî ìèñëèìîãî õàð÷ó, äîâîäèëîñÿ ¿ñòè ¿æàê³â, âóæ³â; 
íàâ³òü æàá, íå êàæó÷è âæå ïðî äîõëèõ êîíåé ÷è êîð³â. Íàéñòðàøí³øà ñìåðòü â³ä ãîëîäó. Íå äàé Áîã 
íàâ³òü âîðîãîâ³ âìèðàòè òàêîþ ñìåðòþ.

Âèìèðàëè ñ³ì’ÿìè, êóòêàìè, õóòîðàìè. Ëþäè ÷àñòî ïàäàëè ïðÿìî íà âóëèö³, ïîï³ä òèíàìè. Çíàþ, 
ùî ìåðòâèõ êóäèñü çâîçèëè, à äå ¿õ çàõîðîíèëè, íå çíàþ». 

Ó ñåëàõ íå çàëèøèëîñü àí³ êîò³â, àí³ ñîáàê, àí³ ´àâ, íàé÷àñò³øå ãîëîäí³ ëþäè âæèâàëè â ¿æó 
õîâðàøê³â òà ëîáîäó (òàê çâàí³ «ëîáîäÿíèêè» – îëàäêè ç ëîáîäè ç ì³çåðíèì äîì³øêîì ìóêè àáî äåðò³). 
Íåîäíîðàçîâî çãàäóþòüñÿ âèïàäêè êàí³áàë³çìó, çáîæåâîëåííÿ ëþäåé â³ä ãîëîäó, àêòè âàíäàë³çìó òà 
âáèâñòâ çà íåâåëèêèé øìàòî÷îê õë³áà àáî æìåíüêó ìóêè.

Íàâåäåìî ëèøå îäèí ïðèêëàä: æàõëèâå ñâ³ä÷åííÿ ìåøêàíêè ñ. Íîâîâîëîäèìèð³âêà Íî-
âî ìèêîëà¿âñüêîãî ðàéîíó Êàðá³âíè÷î¿ Ìàð³¿ Äåíèñ³âíè (1926 ð.í.) ïðî âèïàäêè êàí³áàë³çìó 
íàï³âáîæåâ³ëüíî¿ ëþäèíè ³ ïðî ìàéæå äèâîâèæíå âðÿòóâàííÿ ñàìî¿ Ì. Êàðá³âíè÷î¿: «…Ïàì’ÿòàþ, ÿê 
îäíîãî ðàçó, ä³òè ùå âñ³ áóëè æèâ³, ìàìà íàñ âñ³õ ïîáóäèëà, òà é ñ³ëà íà ëåæàíêó. Áàòüêî ñèä³â íà ëàâ³ 
³ ïî÷àâ ãîâîðèòè äî ìàìè, ïðîïîíóþ÷è ¿é ñòàðøó äî÷êó îñòàâèòè, à ïîð³çàòè ³ ïî¿ñòè ìåíøèõ ä³òåé, 
ùîá âèæèòè. Íà ùî ìàòè â³äïîâ³ëà: «²äè, Äåíèñå, â ñâ³ò êóäè õî÷åø, à ä³òåé ÿ íå äàì!». Áàòüêî ïî÷àâ ¿é 
ðîçïîâ³äàòè, ùî ñóñ³ä Óáèéâîâê óæå ³ ä³òåé ïî¿â, ³ áàòüêà ç ìàò³ð’þ, ³ æèâèé çîñòàâñÿ. Áàòüêî ï³øîâ ç 
äîìó, ïîìåðëè ìî¿ ñåñòðè÷êè, ìàìà â ðîçïà÷³. Çà æèòíþ õë³áèíó òà â³äðî êóêóðóäçÿíî¿ ìóêè ìàòè ïðîäàº 
õàòó ³ ðàçîì ç ä³òüìè ï³øêè âèðóøàº â äîðîãó äî ñâîº¿ ò³òêè, ÿêà ïðîæèâàëà â ñåë³ Ðîçà, õóòîð 46, çàðàç 
ñåëî Íîâîâîëîäèìèð³âêà. Éøëè ï³øêè, áîñ³, ãîëîäí³, ïî çàë³çíè÷íèì êîë³ÿì äî ñòàíö³¿ Êðàñíà Öåðêâà. 
Ïèòàëè ó ëþäåé äîðîãó, ïðîñèëè õë³áà. Ïàì’ÿòàþ, ç íàìè òðàïèâñÿ òàêèé âèïàäîê. Éøîâøè äîðîãîþ, 
ìè çóñòð³ëè ä³äà, ÿêèé ñïàâ íà êðàþ, ï³ä ãîëîâîþ êîøîëêà ³ ï³äæàê ï³äñòåëåíèé. Ìàìà çáóäèëà éîãî, 
òà é äîðîãó ïèòàº äî Êðàñíî¿ öåðêâè, ä³ä äîðîãè íå ñêàçàâ, àëå çàïðîïîíóâàâ ìàì³ çàéòè äî éîãî õàòè, 
â³äïî÷èòè, ïî¿ñòè. Æèâ â³í íåäàëåêî, òî æ ìàìà ïîãîäèëàñü. Çàéøîâøè äî õàòè ìè ïîáà÷èëè áàáó á³ëÿ 
ïëèòè, ÿêà âàðèëà áîðù ç ì’ÿñîì, íà òàáóðåòê³ ñèäèòü õëîï÷èê ³ ñòðèæå éîãî ìîëîäà æ³íêà. Ä³ä íàêàçóº 
áàá³ íàãîäóâàòè íàñ, âèòÿãíóâ ç êîøîëêè ï³â çäîðîâî¿ õë³áèíè õë³áà, òóëüêè ³ ìóêè òîðáó, ìèëî, à áàáà 
ïèòàº éîãî: «Ùî íå ïðîäàâ?». À â³í êàæå: «Í³!». À ìè äèâèìîñü íà òîé õë³á, ÷è îäð³æå ä³ä, êîëè ç ê³ìíàòè, 
çàâ³øàíî¿ øèðìîþ, âèõîäèòü ùå îäíà æ³íêà ç íàãðóäíèì ôàðòóõîì, âñèì ó êðîâ³. Ä³ä ãðèìíóâ íà íå¿, 
ùîá çàõîâàëàñü. Ìàìà ç ï³äîçðîþ çàïèòàëà: «Õòî öÿ æ³íêà?» Ä³ä â³äïîâ³â, ùî âîíà íå ñïîâíà ðîçóìó.

Ä³ä çðàçó êàæå áàá³: «Çâàðè áîðùó». Áàáà ï³øëà â ïîãð³á, í³áè çà ïîìèäîðàìè, ï³ä³éøëà äî 
íåâ³ñòêè, à òà ¿é çàìîê ó ìàê³òðó, à ìàìà ïîáà÷èëà, òà é íàñ íàäâ³ð õîò³ëà âèâåñòè, áóö³ìòî ïîñèä³òè, à 
áàáà â ñ³íè, õîò³ëà çàìîê íà êëÿìêó íàêèíóòü, à ìàìà ðóêó òà íîãó ó äâåð³ âñòàâèëà, ìè âèéøëè íàäâ³ð 
³ ìàìà êàæóòü: «Ò³êàéòå, áî ïîâáèâàþòü!», à ìè ÿê çàêðè÷èìî òà ò³êàòü ó âîäó (âîäîéìèùå áóëî ÿêåñü). 
Ìàìà øâèäêî íàñ ïåðåêèíóëà íà äðóãèé á³ê ³ ìè ïîá³ãëè íà ãîðó, à áàáà âèá³ãëà, òà ïî÷àëà êðè÷àòè: 
«Âåðí³òüñÿ, áî ìåíå ä³ä óáèâàº, ùî ÿ âàñ âèïóñòèëà!» Ä³ä ïóñòèâ íà íàñ ñîáàêó, çàâá³ëüøêè, ÿê òåëÿ. 
Ñîáàêà äîá³ã äî âîäè ³ ñòàâ, à ä³ä ç áóëàâîþ â ðóêàõ êðèêíóâ: «Ùàñòÿ òâîº, ùî òè âòåêëà!». Íàçóñòð³÷ 
òðàêòîð ¿õàâ ç ïîëÿ äî äîðîãè, òà ñòàâ á³ëÿ íàñ. Ìàìà ïèòàº ó òðàêòîðèñòà: «Ùî òî ó âàñ çà õàòà?» À 
òðàêòîðèñò: «À âè òàì áóëè? Õòî òóäè ïîïàâ, â³äò³ëü æèâèé íå âèõîäèòü». Çàáðàâ íàñ ó òðàêòîð, à ìàìà 
ççàäó ñòàëà íà êóëüòèâàòîð ³ â³äâ³ç íàñ äî ÿêîãîñü íà÷àëüíèêà, ðîçïîâ³â ïðî íàñ éîìó, à íà÷àëüíèê ³ 
êàæå, ùî êîòðàñü ç ä³òåé â ñîðî÷ö³ ðîäèëàñü, à ìàìà íà ìåíå ïîêàçàëè. À â òþðìó òîãî ä³äà íå ñàäèëè, 
áî â íüîãî êóïà ãðîøåé áóëà, â³äêóïëÿâñÿ âåñü ÷àñ. Òàê ÿê ìîæíà çàáóòè òîé ãîëîäîìîð?». 

Íåð³äêî êàí³áàëè ïîòðàïëÿëè äî ðóê ñë³ä÷èõ. Ó ï³äá³ðö³ äîêóìåíò³â, ùî ââ³éøëè äî êíèãè, º 
ñë³ä÷à ñïðàâà ç àðõ³âó ÓÑÁÓ ç³ çâèíóâà÷åííÿ ó âáèâñòâ³ ñâîº¿ äèòèíè ³ ëþäî¿äñòâ³ æèòåëüêè ñ. Êîðí³ ¿âêà 
Âåëèêîá³ëîçåðñüêîãî ðàéîíó, ñåëÿíêè Øèÿí Ã.Ñ. Ó ïðîòîêîë³ äîïèòó â³ä 23 òðàâíÿ 1933 ð. çàô³êñîâàíå 
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âèçíàííÿ çààðåøòîâàíî¿: «Îáâèíóâà÷åííÿ ìåí³ ïîäàíî, çà âèííîãî ñåáå ó ïðåä’ÿâëåíîìó ìåí³ 
[ç] âèíóâà÷åíí³ âèçíàþ. Äî çàáèâñòâà ñâî¿é äèòèíè ÿ áóëà â ì. Ìåë³òîï³ëü, êóäè õîäèëà äî ÷îëîâ³êà[,] 
ÿêèé ñèäèòü ó ÄÎÏÐ³ çà êðàä³æ êîëãîñïíîãî õë³áà[,] äå ïðîáóëà äâ³ íåä³ë³, çàðîáëÿþ÷è íà ïîäåííèõ ðî-
áîòàõ. Ïîâåðíóâøèñü ç Ìåë³òîïîëÿ, ÿ óâå÷åð³ îáìèëà ä³â÷èíó. Íà çàâòðà 13 òðàâíÿ ö/ð. ÿ ñ³ëà øóêàòè 
âîøåé ó ä³â÷èíè ³ âèð³øèëà ¿¿ âáèòè[,] ÷àñòèíó ÿêî¿ ìàëà çà ìåòó ç’¿ñòè, à ÷àñòèíó ïåðåðîáèòè íà êîâáà-
ñó òà ïðîäàòè ó Ìåë³òîïîë³ íà ãðîø³. Ç ö³ºþ ìåòîþ ÿ íàêèíóëà ¿é íà ãîëîâó ïîäóøêó, à ðóêàìè çàäóøèëà 
çà ãîðëî[,] ï³ñëÿ ÷îãî ÷àñòèíó çâàðèëà é âì³ñò³ ç ñèíîì ç’¿ëà, à ÷àñòèíó ïåðåðîáèëà íà êîâáàñó ç ÷èì ³ 
áóëà ñï³éìàíà. Çëî÷èí çðîáèëà ñàìà ïî ñîá³ í³õòî ìåíå íà öå íå ñõèëÿâ, í³ ç êèì ïðî öå íå áàëàêàëà. 
Çðîáèëà âïåðøå. Á³ëüø äîäàòè í³÷îãî íå ìàþ. Ïîêàçàííÿ ìåí³ çà÷èòàëè, ç ìî¿õ ñë³â çàïèñàíî ïðàâäè-
âî» (Äîê. ¹ 192).

Ó äîïîâ³äí³é çàïèñö³ ðàéîííîãî óïîâíîâàæåíîãî ÄÏÓ ïî Ìèõàéë³âñüêîìó ðàéîíó éäåòüñÿ ïðî 
ôàêò ëþäî¿äñòâà â 3-é Ìèõàéë³âñüê³é ñ³ëüðàä³: «Ìèõàéëîâñêèé ðàéàïïàðàò ÃÏÓ ñîîáùàåò, ÷òî ÷ëåí 
êîëõîçà «Äî Ñâ³òëà» 3-ãî Ìèõàéëîâñêîãî ñåëüñîâåòà ×óðêèí Ôåîäîð Ïàâëîâè÷ ïîñëå ñìåðòè ñâîåé 
äî÷åðè 7-ìèëåòíåé åùå 19 ìàÿ, ïîñëåäíþþ ïîðóáàë íà êóñêè, ìÿñî ñî ñâîèì ñåìåéñòâîì óïîòðåáëÿë 
â ïèùó» (Äîê. ¹ 191).

Ðàçîì ç òèì, ó êíèç³ îïóáë³êîâàí³ ñïîìèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü, ùî ç õàð÷àìè áóëî ñïðàâä³ ñêðóòíî, àëå 
ãîëîäó â ¿õ ðîäèí³ íå áóëî. ßê ç’ÿñîâóºòüñÿ, ãîëîäó íå â³ä÷óëè ç ò³º¿ ïðè÷èíè, ùî áàòüêî áóâ êîëãîñïíèì 
àêòèâ³ñòîì, àáî ãîëîâîþ êîëãîñïó, àáî ìàòè ïðàöþâàëà â Òîðãñ³í³, àáî öå áóëà ðîäèíà ÷åðâîíîàðì³éö³â. 
Ä³éñíî, ÷àñòèíà ì³ñüêîãî (ÿê ³ ñ³ëüñüêîãî) íàñåëåííÿ ñïðàâä³ áóëà çàñòðàõîâàíà â³ä ãîëîäíî¿ ñìåðò³. 
Öå – ïàðò³éíî-ðàäÿíñüêèé ³ ãîñïîäàðñüêèé àïàðàò, ñ³ëüñüêèé àêòèâ, ÿêèé âèëó÷àâ ó ñåëÿí ïðîäîâîëü-
ñòâî, ì³ë³ö³ÿ, îðãàíè ÎÄÏÓ, ñóä ³ ïðîêóðàòóðà, êâàë³ô³êîâàí³ ðîá³òíèêè ³ äåÿê³ êàòåãîð³¿ ²ÒÏ. Äîñë³äíèê 
ç Ìåë³òîïîëüùèíè, êàíäèäàò ³ñòîðè÷íèõ íàóê Â.Â. Ãóäçü, íàâîäèòü äàí³ ïðî íîðìè ïîñòà÷àííÿ íîìåí-
êëàòóðè â Ìåë³òîïîëüñüêîìó ðàéîí³. Ðåæèì äîáðå çàáåçïå÷óâàâ òèõ, êîãî ââàæàâ ñâîºþ îïîðîþ. 

Çã³äíî ç ïðîòîêîëîì íàðàäè ðîçïîä³ëüíèêà êåð³âíîãî ñêëàäó ïðè Ìåë³òîïîëüñüêîìó ðàéâèêîí-
êîì³ ç âåðåñíÿ 1932 ð. óòâîðþâàëîñÿ äâà ñïèñêè ïðèêð³ïëåíèõ îñ³á äî çàêðèòîãî ðîçïîä³ëüíèêà çà-
ãàëüíîþ ê³ëüê³ñòþ 51 îñîáà. Íåâåëèêå çìåíøåííÿ íîðì âèäà÷³ êðóï òà ì’ÿñà, ó ïîð³âíÿíí³ ç 1931 ð., ç 
íàäëèøêîì ïåðåêðèâàëîñÿ âêëþ÷åííÿì ïîñòà÷àííÿ 6 êã îñåëåäö³â òà ñâ³æî¿ ðèáè, 60 ÿºöü òà 15 ë³òð³â 
ìîëîêà íà ãîëîâó ñ³ì’¿, íå êàæó÷è âæå ïðî óòðèìàíö³â!43.

Íàçâà ïðîäóêò³â Íîðìà íà ãîëîâó ñ³ì’¿ Íîðìà íà óòðèìàíöÿ ñòàðøå 
14 ðîê³â

Íîðìà íà óòðèìàíöÿ  
äî 14 ðîê³â

Õë³á 1-é ñïèñîê 800 ã [â äåíü – Â.Ã.] 400 ã 400 ã
2-é ñïèñîê 600 ã 300 ã 200 ã

Êðóïà 1000 ã [òóò ³ äàë³ – â ì³ñ. 
– Â.Ã.]

500 ã 500 ã

Ì’ÿñî 3,5 êã 500 ã 500 ã

Æèðè 1,2 êã 400 ã 400 ã

Öóêîð 1,5 êã 400 ã 400 ã

ßéöÿ 60 øò. 10 øò. 20 øò.
Îñåëåäö³ 3 êã 500 ã 500 ã

Ðèáà ñâ³æà 3 êã 500 ã 500 ã

Ìèëî òóàëåòíå 1 êóñîê 1 êóñîê 1 êóñîê
Ìèëî ãîñïîäàð÷å 400 ã 400 ã 400 ã

×àé 50 ã 25 ã –
Ìîëîêî 15 ë 15 ë 10 ë

Ïðîìòîâàðè 25 êðá. [íà êâàðòàë – Â.Ã.] 10 êðá. 10 êðá.

Ïîä³áíà ñèñòåìà çàêðèòîãî ïîñòà÷àííÿ ³ñíóâàëà ïî âñ³õ ðàéîíàõ îáëàñò³. Íàâåäåìî ùå îäèí 
äîêóìåíò, ÿêèé ñòîñóºòüñÿ Êàì’ÿíñüêî-Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó: ð³øåííÿ áþðî ðàéêîìó â³ä 26 êâ³òíÿ 
1932 ð. ïðî ïðîäîâîëü÷å ïîñòà÷àííÿ êåð³âíîãî ñêëàäó ðàéîíó: 

«1. … Ñî ñòîðîíû ÐÏÑ íå óäåëÿëîñü äîñòàòî÷íîãî âíèìàíèÿ …óëó÷øåíèÿ ñíàáæåíèÿ ðóêîâîäÿ-
ùèõ ðàáîòíèêîâ ðàéîíà.

 2. …Íåìåäëåííî äîáèòüñÿ óëó÷øåíèÿ ïèòàíèÿ â çàêðûòîé ñòîëîâîé ïóòåì óëó÷øåíèÿ îðãàíè-
çàöèè äåö. çàãîòîâîê è ðàçâèòèÿ ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà…

7. Ïðåäëîæèòü ôðàêöèè ÐÈÊà … äëÿ ïîêðûòèÿ çàäîëæåííîñòè è óëó÷øåíèÿ ïîäñîáíîãî õîçÿé-
ñòâà âûäåëèòü èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà äîïîëíèòåëüíóþ (êðîìå îòïóùåííûõ 6000 ðóáëåé) äî-
òàöèþ – 3000 ðóá. È ôðàêöèè ÐÏÑ äîòàöèþ – 9000 ðóáëåé.
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10. Ïðåäëîæèòü ñåëüïî … è ðàéñíàáó … äîáèòüñÿ â áëèæàéøåå âðåìÿ óëó÷øåíèÿ ñíàáæåíèÿ è 
êà÷åñòâà ïèòàíèÿ â çàêðûòîé ñòîëîâîé ïðè ñåëüïî» (Äîê. ¹ 198).

Íàäçâè÷àéíî âàæëèâèì º ïèòàííÿ ïðî ê³ëüê³ñòü æåðòâ Ãîëîäîìîðó 1932-1933 ðîê³â ó Çàïîð³çüê³é 
îáëàñò³.

Ñó÷àñíèêè ãîâîðèëè ïðî âåëè÷åçí³ ìàñøòàáè ñìåðòíîñò³ íàñåëåííÿ. Ó ³íôîðìàö³éíîìó çâåäåíí³ 
ðàéóïîâíîâàæåíîãî ÄÏÓ ïî Ìèõàéë³âñüêîìó ðàéîíó â³ä 11 ëèïíÿ 1933 ð. ïðî íàñòðî¿ íàñåëåí-
íÿ öèòóºòüñÿ âèñëîâëþâàííÿ ÷ëåíà êîëãîñïó ³ì. ×óáàðÿ Ìîìîòà Òåðåíò³ÿ, ñåðåäíÿêà: «…Âû âèäè-
òå[,] ñêîëüêî ëþäåé ïîãèáëî ñ ãîëîäó, öåëûå ìèëëèîíû, êðîìå òîãî [–] ñóäû, òþðüìû, ðàññòðåë…» 
(Äîê. ¹ 197). 

Ïîêè ùî äîñë³äíèêàì íå âäàëîñÿ çðîáèòè òî÷íèõ ï³äðàõóíê³â. Òîä³øíÿ âëàäà öüîãî íå ðîáèëà, à ç 
1934 ð. âîíà âçÿëà êóðñ íà ïðèõîâóâàííÿ ñïðàâæí³õ ìàñøòàá³â òðàãåä³¿. Âèùå âæå éøëîñÿ ïðî ñïðîáè 
ïðèõîâàòè â³ä ãðîìàäñüêîñò³ Êíèãè çàïèñ³â àêò³â ïðî ñìåðòü çà 1932-1933 ðîêè. Àëå ÷àñòèíà Êíèã âñå æ 
çáåðåãëàñÿ. Âîíè ìîæóòü ñòàòè äæåðåëîì äëÿ ïðèáëèçíîãî âñòàíîâëåííÿ ê³ëüêîñò³ ïîìåðëèõ â³ä ãîëî-
äó â 1932-1933 ðîêàõ ó ðîçð³ç³ îêðåìèõ íàñåëåíèõ ïóíêò³â. Äëÿ öüîãî ñìåðòí³ñòü ó 1932-1933 ðîêàõ ñë³ä 
ïîð³âíÿòè ç â³äíîñíî íîðìàëüíèìè ðîêàìè äî ³ ï³ñëÿ ö³º¿ òðàãåä³¿. Íàïðèêëàä, Â. Òèìîôåºâ óñòàíîâèâ, 
ùî ïî ñåëó Òðî¿öüêîìó Ìåë³òîïîëüñüêîãî ðàéîíó â êíèç³ ðåºñòðàö³¿ ñìåðò³ ç 22 ëþòîãî äî ê³íöÿ ãðóäíÿ 
1933 ð. çàô³êñîâàíî 178 çàïèñ³â. Ùîá âèÿâèòè ìàñøòàáè ñìåðòíîñò³ â³ä ãîëîäó â 1933 ð. äîñë³äíèê 
âèâ÷èâ â³äïîâ³äí³ Êíèãè çà 1931 ð. (17 ïîìåðëèõ), çà 1935 ð. (24 ïîìåðëèõ)44. Òàêèì ÷èíîì, ÿêùî äî 
êíèãè áóëè âíåñåí³ âñ³ âèïàäêè ñìåðò³, âäàëîñÿ âñòàíîâèòè ê³ëüê³ñòü ïîìåðëèõ ó Òðî¿öüêîìó â³ä ãîëîäó 
çà 10 ì³ñÿö³â ³ 10 äí³â 1933 ð. – ïðèáëèçíî 150 îñ³á. Ïðîñò³ ï³äðàõóíêè ïîêàçóþòü, ùî ïî öüîìó ñåëó â 
ãîëîäí³ ðîêè ñìåðòí³ñòü çá³ëüøèëàñÿ â 6-10 ðàç³â.

Òàêèì ìåòîäîì âèçíà÷åííÿ ìàñøòàá³â òðàãåä³¿ ïî îêðåìèõ íàñåëåíèõ ïóíêòàõ êîðèñòóâàëèñÿ é 
³íø³ äîñë³äíèêè. Ñïðîáóºìî çàñòîñóâàòè éîãî é ìè. 

Íàâåäåìî äàí³ ï³äðàõóíê³â ïî îêðåìèõ íàñåëåíèõ ïóíêòàõ, ÿê³ áóëè çä³éñíåí³ íàìè.

Íàçâà íàñåëåíîãî ïóíêòó Ð³ê Ê³ëüê³ñòü çàô³êñîâàíèõ âèïàäê³â ñìåðò³
ñ. Ï³ùàíå Ìåë³òîïîëüñüêîãî ð-íó (òåïåð 
öå ÷àñòèíà ì. Ìåë³òîïîëü) 1929 106

1932 145
1933 565
1935* 38

ñ. Êèçüÿð Ìåë³òîïîëüñüêîãî ð-íó 
(ï³çí³øå ñåëî áóëî âêëþ÷åíî äî ñêëàäó 
ì. Ìåë³òîïîëü)

1930 148

1932 213
1933 434
1935 77

ñ. Âîêðåñåíñüêå Ïðèàçîâñüêîãî ð-íó 1930 32
1932 38
1933 132 (áåç äàíèõ çà ãðóäåíü öüîãî ðîêó)

íàñåëåí³ ïóíêòè ñ³ëüðàäè Ñòåïàí³âñüêî¿ 
Ïåðøî¿ Ïðèàçîâñüêîãî ð-íó

1931 46 (äàí³ áåç ëþòîãî)

1932 46 (äàí³ áåç ãðóäíÿ)
1933 300 (äàí³ áåç ñ³÷íÿ ³ ëþòîãî)

ì. Âàñèë³âêà Âàñèë³âñüêîãî ð-íó 1930 48 (äàí³ áåç ãðóäíÿ)
1932 66
1933 152

Áàðâ³í³âñüêà ñ³ëüðàäà 
Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó

1929 27

1932 35 (áåç äàíèõ çà áåðåçåíü, êâ³òåíü, ÷åðâåíü)
1933 45 (áåç äàíèõ çà ëþòèé)

ì. Ìåë³òîïîëü 1929 376
1932 509
1933 1401
1935 509

*Çà 1935 ð. ó ãðàô³ çà áåðåçåíü – ïðî÷åðê. Öå ìîæå îçíà÷àòè, ùî öüîãî ì³ñÿöÿ í³õòî íå ïîìåð, àáî çà-
ïèñè ïðî ñìåðòü íå áóëè âíåñåí³. ßêùî çðîáèòè ïðèïóùåííÿ, ùî öåé âèïàäîê íå âïëèíóâ ³ñòîòíî íà ðåçóëüòàòè 
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ïîð³âíÿííÿ, òî ìîæåìî çðîáèòè âèñíîâîê, ùî â 1933 ð. ñìåðòí³ñòü ó ñåë³ çðîñëà â ïîð³âíÿíí³ ç íîðìàëüíèìè ðî-
êàìè â 5-10 ðàç³â.

Îòæå, ó ñ. Ï³ùàíå Ìåë³òîïîëüñüêîãî ðàéîíó ñìåðòí³ñòü, ó ïîð³âíÿíí³ ç â³äíîñíî íîðìàëüíèìè 
ðîêàìè, çðîñëà â 5-10 ðàç³â; ó ñ. Ê³çüÿð òîãî æ ðàéîíó – ó 2-6 ðàç³â; ó ñ. Âîêðåñåíñüêå Ïðèàçîâñüêîãî 
ðàéîíó – ó 8 ðàç³â. 

Ó ì³ñòàõ, äå íàñåëåííÿ áóëî êðàùå çàáåçïå÷åíå ïðîäîâîëüñòâîì ³ ìåäè÷íîþ äîïîìîãîþ, ð³âåíü 
ñìåðòíîñò³ áóâ ìåíøèì, õî÷à ³ äîñòàòíüî âèñîêèì. Âëàäà ï³äòðèìóâàëà ÷èíîâíèê³â, êàðàëüíèé àïà-
ðàò, ðîá³òíèê³â. Íàïðèêëàä, ó Ìåë³òîïîë³ ð³âåíü ñìåðòíîñò³ çð³ñ ó äåê³ëüêà ðàç³â, ùî â àáñîëþòíîìó 
îá÷èñëåíí³ ñêëàäàº ó 1932-1933 ðð. ìàéæå 2 òèñ. âèïàäê³â.

Ñåðåä ïîìåðëèõ íàéá³ëüøå ä³òåé ³ ë³òí³õ ëþäåé. Íàïðèêëàä, ó äîâ³äö³ ïðî ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷íå 
ñòàíîâèùå Ôåäîð³âñüêî¿ ñ³ëüðàäè Òåðï³íí³âñüêîãî ðàéîíó, ñêëàäåí³é ó ëþòîìó 1933 ð., çàçíà÷àºòüñÿ: 
«Èìååòñÿ øêîëà â ñåëå 7-ëåòêà[;] íàöèîíàëüíîñòü [–] ðóññêàÿ, êîëè÷åñòâî ó÷àùèõñÿ áûëî 258 ÷., â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ – 157» (Äîê. ¹ 164).

Íàì íåâ³äîìî, ÷è ïîòðàïëÿëè äî Êíèã àêò³â ïðî ñìåðòü ò³ òèñÿ÷³ ñåëÿí, ÿê³ øóêàëè ïîðÿòóíêó â 
Çàïîð³ææ³ ³ ïîìåðëè òóò, íå îäåðæàâøè äîïîìîãè. 

Ôàêòè, íàâåäåí³ â ñïîãàäàõ ÷ëåíà Íàö³îíàëüíî¿ ñï³ëêè õóäîæíèê³â Óêðà¿íè ².Â. Âàñèëåíêà, 
1922 ð.í., ñâ³ä÷àòü, ùî íà òåðèòîð³¿ ñó÷àñíîãî Çàïîð³ææÿ áóëî, ïðèíàéìí³, äâà ì³ñöÿ ìàñîâèõ ïîõî-
âàíü ïîìåðëèõ â³ä ãîëîäó: ó ðàéîí³ ñó÷àñíîãî Êðèòîãî ðèíêó ³ íà êëàäîâèù³ ó ï³âäåíí³é ÷àñòèí³ îñòðîâà 
Õîðòèöÿ. Ñåðåä ïîìåðëèõ, â îñíîâíîìó, áóëè ñåëÿíè, ÿê³ íàìàãàëèñÿ íà íîâîáóäîâàõ ì. Çàïîð³ææÿ 
âðÿòóâàòèñÿ â³ä ãîëîäíî¿ ñìåðò³.

Àëå â ì³ñòàõ â³ä ãîëîäó ïîìèðàëè íå ëèøå ñåëÿíè. Ó ì. Ìåë³òîïîëü ó ëþòîìó 1932 ð. á³ëüø³ñòü 
ðîá³òíèê³â îäåðæóâàëè 200 ãðàì³â õë³áà íà äåíü, ñëóæáîâö³ – 200 ãðàì³â, óòðèìàíö³ – 100 ãðàì³â. Ñâ³äêîì 
íåïîîäèíîêèõ âèïàäê³â ñìåðò³ â³ä ãîëîäó áóâ ìåøêàíåöü Ìåë³òîïîëÿ À.². ªðøîâ (1912 ðîêó íàðîäæåí-
íÿ, ñâ³ä÷åííÿ äàâ 1991 ðîêó)45. Ó ëèñò³ Ìåë³òîïîëüñüêîãî ðàéâ³ää³ëó ïîñòà÷àííÿ äî Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî 
îáëàñíîãî â³ää³ëó ïîñòà÷àííÿ, íàïèñàíîãî ó áåðåçí³ 1933 ð., çàçíà÷àëîñÿ: «Íåäîñòàòî÷íîå ñíàáæåíèå 
õëåáîì ðàáî÷èõ çàâîäà «Ìåòàëëîîáúåäèíåíèÿ» âûçâàëî â ïîñëåäíåå âðåìÿ ìàññîâûå çàáîëåâàíèÿ, 
ñëó÷àè ñìåðòè è ïóõëîñòè íà ïî÷âå íåäîåäàíèÿ» 46.

Íå îäåðæóâàëè äîïîìîãè äåðæàâè ³ ò³ êàòåãîð³¿ ëþäåé, ÿê³ â öèâ³ë³çîâàíîìó ñóï³ëüñòâ³ ïîâèíí³ 
áóòè ï³ä îñîáëèâîþ îõîðîíîþ äåðæàâè. Éäåòüñÿ ïðî ä³òåé, ìàéáóòíº íàðîäó, ÿêèõ íåìèëîñåðäíà 
á³ëüøîâèöüêà âëàäà, çäàºòüñÿ, âèíèùóâàëà ç îñîáëèâîþ æîðñòîê³ñòþ. Ïðî öå ñâ³ä÷àòü äîêóìåíòè, 
ÿê³ âèÿâèâ çàïîð³çüêèé êðàºçíàâåöü Àíàòîë³é Ïåíüîê. Âèâ÷àþ÷è Êíèãè ðåºñòðàö³¿ àêò³â ñìåðò³ ïî 
Ñòàë³íñüêîìó ðàéîíó ì. Çàïîð³ææÿ â³í ðåòåëüíî ïðîðàõóâàâ ê³ëüê³ñòü ïîìåðëèõ ó áóäèíêó íåìîâ-
ëÿò ïî âóë. Ðîçè Ëþêñåìáóðã, áóä. 7 (ôîíä 5593, îïèñ 13, ñïðàâè 274, 275, 276, 313, 314, 316, 317, 
318, 320, 321, 322, 323). Çäàâàëîñÿ á, äå ìîãëè áóòè êðàù³ óìîâè äëÿ ïîðÿòóíêó ä³òåé! Àäæå öå áóâ 
íàéêðàùèé «ìàòåð³àë» äëÿ âèõîâàííÿ òàê çâàíî¿ «íîâî¿ ëþäèíè», ÿêà ìîãëà ñòàòè íàä³éíîþ îïîðîþ 
á³ëüøîâèöüêî¿ âëàäè. Âèÿâèëîñÿ, ùî âïðîäîâæ òðàâíÿ 1932 – ëèñòîïàäà 1933 ðîê³â ó öüîìó áóäèíêó 
â öåíòð³ ì³ñòà ïîìåðëî 755 ä³òåé â³êîì â³ä 2 òèæí³â äî 3 ðîê³â. Ï³ê ñìåðòíîñò³ ïðèïàäàº íà âåñíó-ë³òî 
1933 ð.: ó áåðåçí³ ïîìåðëî 71 íåìîâëÿ, ó êâ³òí³ – 66, òðàâí³ – 108, ÷åðâí³ – 116, ëèïí³ – 119, ó ñåðïí³ 
– 60 ä³òåé.

Ïð³çâèùà öèõ ä³òåé çàíåñåí³ äî Ìàðòèðîëîãó æåðòâ Ãîëîäîìîðó.
Çà äàíèìè ñåêðåòàðÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî îáêîìó ÊÏ Óêðà¿íè Ì. Õàòàºâè÷à, â îáëàñò³ íà ïî÷àòîê 

êâ³òíÿ 1933 ð. (ï³ñëÿ òîãî, ÿê â³ä³áðàëè âñå ïðîäîâîëüñòâî ³ ïî÷àëè âèá³ðêîâî ðÿòóâàòè ëþäåé) áóëî 
ðîçãîðíóòî ìåðåæó ÿñåëüíèõ çàêëàä³â ³ äèòñàäê³â íà 100 òèñÿ÷ ä³òåé, «à çà áîðòîì ýòèõ äîìîâ èìååòñÿ 
áîëüøîå êîëè÷åñòâî äåòåé, êîòîðûõ íåêóäà äåâàòü»47. Íåâ³äîìî, ñê³ëüêè ç öèõ ä³òåé ïîìåðëî. ßêùî âè-
õîäèòè ç ìàñøòàá³â ñìåðòíîñò³ â ì. Çàïîð³ææÿ, äå (òåîðåòè÷íî) óìîâè äëÿ óòðèìàííÿ ä³òåé áóëè êðà-
ùèìè, í³æ â ãîëîäíèõ ñåëàõ, òî ¿õ ê³ëüê³ñòü îá÷èñëþâàëàñÿ áàãàòüìà òèñÿ÷àìè. Ìàñîâå ä³òîâáèâñòâî íå 
ï³ääàºòüñÿ ëîã³÷íîìó ïîÿñíåííþ. 

Ö³ ôðàãìåíòàðí³ äàí³ ñâ³ä÷àòü, ùî ìàñøòàáè ñìåðòíîñò³ ó 1932-1933 ðîêàõ áóëè çíà÷íèìè, àëå 
âîíè íå äàþòü ìîæëèâîñò³ âèéòè íà òî÷í³ öèôðè.

Íå âðàõîâàíî òèõ, õòî âòðàòèâ çäîðîâ’ÿ ó 1932-1933 ðîêè ³ ïîìåð íàñòóïíîãî, 1934 ðîêó. 
Êíèãè íå âðàõîâóþòü îñ³á, ÿê³, ðÿòóþ÷èñü â³ä ñìåðò³, ïîêèíóëè ð³äí³ äîì³âêè ³ ïîìåðëè ïî äîðîç³ 

(ÿê ñâ³ä÷àòü íàâåäåí³ â çá³ðíèêó ïðèêëàäè, òàêèõ áóëî íåìàëî), àáî â ³íøèõ ì³ñöÿõ ³ íå áóëè âíåñåí³ äî 
â³äïîâ³äíèõ äîêóìåíò³â.

Áàãàòî ìåøêàíö³â îáëàñò³ áóëî ðåïðåñîâàíî ÷è äåïîðòîâàíî â ðîêè Ãîëîäîìîðó ³ ïîìåðëî äàëå-
êî â³ä ð³äíî¿ äîì³âêè. ¯õ íå áóëî âíåñåíî äî Êíèã ðåºñòðàö³¿ ñìåðò³ íà ñâî¿é áàòüê³âùèí³. 

Îòæå, ê³ëüê³ñòü æåðòâ Ãîëîäîìîðó 1932-1933 ðîê³â ó ìåæàõ Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³ ùå íå âñòàíîâëåíà. 
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Äëÿ öüîãî íåîáõ³äíî ïðîâåñòè ñïåö³àëüíó ³ äîñèòü âåëèêó äîñë³äíèöüêó ðîáîòó. Öÿ ðîáîòà 
óñêëàäíþºòüñÿ ñåðåä óñüîãî ³íøîãî òèì, ùî, ÿê çàçíà÷àëîñÿ, òåðèòîð³ÿ íèí³øíüî¿ Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³ 
âõîäèëà äî ñêëàäó Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿. À â³äòàê, â³äïîâ³äí³ äàí³ ñòîñîâíî çì³í ó ê³ëüêîñò³ ³ ñêëàä³ íà-
ñåëåííÿ íà ¿¿ òåðèòîð³¿ í³äå íå êîíöåíòðóâàëèñÿ. Íàâ³òü ó ìàñøòàáàõ Óêðà¿íè íå âäàëîñÿ çðîáèòè òî÷í³ 
ï³äðàõóíêè ê³ëüêîñò³ æåðòâ Ãîëîäîìîðó. Ð³çí³ óêðà¿íñüê³ àâòîðè íàçèâàþòü öèôðè â³ä 3 äî 10 ìëí îñ³á. 
Ìîæíà ãîâîðèòè ëèøå ïðî îð³ºíòîâí³ îö³íêè. 

Îñê³ëüêè óêðà¿íñüêèõ äîñë³äíèê³â ÷àñòî çâèíóâà÷óþòü â óïåðåäæåíîñò³, çâåðíåìîñÿ äî ðåçóëü-
òàò³â äîñë³äæåííÿ íàøèõ ðîñ³éñüêèõ êîëåã. Ðîñ³éñüê³ äîñë³äíèêè-àãðàðíèêè Â.Ï. Äàí³ëîâ òà ².ª. Çºëºí³í 
ââàæàþòü, ùî ñ³ëüñüêå íàñåëåííÿ Óêðà¿íè 1932-1933 ðð. ñêîðîòèëîñÿ íà 20,5 %48. Òîáòî, â Óêðà¿í³, çà 
âåðñ³ºþ ðîñ³éñüêèõ â÷åíèõ, ïîìåð êîæåí ï’ÿòèé ñåëÿíèí. ßêùî ïðèéíÿòè öåé â³äñîòîê äëÿ Çàïîð³çüêî¿ 
îáëàñò³, òî âèÿâèòüñÿ, ùî òóò æåðòâàìè Ãîëîäîìîðó ñòàëè äåê³ëüêà ñîòåíü òèñÿ÷ îñ³á. 

Ôðàãìåíò Çâ³òó ì³æíàðîäíî¿ êîì³ñ³¿ ç ðîçñë³äóâàííÿ ãîëîäó 1932-1933 ðð. â Óêðà¿í³, ÿêà â ñêëà-
ä³ ïðîâ³äíèõ çàõ³äíèõ ³ ðîñ³éñüêèõ ³ñòîðèê³â ïðàöþâàëà 1990 ð. ó ì. Òîðîíòî (Êàíàäà): «Î÷åâèäíî, ÷òî 
íàñåëåíèå Óêðàèíû ñîêðàòèëîñü áîëåå ÷åì íà 3 ìëí ÷åëîâåê; óìåíüøåíèå åñòåñòâåííîãî ïðèðîñòà 
íàñåëåíèÿ ïðèáàâëÿåò ê ýòîé öèôðå åùå 3 ìëí ÷åëîâåê; çà òîò æå ïåðèîä, ïðè òåõ æå óñëîâèÿõ æèçíè 
íàñåëåíèå ñîñåäíèõ ñ Óêðàèíîé ðåñïóáëèê óâåëè÷èëîñü: â Ðîññèè – íà 28 ïðîö., â Áåëîðóññèè – íà 
11,2 ïðîö». Çâ³ò îïóáë³êîâàíî ðîñ³éñüêèìè â÷åíèìè49. Ö³ äàí³ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî ãîëîä áóâ «ðåãóëüî-
âàíèì» ³ ãåîãðàô³÷íî ëîêàë³çîâàíèì: Óêðà¿íó â³í îõîïèâ ïîâí³ñòþ, à â Ðîñ³¿ – ëèøå ò³ åòíîãåîãðàô³÷í³ 
ðåã³îíè, äå öüîãî ïðàãíóëà âëàäà. 

Îêðåì³ ïîë³òè÷í³ ä³ÿ÷³, ïîë³òè÷íî çààíãàæîâàí³ ³ ìàëîîá³çíàí³ ãðîìàäÿíè, ïåðåáóâàþ÷è â ïîëîí³ 
ïîë³òè÷íèõ ñòåðåîòèï³â ³ âëàñíèõ ðåôëåêñ³é, ââàæàþòü, ùî òå, ùî â³äáóâàëîñÿ â Óêðà¿í³ â 1932-1933 
ðîêàõ – íå áóëî í³ Ãîëîäîìîðîì, í³ ãåíîöèäîì óêðà¿íñüêîãî íàðîäó. Öå çâè÷àéíèé ãîëîä â³ä íåäîðîäó 
³ áåçãîñïîäàðíîñò³.

Öåé ì³ô ñïðîñòóâàëà Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè, ïðèéíÿâøè 26 ëèñòîïàäà 2006 ð. çàêîí, ÿêèì âèç-
íàëà Ãîëîäîìîð ãåíîöèäîì óêðà¿íñüêîãî íàðîäó. Äîñë³äæåííÿ ³ñòîðèê³â ï³äòâåðäæóþòü öåé âèñíîâîê 
íà ï³äñòàâ³ äàíèõ íàóêè.

Òàê, çàïîð³çüêèé äîñë³äíèê Â. Êîñìèíà, ïðîïîíóº ðîçãëÿäàòè òðàãåä³þ 1932-1933 ðîê³â ó 
êîíòåêñò³ áîðîòüáè òîòàë³òàðíî¿ äåðæàâè-ïàðò³¿ çà ïîâíèé ³ âñåîñÿæíèé êîíòðîëü íàä ñóñï³ëüñòâîì. 
Ó ö³é áîðîòüá³ ïåðåøêîäîþ òîòàë³òàðí³é ñèñòåì³ áóëî ñåëî, «ñ³ëüñüê³ ñåãìåíòîâàí³ ñï³ëüíîòè»: «Äëÿ 
ïàðò³¿-äåðæàâè, ïîáóäîâàíî¿ íà ñìèñëîâîìó êîä³ «âëàäà», ñàìå ³ñíóâàííÿ ïðÿìî íå ï³äïîðÿäêîâàíèõ 
¿é, …ïåâíîþ ì³ðîþ ñàìîäîñòàòí³õ, ñåãìåíòàðíèõ ñï³ëüíîò, áóëî íåïðèéíÿòíèì. Àäæå …âîíà íå ìîãëà 
íà âëàñíèé ðîçñóä ðîçïîðÿäæàòèñÿ âèðîáëåíîþ íà ö³é çåìë³ ïðîäóêö³ºþ, ùî íàëåæàëà ñåëÿíàì, çî-
êðåìà, â³ëüíî âèêîðèñòàòè öåé ðåñóðñ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ àìá³ö³éíèõ ïëàí³â ³íäóñòð³àë³çàö³¿, ïîêëèêà-
íèõ ð³çêî íàðîñòèòè ì³öü ïàðò³¿-äåðæàâè. 

Âèõîäèëî òàê, ùî â ïðîòèñòîÿíí³ äâîõ íåñóì³ñíèõ ì³æ ñîáîþ ñîö³àëüíèõ ñèñòåì îäíà ç íèõ ìàëà 
ïðèïèíèòè ³ñíóâàííÿ. Çáåðåæåííÿ ñ³ëüñüêèõ ñåãìåíòàðíèõ ñï³ëüíîò, íàâ³òü çà óìîâè ¿õ ìîäåðí³çàö³¿, 
âèìàãàëî ùîíàéìåíøå íàäàííÿ ïðîñòîðó äëÿ ñòàíîâëåííÿ â³ääèôåðåíö³éîâàíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ 
ñèñòåì, à çíà÷èòü – â³äìîâè â³ä òîòàëüíîãî êîíòðîëþ ïàðò³¿-äåðæàâè íàä ñóñï³ëüñòâîì òà ¿¿ íà-
ñòóïíîãî äåìîíòàæó. ²íøèì âàð³àíòîì ðîçâ’ÿçàííÿ ñèñòåìíîãî êîíôë³êòó áóëî íàñèëüíèöüêå ðóé-
íóâàííÿ ñåãìåíòàðíèõ ñï³ëüíîò ³ çàì³íà ¿õ âèðîáíè÷èìè îðãàí³çàö³ÿìè, ïîâí³ñòþ çàëåæíèìè â³ä 
ïàðò³¿-äåðæàâè. Ïðèðîäíî, ïðàâëÿ÷èé ðåæèì îáðàâ äðóãèé øëÿõ, ïðèð³êøè ñåëÿíñòâî íà íåìèíó÷³ 
é íåçë³÷åíí³ æåðòâè»50. «Â³éíà» òîòàë³òàðíî¿ ñèñòåìè îðãàí³çàö³¿ ñóñï³ëüñòâà ïðîòè ñ³ëüñüêèõ ñåã-
ìåíòàðíèõ ñï³ëü íîò çàê³í÷èëàñü ôàêòè÷íèì çíèùåííÿì îñòàíí³õ, à ðàçîì ³ç íèìè – çíèùåííÿì âå-
ëè÷åçíèõ ïëàñò³â íàðîäíî¿ êóëüòóðè. Íàéá³ëüøèõ âòðàò çàçíàëî óêðà¿íñüêå ñåëî ³ âåñü óêðà¿íñüêèé 
íàðîä.

Òà ÷è ìîæíà íà ö³é ï³äñòàâ³ ñòâåðäæóâàòè, ïðîäîâæóº Â. Êîñìèíà, ùî ãåíîöèä 1932-1933 ðð. 
áóâ ñïðÿìîâàíèé ëèøå ïðîòè óêðà¿íñüêîãî íàðîäó? Îïóáë³êîâàí³ íà ñüîãîäí³ äîêóìåíòè íå ñâ³ä÷àòü 
ïðî òå, ùî ñòâîðþâàëàñü ÿêàñü îêðåìà ñèñòåìà äëÿ âèíèùåííÿ ëþäåé çà åòí³÷íîþ, ÷è á³ëüø øèðî-
êîþ – íàö³îíàëüíîþ – îçíàêîþ. Ä³ÿëà çàãàëüíà äëÿ âñüîãî ÑÐÑÐ ñèñòåìà îðãàí³çàö³¿ ó âèãëÿä³ ïàðò³¿-
äåðæàâè. À íàéæîðñòîê³øèé òåðîð ãîëîäîì ñïðÿìîâóâàâñÿ íàñàìïåðåä ïðîòè òèõ ãðóï ñåëÿíñòâà, 
ÿê³ âèÿâëÿëè íàéìåíøó ïîñòóïëèâ³ñòü âëàä³, íàéìåíøå ï³ääàâàëèñÿ á³ëüøîâèöüê³é «îðãàí³çàö³¿», àëå 
ïðè öüîìó áóëè îñíîâíèìè âèðîáíèêàìè òîâàðíîãî õë³áà ³ â Ðîñ³éñüê³é ³ìïåð³¿, ³ â ÑÐÑÐ. Öå, áåçó-
ìîâíî, Óêðà¿íà òà çàñåëåíà ïåðåâàæíî óêðà¿íöÿìè Êóáàíü (ëèøå íà íèõ ïðèïàäàëî äî 2/5 ñîþçíèõ 
õë³áîçàãîò³âåëü), à òàêîæ êîçàöüê³ ðàéîíè Äîíó, Óðàëó é Çàõ³äíîãî Ñèá³ðó, ÿê ³ çàñåëåí³ â³äíîñíî ï³çíî 
(â ê³íö³ ÕV²²² – ñåðåäèí³ Õ²Õ ñò.), â ò.÷. óêðà¿íöÿìè ³ í³ìöÿìè, ðàéîíè Íèæíüîãî Ïîâîëæÿ òà Ï³âí³÷íîãî 
Êàçàõñòàíó. Òî æ ìîæíà ïîãîäèòèñü ³ç ðîñ³éñüêèìè ³ñòîðèêàìè Â.Ï. Äàí³ëîâèì òà ².ª. Çºëºí³íèì, ùî 
ãåíîöèä íå áóâ îáìåæåíèé óêðà¿íñüêèì ñåëÿíñòâîì, ùî «öå áóâ ãåíîöèä ð³âíîþ ì³ðîþ é ðîñ³éñüêîãî 
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ñåëÿíñòâà, ³ îñîáëèâî ñêîòàð³â òà õë³áîðîá³â Êàçàõñòàíó – êîðîòøå ñåëÿíñòâà âñ³õ ðåã³îí³â ³ ðåñïóáë³ê 
ÑÐÑÐ, îõîïëåíèõ ìàñîâèì ãîëîäîì».

Îäíàê, ñë³ä âðàõîâóâàòè é ³íøó îáñòàâèíó. Ñàìå âêàçàí³ âèùå ðåã³îíè, ÷åðåç ñâîþ âàæëèâ³ñòü ³ 
âîäíî÷àñ êóëüòóðíó ñâîºð³äí³ñòü, à, çíà÷èòü, ³ ïîë³òè÷íó «íåíàä³éí³ñòü», íàéá³ëüøå «íåïîêî¿ëè» âëàäó 
³ ñòàâàëè îá’ºêòàìè òåðîðó. ² íàâïàêè, ãîëîä ìåíøå òîðêíóâñÿ òèõ ðàéîí³â Ðîñ³¿, ó ÿêèõ, ïî-ïåðøå, 
ì³öíî ïàíóâàëà çð³âíÿëüíà ïåðåä³ëüíà îáùèíà, â³äíîñíî ëåãêî ïåðåòâîðåíà íà êîëãîñï – òàêó ñîá³ 
îäåðæàâëåíó îáùèíó, ³ ÿê³, ïî-äðóãå, òðàäèö³éíî ñïîæèâàëè õë³áà á³ëüøå, í³æ âèðîáëÿëè, à òîìó â³ä 
âëàäè çàëåæàëè á³ëüøå é «íåçðó÷íîñòåé» ¿é ñòâîðþâàëè ìåíøå. Òîáòî, ïðè ç’ÿñóâàíí³ âèòîê³â ãåíîöè-
äó ñë³ä îáîâ’ÿçêîâî âðàõîâóâàòè ³ êóëüòóðíó, à òî÷í³øå, êóëüòóðíî-öèâ³ë³çàö³éíó, ñïåöèô³êó â³äïîâ³äíèõ 
ðåã³îí³â. Òîä³ ñòàíóòü çðîçóì³ëèìè ³ ñïðàâæí³ ìàñøòàáè òðàãåä³¿ 1932-1933 ðîê³â, ÿê äëÿ êîæíîãî ³ç çà-
çíà÷åíèõ íàðîä³â îêðåìî, òàê ³ äëÿ ñâ³òîâî¿ êóëüòóðè â ö³ëîìó.

Òîìó, íå ïðîòèñòàâëÿþ÷è Óêðà¿íó ³íøèì ðåã³îíàì ÑÐÑÐ, ïîñòðàæäàëèì â³ä ãåíîöèäó, ïîñòà-
âèìî ïèòàííÿ äåùî ³íàêøå: ÷è ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî ãåíîöèä áóâ ñïðÿìîâàíèé áåçïîñåðåäíüî 
ïðîòè óêðà¿íñüêîãî íàðîäó (ÿê ³ áåçïîñåðåäíüî ïðîòè ³íøèõ íàðîä³â)? Â³äïîâ³äü íà íüîãî ìàº áóòè 
ïîçèòèâíîþ. Àäæå â³äáóâàëîñÿ íå ò³ëüêè ô³çè÷íå âèíèùåííÿ ì³ëüéîí³â óêðà¿íñüêèõ ñåëÿí. Îäíî÷àñíî 
ë³êâ³äîâóâàëèñÿ òðàäèö³éí³ ñåãìåíòàðí³ ñï³ëüíîòè ÿê îêðåì³ ñèñòåìè êîìóí³êàö³é. Äëÿ óêðà¿íñüêîãî 
íàðîäó öå ìàëî îñîáëèâå çíà÷åííÿ. ßêùî, ñêàæ³ìî, â Ðîñ³¿ íàö³îíàëüíà êóëüòóðà âïðîäîâæ ñòîë³òü 
ìàëà ³ íàðîäíèé, ³ äåðæàâíèé ïëàñòè, à òîìó ðóéíàö³ÿ ïåðøîãî ç íèõ íå ìàëà êàòàñòðîô³÷íèõ íàñë³äê³â 
äëÿ êóëüòóðè â ö³ëîìó, õî÷ äåùî é ã³ïåðòðîôóâàëà ¿¿ ñòðóêòóðó â á³ê «äåðæàâíîñò³», òî äëÿ Óêðà¿íè 
íàñë³äêè ãîëîäîìîðó áóëè ñïðàâä³ òðàã³÷íèìè. Â Óêðà¿í³ ÷åðåç ö³ëó íèçêó ³ñòîðè÷íèõ îáñòàâèí, çîêðå-
ìà, ïîë³åòí³÷íèé õàðàêòåð ì³ñò òà çàçâè÷àé ³íîåòí³÷íèé õàðàêòåð äåðæàâè, ñàìå ñåëî áóëî ïîñò³éíèì 
³ íàéá³ëüø íàä³éíèì õðàíèòåëåì óêðà¿íñüêîãî íàðîäíîãî äóõó é óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè. Óäàð ïî íüî-
ìó ïîðóøèâ ïðîöåñ ñïàäêîºìíîñò³ êóëüòóðè, äåôîðìóâàâ ìåíòàëüí³ ñòðóêòóðè ö³ëîãî íàðîäó, îáìå-
æèâ éîãî ìîæëèâîñò³ âïëèâàòè íà ñâ³òîâ³ ñïðàâè ³ íà ñâ³òîâó êóëüòóðó â ñó÷àñíîìó ãëîáàë³çîâàíîìó 
ñâ³ò³»51.

Îòæå, ÿêùî ïðîàíàë³çóâàòè ïîä³¿ 1932-1933 ðîê³â â Óêðà¿í³ âçàãàë³ òà íà Çàïîð³ææ³ çîêðåìà, ìè 
ïðèõîäèìî äî áåççàïåðå÷íîãî âèñíîâêó ïðî òå, ùî ïîä³¿ 1932-1933 ðîê³â ñë³ä ââàæàòè ãåíîöèäîì. 
Ïðèãàäàéìî âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ «ãåíîöèä», çàïðîïîíîâàíèé ïîëüñüêèì äîñë³äíèêîì, ïðîôåñîðîì 
ªëüñüêîãî óí³âåðñèòåòó Ð. Ëåìê³íèì. Â³äïîâ³äíî äî éîãî âèçíà÷åííÿ, «ãåíîöèä» (â³ä ãðåöüêîãî «genos» 
– ðàñà, ð³ä òà ëàòèíñüêîãî «cide» – âáèâñòâî), ÿêå îçíà÷àëî ñêîîðäèíîâàíèé ïëàí ö³ëåñïðÿìîâàíèõ ä³é 
ç ìåòîþ çíèùåííÿ îêðåìèõ ãðóï íàñåëåííÿ ÷è ö³ëèõ íàðîä³â. Ìåòîþ òàêîãî ïëàíó ìîæå ñòàòè ðóéíàö³ÿ 
ïîë³òè÷íèõ òà ñîö³àëüíèõ ³íñòèòóö³é, êóëüòóðè, ìîâè, íàö³îíàëüíèõ ïî÷óòò³â, ðåë³ã³¿, åêîíîì³÷íîãî 
³ñíóâàííÿ, íàö³îíàëüíèõ ãðóï òà ïîçáàâëåííÿ îñîáèñòî¿ áåçïåêè, ñâîáîäè, çäîðîâ’ÿ, äîñòî¿íñòâà 
òà íàâ³òü æèòòÿ ëþäåé, ùî íàëåæàòü äî öèõ ãðóï. Ãåíîöèä ñïðÿìîâàíèé ïðîòè íàö³îíàëüíî¿ ãðóïè 
ÿê þðèäè÷íî¿ îñîáè, òîáòî öå ä³¿, ñïðÿìîâàí³ ïðîòè ëþäåé íå ÿê ïðîòè ³íäèâ³ä³â, à ÿê ïðîòè ÷ëåí³â 
íàö³îíàëüíî¿ ñï³ëüíîòè. Äëÿ Ëåìê³íà ãåíîöèä – öå áàãàòîñòîðîííº ïîíÿòòÿ ñîö³àëüíîãî çíèùåí-
íÿ íàö³îíàëüíèõ ãðóï (íà â³äì³íó â³ä ³íøèõ àâòîð³â, çîêðåìà Êàòöà, ÿê³ çâóæóâàëè ãåíîöèä ëèøå äî 
àíòèñåì³òñüêèõ çëî÷èí³â)52.

ßêùî ïðîàíàë³çóâàòè êîæíå ïîëîæåííÿ âèõîäÿ÷è ç âèçíà÷åííÿ, çàïðîïîíîâàíîãî Ð. Ëåìê³íèì, 
òà ñïðîåêòóâàòè ¿õ íà óêðà¿íñüê³ ïîä³¿ 1932-1933 ðîê³â, îäåðæèìî ï³äòâåðäæåííÿ êîæíîãî ïóíêòó.

Ó ïîë³òè÷íèé ñôåð³:
– â óìîâàõ Ãîëîäîìîðó â³äáóëàñÿ ë³êâ³äàö³ÿ îñòàíí³õ çàëèøê³â âíóòð³øíüî¿ àâòîíîì³¿ ÓÑÐÐ ó 

ñêëàä³ Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó. Ó 1932-1933 ðîêàõ ñòàëî ãðàíè÷íî ÿñíî, ùî âñå, ùî ñòîñóºòüñÿ Óêðà¿íè, 
âèð³øóºòüñÿ ó Ìîñêâ³. Òà ãðóïà ðåñïóáë³êàíñüêî¿ åë³òè, ÿêà ïðàãíóëà ïîºäíàòè êîìóí³çì ç íàö³îíàëüíîþ 
³äåºþ (òàê çâàí³ «íàö³îíàë-êîìóí³ñòè»), áóëà çíèùåíà. Âñ³ ³íø³ ïîë³òè÷í³ ãðóïè, íåçãîäí³ ç ïîë³òèêîþ 
âèùî¿ ïàðò³éíî¿ âëàäè, âæå äàâíî áóëè ðîçãðîìëåí³. Íàñåëåííÿ â³ä÷óâàëî, ùî íàñóâàºòüñÿ íåáà÷åíà 
ðàí³øå äèêòàòóðà. Â ³íôîðìàö³¿ ÄÏÓ â³ä 10 ñ³÷íÿ 1933 ð. ïðî íàñòðî¿ ó Âàñèë³âñüêîìó ðàéîí³ çàçíà÷àëî-
ñÿ, ùî ³íñïåêòîð ñëóæáè ñîö³àëüíî¿ îñâ³òè Àðòåìåíêî, êðèòèêóþ÷è ðàäÿíñüêó ïðåññó, ãîâîðèâ: «Íàøè 
ãàçåòû òðóáÿò âñå îá îäíîì[,] ÷èòàåì òîëüêî íà÷àëî ãàçåòû äà êîíåö (÷òî äåëàåòñÿ çà ãðàíèöåé). 
Âñå[-]òàêè ëó÷øå áûëî áû[,] åñëè áû íåñêîëüêî òå÷åíèé ïèñàëè ãàçåòû». Òîé æå Àðòåìåíêî, êîìåí-
òóþ÷è àðåøò ó÷èòåëÿ Íàäºæñüêîãî çà àíòèðàäÿíñüêó àã³òàö³þ, ãîâîðèâ: «Äèêòàòóðà ïåðåðîæäàåòñÿ â 
äåñïîòèçì» (Äîê. ¹ 104).

Ó ñîö³àëüí³é ñôåð³:
– â³äáóâàâñÿ øèðîêîìàñøòàáíèé íàñòóï íà óêðà¿íñüêå ñåëÿíñòâî, áóëà âèëó÷åíà ç éîãî 

ñîö³àëüíî¿ ñòðóêòóðè, âèñëàíà, ðåïðåñîâàíà àáî ô³çè÷íî çíèùåíà íàéá³ëüø ï³äïðèºìëèâà, åêîíîì³÷íî 
ì³öíà ³ àâòîðèòåòíà ÷àñòèíà – òàê çâàí³ «êóðêóë³», à ïî÷àñòè é «ñåðåäíÿêè». Äîêóìåíò³â, ÿê³ íà ïðèêëàä³ 
Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³ ï³äòâåðäæóþòü öþ òåçó, ó êíèç³ äîñòàòíüî.
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Â åêîíîì³êî-îðãàí³çàö³éí³é ñôåð³:
– ñåëÿíñòâî ñïðèéíÿëî êîëåêòèâ³çàö³þ ÿê ïîâåðíåííÿ äî êð³ïàöòâà â éîãî íàéã³ðøîìó âèãëÿä³. 

Õë³áîçàãîò³âåëüí³ êàìïàí³¿ ïåðåòâîðèëèñÿ â ñóö³ëüí³ åêñïðîïð³àö³¿ çåðíà ³ ïðîäîâîëüñòâà. Òðàäèö³éíèé 
åêîíîì³÷íèé ñåëÿíñüêèé óêëàä, ÿêèé ´ðóíòóâàâñÿ íà ðèíêîâèõ â³äíîñèíàõ, áóâ çíèùåíèé. Â àðõ³âàõ 
çàëèøèëèñÿ äîêóìåíòè ÄÏÓ, ó ÿêèõ íà ï³äñòàâ³ äîíåñåíü ñåêñîò³â éäåòüñÿ ïðî íàñòðî¿ â ñåëÿíñüêîìó 
ñåðåäîâèù³ îáëàñò³. Äëÿ ïðèêëàäó íàâåäåìî äåê³ëüêà âèïàäê³â.

Ïî÷íåìî ç ôðàãìåíòó çâèíóâà÷óâàëüíîãî âèñíîâêó óïîâíîâàæåíîãî Âåëèêîòîêìàöüêîãî ðàé-
â³ää³ëó ÄÏÓ Êîãàíà â³ä 29 ñ³÷íÿ 1933 ð. ç ïðîïîçèö³ºþ ïðî óâ’ÿçíåííÿ Ä.Ô. Ñ³äàøà ó êîíöòàáîð³ íà 
8 ðîê³â: «…Ñèäàø Äìèòðèé Ôåäîòîâè÷ ïðîâîäèò àíòèñîâ[åòñêóþ] àãèòàöèþ, íàïðàâëåííóþ ê ñðûâó 
ïðîâîäèìûõ ìåðîïðèÿòèé Ñîâ. âëàñòüþ, ðàñïðîñòðàíÿÿ ñëóõè î òîì, ÷òî êîëõîçíèêè â ýòîì ãîäó ïî-
óìèðàþò ñ ãîëîäó, òàê êàê Ñîâ. âëàñòü çàáèðàåò âåñü õëåá, ÷òî êîëõîçû â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÿâëÿþòñÿ 
ïàíùèíîé è êîëõîçíèêè ðàáîòàþò êàê ðàíüøå ðàáû ó ïîìåùèêà, ïðèçûâàë êîëõîçíèêîâ íå ñäàâàòü 
õëåáîçàãîòîâêè, ãîâîðèë î òîì, ÷òî íóæíî âñå èìóùåñòâî êîëõîçà ðàçäàòü êðåñòüÿíàì, ÷òîáû êàæ-
äûé îáðàòíî âåë ñâîå õîçÿéñòâî îòäåëüíî, ÷åì ñòàðàåòñÿ âñÿ÷åñêè ïðîòèâîäåéñòâîâàòü ïðîâîäèìûì 
ñåëüõîçïîëèò. êàìïàíèÿì[,] â ÷àñòíîñòè[,] õëåáîçàãîòîâêàì è äð. ìåðîïðèÿòè[ÿì]» (Äîê. ¹ 114).

Â ³íøîìó äîêóìåíò³ ÄÏÓ – ñïåöçâåäåíí³ ïî Âàñèë³âñüêîìó ðàéîíó â³ä 20 ãðóäíÿ 1932 ð çàçíà÷å-
íî: «Ó ñàïîæíèêà Ãðèãîðåíêî Ñòåïàíà[,] æèòåëÿ ñåëà Êàðà÷åêðàê[,] íàõîäèëèñü æèòåëè ýòîãî ñåëà[,] 
êîëõîçíèêè Äèòþê Êîíäðàòèé, Ñëþñàðåíêî Òðîôèì è Ãðèãîðåíêî Âëàäèìèð, êîòîðûå âåëè ðàçãî-
âîð ìåæäó ñîáîé ñëåäóþùèé: «Î÷åíü ñêâåðíî æèòü òåïåðü. Â êðåïîñòíîå âðåìÿ ãîðàçäî ëó÷øå æè-
ëîñü, ïîòîìó ÷òî òîãäà îäíó íåäåëþ ðàáîòàëè íà ïàíà[,] à îäíó ñåáå. Òîãäà êðåñòüÿíèí èìåë âîëû, 
êîðîâû è ñâèíåé[,] à ñåé÷àñ ïðè ñîöèàëèçìå òàêîì æèòü íåâîçìîæíî. Ñåëÿíå óæå íè÷åãî íå èìåþò» 
(Äîê. ¹ 103).

Ó äîïîâ³äí³é çàïèñö³ ðàéóïîâíîâàæåíîãî ÄÏÓ êåð³âíèêàì Íîâîçëàòîï³ëüñüêîãî ðàéîíó â³ä 1 
æîâòíÿ 1933 ð. ïðî ïîðÿäêè â êîëãîñïàõ ðàéîíó â óìîâàõ, êîëè Ãîëîäîìîð ï³øîâ íà ñïàä, ãîâîðèòüñÿ: 
«Ïî Ðàòíäîðôñêîìó ñ/ñîâåòó: Ïîä ðóêîâîäñòâîì ïðåäñåäàòåëÿ ñ[åëüñêîãî]/ñ[îâåòà] Ôèëüäøòåéíà è 
ñåêðåòàðÿ ïàðò. ÿ÷åéêè Îëüìàíà, íà÷. îõðàíû Âåðëèíñêèé ïðèìåíÿåò ôèçè÷åñêèå ìåòîäû âûãîíà íà 
ðàáîòó êîëõîçíèêîâ[,] íå âûõîäÿùèõ íà ðàáîòó:

Â ïåðâûõ ÷èñëàõ îêòÿáðÿ, ïî ðàñïîðÿæåíèþ óêàçàííûõ, íà÷. îõðàíû Âåðëèíñêèé ïðåäëîæèë 
äîì ðàáîòíèöå Àìáëèöîâîé Íàòàëêå Ñåðãååâíå âûéòè íà ðàáîòó, ïîñëåäíÿÿ îòâåòèëà: «ß îòâåäó êîðî-
âó äîìîé è âûéäó ðàáîòàòü â êîëõîç», ïîëó÷èâ íåóäîâëåòâîðèòåëüíûé îòâåò, Âåðëèíñêèé åå àðåñòîâàë 
è ïðåïðîâîäèë â ñ[åëüñêèé]/ñ[îâåò], ïîñëå ïðîäîëæèòåëüíûõ ïåðåãîâîðîâ â ñ[åëüñêîì]/ñ[îâåòå] îíà 
áûëà èç ïîä ñòðàæè îñâîáîæäåíà, âûéäÿ èç ñ[åëüñêîãî]/ñ[îâåòà] è íàïðàâèâøèñü ê ñåáå äîìîé, îíà 
áûëà äîãíàíà Âåðëèíñêèì è òóò æå îí åå íà÷àë èçáèâàòü êóëàêàìè è êíóòîì â ñïèíó, ïîäíÿëàñü øó-
ìèõà[,] âîêðóã êîòîðûõ ñîáðàëàñü òîëïà êîëõîçíèêîâ, óêàçàííàÿ òîëïà áûëà ñèëüíî âîçìóùåíà äåé-
ñòâèÿìè Âåðëèíñêîãî è âûçâàëî ðÿä ðàçãîâîðîâ ñî ñòîðîíû óêàçàííûõ, î òîì, ÷òî óæå íà÷èíàþò ïîä 
ñèëó îðóæèÿ, êíóòà è êóëàêà âûãîíÿòü êîëõîçíèêîâ íà ðàáîòó» (Äîê. ¹ 201).

²íôîðìàö³éíå çâåäåííÿ ðàéóïîâíîâàæåíîãî ÄÏÓ ïî Ìèõàéë³âñüêîìó ðàéîíó ïðî íàñòðî¿ â ñåëàõ 
â³ä 22 ëèïíÿ 1933 ð. ñâ³ä÷èòü: «×ëåí êîëõîçà «Øëÿõ Èëüè÷à» Àðèñòàðõîâ Ìàðê, ñåðåäíÿê, ñðåäè ïðè-
ñóòñòâóþùèõ ñêàçàë: «Åñëè áû íàéòè òîãî ÷åëîâåêà, êòî õîòåë ñîâåòñêîé âëàñòè è ñïðîñèòü ó íåãî, íó 
êàê íðàâèòüñÿ òåáå ñîâ[åòñêàÿ] âëàñòü èëè íåò, ÿ óâåðåí, ÷òî îí òîæå áûë áû ñî ìíîé ñîãëàñåí, ðàçâå 
ýòî âëàñòü[?], ýòî ìó÷èòåëè, îíè òîëüêî ìó÷àþòü ëþäåé, âîò æèçíü íàñòàëà» (Äîê. ¹ 198).

Ïîä³áíèõ îö³íîê êîëåêòèâ³çîâàíîãî ñåëà â óìîâàõ Ãîëîäîìîðó 1932-1933 ðîê³â ñåëÿíàìè ³ 
ñ³ëüñüêèìè ³íòåë³ãåíòàìè, ÿê íîâîãî êð³ïàöòâà, ÷èòà÷ çíàéäå â êíèç³ äîñòàòíüî, ùîá çðîçóì³òè, ùî 
âîíè â³äáèâàþòü æèòòºâ³ ðåàë³¿.

Ó ïèòàíí³ ùîäî çì³íè ñêëàäó íàñåëåííÿ ðåã³îíó:
– ÷àñòèíà íàñåëåííÿ â ðåçóëüòàò³ ïîë³òèêè øòó÷íîãî ìàñîâîãî ãîëîäó áóëà çíèùåíà, ÷àñòèíà 

ðåïðåñîâàíà ÷è âèñåëåíà. Öå áóëà êàðà çà íåïîêîðó, çà íåáàæàííÿ ïðèéíÿòè á³ëüøîâèöüêèé ðåæèì. 
Ñåêðåòàð ÖÊ ÊÏ(á) Óêðà¿íè, ñåêðåòàð Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî îáêîìó Ì. Õàòàºâè÷ âèñëîâèâñÿ â 1933 ð. 
ãðàíè÷íî â³äâåðòî: «Ì³æ ñåëÿíàìè ³ íàøîþ âëàäîþ òî÷èòüñÿ æîðñòîêà áîðîòüáà. Öå áîðîòüáà íà 
ñìåðòü. Öåé ð³ê ñòàâ âèïðîáóâàííÿì íàøî¿ ñèëè ³ ¿õíüî¿ âèòðèâàëîñò³. Ãîëîä äîâ³â ¿ì, õòî òóò õàçÿ¿í. Â³í 
êîøòóâàâ ì³ëüéîíè æèòò³â, àëå êîëãîñïíà ñèñòåìà áóäå ³ñíóâàòè çàâæäè. Ìè âèãðàëè â³éíó!»53.

Àëå çàïîð³çüêà çåìëÿ áóëà çàíàäòî áàãàòà ³ áëàãîäàòíà, ùîá çàëèøàòèñÿ ïóñòêîþ. Äî òîãî æ, êî-
ìóñü ñë³ä áóëî ïðàöþâàòè íà äåðæàâó, âèðîùóâàòè íîâ³ âðîæà¿. Íà ì³ñöå ïîìåðëèõ, âèñåëåíèõ ³ òèõ, ùî 
âòåêëè â³ä ãîëîäíî¿ ñìåðò³, ó çàïóñò³ë³ ñåëà, ÿê ³ íà ïî÷àòêó 20-õ ðð., ïðèâîçèëè ïåðåñåëåíö³â ç ³íøèõ 
ðåã³îí³â, ó á³ëüøîñò³ ñâî¿é, ç-ïîçà àäì³í³ñòðàòèâíèõ ìåæ Óêðà¿íè. Ì. Õàòàºâè÷ 2 êâ³òíÿ 1933 ð. ó ñâî¿é 
³íôîðìàö³¿ äî ÖÊ ÂÊÏ(á) ïèøå ïðî «çíà÷íó ê³ëüê³ñòü ïîêèíóòèõ æèòëîâèõ áóä³âåëü, ÿê³ ðîçâàëþþòü-
ñÿ» ³ ó çâ’ÿçêó ç öèì íåîáõ³äí³ñòü ïåðåñåëåííÿ54. Òàê, äî Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ íàïðèê³íö³ ãðóäíÿ 
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1933 ð. áóëî ïåðåñåëåíî 6579 ãîñïîäàðñòâ ç Á³ëîðóñ³¿ ³ çàõ³äíèõ ðåã³îí³â Ðîñ³¿ ³ 2600 ãîñïîäàðñòâ ç 
×åðí³ã³âñüêî¿ ³ Êè¿âñüêî¿ îáëàñòåé55. 

Ïåðåñåëåíñüêà ïîë³òèêà áóëà ïîñï³øíîþ ³ íåïðîäóìàíîþ. Áàãàòî ïåðåñåëåíö³â ï³ä ÷àñ Äðóãî¿ 
Ñâ³òîâî¿ â³éíè ïîâåðíóëèñÿ äî ñâî¿õ ïîïåðåäí³õ îñåëü, â Óêðà¿í³ çàëèøèëàñÿ ëèøå íåçíà÷íà ÷àñò-
êà ì³ãðàíò³â. ×àñòèíà ïåðåñåëåíèõ áóëà ïðèðå÷åíà íà âèìèðàííÿ. Òàê, çîêðåìà ñòàëîñÿ ç ïåðåñå-
ëåíöÿìè ç Óçáåêèñòàíó, ïðî ÿêèõ çãàäóº êîëèøí³é ìåøêàíåöü Ïðèàçîâñüêîãî ðàéîíó Øåïåëü Â³êòîð 
Ìàêñèìîâè÷, 1925 ð.í.: «… Êîíåö çèìû. Åùå çåìëÿ íå ïðîáóäèëàñü. Ëåäêîì ñõâàòûâàþòñÿ êàëþæè. 
Ïî óëèöå áðåäåò âàòàãà â ñòåãàíûõ âàòíûõ õàëàòàõ, â íåïðèâû÷íûõ ãîëîâíûõ óáîðàõ, ñòóïíè íîã ïîðå-
çàíû ëüäîì, áîñûå. Îñòàíàâëèâàþòñÿ âîçëå êàæäîãî äâîðà, ïðîòÿãèâàþò ðóêè – ïðîñÿò áåçìîëâíî. 
Íàì, ðåáÿòíå, íå ïîíÿòíî êòî òàêèå – áîèìñÿ è óáåãàåì. Ïîçæå ðîäèòåëè ñêàæóò – ýòî òàêîé íàðîä 
– óçáåêè.

×òî èõ ñîðâàëî ñ ðîäíûõ ìåñò è êèíóëî â íåâèäàííûé ïóòü?! ×òî èñêàëè â íàøèõ êðàÿõ?».
Ïåðåñåëåííÿ ïðîäîâæóâàëîñÿ ³ âïðîäîâæ íàñòóïíèõ ðîê³â. Íîâîñåëè, íå ïîâ’ÿçàí³ ç ³ñòîðè÷íèì 

ìèíóëèì ³ òðàäèö³ÿìè êðàþ, ââàæàëèñÿ íåçäàòíèìè íà îï³ð, ëîÿëüí³øèìè äî âëàäè ³ ãîòîâèìè íà 
ñï³âðîá³òíèöòâî ç íåþ. Òèì ñàìèì âëàäà çàâåðøóâàëà ðîçñåëÿíþâàííÿ çàïîð³çüêîãî êðàþ ³ íàäîâãî 
óòâåðäèëà â ðåã³îí³ êîìóí³ñòè÷íèé ðåæèì. 

Ó ðåë³ã³éíî-êóëüòóðí³é ñôåð³:
– Ãîëîäîìîð ñóïðîâîäæóâàâñÿ ë³êâ³äàö³ºþ òèõ ïîñòóïîê ó íàö³îíàëüí³é ïîë³òèö³, íà ÿê³ á³ëüøîâèêè 

ï³øëè ïî â³äíîøåííþ äî óêðà¿íö³â òà íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí ó 20-ò³ ðîêè. Ó ðîçïàë³ ãîëîäó 14 ãðóäíÿ 
1932 ð. Ñòàë³í ³ Ìîëîòîâ ï³äïèñàëè ïîñòàíîâó ïðî ïðèïèíåííÿ óêðà¿í³çàö³¿. Öå àâòîìàòè÷íî îçíà÷à-
ëî ïîâåðíåííÿ äî êóðñó íà ðóñèô³êàö³þ. Ì³ñöåâå ïàðò³éíî-ðàäÿíñüêå êåð³âíèöòâî ïðèéíÿëî öþ íà-
ñòàíîâó áåç ïîì³òíîãî îïîðó. 28-30 ãðóäíÿ 1933 ð. íà ²²² ðàéîíí³é ïàðòêîíôåðåíö³¿ Âàñèë³âñüêîãî 
ðàéîíó, ÿêà â³äáóâàëàñÿ íàïðèê³íö³ ãðóäíÿ 1933 ðîêó, ñåðåä ³íøèõ ïèòàíü, éøëîñÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü 
îðãàí³çàö³¿ ðîñ³éñüêèõ øê³ë äëÿ ñ³ìåé ïåðåñåëåíö³â, ÿê³ ïðè¿õàëè â ñåëà, äå âèìåðëî óêðà¿íñüêå íàñå-
ëåííÿ (Äîê. ¹ 205).

×èòà÷ çíàéäå áàãàòî äîêóìåíò³â, äå éäåòüñÿ ³ ïðî áðóòàëüíå ñòàâëåííÿ äî íàö³îíàëüíèõ ïî÷óòò³â 
åòí³÷íèõ í³ìö³â, ºâðå¿â, áîëãàð òà ïðåäñòàâíèê³â ³íøèõ íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí ðåã³îíó. Íàö³îíàëüí³ 
ðàéî íè ³ ñ³ëüðàäè îãîëîøóâàëèñÿ «ãí³çäàìè íàö³îíàë³çìó ³ àíòèðàäÿíùèíè», ïîò³ì áóëè ë³êâ³äîâàí³, à 
¿õ ïàðò³éíî-ðàäÿíñüêå êåð³âíèöòâî ðåïðåñîâàíå.

Æèòåë³ ðåã³îíó äîáðå ðîçóì³ëè, ùî â³äáóâàºòüñÿ ðàäèêàëüíà çì³íà â íàö³îíàëüí³é ïîë³òèö³. Òàê, íà 
äîïèò³ â ÄÏÓ, ùî â³äáóâñÿ 22 ãðóäíÿ 1922 ð., ðîá³òíèê Ñ. Ãëóùåíêî âèçíàâ, ùî â³í ó ïðèñóòíîñò³ ðîá³òíèê³â 
ãîâîðèâ: «Ñêðûïíèê çàñòðåëèëñÿ ïîòîìó, ÷òî îí íå â ñèëàõ áûë ïåðåíåñòè çàæèìà Óêðàèíñêîãî íàðî-
äà, âñåõ íåïîðÿäêîâ è ïðèäóøåíèå Óêðàèíñêîé íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêè» (Äîê. ¹ 204).

Ãîëîäîìîð ñóïðîâîäæóâàâñÿ çàêðèòòÿì õðàì³â, ãîí³ííÿìè íà äóõ³âíèöòâî ³ ðåë³ã³éí³ ãðîìà-
äè ð³çíèõ êîíôåñ³é. Ñåðåä âîðîã³â ðàäÿíñüêî¿ âëàäè ïîðÿä ç ìàõíîâöåì, ïåòëþð³âöåì ³ öàðñüêèì 
îô³öåðîì ó íàøîìó êðà¿ á³ëüøîâèêè ïîñò³éíî íàçèâàëè ïðåäñòàâíèê³â äóõ³âíèöòâà. 

Ëèøå îäèí ïðèêëàä ç Äîïîâ³äíî¿ çàïèñêè ðàéîííîãî óïîâíîâàæåíîãî ÄÏÓ ïî Íîâîçëàòîï³ëü-
ñüêîìó ðàéîíó â³ä 11 æîâòíÿ 1933 ð. «Ïî Ðàòíäîðôñêîìó ñ/ñîâåòó: Â äåíü ðåëèãèîçíîãî ïðàçäíèêà 
«Éîéì-ãàêèïóð» âìåñòî ïðîâåäåíèÿ ìàññîâîé ðàáîòû ïðåäñåäàòåëü ñ[åëüñêîãî]/ñ[îâåòà] Ôèëüäøòåéí 
ñîâìåñòíî ñ íà÷. îõðàíû Âåðëèíñêèì[,] ñâîåâðåìåííî ñîãëàñîâàâ âîïðîñ ñ ñåêðåòàðåì ïàðò. ÿ÷åéêè 
Îëüìàíûì[,] ÿâèëèñü â äîì[,] ãäå ïðîèñõîäèëî ìîëåíèå âåðóþùèõ, ãäå ïîä óãðîçîé àðåñòà âñåõ ìîëÿ-
ùèõñÿ ïðåäëîæèëè ïîñëåäíèì íåìåäëåííî ïðåêðàòèòü ìîëåíèå è îñòàâèòü ïîìåùåíèå, Ôèëüäøòåéí 
ïîëó÷èë îòâåò îò ìîëÿùèõñÿ: «×òî îíè íå ðàçîéäóòñÿ» âòîðè÷íî ïðåäëîæèë ïîä óãðîçîé îðóæèÿ è åñëè 
ìîëÿùèåñÿ íå ðàçîéäóòñÿ[,] òàêîâûå áóäóò íàïðàâëåíû â Í.-Çëàòîïîëüñêèé ðàéàïïàðàò ÃÏÓ, ïîëó-
÷èâ òàêæå îòâåò îò ìîëÿùèõñÿ, ÷òî îíè íå ðàçîéäóòñÿ[,] Ôèëüäøòåéí íàñòîÿë è ïîñëå íåîäíîêðàòíûõ 
óãðîç ìîëÿùèåñÿ áûëè ðàçîãíàíû» (Äîê. ¹ 201).

Îòæå, â õîä³ êîëåêòèâ³çàö³¿ ³ Ãîëîäîìîðó 1932-1933 ðîê³â æèòòºâèé óêëàä ñåëÿíñòâà, ÿêèé 
´ðóíòóâàâñÿ íà ³íäèâ³äóàëüí³é ïðàö³, ðèíêîâèõ â³äíîñèíàõ, òðàäèö³ÿõ ñòàðîâèíè, ãëèáîê³é ðåë³ã³éíîñò³, 
êàðäèíàëüíî çì³íèâñÿ. Ùîá âèæèòè ô³çè÷íî, ñåëÿíè çìóøåí³ áóëè ïðèéíÿòè íîâèé óêëàä ³ á³ëüøîâèöüêèé 
ðåæèì, ùî éîãî óòâåðäæóâàâ, çàñâî¿òè ïèñàí³ é íåïèñàí³ ïðàâèëà ñï³âæèòòÿ ç öèì ðåæèìîì. Íà 
îðãàí³çîâàíèé îï³ð çàïîð³çüêå ñåëÿíñòâî íà ïî÷àòêó 30-õ ðîê³â áóëî íåçäàòíå. Öå áóëî çðîçóì³ëî âæå 
òîä³, ó 1932-1933 ðîêàõ. Æèòåëü ñåëà Âàñèë³âêà Ìàëàõ³â, êîìåíòóþ÷è ïî÷àòîê õ³áîçàãîò³âåëü 1933 ð., 
ãîâîðèâ: «Â òåêóùóþ çèìó íåìàëî ïîãèáíåò îò ãîëîäà äåòåé è ñòàðèêîâ. Òåïåðü óæå íàáëþäàþòñÿ 
ëþäè[,] ïóõíóùèå îò íåäîåäàíèÿ[,] à ÷òî áóäåò äàëüøå. Ïðîòåñòîâ è âûñòóïëåíèé ñî ñòîðîíû íàðîäà 
ÿ íèêàêèõ íå îæèäàþ. Íàðîä ñîâåðøåííî ïîðàáîùåí è ïðèäàâëåí. Ïðåæíèõ ëþäåé, êîòîðûå êîãäà-òî 
ñìåëî ëåçëè íà øòûêè – òåïåðü íåò. Íûíåøíèé íàðîä ãîëîäàåò, ïóõíåò îò íåäîåäàíèÿ. Áóäóò ïîäûõàòü 
è áóäóò ìîë÷àòü» (Äîê. ¹ 104).
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Âîíè ìîâ÷àëè, áî çà ñïèíîþ áóâ æàõ ãåíîöèäó, ÿêèé ¿ì âäàëîñÿ ïåðåæèòè, àëå ÿêèé ïàðàë³çóâàâ 
¿õ âîëþ ³ ñêîâóâàâ ñâ³äîì³ñòü. Ñóñï³ëüñòâî, ùî ñêëàëîñÿ â Óêðà¿í³ â ðàäÿíñüêèõ óìîâàõ, ³ñòîðèêè õà-
ðàêòåðèçóþòü ÿê ï³ñëÿãåíîöèäíå, ïîñòãîëîäîìîðíå. Äëÿ öüîãî º âñ³ ï³äñòàâè. Ìè æèâåìî â öüîìó 
ñóñï³ëüñòâ³ ³ ïîâèíí³ ïðî öå ïàì’ÿòàòè. ² ðîáèòè âèñíîâêè, ùîá òðàãåä³ÿ íå ïîâòîðèëàñÿ, ùîá âîíà çà-
ëèøèëàñÿ ëèøå â ïàì’ÿò³, ÿêà çàâæäè ç íàìè.

Ñàìå äëÿ öüîãî ³ íàïèñàíà öÿ êíèãà. 
*

* *
Âèñëîâëþºìî ïîäÿêó øèðîêîìó êîëó ëþäåé, ÿê³ ïðàöþâàëè íàä óêëàäàííÿì òà óïîðÿäêóâàííÿì 

Çàïîð³çüêîãî îáëàñíîãî òîìó Íàö³îíàëüíî¿ êíèãè ïàì’ÿò³ æåðòâ Ãîëîäîìîðó â Óêðà¿í³.
Êðîï³òêó ðîáîòó ç îáðîáêè Êíèã ðåºñòðàö³¿ àêò³â ãðîìàäÿíñüêîãî ñòàíó òà óïîðÿäêóâàííÿ 

Ìàðòèðîëîãó çä³éñíèëè ñï³âðîá³òíèêè Äåðæàâíîãî àðõ³âó Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³ ï³ä êåð³âíèöòâîì äèðåê-
òîðà Î.Ñ. Òåäººâà: Î.Â. Ñàâðàíîâà, Î.Ã. Âåëè÷êî, Â.Î. Áîíäàð, ñòóäåíòè òà âèêëàäà÷³ ³ñòîðè÷íîãî ôà-
êóëüòåòó Çàïîð³çüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ï³ä êåð³âíèöòâîì äåêàíà, äîöåíòà Â.Ã. Òêà÷åíêà.

Îáðîáêîþ, óïîðÿäêóâàííÿì òà óêëàäàííÿì êîëåêö³¿ äîêóìåíò³â çàéìàëèñÿ äîêòîð ³ñòîðè÷íèõ 
íàóê, ïðîôåñîð Çàïîð³çüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó Î.Ì. ²ãíàòóøà òà ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò 
ì³ñüêîãî äåðæàâíîãî àðõ³âó À.ª. ²ãíàòóøà.

Íàä óïîðÿäêóâàííÿì ñâ³ä÷åíü î÷åâèäö³â ïðàöþâàëè äîöåíò Çàïîð³çüêîãî íàö³îíàëüíîãî 
óí³âåðñèòåòó ².Ì. Øóãàëüîâà òà àñï³ðàíò êàôåäðè íîâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè Î.Ô. Øòåéíëå.

Ë³òåðàòóðíå ðåäàãóâàííÿ òà îáðîáêó òåêñòó çä³éñíèëà çàâ³äóâà÷ êàôåäðè óêðà¿íîçíàâñòâà 
Çàïîð³çüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó êàíäèäàò ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê, äîöåíò Î.Î. Ñòàäí³÷åíêî.

Ùèðà ïîäÿêà ñëóæáîâöÿì Çàïîð³çüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ³ ðàéîííèõ àäì³í³ñòðàö³é 
Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³, ó÷íÿì çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ñï³âðîá³òíèêàì ðàéîííèõ á³áë³îòåê 
òà êåð³âíèêàì ³ ñëóæáîâöÿì ñ³ëüñüêèõ ðàä çà ïðîâåäåíó ïîøóêîâó ðîáîòó.

Îêðåìî âèñëîâëþºìî âäÿ÷í³ñòü íàóêîâîìó ñï³âðîá³òíèêó êðàºçíàâ÷îãî ìóçåþ ì. Ìåë³òîïîëü 
Â. Òèìîôåºâó, äîñë³äíèêó ç ×åðí³ã³âñüêîãî ðàéîíó Ì. ªðåìåíêó, îáëàñíîìó íàóêîâî-ðåäàêö³éíîìó 
ï³äðîçä³ëó «Ðåàá³ë³òîâàí³ ³ñòîð³ºþ» ï³ä êåð³âíèöòâîì Ï.Ï. Ðåáðà, ÷ëåíàì åòíîãðàô³÷íèõ åêñïåäèö³é ï³ä 
êåð³âíèöòâîì î. Þð³ÿ Ìèöèêà (Êè¿â), ñï³âðîá³òíèêàì ìóçåþ-ñàäèáè ³ì. Ïîïîâà (ì. Âàñèë³âêà Çàïîð³çüêî¿ 
îáëàñò³) òà êåð³âíèöòâó êðàºçíàâ÷îãî ìóçåþ (ì. Òîêìàê Çàïîð³çüêî¿ îáë.) çà íàäàí³ ìàòåð³àëè òà äîïî-
ìîãó ïðè ñòâîðåíí³ çá³ðíèêà.

Ç îñîáëèâîþ âäÿ÷í³ñòþ çâåðòàºìîñÿ äî î÷åâèäö³â ïîä³é, ÿê³ äàëè ö³íí³ ñâ³ä÷åííÿ ïðî òðàãåä³þ 
Ãîëîäîìîðó 1932-1933 ðîê³â íà òåðèòîð³¿ íàøîãî êðàþ. 
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ïåðèòîí³ò ï³ñëÿ âèðàçêè øëóíêà
Áàá³í ²âàí Àíòîíîâè÷, 59, 
ïåíñ., ðîñ., 15.01.1932, àñòìà 
áðîíõ³àëüíà
Áàãäàíîâ ßê³â Îíèñèìîâè÷, 
45, ðîá³òí., ðîñ., 28.04.1932, 
äåêîìïåíñîâàíèé òóáåðêóëüîç 
ëåãåí³â
Áàêàé Ïåòðî Àíòîíîâè÷, 19, ðîá³òí., 
ðîñ., 17.04.1932, ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Áàêàðäæèºâ Ô³ë³ïï íå âêàç., 76, 
ñòîðîæ, áîëã., 12.04.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
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Áàëàãóë Ëåâ Íàóìîâè÷, 3, íà óòðèì., 
ºâð., 23.10.1932, ÷åðåâíèé òèô
Áàëåíêîâ Òèð. íå âêàç., 45, 
ðîá³òí., ðîñ., 25.10.1933, ïðîëîì 
÷åðåïà ç ïîøêîäæåííÿì ãîëîâíîãî 
ìîçêó
Áàðàí³÷åíêî Òåòÿíà Êóçüì³âíà, 
2, íà óòðèì., ðîñ., 25.08.1932, 
ïðîíîñ êðèâàâèé
Áàðàõîâ Ãðèãîð³é íå âêàç., 43, 
ðîá³òí., óêð., 26.03.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ ï³ñëÿ òÿæêîãî ãðèïó
Áàñàíñüêà Îëåêñàíäðà íå 
âêàç., 76, ñëóæá., óêð., 27.02.1932, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Áàñèñòî Âîëîäèìèð íå âêàç., 
58, ³íâàë³ä, óêð., 01.06.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Áàóåð Ãåíð³õ íå âêàç., íå 
âêàç., íå âêàç., í³ì., 16.06.1932, 
òóáåðêóëüîç
Áàóåð Àí³òà Àäàì³âíà, 6, 
ðîá³òí., ðîñ., 28.02.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Áàóðàò Â³êòîð íå âêàç., 1 ì., 
ðîá³òí., ðîñ., 25.03.1933, 
âèñíàæåííÿ â³ä íåäî¿äàííÿ
Áàøåºâ ²ëëÿ íå âêàç., 75, 
áåçð³äí., íå âêàç., 20.03.1933, 
àðòåð³îñêëåðîç, ì³îêàðäèò, 
îñëàáëåííÿ õàð÷óâàííÿ
Áåçð³äíàÿ Îëåêñàíäðà 
ªôèì³âíà, 83, ñëóæá., ðîñ., 
04.11.1933, ïåðåðîäæåííÿ 
ñåðöåâîãî ì'ÿçó
Áåçðîäíèé Ïîòàï íå âêàç., 84, íà 
óòðèì., ðîñ., 01.08.1933, ñòàð³ñòü
Áåçðóêîâ Êîñòÿíòèí íå âêàç., 
53, ðîá³òí., ðîñ., 02.04.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöåâîãî ì'ÿçó
Áåçðóêîâà Ñîô³ÿ íå âêàç., 51, íå 
âêàç., ïîë., 27.09.1933, çàïàëåííÿ 
íèðîê
Áåçðó÷êî ²âàí íå âêàç., 62, ðîá³òí., 
ðîñ., 03.03.1933, ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Áåçñîíîâ Ãðèöüêî Ôåäîðîâè÷, 
20, ðîá³òí., íå âêàç., 20.06.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Áåçñîíîâ ²âàí íå âêàç., 74, 
ïåíñ., ðîñ., 23.05.1933, ðàê 
ñòðàâîõîäó, ñòàðå÷èé ìàðàçì
Áåçñîíîâ Ïåòðî íå âêàç., 
69, ñëóæá., ðîñ., 09.03.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Áåçñîíîâ ªôèì Ìèõàéëîâè÷, 
90, íåïðàöåçäàò., íå âêàç., 
11.06.1933, ñòàðå÷èé ìàðàçì
Áåçñîíîâ Êèðèëî ²âàíîâè÷, 85, 
íå âêàç., ðîñ., 19.02.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Áåçñîíîâ Òðèôîí Ìèðîíîâè÷, 
85, ðîá³òí., ðîñ., 05.06.1932, 
â³êîâèé ìàðàçì

Áåçñîíîâà Äàð’ÿ íå âêàç., 65, 
ðîá³òí., íå âêàç., 31.07.1933, 
îñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Áåçñîíîâà Êñåí³ÿ íå âêàç., 80, 
ïåíñ., ðîñ., 10.03.1933, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Áåçñîíîâà Ìàð³ÿ íå âêàç., 56, 
ðîá³òí., ðîñ., 09.02.1933, âòðàòà 
êðîâ³, âáèâñòâî
Áåçñîíîâà Ôåîäîñ³ÿ íå âêàç., 
72, íà óòðèì., ðîñ., 16.06.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ, ì³îêàðäèò
Áåçñîíîâà ªëèçàâåòà 
Ìèòðîôàí³âíà, 54, ðîá³òí., ðîñ., 
14.06.1932, âèñèïíèé òèô
Áåçóõîâ Æîðæ ²âàíîâè÷, 6 ì., íå 
âêàç., ðîñ., 03.06.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Áåëàø Ïåòðî íå âêàç., 19, 
áåçð³äí., íå âêàç., 27.03.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ, îñëàáëåííÿ 
õàð÷óâàííÿ
Áåëàø Ïåòðî íå âêàç., 20, 
áåçð³äí., íå âêàç., 27.03.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Áºëàÿ Ç³íà¿äà Ôåäîð³âíà, 90, íå 
âêàç., ðîñ., 01.12.1933, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Áºëºâîé íå âêàç. íå âêàç., 35, 
íåâ³äîìèé, íå âêàç., 02.02.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Áºëèêîâ Ëåîí³ä íå âêàç., 
3, ðîá³òí., ðîñ., 06.03.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Áºë³÷êèí Ïåòðî íå âêàç., 
59, ðîá³òí., ðîñ., 12.01.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áåë³êîâ Ëàâðåíò³é íå âêàç., 
50, ðîá³òí., ðîñ., 19.10.1932, ðàê 
ïå÷³íêè
Á³ëîáîðîäîâà Îëåíà íå âêàç., 
23, ðîá³òí., ºâð., 13.06.1932, 
àïåíäèöèò
Á³ëîãóðîâà Ãàëèíà íå âêàç., íå 
âêàç., ðîá³òí., íå âêàç., 20.07.1933, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Á³ëîêîííèé Ãðèãîð³é 
Â³êòîðîâè÷, 22, íå âêàç., íå âêàç., 
04.02.1932, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Áºëîóñîâ Ïàâëî íå âêàç., 5, 
ðîá³òí., ðîñ., 04.05.1933, ìåí³íã³ò
Áºëîóñîâ Îëåêñ³é íå âêàç., 43, 
ðîá³òí., ðîñ., 27.07.1932, â³ä óäàðó 
åëåêòðè÷íèì ñòðóìîì
Áºëîóñîâ ²âàí íå âêàç., 86, ðîá³òí., 
ðîñ., 07.02.1933, ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Áºëîóñîâà ªâãåí³ÿ íå âêàç., 
35, ðîá³òí., ðîñ., 18.03.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Áºëîóñîâà Òàìàðà íå âêàç., 
1, áåçðîá³òí., ðîñ., 05.04.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ, îñëàáëåííÿ 
õàð÷óâàííÿ

Áºëÿâñüêèé Êîñòÿíòèí 
Ïàâëîâè÷, 1, ðîá³òí., ðîñ., 
20.08.1932, êðèâàâèé ïðîíîñ
Áºëÿºâà Ç. Ï., 56, ðîá³òí., ðîñ., 
25.10.1933, êðóïîçíå çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Áºëÿºâà ªôðîñèí³ÿ íå âêàç., 
57, ïåíñ., ðîñ., 09.07.1933, öèðîç 
ïå÷³íêè
Áåð Áîðèñ Ðîìàíîâè÷, 1, íà 
óòðèì., íå âêàç., 31.08.1932, 
äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Áåðåãîâàÿ ²ííà ²âàí³âíà, 10 ì., 
ñòóäåíò, ðîñ., 15.07.1932, ïðîíîñ
Áåðêóòîâ Êîñòÿíòèí íå âêàç., 
66, ðîá³òí., ðîñ., 04.04.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ íà ´ðóíò³ ì'ÿçîâî¿ 
ñëàáêîñò³
Áåðøîâè÷ Áîðèñ íå âêàç., 33, 
íå âêàç., íå âêàç., 16.07.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Áåñîíîâ Àíòîí Ãðèãîðîâè÷, 69, 
ïåíñ., ðîñ., 14.06.1932, ïîðîê ñåðöÿ
Áåñîíîâà Ëþäìèëà íå âêàç., 
1, ðîá³òí., ðîñ., 15.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áåñïàëîâ Ôåä³ð Ëîãêîâè÷, 
55, ïåíñ., íå âêàç., 15.07.1933, 
àïåíäèöèò
Áåññîíîâ Ôåä³ð Ìèêèòîâè÷, 70, 
ñëóæá., ðîñ., 16.02.1931, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Áºëîóñîâà Ëóêåð³ÿ 
ªâäîêèì³âíà, 75, íå âêàç., ðîñ., 
23.02.1932, àñòìà
Áºëÿºâà Ïàðàñêà íå âêàç., 20, 
áåçð³äíà, íå âêàç., 08.09.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Á³áëèí Âàñèëü íå âêàç., 
32, ðîá³òí., ðîñ., 18.03.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Áèêîâ Ãðèãîð³é íå âêàç., 67, 
áåçðîá³òí., áîëã., 03.04.1933, 
ì³îêàðäèò
Áèòêèíñ Õàðèòîí íå âêàç., 4, 
áåçð³äí., íå âêàç., 26.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áè÷èõ³í Êóçüìà Ïðîêîô³éîâè÷, 
69, ðîá³òí., ðîñ., 04.03.1932, 
ì³îêàðäèò, åìô³çåìà ëåãåí³â
Áè÷êîâà Àííà Ìèõàéë³âíà, 
64, ïåíñ., ðîñ., 09.03.1932, ðàê 
ïå÷³íêè òà øëóíêà
Á³äíà Ëþñÿ íå âêàç., 18, ðîá³òí., 
óêð., 23.03.1933, âðîäæåíà 
ñëàáê³ñòü
Á³ëîöåðêîâåöü Îëåêñàíäðà 
íå âêàç., 6 ì., íå âêàç., ðîñ., 
12.06.1932, óòîïëåííÿ (êèíóòà â 
êðèíèöþ, âáèâñòâî)
Á³ëüòôåëüä Íåëë³ Ãåðã³¿âíà, 
3 ì., ðîá³òí., í³ì., 12.03.1932, 
çàïàëåííÿ ìîçêîâèõ îáîëîíîê
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Á³ëüôåëüä Ìàëüâ³íà íå âêàç., 
59, ðîá³òí., íå âêàç., 05.07.1933, 
òèô
Áëåõîâ Ïåòðî Ìèêîëàéîâè÷, 
29, íå âêàç., íå âêàç., 09.01.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Áëºõåðîâ Éîñèï Ãàâðèëîâè÷, 
78, ñëóæá., ºâð., 26.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áëþçíþê Ìèêîëà íå âêàç., 
1, â³éñüêîâîñëóæá., íå âêàç., 
27.07.1932, òîêñè÷íèé ïðîíîñ
Áîãäàíîâà Þë³ÿ Ìèõàéë³âíà, 15, 
ðîá³òí., ðîñ., 04.10.1933, êðóïîçíå 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áîãäàíîâà Ãàëèíà íå âêàç., 
10, ðîá³òí., ðîñ., 04.06.1933, 
òóáåðêóëüîç
Áîãäàíîâà Àííà íå âêàç., 
18, ðîá³òí., ðîñ., 25.07.1932, 
çàïàëåííÿ íèðîê òà ïåðåðîäæåííÿ 
ñåðöåâîãî ì'ÿçó
Áîãèíè÷ Ìèêîëà íå âêàç., 1, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 02.08.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Áîãîâèê Àííà íå âêàç., 7, ðîá³òí., 
ðîñ., 20.03.1933, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Áîãîâèí Ãðèöàé íå âêàç., 31, 
ðîá³òí., ðîñ., 30.11.1932, îòðóºííÿ
Áîãîìîëîâ Â³òàë³é íå âêàç., 
3, ðîá³òí., ðîñ., 24.11.1933, 
çàïàëåííÿ ìîçêîâèõ îáîëîíîê
Áîãîðîäèöüêà Âàëåíòèíà íå 
âêàç., 4, áåçð³äíà, íå âêàç., 
13.04.1933, ê³ð, çàïàëåííÿ ëåãåí³â, 
êèøîê, ñåðåäíüîãî âóõà
Áîãîñëîâñüêà Ìàð³ÿ íå âêàç., 
35, áåçð³äíà, íå âêàç., 10.07.1933, 
âèñèïíèé òèô
Áîäíÿ Àííà íå âêàç., 37, ðîá³òí., 
íå âêàç., 17.06.1933, åï³ëåïñ³ÿ, 
îñëàáëåííÿ òðàâëåííÿ
Áîæåíêî Âàñèëü íå âêàç., 
42, ðîá³òí., ðîñ., 29.05.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Áîéêî Âàëåíòèíà Ãðèãîð³âíà, 
1, îäíîîñ³áí., ðîñ., 21.08.1932, 
çàïàëåííÿ êèøîê ³ ïðîíîñ
Áîéêî Êàòåðèíà íå âêàç., 4, 
ðèáàê, ðîñ., 19.05.1933, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Áîéêî Â³êòîð íå âêàç., 3  ì., 
ðîá³òí., ðîñ., 23.07.1932, 
õðîí³÷íèé ðîçëàä õàð÷óâàííÿ
Áîéêî Îëüãà íå âêàç., 9, íà 
óòðèì., óêð., 02.11.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Áîéêî Àíàñòàñ³ÿ íå âêàç., 29, 
ðîá³òí., óêð., 01.02.1933, ðàê 
ìàòêè
Áîëãàðèí Ïåòðî íå âêàç., 
37, ðîá³òí., ðîñ., 23.04.1933, 
âòîïëåííÿ (íåùàñíèé âèïàäîê)

Áîíäàðåíêî Âàñèëü íå âêàç., 
4 ì., ðîá³òí., ðîñ., 08.03.1933, 
ðîçëàä îáì³íó ðå÷îâèí
Áîíäàðåíêî Ïåòðî íå âêàç., 
7 ì., ðîá³òí., ðîñ., 28.11.1932, 
íåäîíîøåíèé
Áîíäàðåíêî Æîðæ íå âêàç., 
7 ì., ðîá³òí., ðîñ., 28.11.1932, 
íåäîíîøåíèé
Áîíäàðåíêî Â³ëüãåëüì³íà 
Ïåòð³âíà, 29, ñëóæá., óêð., 
02.02.1932, àáöåññ ïðàâî¿ ëåãåí³
Áîíäàðåíêî Îëüãà íå âêàç., 
1, íå âêàç., ðîñ., 12.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áîíäàðåíêî Ìèõàéëî íå âêàç., 
8, íå âêàç., íå âêàç., 23.07.1933, 
âèñèïíèé òèô
Áîíäàðåíêî Ìàð³ÿ Àôàíàñ³¿âíà, 
32, íå âêàç., ðîñ., 14.12.1933, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Áîí÷åâ Ìèêîëà íå âêàç., 23, 
áåçð³äí., íå âêàç., 23.04.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ, îñëàáëåííÿ 
õàð÷óâàííÿ
Áîí÷åâà Äîìí³ê³ÿ íå âêàç., 
6, ðîá³òí., áîëã., 29.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áîí÷åâà Ìîòðîíà íå âêàç., 
40, ðîá³òí., áîëã., 23.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áîðîâêî Êàòåðèíà ²âàí³âíà, 
22, íå âêàç., ðîñ., 11.01.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Áîðîäêèí Îëåã íå âêàç., 1 
äí., ñëóæá., ðîñ., 20.10.1933, 
íåæèòòºçäàòíèé
Áîðîäóíà Ôåä³ð íå âêàç., 
42, ðîá³òí., ðîñ., 17.05.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Áîðòí³êîâ Ìèêîëà íå âêàç., 
2, ðîá³òí., ðîñ., 24.08.1933, 
äèñïåïñ³ÿ
Áîöìàí Â³ðà íå âêàç., 2, ðîá³òí., 
ðîñ., 13.03.1933, ì³îêàðäèò, 
äèòÿ÷à åêëàìïñ³ÿ
Áðàæíèêîâ Âàëåíòèí 
Äàâèäîâè÷, 11 ì., ðîá³òí., ðîñ., 
27.07.1932, êðèâàâèé ïðîíîñ
Áðàéí³íà Ìàð³ÿ Éîñèï³âíà, 
47, íà óòðèì., ºâð., 15.08.1932, 
çëîÿê³ñíå íåäîêð³â'ÿ ³ ðàê øëóíêà
Áðèãà Ìèõàéëî íå âêàç., 
54, ðîá³òí., ðîñ., 09.12.1932, 
çëîÿê³ñíà ïóõëèíà (ðàê)
Áðèòàí Â³êòîð íå âêàç., 8 ì., 
â³éñüêîâîñëóæá., í³ì., 27.07.1932, 
òîêñè÷íèé ïðîíîñ
Áðîéäìàí Ôåòÿ íå âêàç., 1, íå 
âêàç., ºâð., 30.06.1932, äèòÿ÷èé 
ïðîíîñ
Áðîéäî Ìàòåññ Áîðèñîâè÷, 76, 
ðîá³òí., ºâð., 07.02.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ

Áðîí÷åâà Íàä³ÿ íå âêàç., 9, 
ðîá³òí., íå âêàç., 21.07.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Áðÿíöåâà Àííà Äîðîô³¿âíà, 54, 
áåçð³äíà, íå âêàç., 18.02.1933, 
îñëàáëåííÿ õàð÷óâàííÿ
Áóãàºâñüêà Êàòåðèíà íå âêàç., 
5, íå âêàç., ðîñ., 03.09.1933, 
÷åðåâíèé òèô
Áóê³í Ôåä³ð Ïàâëîâè÷, 65, 
ñëóæá., ðîñ., 02.02.1932, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Áóëãàêîâ ²âàí ²âàíîâè÷, 3 ì., íå 
âêàç., ðîñ., 13.06.1932, äèòÿ÷èé 
ïðîíîñ
Áóëèã³íà Îëåíà Ôåäîð³âíà, 7 
äí., ðîá³òí., íå âêàç., 05.07.1933, 
çàðàæåííÿ êðîâ³
Áóð³ºâ Ôåä³ð ²âàíîâè÷, 38, 
ðîá³òí., áîëã., 19.04.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Áóñàê Íîíà íå âêàç., 69, 
áåçð³äíà, íå âêàç., 03.03.1933, 
ì³îêàðäèò
Áóòíºâ Òèìîô³é ²âàíîâè÷, 46, 
ðîá³òí., íå âêàç., 04.07.1933, 
ñêëåðîç ñåðöÿ
Áóõàíöîâ Ìèêîëà íå âêàç., 70, 
ïåíñ., ðîñ., 02.06.1933, ñêëåðîç 
ñåðöÿ ³ ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Áóöèê Ìèêîëà íå âêàç., 1, 
ðîá³òí., íå âêàç., 03.10.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Áó÷åðîâà Îëåíà íå âêàç., 
53, ³íâàë³ä, ðîñ., 29.03.1933, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Áè÷óêîâà Àíòîí³íà íå âêàç., 72, 
ðîá³òí., ðîñ., 31.10.1933, äèôòåð³ÿ
Âàëê ²âàí Àáðàìîâè÷, 63, 
ðîá³òí., í³ì., 29.06.1932, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Âàëñîøàêè Çîÿ íå âêàç., íå 
âêàç., ðîá³òí., ãðåêèíÿ, 22.11.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Âàðåíèê Îëåêñàíäð íå âêàç., 1, 
ðîá³òí., óêð., 23.12.1932, ê³ð
Âàðÿíèê ²âàí ²âàíîâè÷, 4, 
ðîá³òí., óêð., 21.02.1932, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Âàñèëåíêî Ãðèãîð³é íå âêàç., 
56, ðîá³òí., íå âêàç., 26.07.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöåâîãî ì'ÿçó
Âàñèëåíêî Æåíÿ íå âêàç., 
5, ðîá³òí., ðîñ., 26.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âàñèëüºâà Àð³àäíà íå âêàç., 82, 
ïåíñ., ðîñ., 22.07.1932, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Âàñèëüºâà Ìàð³ÿ íå âêàç., 45, 
ñëóæá., íå âêàç., 24.06.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Âàñèëüºâà Àíãåë³íà íå âêàç., 
9 ì., íå âêàç., ðîñ., 10.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
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Âàñèëüºâ ²ëëÿ Ãðèãîðîâè÷, 
73, ðîá³òí., ðîñ., 03.05.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Âàòóëà Íàòàë³ÿ íå âêàç., 
26, ðîá³òí., ðîñ., 19.04.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Âåäåëü Åëüôðèäà íå âêàç., 
2 ì., ðîá³òí., í³ì., 19.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Âåëè÷êî Âîëîäèìèð íå âêàç., 
1, íà óòðèì., óêð., 17.11.1932, 
äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Âåðåñêóí ªôðîñèí³ÿ íå âêàç., 
48, ðîá³òí., ðîñ., 07.04.1933, 
çàãàëüíà ñëàáê³ñòü, îñëàáëåííÿ 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Âåðåùàã³í Ïàâëî íå âêàç., 28, 
ñëóæá., ðîñ., 06.12.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Âåðæèêîâñüêà Êñåí³ÿ 
Äàâèä³âíà, 61, ðîá³òí., ðîñ., 
17.09.1932, ïàðàë³÷ ñåðöåâîãî 
ì'ÿçó
Âåðøèíîâñüêèé Ñåìåí íå âêàç., 
72, ðîá³òí., ðîñ., 22.10.1932, 
ðîçëàä ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Âåðÿñîâà Ìàð³ÿ íå âêàç., 70, 
áåçð³äíà, íå âêàç., 02.03.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Âåòðîâà ªôðîñèí³ÿ Ôåäîð³âíà, 
29, ðîá³òí., ðîñ., 03.12.1932, 
ãðèæà
Âºíöîâ Ìèêîëà 
Õðèñòîôîðîâè÷, 50, ðîá³òí., 
á³ëîð., 24.03.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Âèçåíêî Ìàð³ÿ íå âêàç., 53, 
ðîá³òí., áîëã., 21.04.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ, îñëàáëåííÿ õàð÷óâàííÿ
Âèëåí÷èê ²çðà¿ëü Âóëüäîâè÷, 
81, íå âêàç., ºâð., 28.12.1932, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Âèíèêîâñüêèé Ëåâ íå âêàç., 46, 
ðîá³òí., ºâð., 09.03.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Âèíîêóðåíêî ªôðîñèí³ÿ 
íå âêàç., 77, ñëóæá., ðîñ., 
05.11.1933, ñòàðå÷èé ìàðàçì
Âèðèñêóë Âîëîäèìèð íå âêàç., 
6, ðîá³òí., ðîñ., 19.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âèðèñêóë Ìàé íå âêàç., 2, 
ðîá³òí., ðîñ., 02.12.1932, ê³ð
Âèðèñêóë Êîñòÿíòèí íå âêàç., 7, 
ðîá³òí., ðîñ., 02.12.1932, äèôòåð³ÿ
Âëàä³ì³ðîâà Àãàô³ÿ íå âêàç., 63, 
ðîá³òí., ðîñ., 24.03.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Âíóêîâà Ëþáîâ Ïàâë³âíà, 
1, íà óòðèì., ðîñ., 15.09.1932, 
âèñíàæåííÿ íà ´ðóíò³ ïðîíîñó
Âîâê Ç³íà¿äà íå âêàç., 3 ì., 
ðîá³òí., ðîñ., 30.06.1932, àòðîô³ÿ

Âîâê Õâåä³ð íå âêàç., 38, ðîá³òí., 
ðîñ., 18.08.1933, íåñïðîìîæí³ñòü 
ñåðöåâîãî ì'ÿçó
Âîâ÷åíêî Îëåíà íå âêàç., 40, 
ðîá³òí., ðîñ., 08.08.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Âîäîëàçüêèé Òèìîô³é 
Ãåðàñèìîâè÷, 29, ñëóæá., óêð., 
30.12.1933, íåðîçá.
Âîäîï'ÿíîâ ²âàí íå âêàç., 51, 
ðîá³òí., óêð., 06.01.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Âîéêîâ ²ñàé íå âêàç., 36, ðîá³òí., 
áîëã., 21.04.1933, ïàðàë³÷ ñåðöÿ, 
ì³îêàðäèò
Âîéòåíêî Â³êòîð íå âêàç., 1 ì., 
ðîá³òí., ðîñ., 01.08.1932, ãðèï
Âîëèê Ìèõàéëî íå âêàç., 80, 
ðîá³òí., íå âêàç., 30.06.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Âîëèêîâ Àíàòîë³é íå âêàç., 12, 
ðîá³òí., ðîñ., 14.10.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Âîë³ê Êîñòÿíòèí íå âêàç., 1, íå 
âêàç., ðîñ., 03.06.1932, çàïàëåííÿ 
ì³çê³â
Âîëîäüêî Ãðèãîð³é íå âêàç., 
20, ðîá³òí., ðîñ., 30.01.1932, 
áðîíõ³àëüíà àñòìà, ïàðàë³÷ 
äèõàëüíîãî öåíòðó
Âîðàâà Ïàðàñêåâà Ìèõàéë³âíà, 
90, íà óòðèì., ðîñ., 07.07.1932, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Âîðîáéîâ ²âàí íå âêàç., 15, 
ðîá³òí., óêð., 15.09.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Âîðîáéîâ Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷, 
32, ðîá³òí., ðîñ., 17.11.1933, 
ñàìîãóáñòâî
Âîðîáéîâà Ìàð³ÿ íå âêàç., 
7, ðîá³òí., íå âêàç., 09.10.1933, 
çàäàâëåíèé àâòîáóñîì
Âîðîí³íà Åëüì³ðà íå âêàç., 
4 ì., ðîá³òí., ðîñ., 30.07.1933, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Âîðîíê³í Ñòåïàí íå âêàç., 
48, ðîá³òí., ðîñ., 07.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âîðîíêîâà Àííà íå âêàç., 
50, ðîá³òí., ðîñ., 05.02.1933, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Âîðîíêîâà Îëüãà íå âêàç., 
55, äîìîãîñï., ðîñ., 26.09.1932, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Âîðîíêîâà Ë³ä³ÿ íå âêàç., 2, íå 
âêàç., ðîñ., 13.06.1932, çàïàëåííÿ 
ì³çê³â
Âîðîíêîâà Àííà íå âêàç., 68, 
áåçð³äíà, íå âêàç., 14.03.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Âîñêîáîéíèêîâà Íàñòàñ³ÿ íå 
âêàç., 53, áåçð³äíà, íå âêàç., 
28.04.1933, êðèâàâèé ïðîíîñ

Âîñêðåñåíñüêèé Îëåêñ³é 
íå âêàç., 56, ðîá³òí., ðîñ., 
02.01.1933, ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Âóíäåð Àâñåé íå âêàç., 63, 
ñëóæá., ºâð., 17.03.1933, âèñèïíèé 
òèô
Âóíäåð Ö³ëÿ Àâñå¿âíà, 26, íå 
âêàç., ºâð., 13.01.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Âÿçì³íò³íîâà Äàð'ÿ íå âêàç., 56, 
ñëóæá., óêð., 11.05.1932, âîäÿíêà
Ãàâðèëåíêî ªâäîê³ÿ íå âêàç., 
31, íà óòðèì., ðîñ., 30.10.1932, 
ãàíãðåíà ëåãåí³â
Ãàâðèëåíêî Ìàð³ÿ íå âêàç., 
37, ðîá³òí., ðîñ., 25.12.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ãàâðèëåíêî Ñâ³òëàíà íå âêàç., 
11 ì., ðîá³òí., ðîñ., 02.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â, ãîñòðå 
øëóíêîâå çàõâîðþâàííÿ
Ãàâðèëåíêî Ìèêîëà íå âêàç., 
25, áåçð³äí., íå âêàç., 13.06.1933, 
îñëàáëåííÿ õàð÷óâàííÿ, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Ãàëü÷åíêî Â³êòîð íå âêàç., 
19, ðîá³òí., ðîñ., 13.05.1932, 
óñêëàäíåííÿ ï³ñëÿ õâîðîáè íèðêè
Ãàðáóç Ìèðîí íå âêàç., 84, 
ðîá³òí., ðîñ., 01.04.1933, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Ãåéãåð Ãîòã³ëüô íå âêàç., 40, 
ðîá³òí., í³ì., 01.07.1932, òðàâìà 
÷åðåïà
Ãåîðã³ºâ Ìèêèòà íå âêàç., 
49, ðîá³òí., áîëã., 28.02.1933, 
ì³îêàðäèò
Ãåðàñèìåíêî Í³íà íå âêàç., 
2, ðîá³òí., óêð., 17.06.1933, 
õðîí³÷íèé ðîçëàä õàð÷óâàííÿ
Ãåðàñþòèí Êîñòÿíòèí íå âêàç., 
1, íå âêàç., ðîñ., 25.01.1933, 
ìåí³íã³ò
Ãåðàñþòèíà Îëåêñàíäðà 
²âàí³âíà, 35, ðîá³òí., ðîñ., 
13.11.1933, ÷åðåâíèé òèô
Ãåðòîâè÷ Àáðàì Îñèïîâè÷, 48, 
ñëóæá., ºâð., 13.11.1933, âèñèïíèé 
òèô
Ãèëüäèì Ëþáîâ Áîðèñ³âíà, 
1, ñëóæá., íå âêàç., 01.12.1932, 
ãîñòðèé êîë³ò
Ãèëþïèê³íà Âàëåíòèíà 
Ïåòð³âíà, 3, ðîá³òí., ðîñ., 
13.12.1932, çàïàëåííÿ ìîçêîâèõ 
îáîëîíîê
Ãèíòåð Ìàð³ÿ íå âêàç., 16, 
ñëóæá., íå âêàç., 24.01.1933, 
äèçåíòåð³ÿ, òèô
Ãèðèôîíîâ ²âàí íå âêàç., 26, 
áåçð³äí., íå âêàç., 25.04.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ, îñëàáëåííÿ 
õàð÷óâàííÿ
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Ãèóäîâåíêî Â³êòîð íå âêàç., 
5 ì., ðîá³òí., íå âêàç., 22.06.1933, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Ãëàâ÷åâ Ôèëèï íå âêàç., 52, 
áåçð³äí., íå âêàç., 01.04.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ãëàäèøåâ Ãåîðã³é íå âêàç., 
22, ñòóäåíò, ðîñ., 05.07.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ãëàäèøåâ Âîëîäèìèð 
ªôèìîâè÷, 2, íà óòðèì., ðîñ., 
28.08.1932, äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Ãëàäêèé ßê³â íå âêàç., 80, 
íà óòðèì., ðîñ., 24.04.1933, 
îñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ãëàäêèé Îëåêñàíäð íå âêàç., 52, 
ðîá³òí., ðîñ., 09.03.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ òà íèðîê
Ãëóçîâåíêî Ñòåïàí íå âêàç., 
54, ðîá³òí., ðîñ., 24.03.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ãëóøê³í Îëåêñàíäð íå âêàç., 41, 
ðîá³òí., ðîñ., 23.09.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ãëóùåíêî ²ðèíà Ìàðê³âíà, 40, 
ðîá³òí., íå âêàç., 14.09.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ãîëåóçîâ Ñòåïàí Ïåòðîâè÷, 27, 
áåçð³äí., íå âêàç., 23.09.1933, 
îñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ãîë³öèíà Îëåêñàíäðà 
Àôàíàñ³¿âíà, 2, íå âêàç., ðîñ., 
20.03.1932, åêëàìïñ³ÿ ï³ñëÿ ãðèïó
Ãîëîáîêîâà Ïàðàñêà íå âêàç., 
95, íå âêàç., ðîñ., 15.06.1932, 
ïîðîê ñåðöÿ
Ãîëîáîðîäüêî Â³êòîð íå âêàç., 
2, íà óòðèì., ðîñ., 24.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãîëîâàíü ²âàí íå âêàç., 33, 
ðîá³òí., ðîñ., 27.02.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ãîëîâàòèé Òðîõèì íå âêàç., 28, 
ðîá³òí., óêð., 11.04.1933, êðóïîçíå 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãîëîñ Ðîçà íå âêàç., 17, ñëóæá., 
ºâð., 24.10.1933, òóáåðêóëüîç 
ëåãåí³â
Ãîëîñ Àâðàì íå âêàç., 1 ì., 
ðîá³òí., íå âêàç., 12.11.1932, 
çàõâîðþâàííÿ êèøå÷íèêà
Ãîëîñíèé Ôîìà íå âêàç., 78, 
áåçð³äí., íå âêàç., 19.02.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ãîëîøåâñüêà Àííà íå âêàç., 
66, ñëóæá., ðîñ., 01.03.1932, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Ãîëüäøòåéí Ìåíäåëü íå âêàç., 
62, ðîá³òí., ºâð., 07.05.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ, ïîðîê ñåðöÿ
Ãîí÷àðåíêî Â³êòîð íå âêàç., 
1, ðîá³òí., ðîñ., 06.09.1933, 
õðîí³÷íèé ðîçëàä õàð÷óâàííÿ

Ãîðá³ê Ë³ä³ÿ Êîñòÿíòèí³âíà, 54, 
ðîá³òí., ðîñ., 16.05.1932, áàçåäîâà 
õâîðîáà
Ãîðáÿíêî Ïèëèï íå âêàç., 87, 
ðîá³òí., ðîñ., 12.04.1933, ðîçëàä 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ãîðä³ºíêî Òðîõèì íå âêàç., 
58, ðîá³òí., óêð., 16.04.1933, 
îñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ãîðäèíñüêèé Âîëîäèìèð íå 
âêàç., 1, ðîá³òí., ðîñ., 11.12.1932, 
äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Ãîðåëîâà Àííà Ëåîíò³¿âíà, 
73, íà óòðèì., ºâð., 27.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãîð³ºâèöü Ðîçà íå âêàç., 10 ì., 
ðîá³òí., ºâð., 16.11.1932, ãîñòðå 
çàõâîðþâàííÿ øëóíêà
Ãîðê³í Ñåìåí íå âêàç., 59, ðîá³òí., 
ðîñ., 03.04.1933, ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ãîðëîâåöü Ìàð³ÿ íå âêàç., 48, 
ñëóæá., ºâð., 18.02.1932, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Ãðåêîâà Ñîô³ÿ íå âêàç., 6, 
áåçð³äíà, íå âêàç., 09.06.1933, 
ê³ð, çàïàëåííÿ êèøîê, ñåðöåâà 
ñëàáê³ñòü
Ãðå÷àíèêîâà Ìàð³ÿ íå âêàç., 4, 
ðîá³òí., ðîñ., 30.12.1933, åï³ëåïñ³ÿ
Ãðèíåíêî Ðà¿ñà íå âêàç., 2 ì., 
ðîá³òí., íå âêàç., 19.07.1933, 
õðîí³÷íèé ðîçëàä õàð÷óâàííÿ
Ãðèöóí Ìàéÿ íå âêàç., 5 ì., 
ðîá³òí., ðîñ., 13.06.1933, 
åíöåôàë³ò
Ãðèùåíêî Òåòÿíà íå âêàç., 1, 
ðîá³òí., íå âêàç., 05.10.1933, êîë³ò
Ãð³í÷åíêî Ïåòðî íå âêàç., 1, 
íå âêàç., íå âêàç., 11.07.1933, 
âèñèïíèé òèô
Ãðóøêî ²ëëÿ Ãàâðèëîâè÷, 82, íå 
âêàç., ðîñ., 10.12.1933, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Ãóáàð Ôåä³ð íå âêàç., 43, ðîá³òí., 
ðîñ., 06.06.1933, òóáåðêóëüîç
Ãóäê³í Âëàäëåí íå âêàç., 
7 ì., ñëóæá., ºâð., 06.02.1932, 
åíöåôàë³ò
Ãóäü Ñåðã³é Âàñèëüîâè÷, 56, 
ðîá³òí., íå âêàç., 24.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ãóçü ²âàí Âàñèëüîâè÷, 10, 
ðîá³òí., íå âêàç., 12.06.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Ãóëåíêî Â³ðà Âàñèë³âíà, 
21, ðîá³òí., ðîñ., 23.03.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ãóëÿê Êëèìåíò³é íå âêàç., 63, 
íå âêàç., íå âêàç., 18.07.1933, 
îñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ãóíüêî Ðà¿ñà íå âêàç., 2  ì., 
ðîá³òí., óêð., 14.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Ãóðåâè÷ Ñîëîìîí ßêîâè÷, 
52, êóñòàð, ºâð., 29.09.1932, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Ãóñºâ Þð³é íå âêàç., 1, ðîá³òí., 
ðîñ., 06.08.1932, ãîñòðå çàïàëåííÿ 
øëóíêà òà êèøå÷íèêà
Ãóñºâ Àíäð³é íå âêàç., 38, 
ðîá³òí., ðîñ., 30.03.1933, 
âèñèïíèé òèô
Ãóñºâ Âîëîäèìèð íå âêàç., 
3 ì., ðîá³òí., ðîñ., 31.08.1933, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Ãóñºâà Íåëÿ íå âêàç., 6 ì., íå 
âêàç., ðîñ., 22.05.1932, êðèâàâèé 
ïðîíîñ
Ãóòíºâ Ïåòðî íå âêàç., 2, ðîá³òí., 
ðîñ., 09.01.1933, ìåí³íã³ò ï³ñëÿ 
ãðèïó
Ãóòíºâ Ïàâëî íå âêàç., 53, 
ðîá³òí., ðîñ., 22.03.1933, 
îñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ãóòíºâà ªôðîñèí³ÿ íå âêàç., 85, 
ðîá³òí., ðîñ., 23.05.1933, ñòàð³ñòü
Ãóòíºâ ßê³â íå âêàç., 25, ðîá³òí., 
ðîñ., 03.03.1933, ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ãóùåíêî Ñåìåí íå âêàç., 
55, ðîá³òí., óêð., 26.02.1933, 
îñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Äàíèëü÷åíêî Îëüãà íå âêàç., 21, 
ðîá³òí., óêð., 15.02.1933, ÷åðåâíèé 
òèô òà ãàíãðåíà ëåãåí³â
Äàíèëü÷åíêî Ìàéíðèäà 
íå âêàç., 1, ðîá³òí., íå âêàç., 
19.07.1933, ³íòîêñèêàö³ÿ
Äàíèëîâà Àííà íå âêàç., 5 ì., íå 
âêàç., ðîñ., 10.07.1932, ïðîíîñ
Äàíèëóøê³í Ïàâëî íå âêàç., 
1, ðîá³òí., ðîñ., 21.07.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Äàíèëü÷åíêî Ìàð³ÿ íå âêàç., 
1, íà óòðèì., ðîñ., 23.10.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Äàí³ðîâ ²âàí ßêîâè÷, 58, ðîá³òí., 
íå âêàç., 24.06.1933, äèçåíòåð³ÿ
Äàí÷èê Ë³ä³ÿ íå âêàç., 1, ðîá³òí., 
íå âêàç., 24.07.1933, òóáåðêóëüîç 
ëåãåí³â
Äåâëåòîâà ªâãåí³ÿ íå âêàç., 
1, ðîá³òí., íå âêàç., 02.10.1933, 
äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Äåãåëü Áîðèñ íå âêàç., 63, ñëóæá., 
ºâð., 01.02.1933, ïîðîê ñåðöÿ
Äåãòÿðüîâ Íèêèôîð íå âêàç., 
57, îäíîîñ³áí., ðîñ., 05.12.1932, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Äåãòÿðüîâà Ç³íà¿äà Ãðèãîð³âíà, 
6, ðîá³òí., íå âêàç., 18.07.1933, ê³ð
Äºäèõ Ñåðã³é íå âêàç., 52, 
ðîá³òí., ðîñ., 28.03.1933, 
îñëàáëåííÿ õàð÷óâàííÿ
Äüîì³í Âàñèëü íå âêàç., 40, 
ñëóæá., óêð., 10.01.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
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Äåíèñåíêî Âàñèëü Ñåìåíîâè÷, 
24, ðîá³òí., ðîñ., 14.01.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Äåíèñåíêî Ïàðàñêîâ³ÿ íå âêàç., 
69, ñëóæá., ðîñ., 07.04.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Äåíèñîâ Êóçüìà ßêîâè÷, 
47, ïåíñ., ðîñ., 20.09.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Äåíèñîâ ²âàí Àíòîíîâè÷, 45, 
ðîá³òí., ðîñ., íå âêàç.
Äåíèñîâà Äàð’ÿ íå âêàç., 40, 
ïåíñ., ³íâàë³ä, ðîñ., 02.01.1933, 
ì³îêàðäèò
Äåíèñåíêî Ïàëàæêà 
ªâäîêèì³âíà, 36, ñëóæá., ðîñ., 
07.04.1932, çàïàëåííÿ î÷åðåâèíè
Äåíèñîâ ²âàí Äàíèëîâè÷, 1, 
ðîá³òí., óêð., 27.02.1932, ñêàð ëàòèíà
Äåðÿíö Ñåìåí íå âêàç., 29, 
áåçð³äí., íå âêàç., 16.03.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Äººâà Ìàð³ÿ Ìàòâ³¿âíà, 
65, ðîá³òí., ðîñ., 28.12.1933, 
äåêîìïåíñàö³ÿ ñåðöÿ
Äæåâðè ²ñàé íå âêàç., 50, 
ðîá³òí., áîëã., 15.02.1933, íå âêàç.
Äèìèòðîâ Ìèõàéëî íå âêàç., 
2, áåçðîá³òí., áîëã., 17.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äèì÷åíêî Êëàâä³ÿ íå âêàç., 25, 
ðîá³òí., ðîñ., 23.09.1933, ÷åðåâíèé 
òèô
Äìèòðåíêî Äìèòðî 
Íåñòîðîâè÷, 27, ðîá³òí., óêð., 
12.09.1932, âáèòèé ïàðîâîçîì
Äìèòðåíêî Äìèòðî Ïèëèïîâè÷, 
10 ì., ðîá³òí., ðîñ., 22.09.1932, 
äèòÿ÷èé ë³òí³é ïðîíîñ
Äìèòð³ºâ Ëåîíò³é íå âêàç., 
48, ðîá³òí., ðîñ., 19.04.1933, ðàê 
øëóíêà
Äìèòð³ºâà ²ðèíà Ìèêîëà¿âíà, 
62, êîëãîñïí., áîëã., 15.09.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Äìèòð³ºâà Ãëèêåð³ÿ íå âêàç., 
85, íà óòðèì., ðîñ., 14.06.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Äìèòðîâñüêà ªôðîñèí³ÿ 
²âàí³âíà, 32, ðîá³òí., ðîñ., 
20.09.1932, çàïàëåííÿ ì³çê³â
Äìèòð³ºíêî ªâäîõà íå âêàç., 77, 
ïåíñ., ðîñ., 19.09.1933, ì³îêàðäèò, 
ïîðîê ñåðöÿ
Äîáðèöÿ Ìèõàéëî íå âêàç., 42, 
ðîá³òí., óêð., 16.05.1933, óïàäîê 
õàð÷óâàííÿ, ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Äîáðîâîëüñüêà Ñâ³òëàíà 
Ñåðã³¿âíà, 4, íå âêàç., ðîñ., 
02.07.1932, äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Äîáðîâîëüñüêèé ªãîð íå âêàç., 
80, ïåíñ., íå âêàç., 11.07.1933, 
òóáåðêóëüîç

Äîâãàíü Âîëîäèìèð 
Ìèêîëàéîâè÷, 3 ì., íå âêàç., ðîñ., 
15.06.1932, äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Äîëãèõ Îëåêñàíäð íå âêàç., 
1, íå âêàç., ðîñ., 09.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äîëÿ Îëåêñ³é íå âêàç., 3, ðîá³òí., 
óêð., 31.05.1933, ï³òîêñèðèò
Äîìá³ëîâ Àðèñòàðõ íå âêàç., íå 
âêàç., íå âêàç., â³ðì., 14.05.1932, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Äîíäèê Îëåêñàíäðà íå âêàç., 
75, íà óòðèì., ðîñ., 20.11.1932, 
ïàðàë³÷ ñåðöåâîãî ì'ÿçó
Äîí³ìàí Ñâ³òëàíà íå âêàç., 7 ì., 
ðîá³òí., ðîñ., 04.08.1932, äèòÿ÷èé 
ïðîíîñ, çîëîòóõà
Äîðîí³í Òèìîô³é íå âêàç., 10 ì., 
ðîá³òí., ðîñ., 02.01.1933, ê³ð
Äîðîí³í Ìèêîëà íå âêàç., 8, 
ðîá³òí., ðîñ., 20.12.1933, ñòðóñ 
ãîëîâíîãî ìîçêó
Äîðîôººâ Ñåìåí íå âêàç., 45, 
ðîá³òí., ðîñ., 28.10.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Äîðîôººâ Ôåä³ð íå âêàç., 
41, ðîá³òí., ðîñ., 17.04.1932, 
äåêîìïåíñîâàíèé ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Äîðîôººâ Êàï³òàí íå âêàç., 
65, ñëóæá., ðîñ., 04.01.1932, 
ñàðêîìà
Äîðîøèí ²ãíàò ªãîðîâè÷, 54, 
êîíäóêòîð, ðîñ., 04.01.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöåâîãî ì'ÿçó
Äîðø Ìàð³ÿ íå âêàç., 52, 
ìóçèêàíò, ðîñ., 30.01.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ, çàïàëåííÿ ëåãåíü
Äîñêà÷ Äìèòðî íå âêàç., 60, íå 
âêàç., ðîñ., 05.07.1932, êðèâàâèé 
ïðîíîñ
Äîõíîâñüêèé Ìàòâ³é íå âêàç., 
54, ðîá³òí., ðîñ., 05.04.1933, 
îñëàáëåííÿ ñåðöåâîãî ì'ÿçó
Äðèãèí Ïàâëî íå âêàç., 24, 
ðîá³òí., ðîñ., 15.02.1933, 
îñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Äðîçäåöüêà Ëóêåð³ÿ Ïàð., 
63, íå âêàç., ðîñ., 12.12.1933, 
äåêîìïåíñàö³ÿ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Äðóãîâåéêî Ìèõàéëî Ïåòðîâè÷, 
81, ðîá³òí., ðîñ., 18.11.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì íà ´ðóíò³ 
ïàðàë³÷à
Äðóçÿê Àííà ²ãíàò³¿âíà, 45, 
ðîá³òí., óêð., 26.10.1933, âèñèïíèé 
òèô
Äðóÿí Çàõàð Ñàâè÷, 65, íå âêàç., 
ºâð., 26.04.1932, õâîðîáà ñåðöÿ
Äðóÿí Àííà Ñîëîìîí³âíà, 61, 
ðîá³òí., ºâð., 02.07.1932, ãðóäíà 
æàáà
Äóäèê Íàä³ÿ íå âêàç., 7, ðîá³òí., 
ðîñ., 16.12.1932, ìåí³íã³ò

Äóäíèê Î. Ô., 70, íà óòðèì., 
óêð., 03.07.1933, ðîçëàä ñåðöåâî¿ 
ä³ÿëüíîñò³
Äóë³íà Àíòîí³íà íå âêàç., 
30, ðîá³òí., ðîñ., 01.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äóðàêîâà Âàëåíòèíà íå âêàç., 
1 ì., íå âêàç., ðîñ., 24.02.1932, 
äèòÿ÷³ ñóäîìè
Äóðàíòå Êàòåðèíà Ôåäîð³âíà, 
50, ñëóæá., ³òàë., 24.12.1933, ðàê 
ìàòêè
ªâäîêèìîâ Âîëîäèìèð 
Äàíèëîâè÷, 5 äí., íå âêàç., ðîñ., 
04.06.1932, âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
ªâäîêèìîâà Æàííà 
Ìèõàéë³âíà, 2 ì., íà óòðèì., ðîñ., 
19.10.1932, ïðîíîñ
ªâñòàôüºâ Ôåä³ð Ãðèãîðîâè÷, 
56, ðîá³òí., ãðåê, 03.03.1932, 
êðîâîâèëèâ òà çàïàëåííÿ ëåãåí³â
ªâñþêîâ íå âêàç. íå âêàç., íå 
âêàç., ñëóæá., ðîñ., 22.10.1932, 
ìåðòâîíàðîäæåíèé
ªâòóøåíêî ªôðîñèí³ÿ íå âêàç., 
68, ðîá³òí., ðîñ., 15.02.1933, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
ªâòóøåíêî Äåì’ÿí íå âêàç., 
72, íà óòðèì., ðîñ., 04.11.1932, 
çàïàëåííÿ ïåðåäì³õóðîâî¿ çàëîçè
ªãîðîâà Àííà íå âêàç., 92, íå 
âêàç., ðîñ., 03.04.1933, ñòàð³ñòü
ªçåðíèöüêèé Îëåã Ìèõàéëîâè÷, 
1, íà óòðèì., óêð., 04.09.1932, 
âòîïëåííÿ
ªëèçàðîâ Çàõàð Ôåäîðîâè÷, 
45, ðîá³òí., ðîñ., 09.08.1932, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
ªïèôàíîâ ²âàí íå âêàç., 35, 
áåçð³äí., íå âêàç., 02.02.1933, 
íåùàñíèé âèïàäîê
ªðåìåíêî ªâäîê³ÿ Âàñèë³âíà, 
11, íå âêàç., íå âêàç., 26.09.1933, 
âîäÿíèé ðàê
ªðüîì³í Ìèêîëà íå âêàç., 
62, ðîá³òí., ðîñ., 03.03.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
ªðìàê Óëÿíà íå âêàç., 63, 
íà óòðèì., ðîñ., 27.09.1933, 
îñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
ªðìàê Ìèõàéëî íå âêàç., 13, 
ðîá³òí., ðîñ., 03.08.1932, ïàðàë³÷ 
ñåðöåâîãî ì'ÿçó
ªðìîëåíêî ²ëëÿ íå âêàç., 
48, ðîá³òí., ðîñ., 25.03.1933, 
ì³îêàðäèò, âèñíàæåííÿ â³ä 
íåäî¿äàííÿ
ªâäîêèìîâ Êîñòÿíòèí íå âêàç., 
83, ³íâàë³ä, ðîñ., 18.04.1933, 
ãàíãðåíà ëåãåí³â
ªâñººâà Ìàð³ÿ íå âêàç., 54, 
ïåíñ., ðîñ., 26.05.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöåâîãî ì'ÿçó
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ªëüï³êîâà Ç³íà¿äà íå âêàç., 
1 ì., íå âêàç., ðîñ., 12.02.1932, 
çàõâîðþâàííÿ äèõàëüíèõ øëÿõ³â
ªëüöåâ Êîñòÿíòèí íå âêàç., 
42, ðîá³òí., ðîñ., 21.01.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
ªí³í Ìèõàéëî Ïèëèïîâè÷, 
8 ì., ñëóæá., ðîñ., 08.10.1933, 
çàïàëåííÿ òîíêèõ êèøîê
ªïèôàíîâ Ñòåïàí íå âêàç., 35, 
ðîá³òí., óêð., 02.02.1933, ïàðàë³÷ 
ìîçêó, îòðóºííÿ ÷àäíèì ãàçîì
ªðåìåíêî Àííà íå âêàç., 33, 
ðîá³òí., íå âêàç., 15.10.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
ªðåìåíêî Ëåîí³ä íå âêàç., 
4 ì., ðîá³òí., ðîñ., 12.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
ªðåìåíêî Ïåòðî ²âàíîâè÷, 6 ì., 
ðîá³òí., ðîñ., 19.07.1933, ë³òí³é 
ïðîíîñ
ªðüîì³í Ïåòðî íå âêàç., 
50, ðîá³òí., ðîñ., 19.04.1933, 
îñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
ªðåìåíêî Ôåä³ð íå âêàç., 
68, ðîá³òí., óêð., 02.10.1933, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
ªðüîì³íà Ïàðàñêîâ³ÿ íå âêàç., 
77, íà óòðèì., ðîñ., 16.03.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöåâîãî ì'ÿçó
ªðìîëèí ²ëëÿ Ïóëüÿíîâè÷, 48, 
áåçð³äí., íå âêàç., 25.03.1933, 
ì³îêàðäèò, îñëàáëåííÿ õàð÷óâàííÿ
ªðîøåíêî Âåêëà íå âêàç., 43, 
áåçð³äí., íå âêàç., 21.02.1933, 
îñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
ªñèïîâ Àíàòîë³é Ôåäîðîâè÷, 
11 ì., ðîá³òí., ðîñ., 25.09.1932, 
äèòÿ÷èé ïðîíîñ
ªôðåìîâ ²âàí íå âêàç., 93, 
ñëóæá., íå âêàç., 25.07.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Æàâêèí Âîëîäèìèð íå âêàç., 
1, íå âêàç., íå âêàç., 14.08.1932, 
òîêñè÷íèé ïðîíîñ
Æàäàí Àëëà íå âêàç., 2 ì., 
íà óòðèì., ðîñ., 10.11.1932, 
çàïàëåííÿ øëóíêà òà êèøîê
Æàäàíîâà Îëåêñàíäðà íå âêàç., 
73, ðîá³òí., ðîñ., 30.05.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Æàðèêîâà Âàðâàðà íå âêàç., 
83, íå âêàç., íå âêàç., 25.07.1933, 
ñòàð³ñòü
Æàðêîâà Ðà¿ñà íå âêàç., 1, 
ðîá³òí., ðîñ., 21.05.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Æäåá³ëîâ Âîëîäèìèð 
Âàñèëüîâè÷, 59, ïåíñ., ðîñ., 
17.07.1932, âèðàçêîâèé êîë³ò
Æåáëàêîâà Ìàðòà íå âêàç., 1, 
ðîá³òí., ðîñ., 27.07.1932, êîêëþø, 
ïðîíîñ

Æåâàê³íà Ìîòðîíà íå âêàç., 
50, ðîá³òí., ðîñ., 25.02.1933, 
òóáåðêóëüîç
Æåâëàêîâà ªâäîõà íå âêàç., 
80, áåçð³äí., íå âêàç., 28.08.1933, 
âèñèïíèé òèô
Æåëîìîíîâ Áîðèñ íå âêàç., 
17, íà óòðèì., ðîñ., 21.03.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Æèãóëà Ïðîõîð íå âêàç., 48, 
ðîá³òí., óêð., 04.01.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Æèë³í Âîëîäèìèð íå âêàç., 1, íå 
âêàç., ðîñ., 21.06.1932, íåðîçá. (ëàò.
ìîâîþ)
Æèëê³í Ìèêîëà íå âêàç., 87, ïåíñ., 
ðîñ., 23.07.1933, çàïàëåííÿ íèðîê
Æèëîìîíîâ Ìèõàéëî íå âêàç., 
35, ðîá³òí., ðîñ., 05.01.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Æóêîâà Ëþäìèëà Ïåòð³âíà, 
19, ñëóæá., ðîñ., 25.01.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Æóðàâëåíêî Ìàêñèì íå âêàç., 
60, áåçð³äí., íå âêàç., 06.03.1933, 
îñëàáëåííÿ õàð÷óâàííÿ
Æóðàâëüîâ Ìèêîëà íå âêàç., 
1, ñëóæá., íå âêàç., 05.07.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Æóðìàí Ìèêîëàé Òèõîíîâè÷, 1, íà 
óòðèì., ðîñ., òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Æóðìàí Îëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷, 
26, ñëóæá., ðîñ., 03.10.1933, 
÷åðåâíèé òèô
Çàáåë³í Ôåä³ð íå âêàç., 52, 
ðîá³òí., ðîñ., 03.06.1933, êðóïîçíå 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Çàâàäüº Ëþñ³ íå âêàç., 2, 
ñëóæá., ºâð., 06.03.1933, êðóïîçíå 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Çàâàäüº Ðîçàë³ÿ Ãðèãîð³âíà, 
78, íà óòðèì., ºâð., 12.07.1932, 
âèðàçêîâèé êîë³ò
Çàâîäüêî Ïåòðî íå âêàç., 
32, ðîá³òí., ðîñ., 02.05.1933, 
òóáåðêóëüîçíèé ìåí³íã³ò
Çàãðåáåëüíà Ëþáîâ íå âêàç., 4 ì., 
ðîá³òí., óêð., 28.01.1933, óäóøåííÿ, 
íåùàñíèé âèïàäîê
Çàãóðñüêà Êñåí³ÿ íå âêàç., 69, íà 
óòðèì., ðîñ., êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Çàãóñüêèé Êîñòÿíòèí ²âàíîâè÷, 
11 ì., íå âêàç., ðîñ., 29.06.1932, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Çàäîðîæíèé ªãîð íå âêàç., 63, 
áåçð³äí., íå âêàç., 25.04.1933, 
ì³îêàðäèò, îñëàáëåííÿ õàð÷óâàííÿ
Çàäîðîæíÿ Êñåí³ÿ íå âêàç., 75, 
íà óòðèì., ðîñ., 23.04.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöåâîãî ì'ÿçó
Çàäîÿíêî Â³êòîð íå âêàç., 
2  ì., ðîá³òí., óêð., 14.08.1933, 
äèñïåïñ³ÿ

Çàäîðîæíèé Òèõîí íå âêàç., 
40, ðîá³òí., óêð., 07.03.1933, 
çàìåðçàííÿ, îñëàáëåííÿ õàð÷óâàííÿ
Çàåæàí³é(?) Ïàðàñêà íå âêàç., 
55, áåçð³äíà, íå âêàç., 01.05.1933, 
îñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³, 
ïðîíîñ
Çàéöåâ ²ëëÿ íå âêàç., 64, ðîá³òí., 
ðîñ., 22.04.1933, ãí³éíèé áðîíõ³ò
Çàéöåâ Òåðåíò³é ²âàíîâè÷, 78, íà 
óòðèì., ðîñ., 10.11.1932, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Çàé÷åíêî Â³ðà íå âêàç., 6, 
áåçð³äíà, íå âêàç., 08.09.1933, 
÷åðåâíèé òèô
Çàëåâñüêèé Ìàðê Êóçüìè÷, 75, 
ïåíñ., ðîñ., 02.02.1933, ñêëåðîç 
ñåðöÿ ³ ñóäèí
Çàëåâñüêèé Ôåä³ð íå âêàç., 71, 
ðîá³òí., í³ì., 08.07.1932, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Çàëîçèí Äìèòðî Ãåðàñèìîâè÷, 
íå âêàç., ñëóæá., ðîñ., 12.10.1933, 
çàðàæåííÿ êðîâ³
Çàëîçíèé Îëåêñàíäð íå âêàç., 6, 
ðîá³òí., óêð., 12.05.1933, ìåí³íã³ò
Çàðèöüêà Áëþìà íå âêàç., 30, 
ðîá³òí., ºâð., 17.02.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ, çàïàëåííÿ ëåíãåí³â
Çàòâîðíèöüêà Ë³ä³ÿ Ôåäîð³âíà, 
68, ñëóæá., ðîñ., 02.11.1933, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Çàõàðîâà Àííà Êèðèë³âíà, 
76, ðîá³òí., ðîñ., 14.03.1932, 
àðòåð³îñêëåðîç
Çàõàð÷åíêî Âîëîäèìèð íå 
âêàç., 68, ðîá³òí., óêð., 23.04.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â, ì³îêàðäèò
Çàõàð÷åíêî Íàòàë³ÿ íå âêàç., 
82, íà óòðèì., íå âêàç., 08.08.1933, 
ñêëåðîç
Çàõåð³àä³ Ïàâëî íå âêàç., 48, 
â³çíèê, ãðåê, 01.01.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Çâÿãåíöåâ Îëåêñàíäð 
Îëåêñàíäðîâè÷, 41, ñëóæá., 
ðîñ., 05.09.1932, êàðä³îñêëåðîç, 
ì³îêàðäèò
Çèá³í Ïèëèï Àíäð³éîâè÷, 72, 
íà óòðèì., ðîñ., 16.01.1932, 
àïîïëåêñè÷íèé óäàð
Çèêººâ Êîñòÿíòèí íå âêàç., 73, 
ïåíñ., ðîñ., 12.02.1933, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Çèìèíà ªôðîñèí³ÿ íå âêàç., 23, 
ñëóæá., ðîñ., 14.06.1933, çàïàëåííÿ 
ìîçêîâèõ îáîëîíîê
Ç³íêîâñüêèé Ìèêîëà Ñòåïàíîâè÷, 
8, ðîá³òí., ðîñ., 04.10.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ç³í÷åíêî Â³ðà íå âêàç., 7, 
áåçð³äíà, íå âêàç., 08.06.1933, 
ñåðöåâà ñëàáê³ñòü
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Çèðÿíîâ Ãåí³é Îëåêñàíäðîâè÷, 1, 
ðîá³òí., ðîñ., 05.02.1932, ìåí³íã³ò
Ç³íäåð Àðíîëüä íå âêàç., 1 ì., 
ðîá³òí., íå âêàç., 11.08.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ç³íüêîâñüêèé Âàñèëü íå âêàç., 
68, ñëóæá., óêð., 04.03.1933, 
áðîíõ³àëüíà àñòìà
Çèðÿí³êîâ Ãåí³é íå âêàç., 1, íå 
âêàç., íå âêàç., 17.02.1932, ìåí³íã³ò
Ç³íêîâñüêèé Çàõàð íå âêàç., 69, 
ðîá³òí., ðîñ., 27.03.1933, ãîñòðå 
êèøêîâî-øëóíêîâå çàõâîðþâàííÿ
Ç³íüêîâñüêà Âàëåíòèíà íå âêàç., 
11 ì., íå âêàç., ðîñ., 20.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Çèáàðºâ ²ëëÿ Ôåäîðîâè÷, 53, 
ñëóæá., ðîñ., 08.11.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Çèáèí Ìèõàéëî íå âêàç., 60, 
ðîá³òí., ðîñ., 13.04.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöåâîãî ì'ÿçó
Çèá³íà Ìàðôà Àíäð³¿âíà, 49, 
íå âêàç., ðîñ., 26.11.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Çëåíêîâñüêà Ìàð³ÿ íå âêàç., 
38, íà óòðèì., ðîñ., îñëàáëåííÿ 
õàð÷óâàííÿ, ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Çëåíêîâñüêèé Â³êòîð íå âêàç., 
3 ì., ðîá³òí., ðîñ., 10.08.1933, 
ãîñòðèé åíòåðèò
Çëîìàíîâ Ëåîí³ä íå âêàç., 
11 ì., ðîá³òí., ðîñ., 14.09.1933, 
âèñíàæåííÿ
Çîëîòîðîâñüêèé Ñîëîìîí 
íå âêàç., 63, ñëóæá., ºâð., 
17.03.1933, çàïàëåííÿ î÷åðåâèíè
Çóáêî Ïåòðî Ñåìåíîâè÷, 61, 
îäíî  îñ³áí., óêð., 26.06.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Çóá÷åíêî Ôåä³ð íå âêàç., 68, 
ðîá³òí., íå âêàç., 14.10.1933, ðàê 
øëóíêà
Çóá÷åíêî Ïàâëî íå âêàç., 
6, ðîá³òí., ðîñ., 25.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â, òóáåðêóëüîç 
ëåãåí³â
Çóñëàìàíîâè÷ ²âàí íå âêàç., 72, 
íå âêàç., íå âêàç., 07.10.1933, ðàê 
øëóíêà
Çþçü Â³êòîð íå âêàç., 10, ðîá³òí., 
ðîñ., 11.08.1933, ïðàâåöü
Çÿáëîâ ²îâ Ìîéñåéîâè÷, 70, íà 
óòðèì., ðîñ., 22.08.1932, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
²âàíåíêî Àííà Âàñèë³âíà, 83, 
ïåíñ., ðîñ., 03.02.1933, àïîïëåêñ³ÿ
²âàí÷åíêî Íàòàë³ÿ Ñòåïàí³âíà, 
87, íå âêàç., ðîñ., 13.12.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
²âàí÷åíêî Ëîãâèí íå âêàç., 80, 
ðîá³òí., ðîñ., 20.03.1933, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì

²âàùåíêî Ëåîíò³é íå âêàç., 49, 
áåçð³äí., íå âêàç., 16.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
²çâåêîâ Âàñèëü íå âêàç., 43, 
ðîá³òí., ðîñ., 16.04.1933, êðóïîçíå 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â, òóáåðêóëüîç 
ëåãåí³â
²çâåêîâà Íåîí³ëà íå âêàç., 2 ì., 
äîìîãîñï., ðîñ., 20.09.1932, 
ãàñòðîåíòåðèò
²ëüþøêî Êëàâä³ÿ íå âêàç., 3, 
ì³ë³ö³îíåð, ðîñ., 12.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â ï³ñëÿ êîðó
²ñàºâñüêà Ìàð³ÿ íå âêàç., 
60, ðîá³òí., ðîñ., 13.05.1933, 
çàãàëüíèé íàáðÿê
²âàí³í ²âàí íå âêàç., 69, ðîá³òí., 
ðîñ., 03.05.1933, ñòðóñ ìîçêó (óäàð)
²âàí³íà Âàðâàðà íå âêàç., 
21, ðîá³òí., ðîñ., 21.02.1932, 
åêëàìïñ³ÿ ï³ñëÿ ïîëîã³â
²âêî Íàòàë³ÿ íå âêàç., 70, íà 
óòðèì., íå âêàç., 28.06.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
²ãíàòîâ Ìèêîëà íå âêàç., 5, íå 
âêàç., ðîñ., 30.04.1932, ïàðàë³÷ ñåðöÿ
²çààê Ôðàíö íå âêàç., 82, 
íà óòðèì., í³ì., 07.06.1933, 
àïîïëåêñè÷íèé óäàð
²çâåêîâ Ìèêîëà íå âêàç., 2 ì., 
ðîá³òí., íå âêàç., 04.07.1933, 
õðîí³÷íèé ðîçëàä õàð÷óâàííÿ
²çâåêîâ Ñåðã³é íå âêàç., 3, 
ðîá³òí., íå âêàç., 02.04.1933, 
òóáåðêóëüîç, ìåí³íã³ò
²çâåêîâ Ãàâðèëî Ñòåïàíîâè÷, 32, 
ðîá³òí., ðîñ., 30.10.1932, êðóïîçíå 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â, ìåí³íã³ò
²çîòîâ Â³êòîð ßêîâè÷, 5 ì., íå 
âêàç., ðîñ., 20.04.1932, êàõåêñ³ÿ
²çîòîâ Ìèêîëà íå âêàç., 
41, ðîá³òí., ðîñ., 14.01.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
²çþìîâà Àííà íå âêàç., 57, íà 
óòðèì., óêð., 11.06.1933, ðîçëàä 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
²ëü¿í íå âêàç. íå âêàç., 50, 
áåçð³äí., íå âêàç., 11.02.1933, 
ñàìîãóáñòâî ÷åðåç ïîâ³øåííÿ
²ìð³í(?) Òèìîô³é íå âêàç., 78, 
ðîá³òí., ðîñ., ãîñòðèé åíòåðîêîë³ò
²îâà Îëåíà íå âêàç., 59, êîíþõ, 
áîëã., 14.04.1933, êðîâîâèëèâ ó 
ìîçîê, îñëàáëåííÿ õàð÷óâàííÿ
²îòîâ(?) Ãåîðã³é íå âêàç., 57, 
áåçðîá³òí., ðîñ., 29.03.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
²ñàºâñüêèé Êîñòÿíòèí íå âêàç., 
1, íå âêàç., ðîñ., 02.07.1932, 
äèòÿ÷èé ïðîíîñ
²÷àäæèê Ìàð³ÿ Àáðàì³âíà, 
23, ðîá³òí., êàðà¿ì, 14.06.1933, 
åíäîêàðäèò

Êàâàíöîâà Âàññà íå âêàç., 91, 
áåçïðèòóë., óêð., 18.03.1933, ïàðà-
ë³÷ ñåðöÿ íà ´ðóíò³ âèñíàæåííÿ
Êàãàíêîâ Â³êòîð íå âêàç., 6 ì., 
ðîá³òí., ðîñ., 15.03.1933, êðóïîçíå 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êà¿ì÷åíêî ²âàí Îëåêñàíäðîâè÷, 
2 ì., ðîá³òí., óêð., 06.10.1932, 
ïðîíîñ
Êàéäà Âàëåíòèíà íå âêàç., 
2, íà óòðèì., óêð., 01.11.1932, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Êàëå÷åâ ²âàí íå âêàç., 49, 
ðîá³òí., á³ëîð., 18.03.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöåâîãî ì'ÿçó
Êàëèíîâñüêà íå âêàç. íå âêàç., 
35, áåçð³äí., íå âêàç., 26.03.1933, 
êðîâîâèëèâ ïîðîæíèííî¿ êèøêè
Êàëèøåâñüêà Íàòàë³ÿ íå âêàç., 
30, ðîá³òí., óêð., 26.03.1933, 
êðîâîâèëèâ ï³ñëÿ àáîðòó
Êàë³íà Òà¿ñ³ÿ íå âêàç., 10 ì., 
ðîá³òí., ðîñ., 14.06.1933, 
äèçåíòåð³ÿ ³ ïðîíîñ
Êàë³íà ²âàí ªâäîêèìîâè÷, 68, 
ðîá³òí., íå âêàç., 27.08.1932, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Êàë³íîâ Ìèêîëà íå âêàç., 8 ì., 
â³éñüê. ñëóæá., ðîñ., 09.08.1932, 
ïðîíîñ
Êàëòèêÿí íå âêàç. íå âêàç., íå 
âêàç., íå âêàç., â³ðì., 27.01.1932, 
ìåðòâîíàðîäæåíèé
Êàëüìà Êàðïî Âàñèëüîâè÷, 
34, ðîá³òí., ðîñ., 13.09.1933, 
ïîðàíåííÿ
Êàëüìáàõ Ëþáîâ íå âêàç., 
40, íà óòðèì., ðîñ., 24.10.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êàëü÷åâà Âàðâà íå âêàç., 49, 
÷îðíîðîá., áîëã., 10.04.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Êàëü÷åâà Ìàð³ÿ íå âêàç., 75, 
ðîá³òí., áîëã., 09.03.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöåâîãî ì'ÿçó ï³ñëÿ ãðèïó
Êàëþæíà ªâãåí³ÿ íå âêàç., 35, 
ñëóæá., óêð., 16.03.1933, àñô³êñ³ÿ 
(ñàìîãóáñòâî)
Êàìàé Âàëåíòèíà íå âêàç., 
3 ì., áåçðîá³òí., ðîñ., 01.03.1933, 
ñïàçìîô³ë³ÿ
Êàíòåðºâà Îëåíà íå âêàç., 1, 
àðõ³òåêòîð, ðîñ., 24.08.1933, ë³òí³é 
ïðîíîñ
Êàí÷åâ Êîñòÿíòèí íå âêàç., 
8 ì., ðîá³òí., áîëã., 08.05.1933, 
îáëîæíèé îï³ê ò³ëà
Êàïë³í Ìèêîëà Êîñòÿíòèíîâè÷, 
12, ðîá³òí., íå âêàç., 19.07.1933, 
îñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Êàðàâàºâ Âëàñ íå âêàç., 
68, ðîá³òí., ðîñ., 24.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
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Êàðàâàºâà Ìàð³ÿ íå âêàç., 65, 
áåçð³äíà, íå âêàç., 02.03.1933, 
ì³îêàðäèò, îñëàáëåííÿ õàð÷óâàííÿ
Êàðàâàºâ Ìèõàéëî íå âêàç., 
35, ïåíñ., ðîñ., 08.01.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Êàðàäæà Ñòåïàí íå âêàç., 33, 
áåçð³äí., íå âêàç., 12.04.1933, 
îñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Êàðàºâà Í³íà Ïèëèï³âíà, 1, íå 
âêàç., áîëã., 13.04.1932, êðóïîçíå 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êàðàêóðê÷èé Ä³àíà Þð³¿âíà, 
2, íå âêàç., ãðåêèíÿ, 09.03.1932, 
ñêàðëàòèíà, äèôòåð³ÿ
Êàðàëóíîâà Àëëà íå âêàç., 1, 
ðîá³òí., ðîñ., 22.07.1932, êîë³ò ó 
òÿæê³é ôîðì³
Êàðàëóíîâà ªâäîê³ÿ 
Ìèêîëà¿âíà, 29, ñëóæá., ðîñ., 
29.11.1933, çàðàæåííÿ êðîâè
Êàðàòà Êàòðÿ Ìàòâ³¿âíà, 
33, ñëóæá., ðîñ., 08.05.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êàðà÷åâöåâà Ìîòðÿ ²âàí³âíà, 
83, íà óòðèì., ðîñ., 14.08.1932, 
íåôðîçî-íåôðèò
Êàðáàíå Ëåîí³ä íå âêàç., 1, 
ðîá³òí., íå âêàç., 25.07.1933, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Êàðäàø Êîñòÿíòèí íå âêàç., 
11 ì., ðîá³òí., ðîñ., 06.01.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â ï³ñëÿ êîðó
Êàðëå Ìàð³ÿ Ôåäîð³âíà, 69(63), 
ðîá³òí., ðîñ., 05.11.1932, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Êàðì³øèöüêèé Â³êòîð íå âêàç., 
8 ì., ðîá³òí., ðîñ., 29.08.1933, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Êàðïåíêî Ñàâà Àôàíàñ³éîâè÷, 
47, ñëóæá., ðîñ., 25.09.1932, 
çàâîðîò êèøîê
Êàðïåíêî Äìèòðî íå âêàç., 28, 
ðîá³òí., ðîñ., 18.12.1932, ïðàâåöü 
(ïðàâåöü)
Êàðïîâà Íàòàë³ÿ íå âêàç., 62, 
ñëóæá., ðîñ., 05.11.1933, ðàê 
ìàòêè
Êàðòàøîâ Îëãåàí(?) 
Ìèêîëàéîâè÷, 7 ì., íà óòðèì., 
ðîñ., íå âêàç., ïðîíîñ
Êàðòàøîâà Äàð’ÿ íå âêàç., 
82, ðîá³òí., ðîñ., 10.04.1933, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Êàðòàøîâ ²âàí Ìàêñèìîâè÷, 
50, íå âêàç., íå âêàç., 10.07.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êàðòàøîâ Âîëîäèìèð íå âêàç., 
4 ì., íà óòðèì., ðîñ., 21.11.1932, 
ãîñòðèé êîë³ò
Êàðòàøîâà Ìîòðîíà íå 
âêàç., 52, ðîá³òí., ñòàðîîáðÿä., 
27.02.1933, óùåìë³ííÿ ãðèæè

Êàðòîìèøåâ Ãåîðã³é ²âàíîâè÷, 
1, áåçðîá³òí., ðîñ., 20.08.1932, 
äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Êàñèìîâà Ìàðôà íå âêàç., 57, 
ðîá³òí., ðîñ., 07.03.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Êàñüÿí Ãàâðèëî íå âêàç., 56, 
ðîá³òí., ðîñ., 07.03.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Êàñüÿíîâà Àíòîí³íà íå âêàç., 
1 ì., áåçðîá³òí., ðîñ., 31.01.1933, 
çàãàëüíà ñëàáê³ñòü
Êàñþðà Æîðæ íå âêàç., 2 ì., 
ðîá³òí., ðîñ., 02.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êàö Ñàðà Àáðàì³âíà, 62, ñëóæ, 
ºâð., 27.11.1933, ïîðîê ñåðöÿ
Êà÷åâñüêèé Îëåêñàíäð íå âêàç., 
2 ì., íå âêàç., ðîñ., 03.05.1932, ãðèï
Êàøåíåâà Àíàñòàñ³ÿ ²âàí³âíà, 
36, íà óòðèì., ðîñ., 16.08.1932, 
ðàê øëóíêà
Êâ³òêà Äàð’ÿ íå âêàç., 28, ñëóæá., 
ðîñ., 21.05.1932, òóáåðêóëüîç 
ëåãåí³â òà êèøîê
Êâ³òêî Â³êòîð íå âêàç., 4 ì., 
ðîá³òí., íå âêàç., 16.08.1933, 
äèñïåïñ³ÿ
Êåáåðë³íã Åì³ë³ÿ íå âêàç., 55, 
ïåíñ., í³ì., 22.07.1932, õðîí³÷íèé 
åíòåðèò, çàãàëüíå âèñíàæåííÿ
Êèäàëîâ Ñåðã³é Ãðèãîðîâè÷, 
2, ðîá³òí., óêð., 17.10.1933, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Êèäàëîâ Äàíèëî Âàñèëüîâè÷, 
75, ñëóæá., íå âêàç., 22.12.1933, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Êèäàëîâà Ìèëàøåíêà íå âêàç., 
52, ðîá³òí., íå âêàç., 22.06.1933, 
îñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Êèçèëîâ Îëåêñ³é íå âêàç., 
70, áåçð³äí., ðîñ., 21.03.1933, 
çàãàëüíà ñëàáê³ñòü
Êèçèëîâà Í³íà íå âêàç., 70, îäíî-
îñ³áí., ðîñ., 01.06.1933, ³íòîêñèêàö³ÿ
Êèîñîâ Ïåòðî íå âêàç., 56, 
ðîá³òí., áîëã., 15.03.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ, îñëàáëåííÿ õàð÷óâàííÿ
Êèðººâà ßâäîõà íå âêàç., 65, 
ðîá³òí., ðîñ., 29.01.1933, ñòàð³ñòü
Êèð³é Ìàð³ÿ íå âêàç., 80, ðîá³òí., 
ðîñ., 06.03.1933, ñêëåðîç ñåðöÿ, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Êèðèëîâà Îëüãà Ìèêîëà¿âíà, 
7 ì., ðîá³òí., áîëã., 14.07.1932, 
ïðîíîñ
Êèðèëü÷åíêî Ìèêèòà íå âêàç., 
2, íà óòðèì., ðîñ., 12.11.1932, íå 
âèÿâëåíî, íàïðàâëåíî â îáë. ñóä. 
ìåä.ëàáîðàòîð³þ
Êèðèíåöü Ìàð³ÿ íå âêàç., 7, 
áåçð³äíà, íå âêàç., 21.04.1933, ê³ð, 
çàïàëåííÿ êèøîê

Êèðè÷åíêî Éîñèï íå âêàç., 66, 
ðîá³òí., ðîñ., 31.08.1933, ï³ñëÿ 
ïðîðèâíîãî ïåðèòîí³òó âèðàçêà 
êèøîê
Ê³ðîâà Ìàð³ÿ íå âêàç., 3, 
áåçð³äíà, íå âêàç., 11.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â, ì³îêàðäèò
Êèðïàíºâ Îëåêñ³é 
Ìèêîëàéîâè÷, 3, ðîá³òí., íå âêàç., 
19.07.1933, êîë³ò
Êèðòÿð Â³òàë³é  íå  âêàç.,  19,  ðîá³òí., 
ºâð., 25.10.1933, ÷åðåâíèé òèô
Êèñèíñüêà Êëèíòà(?) Ïåòð³âíà, 
67, íå âêàç., ðîñ., 10.03.1932, 
äåêîìïåíñàö³ÿ ñåðöÿ
Êèÿíèöÿ Ìèêîëà íå âêàç., 
74, ³íâàë³ä, ðîñ., 05.05.1933, 
îñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Êèÿíèöà Óëÿíà íå âêàç., 72, 
ïåíñ., ðîñ., 06.09.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöåâîãî ì'ÿçó
Êèÿøêî Íèêèôîð íå âêàç., 82, 
ðîá³òí., ðîñ., 15.02.1933, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Êèÿøêî Ë³ä³ÿ Ïèëèï³âíà, 2, 
íå âêàç., íå âêàç., 29.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ê³âîâè÷ Õà¿ì íå âêàç., 78, êóñòàð, 
ºâð., 24.08.1933, çàïàëåííÿ êèøîê 
³ ìàðàçì
Êèäàëîâ Ãåðàñèì Âàñèëüîâè÷, 
64, íå âêàç., íå âêàç., 12.05.1932, 
â³êîâèé ìàðàçì
Êèäàëîâà Ôåäîñ³ÿ íå âêàç., 
70, ñëóæá., ðîñ., 10.04.1932, 
çàïàëåííÿ ïå÷³íêè
Êèðººâ Ìàòâ³é Ïîðôèð³éîâè÷, 
49, áåçðîá³òí., ðîñ., 10.04.1932, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ê³ðïàëîâ Â³ëåí íå âêàç., 
5, ñëóæá., óêð., 07.02.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â ï³ñëÿ ãðèïó
Ê³ñåëüãîô Àðîí íå âêàç., 29, 
ðîá³òí., ºâð., 08.09.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Êèñë³íñüêà Òàì³ëà ßê³âíà, 
10 ì., ðîá³òí., óêð., 06.08.1932, 
âèðàçêîâèé êîë³ò
Êèñë³íñüêèé Ìàêñèì íå âêàç., 
74, íå âêàç., ðîñ., 20.05.1932, 
ãîñòðå øëóíêîâå çàõâîðþâàííÿ
Êëàìáîâñüêà Ìàð³ÿ íå âêàç., 
60, áåçðîá³òí., ðîñ., 22.04.1933, 
àïîïëåêñè÷íèé óäàð
Êëàññåí Ë³î Àäîëüôîâè÷, 
10 ì., íå âêàç., í³ì., 15.02.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Êëåâöîâ Ïàâëî íå âêàç., 8, 
áåçð³äí., íå âêàç., 23.04.1933, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Êëåâöîâ ²âàí íå âêàç., 29, 
ðîá³òí., ðîñ., 23.07.1933, 
âèñèïíèé òèô
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Êëåðôîí ªâäîê³ÿ íå âêàç., 56, 
ðîá³òí., ðîñ., 21.02.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöåâîãî ì'ÿçó
Êëå÷åâà Ñòåïàíèäà Ïåòð³âíà, 
íå âêàç., ðîá³òí., áîëã., 19.10.1932, 
ïðîíîñ
Êë³í÷åí Õðèñòèíà íå âêàç., 
75, íà óòðèì., í³ì., 10.08.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöåâîãî ì'ÿçó
Êëèìåíêî Âîëîäèìèð íå âêàç., 
1 ì., ðîá³òí., óêð., 03.09.1933, 
íåðîçá.
Êëèìåíêî Âëàñ íå âêàç., 65, 
ðîá³òí., íå âêàç., 20.07.1933, 
ãîñòðèé êîë³ò
Êëèìîâ ²âàí íå âêàç., 65, 
ðîá³òí., ðîñ., 28.04.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöåâîãî ì'ÿçó
Êëèìîâà Îëåêñàíäðà íå âêàç., 
52, ðîá³òí., ðîñ., 22.04.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöåâîãî ì'ÿçó
Êëþíåâà ªôðîñèí³ÿ íå âêàç., 
85, äîìîãîñïîäàðêà, ðîñ., 
20.11.1932, êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Êîâàëüîâ ßê³â íå âêàç., 
54, ðîá³òí., ðîñ., 17.05.1933, 
îñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Êîâàëåíêî Ãðèöüêî íå âêàç., 25, 
ðîá³òí., óêð., 19.07.1932, ïàðàë³÷ 
ñåðöåâî³ ä³ÿëüíîñò³
Êîâàëåíêî ²âàí íå âêàç., 
1, ðîá³òí., ðîñ., 29.03.1933, 
õðîí³÷íèé ðîçëàä õàð÷óâàííÿ
Êîâàëü ²âàí íå âêàç., 30, 
ðîá³òí., óêð., 10.03.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöåâîãî ì'ÿçó
Êîâàëü ßê³â íå âêàç., 59, ðîá³òí., 
óêð., 06.03.1933, îñëàáëåííÿ 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Êîâàëü Êñåí³ÿ íå âêàç., 45, íå 
âêàç., ðîñ., 26.10.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Êîâåíÿ Ãåîðã³é íå âêàç., 
3, ðîá³òí., ðîñ., 25.10.1933, 
êàï³ëÿðíèé áðîíõèò
Êîâàëüîâà Þë³ÿ íå âêàç., 
1, ðîá³òí., óêð., 16.07.1932, 
òîêñè÷íèé äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Êîâðèæíèê Â’ÿ÷åñëàâ íå âêàç., 
59, ñëóæá., óêð., 06.02.1932, 
àïîïëåêñè÷íèé óäàð
Êîâðèæ÷åíêî Ïåëàãåÿ íå âêàç., 
54, ïåíñ., ðîñ., 27.04.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Êîâòóíîâà Îëåêñàíäðà íå âêàç., 
67, ïåíñ., ðîñ., 25.08.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Êîçåëüñüêèé Ñòåïàí íå âêàç., 38, 
ðîá³òí., ðîñ., 27.03.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ, îñëàáëåííÿ õàð÷óâàííÿ
Êîçëîâ Âàñèëü Îëåêñàíäðîâè÷, 
66, ïåíñ., ðîñ., 17.10.1932, ðàê 
øëóíêà òà ïå÷³íêè

Êîçüìàé Âîëîäèìèð íå âêàç., 
5 ì., íà óòðèì., óêð., 23.11.1932, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Êîëàºâ ²âàí íå âêàç., 78, ðîá³òí., 
ðîñ., 17.05.1933, ñòàðå÷èé ìàðàçì
Êîëäîáà ²âàí íå âêàç., 78, áåçð³äí., 
ðîñ., 31.03.1933, ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Êîëäîâà Äàð’ÿ íå âêàç., 50, 
ðîá³òí., ðîñ., 04.12.1932, ðàê ïå÷³íêè
Êîëäîâà Óñòèí³ÿ íå âêàç., 72, 
áåçð³äíà, íå âêàç., 22.03.1933, 
ñòàðå÷å âèñíàæåííÿ
Êîëåñíèêîâ Âàñèëü íå âêàç., 55, 
ðîá³òí., ðîñ., 07.03.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ, îñëàáëåííÿ õàð÷óâàííÿ
Êîëåñíèêîâà ªôèì³ÿ 
Âàñèë³âíà, 46, ñëóæá., ðîñ., 
04.07.1932, ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Êîëèäà Ìèõàéëî íå âêàç., 35, 
ñëóæá., óêð., 17.09.1933, ï³ñëÿ 
îïåðóâàííÿ âèðàçêè øëóíêà
Êîëèòà Âàëåíòèí íå âêàç., 2, 
ðîá³òí., íå âêàç., 07.10.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîëîìèéöåâ Ãðèãîð³é íå 
âêàç., 7, ïåíñ., ðîñ., 02.03.1933, 
òóáåðêóëüîç
Êîëîìèéöåâ Ë(?) íå âêàç., 47, 
ðîá³òí., ðîñ., 27.04.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ, ãðèï
Êîëîì³ºöü Àêøèíà(?) íå âêàç., 
77, ðîá³òí., ðîñ., 22.03.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöåâîãî ì'ÿçó
Êîëîì³é÷åíêî ²âàí ²âàíîâè÷, 
1, íà óòðèì., ðîñ., 31.08.1932, 
äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Êîëîñîâ ßê³â íå âêàç., 82, 
ðîá³òí., óêð., 26.04.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ, ñòàðå÷èé ìàðàçì
Êîëïàêîâ ²âàí íå âêàç., 46, 
ðèáàê, ðîñ., 05.05.1933, ïàðë³÷ 
ñåðöåâîãî ì'ÿçó
Êîìàëºâ Ðàôà¿ë íå âêàç., 87, íå 
âêàç., ðîñ., 28.09.1932, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Êîìïàíººöü Ìàðèíà Äìèòð³âíà, 
50, íå âêàç., ðîñ., 17.04.1932, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Êîíäàêîâ ²âàí Ñåìåíîâè÷, 54, 
íå âêàç., íå âêàç., 26.06.1932, 
çàïàëåííÿ ì³îêàðäó
Êîíäðàòåíêî Ëþäìèëà ²âàí³âíà, 
1, ñëóæá., óêð., 31.12.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Êîíäðàøîâà Ìàð³ÿ íå âêàç., 
70, íà óòðèì., ðîñ., 25.10.1932, 
ïàðàë³÷ ñåðöåâîãî ì'ÿçó
Êîíîâñüêà Ç³íà¿äà Ñåìåí³âíà, 
1, íà óòðèì., ºâð., 07.09.1932, 
âèðàçêîâèé êîë³ò
Êîíîíåíêî Îëüãà íå âêàç., 70, 
ðîá³òí., ðîñ., 17.08.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³

Êîíîïëÿíêà Ë³ä³ÿ íå âêàç., 
1, íà óòðèì., ðîñ., 06.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â, ãîñòðå 
çàõâîðþâàííÿ øëóíêà
Êîíñòàíòèíîâà Óëÿíà 
Äåíèñ³âíà, 65, ðîá³òí., ðîñ., 
04.04.1933, ñòàð³ñòü
Êîïà÷åâñüêèé Ãåîðã³é íå âêàç., 
1, ñëóæá., íå âêàç., 15.07.1933, 
îï³êè ò³ëà
Êîïè÷ Âîëîäèìèð íå âêàç., 
54, ñëóæá., óêð., 12.11.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â, ïîðîê ñåðöÿ
Êîïòåâà Þë³ÿ ªôèì³âíà, 60, íà 
óòðèì., ðîñ., 27.09.1932, çàâîðîò 
êèøîê
Êîðåöüêèé Àðñåíò³é íå âêàç., 
39, ðîá³òí., ðîñ., 22.11.1933, 
çàäóøåíèé, ñàìîãóáñòâî
Êîðóíåíêî Ëþäìèëà íå âêàç., 
3, íå âêàç., ðîñ., 03.05.1932, 
åï³äåì³÷íèé ìåí³íã³ò
Êîðèïåíêî ²ëèíà íå âêàç., 
9 ì., ðîá³òí., ðîñ., 17.07.1932, 
öåðåáðîì³íàëüíèé ìåí³íã³ò
Êîðí³ëîâ Êîñòÿíòèí íå âêàç., 
26, íå âêàç., ðîñ., 03.01.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êîðí³ëîâ Íàõìàí Êåðøåëåâè÷, 
69, ñëóæá., ºâð., 30.11.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Êîðíèëîâ Çàõàð íå âêàç., 55, 
ðîá³òí., ðîñ., 11.06.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöåâîãî ì'ÿçó
Êîðí³ëîâ Ìèõàéëî íå âêàç., 
70, ñëóæá., íå âêàç., 25.01.1932, 
àðòåð³îñêëåðîç
Êîðí³ëîâ Ôåä³ð íå âêàç., 5, íà 
óòðèì., ðîñ., 20.11.1932, ê³ð
Êîðí³ëîâà Êàòåðèíà íå âêàç., 
3, íà óòðèì., óêð., 12.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â (óñêëàäíåííÿ 
ï³ñëÿ êîðó)
Êîðîáêà Îëåêñàíäð íå âêàç., 
11 ì., ðîá³òí., ðîñ., 23.09.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Êîðîëüîâà Ë³ä³ÿ Àíäð³¿âíà, 1, 
ðîá³òí., ðîñ., 22.10.1933, ïðîíîñ
Êîðîëü Âîëîäèìèð Ïåòðîâè÷, 
60, ðîá³òí., ðîñ., 29.10.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Êîðîëü Íàòàë³ÿ íå âêàç., 65, 
ñëóæá., ðîñ., 19.05.1932, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Êîñàïîâà Àííà íå âêàç., 
21, íå âêàç., óêð., 28.02.1933, 
òóáåðêóëüîç
Êîñåíêî Â³êòîð Òèìîô³éîâè÷, 
4 äí., íå âêàç., ðîñ., 29.08.1932, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Êîñåíêî Êîñòÿíòèí ²âàíîâè÷, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 31.07.1932, ë³òí³é 
ïðîíîñ
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Êîñîâ Ìèêîëà íå âêàç., 
56, ðîá³òí., ðîñ., 03.03.1933, 
ì³îêàðäèò, îñëàáëåííÿ 
õàð÷óâàííÿ
Êîñòàð³ä³ Êàä³íà Ãåîðã³¿âíà, 68, íå 
âêàç., ãðåêèíÿ, 18.03.1932, ä³àáåò
Êîñòåíêî Îïàíàñ³é íå âêàç., 
65, ðîá³òí., ðîñ., 09.02.1933, 
ì³îêàðäèò, ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Êîñòåíêî Õàðèòîí íå âêàç., 73, 
ðîá³òí., ðîñ., 15.02.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Êîñòåðíèé ²âàí íå âêàç., 50, íå 
âêàç., ðîñ., 28.03.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Êîñòèëºâà Íàñòÿ íå âêàç., 76, 
íà óòðèì., íå âêàç., 20.06.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Êîñòðîì÷óê Ìàð³ÿ íå âêàç., 72, 
ðîá³òí., ðîñ., 22.03.1932, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Êîñòðîøèöüêèé Â³êòîð íå 
âêàç., 2 òèæ., ðîá³òí., ðîñ., 
íåæèòòºçäàòíèé
Êîñüÿí Áîðèñ Îëåêñàíäðîâè÷, 
7 ì., ðîá³òí., ðîñ., 07.08.1932, 
ë³òí³é ïðîíîñ
Êîòëÿð Â³êòîð íå âêàç., 2, 
ðîá³òí., óêð., 22.09.1932, äèôòåð³ÿ
Êîòëÿðîâà Ðà¿ñà íå âêàç., 
2, ðîá³òí., ðîñ., 30.12.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Êî÷ºáóðîâ ²âàí íå âêàç., 67, íå 
âêàç., ðîñ., 19.01.1932, âîäÿíêà òà 
çàõâîðþâàííÿ íèðîê
Êî÷êàðîâà Àííà íå âêàç., 26, 
áåçð³äíà, íå âêàç., 27.02.1933, 
òóáåðêóëüîç î÷åðåâèíè
Êîøìàí íå âêàç. íå âêàç., 
50, ðîá³òí., óêð., 09.03.1933, 
îñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Êðàâöîâà Êëàâä³ÿ Âàñèë³âíà, 
65, ñëóæá., ðîñ., 10.01.1932, 
êðóïîçíå çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êðàâ÷åíêî Ïàâëî íå âêàç., 
62, ðîá³òí., ðîñ., 15.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êðàâ÷åíêî Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 
8 ì., íà óòðèì., ðîñ., 30.08.1932, 
äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Êðàâ÷åíêî Ìèõàéëî íå âêàç., 
22, ðîá³òí., ðîñ., 04.10.1932, 
âòîïëåííÿ
Êðàâ÷åíêî Àêèëèíà íå âêàç., 
84, íà óòðèì., ðîñ., 17.02.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöåâîãî ì'ÿçó
Êðàâ÷åíêî Ïåòðî íå âêàç., 17, 
áåçð³äí., íå âêàç., 01.05.1933, 
îñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³, 
ïðîíîñ
Êðàâ÷åíêî Îëåíà íå âêàç., 73, 
ðîá³òí., ðîñ., 16.11.1933, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì, ïîðîê ñåðöÿ

Êðàâ÷åíêî Ïåòðî íå âêàç., 
61, ðîá³òí., ðîñ., 05.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êðàñíèêîâ ßê³â íå âêàç., 75, 
ñëóæá., ºâð., 11.04.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ, ãðóäíà æàáà
Êðàñíîãîðîâà Í³íà 
Îëåêñàíäð³âíà, 3 ì., ðîá³òí., 
ðîñ., 30.09.1932, ãîñòðå 
çàõâîðþâàííÿ êèøå÷íèêà
Êðàñíîäàºâ Ãåðàñèì íå âêàç., 
77, ðîá³òí., ðîñ., 30.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Êðàñíîêóòñüêà Îëåêñàíäðà 
Ïèëèï³âíà, 69, íà óòðèì., ðîñ., 
28.10.1932, ñòàðå÷èé ìàðàçì
Êðàñòèãîðîâà íå âêàç. íå âêàç., 
78, íå âêàç., íå âêàç., 17.07.1933, 
ñåðöåâå îñëàáëåííÿ
Êðåñëàâñüêà Ë³ë³ÿ íå âêàç., 1, 
ñëóæá., ðîñ., 25.08.1933, êîë³ò
Êðèâîíîñîâ Ëåîí³ä íå âêàç., 69, 
íå âêàç., ðîñ., 28.03.1932, ïàðàë³÷ 
ñåðöåâîãî ì'ÿçó
Êðèâîïàòêèíà Êàòåðèíà 
íå âêàç., 53, íà óòðèì., ðîñ., 
20.04.1933, çàïàëåííÿ ïðàâî¿ 
ëåãåí³
Êðèâóëèí Ìèêîëà íå âêàç., 
18, ðîá³òí., ðîñ., 12.03.1933, 
îñëàáëåííÿ õàð÷óâàííÿ
Êðèâöóí Îëåêñàíäð íå âêàç., 
10 ì., ðîá³òí., ðîñ., 10.06.1932, 
ïðîíîñ
Êðèæàí³âñüêèé ªâãåí íå âêàç., 
22, ðîá³òí., íå âêàç., 30.06.1933, 
òóáåðêóëüîç
Êðèæêî Àðõèï Âàñèëüîâè÷, 
17, ðîá³òí., ðîñ., 12.02.1932, 
åíöåôàë³ò ï³ñëÿ ãðèïó
Êðèêåð Ñåêëåòà íå âêàç., 75, 
ïåíñ., íå âêàç., 22.06.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ, ì³îêàðäèò
Êðèìîí Ìàð³ÿ íå âêàç., 90, 
ðîá³òí., ðîñ., 19.03.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöåâîãî ì'ÿçó
Êðèíèöüêà Àííà Ïàâë³âíà, 
90, ðîá³òí., óêð., 14.05.1932, 
çàãàëüíèé â³êîâèé ìàðàçì
Êðèñåíêî Àêèëèíà íå âêàç., 
73, ðîá³òí., ðîñ., 17.04.1933, 
êàðä³îñêëåðîç, ñòàðå÷èé ìàðàçì
Êðèóëèí Ìèêîëà íå âêàç., 18, 
áåçð³äí., íå âêàç., 12.03.1933, 
îñëàáëåííÿ õàð÷óâàííÿ
Êðèóë³íà ªôðîñèí³ÿ íå âêàç., 
72, ïåíñ., ðîñ., 17.05.1932, ïàðàë³÷ 
ñåðöåâîãî ì'ÿçó
Êðîíòîâñüêèé À. À., 48, àêàäåì³ê-
ïðîôåñîð, ðîñ., 15.08.1933, êîë³ò
Êðîòþí Ãåííàä³é íå âêàç., 
7 ì., íå âêàç., óêð., 04.07.1932, 
çàïàëåííÿ êèøîê

Êðîòÿíþê Ìàð³ÿ íå âêàç., 44, íà 
óòðèì., ðîñ., 07.11.1932, ÷åðåâíà 
âîäÿíêà
Êðóãîâà Ìîòðîíà íå âêàç., 75, íà 
óòðèì., óêð., 29.04.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöåâîãî ì'ÿçó
Êðóê Îâñ³é Øàõíîâè÷, 76, íà 
óòðèì., ºâð., 23.11.1932, ðàê 
ïå÷³íêè
Êðóò³êîâà Íàòàë³ÿ ªãîð³âíà, 
63, íå âêàç., ðîñ., 11.12.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êðèëîâ Îëåêñ³é íå âêàç., 11 ì., 
íà óòðèì., ðîñ., 20.03.1933, 
êðóïîçíå çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êðÿíê³íà ªâäîõà íå âêàç., 
2, ðîá³òí., óêð., 23.09.1933, 
òóáåðêóëüîç
Êóáíºâ Ïàâëî íå âêàç., 32, 
ðîá³òí., ðîñ., 28.10.1932, çàâîðîò 
êèøîê
Êóäðÿâöåâ Îëåã íå âêàç., 
11 ì., ðîá³òí., ðîñ., 25.07.1932, 
òîêñè÷íèé ïðîíîñ
Êóçü Òàìàðà íå âêàç., 4, ðîá³òí., 
ðîñ., 02.04.1932, çàïàëåííÿ 
ìîçêîâèõ îáîëîíîê
Êóçü Äìèòðî íå âêàç., 4, ðîá³òí., 
ðîñ., 30.01.1933, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Êóçüìåíêî Ãðèãîð³é íå âêàç., 36, 
ñëóæá., ðîñ., 18.03.1933, âèñèïíèé 
òèô
Êóçüìåíêî Ìîòðîíà ²âàí³âíà, 
82, ñëóæá., ðîñ., 02.10.1932, ðàê 
ìàòêè
Êóçüìåíêî Ñåìåí íå âêàç., 67, 
ñëóæá., óêð., 05.12.1932, êðóïîçíå 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êóçüìåíêî Íåîí³ëà íå âêàç., 
11 ì., íà óòðèì., ðîñ., 22.10.1932, 
äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Êóçüìåíêî ²ííà Âàñèë³âíà, 1, 
ðîá³òí., ðîñ., 01.08.1932, ë³òí³é 
ïðîíîñ
Êóçüìåíêî Õàðèòèíà íå âêàç., 
28, ðîá³òí., ðîñ., 25.03.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êóçüì³í Ïðîõîð ²ãíàòîâè÷, íå 
âêàç., ñëóæá., ðîñ., 04.03.1932, 
ïîðîê ñåðöÿ òà ðàê ãîðòàí³
Êóêåíáåðã Ìàð³ÿ íå âêàç., 1, 
ðîá³òí., íå âêàç., 30.06.1933, 
õðîí³÷íèé ðîçëàä õàð÷óâàííÿ
Êóê³íáåðã Êàòåðèíà íå âêàç., 
6 ì., ðîá³òí., íå âêàç., 29.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Êóêîâèíåöü Ãàëèíà íå âêàç., 
9 ì., ðîá³òí., ðîñ., 07.06.1933, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Êóêîâèíåöü Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 88, 
íà óòðèì., íå âêàç., 08.07.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì



53

Êóëàêîâ Ïèëèï íå âêàç., 
52, ðîá³òí., ðîñ., 16.03.1933, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Êóëèêîâà ªâäîê³ÿ íå âêàç., 84, 
ðîá³òí., óêð., 18.11.1933, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Êóëèêîâ Âàëåíòèí íå âêàç., 
9 ì., ðîá³òí., íå âêàç., 02.07.1933, 
øëóíêîâå çàõâîðþâàííÿ
Êóïèñê Ñàðà íå âêàç., 42, 
ôåëüäøåð, ºâð., 06.04.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êóïñòàñ Ñîô³ÿ Àäàì³âíà, 73, 
ñëóæá., ðîñ., 07.10.1932, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Êóðåííêîâà Ç³íà íå âêàç., 
14, íà óòðèì., ðîñ., 15.08.1933, 
ïîðàíåííÿ ãîðëà
Êóðèíîâ Ïåòðî íå âêàç., 
67, ðîá³òí., ðîñ., 10.09.1932, 
ðîçøèðåííÿ ëåãåí³â
Êóðòºâà Ñòåïàíèäà íå âêàç., 56, 
ðîá³òí., áîëã., 12.03.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ, îñëàáëåííÿ õàð÷óâàííÿ
Êóðòºâà Ìàð³ÿ íå âêàç., 2, 
ðîá³òí., áîëã., 25.08.1933, ë³òí³é 
äèòÿ÷èé ïðîíîñ, îñëàáëåííÿ 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Êóøíáåð Âàñèëèíà ²âàí³âíà, 
4, ðîá³òí., íå âêàç., 28.07.1933, 
äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Êóøíåðüîâà Ëþäìèëà íå âêàç., 
5 ì., ðîá³òí., íå âêàç., 25.07.1933, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Êþð÷åâ Ãåîðã³é íå âêàç., 33, 
áåçð³äí., íå âêàç., 06.03.1933, 
îñëàáëåííÿ õàð÷óâàííÿ, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Êþð÷åâ Çàõàð³é íå âêàç., 42, 
áåçð³äí., íå âêàç., 13.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â, îñëàáëåííÿ 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Êþð÷åâà Àííà íå âêàç., 7, 
ðîá³òí., íå âêàç., 14.06.1933, 
õðîí³÷íèé ðîçëàä õàð÷óâàííÿ
Ëàãóíîâ Àíàòîë³é íå âêàç., 
10 ì., ðîá³òí., ðîñ., 20.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëàíñüêîé Ïåòðî Ïåòðîâè÷, 
67, ñòîðîæ, ðîñ., 23.08.1932, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Ëàï³äóñ Áîðèñ Þäîâè÷, 65, íå 
âêàç., ºâð., 17.03.1932, ãðóäíà 
æàáà
Ëàðè÷åâ Âàëåíòèí íå âêàç., 
1 ì., ðîá³òí., íå âêàç., 30.09.1933, 
äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Ëàñê³í Êîñòÿíòèí 
Êîñòÿíòèíîâè÷, 1, íà óòðèì., íå 
âêàç., 29.08.1932, êîë³ò
Ëàñê³íà Ìàð³àííà Ôåäîð³âíà, 
68, ðîá³òí., ðîñ., 25.04.1932, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê

Ëàñòåíêî Àëüá³íà Ìèõàéë³âíà, 
2 ì., íå âêàç., ðîñ., 18.06.1932, 
ñåïñèñ
Ëàòèøåâà Àííà Àêèì³âíà, 66, 
ðîá³òí., ðîñ., 06.03.1932, ñåðöåâà 
àñòìà
Ëåáåäèíñüêà Äîðà íå âêàç., 
35, ïåíñ., ºâð., 30.03.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ëåâàíèñîâ Ìèêîëà íå âêàç., 5, 
ðîá³òí., ðîñ., 03.03.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Ëåâàí³ñîâà íå âêàç. íå âêàç., 
7, áåçð³äíà, íå âêàç., 11.06.1933, 
ê³ð, çàïàëåííÿ êèøîê, ñåðöåâà 
ñëàáê³ñòü
Ëåâèöüêèé ²âàí íå âêàç., 83, 
ïåíñ., ðîñ., 08.02.1933, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Ëåâ÷åíêî Ôåä³ð ²âàíîâè÷, 75, 
ðîá³òí., ðîñ., 07.11.1933, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Ëåâ÷åíêî Âîëîäèìèð íå âêàç., 
70, ðîá³òí., óêð., 04.04.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ëåâ÷åíêî íå âêàç. íå âêàç., 
íå âêàç., íå âêàç., íå âêàç., 
27.06.1932, ìåðòâîíàðîäæåíà
Ëåâ÷åíêî Â³ðà íå âêàç., 8 
äí., ðîá³òí., óêð., 30.08.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ëåâ÷åíêî Ïàðàñêîâ³ÿ íå âêàç., 
67, íà óòðèì., ðîñ., 10.09.1932, 
ðàê øëóíêà
Ëåãâ³íîâà Ë³çà íå âêàç., 7 ì., íå 
âêàç., ðîñ., êîêëþø ³ ÷åðåâíèé òèô
Ëåéáîâ Ïåòðî íå âêàç., 9 ì., íå 
âêàç., ðîñ., 09.07.1932, äèòÿ÷èé 
ïðîíîñ
Ëåíü Ìèõàéëî íå âêàç., 
51, ðîá³òí., óêð., 07.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëåñÿ÷êî ªâñåé ²âàíîâè÷, 
50, ðîá³òí., óêð., 07.03.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ëåøêóñ ªâãåí³é íå âêàç., 
11 ì., íå âêàç., ðîñ., 12.08.1932, 
òîêñè÷íèé ïðîíîñ
Ëåùåíêî Òðîõèì íå âêàç., 58, 
ðîá³òí., íå âêàç., 26.03.1933, 
ðîæèñòå çàïàëåííÿ
Ëèêîâà Íàòàë³ÿ Ê³íäðàò³âíà, 95, 
ðîá³òí., ðîñ., 06.03.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ëèííèê Ãðèãîð³é Âàñèëüîâè÷, 
3, íà óòðèì., ðîñ., 29.11.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â ³ êîë³ò
Ëèïêà Êàòåðèíà íå âêàç., 5, 
áåçð³äíà, íå âêàç., 16.02.1933, 
îòðóºííÿ ÷àäíèì ãàçîì
Ëèïêà Àêèëèíà íå âêàç., íå âêàç., 
áåçð³äíà, íå âêàç., 16.02.1933, 
îòðóºííÿ ÷àäíèì ãàçîì

Ëèïêî Ïåòðî Òåðåíò³éîâè÷, 35, 
ðîá³òí., óêð., 23.02.1933, îòðóºííÿ 
÷àäíèì ãàçîì
Ëèñåíêî ßê³â íå âêàç., 56, 
ðîá³òí., ðîñ., 19.01.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëèñåíêî Âåíåäèêò Îëåêñ³éîâè÷, 
52, ðîá³òí., ðîñ., 03.03.1932, 
âèðàçêà øëóíêà
Ëèòâàê Ìîéñåé íå âêàç., 55, 
ïåíñ. ³íâàë³ä, ºâð., 28.04.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ, ãðóäíà æàáà
Ëèòâèíåíêî ²âàí Ëóêè÷, 
57, ïåíñ., óêð., 25.08.1932, 
àïîïëåêñè÷íèé óäàð
Ëèòíÿâñüêèé Îëåêñàíäð 
Ìèõàéëîâè÷, 47, ñëóæá., ºâð., 
25.10.1933, êèøêîâèé êðîâèâèëèâ
Ëèòîâ÷åíêî Ìàð³ÿ íå âêàç., 
3, ðîá³òí., ðîñ., 01.08.1932, 
çàïàëåííÿ ìîçêîâèõ îáîëîíîê
Ëèòîâ÷åíêî ªâäîê³ÿ íå âêàç., 
73, ðîá³òí., ðîñ., 20.02.1933, 
çàãàëüíèé ïàðàë³÷
Ëèõòåð Éîñ³é íå âêàç., 70, 
ñëóæá., ºâð., 22.01.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ òà ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ëèøåíêî Êîñòÿíòèí íå âêàç., 
85, ðîá³òí., ðîñ., 01.04.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ëèòîâêà Àëëà íå âêàç., 3 
òèæ., ðîá³òí., óêð., 02.08.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëîáàíîâà Â³ðà íå âêàç., 3, íå 
âêàç., ðîñ., 27.02.1932, äèôòåð³ÿ
Ëîãâèíåíêî Àííà Ìèêîëà¿âíà, 
3, ðîá³òí., óêð., 02.12.1932, 
äèôòåð³ÿ
Ëîãóíîâ ªôèì íå âêàç., 80, íà 
óòðèì., ðîñ., ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ëîêøèíà Áëþìà Ìîéñå¿âíà, 
36, ñëóæá., ºâð., 20.12.1933, 
îñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ëîìñüêà Îëåíà íå âêàç., 1, íå 
âêàç., ðîñ., 01.07.1932, ãîñòðà 
øëóíêîâà õâîðîáà
Ëîïàøê³í ²âàí Îëåêñàíäðîâè÷, 
42, íå âêàç., íå âêàç., 22.05.1932, 
õâîðîáà ñåðöÿ, ì³îêàðäèò
Ëîñ³ºâñüêèé Ïàâëî íå âêàç., 70, 
ñâÿùåíèê, íå âêàç., 15.09.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ëîõìîòîâà Ë³ä³ÿ íå âêàç., 1, 
ðîá³òí., íå âêàç., 27.07.1933, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Ëóçåí³íà Àâåí(?) Í³ê., 7, íå âêàç., 
íå âêàç., 02.07.1933, çàïàëåííÿ 
î÷åðåâèíè
Ëóê’ÿí÷åíêî Ôåîäîñ³ÿ ²âàí³âíà, 
65, íà óòðèì., ðîñ., 11.11.1932, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Ëóê'ÿí÷åíêî Ðà¿ñà íå âêàç., 1, íå 
âêàç., ðîñ., 21.06.1932, ïðîíîñ
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Ëóíãîâ ²ëëÿ íå âêàç., 23, 
áåçð³äí., íå âêàç., 17.04.1933, 
îñëàáëåííÿ ñåðöÿ ³ ïîðîê ñåðöÿ
Ëóíüîâ Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷, 
7 äí., ðîá³òí., ðîñ., 28.07.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ëóíüîâ ²âàí íå âêàç., 24, ðîá³òí., 
ðîñ., 23.08.1933, òóáåðêóëüîç
Ëóíüîâà Âàëåíòèíà Âàñèë³âíà, 
1, íà óòðèì., ðîñ., 06.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëóí³íà Àíòîí³íà íå âêàç., 
8 ì., ðîá³òí., ðîñ., 06.08.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëóñòà Ìàð³ÿ íå âêàç., 4 ì., 
ðîá³òí., óêð., 31.07.1933, ìåí³íã³ò
Ëþáàðñüêà Çëàòà ßê³âíà, 
75, íå âêàç., ºâð., 04.11.1933, 
ñòàðå÷à íåì³÷, çàíåïàä ñåðöåâî¿ 
ä³ÿëüíîñò³
Ëþá÷åíêî Í³ëà íå âêàç., 9 ì., 
ñëóæá., óêð., 28.07.1933, äèòÿ÷å
Ëþòîìñüêà Â³ðà Îëåêñàíäð³âíà, 
49, ðîá³òí., íå âêàç., 27.06.1933, 
âèñèïíèé òèô
Ëþ÷êàíîâ Äåì’ÿí Ãåîðã³éîâè÷, 
40, ðîá³òí., áîëã., 17.12.1933, 
ãàíãðåíà ëåãåí³â
Ëÿøåëêî Õàðèòèíà íå âêàç., 44, 
ðîá³òí., óêð., 04.12.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Ëÿøåíêî Ñåìåí íå âêàç., 20, 
áåçð³äí., íå âêàç., 30.04.1933, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Ëÿøåíêî Ïàâëî íå âêàç., 24, 
áåçð³äí., íå âêàç., 31.03.1933, 
êðóïîçíå çàïàëåííÿ
Ìàãèð Íàä³ÿ íå âêàç., 1, ðîá³òí., 
óêð., 29.07.1932, òîêñè÷íèé 
ïðîíîñ
Ìàæåðîâñüêà íå âêàç. íå âêàç., 
65, áåçð³äíà, ðîñ., 19.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìàçèíåíêî Ìàð³ÿ Àðòåì³âíà, 78, 
ñëóæá., ðîñ., 17.10.1932, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Ìàçíèêîâ Ñòåïàí íå âêàç., 70, 
áåçð³äí., íå âêàç., 23.03.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â, âèñíàæåííÿ 
â³ä íåäî¿äàííÿ
Ìàéäàíèê Âàñèëü Âàñèëüîâè÷, 
íå âêàç., íå âêàç., íå âêàç., 
02.07.1933, îñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ 
ä³ÿëüíîñò³
Ìàéòàõ Åäóàðä Ãóñòîâè÷, 55, 
ðîá³òí., ðîñ., 15.12.1933, íàáðÿê 
ëåãåí³â
Ìàêàðåíêî Óñòèí³ÿ íå âêàç., 
28, áåçðîá³òí., ðîñ., 15.08.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ìàêåäîíñüêà Íàòàë³ÿ 
Âàñèë³âíà, 34, íå âêàç., ðîñ., 
06.12.1933, ñåïñèñ

Ìàêñèìîâ Äàâèä íå âêàç., 64, íå 
âêàç., íå âêàç., 12.07.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Ìàêñþòåíêî Êèð’ÿí 
Îëåêñ³éîâè÷, 71, ïåíñ., ðîñ., 
23.08.1932, âèðàçêà øëóíêà
Ìàëèøåâñüêà Îëåíà 
Ìèêîëà¿âíà, 56, íå âêàç., íå 
âêàç., 20.03.1933, âèñèïíèé òèô
Ìàìîøèí Ïàâëî Äìèòðîâè÷, 60, 
ðîá³òí., ðîñ., 21.10.1932, çàâîðîò 
êèøîê
Ìàíèíà Ïàâëèíà íå âêàç., 60, 
ñëóæá., íå âêàç., 24.09.1933, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Ìàíöáà Ñàðà íå âêàç., 68, ñëóæá., 
êàðà¿ì., 17.01.1932, ïîðîê ñåðöÿ
Ìàðäîâöåâà ²ðèíà íå âêàç., 
91, ðîá³òí., íå âêàç., 21.07.1933, 
ðîçëàä ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ìàðèíåíêî Íàä³ÿ Ñòåïàí³âíà, 
72, ðîá³òí., ðîñ., 01.05.1932, 
ñòàð³ñòü
Ìàðêîâ ²âàí íå âêàç., 2, 
ðîá³òí., ðîñ., 17.12.1932, ïàðàë³÷ 
ñåðöåâîãî ì'ÿçó
Ìàðêîâ Àðòåì íå âêàç., 79, íà 
óòðèì., ðîñ., 15.06.1933, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Ìàðêîâ Íèêèôîð íå âêàç., 77, 
ïåíñ., ðîñ., 22.04.1933, ñåðöåâà 
ñëàáê³ñòü
Ìàðêîâ Íèêèôîð íå âêàç., 70, 
áåçð³äí., íå âêàç., 18.05.1933, 
àðòåð³îñêëåðîç, îñëàáëåííÿ 
õàð÷óâàííÿ
Ìàðêîâà Íàä³ÿ íå âêàç., 1, 
ðîá³òí., ðîñ., 24.07.1932, äèòÿ÷èé 
ïðîíîñ
Ìàðêîâà Òà¿ñ³ÿ Ãðèãîð³âíà, 
6, íå âêàç., ðîñ., 02.03.1932, 
ñìåðòåëüíà òðàâìà (ïåðå¿õàëà 
ï³äâîäà)
Ìàðëåòîâ Îìåëÿí íå âêàç., 
45, áåçð³äí., ðîñ., 29.01.1933, 
ì³îêàðäèò
Ìàðòèíåíî Àííà íå âêàç., 
70, ïåíñ., ðîñ., 27.01.1932, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Ìàðóíåêî ²âàí Ïèëèïîâè÷, 47, 
ñëóæá., óêð., 12.05.1932, ãàíãðåíà 
ëåãåí³â ï³ñëÿ ãðèïó
Ìàð÷åíêî Ôåä³ð íå âêàç., 11, 
ðîá³òí., ðîñ., 28.12.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Ìàð÷åíêî Ôåä³ð Àíòîíîâè÷, 
70, ðîá³òí., ðîñ., 12.12.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìàð÷åíêî ²âàí íå âêàç., 6, 
áåçð³äí., íå âêàç., 29.08.1933, 
âèñíàæåííÿ íèðîê, êîë³ò
Ìàð÷åíêî Ïåëàãåÿ íå âêàç., 38, 
íà óòðèì., íå âêàç., 28.07.1933, 

îñëàáëåííÿ õàð÷óâàííÿ, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Ìàñëîâ Äìèòðî Ïåòðîâè÷, 
67, íà óòðèì., ðîñ., 01.09.1932, 
ïàðàë³÷ ñåðöåâîãî ì'ÿçó
Ìàñëîâà Àêóë³íà Ëóê’ÿí³âíà, íå 
âêàç., íà óòðèì., ðîñ., 24.11.1932, 
ïàðàë³÷ ñåðöåâîãî ì'ÿçó
Ìàñëÿí³êîâ Â³êòîð íå âêàç., 6, 
áåçð³äí., íå âêàç., 30.08.1933, 
÷åðåâíèé òèô
Ìàñòðþêîâ Ìèêîëà íå âêàç., 
52, ³íâàë³ä, ðîñ., 10.08.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ìàòâ³ºíêî Ñåðã³é íå âêàç., 65, 
ñëóæá., ðîñ., 18.06.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ìàò³àñ Õðèñòèíà Àäàì³âíà, 52, 
íå âêàç., í³ì., 13.07.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ìàò³àñ Ãåðìàí ²âàíîâè÷, 62, 
ðîá³òí., í³ì., 10.11.1932, âèðàçêà 
øëóíêà
Ìàòðèíåíêî Àííà íå âêàç., 64, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 16.10.1932, ðàê 
øëóíêà
Ìàòóñåâè÷ Ãðèöüêî íå âêàç., 
5, ðîá³òí., ðîñ., 30.08.1933, 
åíöåôàë³ò
Ìàöóæèíà Ëóêåð³ÿ íå âêàç., 
48, áåçðîá³òí., ðîñ., 03.03.1933, 
îñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ìåäÿíèê Ìàð³ÿ Ãðèãîð³âíà, 75, 
íå âêàç., íå âêàç., 14.07.1933, 
îñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ìåäÿí³êîâ Àíäð³é íå âêàç., 
63, êóñòàð, íå âêàç., 13.07.1933, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Ìåêê Â³êòîð íå âêàç., 18, 
ðîá³òí., í³ì., 08.01.1933, ïðàâåöü 
(ïðàâåöü)
Ìåëåøêî Àíàñòàñ³ÿ íå âêàç., 
90, íà óòðèì., ðîñ., 23.10.1932, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ìåëåøêî Âàëåð’ÿí íå âêàç., 
1, íà óòðèì., ðîñ., 20.11.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ íà ´ðóíò³ ïðîíîñó
Ìåëüíèê Ìèêîëà íå âêàç., 
20, ìàòðîñ, ðîñ., 18.04.1933, 
âòîïëåííÿ (íåùàñíèé âèïàäîê)
Ìåíåøîâ íå âêàç. íå âêàç., 38, 
íå âêàç., íå âêàç., 07.03.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ìåííåð Òåîäîð íå âêàç., 13, íà 
óòðèì., í³ì., 27.10.1932, êðóïîçíå 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìåðë³êîâà Äîìíà íå âêàç., 
70, íà óòðèì., ðîñ., 20.08.1933, 
ñêëåðîç, ñåðöåâà ñëàáê³ñòü
Ìåðíåíêî Ìîéñåé íå âêàç., 
57, ðîá³òí., ðîñ., 02.04.1933, 
âèñíàæåííÿ â³ä íåäî¿äàííÿ, 
ì³îêàðäèò



55

Ìåùåðÿêîâà Ìàð³ÿ Ïåòð³âíà, 
77, íà óòðèì., ðîñ., 26.10.1932, 
ðàê øëóíêà
Ìèêóë³íà Ä³íà íå âêàç., 3 ì., 
ðîá³òí., íå âêàç., 18.07.1933, 
õðîí³÷íèé ðîçëàä õàð÷óâàííÿ
Ìèêóë³í Íèêèôîð ²âàíîâè÷, 55, 
ðîá³òí., ðîñ., 01.04.1932, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ ï³ñëÿ õðîí³÷íîãî çàïàëåííÿ 
íèðîê
Ìèêóë³íà Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, 
75, ðîá³òí., íå âêàç., 14.07.1933, 
îñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ìèëåð Îëåêñàíäð íå âêàç., 11, 
áåçð³äí., íå âêàç., 09.04.1933, 
íåôðèò
Ìèëåð Àëüáåðò íå âêàç., 4, 
áåçðîá³òí., åñò, 08.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â ï³ñëÿ êîðó
Ìèëåõ³í ²ãîð Êîñòÿíòèíîâè÷, 
5, ñëóæá., ðîñ., 13.10.1932, 
òóáåðêóëüîçíèé ìåí³íã³ò
Ìèëåøêî Ìàð³ÿ íå âêàç., 35, 
áåçð³äíà, íå âêàç., 22.03.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ìèëåøêî Îëåêñàíäð íå âêàç., 
20, ðîá³òí., ðîñ., 18.12.1932, 
îòðóºííÿ àëêîãîëåì
Ìèëèé Âîëîäèìèð 
Ìèêîëàéîâè÷, 59, ðîá³òí., ãðåê, 
01.06.1932, êðèâàâèé ïðîíîñ
Ì³ëüäåíáðàíò Éîãàí íå âêàç., 
80, íà óòðèì., í³ì., 24.03.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöåâîãî ì'ÿçó
Ì³íö Ðîáåðò Ãåíð³õîâè÷, 59, íå 
âêàç., í³ì., 15.07.1932, õîëåðà
Ìèñåíêî Ãåííàä³é íå âêàç., 4 ì., 
áàòüêî – ãîëîâà ðàéêîìó, óêð., 
17.03.1932, ñïàçìîô³ë³ÿ
Ìèõàéëåíêî Îëåêñ³é íå âêàç., 
50, ðîá³òí., ðîñ., 23.03.1933, 
îñëàáëåííÿ, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ìèõàéëåíêî Ñòåïàíèäà 
íå âêàç., 78, ðîá³òí., ðîñ., 
26.02.1933, ïîðîê ñåðöÿ
Ìèõàéëåíêî Àíàòîë³é 
Ãðèãîðîâè÷, 3, ðîá³òí., ðîñ., 
09.11.1933, ñêàðëàòèíà
Ìèõàéëåíêî Ôåä³ð íå âêàç., 
3 ì., ðîá³òí., íå âêàç., 30.07.1933, 
îñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ìèõàéëåíêî Ë³ä³ÿ íå âêàç., 
2 ì., ðîá³òí., íå âêàç., 08.07.1933, 
õðîí³÷íèé ðîçëàä øëóíêà
Ìèõàéëîâà ªâãåí³ÿ ²ãíàò³âíà, 
80, ðîá³òí., ðîñ., 09.03.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìèõàéëîâà Ãàííà íå âêàç., 42, 
ðîá³òí., ðîñ., 25.05.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Ìèõàéëîâà Ç³íà¿äà íå âêàç., 
33, íà óòðèì., ðîñ., 31.08.1933, 
âîãíåïàëüíå ïîðàíåííÿ ìîçêó

Ìèõàëåíêî Í³íà íå âêàç., 2 ì., 
ðîá³òí., íå âêàç., 05.07.1933, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Ì³ùåíêî Îëåíà Ôåäîð³âíà, 15, 
øêîëÿðêà, ðîñ., 17.12.1933, àíã³íà
Ì³ùåíêî Ëóêåð³ÿ íå âêàç., 68, 
áåçð³äíà, íå âêàç., 10.03.1933, 
ñòàðå÷à íåì³÷
Ì³êóë³í ªâãåí³é íå âêàç., 5, 
íà óòðèì., ðîñ., 09.11.1932, 
òóáåðêóëüîç ìîçêó
Ì³êóë³íà Í³íà íå âêàç., 7, 
áåçð³äíà, íå âêàç., 27.08.1933, 
÷åðåâíèé òèô
Ì³ëëåð Àâãóñò ²îãàíîâè÷, 4, íå 
âêàç., åñò, 10.01.1932, çàðàæåííÿ 
êðîâ³ ï³ñëÿ îï³êó
Ì³ëîâàÿ Îìåë³ÿ íå âêàç., 2, 
ðîá³òí., íå âêàç., 17.09.1933, 
íåæèòòºçäàòíà
Ì³ëüÿ÷åâñüêèé Äìèòðî íå âêàç., 
73, ðîá³òí., áîëã., 31.03.1933, 
ì³îêàðäèò
Ìèðîíîâ Ñòåïàí íå âêàç., 
67, ñëóæá., ðîñ., 24.02.1932, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ìíîãîëºòíÿÿ Òåòÿíà íå âêàç., 
4 ì., ðîá³òí., ðîñ., 07.09.1933, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Ìî¿ñåºâà Âàëåíòèíà íå âêàç., 
10, ðîá³òí., ðîñ., 18.08.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöåâîãî ì'ÿçó
Ìîê³ºíêî Íàòàë³ÿ íå âêàç., 60, 
íà óòðèì., ðîñ., 07.01.1933, êàòàð 
ïîðîæíèííèõ êèøîê
Ìîëåéí³ê Àôàíàñ³é íå âêàç., 
53, áåçð³äí., íå âêàç., 29.08.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Ìîí³í Â³êòîð íå âêàç., 16, 
ñëóæá., íå âêàç., 18.07.1933, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Ìîðäîâöåâà Àíàñòàñ³ÿ íå âêàç., 
32, ðîá³òí., ðîñ., 29.01.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ìîñ³íà Âàëåíòèíà íå âêàç., 
10 ì., äîìîãîñï., íå âêàç., 
12.07.1933, êîêëþø
Ìóëü÷åíêî ªâäîê³ÿ íå âêàç., 58, 
ðîá³òí., ðîñ., 25.12.1932, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Ìóíòÿí Áîðèñ íå âêàç., 33, 
áåçðîá³òí., áîëã., 04.02.1933, òèô
Ìþëëåð Êàòåðèíà ²âàí³âíà, 50, 
ïåíñ., ðîñ., 24.03.1932, êðóïîçíå 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìÿã÷åíêî Âëàñ íå âêàç., 69, ðîá³òí., 
óêð., 11.05.1933, ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ìÿã÷åíêî Îëåêñàíäð íå âêàç., 
54, ðîá³òí., ðîñ., 25.04.1933, 
êðóïîçíå çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Íàãóðñüêèé Âîëîäèìèð íå 
âêàç., 70, áåçð³äí., íå âêàç., 
22.03.1933, àñô³êñ³ÿ, ÷àä

Íàçàðåíêî Îëüãà íå âêàç., 8, 
ðîá³òí., óêð., 25.02.1933, ìåí³íã³ò 
òèôîçíèé
Íàçàðîâà Ðà¿ñà íå âêàç., 
1, ðîá³òí., áîëã., 27.10.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Íàç³ìîâ Ôåä³ð íå âêàç., 
42, ðîá³òí., ðîñ., 14.04.1933, 
ïîñòóïîâèé ïàðàë³÷
Íàç³ìîâà Àíàñòàñ³ÿ 
Ìàêñèì³âíà, 78, ðîá³òí., ðîñ., 
20.11.1933, êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Íàç³ìîâ Ïàâëî íå âêàç., 40, 
ðîá³òí., ðîñ., 31.08.1933, ÷åðåâíèé 
òèô
Íàìë³ºâ Àôàíàñ³é íå âêàç., 
79, íà óòðèì., áîëã., 20.04.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Íàìë³ºâà Ìàð³ÿ Ç³íîâ³¿âíà, 14, 
ðîá³òí., áîëã., 07.10.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ, á³ëîêð³â'ÿ
Íàìë³ºâà Â³ðà íå âêàç., 1, 
ðîá³òí., óêð., 18.07.1932, ë³òí³é 
äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Íàóìåíêî Ñòåïàí íå âêàç., 
4, ðîá³òí., ðîñ., 13.09.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Íåáåðà Íàòàë³ÿ íå âêàç., 85, íà 
óòðèì., ðîñ., 01.09.1933, íàáðÿê 
ëåãåí³â, ñòàðå÷èé ìàðàçì
Íåâ³í÷àíèé ²âàí íå âêàç., 24, 
ðîá³òí., óêð., 06.05.1933, îáøèðí³ 
îï³êè âñüîãî ò³ëà
Íåã³ºâà Àíàñòàñ³ÿ íå âêàç., 85, 
íå âêàç., ðîñ., 02.04.1932, ìàðàçì, 
ñòàðå÷å âèñíàæåííÿ
Íåäåëüê³í Ìàêñèì íå âêàç., 37, 
ðîá³òí., óêð., 09.06.1933, ïåðèòîí³ò
Íåäçåëüñüêà ßâäîõà íå âêàç., 
63, ñëóæá., ðîñ., 12.06.1932, 
óäóøåííÿ (ïîâ³øåííÿ)
Íåì÷åíêî Ìàêàð íå âêàç., 46, 
ïåíñ., ³íâàë³ä, ðîñ., 23.05.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöåâîãî ì'ÿçó
Íåì÷åíêî Àííà íå âêàç., 
43, ðîá³òí., ðîñ., 01.09.1933, 
òóáåðêóëüîç
Íåîñèêîâà Ìàð³ÿ íå âêàç., 26, 
ïåíñ., ðîñ., 21.11.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ, õàð÷îâà ³íòîêñèêàö³ÿ
Íåïîìíÿùèé ²âàí íå âêàç., 
36, ñëóæá., ðîñ., 03.08.1932, 
âèðàçêîâèé êîë³ò
Íåñòåðîâ Îëåêñ³é íå âêàç., 47, 
ðîá³òí., ðîñ., 03.06.1933, ñëàáê³ñòü 
ñåðöåâîãî ì'ÿçó
Íåôüîäîâà Àêèëèíà íå âêàç., 
55, ðîá³òí., ðîñ., 31.12.1933, ðàê 
øëóíêà
Íå÷èïóðåíêî Îëåêñ³é íå âêàç., 
13, ðîá³òí., ðîñ., 03.09.1933, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê, óäàð 
àâòîáóñîì
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Íèçîâñüêèé Ìèêîëà íå âêàç., 
67, íå âêàç., ðîñ., 12.07.1932, ðàê 
øëóíêà
Í³ê³òåíêî Àííà íå âêàç., 10, 
ðîá³òí., ðîñ., 15.01.1933, òèô
Í³ê³òåíêî Âàëåíòèíà íå 
âêàç., 11 ì., íå âêàç., íå âêàç., 
16.07.1933, õðîí³÷íèé ðîçëàä 
õàð÷óâàííÿ
Í³êîëàºâà Ë³ä³ÿ íå âêàç., 6 ì., 
ñëóæá., ãðåêèíÿ, 27.12.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Íèêîíåíêî Â³êòîð Ôåäîðîâè÷, 
3, ì³ë³ö³îíåð, ðîñ., 02.06.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Íîâàê Òðîõèì íå âêàç., 
63, ðîá³òí., óêð., 28.07.1933, 
îñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Íîâèöüêà Ìàð³ÿ íå âêàç., 46, 
ðîá³òí., ðîñ., 04.04.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Íîâèöüêèé Àíàòîë³é íå âêàç., 
1, íå âêàç., óêð., 06.07.1932, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Íîâ³êîâà Í³íà Ìèêîëà¿âíà, 
1, íà óòðèì., ðîñ., 26.08.1932, 
çàïàëåííÿ ïîðîæíèííèõ êèøîê
Íîâ³ø Â'ÿ÷åñëàâ íå âêàç., 70, 
ïåíñ., ðîñ., 01.08.1933, ñëàáê³ñòü 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Íîçäðèí Ìèêèòà ªâñåéîâè÷, 65, 
ðîá³òí., óêð., 05.12.1932, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Íîñåíêî Äàð’ÿ íå âêàç., 76, ðî-
á³òí., íå âêàç., 27.07.1933, ñòàð³ñòü
Íîñêîâ Ñòåïàí íå âêàç., 
35, ñëóæá., ðîñ., 04.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â ³ ïîðàíåííÿ 
ëåãåí³
Íîñêîâ Ñòåïàí íå âêàç., 
56, ðîá³òí., ðîñ., 06.05.1933, 
áðîíõ³àëüíà àñòìà
Îáîçèíà Ïåëàãåÿ íå âêàç., 56, 
ðîá³òí., íå âêàç., 21.05.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöåâîãî ì'ÿçó
Îá'ÿöåíêî Õðèñòèíà íå âêàç., 
63, íå âêàç., ðîñ., 27.04.1932, ðàê 
ìîçêó
Îâåùåíêî Ãîðä³é íå âêàç., 
63, ñëóæá., ðîñ., 01.01.1933, 
çàïàëåííÿ áåðöîâî¿ ê³ñòêè
Îâñÿíèêîâà Îëåíà ²âàí³âíà, 
1 ì., ðîá³òí., ðîñ., 25.10.1933, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Îãóëü÷àíñüêà Ïàðàñêà íå 
âêàç., 80, ïåíñ., ðîñ., 13.07.1932, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Îëåéíèê Ìàð³ÿ íå âêàç., 
40, ðîá³òí., ðîñ., 22.01.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Îëåêñ³¿âà Âàëåíòèíà Ïàâë³âíà, 
1 ì., íà óòðèì., ðîñ., 09.09.1932, 
äèòÿ÷èé ïðîíîñ

Îëèñüêî Êëèì íå âêàç., 52, 
ðîá³òí., íå âêàç., 17.06.1933, âòðàòà 
êðîâ³, ðîçäðîáëåííÿ ïîòÿãîì
Îí³ùåíêî Í³íà íå âêàç., 3, íà 
óòðèì., óêð., 02.11.1932, ïàðàë³÷ 
ñåðöåâîãî ì'ÿçó
Îíîïð³ºíêî Àííà íå âêàç., 1, 
ðîá³òí., ðîñ., 07.08.1933, ë³òí³é 
äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Îí÷åâ Ïåòðî íå âêàç., 27, 
áåçð³äí., íå âêàç., 18.05.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ, îñëàáëåííÿ 
õàð÷óâàííÿ
Îïàíàñåíêî Ìèêîëà 
Âàñèëüîâè÷, 72, ñëóæá., ðîñ., 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Îïüîíîê Ãåîðã³é íå âêàç., 1, íå 
âêàç., íå âêàç., äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Îðåë Ïàðàñêîâ³ÿ íå âêàç., 
1, ðîá³òí., óêð., 07.07.1933, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Îðëîâ Ìèêîëà íå âêàç., 32, íå 
âêàç., ðîñ., 02.03.1932, êàðä³àëüíà 
àñòìà
Îðëîâà Êàòåðèíà íå âêàç., 73, 
íà óòðèì., íå âêàç., 02.07.1933, 
ñòàð³ñòü
Îñèïîâà Í³íà íå âêàç., 17, 
íà óòðèì., ðîñ., 26.10.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â ³ êèøîê
Îñìàêîâà Êàòåðèíà ²âàí³âíà, 
48, íà óòðèì., ðîñ., 01.09.1932, 
öèðîç ïå÷³íêè
Îñòðîâñüêèé ßê³â íå âêàç., 42, 
ðîá³òí., ºâð., 12.12.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Îñòðîâñüêèé Ãðèöüêî ßêîâè÷, 
49, ñëóæá., ðîñ., 13.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Î÷åðåä Âîëîäèìèð Ïàâëîâè÷, 
7, ðîá³òí., ðîñ., 01.12.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ïàâëåíêî Àôàíàñ³é íå âêàç., 
29, ðîá³òí., ðîñ., 02.03.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ïàâëîâ Âàëåíòèí ²âàíîâè÷, 
1, íå âêàç., ðîñ., 09.07.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ïàâëîâà Àííà íå âêàç., 78, íà 
óòðèì., ðîñ., 06.11.1932, ñòàðå÷à 
êàõåêñ³ÿ
Ïàâëîâà Ìàðôà íå âêàç., 47, 
íà óòðèì., ðîñ., 03.02.1932, 
îñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ïàâëîâ³÷ Êëàâä³ÿ Ãàâðèë³âíà, 
66, íå âêàç., ðîñ., 02.05.1932, 
ñòàð³ñòü
Ïàâëþ÷åíêî ²âàí íå âêàç., 31, 
ðîá³òí., íå âêàç., 07.09.1932, 
ñìåðòåëüíà òðàâìà (ðîçäàâëåííÿ 
ïîòÿãîì)
Ïàâîòêèíà Àííà íå âêàç., 77, äîìî-
ãîñï., ðîñ., 12.03.1933, ì³îêàðäèò

Ïàâðåíèê ²âàí íå âêàç., 
31, ðîá³òí., ðîñ., 17.04.1933, 
çàõâîðþâàííÿ êèøîê
Ïàäàëêà Ãåííàä³é íå âêàç., 4, 
ðîá³òí., óêð., 28.03.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöåâîãî ì'ÿçó
Ïàíàðèíà Àëüâ³íà ²âàí³âíà, 1 ì., 
ðîá³òí., ðîñ., 24.09.1932, ñëàáê³ñòü
Ïàíàð³í Òèìîô³é íå âêàç., 48, 
ðîá³òí., ðîñ., 27.01.1932, ðàê 
øëóíêà
Ïàíåíêî Â³êòîð íå âêàç., 11, 
áåçð³äí., íå âêàç., 08.09.1933, 
âîäÿíèé ðàê, ÷åðåâíèé òèô
Ïàí³í Ôåä³ð ²âàíîâè÷, 48, 
ðîá³òí., ðîñ., 25.10.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â òà îáîëîíîê
Ïàí÷åíêî Ïîë³íà íå âêàç., 70, 
ðîá³òí., ðîñ., 25.03.1933, ñåðöåâà 
íåäîñòàòí³ñòü
Ïàí÷åíêî Ìåðêóð³é íå âêàç., 
10 ì., íå âêàç., óêð., 30.06.1932, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Ïàí÷åíêî Äàð’ÿ íå âêàç., 72, 
ðîá³òí., óêð., 22.03.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Ïàðàïàíîâà Äèíèê³ÿ(?) 
Ôåäîð³âíà, 88, ñëóæá., áîëã., 
11.11.1933, ðàê øëóíêà
Ïàðñîâ ²âàí íå âêàç., 1, ðîá³òí., 
áîëã., 12.03.1933, âèñíàæåííÿ
Ïàñêîâà Â³ðà Ëåîíò³¿âíà, 68, íà 
óòðèì., ºâð., 04.05.1933, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Ïàõîìîâà Ãàëèíà íå âêàç., 
21, ñëóæá., ðîñ., 11.04.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ïàøêîâ Ìèêîëà íå âêàç., 
12, ðîá³òí., óêð., 23.01.1932, 
óòîïëåííÿ
Ïàøêîâà Ìàð³ÿ íå âêàç., 70, 
äîìîãîñï., ðîñ., 16.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Ïàùåíêî ªâãåí³ÿ Îëåêñ³¿âíà, 
27, ñëóæá., ðîñ., 04.10.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ïåäàí Ôåîôàí íå âêàç., 88, 
ñëóæá., ðîñ., 25.06.1932, ñåðöåâà 
àñòìà ³ ìàðàçì
Ïåé÷åâ Âîëîäèìèð íå âêàç., 
1, ðîá³òí., áîëã., 25.04.1933, 
õðîí³÷íèé êàòàð êèøîê, 
îñëàáëåííÿ õàð÷óâàííÿ
Ïåé÷åâà Àííà íå âêàç., 80, 
áåçð³äíà, áîëã., 10.05.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ïåëåøåíêî Àíäð³ÿí ²âàíîâè÷, 
40, ðîá³òí., ðîñ., 22.12.1932, 
âèðàçêà øëóíêà
Ïåëåøåíêî Âîëîäèìèð 
íå âêàç., 5 ì., íå âêàç., ÷åõ, 
19.06.1932, ãîñòðà êèøêîâî-
øëóíêîâà õâîðîáà
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Ïåëåøåíêî Àíàñòàñ³ÿ íå âêàç., 
73, ïåíñ., ðîñ., 03.05.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì, ïîðîê ñåðöÿ
Ïåëåøåíêî Ãðèãîð³é íå âêàç., 
26, ðèáàê, ðîñ., 06.05.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ïåëèïåíêî ²âàí íå âêàç., 75, 
ðîá³òí., ðîñ., 14.08.1932, íåôðèò
Ïåëèïåíêî Êîñòÿíòèí íå âêàç., 
1, íå âêàç., ðîñ., 02.08.1932, 
³íòîêñèêàö³éíå çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïåëèøåíêî ²âàí íå âêàç., 65, 
ðîá³òí., ðîñ., 14.08.1932, êîë³ò
Ïåíïàêèí íå âêàç. íå âêàç., 7, 
áåçð³äí., íå âêàç., 12.06.1933, 
ê³ð, çàïàëåííÿ êèøîê, ñåðöåâà 
ñëàáê³ñòü
Ïåðåâåäçºâà Â³ðà ßê³âíà, 70, 
ðîá³òí., ðîñ., 04.10.1932, ïàðàë³÷ 
ñåðöåâîãî ì'ÿçó
Ïåðåâåðçºâà Äàð’ÿ Ãðèãîð³âíà, 
64, ðîá³òí., ðîñ., 17.10.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ïåñèí Îëåêñàíäð íå âêàç., 
60, áåçðîá³òí., ºâð., 22.04.1933, 
ãðóäíà æàáà
Ïåòðîâè÷ Âàëåð³é íå âêàç., 2, 
ìàéñòåð, ðîñ., 16.01.1933, îï³êè 
ò³ëà
Ïåòðîâñüêà Òåòÿíà 
Îëåêñàíäð³âíà, 24, ðîá³òí., ðîñ., 
30.09.1933, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ïåòðîâñüêèé ²âàí íå âêàç., 52, 
ñëóæá., ðîñ., 08.03.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöåâîãî ì'ÿçó
Ïåòðîâñüêèé Âëàäëåí íå âêàç., 
4, ñëóæá., ðîñ., 10.04.1932, 
ìåí³íã³ò
Ïå÷³í³÷ Ìàð³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 82, íà 
óòðèì., ðîñ., 20.08.1932, ñòàð³ñòü
Ïèâàðåâñüêà Àíô³ñà íå âêàç., 
22, ðîá³òí., ðîñ., 27.02.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ïèâîâàðîâ Âîëîäèìèð íå âêàç., 
1, ðîá³òí., íå âêàç., 19.06.1933, 
õðîí³÷íèé ðîçëàä õàð÷óâàííÿ
Ïèëèïåíêî ²âàí íå âêàç., 56, 
áåçðîá³òí., ðîñ., 12.03.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ, ì³îêàðäèò
Ïèëèïåíêî Àíòîí Âàñèëüîâè÷, 
29, ðîá³òí., ðîñ., 25.03.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ïèðàºâ ²ñàé íå âêàç., 75, íå 
âêàç., àñèð³ºöü, 26.10.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ, âîäÿíêà
Ïèðîãîâ Ôåä³ð Ôåäîðîâè÷, 62, 
ñëóæá., ðîñ., 24.04.1933, íå âêàç.
Ïèñàíîâñüêà Ç³íà¿äà íå âêàç., 
68, íà óòðèì., ðîñ., 22.04.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöåâîãî ì'ÿçó
Ïèñàðåíêî ªâäîê³ÿ íå âêàç., 
84, ðîá³òí., íå âêàç., 30.09.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì

Ïè÷èë³ºâ Ñàâåë³é íå âêàç., 87, 
íå âêàç., íå âêàç., 28.06.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ï³ääóáíèé Îëåêñàíäð íå âêàç., 
26, ðîá³òí., óêð., 11.08.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ï³í÷óê Íîíà Îëåêñàíäð³âíà, 
9 ì., ñëóæá., ðîñ., 06.08.1932, 
ë³òí³é äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Ï³í÷óê Âàëåíòèí íå âêàç., 
4 ì., íå âêàç., ðîñ., 22.05.1932, 
àñô³êñ³ÿ
Ï³í÷óê Ëåîí³ä íå âêàç., 5 ì., íå 
âêàç., ðîñ., 05.06.1932, çàïàëåííÿ 
ìîçêîâèõ îáîëîíîê
Ï³ïêî Äóñÿ íå âêàç., 10 ì., 
ðîá³òí., óêð., 28.07.1932, 
òîêñè÷íèé ïðîíîñ
Ï³ðêà Âàñèëü Äìèòðîâè÷, 3, íà 
óòðèì., ðîñ., 14.11.1932, ïðîíîñ, 
âèñíàæåííÿ îðãàí³çìó
Ïèðîæêîâ Ìàêñèì íå âêàç., 
73, íå âêàç., ðîñ., 23.03.1932, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ï³õîò³íà Îëåêñàíäðà íå âêàç., 
5 ì., ðîá³òí., ðîñ., 25.07.1932, 
çàïàëåííÿ ìîçêîâèõ îáîëîíîê
Ïëàêñ³í Ãåîðã³é íå âêàç., 
40, ïåíñ., ðîñ., 14.06.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ïîáåãàéëî Ìàð³ÿ ßê³âíà, 55, 
ðîá³òí., íå âêàç., 14.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïîâåéê³íà Äàð’ÿ íå âêàç., 83, íà 
óòðèì., ðîñ., 04.06.1933, ñòàð³ñòü, 
àðòåð³îñêëåðîç
Ïîâºòê³í Éîñèô íå âêàç., 
43, íå âêàç., ðîñ., 03.03.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ïîâð³àí³ä³ Îëåíà íå âêàç., 2, 
ðîá³òí., ãðåêèíÿ, 16.10.1932, ë³òí³é 
äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Ïîãîæàÿ (Çàçîð³íà) ªâäîê³ÿ 
Äìèòð³âíà, 75, ñëóæá., ðîñ., 
30.03.1932, áðîíõ³àëüíà àñòìà
Ïîãîð³ëèé Ïåòðî íå âêàç., 
66, ðîá³òí., óêð., 23.05.1933, 
ì³îêàðäèò, àðòåð³îñêëåðîç
Ïîäãîðíà Ëàðèñà Êèðèë³âíà, 
9 ì., íå âêàç., ðîñ., 02.08.1932, 
òîêñè÷íèé ïðîíîñ
Ïîääóáíàÿ Ëþáîâ íå âêàç., 1, íå 
âêàç., ðîñ., 10.08.1932, òîêñè÷íèé 
ïðîíîñ
Ïîääóáíàÿ Ìàð³ÿ íå âêàç., 85, 
äîìîãîñïîäàðêà, ðîñ., 01.01.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ïîäçîéê³í Ïàâëî Àáðàìîâè÷, 
75, íå âêàç., ðîñ., 29.09.1932, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Ïîäçîê³í Ïèëèï íå âêàç., 47, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 16.06.1932, 
çàïàëåííÿ ìîçêîâèõ îáîëîíîê

Ïîäçîëê³í Ôåä³ð íå âêàç., 39, 
ðîá³òí., íå âêàç., 30.06.1933, 
ïåðèòîí³ò
Ïîäîëüñüêèé Ìîéñåé íå âêàç., 
72, ïåíñ., ºâð., 12.02.1933, ñòðóñ 
ìîçêó
Ïîäîðîæêî Êàòåðèíà íå âêàç., 
3, ðîá³òí., ðîñ., 20.10.1933, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Ïîäïîð³í ²âàí íå âêàç., 59, 
ðîá³òí., ðîñ., 19.10.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ïîäïîð³í Ïåòðî Ãðèãîðîâè÷, 
19, ðîá³òí., ðîñ., 12.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â òà ì³çê³â
Ïîäïîð³íà Âàðâàðà íå âêàç., 
65, ïåíñ., ðîñ., 01.11.1932, 
ïàðàë³÷
Ïîä÷àéíèé Ëåîí³ä íå âêàç., 
2, ðîá³òí., óêð., 18.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïîëèí Äàíèëî íå âêàç., 59, 
ðîá³òí., ðîñ., 29.03.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöåâîãî ì'ÿçó
Ïîëèí Ñòåïàí Ðîä³îíîâè÷, 87, 
ïåíñ., ðîñ., 30.09.1932, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Ïîëèíþê Â³êòîð íå âêàç., 
21, ðîá³òí., ðîñ., 15.10.1933, 
âòîïëåííÿ â ìîð³
Ïîëóê÷³ Ãàâðèëî íå âêàç., 7, 
ðîá³òí., ðîñ., 09.02.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ïîëóê÷³ Îëåíà íå âêàç., 12, 
ðîá³òí., áîëã., 27.02.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Ïîëóëÿõîâ Îëåêñ³é íå âêàç., 48, 
ðîá³òí., ðîñ., 02.05.1933, çàâîðîò 
êèøîê
Ïîëóëÿõîâ Ãðèãîð³é íå âêàç., 
72, ïåíñ., ðîñ., 10.04.1933, ðîçëàä 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ïîëóëÿõîâ Äàíèëî íå âêàç., 55, 
ðîá³òí., ðîñ., 09.02.1933, êðóïîçíå 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïîëÿêîâà Òóáà íå âêàç., 
78, ñëóæá., ºâð., 12.02.1932, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Ïîëÿêîâà Ñîëîì³ÿ íå âêàç., 
87, ñëóæá., íå âêàç., 30.09.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ïîëÿíñüêà Ïåëàãåÿ íå âêàç., 73, 
íà óòðèì., ðîñ., 12.09.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ïîëÿíñüêèé ²âàí Ñåðã³éîâè÷, 
36, ñëóæá., ðîñ., 07.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïîìåùàºâà Âàëåíòèíà íå 
âêàç., 1, ðîá³òí., ðîñ., 27.12.1933, 
äèôòåðèò
Ïîíàìàðåíêî Ìàéÿ ²âàí³âíà, 
8 ì., ³íâàë³ä, ðîñ., 06.06.1932, 
êèøêîâà ³íòîêñèêàö³ÿ
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Ïîíàìàðåíêî Ãàëèíà íå âêàç., 
2 ì., íå âêàç., ðîñ., 22.03.1932, 
âèñíàæåííÿ
Ïîíàñåíêî Ìàð³ÿ íå âêàç., 
33, ðîá³òí., ðîñ., 22.03.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ïîíîìàðåíêî Ìàð³ÿ íå âêàç., 
70, ïåíñ., óêð., 24.07.1933, ðîçëàä 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïðîíîñ
Ïîíîìàðåíêî Âîëîäèìèð 
íå âêàç., 4, íà óòðèì., ðîñ., 
13.11.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â 
(óñêëàäíåííÿ ï³ñëÿ êîðó)
Ïîíîìàðåíêî ªâãåí³ÿ íå âêàç., 
41, ðîá³òí., óêð., 13.09.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïîíîìàðüîâ ²âàí íå âêàç., 
29, ðîá³òí., ðîñ., 17.02.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ïîï³âùèé ²âàí Ìàòâ³éîâè÷, 
46, ðîá³òí., óêð., 04.10.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ïîïîâ Ìèêîëà íå âêàç., 
1, ðîá³òí., ðîñ., 02.08.1932, 
òîêñè÷íèé äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Ïîïîâ Ìèêîëà íå âêàç., 8, 
ðîá³òí., ðîñ., 26.08.1933, ìåí³íã³ò
Ïîïîâ Àíäð³ÿí íå âêàç., 72, 
ñëóæá., íå âêàç., 20.08.1933, 
ñòàð³ñòü
Ïîïîâà ªâäîê³ÿ íå âêàç., 
20, ðîá³òí., ðîñ., 05.12.1932, 
çàïàëåííÿ ÷åðåâà
Ïîäçîëê³íà Òàìàðà íå âêàç., 1, 
íà óòðèì., ðîñ., 05.11.1932, êðóï, 
ïàðàë³÷ äèõàëüíîãî öåíòðà
Ïîòàëîâà Ñòåïàíèäà Àíäð³¿âíà, 
64, íå âêàç., ðîñ., 12.01.1932, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ïîòîïàõ³íà Ôåîäîñ³ÿ íå âêàç., 
95, ðîá³òí., ðîñ., 08.04.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöåâîãî ì'ÿçó
Ïîõîä³íà Àíàñòàñ³ÿ íå âêàç., 
5, íå âêàç., óêð., 28.06.1932, 
ñëàáê³ñòü ñåðöåâîãî ì'ÿçó
Ïîõîæèé Ãðèãîð³é íå âêàç., 
72, ðîá³òí., ðîñ., 12.09.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïðàñÿæåíêî Äàð’ÿ íå âêàç., 
75, íå âêàç., ðîñ., 08.04.1933, 
àíîðåêñ³ÿ
Ïðèáîöèíà Òàìàðà íå âêàç., 
4 ì., íå âêàç., ðîñ., 11.03.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöåâîãî ì'ÿçó
Ïðèãóíîâà Ìàð³ÿ íå âêàç., 7, íà 
óòðèì., ðîñ., 03.11.1932, ÷åðåâíèé 
òèô, ìåí³íã³ò
Ïðèõîæåâ Âîëîäèìèð 
Âàñèëüîâè÷, 1, ñëóæá., íå âêàç., 
01.10.1933, êîë³ò
Ïðîêîïåíêî Þë³ÿ Çàõàð³âíà, 
35, ñëóæá., íå âêàç., 22.06.1933, 
ïñèõ³÷íå çàõâîðþâàííÿ

Ïðîõîðîâ Ôåä³ð íå âêàç., 75, 
ðîá³òí., ðóñ., 28.05.1933, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Ïðîõîðîâà Àííà ²âàí³âíà, 36, 
íà óòðèì., ðîñ., 31.10.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ïðîöåíêî Â³êòîð íå âêàç., 33, 
áåçð³äí., íå âêàç., 10.03.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ïðîöåíêî Ìàòâ³é íå âêàç., 72, 
ïåíñ., ðîñ., 09.05.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöåâîãî ì'ÿçó
Ïðîöåíêî Ôåä³ð ²âàíîâè÷, 40, 
ðîá³òí., íå âêàç., 08.07.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïðóòêóí Àííà Ãðèãîð³âíà, 2, 
ðîá³òí., óêð., 04.03.1932, îï³êè
Ïåòðåíêî Àííà íå âêàç., 
46, ðîá³òí., ðîñ., 09.05.1932, 
òóáåðêóëüîç êèøîê
Ïóòÿòèíà Àííà íå âêàç., 1, 
ðîá³òí., ðîñ., 28.07.1933, ãîñòðèé 
ðîçëàä, åíòåðèò
Ïóòÿò³íà Àôàíàñ³é íå âêàç., 
50, ñëóæá., ðîñ., 04.02.1932, 
äåêîìïåíñîâàíèé ïîðîê ñåðöÿ
Ïÿëèøåíêî Âàñèëü Ïàâëîâè÷, 
2 ì., ðîá³òí., ðîñ., 28.10.1933, 
êàòàð òîâñòî¿ êèøêè
Ï'ÿòàê Ôåäîò íå âêàç., 32, 
ðîá³òí., íå âêàç., 09.07.1933, 
îñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ðàáèíîâè÷ ßê³â íå âêàç., 
75, ñëóæá., ºâð., 16.12.1932, 
ì³îêàðäèò
Ðàáìàí Âîëîäèìèð Ãðèãîðîâè÷, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 16.07.1932, òÿæêèé 
òðèâàëèé êîë³ò
Ðàâ³íîâè÷ Ç³íà¿äà íå âêàç., 
60, ðîá³òí., íå âêàç., 27.07.1933, 
îñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ðàäîìèðñüêà Ëþáîâ íå âêàç., 
5, áåçð³äíà, íå âêàç., 26.08.1933, 
÷åðåâíèé òèô, êîë³ò
Ðàä÷åíêî Äåíèñ íå âêàç., 56, 
ñëóæá., óêð., 12.02.1932, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Ðàêî÷èíñüêèé Â³òàë³é íå âêàç., 
60, íå âêàç., ðîñ., 14.09.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Ðàïîïîðò Ïåòðî Ñîëîìîíîâè÷, 
66, ñëóæá., ºâð., 27.12.1933, 
³íôàðêò ëåãåí³â
Ðàñïîïîâà ªâäîê³ÿ íå âêàç., 
76, íà óòðèì., ðîñ., 18.11.1932, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Ðàó Îëåêñàíäð Ê³íäðàòîâè÷, 53, 
ðîá³òí., í³ì., ïîðîê ñåðöÿ
Ðåãåð Ãåðìàí íå âêàç., 60, ðîá³òí., 
í³ì., 26.02.1933, ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ðåêîøîâà Îëüãà íå âêàç., 3 
òèæ., ðîá³òí., óêð., 14.08.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü

Ðåøåòèëîâà Òåòÿíà íå âêàç., 88, 
íà óòðèì., íå âêàç., 06.07.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ðèáàëêà Àãàô³ÿ Íàçàð³âíà, 
24, ðîá³òí., óêð., 01.01.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â ï³ñëÿ ãðèïó
Ðèáàëêà Ôåä³ð íå âêàç., 60, 
áåçð³äí., ðîñ., 13.02.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ðèáàí Â³òàë³íà Ôåäîð³âíà, 7, 
ñëóæá., óêð., 19.10.1933, êðóïîçíå 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ðèíäèíà Íàä³ÿ íå âêàç., 1, 
ðîá³òí., ðîñ., 29.07.1933, äèôòåð³ÿ
Ðèíäèíà ªâäîê³ÿ íå âêàç., 71, 
íà óòðèì., íå âêàç., 22.06.1933, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Ðîãîâñüêà Âåíäåëüì³íà 
Ìàðòèí³âíà, 80, ñëóæá., í³ì., 
13.10.1933, ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ðîãîçà Ãåîðã³é íå âêàç., íå âêàç., 
íå âêàç., íå âêàç., îñëàáëåííÿ 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ðîãîçèíñüêèé Ñòàí³ñëàâ íå 
âêàç., 13, ðîá³òí., íå âêàç., 
13.10.1933, ñåðöåâà ñëàáê³ñòü
Ðîçåíôåëüä ªëèçàâåòà 
Âåí³àì³í³âíà, 73, ñëóæá., ºâð., 
18.10.1932, ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ðîçåíöâåé Áàøåâà Ðàâ³ø³âíà, 
72, ñëóæá., ºâð., 17.03.1932, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ðîìàíåíêî Îëüãà Âàñèë³âíà, 25, 
ðîá³òí., óêð., 08.12.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Ðîñëèê Ëåîí³ä íå âêàç., 11 ì., 
ðîá³òí., óêð., 12.09.1933, ïðîíîñ
Ðóáàí Îëåêñ³é íå âêàç., 
18, ðîá³òí., ðîñ., 10.02.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ðóáàí Ñåðã³é ²âàíîâè÷, 1, íå 
âêàç., óêð., 14.12.1933, ê³ð òà 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ðóáèíà Ðàõ³ëü íå âêàç., 80, 
íå âêàç., íå âêàç., 13.07.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ðóáöîâ Àôàíàñ³é íå âêàç., 
52, ðîá³òí., áîëã., 28.02.1933, 
ì³îêàðäèò (çàãàëüíå)
Ðóáöîâà ªâãåí³ÿ íå âêàç., 
70, áåçð³äíà, ðîñ., 28.01.1933, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Ðóäàêîâ Ñòåïàí Äàâèäîâè÷, 75, 
íà óòðèì., ðîñ., 08.08.1933, óäàð 
ãîëîâè òà ïîðàíåííÿ
Ðóäàêîâ Âîëîäèìèð 
Äìèòðîâè÷, 3, íå âêàç., ðîñ., 
09.03.1932, ïîðîê ñåðöÿ
Ðóäàêîâà Òàìàðà íå âêàç., 22, 
ñëóæá., ðîñ., 26.07.1933, òóáåðêóëüîç
Ðóäåíêî ²âàí ²âàíîâè÷, 65, 
ñëóæá., ðîñ., 01.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
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Ðóäåíñüêèé Ìèõàéëî íå âêàç., 
65, ðîá³òí., ðîñ., 01.06.1933, 
ïîøêîäæåííÿ ìîçêó (âáèâñòâî)
Ðóäíºâ Âàñèëü íå âêàç., 40, 
ðîá³òí., ðîñ., 11.06.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ðóäíºâà Îëåêñàíäðà íå âêàç., 
3, ðîá³òí., ðîñ., 07.05.1933, ãîñòðå 
íåäîêð³â'ÿ
Ðóäíºâ Êîñòÿíòèí íå âêàç., 
20, íà óòðèì., óêð., 03.11.1932, 
òóáåðêóëüîç, ìåí³íã³ò
Ðóäíºâ Ñåðã³é Òèìîô³éîâè÷, 
65, ïåíñ., ðîñ., 18.02.1932, 
àïîïëåêñè÷íèé óäàð
Ðóí÷åâ Ôèëèï íå âêàç., 12, 
ðîá³òí., íå âêàç., 05.06.1933, 
êðèâàâèé ïðîíîñ, îñëàáëåííÿ 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ðóï÷åâà Ë³íà Ôåäîð³âíà, 
38, ñëóæá., ðîñ., 15.06.1932, 
çàðàæåííÿ êðîâ³ ï³ñëÿ ïîëîã³â
Ðóï÷åâà Íàä³ÿ íå âêàç., 46, 
áåçð³äíà, áîëã., 08.06.1933, ðàê 
ìàòêè
Ðóñàêîâ Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷, 
26, ðîá³òí., íå âêàç., 26.06.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ðóñàêîâà Ñîô³ÿ ²ñà¿âíà, 74, íå 
âêàç., ºâð., 22.04.1932, çàãàëüíèé 
ìàðàçì
Ðóñàíîâ Âàñèëü íå âêàç., 54, 
ðîá³òí., íå âêàç., 30.06.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ðóñºâ Ìèêîëà íå âêàç., 3, 
ðîá³òí., óêð., 28.08.1933, íåðîçá.
Ðÿáêî Â³ëëÿ Ïèëèï³âíà, 1, íà 
óòðèì., ðîñ., 03.11.1932, êðèâàâèé 
ïðîíîñ
Ðÿáóõ³íà ªôðîñèí³ÿ íå âêàç., 
35, ðîá³òí., ðîñ., 10.08.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ðÿáóõ³íà Íàòàë³ÿ Ïèëèï³âíà, 
23, íå âêàç., íå âêàç., 01.03.1932, 
ïîðîê ñåðöÿ
Ðÿá÷åíêî ²âàí íå âêàç., 
60, ðîá³òí., óêð., 11.03.1933, 
ì³îêàðäèò
Ðÿçàíîâ Ïåòðî Ñåìåíîâè÷, 
32, ñëóæá., ðîñ., 23.06.1932, 
çàïàëåííÿ íèðêè
Ðÿíîøåâñüêà ªðåì³ÿ íå âêàç., 
78, ñëóæá., óêð., 02.12.1932, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ñàâåíêî Ñåìåí Òåðåíò³éîâè÷, 
62, íå âêàç., íå âêàç., 20.05.1932, 
íå âêàç.
Ñàâ³í Ñåðã³é Ïàâëîâè÷, 54, 
ñëóæá., ðîñ., 15.10.1932, êðóïîçíå 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñàâ³í Àðêàä³é íå âêàç., 1, íà 
óòðèì., ðîñ., 02.11.1932, ïàðàë³÷ 
ñåðöåâîãî ì'ÿçó

Ñàâ³íà Âàëåíòèíà íå âêàç., 1, 
ðîá³òí., ðîñ., 29.07.1933, êîêëþø
Ñàãàð³íà Â³ðà Àíäð³³âíà, 
63, ñëóæá., ðîñ., 12.02.1932, 
áðîíõ³àëüíèé òèô òà çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Ñàºíêî Ñàâåë³é íå âêàç., 67, 
áåçð³äí., íå âêàç., 09.03.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ñàºíêî Äàð'ÿ íå âêàç., 48, 
íà óòðèì., ðîñ., 14.08.1933, 
îñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ñàëèºâ ßê³â íå âêàç., 24, ðîá³òí., 
ðîñ., 14.12.1932, çàïàëåííÿ ãóáè ³ 
îáëè÷÷ÿ
Ñàìîéëåíêî ²âàí íå âêàç., 20, 
ðîá³òí., ðîñ., 09.03.1933, êðèâàâèé 
ïðîíîñ, êîë³ò
Ñàìîéëåíêî ²âàí íå âêàç., 18, 
ðîá³òí., óêð., 12.03.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Ñàìîéëîâ Àíòîí Ñåâàñòÿíîâè÷, 
80, íå âêàç., ðîñ., 08.02.1932, 
ïåðåîõîëîäæåíÿÿ
Ñàìîéëîâ Âîëîäèìèð íå âêàç., 
7 ì., ðîá³òí., ðîñ., 04.12.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñàìîéëîâ Àíòîí íå âêàç., 87, 
íå âêàç., íå âêàç., 08.02.1932, 
çàìåðçàííÿ, ñêëåðîç ñåðöÿ
Ñàìîéëîâ Ïåòðî íå âêàç., 
21, ðîá³òí., ðîñ., 22.01.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â òà ì³çê³â
Ñàìîéëîâà Êëàâä³ÿ íå âêàç., 
8 ì., íå âêàç., ðîñ., 07.07.1932, 
äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Ñàìîòêîâ Âîëîäèìèð íå âêàç., 
1, ðîá³òí., íå âêàç., 29.09.1933, 
êîêëþø
Ñàí³í Â³êòîð íå âêàç., 1, ðèáàê, 
íå âêàç., 20.07.1933, ³íòîêñèêàö³ÿ
Ñàíüêî Ôåäîñ³ÿ íå âêàç., 72, 
ðîá³òí., óêð., 31.01.1933, ïàðàë³÷
Ñàïîæíèêîâà Åòåëü íå âêàç., 92, 
ïåíñ., ºâð., 15.04.1933, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Ñàïðîíîâ Ìèêîëà íå âêàç., 
3, íà óòðèì., óêð., 19.11.1932, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ñàðæèíñüêà Ôåîäîðà íå âêàç., 
27, ðîá³òí., ïîë., 17.08.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ñàð³ºâà Ñîô³ÿ íå âêàç., 80, 
ðîá³òí., â³ðì., 02.03.1933, ñòàð³ñòü
Ñàðòîâ Ìèêîëà íå âêàç., 75, 
áåçð³äí., íå âêàç., 07.04.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ, îñëàáëåííÿ 
õàð÷óâàííÿ
Ñà÷êî Àíòîí íå âêàç., 6, áåçð³äí., 
íå âêàç., 12.03.1933, ê³ð
Ñâåòëèöüêà Òåòÿíà íå âêàç., 76, 
äîìîãîñï., íå âêàç., 20.06.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ

Ñâèäëî Îëåêñàíäð íå âêàç., 
1 ì., ðîá³òí., ðîñ., 03.02.1933, 
õðîí³÷íèé ðîçëàä õàð÷óâàííÿ
Ñâèíîðåíêî Îëåêñàíäð íå 
âêàç., 39, ³íâàë³ä, íå âêàç., 
îñëàáëåííÿ ñåðöÿ
Ñâèñòóíîâà Ç³íà¿äà íå âêàç., 
1, íå âêàç., óêð., 04.07.1932, 
êîêëþø
Ñâÿòåíüêèé Ìèõàéëî íå âêàç., 
18, ðîá³òí., óêð., 14.05.1933, 
àñô³êñ³ÿ, âòîïëåííÿ
Ñåâåðèí Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷, 
3, ðîá³òí., óêð., 01.12.1933, 
çàïàëåííÿ ìîçêîâèõ îáîëîíîê
Ñåâåðèíà Óëÿíà íå âêàç., 68, 
ðîá³òí., íå âêàç., 18.07.1933, 
ì³îêàðäèò
Ñåâåð³í Ïîë³íà íå âêàç., 5, íà 
óòðèì., ðîñ., 16.11.1932, ãí³éíå 
çàïàëåííÿ íàâêîëîäîííî¿ çàëîçè
Ñåëåçíåâ Êóçüìà íå âêàç., 60, 
áåçð³äí., íå âêàç., 22.03.1933, 
àñô³êñ³ÿ, óãàð
Ñåëåçíüîâà Â³ðà ßê³âíà, 77, 
ðîá³òí., ðîñ., 28.04.1932, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ òà â³êîâèé ìàðàçì
Ñåìåäåë³õ³íà Ìàð³ÿ íå âêàç., 
50, áåçïðèòóë., ðîñ., 15.08.1933, 
âèñèïíèé òèô
Ñåìåíäÿºâà Àäà íå âêàç., 
3 ì., ðîá³òí., ðîñ., 27.04.1933, 
õðîí³÷íèé ðîçëàä õàð÷óâàííÿ
Ñåìåíèõèí ²âàí ªðìîëàéîâè÷, 
46, ðîá³òí., ðîñ., 20.12.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ñåìåí³õ³íà ªôðîñèí³ÿ íå âêàç., 
80, ðîá³òí., ðîñ., 24.03.1932, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ñåíåã³í íå âêàç. íå âêàç., 13, 
ðîá³òí., óêð., 28.08.1933, âèñèïíèé 
òèô
Ñåíêåâè÷ Äìèòðî íå âêàç., 58, 
ïåíñ., ðîñ., 02.04.1933, ì³îêàðäèò, 
îñëàáëåííÿ õàð÷óâàííÿ
Ñåíþã³íà Êëàâä³ÿ íå âêàç., 78, 
ïåíñ., ðîñ., 26.07.1932, ãîñòðå 
êèøêîâî-øëóíêîâå çàõâîðþâàííÿ
Ñåðâà Îìåëÿí íå âêàç., 44, 
ðîá³òí., ðîñ., 31.03.1933, çàãàëüíà 
ñëàáê³ñòü, ñåðöåâà íåäîñòàòí³ñòü
Ñåðäèêîâ Àíäð³é íå âêàç., 48, 
áåçð³äí., íå âêàç., 21.02.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ñåðåäà Âàñèëü íå âêàç., 3 ì., 
áåçðîá³òíèé, ðîñ., 20.04.1933, 
ãîñòðèé åíòåðèò
Ñåðåíüîê Ìèêîëà Õîìè÷, 42, 
ðîá³òí., íå âêàç., 26.06.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ñºð³êîâà Íàä³ÿ íå âêàç., 72, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 08.12.1932, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
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Ñåðêîâà Ìàð³ÿ íå âêàç., 75, íå 
âêàç., ðîñ., 03.12.1932, ïàðàë³÷ 
ñåðöåâîãî ì'ÿçó
Ñèìèê÷èºâ Ïåòðî ²âàíîâè÷, 9 ì., 
íà óòðèì., áîëã., 15.09.1932, ñïàçìà
Ñèìî÷åíêî Âàëåíòèíà íå âêàç., 
7, ðîá³òí., ðîñ., 08.06.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ñèíÿâñüêà Ç³íà¿äà íå âêàç., 
1, ðîá³òí., íå âêàç., 25.07.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ñèíÿê Ïàâëî íå âêàç., 3, ñëóæá., 
ðîñ., 30.10.1933, êðóï
Ñèðåíêî Ìàð³ÿ íå âêàç., 
4, ðîá³òí., óêð., 16.04.1933, 
õðîí³÷íèé ðîçëàä õàð÷óâàííÿ
Ñèðîìÿòíèêîâà Îëåíà íå âêàç., 
82, äîìîãîñï., ðîñ., 16.04.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ñ³í÷èíà Ìàð³ÿ íå âêàç., íå âêàç., 
áåçð³äíà, íå âêàç., 07.09.1933, 
âèñèïíèé òèô
Ñ³ïþã³í Ôðîë íå âêàç., 82, íå 
âêàç., ðîñ., 06.07.1932, â³êîâèé 
ìàðàçì
Ñ³ðèé ²âàí íå âêàç., 1, ñëóæá., 
óêð., 06.08.1932, äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Ñêâîðåö ªâãåí³ÿ íå âêàç., 
40, ðîá³òí., ðîñ., 17.04.1933, 
âèñèïíèé òèô
Ñêðèíêîâ Äìèòðî 
Ìèêîëàéîâè÷, 86, ñëóæá., ðîñ., 
15.06.1932, êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Ñêðî³ëåâ Ìèõàéëî íå âêàç., 27, 
ðîá³òí., ðîñ., 27.05.1933, ïíåâìîí³ÿ
Ñêðÿáèí Âîëîäèìèð íå âêàç., 
64, ðîá³òí., ðîñ., 15.04.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ íà ´ðóíò³ 
îñëàáëåííÿ ñåðöåâîãî ì'ÿçó
Ñêóð÷èíñüêèé Áîðèñ íå âêàç., 
7, ñëóæá., óêð., 02.08.1932, 
âèðàçêîâèé êîë³ò
Ñëàâñüêà Ôåêëà Ïàâë³âíà, 
32, êîëãîñïí., óêð., 25.11.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Ñëàñòåíîâà Êñåí³ÿ Äåì’ÿí³âíà, 
36, ðîá³òí., ðîñ., 23.03.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ñëèêîëîâ ²âàí íå âêàç., 
23, ðîá³òí., ðîñ., 07.07.1932, 
âòîïëåííÿ (íåùàñíèé âèïàäîê)
Ñë³ñàðåíêî Îëåíà íå âêàç., 1, 
íå âêàç., óêð., 14.08.1932, äèòÿ÷èé 
ïðîíîñ
Ñëóöüêà Ñâ³òëàíà íå âêàç., 
11 ì., ðîá³òí., ðîñ., 14.06.1933, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Ñëÿäíºâ Ëóêà íå âêàç., 55, 
ðîá³òí., ðîñ., 06.08.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñëÿçíåâ Âîëîäèìèð íå âêàç., 
1, íà óòðèì., ðîñ., 18.11.1932, 
êðóïîçíå çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Ñëÿçíåâà Îëåêñàíäðà íå âêàç., 
6, ðîá³òí., ðîñ., 19.11.1933, 
çàïàëåííÿ ìîçêîâèõ îáîëîíîê
Ñëÿçíºâ Òîø íå âêàç., 8 ì., 
íå âêàç., áîëã., 02.07.1932, 
âèñíàæåííÿ
Ñìàãà Í³ëà íå âêàç., 1 ì., 
áåçðîá³òí., ðîñ., 14.04.1933, 
õðîí³÷íèé ðîçëàä õàð÷óâàííÿ
Ñìàêîâà Àêèëèíà íå âêàç., 41, 
áåçð³äíà, íå âêàç., 02.03.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ (ì³îêàðäèò)
Ñìàðîâîç Ãàëèíà íå âêàç., 
3 ì., ÷îðíîðîá., ðîñ., 11.04.1933, 
õðîí³÷íèé ðîçëàä õàð÷óâàííÿ
Ñìèðíîâ Â³êòîð íå âêàç., 65, 
³íâàë³ä, ðîñ., 26.01.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ, äåêîìïåíñàö³ÿ
Ñìèðíîâ Ëåîí³ä íå âêàç., 16, 
áåçð³äí., ðîñ., 04.04.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Ñìèðíîâà Âàëåíòèíà 
Â³êòîð³âíà, 20, ñëóæá., ðîñ., 
01.10.1932, âèðàçêîâèé êîë³ò
Ñìîãóíîâ ²âàí íå âêàç., 
58, ðîá³òí., ðîñ., 24.02.1933, 
êàðä³îñêëåðîç (ïîðîê ñåðöÿ)
Ñìîêîâ Ãåîðã³é Ìèêîëàéîâè÷, 
85, íå âêàç., áîëã., 10.05.1932, 
â³êîâèé ìàðàçì
Ñìîêîâ ²âàí íå âêàç., 42, 
áåçð³äí., íå âêàç., 03.03.1933, 
ñêëåðîç ñåðöÿ
Ñíàòêî Ïàâëî íå âêàç., 70, íà 
óòðèì., íå âêàç., 10.07.1933, 
îñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ñîá³íè÷ Âàñèëü íå âêàç., 
60, íå âêàç., ðîñ., 13.06.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ñîáîëºâ Âåíåäèêò íå âêàç., 71, 
ïåíñ., ðîñ., 14.08.1933, ì³îêàðäèò
Ñîáîëºâà Ëþáîâ íå âêàç., 33, 
ñëóæá., ºâð., 06.09.1933, ÷åðåâíèé 
òèô
Ñîáîíåíêî Ïîðôèð³é íå âêàç., 
72, áåçð³äí., íå âêàç., 31.03.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ñîéëåíÿçâîøó Ëàðôåíà íå 
âêàç., 70, ñëóæá., ãðåêèíÿ, 
21.09.1932, ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ñîêîëîâ Ìèêîëà íå âêàç., 
49, ðîá³òí., ðîñ., 22.03.1933, 
îñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ñîêîëîâ Í. íå âêàç., 35, áåçð³äí., 
íå âêàç., 23.04.1933, íàðèâ ó 
ï³äùåëåïí³é îáîëîíö³, îñëàáëåííÿ 
õàð÷óâàííÿ
Ñîêîëîâñüêà Âàíäà Îñèï³âíà, 
84, ñëóæá., ïîë., 14.03.1932, 
êèøêîâà êðîâîòå÷à
Ñîêîëîâñüêèé ²ãíàò³é íå âêàç., 
48, íå âêàç., óêð., 10.05.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â

Ñîêóðåíêî Àíàòîë³é íå âêàç., 1, 
ðîá³òí., óêð., 02.08.1932, ãîñòðèé 
êîë³ò
Ñîëîâéîâ Ñòåïàí íå âêàç., 
50, ðîá³òí., ðîñ., 13.07.1932, 
çàïàëåííÿ áðîíõ³â ï³ñëÿ óäàðó
Ñîëîìîíîâ ²âàí íå âêàç., 36, 
áåçð³äí., íå âêàç., 11.02.1933, 
çàìåðçàííÿ
Ñîëîíåíêî Ìèêîëà Ñòåïàíîâè÷, 
1, ðîá³òí., íå âêàç., 05.10.1933, 
êîêëþø
Ñîëîíñüêà Âàñèëèíà Êóçüì³âíà, 
35, íà óòðèì., ðîñ., 04.09.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Ñîëîíñüêà Âàëåíòèíà íå âêàç., 1, 
íå âêàç., ðîñ., 18.03.1932, ìåí³íã³ò
Ñîëîíñüêèé Ãåîðã³é íå âêàç., 
69, ðîá³òí., óêð., 23.03.1933, 
âèñíàæåííÿ â³ä íåäî¿äàííÿ, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ, ì³îêàðäèò
Ñîëîøåíêî Âàñèëü íå âêàç., 36, 
ðîá³òí., ðîñ., 18.04.1933, êðóïîçíå 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñîïèí Âàëåíòèí íå âêàç., 2, íå 
âêàç., ðîñ., 13.08.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â òà ïðîíîñ
Ñîïèíà Êàòåðèíà íå âêàç., 
49, ðîá³òí., íå âêàç., 27.07.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñîï³ºøêî Ìàð³ÿ íå âêàç., 45, 
ðîá³òí., ðîñ., 27.05.1933, åíòåðèò
Ñîï³í ²âàí íå âêàç., 25, ðîá³òí., 
ðîñ., 02.04.1933, òóáåðêóëüîç 
ëåãåí³â
Ñîï³íà Êàòåðèíà íå âêàç., 49, 
ñëóæá., íå âêàç., 27.07.1933, 
çàïàëåííÿ ê³ñòêîâîãî ìîçêó
Ñîïëÿêîâ Àíàòîë³é íå âêàç., 
11 ì., ðîá³òí., ðîñ., 03.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñîïëÿêîâ Ìèðîí íå âêàç., 60, íå 
âêàç., ðîñ., 23.03.1933, ñêëåðîç 
ñåðöÿ ³ ñóäèí
Ñîðîêèí ªâäîêèì íå âêàç., 70, 
áåçð³äí., íå âêàç., 07.03.1933, 
àñô³êñ³ÿ (âáèâñòâî)
Ñïåõîâ Ïàâëî íå âêàç., 2, íå 
âêàç., ðîñ., 23.04.1932, äèôòåðèò
Ñïºõîâà Ìàð³ÿ íå âêàç., 71, 
ðîá³òí., ðîñ., 13.06.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ, ñòàð³ñòü
Ñïèâàê Àííà íå âêàç., 66, 
íå âêàç., íå âêàç., 16.07.1933, 
ì³îêàðäè÷íèé ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ñïè÷àê Ãåîðã³é íå âêàç., 5 ì., 
ðîá³òí., ðîñ., 09.09.1933, ìåí³íã³ò
Ñï³÷àê Ãåîðã³é íå âêàç., 1, 
íà óòðèì., ðîñ., 03.09.1932, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Ñòàí÷åâ Âàñèëü íå âêàç., 1, 
ðîá³òí., áîëã., 26.12.1932, ãîñòðå 
øëóíêîâå çàõâîðþâàííÿ
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Ñòàøêåâ³ÿ Îëåêñàíäðà íå âêàç., 
64, íà óòðèì., íå âêàç., 15.08.1933, 
÷åðåâíèé òèô
Ñòåëüìà÷åíêî ßêèì íå âêàç., 
72, áåçðîá³òí., ðîñ., 31.03.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ñòåïàíîâ Âàëåð³é Ñòåïàíîâè÷, 
7 ì., íå âêàç., ðîñ., 02.08.1932, 
äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Ñòåïàíîâà Ëþäìèëà íå âêàç., 
72, ñëóæá., ðîñ., 25.09.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ñòåïàíîâà ªâãåí³ÿ Ëåîí³ä³âíà, 
9, íà óòðèì., ðîñ., 20.10.1932, ê³ð
Ñòåïóøêèíà Àêèëèíà íå âêàç., 
94, ñëóæá., ðîñ., 14.01.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ñòåöåíêî Âàëåíòèíà íå âêàç., 
10 ì., ñëóæá., óêð., 16.07.1932, 
ë³òí³é ïðîíîñ
Ñòåöåíêî Àçà íå âêàç., 8 ì., 
ñëóæá., óêð., 29.07.1933, äèòÿ÷èé 
ë³òí³é ïðîíîñ
Ñòîºâà Ìàð³ÿ íå âêàç., 38, 
ðîá³òí., áîëã., 08.05.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ, îñëàáëåííÿ õàð÷óâàíÿ
Ñòîé÷åâ Êîñòÿíòèí íå âêàç., 
55, ñòîðîæ, áîëã., 13.04.1933, 
îñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ñòîëáóíîâà Àíòîí³íà íå âêàç., 
16, ñëóæá., ðîñ., 23.12.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ñòîëÿðîâà Îëåêñàíäðà 
Ïåòð³âíà, 3 ì., íå âêàç., ðîñ., 
19.06.1932, äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Ñòîø ²ñààê íå âêàç., 65, ðîá³òí., 
ºâð., 26.09.1933, äèçåíòåð³ÿ
Ñòðàøåâñüêà ªâãåí³ÿ íå âêàç., 
31, ìóçèêàíò, ðîñ., 31.12.1932, òèô
Ñòðåëêîâà Àííà íå âêàç., 86, 
ðîá³òí., ðîñ., 03.08.1932, ïàðàë³÷
Ñòðèáàíü ²ðèíà Ëóê'ÿí³âíà, 
22, ñëóæá., ðîñ., 17.03.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ñòðèáàíü Ãàííà íå âêàç., 3, 
ðîá³òí., ðîñ., 06.11.1933, êðóï
Ñòóëüºâ Äìèòðî Ïðîêîïîâè÷, 
36, ðîá³òí., óêð., 21.08.1932, ðàê 
øëóíêà
Ñóááîòèíà Âàðâàðà íå âêàç., 80, 
ðîá³òí., ðîñ., 04.01.1933, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Ñóìñüêà Ìàðòà íå âêàç., 74, 
³íâàë³ä, ðîñ., 24.09.1933, êîë³ò
Ñóðêîâà Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, 19, 
ðîá³òí., ðîñ., 04.01.1933, ïàðàë³÷, 
îæèð³ííÿ ñåðöÿ
Ñóðÿãà Ïàðàñêîâ³ÿ íå âêàç., 
24, ðîá³òí., ðîñ., 27.07.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ñóøêî Ôåä³ð íå âêàç., 84, íà 
óòðèì., ðîñ., 03.06.1933, çàíåïàä 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³

Ñóøêî Ë³ä³ÿ Ãåîðã³¿âíà, 5, íà 
óòðèì., ðîñ., 17.10.1932, ê³ð ç 
óñêëàäíåííÿìè
Ñè÷åâà Àííà íå âêàç., 1, ðîá³òí., 
ðîñ., 10.05.1933, çàïàëåííÿ 
ìîçêîâèõ îáîëîíîê
Òàí Â³òàë³é íå âêàç., 3, ñëóæá., 
íå âêàç., 21.10.1933, îñëàáëåííÿ 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Òàïàëîâà Ñîô³ÿ íå âêàç., 3, íå 
âêàç., áîëã., 08.07.1932, êèøêîâèé 
êàòàð
Òàðàíåíêî Ìèêîëà íå âêàç., 23, 
áåçð³äí., íå âêàç., ïàðàë³÷ ñåðöÿ, 
îñëàáëåííÿ õàð÷óâàííÿ
Òàðàíñüêà Óëèí³ÿ íå âêàç., 58, 
íåïðàöåçäàò., ðîñ., 13.01.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Òàðàíü Îëåêñ³é íå âêàç., 
26, íåðîçá., ðîñ., 14.07.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Òàðàñåíêî Ôåä³ð íå âêàç., 36, 
áåçð³äíà, íå âêàç., 06.05.1933, 
ïàðàë³÷ äèõàëüíîãî öåíòðó
Òàðàñåíêî Òèìîô³é íå âêàç., 29, 
íå âêàç., óêð., 16.03.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Òàðèí ªãîð ªãîðîâè÷, 67, 
ðîá³òí., íå âêàç., 29.06.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ, îñëàáëåííÿ 
õàð÷óâàííÿ
Òàðöåâà Ôåîäîðà íå âêàç., 75, 
íå âêàç., ðîñ., 14.10.1932, ñòàðå÷à 
íåì³÷
Òàòàðèíöåâ Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 
25, ðîá³òí., íå âêàç., 16.12.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Òåáåíüêîâ Âàñèëü íå âêàç., 77, 
ñëóæá., ðîñ., 08.03.1933, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Òåëåæêî Ôåä³ð íå âêàç., 
28, ðîá³òí., ðîñ., 15.10.1933, 
âòîïëåííÿ
Òåëüãàðîâà Ìàð³ÿ Äìèòð³âíà, 
2, íà óòðèì., áîëã., 31.08.1932, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Òåëüêè Êàòðÿ íå âêàç., 52, 
ðîá³òí., á³ëîð., 25.05.1933, 
îñëàáëåííÿ õàð÷óâàííÿ, êîë³ò
Òåëÿòíèê Àíòîí íå âêàç., 43, 
ðîá³òí., ðîñ., 20.02.1932, ïðàâåöü
Òåðòè÷íºâ Ñàâà ²âàíîâè÷, 42, 
ñëóæá., ðîñ., 01.10.1933, êðóïîçíå 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òåðÿêîâ Ãðèöüêî Ìèõàéëîâè÷, 
74, ïåíñ., ðîñ., 28.03.1932, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ, ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Òåñîâ Êîñòÿíòèí íå âêàç., 12, 
áåçð³äí., íå âêàç., 10.05.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ, îñëàáëåííÿ 
õàð÷óâàííÿ
Òåòüÿêîâà Óëÿíà íå âêàç., 46, 
ðîá³òí., íå âêàç., 23.07.1933, òèô

Òèìîôººâè÷ Àíòîí íå âêàç., 80, 
ïåíñ., ðîñ., 02.03.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Òèì÷åíêî Ìîêðèíà íå âêàç., 
81, ðîá³òí., ðîñ., 25.02.1932, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Òèì÷åíêî Îëåêñàíäð íå âêàç., 
1, ðîá³òí., ðîñ., 25.12.1932, 
âèñíàæåííÿ
Òèïàêîâ Ìèêåé íå âêàç., 3 ì., 
ðîá³òí., íå âêàç., 03.07.1933, 
äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Òèñëåíêî ²âàí íå âêàç., 55, 
ðîá³òí., ðîñ., 06.03.1933, 
ì³îêàðäèò, åìô³çåìà ëåãåí³â
Òèõîâîä ²âàí íå âêàç., 22, 
áåçð³äí., íå âêàç., 12.02.1933, 
îñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³, 
îñëàáëåííÿ õàð÷óâàííÿ
Òèùåíêî Ìàð³ÿ íå âêàç., 75, 
ïåíñ., ðîñ., 05.02.1933, ñòàðå÷à 
íåì³÷
Òêà÷åíêî Æàííà Ñåìåí³âíà, 
1, íà óòðèì., ðîñ., 05.09.1932, 
äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Òêà÷åíêî íå âêàç. íå âêàç., 9 
äí., íà óòðèì., ðîñ., 11.11.1932, 
íåäîíîøåíèé, íåæèòòºçäàòíèé
Òêà÷åíêî Ïàðàñêà Ìèêèò³âíà, 
75, ðîá³òí., óêð., 01.08.1932, 
ñòàðå÷å âèñíàæåííÿ
Òîêàðºâ Îëåêñàíäð Áîðèñîâè÷, 
1, íå âêàç., ðîñ., 26.08.1932, 
ãàñòðèò 
Òîëñò³êîâà Óëÿíà Ãåðàñèì³âíà, 
62, ñëóæá., ðîñ., 15.04.1932, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Òîïóçîâà Ìàð³ÿ íå âêàç., 1, 
ðîá³òí., áîëã., 02.08.1932, äèòÿ÷èé 
ïðîíîñ
Òîï÷³é Îëåêñàíäð Ïåòðîâè÷, 
11 ì., ðîá³òí., ðîñ., 15.07.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Òîðåíïîëü Ëþäìèëà íå âêàç., 1, 
ñòóäåíòè, ºâð., 28.07.1932, ë³òí³é 
ïðîíîñ
Òîðîïîâà Ïàðàñêåâà íå âêàç., 
90, íà óòðèì., ðîñ., 20.08.1933, 
ñòàð³ñòü
Òðàâ³ºâà Àíòîí³íà 
Êîñòÿíòèí³âíà, 30, ñëóæá., 
ãðåêèíÿ, 10.03.1932, òóáåðêóëüîç  
ëåãåí³â
Òðàâèíà Àíàñòàñ³ÿ íå âêàç., 64, 
áåçð³äíà, íå âêàç., 16.03.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Òðîöåíêî Àíäð³é íå âêàç., 
77, íå âêàç., ðîñ., 23.01.1932, 
áðîíõ³àëüíà àñòìà
Òðîöåíêî Ïîðôèð³é 
Ñòåïàíîâè÷, 67, íå âêàç., ðîñ., 
21.10.1933, ì³îêàðä³îñêëåðîç, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
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Òðîÿí ²âàí íå âêàç., 57, ðîá³òí., 
óêð., 20.09.1933, äèçåíòåð³ÿ
Òðîÿí ²âàí íå âêàç., 58, ðîá³òí., 
óêð., 12.09.1933, âèñíàæåííÿ
Òðóáåíêî Êàðë íå âêàç., 57, 
áåçð³äí., íå âêàç., 07.05.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ, îñëàáëåííÿ 
õàð÷óâàííÿ
Òðóìàí Ç³íà¿äà íå âêàç., 1, íå 
âêàç., ºâð., 22.06.1932, äèòÿ÷èé 
ïðîíîñ
Òóçåíêî Îëåíà Ïåòð³âíà, 67, 
äîìîãîñï., ðîñ., 12.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â (ãðèï)
Òóðàíñüêà ²çîëüäà íå âêàç., 
3 ì., ðîá³òí., íå âêàç., 30.07.1933, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Òóðê³í Ìèõàéëî íå âêàç., 2, íå 
âêàç., ðîñ., 02.03.1932, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ ï³ñëÿ îï³êó
Òþëåíºâ Ïàâëî Ïåòðîâè÷, 
1, íà óòðèì., ðîñ., 28.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â ï³ñëÿ êîðó
Òþëåíºâ Ôåä³ð íå âêàç., 
70, ðîá³òí., ðîñ., 12.02.1933, 
àðòåð³îñêëåðîç
Òÿãóíîâà Àëëà íå âêàç., 
1, ðîá³òí., ðîñ., 04.12.1932, 
äèôòåð³ÿ
Òÿãóíîâà Ìàð³ÿ íå âêàç., 
24, ðîá³òí., ðîñ., 30.04.1932, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Óçóíîâà Àííà íå âêàç., 22, 
ðîá³òí., íå âêàç., 20.06.1933, òèô
Óçóíîâà Ìîòðÿ íå âêàç., 
2, ðîá³òí., áîëã., 03.06.1933, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Óçóíîâà Êàòðÿ íå âêàç., 5, 
ðîá³òí., áîëã., 25.05.1933, ê³ð
Óçóïîâà Àíòîí³íà Ìèêîëà¿âíà, 
47, ñëóæá., ðîñ., 04.12.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ ³ âîäÿíêà æèâîòà
Óñà÷åíêî Àííà íå âêàç., 56, 
ñëóæá., íå âêàç., 13.10.1933, 
ãîñòðèé êîë³ò
Óñêîâ Âîëîäèìèð íå âêàç., 4 ì., 
â³éñüêîâîñëóæá., ðîñ., 07.07.1932, 
ãàñòðîåíòåðèò
Ôàëüê Ôðàíö íå âêàç., 43, 
ðîá³òí., í³ì., 12.04.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ, îñëàáëåííÿ õàð÷óâàííÿ
Ôàëüê Ôð³äð³õ íå âêàç., 85, íà 
óòðèì., í³ì., 09.06.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Ôàëüê Ôð³äà Ãåðìàí³âíà, 1, íå 
âêàç., í³ì., 15.02.1932, äèòÿ÷èé 
ïðîíîñ
Ôàñò Ãðèãîð³é íå âêàç., 
65, ïåíñ., ðîñ., 08.04.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ôàñòîâ Îìåëÿí íå âêàç., 50, 
ðîá³òí., ðîñ., 13.03.1933, êðóïîçíå 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Ôàñòîâ Âàñèëü íå âêàç., 61, 
ðîá³òí., ðîñ., 20.04.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Ôàñòîâà Íàä³ÿ íå âêàç., 
18, ðîá³òí., ðîñ., 26.09.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ôàñòîâà Ë³ä³ÿ íå âêàç., 3 ì., íå 
âêàç., ðîñ., 27.03.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Ôåäîðêî Ïàâëî íå âêàç., 
5 ì., ðîá³òí., ðîñ., 28.03.1933, 
õðîí³÷íèé ðîçëàä õàð÷óâàííÿ
Ôåäîðîâà Âàñèëèíà íå âêàç., 
70, íà óòðèì., ðîñ., 03.06.1933, 
ì³îêàðäèò
Ôåäîðîâà Ìàð³ÿ íå âêàç., 10, 
íå âêàç., íå âêàç., 05.10.1933, 
÷åðåâíèé òèô, êîêëþø
Ôåäîðîâà Àííà íå âêàç., 
11 ì., ðîá³òí., ðîñ., 14.08.1933, 
òóáåðêóëüîç õðåáòà
Ôåçåðàó Àëüøà íå âêàç., 1, íå 
âêàç., ÷åõ, 28.03.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Ôåëü Àâãóñò íå âêàç., 58, 
ïåíñ., í³ì., 03.04.1932, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì, ì³îêàðä³ÿ
Ôåñåíêî Ïàâëî íå âêàç., 35, 
áåçð³äí., íå âêàç., 26.02.1933, 
çàìåðçàííÿ
Ô³ëàòîâà Àííà íå âêàç., 75, 
íå âêàç., íå âêàç., 15.07.1933, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Ô³ë³ïåíêî Ìèêèòà íå âêàç., 
78, ³íâàë³ä, ðîñ., 21.01.1933, 
ì³îêàðäèò
Ô³ëàòîâ ßêèì Éîñèïîâè÷, 
46, ïåíñ., ðîñ., 05.04.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ô³ëàòîâà ªâäîê³ÿ Ñåáàñòÿí³âíà, 
83, ðîá³òí., ðîñ., 16.04.1932, 
ðîæèñòå çàïàëåííÿ
Ô³ëïîâ Ñåìåí Ïàâëîâè÷, 72, 
ñëóæá., ãðåê, 01.05.1932, ðàê 
ïå÷³íêè
Ô³ðòìàí Õ³ïà íå âêàç., 59, 
ñëóæá., ºâð., 04.02.1932, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Ôëèòîâ ²âàí íå âêàç., 33, ðîá³òí., 
ðîñ., 10.05.1933, ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ôëèöåíêî Âîëîäèìèð íå âêàç., 
3, ðîá³òí., óêð., 26.03.1933, 
åíöåôàë³ò
Ôîãåëü Àííà íå âêàç., 56, 
ðîá³òí., ºâð., 12.07.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Ôîêèíà Àêñåí³ÿ íå âêàç., 52, íà 
óòðèì., ðîñ., 06.05.1933, ñàðêîìà
Ôîíä Àãàô³ÿ íå âêàç., 58, íà 
óòðèì., ðîñ., 24.09.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ôîíä Ð³âà íå âêàç., 2, êóðñàíò, 
ðîñ., 07.08.1932, ìåí³íã³ò

Ôðàíêñ Àëüá³íà íå âêàç., 1, ðî-
á³òí., ãðåêèíÿ, 23.07.1932, ãîñòðå 
øëóíêîâî-êèøêîâå çàõâîðþâàííÿ
Ôðàíñ Àãàï³é íå âêàç., 78, íà 
óòðèì., ãðåê, 18.03.1933, ãàíãðåíà 
ï³ñëÿ îáìîðîæåííÿ
Ôðåéäåêåð Ìàð³ÿ íå âêàç., 
77, íà óòðèì., ðîñ., 16.06.1933, 
òóáåðêóëüîç õðåáòà
Ôðîëîâ Äìèòðî íå âêàç., 78, 
ïåíñ., ðîñ., 02.02.1933, ïîðîê ñåðöÿ
Õàäæèéñüêèé Ìèõàéëî 
Îìåëÿíîâè÷, 43, ñëóæá., áîëã., 
07.10.1932, òðàâìà ãîëîâè
Õàð÷åíêî Àðîí Ñîëîìîíîâè÷, 
56, áåçð³äí., íå âêàç., 24.02.1933, 
ì³îêàðäèò
Õàð÷åíêî Ïàâëî íå âêàç., 28, 
ðîá³òí., ðîñ., 27.09.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Õàð÷åíêî Ìèêîëà íå âêàç., 
íå âêàç., áåçð³äí., íå âêàç., 
24.04.1933, ê³ð, çàïàëåííÿ ëåãåí³â, 
êèøîê
Õàð÷óê ªâãåí³ÿ íå âêàç., 20, 
áåçð³äíà, ðîñ., 07.06.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Õåéôåö Ìîéñåé íå âêàç., 
16, ñëóæá., ºâð., 18.12.1933, 
âîãíåïàëüíå ïîðàíåííÿ ãîëîâè
Õìåëüíèöüêèé Çåë³ê íå âêàç., 
74, íà óòðèì., ºâð., 26.08.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê, ïîðîê ñåðöÿ
Õîëîäíèé ªâãåí³é Ñåðã³éîâè÷, 
3 ì., íå âêàç., ðîñ., 19.02.1932, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Õîëîäíèé Îëåêñàíäð 
Ñåðã³éîâè÷, 3 ì., íå âêàç., ðîñ., 
19.02.1932, çàïàëåííÿ êèøîê
Õîðà Âîëîäèìèð íå âêàç., 38, 
ðîá³òí., ãðåê, 13.03.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ, âáèòèé åëåêòðîñòðóìîì
Õîõëàºâ ²âàí íå âêàç., 39, 
ðîá³òí., ðîñ., 13.04.1933, ïàðàë³÷ 
êèøå÷íèêà
Õîõëîâ Ñåìåí íå âêàç., 20, 
áåçð³äí., íå âêàç., 26.02.1933, 
çàìåðçàííÿ
Õîøàáà ªôð³ì íå âêàç., 1, 
îäíîîñ³áí., ñèð³ºöü, 10.08.1932, 
ãîñòðèé øëóíêîâî-êèøêîâèé êàòàð
Õðèñòàíêî Îëåêñàíäðà íå âêàç., 
50, ðîá³òí., ðîñ., 25.10.1932, 
ïðîðèâíà âèðàçêà øëóíêà
Õðèñòèëåíêî Àííà íå âêàç., 11, 
áåçð³äíà, íå âêàç., 08.08.1933, 
âèñèïíèé òèô
Õðèñòè÷åíêî Ìàð³ÿ íå âêàç., 
41, íà óòðèì., óêð., 25.06.1933, 
îñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Õðóñòàëüîâ Àôàíàñ³é íå âêàç., 
43, íå âêàç., íå âêàç., 17.07.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
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Öàðåíêî ²âàí íå âêàç., 24, 
áåçð³äí., íå âêàç., 23.06.1933, 
óòîïëåííÿ
Öåðê³âíàÿ Ìîòðîíà íå âêàç., 
30, ðîá³òí., ðîñ., 24.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Öèâêèí Âîëîäèìèð Äàâèäîâè÷, 
1, íå âêàç., ºâð., 12.08.1932, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Öóïêî ßê³â íå âêàç., 60, áåçð³äíà, 
íå âêàç., 05.04.1933, ì³îêàðäèò, 
îñëàáëåííÿ õàð÷óâàííÿ
Öóöóðà Ìàð³ÿ Ìàêñèì³âíà, 77, 
íà óòðèì., íå âêàç., 03.07.1933, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
×àïîâñüêà Ãàííà íå âêàç., 
26, íà óòðèì., ðîñ., 17.08.1933, 
òóáåðêóëüîç
×àðî÷ê³íà Àíàñòàñ³ÿ íå âêàç., 
87, íà óòðèì., ðîñ., 10.09.1932, 
ñòàðå÷èé ïàðàë³÷
×åìåíèé Ëåîí³ä Ïåòðîâè÷, íå 
âêàç., íà óòðèì., ðîñ., 29.11.1932, 
äèçåíòåð³ÿ ï³ñëÿ êîðó
×åðäîêëººâà Àííà íå âêàç., 63, 
áåçðä³íà, íå âêàç., 19.03.1933, 
ì³îêàðäèò, îñëàáëåííÿ õàð÷óâàííÿ
×åðäîêëººâ Âàñèëü íå âêàç., 
19, áåçð³äí., íå âêàç., 01.05.1933, 
îñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
×åðäîêëººâ Ìèêîëà íå âêàç., 
65, áåçð³äí., íå âêàç., ì³îêàðäèò
×åðåäíè÷åíêî Îëåêñàíäð 
íå âêàç., 6 ì., íå âêàç., óêð., 
30.04.1932, ³íòîêñèêàö³ÿ
×åðåìèñ³í Ôåä³ð íå âêàç., 11, 
áåçðîá³òí., ðîñ., 26.12.1932, 
÷åðåâíèé òèô
×åðåíåöü Ëþäìèëà íå âêàç., 
1, ðîá³òí., íå âêàç., 03.07.1933, 
³íòîêñèêàö³ÿ
×åðêàø Ëàðèñà íå âêàç., 3, 
ðîá³òí., ðîñ., 25.09.1932, êîë³ò
×åðêåç ²âàí íå âêàç., 43, 
áåçðîá³òí., áîëã., 03.02.1933, òèô
×åðêåñîâ Êèðèëî íå âêàç., 40, 
áåçð³äí., íå âêàç., 18.03.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
×åðêîâ Îìåëÿí íå âêàç., 37, 
ðîá³òí., ðîñ., 14.05.1932, ïàðàë³÷
×åðíåíêî Âîëîäèìèð íå âêàç., 
7, áåçð³äí., íå âêàç., 14.06.1933, 
ê³ð, çàïàëåííÿ êèøîê, ñåðöåâà 
ñëàáê³ñòü
×åðíåíêî Ïàðàñêà íå âêàç., 95, 
ñëóæá., ðîñ., 15.03.1933, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
×åðíèãîâöåâ Êóçüìà ²âàíîâè÷, 
64, ïåíñ., ðîñ., 29.12.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
×åðíèøåíêî Ìåôîä³é íå âêàç., 
70, ðîá³òí., íå âêàç., 21.06.1933, 
àðòåð³îñêëåðîç

×åðíèøåíêî Àêèëèíà íå âêàç., 
73, íà óòðèì., íå âêàç., 07.07.1933, 
ñêëåðîç ñåðöÿ ³ ñóäèí
×åðíîâèé Âîëîäèìèð íå âêàç., 
2, ðîá³òí., ðîñ., 27.08.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â, äèçåíòåð³ÿ
×åðíîêàëüöåâ ²ëëÿ íå âêàç., 56, 
ñëóæá., áîëã., 23.03.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöåâîãî ì'ÿçó
×èæ ²âàí Àôàíàñ³éîâè÷, 33, 
ñëóæá., íå âêàç., 22.06.1933, 
òóáåðêóëüîç
×èæåíêî Ñòåïàí íå âêàç., 
45, íå âêàç., ðîñ., 04.12.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â ³ êèøå÷íèêà
×èæåíêî Àãàô³ÿ íå âêàç., 38, 
íà óòðèì., ðîñ., 23.10.1932, 
òóáåðêóëüîç ãîðòàí³  
òà ëåãåí³â
×èíåíèé Ôîìà íå âêàç., 82, 
ðîá³òí., ðîñ., 28.03.1933, ñêëåðîç 
ñåðöÿ ³ ñóäèí
×èðêóí ßê³â íå âêàç., 54, ðîá³òí., 
óêð., 31.05.1933, çíèæåííÿ 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
×èðêóí Ôåäîñ³ÿ íå âêàç., 54, 
ðîá³òí., óêð., 07.03.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ ï³ñëÿ ãðèïó
×èñòèêî Â³ðà íå âêàç., 22, 
áåçð³äíà, íå âêàç., 05.03.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
×ëåãîâà Òåòÿíà À., 10 äí., íå 
âêàç., ðîñ., 06.12.1933, âðîäæåíà 
ñëàáê³ñòü
×óáàíîâà Íàä³ÿ íå âêàç., 
1, ðîá³òí., áîëã., 18.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
×óáàðü Ãðèãîð³é íå âêàç., 
33, ðîá³òí., ðîñ., 19.01.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
×óâàíåâ Ìèõàéëî íå âêàç., 36, 
ðîá³òí., ðîñ., 19.10.1932, çàâîðîò 
êèøîê
×óëàêîâ ²âàí Êîñòÿíòèíîâè÷, 
2 ì., íå âêàç., áîëã., 27.08.1932, 
æîâòóõà
×óëàêîâ Ìèêîëà Áîðèñîâè÷, 30, 
ðîá³òí., ðîñ., 23.11.1933, êðóïîçíå 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
×óìàê Ñîô³ÿ íå âêàç., 7 ì., 
ðîá³òí., áîëã., 04.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â ï³ñëÿ ãðèïó
×óìàê Ìèêîëà íå âêàç., 1, 
íå âêàç., íå âêàç., 09.07.1933, 
òóáåðêóëüîç
×óìàê Îëåíà íå âêàç., 1, ðîá³òí., 
áîëã., 15.09.1932, êîêëþø
×óìà÷åíêî Â³êòîð íå âêàç., 9 ì., 
ðîá³òí., ðîñ., 07.07.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöåâîãî ì'ÿçó
×óìà÷åíêî Îëåêñ³é íå âêàç., 
16, íå âêàç., ðîñ., 29.03.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â

×óìàøèðîâ Ìèêîëà íå âêàç., 
20, áåçð³äí., íå âêàç., 26.03.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
×óï³êîâà Âåêëà íå âêàç., 75, 
ðîá³òí., ðîñ., 26.04.1932, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
×óð³ëîâ Ãåîðã³é Ìèêèòîâè÷, 
34, ïåíñ., ðîñ., 23.03.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
×èíåíà Ñòåïàíèäà Ôåäîð³âíà, 
50, ðîá³òí., ðîñ., 13.12.1933, 
âèñíàæåííÿ ñèë ñåðöÿ
Øàéòàí Ìàð³ÿ íå âêàç., 6, 
áåçð³äíà, íå âêàç., 29.04.1933, 
îñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³, 
ïðîíîñ
Øàéòàíîâà íå âêàç. íå âêàç., 
70, áåçð³äíà, íå âêàç., 07.03.1933, 
ñòàðå÷à íåì³÷, ì³îêàðäèò
Øàêèí ²âàí íå âêàç., 59, êóñòàð, 
ðîñ., 23.01.1933, òèô
Øàëàä³í Âàëåíòèí íå âêàç., 
1, ðîá³òí., íå âêàç., 16.09.1933, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Øàíîõ Ïåëàãåÿ Ìîéñå¿âíà, 1, íå 
âêàç., íå âêàç., 27.08.1932, ïðîíîñ 
äèòÿ÷èé
Øàïèðî Ëåéá Ëåéçåðîâè÷, 78, 
ðîá³òí., ºâð., 04.10.1932, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Øàïîâàëîâ Ïèëèï íå âêàç., 
51, ðîá³òí., ðîñ., 27.10.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Øàïîâàëîâà Ñîô³ÿ Ãðèãîð³âíà, 
12, ñëóæá., ðîñ., 19.03.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Øàïîøíèêîâ Âàñèëü Êóçüìè÷, 
80, ñëóæá., íå âêàç., 03.07.1933, 
êîë³ò
Øàðàºâ Ëåîí³ä íå âêàç., 
1, ðîá³òí., óêð., 09.06.1933, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Øàóëüñüêà Àíàñòàñ³ÿ íå âêàç., 
72, ñëóæá., ðîñ., 03.10.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Øàóëüñüêà Ëþáîâ íå âêàç., 2, íå 
âêàç., ðîñ., 27.10.1933, çàïàëåííÿ 
ãîðòàí³
Øàóëüñüêèé ªâãåí³é íå âêàç., 
1, íà óòðèì., ðîñ., 17.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øàøåâ Îë³ìï³é íå âêàç., 
85, ðîá³òí., ðîñ., 14.03.1933, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Øâåäîâ Àíàòîë³é íå âêàç., 4 ì., 
ðîá³òí., ðîñ., 22.12.1932, ñóäîìè 
òà çàãàëüíà ñëàáê³ñòü
Øåáÿêî Â³êåíò³é íå âêàç., 84, íà 
óòðèì., ïîë., 09.10.1932, ñòàðå÷à 
õâîðîáà
Øåâàõîâè÷ Ëþáîâ íå âêàç., 78, 
ðîá³òí., ºâð., 18.01.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöåâîãî ì'ÿçó
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Øåâåëºâà Àãàô³ÿ Òðîõèì³âíà, 
61, ñëóæá., ðîñ., 05.12.1933, 
ïàðàë³÷ òà êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Øåâöîâ Îëåêñàíäð íå âêàç., 28, 
ñëóæá., ðîñ., òóáåðêóëüîç
Øåâöîâà Âàëåíòèíà íå âêàç., 
5 ì., íå âêàç., óêð., 01.05.1932, 
êðóïîçíå çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øåâ÷åíêî Àðõèï íå âêàç., 53, 
íå âêàç., íå âêàç., 15.07.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Øåâ÷åíêî Ìàð³ÿ íå âêàç., 8, 
íå âêàç., óêð., 07.03.1932, îï³êè 
âñüîãî ò³ëà
Øåâ÷åíêî Ãàëèíà íå âêàç., 4, 
íå âêàç., óêð., 07.03.1932, îï³êè 
âñüîãî ò³ëà
Øåâ÷åíêî Ãðèãîð³é 
Ëèìàíîâè÷(?), 40, êîëãîñïí., 
ðîñ., 10.03.1932, òóáåðêóëüîç 
ëåãåí³â
Øåâ÷åíêî Äìèòðî íå âêàç., 
36, ðîá³òí., óêð., 04.07.1932, 
çàïàëåííÿ ìîçêîâî¿ ïàçóõè
Øåéòàíîâ ²âàí íå âêàç., 
80, ðîá³òí., áîëã., 02.05.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Øåëóäåíêî Ïàðàñêîâ³ÿ íå âêàç., 
70, ðîá³òí., ðîñ., 02.02.1933, 
áðîíõ³àëüíà àñòìà
Øåëóä÷åíêî Àôòîìîí íå âêàç., 
76, íà óòðèì., íå âêàç., 08.07.1933, 
ðîçëàä ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Øåëóä÷åíêî Âàñèëü íå âêàç., 
70, áåçðîá³òí., ðîñ., 12.03.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Øåëÿã Ïàðàñêà íå âêàç., 51, 
ðîá³òí., ðîñ., 01.02.1933, àâ³òàì³íîç
Øåìåòîâà Êñåí³ÿ íå âêàç., 
70, íà óòðèì., ðîñ., 28.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øåì³ôîâ Âîëîäèìèð íå âêàç., 
2, ðîá³òí., ðîñ., 21.12.1931, 
äèôòåð³ÿ
Øåñòîïàëîâ Ëåîí³ä íå âêàç., 
2, ðîá³òí., ðîñ., 08.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øèáàºâà Âàëåíòèíà 
Ìèõàéë³âíà, 2, íà óòðèì., ðîñ., 
25.08.1932, ïðîíîñ ³ áëþâîòà
Øèìàí Äàâèä íå âêàç., 
39, ðîá³òí., óêð., 04.03.1933, 
ì³îêàðäèò
Øèíäëåð Àâðàì Ëåéáîâè÷, 65, 
íå âêàç., ºâð., 10.07.1932, òèô
Øèðî÷åíêî Êîñòÿíòèí íå âêàç., 
19, ðîá³òí., ðîñ., 13.05.1932, 
êðóïîçíå çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øêëÿðñüêà ªñô³ðà ²ñàê³âíà, 
25, ðîá³òí., ºâð., 05.04.1932, 
ï³ñëÿïîëîãîâå çàõâîðþâàííÿ 
(çàðàæåííÿ êðîâ³)

Øêëÿðñüêà Ô³ðà ²ëë³âíà, 3, íå 
âêàç., ºâð., 30.06.1932, äèòÿ÷èé 
ïðîíîñ
Øìàòîâà Àäàëèä(?) íå âêàç., 
5 ì., áåçðîá³òí., ðîñ., 08.02.1933, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Øìàòîâà Ïàðàñêåâà íå âêàç., 
51, ïåíñ., ðîñ., 21.08.1933, ðîçëàä 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Øîâêóíîâ Æîðæ íå âêàç., 
3 ì., ðîá³òí., ðîñ., 27.07.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Øîâêóíîâà Ñòåïàíèäà íå âêàç., 
65, íà óòðèì., ðîñ., 16.08.1932, 
ðîçðèâ ñåðöÿ
Øîïîâ Êîñòÿíòèí íå âêàç., 
41, ðîá³òí., áîëã., 23.01.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øîïîâà Äîìí³ê³ÿ íå âêàç., 46, 
áåçð³äíà, íå âêàç., 12.04.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Øòàíüêî ªôðîñèí³ÿ Âàñèë³âíà, 
73, ðîá³òí., ðîñ., 27.04.1932, ðàê 
ïå÷³íêè
Øòàïàóê Ïåòðî íå âêàç., 27, 
ðîá³òí., óêð., 11.04.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ íà ´ðóíò³ îñëàáëåííÿ 
ñåðöåâîãî ì'ÿçó
Øòåëüìà÷åíêî Ñîô³ÿ íå âêàç., 
72, ðîá³òí., ðîñ., 07.01.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øòåëüìà÷åíêî Ëþáîâ 
Êîñòÿíòèí³âíà, 1, íà óòðèì., 
íå âêàç., 26.08.1932, ïðîíîñ 
äèòÿ÷èé
Øóëüã³íà Òåòÿíà íå âêàç., 60, 
ðîá³òí., íå âêàç., 12.08.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê, ïîðîê ñåðöÿ
Øóëüö Çîÿ íå âêàç., 3 ì., ñëóæá., 
ðîñ., 03.02.1932, çàðàæåííÿ êðîâ³ 
(ðîòà)
Øóñòîâà Àííà íå âêàç., 80, 
íà óòðèì., ðîñ., 24.03.1933, 
ì³îäåñïåðàö³ÿ(?) ñåðöÿ
Øóøêîâ Âàñèëü íå âêàç., 67, 
ïåíñ., ðîñ., 12.04.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ, çàïàëåííÿ íèðîê
Øóøëîâ Âîëîäèìèð íå âêàç., 
49, áåçð³äí., íå âêàç., 18.03.1933, 
àñô³êñ³ÿ, ãîñòðå àëêîãîëüíå 
îòðóºííÿ
Ùåêîëä³í Âàñèëü íå âêàç., 57, 
ðîá³òí., ðîñ., 14.01.1932, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Ùåðáàêîâ Àðõèï íå âêàç., 56, 
ñëóæá., ðîñ., 14.10.1932, âèðàçêà 
øëóíêà
Ùåðáàêîâ ²âàí Ñåðã³éîâè÷, 48, 
ðîá³òí., ðîñ., 04.06.1932, íå âêàç.
Ùåðáàíü Ïàâëî íå âêàç., 29, 
ïåíñ.-³íâàë³ä, óêð., 09.04.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â òà ãîðòàí³

Ùåðáèíà Â³ðà íå âêàç., 7, 
ðîá³òí., ðîñ., 26.09.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Ùåðáèíà Ôåä³ð íå âêàç., 7 ì., 
íå âêàç., óêð., 08.07.1932, ãàñòðèò
Ùèðàÿ Àãàô³ÿ íå âêàç., 76, íà 
óòðèì., óêð., 24.10.1932, ïàðàë³÷ 
ñåðöåâîãî ì'ÿçó
Ùèòîâ Ãåîðã³é íå âêàç., 1, ðîá³òí., 
ðîñ., 17.08.1933, ³íòîêñèêàö³ÿ
Åñìàí Ãåîðã³é íå âêàç., 70, 
ðîá³òí., ðîñ., 30.05.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ, çàïàëåííÿ íèðîê
Þçâàê Ñîô³ÿ Ôèëèìîí³âíà, 75, 
ñëóæá., ðîñ., 15.10.1933, ãîñòðèé 
êîë³ò
Þíãîâàëüä Æèíêåâà 
Åòàíàñ³âíà, 1, íà óòðèì., ðîñ., 
06.09.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Þíîâ Þõèì ²âàíîâè÷, 20, 
îäíîîñ³áí., ãðåê, 08.04.1932, ãðèï
Þðèê Âàñèëü Ïàâëîâè÷, 92, 
ðîá³òí., ðîñ., 18.02.1932, ñòàð³ñòü
Þðêî ßê³â íå âêàç., 56, ðîá³òí., 
ðîñ., 13.03.1933, êðîâîâèëèâ ó 
ìîçîê, ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Þð÷åíêî Ìèêîëà íå âêàç., 
2, ðîá³òí., ðîñ., 07.08.1932, 
òóáåðêóëüîçíèé ìåí³íã³ò
Þð÷åíêî Ëþäìèëà íå âêàç., 
1, íå âêàç., ðîñ., 27.06.1932, 
çàïàëåííÿ ìîçêîâèõ îáîëîíîê
ßêºðñîí Äàð'ÿ Ïåòð³âíà, 
56, ïåíñ., ðîñ., 19.02.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
ßêîâåíêî Í³íà íå âêàç., 
1, ðîá³òí., ðîñ., 26.07.1932, 
çàïàëåííÿ êèøîê
ßêóí³í Ïåòðî íå âêàç., 60, 
íà óòðèì., ðîñ., 29.07.1933, 
îñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
ßíóø Êîðíåë³óñ Àáðàìîâè÷, 
84, ñëóæá., í³ì., 01.12.1933, 
ïåðåðîäæåííÿ ñåðöåâîãî ì'ÿçó
ßíóø Êàòåðèíà íå âêàç., 
33, ðîá³òí., í³ì., 03.12.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â ³ ïàðàë³÷ 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
ßí÷åâ Ëåîíò³é Îëåêñàíäðîâè÷, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 19.07.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
ßíþòèíà Âàëåíòèíà ²âàí³âíà, 1, 
ðîá³òí., ðîñ., 23.11.1933, êîêëþø 
òà çàïàëåííÿ ëåãåí³â
ßíþò³íà Îëüãà íå âêàç., 42, 
ðîá³òí., ðîñ., 05.09.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöåâîãî ì'ÿçó
ßñòðåáîâ Âàëåíòèí íå âêàç., 6, 
â³éñüêîâîñëóæá., ðîñ., 01.05.1933, 
àñô³êñ³ÿ, âòîïëåííÿ
ßùåíêî Âàëåíòèíà íå âêàç., 17, 
ïåíñ., ðîñ., 10.04.1932, ìåí³íã³ò
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Àáîíåíòîâ Â³êòîð ²âàíîâè÷, 1, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 21.11.1933, íå âêàç.
Àâäººâà Àñàô³ÿ Äìèòð³âíà, 
64, îäíîîñ³áí., ðîñ., 06.06.1932, 
ïàðàë³÷ êèøå÷íèêà
Àë³ñòðàòîâà Îëåíà Ïàâë³âíà, 7 
äí., îäíîîñ³áí., ðîñ., 04.06.1932, 
çàïàëåííÿ øëóíêà, êèøå÷íèêà
Àë³ñòðàòîâà Íàòàëÿ íå âêàç., 
85, íà óòðèì., ðîñ., 30.05.1933, 
ì³îêàðäèò
Àë³ñòðàòîâ Ìèõàéëî 
Ìèõàéëîâè÷, 2 ì., êîëãîñïí., 
ðîñ., 02.06.1933, äèñïåïñ³ÿ
Àë³ñòðàòîâ Ïåòðî Ïåòðîâè÷, 
53, îäíîîñ³áí., ðîñ., 24.05.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Àë³ñòðàòîâà Îëåíà Ãðèãîð³âíà, 
6 ì., íà óòðèì., ðîñ., 13.02.1933, 
äèñïåïñ³ÿ
Àë³ñòðàòîâà Ãàííà Ãðèãîð³âíà, 
10, êîëãîñïí., ðîñ., 18.11.1932, 
ð³çà÷êà
Àë³ñòðàòîâà Ç³íà Ãðèãîð³âíà, 
1, êîëãîñïí., ðîñ., 30.05.1933, 
äèñïåïñ³ÿ
Àïèñòðàòºâ Íèêèôîð 
Ñåìåíîâè÷, 67, îäíîîñ³áí., ðîñ., 
11.06.1933, ì³îêàðäèò
Àñººâ ²âàí ²âàíîâè÷, 5 äí., 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 13.07.1932, 
íåäîíîøåíèé
Àøèô³í Ìèõàéëî ªãîðîâè÷, 1, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 25.02.1933, â³ä 
øëóíêîâîãî çàïàëåííÿ
Áàáàí³í ßê³â Ìèêîëàéîâè÷, 
60, îäíîîñ³áí., ðîñ., 10.06.1933, 
ì³îêàðäèò
Áàáàí³í Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 
15, êîëãîñïí., ðîñ., 12.05.1933, 
òóáåðêóëüîç
Áàáàí³í Ìèõàéëî 
Êîñòÿíòèíîâè÷, 1, êîëãîñïí., 
ðîñ., 02.06.1933, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Áàðêîâ Âîëîäèìèð Êóçüìè÷, 
78, îäíîîñ³áí., ðîñ., 28.04.1933, 
ì³îêàðäèò
Áîãàòèðüîâà Îëåíà Ãàâðèë³âíà, 
81, íà óòðèì., ðîñ., 12.12.1932, 
ñåðöåâà çàäóõà
Áðàò³øêî Îëüãà Ïåòð³âíà, 19, 
ðîá³òí., ðîñ., 11.06.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Âàðàá'ºâà Íàä³ÿ ßê³âíà, 2, 
íà óòðèì., ðîñ., 08.02.1933, 
äèñïåïñ³ÿ
Âàðàá'ºâà ªâãåí³ÿ ßê³âíà, 6, íà 
óòðèì., ðîñ., 30.01.1933, ê³ð
Âàðàá’ºâ Â³êòîð Ïàíòåë³éîâè÷, 
6 ì., êîëãîñïí., íå âêàç., 
10.06.1932, çàïàìîðî÷åííÿ ìîçêó

Âàðåíèê Êàðïî Íèêèôîðîâè÷, 
68, îäíîîñ³áí., óêð., 03.05.1933, 
ì³îêàðäèò
Âàðåíèê ²îâ ²îâè÷, 55, 
îäíîîñ³áí., óêð., 23.08.1933, íå 
âêàç.
Âàðåíèê Äìèòðî ²âàíîâè÷, 
9, êîëãîñïí., óêð., 06.04.1933, 
äèñïåïñ³ÿ
Âàðåíèê ªãîð Õàðèòîíîâè÷, 
44, îäíîîñ³áí., óêð., 15.04.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Âàðåíèê Àíäð³é ²âàíîâè÷, 12, 
îäíîîñ³áí., óêð., 30.03.1933, 
çàãàëüíà êâîë³ñòü
Âàðåíèê Ñòåïàí³ÿ Ãðèãîð³âíà, 
23, îäíîîñ³áí., óêð., 08.06.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Âàðåíèê Ìèêîëà Òåðåíò³éîâè÷, 
4 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 14.06.1932, 
êàòàð øëóíêîâî-êèøêîâîãî òðàêòó
Âàðåíèê Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷, 
5 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 14.07.1932, 
íå âêàç.
Âàðåíèê ²âàí Äìèòðîâè÷, 45, 
îäíîîñ³áí., óêð., 19.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âàðåíèê Ìàð³ÿ Ïåòð³âíà, 52, 
ãîñïîäàðêà, óêð., 27.04.1933, â³ä 
Ã.Â.Ñ. 
Âàðåíèê Õàðèòèíà Ê³íäðàò³âíà, 
76, îäíîîñ³áí., íå âêàç., 
18.04.1933, ì³îêàðäèò
Âàð’ºâ Ãðèöüêî Äåì’ÿíîâè÷, 
3 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 03.08.1932, 
äèñïåïñ³ÿ
Âîðîáéîâà Àãðèï³íà ßê³âíà, 
40, ãîñïîäàðêà, ðîñ., 24.10.1932, 
òóáåðêóëüîç
Âîðîáéîâ Îëåñü 
Êîñòÿíòèíîâè÷, 3 ì., îäíîîñ³áí., 
ðîñ., 30.03.1932, äèñïåïñ³ÿ
Âîðîáéîâ Âàñèëü Ïàâëîâè÷, 65, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 13.08.1933, íå 
âêàç.
Ãàìîâ Îëåêñàíäð íå âêàç., 6, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., òóáåðêóëüîç
Ãàìîâ ²âàí Ìèêîëàéîâè÷, 2, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 25.11.1932, 
ð³çà÷êà
Ãàìîâà Â³ðà ªôèì³âíà, 16, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 15.06.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ãàòèëîâ Ìèêîëà Ãóð³éîâè÷, 30, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 29.08.1933, íå 
âêàç.
Ãàò³ëîâ Ïåòðî Òðîõèìîâè÷, 
44, îäíîîñ³áí., ðîñ., 11.03.1933, 
çàãàëüíà êâîë³ñòü
Ãàò³íîâà Â³ðà Ïåòð³âíà, 2, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 24.09.1933, íå 
âêàç.

Ãàøîâ Â³êòîð Ìèêîëàéîâè÷, 6, 
íà óòðèì., ðîñ., 20.01.1933, ê³ð
Ãàøîâà ªâãåí³ÿ Ðóñòàí³âíà, 
9, íà óòðèì., ðîñ., 13.02.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ãîêòàð Ïðîêîô³é Ïèëèïîâè÷, 
95, îäíîîñ³áí., óêð., 12.10.1932, 
ñòàð³ñòü
Ãîðáóíîâ ²âàí Ïåòðîâè÷, 7, 
êîëãîñïí., ðîñ., 11.06.1933, ê³ð
Ãðàäóñ³â Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷, 
2, îäíîîñ³áí., ðîñ., 06.10.1932, 
äèñïåïñ³ÿ
Ãðàäóñîâ ²âàí ªâãåíîâè÷, 32, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 28.03.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ãðàäóñîâà Ìàð³ÿ Ìàòâ³¿âíà, 1, 
êîëãîñïí., ðîñ., 01.01.1933, ê³ð
Ãðèøèí Ãðèöüêî Ôåäîðîâè÷, 44, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 01.05.1933, âàäè 
ñåðöÿ
Ãðèøèí ²âàí Ìàêñèìîâè÷, 18, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 02.10.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Ãðèøèíà Îëåíà Ìàêñèì³âíà, 
3, îäíîîñ³áí., ðîñ., 19.04.1933, 
äèñïåïñ³ÿ
Ãðèøèí Ôåä³ð ßêîâè÷, 32, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 03.02.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ãðèøèíà Àííà Ãðèãîð³âíà, 2, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 25.08.1932, 
äèñïåïñ³ÿ
Ãðèøèíà Ìàð³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 
7, îäíîîñ³áí., ðîñ., 17.07.1932, 
äèñïåïñ³ÿ
Ãð³ø³êà Ôåä³ð Ôåäîðîâè÷, 6 ì., 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 10.08.1933, íå 
âêàç.
Ãðîáóñîâ Îëåñü ²âàíîâè÷, 2, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 22.04.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ãðÿäóíîâ Ìèõàéëî Ìîéñåéîâè÷, 
6 ì., ÷ë.àðò., ðîñ., 26.02.1933, íå 
âêàç.
ªñèïîâ Ñòåïàí Êîðí³éîâè÷, 90, 
ãîñïîäàð, ðîñ., 13.03.1932, íå 
âêàç.
ªñèïîâà Óëèòà Ìèêîëàéîâè÷, 
11 ì., îäíîîñ³áí., óêð., äèñïåïñ³ÿ
ªñèïîâ Âëàñ Äìèòðîâè÷, 56, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 08.04.1933, 
ì³îêàðäèò
ªñèïîâ Ïàíòþõà Ñòåïàíîâè÷, 1, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 28.06.1932, 
äèñïåïñ³ÿ
Ç³áîðîâà Ãàëèíà Ïàâë³âíà, 
1, êîëãîñïí., ðîñ., 23.05.1933, 
åêëàìïñ³ÿ
Ç³áîðîâ Îëåñü Ìèõàéëîâè÷, 
4, íà óòðèì., ðîñ., 04.02.1933, 
äèñïåïñ³ÿ

Íîâîâàñèë³âñüêà ñ³ëüðàäà
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²ãíàòåíêî Êëàâä³ÿ ²âàí³âíà, 80, 
îäíîîñ³áí., óêð., 19.09.1933, íå âêàç.
²âàí³ñîâ Ìèõàéëî Ïåòðîâè÷, 7 
äí., îäíîîñ³áí., ðîñ., 10.12.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
²âàí³ñîâ Ïåòðî Ïåòðîâè÷, 9 
äí., îäíîîñ³áí., ðîñ., 13.12.1932, 
íåäîíîøåíèé
²âàõíåíêî Ñ³ìà ²âàí³âíà, 1, íå 
âêàç., óêð., 03.05.1932, äèñïåïñ³ÿ
²âàõíåíêî Îëüãà Äåì'ÿí³âíà, 10 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 04.01.1933, ê³ð
²âàõíåíêî Äåì'ÿí ²ëàð³îíîâè÷, 
32, êîëãîñïí., óêð., 06.05.1933, 
òóáåðêóëüîç
²ãëåâöîâà Ìàð³ÿ ßê³âíà, 3, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 31.03.1933, 
äèñïåïñ³ÿ
²ãíàòåíêî ªâäîê³ÿ Âàñèë³âíà, 8, 
÷ë.àðò., óêð., 02.08.1932, äèñïåïñ³ÿ
Êàéäà Õàðèòèíà Ìàêñèì³âíà, 
84, îäíîîñ³áí., óêð., 13.03.1933, 
ì³îêàðäèò
Êàéäà Ïåòðî Îìåëÿíîâè÷, 
33, ðîá³òí., óêð., 04.05.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êàéäà Ìèêîëà Äìèòðîâè÷, 2, íà 
óòðèì., óêð., 12.01.1933, íåðîçá.
(ëàò.ìîâîþ)
Êàéäà Ïåòðî ²âàíîâè÷, 21 äí., 
îäíîîñ³áí., óêð., 22.03.1932, íå âêàç.
Êàéäà Êàòåðèíà Ôåäîð³âíà, 26, 
ãîñïîäàðêà, óêð., 12.03.1932, íå âêàç.
Êàéòáåðà Àíòîí Ìàêñèìîâè÷, 12, 
îäíîîñ³áí., óêð., 30.08.1933, íå âêàç.
Êàëèáåðäà Êóçüìà Àêñåíò³éîâè÷, 
22, îäíîîñ³áí., óêð., 21.01.1932, íå 
âêàç.
Êàëèáåðäà Ãàííà ßê³âíà, 75, 
îäíîîñ³áí., óêð., 09.11.1933, íå âêàç.
Êàë³áåðäà Íàä³ÿ Âîëîäèìèð³âíà, 
35, îäíîîñ³áí., íå âêàç., 11.08.1932, 
çàðàæåííÿ êðîâ³
Êàë³áåðäà Òåòÿíà Êóïð³ÿí³âíà, 
20, îäíîîñ³áí., óêð., 10.12.1932, 
ïåðèòîí³ò
Êàë³áåðäà Îìåëÿí ²âàíîâè÷, 
27, îäíîîñ³áí., óêð., 11.11.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Êàë³áåðäà Òèò Êóçüìè÷, 49, 
îäíîîñ³áí., óêð., 30.01.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êàïóñò³í Ôåä³ð Ôåäîðîâè÷, 1, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 09.02.1932, íå âêàç.
Êàïóñò³í Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷, 
36, îäíîîñ³áí., ðîñ., 12.10.1933, 
íå âêàç.
Êàïóñò³í Ìèõàéëî Ôåäîðîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., ðîñ., 26.06.1932, 
ðîçëàä øëóíêîâîãî òðàêòó
Êàïóñò³í Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷, 
72, îäíîîñ³áí., ðîñ., 11.12.1932, 
ñòàð³ñòü

Êàðïà÷îâ Îëåêñ³é 
Êîñòÿíòèíîâè÷, 1, íà óòðèì., 
ðîñ., 30.11.1932, «ìëàäåí÷åñêîå», 
ðîäîâå
Êàðïà÷îâ Âàñèëü Ãàâðèëîâè÷, 
20, ÷ë.àðò., ðîñ., 12.02.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êàðïà÷îâà Îëåíà Àôàíàñ³¿âíà, 
9, ãîñïîäàðêà, ðîñ., 13.10.1932, 
âðîäæåíèé ïîðîê ñåðöÿ
Êàðòàìèøåâ Ïåòðî Âàñèëüîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., ðîñ., 08.08.1932, 
äèñïåïñ³ÿ
Êàðòàìèøåâ ²âàí ²âàíîâè÷, 
2, îäíîîñ³áí., ðîñ., 13.05.1932, 
äèôòåðèò
Êàðòàìèøåâà Ìàð³ÿ ªãîð³âíà, 
8 ì., îäíîîñ³áí., ðîñ., 01.06.1932, 
ðîçëàä øëóíêà
Êàðòàøíèê(?) Îëüãà 
Êîñòÿíòèí³âíà, 3, íå âêàç., ðîñ., 
22.03.1933, äèñïåïñ³ÿ
Êàðòàøîâ Ôåä³ð Ñåìåíîâè÷, 7, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 11.05.1933, ãðèï
Êàðòàøîâ Ìèòðî Ôåäîòîâè÷, 
74, îäíîîñ³áí., ðîñ., 25.05.1933, 
ì³îêàðäèò
Êàðòàøîâ Âàñèëü Ñåìåíîâè÷, 
40, êîëãîñïí., ðîñ., 27.04.1933, 
ñàìîãóáñòâî (ïîâ³øàííÿ)
Êàðòàìèøîâ ²âàí Ñòðàòîíîâè÷, 
3 ì., ÷ë.àðò., ðîñ., 10.03.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Êëåâöîâ ßê³â Îëåêñ., 60, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 31.07.1933, íå 
âêàç.
Êëåâöîâà Ìîòðÿ Ïåòð³âíà, 35, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 21.10.1933, íå 
âêàç.
Êëåâöîâà ßâäîõà Ïåòð³âíà, 
1, íà óòðèì., ðîñ., 21.03.1933, 
åêëàìïñ³ÿ
Êëåâöîâà Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 40, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 13.06.1933, 
ð³çà÷êà
Êëºâöîâ Îëåêñ. Îëåêñ³éîâè÷, 
61, îäíîîñ³áí., ðîñ., 28.03.1933, 
ì³îêàðäèò
Êëºâöîâ Âàñèëü Îëåêñ³éîâè÷, 
35, îäíîîñ³áí., ðîñ., 14.03.1933, 
çàãàëüíà êâîë³ñòü
Êëºâöîâ Ìèêîëà Êóçüìè÷, 12, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 16.04.1933, 
ãðèï
Êëºâöîâ Îëåêñàíäð Êóçüìè÷, 
8, îäíîîñ³áí., ðîñ., 08.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êëºâöîâ Àíäð³é Êóçüìè÷, 10, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 05.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êëºâöîâà Îíèñ³ÿ Êóçüì³âíà, 58, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 17.04.1933, 
ì³îêàðäèò

Êîï³äà Ëóêåð³ÿ Ôåäîð³âíà, 75, 
îäíîîñ³áí., óêð., 13.08.1933, íå 
âêàç.
Êîñèòîâ Ïåòðî Êîñòÿíòèíîâè÷, 
54, ñëóæá., áîëã., 28.04.1933, âàäè 
ñåðöÿ
Êðàñíèêîâ Ïåòðî Ìèõàéëîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., ðîñ., 20.04.1932, 
ìåí³íã³ò
Êðàñí³êîâ Ãàâðèëî Ãðèãîðîâè÷, 
9 ì., îäíîîñ³áí., ðîñ., 03.01.1933, 
îï³êè 3-ãî ñòóïåíÿ
Êðàñí³íîâ ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 
58, îäíîîñ³áí., ðîñ., 22.04.1933, 
òóáåðêóëüîç ïå÷³íêè
Êðîò Ðà¿ñà Àíòîí³âíà, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 03.06.1933, 
äèñïåïñ³ÿ
Êðîò Ëóêà Ìàêñèìîâè÷, 65, 
îäíîîñ³áí., óêð., 25.09.1933, íå 
âêàç.
Êóä³íîâ Ìèõàéëî Ôåäîðîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., ðîñ., 15.06.1933, 
äèñïåïñ³ÿ
Êóä³íîâà Ìàð³ÿ Êàðï³âíà, 36, íà 
óòðèì., ðîñ., 20.03.1933, íåðîçá.
Êóçíåöîâà Òåòÿíà Ìàðê³âíà, 2, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 21.08.1933, íå 
âêàç.
Êóðê³í Â³êòîð ²âàíîâè÷, 9 ì., 
÷ë.àðò., ðîñ., 05.02.1932, íå âêàç.
Êóðê³í Êèðèëî Êèðèëîâè÷, 66, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 11.08.1933, íå 
âêàç.
Êøàëìèí Ë³ä³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 3, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 10.11.1933, íå 
âêàç.
Ëåâ÷åíêî Ìèêîëà íå âêàç., 2, íà 
óòðèì., óêð., 21.03.1933, äèñïåïñ³ÿ
Ëåâ÷åíêî Þõèì ªðåìîâè÷, 
35, êîëãîñïí., óêð., 08.10.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Ëåâ÷åíêî Íåñòîð 
Âîëîäèìèðîâè÷, 48, êîëãîñïí., 
óêð., 21.05.1933, äèçåíòåð³ÿ
Ëåâ÷åíêî Ïàðàñêà Êàðë³âíà, 
85, îäíîîñ³áí., óêð., 20.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Ëåâ÷åíêî Äàâèä Âàñèëüîâè÷, 
85, îäíîîñ³áí., óêð., 10.02.1933, 
ì³îêàðäèò
Ëåäîâñüêà Ãàííà ²âàí³âíà, 1, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 30.06.1932, 
äèñïåïñ³ÿ
Ëåäîâñüêèé Ïðîêîï³é 
ªâäîêèìîâè÷, 61, îäíîîñ³áí., 
ðîñ., 26.08.1933, íå âêàç.
Ëåäîâñüêèé Ìèêîëà 
Âàñèëüîâè÷, 6 ì., îäíîîñ³áí., 
ðîñ., 19.03.1932, íå âêàç.
Ëåäîâñüêèé Ïåòðî Îíèñèìîâè÷, 
8, îäíîîñ³áí., ðîñ., 08.08.1933, íå 
âêàç.
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Ëºäîâñüêà Àêóë³íà Òèò³âíà, 
65, îäíîîñ³áí., ðîñ., 10.04.1933, 
ì³îêàðäèò
Ë³äîâñüêà Ìàð³ÿ Ïàâë³âíà, 65, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 10.02.1933, 
ì³îêàðäèò
Ìàðîõîâñüêèé ²âàí Ãàâðèëîâè÷, 
82, ãîñïîäàð, óêð., 20.06.1932, 
ñòàð³ñòü
Ìàðóñåíêî ßê³â Ãðèãîðîâè÷, 
55, îäíîîñ³áí., óêð., 19.02.1932, 
ïîðîê ñåðöÿ
Ìàð÷åíêî Ìèêèòà Ñèäîðîâè÷, 
79, îäíîîñ³áí., óêð., 06.12.1933, 
íå âêàç.
Ìàð÷óê ²âàí Ïðîõîðîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 20.04.1933, 
äèñïåïñ³ÿ
Ìåäâºäºâà Í³êà ²âàí³âíà, 72, îäíî -
îñ³áí., ðîñ., 25.08.1933, íå âêàç.
Ìåæóºâ ²âàí Ïëàòîíîâè÷, 3 ì., 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 08.06.1932, 
çàïàëåííÿ øëóíêîâî-êèøêîâîãî 
òðàêòó
Ìåæóºâ Âèêòîð Âàñèëüîâè÷, 
2 ì., îäíîîñ³áí., íå âêàç., 
01.06.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìåæóºâà Ëóêåð³ÿ Ëåîíò³¿âíà, 
32, îäíîîñ³áí., ðîñ., 07.03.1932, 
íå âêàç.
Ìåæóºâ Â³êòîð ²âàíîâè÷, 2, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 06.03.1933, 
äèñïåïñ³ÿ
Ìåæóºâà ªâãåí³ÿ ²âàí³âíà, 1, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 29.03.1933, 
äèñïåïñ³ÿ
Ìèíóºâ Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷, 
2, îäíîîñ³áí., ðîñ., 09.05.1933, 
äèñïåïñ³ÿ
Ì³ðîøíèê ²âàí Ôåäîðîâè÷, 27, 
îäíîîñ³áí., óêð., 22.09.1933, íå 
âêàç.
Ì³æóºâ Ôåä³ð Ïèëèïîâè÷, 
85, íà óòðèì., ðîñ., 23.03.1933, 
ì³îêàðäèò
Ì³íåíêîâ Àíäð³é ßêîâè÷, 50, 
êîëãîñïí., ðîñ., 04.04.1933, 
ì³îêàðäèò
Ìîðîõ³âñüêèé ²âàí Ñòåïàíîâè÷, 
9 äí., îäíîîñ³áí., óêð., 09.05.1932, 
ìåí³íã³ò
Íåñâ³òàºâà Ìàð³ÿ Ëóê³âíà, 
72, íà óòðèì., ðîñ., 24.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Íîçäðèí Ìèõàéëî Ïàíòîë., 
4, îäíîîñ³áí., ðîñ., 26.03.1932, 
äèñïåïñ³ÿ
Íîçäð³íà Îëüãà Ìèêîëà¿âíà, 
8 ì., îäíîîñ³áí., ðîñ., 12.09.1932, 
äèñïåïñ³ÿ
Îíèùåíêî Ãàííà ²âàí³âíà, 23, 
ãîñïîäàðêà, óêð., 12.10.1932, 
÷åðåâíèé òèô

Îíèùåíêî Í³íà Ñòåïàí³âíà, 
7 ì., êîëãîñïí., óêð., 04.10.1932, 
äèñïåïñ³ÿ
Îí³ùåíêî Â³ëåíà Ñàâÿí³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 24.10.1932, 
äèôòåð³ÿ
Ïàâëîâà Àãàô³ÿ Ïàâë³âíà, 
25, ñëóæá., ðîñ., 15.08.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ïåðüêîâà ªâãåí³ÿ Êîíîí³âíà, 17 
äí., îäíîîñ³áí., ðîñ., 15.08.1932, 
äèñïåïñ³ÿ
Ï³âåíü Àíäð³é Ïåòðîâè÷, 
55, ðîá³òí., óêð., 05.12.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ï³êàëîâà Ìàð³ÿ Ãðèãîð³âíà, 
58, îäíîîñ³áí., ðîñ., 16.10.1932, 
ñåðöåâà çàäóõà
Ïèðîæêîâ Àíäð³é Äìèòðîâè÷, 
85, îäíîîñ³áí., ðîñ., 30.10.1933, 
íå âêàç.
Ïîâîä Äàð’ÿ Êîñòÿíòèí³âíà, 65, 
îäíîîñ³áí., óêð., 22.11.1933, íå 
âêàç.
Ïîäîðîæåíêî Âàñèëü 
Ïàâëîâè÷, 10, îäíîîñ³áí., óêð., 
08.04.1933, ãðèï
Ïîäîðîæêî Ïåòðî Ìèõàéëîâè÷, 
3, îäíîîñ³áí., óêð., 25.10.1932, 
äèñïåïñ³ÿ
Ïîäîðîøêî Ãàøà Ïåòð³âíà, 1, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 29.09.1933, íå 
âêàç.
Ïøåíè÷íà Ìàð³ÿ Îëåêñ³¿âíà, 79, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 14.10.1933, íå 
âêàç.
Ïøåíè÷íà Àíàñòàñ³ÿ 
Òèìîô³¿âíà, 68, îäíîîñ³áí., íå 
âêàç., 22.04.1933, ì³îêàðäèò
Ïøåíè÷íà Àãðèïèíà Ïàâë³âíà, 
62, êîëãîñïí., íå âêàç., 
24.04.1933, ïàðàë³÷
Ïøåíè÷íà Ãàëèíà Ãðèãîð³âíà, 
36, íå âêàç., ðîñ., 22.08.1933, íå 
âêàç.
Ïøåíè÷íèé Îëåñü 
Ñòåôàíîâè÷, 2, êîëãîñïí., ðîñ., 
08.01.1933, ê³ð
Ïøåíè÷íèé Àíäð³é Ïðîõîðîâè÷, 
67, íå âêàç., ðîñ., 07.04.1933, 
ì³îêàðäèò
Ïøåíè÷íèé Ìîéñåé 
Ìèòðîôàíîâè÷, 78, îäíîîñ³áí., 
ðîñ., 09.04.1933, ì³îêàðäèò
Ïøåíè÷íà Ôåäîðà Ñåìåí³âíà, 
73, îäíîîñ³áí., ðîñ., 03.02.1933, 
ì³îêàðäèò
Ïøåíè÷íèé Îëåêñ³é 
Ìèêèòîâè÷, 40, îäíîîñ³áí., ðîñ., 
29.08.1932, ïîðîê ñåðöÿ
Ïøåíè÷íèé Ìèêèòà Ëóê’ÿíîâè÷, 
78, îäíîîñ³áí., ðîñ., 22.07.1932, 
ì³îêàðäèò

Ïøåíè÷íèé Ïðîõîð Íàçàðîâè÷, 
62, îäíîîñ³áí., ðîñ., 17.08.1932, 
ïîðîê ñåðöÿ
Ïøèíè÷íèé Ãðèöüêî 
Ôåäîðîâè÷, 22, îäíîîñ³áí., ðîñ., 
22.01.1933, â³ä ÃÂÑ, òóáåðêóëüîç 
ëåãåí³â
Ðàñòîðãóºâ ²ãíàò Íàçàðîâè÷, 70, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 24.06.1932, 
àñòìà
Ðàñòîðãóºâ Âàñèëü 
Ëàâðåíò³éîâè÷, 47, îäíîîñ³áí., 
ðîñ., 04.09.1932, ÷åðåâíèé òèô
Ðèáàêîíîâà Ñòåïàíèäà 
Âàñèë³âíà, 80, îäíîîñ³áí., ðîñ., 
12.02.1933, â³ä ñåðöåâî¿ çàäóõè
Ðóñàí³â ªâäîêèì Íèêàíîðîâè÷, 
80, îäíîîñ³áí., ðîñ., 20.01.1933, 
â³ä ñòàðåçíîãî â³êó
Ðóñàí³â ßê³â Ëàâð³íîâè÷, 43, 
êîëãîñïí., ðîñ., 23.02.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ðóñàíîâ Ïåòðî Íèêàíîðîâè÷, 
75, îäíîîñ³áí., ðîñ., 04.03.1933, 
ì³îêàðäèò
Ðóñàíîâ Ëóêà Ëîãâèíîâè÷, 61, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 15.04.1933, 
ì³îêàðäèò
Ðóñàíîâ Ãðèãîð³é Ëóê'ÿíîâè÷, 
6, îäíîîñ³áí., ðîñ., 28.03.1933, 
äèñïåïñ³ÿ
Ðóñàíîâ Àíäð³é Íèêèôîðîâè÷, 
65, îäíîîñ³áí., ðîñ., 30.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Ðóñàíîâ ²âàí Ìèêîëàéîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., ðîñ., 13.04.1933, 
íåðîçá. (ëàò. ìîâîþ)
Ðóñàíîâ Ìèõàéëî ²âàíîâè÷, 
10, íå âêàç., ðîñ., 23.03.1933, 
çàãàëüíà êâîë³ñòü
Ðóñàíîâ Îëåñü Âàñèëüîâè÷, 
5 ì., îäíîîñ³áí., ðîñ., 23.01.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ðóñàíîâ Âàñèëü Ëóê’ÿíîâè÷, 
27, îäíîîñ³áí., ðîñ., 08.08.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ðóñàíîâà ªôðîñèí³ÿ Ñåìåí³âíà, 
75, îäíîîñ³áí., ðîñ., 08.05.1933, 
ì³îêàðäèò
Ðóñàíîâà Îëüãà ²âàí³âíà, 1, îäíî-
îñ³áí., ðîñ., 25.12.1932, äèñïåïñ³ÿ
Ðóñàíîâà ªâäîê³ÿ ßê³âíà, 80, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 07.04.1933, 
ì³îêàðäèò
Ðóñàíîâà ªâãåí³ÿ Òèìîô³¿âíà, 
1, îäíîîñ³áí., ðîñ., 20.07.1932, 
äèñïåïñ³ÿ
Ðóñàíîâà Ìàð³ÿ Ëóê’ÿí³âíà, 13, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 27.09.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Ðóñàíîâà Îëåêñàíäðà 
Ìèêîëà¿âíà, 5, îäíîîñ³áí., ðîñ., 
11.04.1933, äèçåíòåð³ÿ
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Ðóñàíîâà Ìàð³ÿ ßê³âíà, 6, 
êîëãîñïí., ðîñ., 12.05.1933, ãðèï
Ñàêëàêîâà Îëåíà ²âàí³âíà, 1, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 19.04.1933, 
äèñïåïñ³ÿ
Ñàêëàêîâà Ìàð³ÿ Îìåëÿí³âíà, 
1 äí., ÷ë.àðò., ðîñ., 17.03.1932, íå 
âêàç.
Ñàêëàíîâ ²âàí ²âàíîâè÷, 29, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 16.03.1932, íå 
âêàç.
Ñàìîéëîâ Äìèòðî Òðîõèìîâè÷, 
3, êîëãîñïí., ðîñ., 06.01.1933, ê³ð
Ñàìîéëîâ ²âàí ªãîðîâè÷, 54, 
êîëãîñïí., ðîñ., 01.06.1933, âàäè 
ñåðöÿ
Ñàìîéëîâà Îëüãà Ïàâë³âíà, 
3, íà óòðèì., ðîñ., 04.03.1933, 
äèñïåïñ³ÿ
Ñàïðîíîâ ²âàí Âëàñîâè÷, 50, 
îäíîîñ³áí., óêð., 29.11.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ñàïðîíîâ Ïåòðî Ñàâåë³éîâè÷, 
36, ðîá³òí., óêð., 14.10.1933, íå 
âêàç.
Ñàïðîíîâà ßâäîõà ²âàí³âíà, 10, 
îäíîîñ³áí., óêð., 22.03.1932, íå 
âêàç.
Ñàïðîíîâà Â³ðà Îëåêñ³¿âíà, 3 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 03.09.1933, íå 
âêàç.
Ñàïðîíîâà Ç³íà ²âàí³âíà, 3, 
êîëãîñïí., ðîñ., 03.01.1933, ê³ð
Ñàòðèíîâ Ïàâëî Âëàñîâè÷, 67, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 04.06.1933, íå 
âêàç.
Ñåâåðèí Ñèëà Ïåòðîâè÷, 79, 
÷ë.àðò., óêð., 16.03.1932, íå âêàç.
Ñåâåðèí ²âàí Ñòåïàíîâè÷, 8 ì., 
÷ë.àðò., óêð., 27.05.1932, íå âêàç.
Ñåâåðèí ªôðîñèí³ÿ Íèêîí³âíà, 
80, îäíîîñ³áí., óêð., 18.08.1933, 
íå âêàç.
Ñåâåðèí Ìîòðîíà Ñòåïàí³âíà, 
90, îäíîîñ³áí., óêð., 11.04.1933, 
ì³îêàðäèò
Ñè÷îâ Âîëîäèìèð Ôåäîòîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., ðîñ., 10.03.1933, 
äèñïåïñ³ÿ
Ñè÷îâà Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 1, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 09.09.1933, íå âêàç.
Ñè÷îâ Ïàâëî Ìèêîëàéîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., ðîñ., 03.06.1933, 
êîêëþø
Ñëåçîâ Ìèêèòà Ôåäîòîâè÷, 
76, îäíîîñ³áí., ðîñ., 15.07.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Ñìåëîâà Îëüãà Äìèòð³âíà, 5, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 15.10.1933, íå 
âêàç.
Ñíèìùèêîâ Òèõîí Ôåäîòîâè÷, 
87, îäíîîñ³áí., ðîñ., 01.07.1932, 
íå âêàç.

Ñîëîïîâ Àáðàì Ñòåïàíîâè÷, 57, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 14.04.1933, âàäè 
ñåðöÿ
Ñîëîïîâ ²âàí Àíäð³éîâè÷, 68, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 14.08.1933, íå 
âêàç.
Òàðàí Ìèõàéëî Òèìîô³éîâè÷, 2, 
ðîá³òí., óêð., 15.10.1933, íå âêàç.
Òàðàñåíêî ²âàí Ìàòâ³éîâè÷, 
5, îäíîîñ³áí., óêð., 26.04.1933, 
åêëàìïñ³ÿ
Òàðàñåíêî Íàóì Àíòîíîâè÷,  72, 
îäíîîñ³áí., óêð., 06.02.1932, íå âêàç.
Òàðàñåíêî Àêóë³íà Âàñèë³âíà, 
35, ÷ë.àðò., óêð., 01.01.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Òàðàñåíêî Òèì³ø Àêèìîâè÷, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 17.03.1933, 
íå âêàç.
Òàòàêîâ Ïåòðî Ïåòðîâè÷, 9, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 13.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òàòüêîâ Ïåòðî Ãðèãîðîâè÷, 47, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 06.03.1933, ëàò.
ìîâîþ (nitium cordis)
Òàòüêîâ Âîëîäèìèð Ïåòðîâè÷, 
3, íà óòðèì., ðîñ., 23.02.1933, 
äèñïåïñ³ÿ
Òàòüêîâ Ãðèãîð³é Ïåòðîâè÷, 
10, íà óòðèì., ðîñ., 20.03.1933, 
çàãàëüíà êâîë³ñòü
Òàòüêîâ Â³êòîð Êîñòÿíòèíîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., ðîñ., 26.02.1933, 
äèñïåïñ³ÿ
Òàòüêîâà Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, 11 ì., 
êîëãîñïí., ðîñ., 02.08.1932, íå âêàç.
Òàòüêîâà Îëåíà Ïåòð³âíà, 3, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 25.02.1933, 
øëóíêîâî-êèøêîâèé çîá
Òàòüêîâà Â³ðà Ñòåïàí³âíà, 8 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 06.06.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Òàøêîâà Íàä³ÿ Ïàâë³âíà, 2, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 16.12.1932, 
äèñïåïñ³ÿ
Òèëèö Íàä³ÿ Ïàâë³âíà, 3, 
îäíîîñ³áí., óêð., 22.10.1933, íå 
âêàç.
Òèìåöü Ôåä³ð Îëåêñ³éîâè÷, 5, 
îäíîîñ³áí., óêð., 16.09.1933, íå 
âêàç.
Òèìåöü Ãðèãîð³é Ïàâëîâè÷, 6 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 09.12.1933, íå 
âêàç.
Òèì÷åíêî Àôàíàñ³é Ñåìåíîâè÷, 
75, êîëãîñïí., óêð., 02.05.1933, 
ì³îêàðäèò
Òèì÷åíêî Îëåêñ³é Ñåìåíîâè÷, 
15, êîëãîñïí., óêð., 23.05.1933, 
ãðèï
Òèì÷åíêî Ìèêîëà Ñåìåíîâè÷, 
3, êîëãîñïí., óêð., 20.05.1933, 
äèñïåïñ³ÿ

Òèõîâêó Îëåêñàíäð 
Ìèõàéëîâè÷, 1, îäíîîñ³áí., óêð., 
15.01.1932, íå âêàç.
Òèõîâîä ²ñààê Ãðèãîðîâè÷, 78, 
íà óòðèì., óêð., 25.11.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Òèõîâîä Îëåêñàíäð 
Âàñèëüîâè÷, 4 òèæ., îäíîîñ³áí., 
ðîñ., 08.08.1933, íå âêàç.
Òèõîâîä Ãàííà Ñåìåí³âíà, 26, 
ãîñïîäàðêà, ðîñ., 26.06.1932, 
Ã.Â.Ñ.
Òèõîâîä ²âàí Ìèêèòîâè÷, 55, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 16.04.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Òèõîâîä Âàñèëü Ìèêèòîâè÷, 78, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 24.04.1933, 
ì³îêàðäèò
Òèõîâîä Ôðàñêà ²ãíàò³âíà, 59, 
îäíîîñ³áí., óêð., 23.11.1933, 
ñåðöåâà çàäóõà
Òèõîâîä Ïëàòîí Àíòîíîâè÷, 62, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 03.08.1933, íå 
âêàç.
Òèõîâîä Ðà¿ñà Ìèõàéë³âíà, 3, 
îäíîîñ³áí., óêð., 17.08.1933, íå 
âêàç.
Òîõîâîä Âàñèëü Âàñèëüîâè÷, 
4, îäíîîñ³áí., óêð., 19.08.1932, 
ñêàðëàòèíà
Òðåòÿê Ìèêîëà Àíòîíîâè÷, 
3 ì., îäíîîñ³áí., íå âêàç., 
20.07.1932, êàòàð øëóíêîâî-
êèøêîâîãî òðàêòó
Òðåòÿê Ôåä³ð ²âàíîâè÷, 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 28.08.1933, íå 
âêàç.
Òðåòÿê Ïàâëî Êîñòÿíòèíîâè÷, 
3, êîëãîñïí., óêð., 13.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òðåòÿê Óëÿíà Ïàâë³âíà, 36, 
êîëãîñïí., óêð., 15.12.1933, 
òóáåðêóëüîç
Òðåòÿê Ìèõàéëî ²âàíîâè÷, 3, 
îäíîîñ³áí., óêð., 30.03.1933, 
äèñïåïñ³ÿ
Òóðíîâà Îëåíà Êîñòÿíòèí³âíà, 
2, îäíîîñ³áí., ðîñ., 07.09.1933, íå 
âêàç.
Ôåäîòîâà Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 5, 
êîëãîñïí., ðîñ., 05.06.1933, 
êîêëþø
Ôðîëîâ Ìèêîëà Ôåäîðîâè÷, 
3 ì., íà óòðèì., ðîñ., 15.03.1933, 
äèñïåïñ³ÿ
Ôðîëîâà Äàð’ÿ Ìàêñèì³âíà, 32, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 13.12.1933, íå âêàç.
Õàð÷åíêî Ñåðã³é Äîðîô³éîâè÷, 
62, îäíîîñ³áí., óêð., 12.04.1933, 
ì³îêàðäèò
Õàð÷åíêî Êàòðÿ Ïðîõîð³âíà, 
10, îäíîîñ³áí., ðîñ., 02.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
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Õàð÷åíêî Êàòåðèíà Ïàâë³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 05.06.1933, 
ð³çà÷êà
Õàð÷åíêî Ïåòðî Ïàâëîâè÷, 8, 
êîëãîñïí., óêð., 23.05.1933, âàäè 
ñåðöÿ
Õàð÷åíêî Âîëîäèìèð 
Ïðîêîô³éîâè÷, 2, ðîá³òí., óêð., 
03.03.1933, äèñïåïñ³ÿ
Õàð÷åíêî Êàòåðèíà Êèðèë³âíà, 
7, îäíîîñ³áí., óêð., 07.06.1933, ê³ð
Õëåáåíñüêèé Ïàâëî Àíòîíîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., íå âêàç., 
09.01.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Õëåâ³íñüêà Ìàðôà Àíäð³¿âíà, 
52, îäíîîñ³áí., ðîñ., 17.01.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ, âîë÷àíêà
Õîìÿêîâà Îëåêñàíäðà 
Ïàâë³âíà, 80, íà óòðèì., ðîñ., 
16.03.1932, íå âêàç.
×åðåìèñ³íà Â³ðà Îëåêñ³¿âíà, 
2 ì., îäíîîñ³áí., ðîñ., 02.06.1933, 
äèñïåïñ³ÿ
×åðåìèñ³í Àíàòîë³é ²âàíîâè÷, 2 
äí., îäíîîñ³áí., ðîñ., 07.08.1932, 
íåäîíîøåíèé
×åðåìèñ³í Äàíèëî Àíòîíîâè÷, 
70, íà óòðèì., ðîñ., 26.02.1933, 
ì³îêàðäèò
×åðåìèñ³í Ìèõàéëî 
ªâäîêèìîâè÷, 5, îäíîîñ³áí., 
ðîñ., 02.04.1933, äèñïåïñ³ÿ
×åðåìèñ³í Ìèõàéëî Ñàâè÷, 
9 ì., îäíîîñ³áí., ðîñ., 24.02.1933, 
äèñïåïñ³ÿ
×íèøèí Ìèêèòà Ìèêîëàéîâè÷, 
3, íå âêàç., ðîñ., 23.03.1933, 
äèñïåïñ³ÿ
×íèøèíà Ìåëàí³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 
14 äí., îäíîîñ³áí., ðîñ., 
13.03.1933, äèñïåïñ³ÿ

Øåðáèöà Îëåêñ³é Ôîìè÷, 64, 
îäíî îñ³áí., óêð., 13.06.1933, 
ì³îêàðäèò
Ùåðáàíü Ãàëèíà ²âàí³âíà, 18, 
÷ë.àðò., óêð., 05.02.1932, íå âêàç.
Ùåðáèíà Àííà Ôåäîð³âíà, 
7, êîëãîñïí., ðîñ., 22.05.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ùåðáèíà Âàëåíòèíà 
Âàñèë³âíà, 2, êîëãîñïí., óêð., 
10.03.1933, äèñïåïñ³ÿ
Ùåðáèíà Ãàííà Ïàâë³âíà, 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 01.04.1933, 
äèñïåïñ³ÿ
Ùåðáèíà ²ëüêî Ôåäîòîâè÷, 25 
äí., êîëãîñïí., óêð., 14.07.1932, 
äèñïåïñ³ÿ
Ùåðáèíà Ìàêñèì 
Ìèêîëàéîâè÷, 45, îäíîîñ³áí., 
óêð., 02.12.1932, ÷åðåâíèé òèô
Ùåðáèíà Ìèêîëà Ñòåïàíîâè÷, 
85, êîëãîñïí., óêð., 02.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Ùåðáèíà Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷, 
3, îäíîîñ³áí., ðîñ., 14.04.1933, 
äèñïåïñ³ÿ
Ùåðáèíà Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 5, 
îäíîîñ³áí., óêð., 04.06.1933, 
ð³çà÷êà
Ùåðáèíà Íàä³ÿ Ìèòðîôàí³âíà, 
8, îäíîîñ³áí., ðîñ., 29.08.1933, íå 
âêàç.
Ùåðáèíà Íàñòÿ Ìàêñèì³âíà, 
4, ÷ë.àðò., óêð., 24.03.1933, 
äèñïåïñ³ÿ
Ùåðáèíà Íàòàëêà ²âàí³âíà, 81, 
íà óòðèì., óêð., 30.12.1932, íå 
âêàç.
Ùåðáèíà Îëåêñàíäðà 
Ç³íîâ³¿âíà, 40, îäíîîñ³áí., íå 
âêàç., 18.04.1933, íåðîçá.

Ùåðáèíà Îëåêñàíäð 
Âàñèëüîâè÷, 2, îäíîîñ³áí., óêð., 
01.05.1933, äèñïåïñ³ÿ
Ùåðáèíà Îëåêñàíäð 
Îëåêñàíäðîâè÷, 1 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 26.05.1933, 
äèñïåïñ³ÿ
Ùåðáèíà Îëüãà 
Âîëîäèìèð³âíà, 10, êîëãîñïí., 
óêð., 01.11.1932, äèñïåïñ³ÿ
Ùåðáèíà Ïåòðî Àðõèïîâè÷, 56, 
îäíîîñ³áí., óêð., 06.12.1933, íå 
âêàç.
Ùåðáèíà Ôåä³ð Ìèêîëàéîâè÷, 
36, êîëãîñïí., óêð., 21.10.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Ùåðáèíà ßê³â Ç³íîâ³éîâè÷, 
45, îäíîîñ³áí., óêð., 15.02.1933, 
óäóøåííÿ (ñàìîãóáñòâî)
Ùåðáèöÿ Ïèëèï Êîðí³éîâè÷, 
57, îäíîîñ³áí., óêð., 25.08.1933, 
íå âêàç.
ßêóí³í Ôåä³ð Áîðèñîâè÷, 30, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 23.01.1933, âàäà 
ñåðöÿ
ßêóí³í ²âàí ²âàíîâè÷, 3, 
êîëãîñïí., ðîñ., 04.05.1933, 
äèñïåïñ³ÿ
ßêóí³íà Îëüãà ²âàí³âíà, 5, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 15.06.1933, 
ð³çà÷êà
ßêóí³íà Ç³íà Àíäð³¿âíà, 3, 
íà óòðèì., ðîñ., 15.03.1933, 
äèñïåïñ³ÿ
ßêóí³íà ªëüêà Àíäð³¿âíà, 
7 ì., ÷ë.àðò., ðîñ., 11.03.1933, 
äèñïåïñ³ÿ
ßðìîëåíêî Ìèêîëà 
Ìèêîëàéîâè÷, 1, îäíîîñ³áí., 
ðîñ., 15.01.1933, íå âêàç.

ÁÅÐÄßÍÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

Àíäð³âñüêà ñ³ëüðàäà
Àðíàóòîâ ²âàí ²âàíîâè÷, 3 ì., íå 
âêàç., áîëã., 27.06.1932, íå âêàç.
Áàêàðæèºâ Ìèêîëà Äìèòðîâè÷, 
3 ì., êîëãîñïí., íå âêàç., 
05.03.1932, ðàõ³ò
Áàêàðæèºâà Ìàð³ÿ Ïåòð³âíà, 67, 
íå âêàç., áîëã., 25.10.1932, êàòàð 
êèøîê
Áàêàðæèºâ Äìèòðî Ôåäîðîâè÷, 
3, íå âêàç., áîëã., 30.04.1932, 
çàïàëåííÿ õðåáòîâîãî ñòîâïà
Áèêîâ Ãåîðã³é Ôåäîðîâè÷, 
73, íà óòðèì., áîëã., 31.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Áèêîâ Âàñèëü Âàñèëüîâè÷, 9 ì., 
íå âêàç., áîëã., 09.09.1932, íåðîçá.
Ãðàá÷èøåâà Ìàð³ÿ 
Õðèñòîôîð³âíà, 7 ì., íå âêàç., íå 
âêàç., 07.03.1932, êàòàð êèøîê
Ãðàá÷èøåâà Îëåíà Âàñèë³âíà, 8 
äí., íå âêàç., íå âêàç., 27.06.1932, 
ñëàáîíàðîäæåíèé
Ãðîá÷èøåâ íå âêàç. Õðèñòîôî-
ðîâè÷, 20, êîëãîñïí., áîëã., 
23.05.1932, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ãðîçäºâ Âàñèëü Ãåîðã³éîâè÷, 1, 
íå âêàç., áîëã., 05.05.1932, êàòàð 
ëåãåí³â

Ãðîçäºâà Àííà Ìèêîëà¿âíà, 1, 
íå âêàç., áîëã., 13.03.1932, êàòàð 
ëåãåí³â
Ãóáàð ²ëëÿ ªâñòàô³éîâè÷, 44, 
ðîá³òí., óêð., 24.05.1932, ïîðîê ñåðöÿ
Äàêîâ Ãåîðã³é Ïåòðîâè÷, 1, 
íå âêàç., íå âêàç., 22.03.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äàêîâ Äìèòðî Ñòåïàíîâè÷, 32, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 10.04.1932, 
ðîçðèâ ñåðöÿ
Êàëü÷åâà Ëóêåð³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 
69, êîëãîñïí., áîëã., 27.10.1932, 
êàòàð ëåãåí³â
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Êàðà Êàòåðèíà ²âàí³âíà, íå 
âêàç., íå âêàç., áîëã., 15.07.1932, 
êàòàð ëåãåí³â
Êàðà Ôåäîðà íå âêàç., 11, 
êîëãîñïí., áîëã., 12.11.1932, íåðîçá.
Êàðà ªëèçàâåòà ²ëë³âíà, 2 ì., 
íå âêàç., áîëã., 20.10.1932, êàòàð 
ëåãåí³â
Êàðà ²âàí Åììàíó¿ëîâè÷, 75, íå 
âêàç., áîëã., 02.02.1932, åìô³çåìà 
ëåãåí³â
Êàñ³ìîâ Ôåîäîð ²âàíîâè÷, 1, íå 
âêàç., áîëã., 31.01.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Êàñ³ìîâ Êàð³é ²âàíîâè÷, 80, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 23.12.1932, 
ñòàð³ñòü
Êàñ³ìîâà Ñòåïàíèäà ²âàí³âíà, 
17, îäíîîñ³áí., íå âêàç., 
29.02.1932, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ê³ðêîâ Ìèêîëà Ïåòðîâè÷, 4, íå 
âêàç., áîëã., 20.02.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Ê³ðêîâà Àííà Âàñèë³âíà, 4 ì., íå 
âêàç., áîëã., 14.12.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Ê³ð÷åâà Ìàð³ÿ Ôåîäîð³âíà, 1, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 08.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êþð÷åâà Âàðâàðà Ñòåïàí³âíà, 
2 ì., íå âêàç., íå âêàç., 16.11.1932, 
âèñíàæåííÿ

Êþð÷åâà Ìàð³ÿ Ìèõàéë³âíà, 
24, êîëãîñïí., á³ëîð., 31.05.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êþð÷åíü Ôåîäîð Äìèòðîâè÷, 
12, íå âêàç., áîëã., 06.05.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Ìàäæîðîâà Ìàð³ÿ Ïðîêîï³âíà, 
7, íå âêàç., áîëã., 05.05.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Ìàëÿð÷óê ²âàí Ïåòðîâè÷, 3, 
êîëãîñïí., áîëã., 23.12.1932, êðóï
Ìàëÿð÷óê Îëüãà Äìèòð³âíà, 
1 ì., êîëãîñïí., áîëã., 15.10.1932, 
ñëàáîíàðîäæåíèé
Ì³ð÷åâà Ñòåïàíèäà ²ëë³âíà, 
23, îäíîîñ³áí., áîëã., 26.08.1932, 
çàðàæåííÿ êðîâ³ ï³ñëÿ ïîëîã³â
Íàçàðîâ Ïåòðî Ïåòðîâè÷, 5 äí., 
íå âêàç., íå âêàç., 08.04.1932, 
ñëàáîíàðîäæåíèé
Íàçàðîâà Îëüãà Äìèòð³âíà, 
2, íå âêàç., áîëã., 15.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïåòðîâà ²ðèíà Ñòåïàí³âíà, 
48, êîëãîñïí., áîëã., 11.08.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ïîíêîâ Ïåòðî Äìèòðîâè÷, íå 
âêàç., íå âêàç., áîëã., 11.02.1932, 
íåðîçá.
Ðóñíàêîâà Îëåíà ²âàí³âíà, 
45, êîëãîñïí., áîëã., 22.10.1932, 
íåðîçá.

Òþòþøîâ Ãåîðã³é Ìèõàéëîâè÷, 
74, íå âêàç., áîëã., 12.11.1932, 
êàòàð øëóíêà òà êèøîê
Òþòþøîâà Àííà ²ëë³âíà, 3 ì., 
íå âêàç., áîëã., 18.11.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå» 
Óøîâà Ìàð³ÿ Ñòåïàí³âíà, 1, íå 
âêàç., áîëã., 20.02.1932, êàòàð 
ëåãåí³â
×óëàêîâà Íàä³ÿ Äìèòð³âíà, 2 
äí., íå âêàç., íå âêàç., 13.03.1932, 
ñëàáîíàðîäæåíà
Øàéòàíîâ Àôàíàñ³é 
Ñòåïàíîâè÷, 67, íå âêàç., áîëã., 
08.03.1932, åìô³çåìà ëåãåí³â
Øàéòàíîâ Ãåîðã³é Ãåîðã³éîâè÷, 
1, íå âêàç., áîëã., 10.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øàéòàíîâà Ìàð³ÿ Àíäð³¿âíà, 59, 
êîëãîñïí., áîëã., 29.05.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Øàéòàíîâà Àãàô³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 
67, íå âêàç., áîëã., 14.10.1932, 
õðîí³÷íèé êàòàð êèøîê
Øàéòàíîâà Êàòåðèíà Êàøòàí., 
75, íå âêàç., áîëã., 15.06.1932, 
ñòàð³ñòü 
 
 

Àíäð³¿âñüêà ñ³ëüðàäà

Áàíäóðåíêî Îëåêñàíäðà 
²âàí³âíà, 1 ì., êîëãîñïí., óêð., 
10.07.1932, âðîäæåíà âîäÿíêà 
ãîëîâè
Á³äíèé Àíäð³é Êëèìîâè÷, 73, 
êîëãîñïí., óêð., òóáåðêóëüîç
Á³ëàø Ñòåïàí ²âàíîâè÷, 46, 
îäíîîñ³áí., óêð., 11.08.1932, ðàê 
øëóíêà
Áîéêî Âîëîäèìèð 
Ìèêîëàéîâè÷, 1, êîëãîñïí., óêð., 
04.12.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áîðäþã Í³íà íå âêàç., 2, 
êîëãîñïí., óêð., 19.12.1932, ê³ð
Áóãàé Ãàííà Îëåêñ³¿âíà, 21, 
êîëãîñïí., óêð., 18.05.1932, 
òóáåðêóëüîç
Áóãàé Îëåñü Çàõàðîâè÷, 2 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 17.06.1932, íåðîçá.
Âàñèëåíêî Ìàð³ÿ Íèêèôîð³âíà, 
67, êîëãîñïí., óêð., 17.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âîëèê Ãàííà Ïàíòåëåéìîí³âíà, 
5 ì., êîëãîñïí., óêð., 05.08.1932, 
çàïàëåííÿ ñëèçîâî¿ îáîëîíêè
Âîëèê Ãðèãîð³é Ìèêîëàéîâè÷, 
3, êîëãîñïí., óêð., 09.09.1932, 
äèçåíòåð³ÿ

Âîëèê ²âàí ªãîðîâè÷, 14, 
êîëãîñïí., óêð., 01.09.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ãàëü ²ëüêî Ïàâëîâè÷, 1, êîëãîñïí., 
óêð., 07.12.1932, äèôòåð³ÿ
Ãîí÷àðåíêî Ëóêà Çàõàðîâè÷, 
70, îäíîîñ³áí., óêð., 11.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãîðîá³é Ãðèãîð³é Òèìîô³éîâè÷, 
íå âêàç., êîëãîñïí., óêð., 
13.06.1932, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Äåì÷åíêî Éîñèï Ê³íäðàòîâè÷, 
56, êîëãîñïí., óêð., íå âêàç., ðàê
Äåðêà÷ Îëåñü Ç³íîâè÷, 12, 
êîëãîñïí., óêð., 31.03.1932, 
òóáåðêóëüîç
Äóçü Âåêëà Âàñèë³âíà, 12, 
îäíîîñ³áí., óêð., 17.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äóçü Îëüãà Ïåòð³âíà, 7 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 31.10.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Çëåíêî íå âêàç. Ôåäîð³âíà, 
38, êîëãîñïí., óêð., 06.03.1932, 
ñàðêîìà
²ùåíêî Îëåêñàíäð Ìàêàðîâè÷, 
4 ì., êîëãîñïí., óêð., 24.04.1932, 
äèñòðîô³ÿ

Êàêóøà (Êàóøà) ²âàí 
Íè÷èïîðîâè÷, 5, îäíîîñ³áí., óêð., 
13.12.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êàëþæêî Îðèíà Äìèòð³âíà, 
60, êîëãîñïí., óêð., 25.09.1932, 
ñòàð³ñòü, ïîðîê ñåðöÿ
Êàñÿíåíêî Ãàííà Êîñò³âíà, 65, 
îäíîîñ³áí., óêð., 10.10.1932, íå 
âêàç.
Êëèìåíêî Ãàííà Ôàíàñ³¿âíà, 
4, îäíîîñ³áí., óêð., íåðîçá., (ëàò.
ìîâîþ)
Êëèìåíêî Êàí³ñòðàò 
Ãàâðèëîâè÷, 51, êîëãîñïí., óêð., 
15.06.1932, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êëèìåíêî Ìèêîëà Ïàíàñîâè÷, 
10 ì., êîëãîñïí., óêð., 19.08.1932, 
íå âêàç.
Êîíîïåëüêî Ãðèãîð³é 
Ìîéñåéîâè÷, 8 ì., êîëãîñïí., 
óêð., 27.12.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Êîðîâàé Ïð³ñüêà Òåðåíò³¿âíà, 
28, êîëãîñïí., óêð., 19.10.1932, 
çàïàëåííÿ î÷åðåâèíè
Êîñòåíêî Ãàííà Îëåêñ³¿âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 10.11.1932, 
çàïàëåííÿ ñëèçîâî¿ îáîëîíêè
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Êðàñíîïëàõòà ²âàí Çàõàðîâè÷, 6 
òèæ., îäíîîñ³áí., óêð., 23.10.1932, 
íå âêàç.
Êðèïàê Íàä³ÿ Òèìîô³¿âíà, 5 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 04.03.1932, íåðîçá.
Êóðèëî Àíäð³é Íèêèôîðîâè÷, 
16, êîëãîñïí., óêð., 30.10.1932, íå 
âêàç.
Êóðî÷êà Ìîê³é ²âàíîâè÷, 77, 
êîëãîñïí., óêð., 18.03.1932, ñòàð³ñòü
Êóøíÿê Êàòåðèíà Þõèì³âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 28.11.1932, 
íåðîçá.
Êóù Ãðèøà Ìèêèòîâè÷, 3 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 04.05.1932, 
æîâòÿíêà
Êóù Ìèõàéëî Àíòîíîâè÷, 7 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 17.06.1932, 
øëóíêîâå âèñíàæåííÿ
Êóù Ìèõàéëî ²âàíîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 06.11.1932, íå âêàç.
Ëåâ÷åíêî Àíäð³é Êîñòåâè÷, 
65, îäíîîñ³áí., óêð., 17.03.1932, 
ñòàð³ñòü
Ëåâ÷åíêî Ãðèãîð³é Ïðîêîïîâè÷, 
6, êîëãîñïí., óêð., â³ä äåç³íôåêö³¿
Ëåâ÷åíêî ²âàí Äìèòðîâè÷, 
5, êîëãîñïí., óêð., 13.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëåâ÷åíêî Âîëîäèìèð 
Ïðîêîïîâè÷, 1, êîëãîñïí., óêð., 
12.12.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëåíü Òåòÿíà Äìèòð³âíà, 8 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 23.04.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêó
Ìàêñèìåíêî Ìàðôà Ãàâðèë³âíà, 
77, îäíîîñ³áí., óêð., 29.02.1932, 
ñòàð³ñòü
Ìàëèãà Ìèõàéëî Þìèíîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 10.09.1932, íå âêàç.
Ìàëèíêà Ñîëîì³ÿ Áîðèñ³âíà, 
63, êîëãîñïí., óêð., 30.09.1932, íå 
âêàç.
Ìàøîò Êîñòÿ Ñåìåíîâè÷, 
2 ì., êîëãîñïí., óêð., 24.07.1932, 
íåðîçá.

Ìàùåíêî Ìèõàéëî 
Àðñåí³éîâè÷, 2, êîëãîñïí., óêð., 
07.10.1932, íå âêàç.
Ìèõíî Êèëèíà Ïðîêîï³âíà, 100, 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.11.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ì³ç³í Îëåñü Âàñèëüîâè÷, 6, êîë-
ãîñïí., óêð., 29.02.1932, õèáíèé êðóï
Ìîëèò Ãàííà ²âàí³âíà, 2 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 22.07.1932, ðàõ³ò
Ìîìîò Ãàííà Ñåìåí³âíà, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 28.10.1932, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ìîìîò Âîëîäèìèð Ñåìåíîâè÷, 
3, êîëãîñïí., óêð., 27.10.1932, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Ìóñåíêî Ãðèöüêî Äàíèëîâè÷, 
38, êîëãîñïí., óêð., âèðàçêà 
øëóíêà
Íàçþòà Îëåêñàíäðà ßê³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 26.02.1932, 
äèôòåð³ÿ
Íàçþòà Îëåêñàíäð 
Òèìîô³éîâè÷, 1, êîëãîñïí., óêð., 
13.08.1932, êðèâàâèé ïðîíîñ
Îêîïíà Ïð³ñüêà Òèìîô³¿âíà, 
52, êîëãîñïí., óêð., 09.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Îë³éíèê Ñåìåí Ïèëèïîâè÷, 73, 
îäíîîñ³áí., óêð., 31.07.1932, ñòàð³ñòü
Ïàíüêî Ãîðïèíà Ïåòð³âíà, 67, 
îäíîîñ³áí., óêð., 06.04.1932, âàäà 
ñåðöÿ
Ïàíüêî ßê³â ßêèìîâè÷, 70, 
îäíîîñ³áí., óêð., 06.04.1932, 
ñòàð³ñòü
Ïåäàí Ïîëÿ Ïåòð³âíà, 6 ì., 
êîëãîñïí., óêð., êðèâàâèé ïðîíîñ
Ïèñàíåöü Ìàð³ÿ Ôåäîð³âíà, 2, 
ðîá³òí., óêð., 26.12.1932, ðîçðèâ 
ñåðöÿ
Ïèñêóí Îëüãà Äàâèä³âíà, 28, 
êîëãîñïí., óêð., 08.12.1932, íåðîçá.
Ïèñêóí ßâäîõà Îïàíàñ³âíà, 
75, êîëãîñïí., óêð., 19.05.1932, 
âîäÿíêà ñåðöÿ

Ïîëùÿê Ïàðàñêà Ñàìñîí³âíà, 78, 
êîëãîñïí., óêð., 19.11.1932, ñòàð³ñòü
Ïîíîìàðåíêî Îëåêñàíäðà 
Íèêèôîð³âíà, 1, êîëãîñïí., óêð., 
26.07.1932, êðèâàâèé ïðîíîñ
Ïîòàïåíêî Ãðèãîð³é Àíäð³éîâè÷, 
87, îäíîîñ³áí., óêð., 08.04.1932, 
ñòàð³ñòü
Ïîòàïåíêî Õèìêà Ðîìàí³âíà, 
23, îäíîîñ³áí., óêð., 20.06.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ðóä³âåöü Ôåä³ð Ïàâëîâè÷, 
35, êîëãîñïí., óêð., 03.03.1932, 
øèçîôðåí³ÿ 
Ñàäîâíè÷ Îäàðêà Àðõèï³âíà, 50, 
îäíîîñ³áí., óêð., 28.05.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ñàðñüêèé ²âàí ²âàíîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 05.09.1932, íå âêàç.
Ñ³äóí Ìèêîëà Ìèêèòîâè÷, 
3, êîëãîñïí., óêð., 23.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñ³ì³íüêî Äîìàõà Ìèêîëà¿âíà, 
58, îäíîîñ³áí., óêð., 19.10.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òêà÷åíêî Íàñòÿ Ñòåïàí³âíà, 
50, êîëãîñïí., óêð., 28.06.1932, 
çàêóïîðêà êðîâîíîñíèõ ñóäèí
Óäîä Ìèêîëà Ñòåïàíîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 09.08.1932, 
íåðîçá., (ëàò.ìîâîþ)
Þð÷åíêî Êîíîí Çàõàðîâè÷, 57, 
êîëãîñïí., óêð., 16.10.1932, íå âêàç.
Þð÷åíêî Íåëÿ Ãðèãîð³âíà, 
0, êîëãîñïí., óêð., 19.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
ßðîø Îëåêñ³é Ìèõàéëîâè÷, 4, 
êîëãîñïí., óêð., 04.11.1932, íå âêàç.
ßðîø Ïàâëî Ìèõàéëîâè÷, 3 òèæ., 
êîëãîñïí., óêð., 12.10.1932, íå âêàç.
ßöåíêî Â³ðà Ìèêèò³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 27.07.1932, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
ßöåíêî Â³ðà Ìèêèò³âíà, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 14.07.1932, 
äèçåíòåð³ÿ

Áåðåñò³âñüêà ñ³ëüðàäà
Áåçóãëèé ²âàí ²âàíîâè÷, 25, 
êîëãîñïí., óêð., 11.04.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Á³ëîêîíü Àíàòîë³ÿ Ãàâðèë³âíà, 
1 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 24.04.1932, 
íå âêàç.
Áîðîäàé Ãàííà Âàñèë³âíà, 10, 
äí., îäíîîñ³áí., óêð., 13.08.1932, 
íå âêàç.
Áðàò³øêà Ìàð³ÿ Ìèêèò³âíà, 58, 
îäíîîñ³áí., óêð., 10.08.1932, íå 
âêàç.
Áðîäàé Êàòåðèíà Ïåòð³âíà, 80, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 04.05.1932, íå 
âêàç.

Ãóíüêà ²âàí Î., 3 ì., êîëãîñïí., 
óêð., 15.08.1932, íå âêàç.
Äè÷êî Ìèêîëà Êîíîíîâè÷, 6 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 07.06.1932, íå âêàç.
Äè÷êî Âàñèëü Ãàâðèëîâè÷, 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 28.08.1932, íå 
âêàç.
Äîöåíêî Ïåòðî Àíäð³éîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 19.08.1932, íå âêàç.
Êèðèëü÷åíêî ²âàí Îêñåíò³éîâè÷, 
42, êîëãîñïí., óêð., 03.08.1932, 
òóáåðêóëüîç
Êèðèëåíêî Íàä³ÿ Ñòåôàí³âíà, 
4 ì., êîëãîñïí., óêð., 14.05.1932, 
íå âêàç.

Êëàøíèê Ìàð³ÿ Çàõàð³âíà, 7 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 21.08.1932, íå 
âêàç.
Êîâàëü Ìèêîëà Ìàêñèìîâè÷, 
4, êîëãîñïí., óêð., 30.06.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Ëåñåíêî Êîñòü Ïåòðîâè÷, 30, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 22.08.1932, íå 
âêàç.
Ëåùåíêî Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, 0, 
îäíîîñ³áí., óêð., 13.07.1932, íå 
âêàç.
Ëåùåíêî Ôåä³ð ²âàíîâè÷, 11 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 04.07.1932, 
íåðîçá.
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Ìàòâ³éêî Ìèêîëà Ñòåïàíîâè÷, 
6 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 24.05.1932, 
íå âêàç.
Ìàòâ³éêî Ëóê³ÿ Êîñòÿíòèí³âíà, 
75, êîëãîñïí., óêð., 07.07.1932, 
ñòàð³ñòü
Ìèêèòåíêî Ïàíòåë³é Çàõàðîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 07.08.1932, íå 
âêàç.
Íàçàðåíêî Àãàô³ÿ Ïàâë³âíà, 
56, êîëãîñïí., óêð., 27.08.1932, 
çàïàëåííÿ
Íåï³òâî(?) Íàòàëêà Ôîì³âíà, 
90, êîëãîñïí., óêð., 11.04.1932, 
ñòàð³ñòü
Í³ê³òåíêî Ëþáîâ Àíäð³¿âíà, 
75, îäíîîñ³áí., óêð., 18.04.1932, 
ñòàð³ñòü
Í³êîëàºíêî Ëóêà Òèìîô³éîâè÷, 
10 ì., êîëãîñïí., óêð., 06.08.1932, 
íå âêàç.
Í³ìè÷ Ìèêîëà Ëàâðåíò³éîâè÷, 
íå âêàç., êîëãîñïí., óêð., 
25.07.1932, íå âêàç.
Íîâèøîâ Âàëåíòèí ²ãíàòîâè÷, 
22 äí., ñëóæá., ðîñ., 27.07.1932, 
íå âêàç.
Îëåíêî Àíäð³é Âàðëàìï³éîâè÷, 
50, êîëãîñïí., óêð., 02.05.1932, 
ïàðàë³÷

Îìåëü÷åíêî Ïåòðî Ãðèãîðîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 06.08.1932, íå 
âêàç.
Îíèùåíêî Äìèòðî Ìóñ³éîâè÷, 
5 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 18.04.1932, 
íåðîçá.
Îðåë Ïàíòåëåéìîí Ôåäîðîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 03.07.1932, íå 
âêàç.
Ïåòðîâ Àíàòîë³é Âàñèëüîâè÷, 2, 
ðîá³òí., óêð., 21.07.1932, íå âêàç.
Ïèðÿ Íèêèôîð Ôåäîðîâè÷, 41, 
êîëãîñïí., óêð., 26.05.1932, íå âêàç.
Ïîäîðîæêà Îëüãà íå âêàç., 1 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 09.05.1932, íå 
âêàç.
Ðó÷êà ²âàí Ñåìåíîâè÷, 4 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 04.07.1932, íå âêàç.
Ñàìàðñüêèé Ìèêîëà 
Äìèòðîâè÷, 5 ì., ñëóæá., óêð., 
26.05.1932, íå âêàç.
Ñàìàðñüêèé Îëåêñàíäð 
²âàíîâè÷, 1, êîëãîñïí., óêð., 
04.08.1932, íå âêàç.
Ñâÿòíèé Îëåêñ³é ßðåìîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 28.08.1932, 
íåðîçá.
Ñåðã³ºíêî Ïåòðî Ôåäîðîâè÷, 
4 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 07.07.1932, 
íå âêàç.

Ñ³ð³âíÿ Ôåä³ð Ôåäîðîâè÷, 
82, êîëãîñïí., óêð., 05.06.1932, 
ñòàð³ñòü
Òèìîøåíêî Ôåäîðà 
Òèìîô³¿âíà, 56, êîëãîñïí., óêð., 
18.08.1932, ñòàð³ñòü
Òèùåíêî Íàñòÿ Ìåôîä³¿âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 21.08.1932, íå 
âêàç.
Òèùåíêî Ãðèöüêî Ìàêàðîâè÷, 
20, îäíîîñ³áí., óêð., 12.08.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Õàéëî Ìåôîä³é Ïðîêîïîâè÷, 
80, êîëãîñïí., óêð., 25.06.1932, 
ñòàð³ñòü
Õàð÷åíêî Íàä³ÿ Ïàâë³âíà, 
íå âêàç., êîëãîñïí., íå âêàç., 
20.07.1932, íå âêàç.
Øèÿí Ëþáîâ Îïàíàñ³âíà, 3 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 28.05.1932, íå âêàç.
Øîñòàê Äìèòðî Âàñèëüîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 25.07.1932, íå âêàç.
Øîñòàê Ðà¿ñà ßêèì³âíà, 11 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 07.06.1932, íå âêàç.
Ùàñíèé Âàñèëü ²âàíîâè÷, 4 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 06.05.1932, íå 
âêàç.
Þð÷åíêî Ïåòðî Ãàâðèëîâè÷, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 27.08.1932, 
íåðîçá.

Äåðåâåöüêà ñ³ëüðàäà

Àíòèïîâ Â³êòîð Ðîä³îíîâè÷, 2, 
ñëóæá., óêð., 24.10.1932, â³ä óêîë³â
Áàéãóø Âàñèëü Ìèõàéëîâè÷, 25, 
êîëãîñïí., óêð., 10.04.1933, ÷åðåç 
ïîâ³øåííÿ
Áàðàí Ôåä³ð ²âàíîâè÷, 80, 
îäíîîñ³áí., óêð., 25.12.1932, íå 
âêàç.
Áåçõë³áíèé Ñàâà ²âàíîâè÷, 
45, êîëãîñïí., óêð., 15.01.1932, 
îòðóºííÿ êóïîðîñîì
Áëîê Îëåêñàíäð Àäàìîâè÷, 
10 ì., íå âêàç., óêð., 12.06.1932, íå 
âêàç.
Áîáèëü ªâãåí³ÿ Ñåðã³¿âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 30.12.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Áóðêóò Ìèõàéëî Ãíàòîâè÷, 3 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 01.01.1932, íå 
âêàç.
Âäîâèöüêà Ìàðôà Ïåòð³âíà, 75, 
îäíîîñ³áí., óêð., 13.03.1932, íå 
âêàç.
Ãàðàùåíêî Âàñèëü Ãàâðèëîâè÷, 
1, êîëãîñïí., íå âêàç., 13.12.1932, 
íå âêàç.
Ãóéâèê Ïðîõîð ßêîâè÷, 37, 
êîëãîñïí., óêð., 15.06.1933, 
ìåí³íã³ò

Äåíèñåíêî Îëåíà Òðîõèì³âíà, 
29, â÷èòåëüêà, óêð., 29.02.1932, ï³ä 
÷àñ ïîëîã³â
Êàïëþêîâà Êñåí³ÿ Äàíèë³âíà, 
78, îäíîîñ³áí., ðîñ., 19.12.1932, 
íå âêàç.
Êèðà(?) Äîìàõà Ôåäîð³âíà, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 15.10.1933, íå 
âêàç.
Êîëåñí³ê Ïåòðî ßêèìîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 08.12.1932, 
ñêàðëàòèíà
Êðàâ÷åíêî Àíàòîë³é ßêîâè÷, 22, 
êîëãîñïí., óêð., 28.10.1933, êàòàð 
êèøîê
Êóçüìåíêî Ñåìåí Ñåðã³éîâè÷, 
6 ì., êîëãîñïí., óêð., 27.10.1932, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Ëàòîøèíà Ë³ä³ÿ ²âàí³âíà, 1 ì., íå 
âêàç., óêð., 23.08.1933, íå âêàç.
Ëóê’ÿíåíêî ßðèíà ßê³âíà, 
65, êîëãîñïí., óêð., 01.10.1933, 
ñòàð³ñòü
Ëóê’ÿíåíêî Îëüãà Àíäð³¿âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 26.01.1933, íå 
âêàç.
Ìàðóõíè÷ Â³òàë³é Âàñèëüîâè÷, 
3 ì., ìàòè – â÷èòåëüêà, óêð., 
03.05.1932, íå âêàç.

Ìåðêàø(?) Âàñèëü Ïåòðîâè÷, 
6 ì., íå âêàç., óêð., 15.09.1933, 
çàñòóäà
Ìîñòîâà(?) Êàòåðèíà Þð³¿âíà, 
32, êîëãîñïí., óêð., 08.05.1933, 
ï³ñëÿ ïîëîã³â
Ìîñòîâèé Ìèêîëà Ìàêñèìîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 04.06.1933, 
ïàðàë³÷
Íàêîíå÷íà ªâôðîñèí³ÿ 
Ïèëèï³âíà, 90, ñåëÿíêà, óêð., 
20.02.1933, ñòàð³ñòü
Îðåë Áîðèñ Ïèëèïîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 12.12.1932, íå 
âêàç.
Ñåøåíêî Îñòàï Êèðèëîâè÷, 
77, êîëãîñïí., óêð., 04.10.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñòàâðîâ ²âàí Îëåêñ³éîâè÷, 
67, êîëãîñïí., óêð., 10.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñóøêî Ñòàí³ñëàâ Ïåòðîâè÷, 1, 
ìàòè â÷èòåëüêà, óêð., 10.09.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Òèõîâîä ¯âãà Êàðï³âíà, 28, 
êîëãîñïí., óêð., 12.08.1933, íàáðÿê
Òèõîâîä Íàñòÿ ²âàí³âíà, 6, 
êîëãîñïí., óêð., 25.11.1933, 
çàñòóäà
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Òèùåíêî Àôàíàñ³é 
Õàðèòîíîâè÷, 45, êîëãîñïí., íå 
âêàç., 11.04.1933, íå âêàç.

Õàð÷åíêî Îëåêñàíäð 
Âàñèëüîâè÷, 15, íå âêàç., óêð., 
01.01.1932, íå âêàç.

Õàð÷åíêî Ïàëàæêà Êàëåíèê³âíà, 
39, îäíîîñ³áí., óêð., 12.07.1932, 
íå âêàç.

Äìèòð³âñüêà ñ³ëüðàäà
Àâòóõîâ Êóçüìà íå âêàç., 53, 
êîëãîñïí., ðîñ., íåôðîç
Àëåêñàíäðîâ Ïåòðî Ðîä³îíîâè÷, 
17, êîëãîñïí., ðîñ., 02.06.1933, 
çàãàëüíà êâîë³ñòü
Àëåêñàíäðîâ Ðîä³îí ²âàíîâè÷, 
39, êîëãîñïí., ðîñ., 12.06.1933, 
çàãàëüíà êâîë³ñòü
Àëåêñàíäðîâà Êàòðÿ íå âêàç., 
6 ì., êîëãîñïí., ðîñ., 09.05.1933, 
ïðîíîñ
Àëåêñàíäðîâà Íàä³ÿ Ðîä³îí³âíà, 
1, êîëãîñïí., ðîñ., 16.08.1932, 
ïðîíîñ
Àëòóí³í ²âàí íå âêàç., 2, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 04.10.1933, ê³ð
Àíäð³¿âà Ñåðàôèìà ßê³âíà, 
74, êîëãîñïí., óêð., 07.02.1932, 
ñòàð³ñòü
Àñòóí³(?) Ìèêîëà Çàõàðîâè÷, 
7, îäíîîñ³áí., ðîñ., 21.09.1933, 
ìàëÿð³ÿ
Àôàíàñüºâ Âàñèëü Ñåðã³éîâè÷, 
43, êîëãîñïí., ðîñ., 01.07.1933, 
çàãàëüíà êâîë³ñòü
Àôàíàñüºâà ßâäîõà Íàçàð³âíà, 
35, êîëãîñïí., ðîñ., 21.10.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Àôàíàñüºâà ²ðèíà Àâêñåíò³¿âíà, 
60, êîëãîñïí., ðîñ., 09.06.1933, íå 
âêàç.
Áàäàíîâ Äìèòðî Ìèêîëàéîâè÷, 
2 ì., ÷ë.àðò., óêð., 18.02.1932, 
ïåðåä÷àñíèé ïëîä 
Áàéäà Êîðí³é (?), 57, êîëãîñïí., 
óêð., 26.03.1933, ïëåâðèò
Áàéäà Ëóêà Çàõàðîâè÷, 57, 
îäíîîñ³áí., óêð., 21.08.1933, 
ìàëÿð³ÿ
Áàéäà Ìàðôà Ïàâë³âíà, 87, 
êîëãîñïí., óêð., 30.04.1932, 
ñòàð³ñòü
Áîãäàíîâ Àíàòîë³é Àðõèïîâè÷, 
1 ì., îäíîîñ³áí., ðîñ., 14.03.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Áîãäàíîâ Ìèêîëà Îëåêñ., 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 22.10.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Áîãäàíîâ Íèêèôîð ²âàíîâè÷, 
25, îäíîîñ³áí., ðîñ., 04.06.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Áîíäàðåíêî Àíäð³é 
Ïðîõîðîâè÷, 45, êîëãîñïí., óêð., 
14.06.1933, íå âêàç.
Áîíäàðåíêî ªãîð Ïðîõîðîâè÷, 
61, êîëãîñïí., óêð., 31.08.1933, íå 
âêàç.

Áóõîâåöü Àíàòîë³é Ãðèãîðîâè÷, 
7 ì., ÷ë.àðò., óêð., 03.08.1932, 
ïðîíîñ
Âàòóò³íà Ñîô³ÿ Ìàêñèì³âíà, 
70, êîëãîñïí., ðîñ., 26.07.1933, 
ñòàð³ñòü
Âàùóê Ëåîí³ä Âàñèëüîâè÷, 
5 ì., êîëãîñïí., óêð., 14.09.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Âèííèê Âàñèëü Òèìîô³éîâè÷, 
14, îäíîîñ³áí., ðîñ., 01.05.1933, 
çàãàëüíà êâîë³ñòü
Âèííèê Òèìîõà Îïàíàñîâè÷, 56, 
îäíîîñ³áí., óêð., 09.03.1933, íå 
âêàç.
Âîëêîâ Êóçüìà Ïèëèïîâè÷, 
49, êîëãîñïí., óêð., 18.05.1933, 
çàãàëüíà êâîë³ñòü
Âîëîøèí Ñèä³ð Ôåäîðîâè÷, 51, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 02.12.1932, íå 
âêàç.
Âîøóê Íàñòÿ íå âêàç., 63, 
êîëãîñïí., óêð., 11.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Âîøóê Ôåîäîð íå âêàç., 20, 
êîëãîñïí., óêð., 23.08.1933, 
ïåðèòîí³ò
Ãàíæåí Ëåîí³ä ²âàíîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., ðîñ., 19.11.1933, 
çàïàëåííÿ ñòðàâîõîäó
Ãàíæèí Âàñèëü ²âàíîâè÷, 6, 
êîëãîñïí., ðîñ., 05.06.1933, 
çàãàëüíà êâîë³ñòü
Ãàíæèí Ìîíò Ñòåïàíîâè÷, 
73, êîëãîñïí., ðîñ., 24.04.1933, 
çàãàëüíà êâîë³ñòü
Ãîí÷àðîâ Ïåòðî Ìèõàéëîâè÷, 
67, êîëãîñïí., ðîñ., 15.06.1933, íå 
âêàç.
Äóáëºâ Ìèõàéëî Íàóìîâè÷, 
2, êîëãîñïí., ðîñ., 18.03.1933, 
ïðîíîñ
²âàíîâà Ïàëàæêà íå âêàç., 35, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 09.12.1933, â³ä 
ï³äï³ëüíîãî àáîðòó
²çþìîâà Â³ðà íå âêàç., 4, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 27.10.1933, êîë³ò
Êàëèíè÷åíêî Âàñèëü 
Ñåìåíîâè÷, 10, îäíîîñ³áí., 
óêð., 24.03.1933, çàãàëüíà 
êâîë³ñòü
Êàëèíè÷åíêî Â³ðà Ñåìåí³âíà, 
8, îäíîîñ³áí., óêð., 16.03.1933, 
çàãàëüíà êâîë³ñòü
Êàëèíè÷åíêî Äìèòðî 
Ñàìó¿ëîâè÷, 13, îäíîîñ³áí., óêð., 
28.02.1933, çàãàëüíà êâîë³ñòü

Êàëèíè÷åíêî ªôèì Ñåìåíîâè÷, 
70, îäíîîñ³áí., óêð., 28.03.1933, 
çàãàëüíà êâîë³ñòü
Êàëèíè÷åíêî ²âàí Ñåìåíîâè÷, 
5, îäíîîñ³áí., óêð., 26.02.1933, 
çàãàëüíà êâîë³ñòü
Êàëèíè÷åíêî Ë³ä³ÿ Ñåìåí³âíà, 
6, îäíîîñ³áí., óêð., 05.03.1933, 
çàãàëüíà êâîë³ñòü
Êàëèíè÷åíêî Ñåìåí 
Îìåëÿíîâè÷, 43, îäíîîñ³áí., óêð., 
05.06.1933, çàãàëüíà êâîë³ñòü
Êàëèíè÷åíêî Ôåä³ð Ñåìåíîâè÷, 
2, îäíîîñ³áí., óêð., 08.03.1933, 
çàãàëüíà êâîë³ñòü
Êàðàáåëüñüêèé Ñàâêà 
Ëóê’ÿíîâè÷, 90, êîëãîñïí., óêð., 
23.06.1932, ñòàð³ñòü
Êàðïåíêî Ãðèãîð³é íå âêàç., 
24, ïàðóáîê, óêð., 07.03.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êàòðè÷ Ãàííà Âàñèë³âíà, 3 ì., 
êîëãîñïí., ðîñ., 20.06.1933, 
êîêëþø
Êàòðè÷ Ìàðôà Ñòåïàí³âíà, 44, 
êîëãîñïí., óêð., 26.01.1933, íå 
âêàç.
Êèðïà÷ Ïåòðî Äìèòðîâè÷, 
11 ì., êîëãîñïí., ðîñ., 07.08.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Êèçèë³â ßê³â Êóçüìè÷, 78, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 11.01.1932, 
ñòàð³ñòü
Êèçèëîâà Íàä³ÿ Ôåäîð³âíà, 
3 ì., êîëãîñïí., ðîñ., 16.07.1932, 
ïðîíîñ
Êëåùóíîâà Îëåíà Íèêèôîð³âíà, 
3 ì., îäíîîñ³áí., ðîñ., 29.06.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Êëåùóíîâà Îëüãà Ëàçàð³âíà, 
30, îäíîîñ³áí., ðîñ., 02.08.1933, 
çàãàëüíà êâîë³ñòü
Êëèùóíîâ Ãíàò Ôåäîðîâè÷, 
39, îäíîîñ³áí., ðîñ., 04.03.1933, 
âáèòèé
Êëèùóíîâ Ëåâêî Ãíàòîâè÷, 
4, îäíîîñ³áí., ðîñ., 04.03.1933, 
âáèòèé
Êëèùóíîâ Þõèì Ãíàòîâè÷, 
9, îäíîîñ³áí., ðîñ., 04.03.1933, 
âáèòèé
Êëèùóíîâà Â³ðà Ãíàò³âíà, 7, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 04.03.1933, 
âáèòà
Êëèùóíîâà Îëüãà ²âàí³âíà, 
37, îäíîîñ³áí., ðîñ., 04.03.1933, 
âáèòà
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Êëî÷êîâ Ôåä³ð Êèðèëîâè÷, 
11 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 
05.08.1932, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êîâðè÷ Âàëåíòèíà ²âàí³âíà, 
2 ì., êîëãîñïí., óêð., 24.09.1932, 
íå âêàç.
Êîíèâåöü Äåì’ÿí Âàñèëüîâè÷, 
25, êîëãîñïí., ðîñ., 11.03.1933, 
íå âêàç.
Êîñòðîìà Ãàïêà Ñàâåë³âíà, 
6 ì., êîëãîñïí., óêð., 19.06.1932, 
íå âêàç.
Êîòëÿð Âàñèëü Ôåäîñ³éîâè÷, 
5, êîëãîñïí., ðîñ., 24.03.1933, 
çàãàëüíà êâîë³ñòü
Êîòëÿð Âîëîäèìèð Ïàâëîâè÷, 
41, êîëãîñïí., ðîñ., 05.03.1933, 
íå âêàç.
Êîòëÿð ²âàí Ôåäîñ³éîâè÷, 
7, êîëãîñïí., ðîñ., 20.03.1933, 
çàãàëüíà êâîë³ñòü
Êîòëÿð Ìèõàéëî Ìàêàðîâè÷, 
65, îäíîîñ³áí., ðîñ., 13.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Êîòëÿð Îëåêñàíäð Îõð³ìîâè÷, 
60, îäíîîñ³áí., óêð., 12.08.1933, 
çàãàëüíà êâîë³ñòü
Êîòëÿðîâ Ïåòðî Ôåäîñ³éîâè÷, 
13, êîëãîñïí., ðîñ., 18.03.1933, 
çàãàëüíà êâîë³ñòü
Êîòëÿðîâà Ìàð³ÿ Ôåäîñ³¿âíà, 
9, êîëãîñïí., ðîñ., 14.03.1933, 
çàãàëüíà êâîë³ñòü
Êðèëîâà Ìàð³ÿ Äìèòð³âíà, 
65, êîëãîñïí., ðîñ., 12.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Êðèñ³í Àíäð³é Ñòåôàíîâè÷, 
45, êîëãîñïí., ðîñ., 05.06.1933, 
çàãàëüíà êâîë³ñòü
Êðèñ³í Ìàêñèì Ñòåôàíîâè÷, 
35, êîëãîñïí., ðîñ., 10.06.1933, 
çàãàëüíà êâîë³ñòü
Êðèñ³í Ñòåôàí Äîëìàíîâè÷, 
95, êîëãîñïí., ðîñ., 02.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Êóçüìåíêî Äìèòðî 
Ðîä³îíîâè÷, 1 ì., êîëãîñïí., 
óêð., 20.02.1933, âðîäæåíà 
ñëàáê³ñòü
Êóçüìåíêî Ëåâêî Àíäð³éîâè÷, 
44, êîëãîñïí., óêð., 25.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êóçüìåíêî Ë³ä³ÿ Äåíèñ³âíà, 
4, îäíîîñ³áí., óêð., 07.06.1933, 
çàãàëüíà êâîë³ñòü
Êóçüìåíêî Íàä³ÿ Äåíèñ³âíà, 
23, îäíîîñ³áí., óêð., 23.03.1933, 
íå âêàç.
Êóçüìåíêî Ïàâëî Äåíèñîâè÷, 
20, îäíîîñ³áí., óêð., 15.04.1933, 
íåì³÷
Êóçüìåíêî Ïåòðî ²âàíîâè÷, 5, 
÷ë.àðò., óêð., 16.08.1932, ïðîíîñ

Êóðáàöüêèé ²âàí Ñåðã³éîâè÷, 
72, îäíîîñ³áí., íå âêàç., 
13.01.1932, îñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ 
ä³ÿëüíîñò³
Ëàíñüêèé ªãîð Ïèëèïîâè÷, 
78, êîëãîñïí., ðîñ., 20.12.1932, 
ñòàð³ñòü
Ëàíñüêèé Þõèì ªâäîêèìîâè÷, 
75, îäíîîñ³áí., ðîñ., 08.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Ëàóòîâà Ïàðàñêà Ãðèãîð³âíà, 
64, êîëãîñïí., óêð., 03.05.1933, 
êîë³ò
Ëèã³íà Ãàííà Ãàâðèë³âíà, 7 ì., 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 06.09.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ëîæê³í Îëåêñàíäð íå âêàç., 10, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 20.06.1933, íå 
âêàç.
Ëîæê³í Ôåä³ð Òðîõèìîâè÷, 
6, êîëãîñïí., óêð., 26.05.1933, 
ñëàáê³ñòü
Ëîæê³íà Êñåí³ÿ Ëóê'ÿí³âíà, 
35, îäíîîñ³áí., óêð., 07.10.1932, 
çàðàæåííÿ êðîâ³ ï³ñëÿ àáîðòó
Ëîæê³íà Ñòåïàíèäà íå âêàç., 
40, îäíîîñ³áí., ðîñ., ïåðèòîí³ò
Ëîæê³íà Ôåäîñ³ÿ íå âêàç., 78, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 19.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Ìàãðèöüêèé Ìèêîëà 
Ôåäîðîâè÷, 9 ì., êîëãîñïí., 
ðîñ., 04.10.1932, íå âêàç.
Ìàðêîâ Âîëîäèìèð íå âêàç., 
33, îäíîîñ³áí., ðîñ., 20.03.1933, 
çàãàëüíà êâîë³ñòü
Ìàðêîâ Ñåìåí Âîëîäèìèðîâè÷, 
37, êîëãîñïí., ðîñ., 31.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìàð÷åíêî Ìàð³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 
23, îäíîîñ³áí., óêð., 04.09.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ìàñëÿ¿â Ãðèöüêî Þõèìîâè÷, 
46, êîëãîñïí., ðîñ., 14.07.1932, 
çàðàæåííÿ òðóïíèì ÿäîì
Ìåëüíèêîâà Ãàííà íåðîçá., 
8 ì., ÷ë.àðò., óêð., 24.07.1932, 
ïðîíîñ
Ìèðèëåíêî Ïåòðî Êóçüìè÷, 
25, êîëãîñïí., óêð., 22.04.1933, 
çàãàëüíà êâîë³ñòü
Ìîçãîâà Â³ðà Àíòîí³âíà, 9, 
êîëãîñïí., ðîñ., 30.05.1933, 
çàãàëüíà êâîë³ñòü
Ìîçãîâèé Êàñÿí ²âàíîâè÷, 80, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 15.11.1932, 
ñòàð³ñòü
Ìîçãîâèé Ëåîíò³é Àíòîíîâè÷, 
6, êîëãîñïí., ðîñ., 24.05.1933, 
çàãàëüíà êâîë³ñòü
Ìîçãîâèé Ìèêîëà Àíòîíîâè÷, 
4, êîëãîñïí., ðîñ., 24.05.1933, 
çàãàëüíà êâîë³ñòü

Ìîçãîâèé Ñàâà Àíòîíîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., ðîñ., 21.01.1932, ê³ð
Îíîïð³ºíêî Ãàííà ßê³âíà, 1 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 18.09.1932, íå 
âêàç.
Ïàâëþê Âàñèëü Àíäð³éîâè÷, 
61, îäíîîñ³áí., ðîñ., 12.06.1933, 
âòðà÷.
Ïèí÷óê Àãàô³ÿ Ñòåïàí³âíà, 
60, îäíîîñ³áí., óêð., 17.10.1933, 
ìàëÿð³ÿ
Ïèí÷óê Ëåâêî Âàñèëüîâè÷, 
67, êîëãîñïí., ðîñ., 18.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Ïèòþâà Âàñèëü Ïåòðîâè÷, 
3, êîëãîñïí., óêð., 23.01.1932, 
çàïàëåííÿ ìîçêîâèõ îáîëîíîê
Ïèòþâà Í³íà Êèðèë³âíà, 6, 
êîëãîñïí., ðîñ., 27.01.1932, ê³ð
Ï³í÷óê Ïåòðî Ìèõàéëîâè÷, 
2 ì., êîëãîñïí., ðîñ., 28.03.1933, 
íå âêàç.
Ïîäàíîâ Ìèòðîôàí 
Ëàð³îíîâè÷, 40, êîëãîñïí., 
ðîñ., 17.06.1933, çàãàëüíà 
êâîë³ñòü
Ïîäàíîâ Îëåêñàíäð 
Êèðèëîâè÷, 10, îäíîîñ³áí., 
ðîñ., 12.05.1933, íå âêàç.
Ïîäàíîâà Ãàëèíà Êèðèë³âíà, 
6, îäíîîñ³áí., ðîñ., 23.05.1933, 
íå âêàç.
Ïîñòí³êîâ Âàñèëü 
Ãàâðèëîâè÷, 79, îäíîîñ³áí., 
ðîñ., 21.03.1932, ñòàð³ñòü
Ïîñòí³êîâ Îìåëüêî 
Ãàâðèëîâè÷, 85, êîëãîñïí., 
ðîñ., 27.05.1932, 
íåïðîõîäèì³ñòü êèøîê
Ïîñòí³êîâà Ãàííà Àíäð³¿âíà, 
55, îäíîîñ³áí., ðîñ., 26.05.1933, 
íå âêàç.
Ïóï³í³í Ðîä³îí Ñòåïàíîâè÷, 
42, êîëãîñïí., óêð., 08.06.1933, 
çàãàëüíà êâîë³ñòü
Ïóï³í³í ²âàí íå âêàç., 2, 
êîëãîñïí., óêð., 23.05.1933, 
çàãàëüíà êâîë³ñòü
Ïóï³í³í Îëåêñàíäð íå âêàç., 
2, êîëãîñïí., óêð., 23.05.1933, 
çàãàëüíà êâîë³ñòü
Ïóï³í³í Ïðîêîï³é Êîðí³éîâè÷, 
49, êîëãîñïí., óêð., 11.07.1933, 
çàãàëüíà êâîë³ñòü
Ïóï³í³íà Â³ðà íå âêàç., 4, 
êîëãîñïí., óêð., 02.06.1933, 
çàãàëüíà êâîë³ñòü
Ïóï³í³íà ßâäîõà íå âêàç., 39, 
êîëãîñïí., óêð., 11.05.1933, íå 
âêàç.
Ðåâà ²âàí ªãîðîâè÷, 19, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 20.04.1933, 
çàãàëüíà êâîë³ñòü



75

Ðåêîòîâ Ìèõàéëî Äìèòðîâè÷, 
4 ì., êîëãîñïí., ðîñ., 29.01.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ðåêîòîâà Ìàðôà Ïîðôèð³¿âíà, 
62, êîëãîñïí., ðîñ., 19.12.1933, 
ñòàð³ñòü
Ðåøåòí³êîâà Ëþáîâ 
Ôåäîð³âíà, 79, íà óòðèì., ðîñ., 
17.06.1932, ïîðîê ñåðöÿ
Ðåøåòíÿê Ôåä³ð Ñàâåë³éîâè÷, 
66, îäíîîñ³áí., ðîñ., 10.06.1933, 
íå âêàç.
Ðóäåíêî Íàóì Ìèêèòîâè÷, 69, 
îäíîîñ³áí., óêð., 08.09.1933, 
ìàëÿð³ÿ
Ñè÷îâ Ïåòðî Ñòåïàíîâè÷, 
6 ì., íå âêàç., óêð., 07.07.1932, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Ñè÷îâ Ïîðôèð³é íå âêàç., 70, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 03.07.1932, 
ñòàð³ñòü
Ñ³ëîâ÷óê Ìèõàéëî 
Êóïð³ÿíîâè÷, 2 ì., îäíîîñá., 
ðîñ., 17.07.1932, ïðîíîñ
Ñîçîíîâ ²ëëÿ Òèìîô³éîâè÷, 
28, îäíîîñ³áí., óêð., 12.06.1933, 
çàãàëüíà êâîë³ñòü
Ñîëäàòîâà Ðîçà 
Êîñòÿíòèí³âíà, 1 ì., íå âêàç., íå 
âêàç., 03.01.1932, åêëàìïñ³ÿ 
Ñîëîâéîâ Â³êòîð Ïåòðîâè÷, 
1, êîëãîñïí., ðîñ., 28.07.1933, 
çàïàëåííÿ ìîçêîâèõ îáîëîíîê
Ñîëîï³é Ãàííà Þõèì³âíà, 24, 
êîëãîñïí., óêð., 24.02.1932, ï³ñëÿ 
àáîðòó
Ñòàðîäóáöåâ Àííà Ïèëèï³âíà, 
37, êîëãîñïí., ðîñ., 14.06.1933, 
íå âêàç.
Ñòåïàíåíêî Â³êòîð ªâìåíîâè÷, 
18, êîëãîñïí., ðîñ., 20.05.1933, 
çàãàëüíà êâîë³ñòü
Ñòåïàíåíêî Äîìíà ²âàí³âíà, 
42, êîëãîñïí., ðîñ., 19.06.1933, 
çàãàëüíà êâîë³ñòü
Ñòåïàíåíêî Íèêèôîð íå 
âêàç., íå âêàç., êîëãîñïí., ðîñ., 
08.06.1933, íå âêàç.
Ñòåïàíåíêî Ïåòðî ªâìåíîâè÷, 
20, êîëãîñïí., ðîñ., 20.05.1933, 
çàãàëüíà êâîë³ñòü

Òàðàñåíêî Ñòåïàí Êîíîíîâè÷, 
60, îäíîîñ³áí., óêð., 16.11.1933, 
ñòàð³ñòü
Òåëåøêî ²âàí Ìèêîëàéîâè÷, 2, 
îäíîîñ³áí., óêð., 02.03.1933, êîë³ò
Òåëåøêî Ìàêàð Ïåòðîâè÷, 
47, êîëãîñïí., óêð., 20.05.1933, 
òóáåðêóëüîç
Òåëåøêî Ïåòðî Ôåäîðîâè÷, 
94, êîëãîñïí., óêð., 26.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Òåëåøêî Òèìîõà Ïåòðîâè÷, 
50, îäíîîñ³áí., óêð., 18.03.1933, 
êðîâîâèëèâ ó ì³çîê
Òåëåøêî Ôåä³ð Ìàêàðîâè÷, 
22, êîëãîñïí., óêð., 22.05.1933, 
íåðîçá.
Òåëèøêî Ãàííà íå âêàç., 8, 
îäíîîñ³áí., óêð., 03.05.1933, 
çàãàëüíà êâîë³ñòü
Òåëèøêî Äìèòðî Ìàêñèìîâè÷, 
7, îäíîîñ³áí., óêð., 05.05.1933, 
çàãàëüíà êâîë³ñòü
Òåëÿòíèê Íàòàë³ÿ Êàðï³âíà, 
74, îäíîîñ³áí., ðîñ., 02.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Òåëÿòí³ê Ãàëèíà Ãàâðèë³âíà, 
4, êîëãîñïí., óêð., 25.05.1933, 
çàãàëüíà êâîë³ñòü
Òèì÷åíêî Ãàííà Ìèêîëà¿âíà, 
10 ì., êîëãîñïí., óêð., 09.11.1932, 
ìàëÿð³ÿ
Òèì÷åíêî Ëóêåð³ÿ Âàñèë³âíà, 
56, êîëãîñïí., ðîñ., 25.08.1933, 
ìàëÿð³ÿ
Òèùåíêî Ãàííà Ìèõàéë³âíà, 
3 ì., ðîá³òí., óêð., 24.08.1933, 
çàïàëåííÿ
Òèùåíêî Êàòðÿ ²âàí³âíà, 5, 
îäíîîñ³áí., óêð., 02.06.1933, 
ìàëÿð³ÿ
Òèùåíêî Òåòÿíà íå âêàç., 3, 
îäíîîñ³áí., óêð., 25.05.1933, 
ìàëÿð³ÿ
Ôåäîðåíêî Îêñàíà Ìàòâ³¿âíà, 
70, êîëãîñïí., óêð., 21.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Ô³ëîíåíêî Îëåêñàíäð 
Ôåäîðîâè÷, 1, êîëãîñïí., óêð., 
31.12.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Õàðåáà Âàñèëü Ìèêîëàéîâè÷, 
56, îäíîîñ³áí., óêð., 01.06.1933, 
çàãàëüíà êâîë³ñòü
Õàðåáà Ç³íà¿äà Òèìîô³¿âíà, 
74, îäíîîñ³áí., óêð., 03.06.1933, 
çàãàëüíà êâîë³ñòü
Õàóñòîâ Àíàòîë³é 
Ìèêîëàéîâè÷, 10 ì., ðîá³òí., 
ðîñ., 19.04.1933, ïðîíîñ
Õàóñòîâ Êèðèëî Ôåäîðîâè÷, 
37, êîëãîñïí., ðîñ., 13.04.1933, 
âàäè ñåðöÿ
Öèáà Ãàííà íå âêàç., 70, 
îäíîîñ³áí., óêð., 10.07.1933, 
ñòàð³ñòü
Öèáà Äîìíà Ïèëèï³âíà, 70, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 04.07.1933, 
çàãàëüíà êâîë³ñòü
Öèáà Ìèêîëà Îëåêñàíäðîâè÷, 
6 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 24.07.1932, 
ïðîíîñ
Öèáà Ìèòðîôàí Òèìîô³éîâè÷, 
1, êîëãîñïí., ðîñ., 16.03.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Öèáà Îïàíàñ Âàñèëüîâè÷, 60, 
îäíîîñ³áí., óêð., 01.06.1933, íå 
âêàç.
Öèáà Òà¿ñ³ÿ Òèìîô³¿âíà, 8 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 27.09.1932, 
ñóõîòè (òóáåðêóëüîç)
Öèáà Òèìîõà ßêîâè÷, 42, 
êîëãîñïí., ðîñ., 18.03.1933, íå 
âêàç.
×åáåí³ºâ Ñòåïàí Ñàâåë³éîâè÷, 
64, êîëãîñïí., ðîñ., 14.04.1933, 
âòðà÷.
×åðåâêî Ñòåïàí ßêîâè÷, 70, 
îäíîîñ³áí., óêð., 10.06.1933, 
çàãàëüíà êâîë³ñòü
×óãóºâ Âàñèëü Ïåòðîâè÷, 11 ì., 
êîëãîñïí., ðîñ., 04.10.1932, 
ïðîíîñ
Øàïîâàëîâ Âàëåíòèí 
Ïàâëîâè÷, 5, îäíîîñ³áí., ðîñ., 
23.06.1933, çàãàëüíà êâîë³ñòü
Øàïîâàëîâà Íàñòÿ Ôåäîð³âíà, 
30, êîëãîñïí., ðîñ., 30.04.1933, 
îòðóºííÿ ðèáíèì ÿäîì
ßêèìåíêî Ãíàò íå âêàç., 56, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 05.05.1933, 
çàãàëüíà êâîë³ñòü

Êàðëî-Ìàðêñ³âñüêà ñ³ëüðàäà

Æóê Àíòîí Àðõèïîâè÷, 68, 
êîëãîñïí., óêð., 10.04.1933, íå 
âêàç.
Æóê Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 64, 
êîëãîñïí., óêð., 08.04.1933, íå 
âêàç.
Êàëþæíèé Ìèõàéëî 
Íèêèôîðîâè÷, 1, îäíîîñ³áí., óêð., 
18.03.1933, íå âêàç.

Êðàâåöü Þõèì Ëóê'ÿíîâè÷, 67, 
îäíîîñ³áí., óêð., 22.04.1933, íå 
âêàç.
Ëàçóðåíêî ßê³â ²âàíîâè÷, 45, 
îäíîîñ³áí., óêð., 16.03.1933, íå 
âêàç.
Ëèñîâà Ãàííà Ìàêñèì³âíà, 5, 
êîëãîñïí., óêð., 22.04.1933, íå 
âêàç.

Ìàëèê Âàñèëü ²âàíîâè÷, 3, 
îäíîîñ³áí., óêð., 03.05.1933, íå 
âêàç.
Ìàëèê Ïåòðî ²âàíîâè÷, 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 22.04.1933, íå 
âêàç.
Ì³ëåíêî Àííà Àíäð³¿âíà, 17, 
îäíîîñ³áí., óêð., 07.05.1933, íå 
âêàç.
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Ïðèõîäüêî Ïàâëî ²âàíîâè÷, 
52, êîëãîñïí., óêð., 13.12.1932, 
åìô³çåìà ëåãåí³â
Òàðàíåíêî Ãîðïèíà íå âêàç., 69, 
îäíîîñ³áí., óêð., 12.03.1933, íå 
âêàç.
Òàðàíåíêî ²âàí Âàñèëüîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 28.05.1933, íå 
âêàç.
Òàðàíåíêî Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷, 
3, êîëãîñïí., óêð., 02.07.1933, 
íåðîçá.

Òàðàíåíêî Îêñàíà Âàñèë³âíà, 
6, êîëãîñïí., óêð., 04.07.1933, 
íåðîçá.
Òàðàíåíêî Ñîôðîí íå âêàç., 70, 
îäíîîñ³áí., óêð., 08.01.1933, íå 
âêàç.
Õàð÷åíêî ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 
4 ì., êîëãîñïí., óêð., 03.12.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Øàñòàëî Âàñèëü ²âàí, 4 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 12.02.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü

Øàñòàëî Ãðèöüêî Âàêóëîâè÷, 
106, íà óòðèì., óêð., 20.02.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Ùåðáàíü ªâäîê³ÿ ²âàí³âíà, 4, 
êîëãîñïí., óêð., 20.07.1933, íå 
âêàç.
Ùåðáàíü ²âàí ²âàíîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 06.07.1933, íå 
âêàç.
Ùåðáàíü Òåòÿíà ²âàí³âíà, 7, 
êîëãîñïí., óêð., 25.07.1933, íå 
âêàç.

Ìèêîëà¿âñüêà ñ³ëüðàäà

Àíäðóñåíêî Ãàííà íå âêàç., 
36, êîëãîñïí., óêð., 30.06.1933, 
çàãàëüíå çàðàæåííÿ êðîâ³
Áàé÷óø Ìàð³ÿ íå âêàç., íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 07.07.1933, 
Marasmus senlis (ñòàð³ñòü)
Áðîâ÷åíêî Ñàíêà Ñàâê³âíà, 
3, îäíîîñ³áí., óêð., 26.04.1933, 
Kachexia alimentarica
Âàêóëåíêî Ë³ä³ÿ Ïåòð³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 12.04.1933, 
êîêëþø
Âäîâè÷åíêî Õðèñòèíà 
Îëåêñàíäð³âíà, 47, îäíîîñ³áí., 
óêð., 23.08.1933, Kachexia 
alimentarica
Âåëè÷êî Àâàêóì íå âêàç., 75, 
êîëãîñïí., óêð., 25.06.1933, íå âêàç.
Âåëè÷êî Þõèì Àâàêóìîâè÷, 30, 
êîëãîñïí., óêð., 22.06.1933, íå 
âêàç.
Âðóáëåâñüêèé Ãðèöüêî íå âêàç., 
66, îäíîîñ³áí., óêð., 13.08.1933, 
Kachexia alimentarica
Ãåòàëî Òåòÿíà Ñåðã³¿âíà, 35, 
êîëãîñïí., óêð., 02.08.1933, 
Kachexia alimentarica
Ãðîíü ªâäîê³ÿ íå âêàç., 83, 
êîëãîñïí., óêð., 09.06.1933, íå 
âêàç.
Ãðîíü Òðîõèì íå âêàç., 72, 
îäíîîñ³áí., óêð., 29.04.1933, 
Marasmus senlis (ñòàð³ñòü)
Äåíèñåíêî Âàñèëü 
Êîñòÿíòèíîâè÷, 9 ì., êîëãîñïí., 
óêð., 13.06.1933, Pers (íåðîçá.)
Äåíèñåíêî ²âàí Îìåëÿíîâè÷, 
7, îäíîîñ³áí., óêð., 30.07.1933, 
Kachexia alimentarica
Äåíèñåíêî ²âàí Þõèìîâè÷, 
3, êîëãîñïí., óêð., 02.08.1933, 
îòðóºííÿ àáðèêîñàìè
Äåíèñåíêî Ìèêîëà 
Îìåëÿíîâè÷, 5, îäíîîñ³áí., óêð., 
30.07.1933, Kachexia alimentarica
Äåíèñåíêî ßêèì ²âàíîâè÷, 
27, êîëãîñïí., óêð., 23.07.1933, 
çàâîðîò êèøîê

Äóëåíêî Âàñèëü Òèìîô³éîâè÷, 
4, êîëãîñïí., óêð., 06.05.1933, 
Kachexia alimentarica
Çàõàð÷åíêî ²âàí Ñòåïàíîâè÷, 
7, îäíîîñ³áí., óêð., 10.08.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Çàõàð÷åíêî Îëüãà Ìóñ³¿âíà, 
80, íå âêàç., íå âêàç., 05.12.1933, 
ñòàð³ñòü
²â÷èê Ìàð³ÿ íå âêàç., 60, 
êîëãîñïí., óêð., 03.09.1933, 
Kachexia alimentarica
Êàëèíîâñüêà Íàòàë³ÿ íå âêàç., 
84, êîëãîñïí., óêð., 11.09.1933, 
Marasmus senlis (ñòàð³ñòü)
Êâàøà Àíòîí Ãðèãîðîâè÷, 45, 
îäíîîñ³áí., óêð., 11.05.1933, 
Kachexia alimentarica
Êâàøà Õèìêà íå âêàç., 80, 
îäíîîñ³áí., óêð., 12.07.1933, 
Marasmus senlis (ñòàð³ñòü)
Ê³âåð Òèìîô³é Ñèäîðîâè÷, 
70, êîëãîñïí., óêð., 27.04.1933, 
Kachexia alimentarus
Êîâàëåíêî Ïàâëî ²âàíîâè÷, 20, 
êîëãîñïí., óêð., 23.06.1933, íå 
âêàç.
Êîâàëåíêî Õàðëàì ²âàíîâè÷, 
28, êîëãîñïí., óêð., 31.07.1933, 
Kachexia alimentarica
Êîëåñíèê Êàòåðèíà Ïèëèï³âíà, 
3 ì., êîëãîñïí., óêð., 11.11.1933, 
íå âêàç.
Êóòîâèé Ïåòðî Ïàâëîâè÷, 5, 
îäíîîñ³áí., óêð., 02.05.1933, 
Kachexia alimentarica
Ëåâ÷åíêî Êèðèëî ßêîâè÷, 
13, êîëãîñïí., óêð., 17.08.1933, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Ëåâ÷åíêî Ìèõàéëî ßêîâè÷, 
8, êîëãîñïí., óêð., 17.08.1933, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Ëåâ÷åíêî ßê³â Ãàâðèëîâè÷, 
68, êîëãîñïí., óêð., 15.08.1933, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Ëþòèé Àðòàìîí íå âêàç., íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 10.06.1933, 
êðóïîçíå çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Ëÿøåíêî Âàñèëü Íåñòîðîâè÷, 4, 
íå âêàç., óêð., 01.06.1933, Kachexia 
alimentarica
Ëÿøåíêî Ìàðèíà Ìàêñèì³âíà, 
6 ì., êîëãîñïí., óêð., 23.05.1933, 
êîêëþø
Ëÿøåíêî Ìàð³ÿ Íåñòîð³âíà, 
11, êîëãîñïí., óêð., 15.05.1933, 
Kachexia alimentarica
Ëÿøåíêî Ìàð³ÿ Íåñòîð³âíà, 
15, êîëãîñïí., óêð., 15.06.1933, 
Kachexia alimentarica
Ëÿøåíêî Íåñòîð íå âêàç., 
39, êîëãîñïí., óêð., 05.06.1933, 
Kachexia alimentarica
Ëÿøåíêî Îëüãà Íåñòîð³âíà, 
7, êîëãîñïí., óêð., 01.06.1933, 
Kachexia alimentarica
Ìàòâ³ºíêî ªâäîê³ÿ Ïåòð³âíà, 57, 
íå âêàç., íå âêàç., 22.08.1933, íå 
âêàç.
Ìåëüíèê Âàðâàðà íå âêàç., 
64, êîëãîñïí., óêð., 21.07.1933, 
Marasmus senlis (ñòàð³ñòü)
Ìåëþò÷åíêî Âàñèëü 
Ìèòðîôàíîâè÷, 8, êîëãîñïí., 
óêð., 10.05.1933, Kachexia 
alimentarica
Ìèøêà ²âàí Ïðîêîïîâè÷, 65, 
êîëãîñïí., óêð., 19.06.1933, íå âêàç.
Ì³ðîøíè÷åíêî ßâäîõà 
Äàíèë³âíà, 36, êîëãîñïí., óêð., 
07.06.1933, Kachexia alimentarica
Ìîâ÷àí Àìâðîñ³é Ñîôîíîâè÷, 
77, êîëãîñïí., óêð., 21.06.1933, 
ñòàðå÷å âèñíàæåííÿ
Ìîíàñòèðñüêèé ²âàí 
Âàñèëüîâè÷, 8 ì., êîëãîñïí., óêð., 
02.09.1933, íåðîçá., (ëàò.ìîâîþ)
Îíè÷åê Òåòÿíà ²âàí³âíà, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 11.06.1933, 
íåðîçá., (ëàò.ìîâîþ)
Îíèùåíêî Ìàêñèì íå âêàç., 
60, êîëãîñïí., óêð., 14.02.1933, 
Kachexia alimentarica
Îíèùåíêî Ìàð³ÿ íå âêàç., 
60, êîëãîñïí., óêð., 05.03.1933, 
Kachexia alimentarica
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Ïàâëåíêî Îëÿíà Ôåäîð³âíà, 
54, êîëãîñïí., óêð., 18.08.1933, 
ïåðåðîæäåííÿ âíóòð³øí³õ  
îðãàí³â
Ïèëèïåíêî ²âàí ²âàíîâè÷, 8, 
íå âêàç., íå âêàç., 16.08.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Ï³âåíü Ìàð³ÿ íå âêàç., 83, íå 
âêàç., óêð., 18.08.1933, Marasmus 
senlis (ñòàð³ñòü)
Ïîãðåáíà Ñâ³òëàíà Îëåêñ., 2, íå 
âêàç., óêð., 19.08.1933, îï³êè
Ïîïîâè÷ ²âàí ²âàíîâè÷, 70, 
êîëãîñïí., óêð., 06.09.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ïðèëåïà ßê³â Ãðèãîðîâè÷, 
21, êîëãîñïí., óêð., 11.05.1933, 
Kachexia alimentarica
Ïðèíü Îðèøêà íå âêàç., 60, 
êîëãîñïí., óêð., 15.10.1933, íå âêàç.
Ð³çíèê Ñåìåí Òèìîô³éîâè÷, 
65, êîëãîñïí., óêð., 06.07.1933, 
Kachexia alimentarica
Ðîºíêî Â³ðà Âë., 8, êîëãîñïí., 
óêð., 28.02.1933, Kachexia 
alimentarica
Ðîºíêî Âîëîäèìèð 
Âîëîäèìèðîâè÷, 5, êîëãîñïí., 
óêð., 12.01.1933, íå âêàç.
Ðîºíêî Ìàð³ÿ Âîëîäèìèð³âíà, 
11, êîëãîñïí., óêð., 12.02.1933, 
Kachexia alimentarica
Ðîºíêî Ïàðàñêà ªãîð³âíà, 
41, êîëãîñïí., óêð., 10.05.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ðîºíêî ßê³â Âîëîäèìèðîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 25.01.1933, íå 
âêàç.
Ñàïîâè÷ Ìèõàéëî ²ëüêîâè÷, 
5, îäíîîñ³áí., óêð., 13.06.1933, 
Kachexia alimentarica
Ñàïîâè÷ Ïàðàñêà ²ëüê³âíà, 
9, îäíîîñ³áí., óêð., 10.06.1933, 
Kachexia alimentarica
Ñàïîâè÷ Ïåòðî íå âêàç., íå 
âêàç., îäíîîñ³áí., óêð., 14.06.1933, 
Kachexia alimentarica

Ñâåðãóí Àíàñòàñ³ÿ Ôåäîð³âíà, 
31, êîëãîñïí., óêð., 25.04.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ñèçêî Ìàð³ÿ Î(?), 43, íå âêàç., íå 
âêàç., 02.08.1933, íå âêàç.
Ñ³ðåíêî Ìèðîí Ôåäîòîâè÷, 46, 
ðîá³òí., óêð., 19.06.1933, Kachexia 
alimentarica
Ñëþñàðåíêî Êàòåðèíà ²ëüê³âíà, 
3, êîëãîñïí., óêð., 27.04.1933, 
Kachexia alimentarica
Ñëþñàðåíêî Ìåëàí³ÿ ²ëüê³âíà, 
6, êîëãîñïí., óêð., 03.07.1933, 
Kachexia alimentarica
Ñîëí³íà Ñîô³ÿ Êèðèë³âíà, 
2 ì., êîëãîñïí., óêð., 20.09.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ñîëîíèíà Ãðèöüêî Ñåìåíîâè÷, 
4, êîëãîñïí., óêð., 29.07.1933, 
ðîçëàä õàð÷óâàííÿ
Ñîëîíèíà Ñåìåí íå âêàç., 
57, êîëãîñïí., óêð., 05.04.1933, 
Kachexia alimentarica
Ñîëîíèíà ßê³â Ãðèãîðîâè÷, 
60, îäíîîñ³áí., óêð., 08.06.1933, 
Kachexia alimentarica
Ñòåïàíåíêî Âîëîäèìèð 
íå âêàç., 2, êîëãîñïí., óêð., 
09.07.1933, ðîçëàä õàð÷óâàííÿ
Ñòåïàíåíêî Ìèíà 
Ìèêîëàéîâè÷, 27, êîëãîñïí., óêð., 
12.10.1933, íå âêàç.
Ñòåïàíåíêî Íàòàëêà Õâîò., 
38, íå âêàç., óêð., 03.07.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ñòåïàíåíêî Îëåêñ³é 
Ñòåïàíîâè÷, 12, êîëãîñïí., óêð., 
02.06.1933, òóáåðêóëüîç
Òêà÷åíêî(?) Ïåòðî íå âêàç., 
4, êîëãîñïí., óêð., 17.07.1933, 
ðîçëàä õàð÷óâàííÿ
Òðîôèìåíêî Ìàêàð Ãðèãîðîâè÷, 
38, êîëãîñïí., óêð., 06.12.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ôåäîðåíêî Ãíàò Ìèíîâè÷, 39, íå 
âêàç., íå âêàç., 16.08.1933, íåðîçá.

Øàêøóé Âàñèëü Êîðí³éîâè÷, 55, 
îäíîîñ³áí., óêð., 06.09.1933, íå 
âêàç.
Øàìðàé ßê³â Ìàðêîâè÷, 5, 
êîëãîñïí., óêð., 10.06.1933, 
Kachexia alimentarica
Øàðàé ßâäîõà Ñåðã³¿âíà, 5, 
êîëãîñïí., óêð., 08.07.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Øàðàí(?) Ãàïêà íå âêàç., 42, 
êîëãîñïí., óêð., 01.05.1933, 
Kachexia alimentarica
Øàðàï Ñåìåí íå âêàç., 40, 
êîëãîñïí., óêð., 15.08.1933, 
Kachexia alimentarica
Øåâ÷åíêî Ìàð³ÿ íå âêàç., 
80, êîëãîñïí., óêð., 18.04.1933, 
Marasmus senlis (ñòàð³ñòü)
Øåâ÷åíêî Îðèøêà Òðîõèì³âíà, 
íå âêàç., êîëãîñïí., óêð., 
12.07.1933, Marasmus senlis 
(ñòàð³ñòü)
Ùåðáèíà Àíäð³é Ìèõàéëîâè÷, 
69, êîëãîñïí., óêð., 17.08.1933, 
Marasmus senlis (ñòàð³ñòü)
Ùåðáèíà Ìàðôà ßê³âíà, 83, 
îäíîîñ³áí., óêð., 25.05.1933, 
Marasmus senlis (ñòàð³ñòü)
Ùåðáèíà Îëåêñ³é Äàíèëîâè÷, 
2 ì., íå âêàç., íå âêàç., 02.08.1933, 
äèôòåð³ò
Þð÷åíêî Äåíèñ Ðîìàíîâè÷, 
30, íå âêàç., óêð., 15.07.1933, íå 
âêàç.
Þð÷åíêî Äìèòðî Äåíèñîâè÷, 
6, êîëãîñïí., óêð., 01.05.1933, 
Kachexia alimentarica
Þð÷åíêî Îëåêñàíäðà 
Äåíèñ³âíà, 1, êîëãîñïí., 
óêð., 01.05.1933, Kachexia 
alimentarica
ßêóáåíêî Ôåä³ð íå âêàç., 3 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 01.05.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
ßêóáåíêî Äìèòðî Ñòåôàíîâè÷, 
íå âêàç., êîëãîñïí., óêð., 
12.05.1933, Kachexia alimentarica

Íîâîïåòð³âñüêà ñ³ëüðàäà

Áàðàíèê Âîëîäèìèð Àíòîíîâè÷, 
84, îäíîîñ³áí., óêð., 23.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Áàðàíèê Äàíèëî Ìàêñèìîâè÷, 
55, êîëãîñïí., óêð., 21.03.1933, 
çàñòóäà
Áîòâèíêî ªâäîê³ÿ Ôåäîð³âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 17.04.1933, íå 
âêàç.
Áîòâèíêî Êîñòÿíòèí Ïåòðîâè÷, 
60, îäíîîñ³áí., óêð., 22.03.1933, 
ñòàð³ñòü

Áîòâèíêî Ïåòðî Ôåäîðîâè÷, 
8, êîëãîñïí., óêð., 01.05.1933, íå 
âêàç.
Áîòâèíêî Ôåä³ð ²âàíîâè÷, 44, 
êîëãîñïí., óêð., 29.07.1933, íå 
âêàç.
Áîòâèíêî ²âàí ßêèìîâè÷, 56, 
êîëãîñïí., óêð., 05.06.1933, 
çàñòóäà
Áóðáåëî Ìàð³ÿ Îëåêñ³¿âíà, 
9 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 03.08.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»

Áóðáåëî ßâòèõ³é ²ëë³÷, 48, 
îäíîîñ³áí., óêð., 05.08.1933, íå 
âêàç.
Âåðòèïîðîõ(?) Íàä³ÿ ²âàí³âíà, 
88, êîëãîñïí., óêð., 28.09.1932, íå 
âêàç.
Âîäîëàñüêà Îëåíà Ïðîõîð³âíà, 
28, êîëãîñïí., óêð., 14.06.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Âîäîïëàâñüêèé Ïðîõîð 
²âàíîâè÷, 63, êîëãîñïí., óêð., 
18.05.1933, ñòàð³ñòü
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Âÿçìåøò³íîâ(?) Ëàâðî Êóçüìè÷, 
34, êîëãîñïí., óêð., 31.07.1932, 
ãàçîâà ãàíãðåíà
Ãâîçäåâà Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 3, 
êîëãîñïí., ðîñ., 26.11.1933, íå 
âêàç.
Ãîãàçîâ Ïðîõîð Íàçàðîâè÷, 
79, îäíîîñ³áí., óêð., 29.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Ãîëîâ÷åíêî Ãðèãîð³é ßêîâè÷, 
75, îäíîîñ³áí., óêð., 10.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Ãóñàðåíêî Ìèêèòà Ôåäîðîâè÷, 
43, îäíîîñ³áí., óêð., 11.08.1933, 
øëóíêîâå çàõâîðþâàííÿ
Äîáè÷à Ãðèãîð³é ²âàíîâè÷, 
18, êîëãîñïí., óêð., 01.06.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Æèãóëà Ñòåïàí íå âêàç., 16, 
êîëãîñïí., óêð., 01.11.1933, íå 
âêàç.
Çþá÷åíêî Êîñòÿíòèí 
Äàíèëîâè÷, 53, îäíîîñ³áí., óêð., 
01.09.1933, íå âêàç.
Çþá÷åíêî Ìèêîëà Äàíèëîâè÷, 
60, êîëãîñïí., óêð., 05.03.1933, íå 
âêàç.
²ïîë³òîâà(?) Êàòåðèíà 
Ìèõàéë³âíà, 5 ì., êîëãîñïí., ðîñ., 
19.11.1933, íå âêàç.
Êàøíèê Âàñèëü Ãðèãîðîâè÷, 28, 
êîëãîñïí., óêð., 19.07.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Êèøàíñüêèé Ïåòðî Ñòåïàíîâè÷, 
26, êîëãîñïí., óêð., 24.08.1933, 
òóáåðêóëüîç
Êèøàíñüêèé Ñòåïàí 
Ôåäîðîâè÷, 51, êîëãîñïí., óêð., 
14.09.1933, òóáåðêóëüîç
Ê³îñîâ Â³êòîð Ïëàòîíîâè÷, 24, 
êîëãîñïí., óêð., 10.05.1933, íå 
âêàç.
Êîðèê(?) Þõèì ªãîðîâè÷, 
65, êîëãîñïí., óêð., 30.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Êîñîãîð Àíäð³é Ïåòðîâè÷, 
22, êîëãîñïí., óêð., 25.02.1932, 
òóáåðêóëüîç
Êîñîãîð Ãîðïèíà Äàíèë³âíà, 
72, êîëãîñïí., óêð., 27.09.1932, íå 
âêàç.
Êîñîãîð Ìàð³ÿ Îìåëÿí³âíà, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 10.08.1932, 
íå âêàç.
Êîñîãîð Í³íà Àðåô³¿âíà, 3 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 20.04.1933, íå 
âêàç.
Êîõàíåíêî Íàä³ÿ Òðîõèì³âíà, 
2, îäíîîñ³áí., óêð., 15.11.1932, 
ïàðàë³÷
Êóëèê Àíàòîë³é ²âàíîâè÷, 
8 ì., ñëóæá., óêð., 19.07.1932, 
äèçåíòåð³ÿ

Êóëèê Âàëåíòèí Âàêõîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 25.08.1932, 
ïðîíîñ
Êóëèê ²âàí Àíòîíîâè÷, 49, 
îäíîîñ³áí., óêð., 23.04.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Êóëèê Ïàâëî Âàñèëüîâè÷, 73, 
êîëãîñïí., ðîñ., 13.11.1933, íå 
âêàç.
Êóëèê Ñåìåí ßêîâè÷, 67, 
êîëãîñïí., óêð., 12.04.1933, íå âêàç.
Êóëèêîâ ²âàí Ïåòðîâè÷, 3, 
êîëãîñïí., ðîñ., 01.12.1933, ê³ð
Ëàâðèíîâ Âàñèëü Êèðèëîâè÷, 
60, êîëãîñïí., óêð., 16.05.1933, 
ïàðàë³÷
Ëàâðèíîâ Êóçüìà Ðîìàíîâè÷, 
50, êîëãîñïí., óêð., 17.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Ëàâðèíîâ Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷, 
18 äí., êîëãîñïí., óêð., 30.11.1932, 
íå âêàç.
Ëîáàíêîâ Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷, 
2, êîëãîñïí., ðîñ., 02.11.1933, ê³ð
Ëîøàê³íà Ìàð³ÿ Ïàâë³âíà, 85, íà 
óòðèì., óêð., 27.03.1932, çàäóøåíà
Ìàë³é Õðèñòîôîð Ìèõàéëîâè÷, 
78, íà óòðèì., 08.04.1932, ñòàð³ñòü
Ìàòâººâ Êîñòÿíòèí Ôåäîðîâè÷, 
36, îäíîîñ³áí., óêð., 28.07.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Ìàòâººâ Òðîõèì Ëóê'ÿíîâè÷, 75, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 28.07.1933, 
ñòàð³ñòü
Ìåëüíèê Àãàô³ÿ Ôåäîð³âíà, 
75, îäíîîñ³áí., óêð., 27.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Ìåëüíèê Ñâèð³ò(?) ßêîâè÷, 
53, îäíîîñ³áí., óêð., 06.05.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Íåëüçèêîâà Ëþáîâ ²âàí³âíà, 
2, êîëãîñïí., ðîñ., 16.11.1933, ê³ð
Íå÷à¿âà Âàëåíòèíà Ñåðã³¿âíà, 
3 ì., êîëãîñïí., ðîñ., 27.07.1932, 
íå âêàç.
Ïðèäíÿ Êàòåðèíà Äìèòð³âíà, 
3 ì., êîëãîñïí., óêð., 22.04.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Ðåøåòíèê Ñåìåí Ïàâëîâè÷, 
74, îäíîîñ³áí., óêð., 27.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñàëàãóí Íàòàë³ÿ ²âàí³âíà, 
47, êîëãîñïí., óêð., 12.05.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Ñíè÷îâà(?) Ìàð³ÿ Ïàíêðàò³âíà, 
2 ì., êîëãîñïí., ðîñ., 03.10.1933, 
íå âêàç.
Ñîëîãóá Ìàð³ÿ Þõèì³âíà, 
46, êîëãîñïí., óêð., 25.08.1932, 
àïåíäèöèò
Ñîñíîâñüêà ßðèíà Ñåìåí³âíà, 
67, îäíîîñ³áí., óêð., 06.02.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ

Ñîñíîâñüêà Îëåíà Òåðåíò³¿âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 23.09.1933, ê³ð
Ñòàíêåâè÷ Ô³ëîñ(?) Òèõîíîâè÷, 
44, ñëóæá., ðîñ., 09.08.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ñòåëüìà÷åíêî Ìàð³ÿ 
Ïðîõîð³âíà, 3, îäíîîñ³áí., óêð., 
02.08.1933, íå âêàç.
Òàðàòîí(?) Ìàòâ³é Âàñèëüîâè÷, 
71, êîëãîñïí., óêð., 17.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Òåðíè÷åíêî Ë³ä³ÿ 
Îëåêñàíäð³âíà, 5, 
êîëãîñïí., óêð., 28.05.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Òèì÷åíêî Ïåòðî Ìàòâ³éîâè÷, 
45, êîëãîñïí., óêð., 06.06.1932, 
âèðàçêà øëóíêà
Òèíüêîâ Âîëîäèìèð 
Ôåäîðîâè÷, 20, êîëãîñïí., óêð., 
08.10.1932, íå âêàç.
Òêà÷åíêî Äàð'ÿ Àíäð³¿âíà, 87, 
îäíîîñ³áí., óêð., 06.08.1933, 
ñòàð³ñòü
Òêà÷åíêî ²âàí Êîíîíîâè÷, 7, 
îäíîîñ³áí., óêð., 27.03.1933, íå 
âêàç.
Òêà÷åíêî Êîíîí Òðîõèìîâè÷, 
48, îäíîîñ³áí., óêð., 27.03.1933, 
íå âêàç.
Òêà÷åíêî Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 76, 
êîëãîñïí., óêð., 11.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Òêà÷åíêî Ïåëàãåÿ Êëèìåíò³¿âíà, 
92, êîëãîñïí., óêð., 29.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Òêà÷åíêî Òðîõèì Àíäð³éîâè÷, 
80, êîëãîñïí., óêð., 14.08.1932, íå 
âêàç.
Òêà÷åíêî Þõèì ²âàíîâè÷, 47, 
îäíîîñ³áí., óêð., 12.01.1933, íå 
âêàç.
Òêà÷åíêî ªâäîêèì Òðîõèìîâè÷, 
55, êîëãîñïí., óêð., 22.10.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Òêà÷åíêî ªâäîê³ÿ Òðîõèì³âíà, 
50, îäíîîñ³áí., óêð., 19.05.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Òîâêàë³í Âàëåíòèí Ïàâëîâè÷, 
4, îäíîîñ³áí., óêð., 04.03.1933, íå 
âêàç.
Òîðîïîâ Âîëîäèìèð 
Õàðèòîíîâè÷, 4, êîëãîñïí., óêð., 
01.11.1933, â³ñïà
Òîðîïîâà Ïåëàãåÿ 
Õðèñòîôîð³âíà, 90, êîëãîñïí., 
óêð., 25.10.1932, ñòàð³ñòü
Ô³ëàòîâ Ïàâëî Ñèäîðîâè÷, 11, 
ðîá³òí., óêð., 17.03.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Öèãàíîâà Îëåíà Âàñèë³âíà, 29, 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.04.1932, íå 
âêàç.



79

×åðíåíêî Ñåðã³é Ôåäîðîâè÷, 
40, êîëãîñïí., óêð., 23.06.1933, 
òóáåðêóëüîç
×åðíèøåíêî Êèëèíà Ìóñ³¿âíà, 
74, îäíîîñ³áí., óêð., 24.03.1932, 
ñòàð³ñòü

Øåìåê Ïàâëî Ñîçîíîâè÷, 
85, êîëãîñïí., óêð., 15.03.1932, 
ñòàð³ñòü

Ùåðáàê Îíèê³é ßêîâè÷, 66, 
êîëãîñïí., óêð., 27.05.1932, 
çàñòóäà 
 
 

Íîâîñïàñ³âñüêà ñ³ëüðàäà
Áàáåíêî Íàòàëêà Þõèì³âíà, 
32, ðîá³òí., óêð., 03.12.1932, 
òóáåðêóëüîç
Áàëàáàíîâ Ïàíàñ Ôåäîðîâè÷, 
69, ðîá³òí., áîëã., 18.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Áåðåñòîâè÷ Âñåâîëîä ßêîâè÷, 
2 ì., ñëóæá., óêð., 27.08.1932, 
òîêñè÷íèé ðîçëàä øëóíêà
Áèêîâåöü Ñîëîì³äà Îëåêñ³¿âíà, 
81, êîëãîñïí., óêð., 06.07.1932, 
ñòàð³ñòü
Á³ëèé Îíóôð³é Ïåòðîâè÷, 68, 
êîëãîñïí., óêð., 20.08.1933, íå âêàç.
Á³ëîâîë Í³íà Ôåäîð³âíà, 3, 
îäíîîñ³áí., óêð., 25.03.1933, íå 
âêàç.
Á³ëîâîë Îëåíà Àðòåì³âíà, 55, 
îäíîîñ³áí., óêð., 07.08.1932, 
òóáåðêóëüîç
Á³ëîâîë Ðà¿ñà Âîëîäèìèð³âíà, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 17.10.1933, íå 
âêàç.
Á³ëîâîë Ôåä³ð Ôåäîðîâè÷, 20, 
äí., îäíîîñ³áí., óêð., 25.04.1932, 
íåðîçá.
Áîëãàðèí Âàñèëü ²ãíàòîâè÷, 83, 
êîëãîñïí., óêð., 20.06.1933, íå 
âêàç.
Áîëãàðèí Êàòåðèíà Ïåòð³âíà, 
6, îäíîîñ³áí., óêð., 14.07.1932, 
ïàðàë³÷
Áðîâêà Îëåêñàíäð Ïàíàñîâè÷, 
32, îäíîîñ³áí., óêð., 09.10.1932, 
íàáðÿê ëåãåí³â
Áðîâêà Ðà¿ñà Äåíèñ³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 13.10.1932, 
äèñïåïñ³ÿ
Áðîâêî Â³ðà Îëåêñàíäð³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 01.11.1932, 
äèñïåïñ³ÿ
Áðîâêî Â³ðà Òðîõèì³âíà, 2, 
ðîá³òí., óêð., 15.05.1933, íå âêàç.
Áðîâêî Ëþáîâ Òðîõèì³âíà, 2, 
îäíîîñ³áí., óêð., 21.04.1933, íå 
âêàç.
Áðîâêî Îëüãà ßê³âíà, 19, 
êîëãîñïí., óêð., 04.08.1932, 
ïðàâåöü
Áóáíîâà Êàòåðèíà Ìàòâ³¿âíà, 
73, êîëãîñïí., óêð., 05.06.1932, 
ñòàð³ñòü
Âàñèëåíêî Ñòåïàíèäà 
Ìèêîëà¿âíà, 36, êîëãîñïí., óêð., 
07.02.1932, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â

Âäîâ³÷åíêî ²âàí Ôåäîðîâè÷, 1, 
÷ë.àðò., óêð., 14.10.1932, äèñïåïñ³ÿ
Âèøíÿê ¯âãà Ñòåïàí³âíà, 90, 
êîëãîñïí., óêð., 28.01.1933, 
ñòàð³ñòü
Âîöüêî Äåì’ÿí Ñâèðèäîíîâè÷, 
27, êîëãîñïí., óêð., 14.05.1932, 
òóáåðêóëüîç
Âîöüêî Ìàðôà Ìóñ³¿âíà, 98, 
êîëãîñïí., óêð., 29.01.1933, 
ñòàð³ñòü
Âîöüêî Ìèêîëà Âëàñîâè÷, 8, 
êîëãîñïí., óêð., 04.06.1933, íå 
âêàç.
Âîöüêî Ðà¿ñà ²ãíàò³âíà, 11 ì., 
÷ë.àðò., óêð., 22.08.1933, íå âêàç.
Ãàäåíêî Ïèëèï Òðîõèìîâè÷, 
32, êîëãîñïí., óêð., 05.02.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ãàëà÷àí Ãàëèíà Ìèòðîôàí³âíà, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 06.08.1932, 
äèñïåïñ³ÿ
Ãàëèìîâà Âàëåíòèíà 
Ëàâðåíò³¿âíà, 8, êîëãîñïí., óêð., 
30.05.1933, íå âêàç.
Ãàëê³íà Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, 52, 
äðóæèíà, óêð., 10.12.1932, íå 
âêàç.
Ãèäåöüêà Àêèëèíà Àíäð³¿âíà, 90, 
êîëãîñïí., óêð., 09.02.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ãîâÿç Ãàííà ßê³âíà, 48, 
êîëãîñïí., óêð., 14.03.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ãîâÿç Ë³ä³ÿ ²âàí³âíà, 6, ðîá³òí., 
óêð., 08.03.1933, íå âêàç.
Ãîâÿç Ôåäîñ³é Ãðèãîðîâè÷, 
52, êîëãîñïí., óêð., 23.08.1932, 
øëóíêîâà êðîâîòå÷à
Ãîâÿç ßâäîõà Îïàíàñ³âíà, 28, 
ðîá³òí., óêð., 27.09.1933, íå âêàç.
Ãîëîâàòà Âàñèëèíà Ìèõàéë³âíà, 
75, êîëãîñïí., óêð., 29.09.1933, 
ñòàð³ñòü
Ãîëîâàòà Ãîðïèíà Ñàì³éë³âíà, 
íå âêàç., êîëãîñïí., óêð., íå âêàç.
Ãîëîâàòà ²ðèíà Àíòîí³âíà, 50, 
êîëãîñïí., óêð., 28.06.1933, íå 
âêàç.
Ãîëîâàòà Ðà¿ñà Ëóê³âíà, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 10.12.1932, íå 
âêàç.
Ãîëîâàòèé Âîëîäèìèð 
Îìåëÿíîâè÷, 3, ðîá³òí., óêð., 
16.03.1932, çàïàëåííÿ ì³çê³â

Ãîëîâàòèé Âîëîäèìèð 
Òèõîíîâè÷, 13, ðîá³òí., óêð., 
17.02.1932, ÷åðåâíèé òèô
Ãîëîâàòèé Òèõ³í Ãàâðèëîâè÷, 44, 
êîëãîñïí., óêð., 02.09.1933, íå âêàç.
Ãîðáåíêî Âîëîäèìèð 
Âàñèëüîâè÷, 19, êîëãîñïí., óêð., 
14.06.1933, íå âêàç.
Ãðåñü ²âàí Äåì’ÿíîâè÷, 6, 
êîëãîñïí., óêð., 04.03.1933, 
äèñïåïñ³ÿ
Ãðåñü Ïåòðî Äåì’ÿíîâè÷, 6, 
êîëãîñïí., óêð., 04.03.1933, 
äèñïåïñ³ÿ
Ãóç³é(?) Âàñèëü ªâäîêèìîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 08.04.1933, íå 
âêàç.
Ãóéâèê Àíàòîë³é ßêîâè÷, 2, 
ðîá³òí., óêð., 15.05.1933, íå âêàç.
Ãóéâ³ê Íàð³îí Îëåêñàíäðîâè÷, 
45, êîëãîñïí., óêð., 19.08.1933, íå 
âêàç.
Ãóíü¿ê Àíäð³é ßêîâè÷, 23, 
êîëãîñïí., óêð., 02.01.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ãóñàê Òðîõèì Ãðèãîðîâè÷, 60, 
îäíîîñ³áí., óêð., 07.05.1933, íå 
âêàç.
Äàíèëåíêî Â³êòîð 
Ìåôîä³éîâè÷, 5, êîëãîñïí., óêð., 
20.04.1933, íå âêàç.
Äàíèëåíêî Â³ðà Ìàòâ³¿âíà, 
10, êîëãîñïí., óêð., 06.03.1933, 
äèñïåïñ³ÿ
Äàíèëåíêî Ãðèãîð³é 
Ïîë³êàðïîâè÷, 8, îäíîîñ³áí., óêð., 
27.03.1933, íå âêàç.
Äàíèëåíêî Ëîõò³îí Ñåìåíîâè÷, 
67, îäíîîñ³áí., óêð., 22.12.1932, 
ïîðîê ñåðöÿ, ïàðàë³÷
Äàíèëåíêî Ìàð³ÿ Ïîë³êàðï³âíà, 
6, íå âêàç., óêð., 14.02.1933, íå 
âêàç.
Äàíèëåíêî Ìèëàí³ÿ Ñåìåí³âíà, 
90, íà óòðèì., óêð., 01.05.1932, 
ñòàð³ñòü
Äàíèëåíêî Ìèõàéëî 
Ïîë³êàðïîâè÷, 1, êîëãîñïí., óêð., 
21.04.1933, íå âêàç.
Äàíèëåíêî Í³íà Ïîë³êàðï³âíà, 
4, îäíîîñ³áí., óêð., 05.04.1933, íå 
âêàç.
Äåìåíòüºâà Ãîðïèíà Ìèêèò³âíà, 
90, îäíîîñ³áí., óêð., 05.06.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
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Ä³áðîâà Âàñèëü Ïðîêîïîâè÷, 
87, îäíîîñ³áí., óêð., 21.02.1932, 
ñòàð³ñòü
Ä³áðîâà Ëóêà íå âêàç., 35, 
êîëãîñïí., óêð., 15.06.1933, íå 
âêàç.
Äîëÿ Ìàð³ÿ ßê³âíà, 20, êîëãîñïí., 
óêð., 02.01.1932, íå âêàç.
Äðîá³íêà Îêñàíà Ôåäîð³âíà, 
55, êîëãîñïí., óêð., 19.05.1932, 
ïðèïàäêè
Äóäíèê Äåíèñ Îìåëÿíîâè÷, 
64, êîëãîñïí., óêð., 02.05.1932, 
ñòàð³ñòü
ªãîðîâà Ìàð³ÿ Ñåìåí³âíà, 
2, ðîá³òí., óêð., 14.08.1933, íå 
âêàç.
ªðìàê Îíóôð³é Ñòåïàíîâè÷, 
62, îäíîîñ³áí., óêð., 21.09.1932, 
Ðår³õîn³ÿ
Æóê Ìàð³ÿ Ñàì³éë³âíà, 75, íà 
óòðèì., óêð., 25.05.1933, ñòàð³ñòü
Çàõàð÷åíêî Õàðèòèíà 
Ôåäîð³âíà, 75, îäíîîñ³áí., óêð., 
11.03.1932, íå âêàç.
Çóáêî Â³ðà Ìàòâ³¿âíà, 20, 
êîëãîñïí., óêð., 09.01.1933, òèô
Çóáêî Ïåòðî Ìàòâ³éîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 19.05.1933, íå 
âêàç.
Çóáêî Ïðîêîï³é Íèêèôîðîâè÷, 
78, êîëãîñïí., óêð., 10.07.1933, íå 
âêàç.
Çóáêî Ñåðã³é Íèêèôîðîâè÷, 78, 
îäíîîñ³áí., óêð., 03.12.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Çþçü Àíòîí Ôîìè÷, 75, ðîá³òí., 
óêð., 10.03.1933, íå âêàç.
Çþçü Îëåíà ßê³âíà, 74, 
êîëãîñïí., óêð., 08.03.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
²âàíîâà Îëüãà Àíäð³¿âíà, 3, 
ðîá³òí., óêð., 08.03.1932, íå âêàç.
²ëüõîâñüêà Ñòåïàíèäà ²âàí³âíà, 
98, ñëóæá., óêð., 04.09.1933, 
ñòàð³ñòü
Êàëü÷åíêî Àãàô³ÿ ßê³âíà, 77, 
êîëãîñïí., óêð., 29.09.1933, íå 
âêàç.
Êàëü÷åíêî Âîëîäèìèð 
ªãîðîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
14.09.1932, äèñïåïñ³ÿ
Êàëü÷åíêî ªôèì³ÿ ²âàí³âíà, 
90, êîëãîñïí., óêð., 20.11.1932, 
ñòàð³ñòü
Êàëü÷åíêî Í³íà Ïëàòîí³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 09.09.1932, 
òóáåðêóëüîç
Êàëü÷åíêî Ïåòðî Ôåäîðîâè÷, 2, 
÷ë.àðò., óêð., 08.11.1933, íå âêàç.
Êàëü÷åíêî Ïîë³êàðï 
Ìèõàéëîâè÷, 29, îäíîîñ³áí., óêð., 
29.06.1933, òóáåðêóëüîç

Ê³ÿí Îëÿíà Ìàêñèì³âíà, 21, 
êîëãîñïí., óêð., 09.08.1932, 
óòîïëåííÿ
Êîâàëåíêî Àíäð³é Ãíàòîâè÷, 
64, îäíîîñ³áí., óêð., 04.09.1932, 
ñòàð³ñòü
Êîâàëåíêî Ïåòðî Ñåìåíîâè÷, 
4, êîëãîñïí., óêð., 02.05.1933, íå 
âêàç.
Êîëîìîºöü Ïàâëî 
Îëåêñàíäðîâè÷, 79, êîëãîñïí., 
óêð., 15.03.1932, çàïàëåííÿ 
ñå÷îâîãî ì³õóðà
Êóçíåöîâà Ìàð³ÿ Ôåäîð³âíà, 86, 
ìàòè ñâÿùåíèêà, óêð., 29.01.1933, 
ñòàð³ñòü
Êóëèïêî Îëåíà Ãíàò³âíà, 
77, ðîá³òí., óêð., 01.12.1933, 
òóáåðêóëüîç
Êóøí³ð Ïåëàãåÿ Ãðèãîð³âíà, 2, 
îäíîîñ³áí., óêð., 26.04.1933, íå 
âêàç.
Ëåïèòüêî Ìàðê³ÿí ²îâè÷, 58, 
îäíîîñ³áí., óêð., 16.04.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ëåñå÷êî Ôåäîðà Ôåäîð³âíà, 
67, êîëãîñïí., óêð., 10.04.1933, íå 
âêàç.
Ëèï³òüêî Ïàðàñêà Ïàâë³âíà, 
58, êîëãîñïí., óêð., 01.09.1932, 
ñòàð³ñòü
Ëèñåíêî ²âàí Äàíèëîâè÷, 55, 
ðîá³òí., óêð., 03.07.1933, íå âêàç.
Ëèñå÷êî Ìàð³ÿ Äìèòð³âíà, 105, 
íå âêàç., óêð., 28.03.1932, ñòàð³ñòü
Ëîçîâèé Ïåòðî Òèìîô³éîâè÷, 
70, ðîá³òí., óêð., 03.03.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ìàêñèìîâà(?) Ëóêåð³ÿ 
Ìàðê³âíà, 39, îäíîîñ³áí., óêð., 
22.04.1933, íå âêàç.
Ìàëèé Â³êòîð Ãðèãîðîâè÷, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 23.04.1933, íå âêàç.
Ìàëüöåâà Í³íà ²îí³âíà, 
30, ñëóæá., óêð., 17.05.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ìàòþõà Ìàêñèì ²âàíîâè÷, 33, 
³íâàë³ä (ðîá³ò.), óêð., 11.04.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ìàòþõà Ôåäîðà Ìóñ³¿âíà, 80, 
ðîá³òí., óêð., 16.08.1933, ñòàð³ñòü
Ìåäâåíñüêèé Ìèêîëà 
Ôåäîðîâè÷, 6 ì., êîëãîñïí., íå 
âêàç., 18.04.1932, íå âêàç.
Ìåõåäà(?) Îëåêñàíäðà 
Òèìîô³¿âíà, 2, êîëãîñïí., óêð., 
20.10.1933, íå âêàç.
Ìèñëèê ²âàí Ôåäîðîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 09.10.1932, 
äèñïåïñ³ÿ
Ì³ãàñ Í³íà Ìèõàéë³âíà, 4, 
êîëãîñïí., óêð., 17.03.1933, íå 
âêàç.

Ìîñêàëåíêî Ïàâëî ßêîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 03.07.1933, íå âêàç.
Ìîñêàëåíêî Ñàâà 
Ìèòðîôàíîâè÷, 82, êîëãîñïí., 
óêð., 06.09.1932, ñòàð³ñòü
Ìîñòîâà Äàð’ÿ Ïèëèï³âíà, 
79, êîëãîñïí., óêð., 14.09.1933, 
ñòàð³ñòü
Ìîñòîâèé Ìàêàð Ñåìåíîâè÷, 
48, êîëãîñïí., óêð., 20.08.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Íàéäåí Òåòÿíà Îïàíàñ³âíà, 78, 
ðîá³òí., óêð., 21.06.1933, íå âêàç.
Íåé÷åâà Êàòåðèíà Âàñèë³âíà, 
5, ðîá³òí., óêð., 17.09.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Í³ãàñ Âàëåíòèíà Ìèêîëà¿âíà, 
2 ì., ðîá³òí., óêð., 01.08.1932, 
äèñïåïñ³ÿ
Íîâ³êîâ Ïëàòîí ²âàíîâè÷, 75, 
êóñòàð,óêð., 24.03.1933, íå âêàç.
Íîâîñüîëîâ ²âàí ßêîâè÷, 58, 
êîëãîñïí., óêð., 10.04.1932, 
ñòàð³ñòü
Îëåéí³ê Àìîñ Àíäð³éîâè÷, 
30, êîëãîñïí., óêð., 13.09.1932, 
ñèá³ðñüêà âèðàçêà
Îìåëüÿíåíêî Îëåêñàíäð 
Ïåãàñîâè÷, 65, êîëãîñïí., óêð., 
28.03.1933, ñòàð³ñòü
Îñ³ï’ÿí ßâäîõà Ñàì³éë³âíà, 
58, êîëãîñïí., óêð., 12.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Îñòðèøêî Îëåêñàíäð 
Îñòàïîâè÷, 90, êîëãîñïí., óêð., 
22.02.1932, ñòàð³ñòü
Ïàâëåíêî Ãàïêà Ìèêèò³âíà, 
31, êîëãîñïí., óêð., 30.07.1932, 
óòîïëåííÿ
Ïàâëåíêî Ëàâðåíò³é 
Ðîìàíîâè÷, 80, êîëãîñïí., óêð., 
02.04.1932, ñòàð³ñòü
Ïàâëåíêî Îëåêñàíäð 
Ôåäîòîâè÷, 2, êîëãîñïí., óêð., 
05.11.1932, òèô
Ïàäàëêà Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷, 
3 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 28.06.1932, 
äèòÿ÷å
Ïàäàëêà Íèêèôîð 
Òèìîô³éîâè÷, 75, îäíîîñ³áí., 
óêð., 04.01.1933, ïîðîê ñåðöÿ
Ïàäàëêî Òåòÿíà Âëàñ³âíà, 75, 
îäíîîñ³áí., óêð., 29.11.1932, 
ñòàð³ñòü
Ïàíàñåâè÷ Ïàâëî Âàñèëüîâè÷, 
34, ðîá³òí., óêð., 25.03.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ïåðåòÿòüêî Êèëèíà Äìèòð³âíà, 
37, ðîá³òí., óêð., 05.10.1933, íå 
âêàç.
Ïåðåòÿòüêî Ïàðàñêåâà ²âàí³âíà, 
45, êîëãîñïí., óêð., 07.05.1933, íå 
âêàç.
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Ïåðåòÿòüêî Òèõ³í Àíòîíîâè÷, 
22, êîëãîñïí., óêð., 07.07.1933, íå 
âêàç.
Ï³ääóáíèé ²âàí Äàíèëîâè÷, 
34, êîëãîñïí., óêð., 14.11.1932, 
òóáåðêóëüîç (÷àõîòêà)
Ïîãîð³ëèé Âîëîäèìèð 
Þõèìîâè÷, 3, ÷ë.àðò., óêð., 
17.08.1933, íå âêàç.
Ïîãîð³ëèé Ôåäîò Ìàòâ³éîâè÷, 
28, îäíîîñ³áí., óêð., 01.07.1933, 
íå âêàç.
Ïðèõîäüêî Êèðèëî Àíäð³éîâè÷, 
55, îäíîîñ³áí., óêð., 31.05.1933, 
íå âêàç.
Ïðîêîïåíêî Êñåí³ÿ 
Íèêèôîð³âíà, 79, êîëãîñïí., óêð., 
14.12.1933, ñòàð³ñòü
Ïðîòàñåíêî Ãðèãîð³é Ïåòðîâè÷, 
67, îäíîîñ³áí., óêð., 17.06.1933, 
íå âêàç.
Ïðîòàñåíêî Ìàêàð Ãíàòîâè÷, 
45, îäíîîñ³áí., óêð., 28.06.1933, 
íå âêàç.
Ïñàðü Àêèëèíà Ïàâë³âíà, 38, 
êîëãîñïí., óêð., 09.06.1933, íå 
âêàç.
Ïñàðü Ðîìàí Ìèêîëàéîâè÷, 80, 
êîëãîñïí., óêð., 20.11.1933, íå 
âêàç.
Ïóãà÷ Àãðèïèíà Äàíèë³âíà, 85, 
êîëãîñïí., óêð., 10.05.1933, íå 
âêàç.
Ïóäà Íàòàëêà íå âêàç., 90, 
êîëãîñïí., óêð., 30.10.1933, íå 
âêàç.
Ðåâà Ìàðòèí Ïåãàñîâè÷, 70, 
êîëãîñïí., óêð., ñòàð³ñòü
Ðåöü Íàòàë³ÿ Òðîõèì³âíà, 37, 
êîëãîñïí., óêð., 20.08.1933, íå 
âêàç.
Ðîãîçíà Îäàðêà Ãðèãîð³âíà, 18, 
ðîá³òí., óêð., 08.09.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Ðóäèé Àíäð³é Àðòåìîâè÷, 70, 
êîëãîñïí., óêð., 08.07.1933, íå 
âêàç.
Ðóäèé Äàâèä Òèìîô³éîâè÷, 78, 
êîëãîñïí., óêð., ñòàð³ñòü
Ðóäèé Ìèêîëà Òèìîô³éîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 05.03.1933, íå 
âêàç.
Ñåðáà Àíòîí Íèêèôîðîâè÷, 
45, êîëãîñïí., óêð., 04.11.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ñåðåäà ²âàí Ìèêèòîâè÷, 60, 
êîëãîñïí., óêð., 17.06.1933, íå 
âêàç.
Ñåðåäà Ìîòðîíà Çàõàð³âíà, 
18, ðîá³òí., óêð., 13.08.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ñåðåäà Ïàðàñêà Âàñèë³âíà, 74, 
ðîá³òí., óêð., 23.06.1933, íå âêàç.

Ñåðåäà Òðèôîí ²ëë³÷, 30, 
êîëãîñïí., óêð., 24.05.1932, îï³ê
Ñèäîðåíêî Íàä³ÿ Ñâèðèä³âíà, 
73, îäíîîñ³áí., óêð., 01.02.1932, 
íå âêàç.
Ñèí³îê Àíàñòàñ³ÿ Ñòåïàí³âíà, 
20, îäíîîñ³áí., óêð., 20.03.1932, 
ï³ñëÿ ïîëîã³â
Ñèòíèê Êñåí³ÿ Àðòåì³âíà, 76, 
îäíîîñ³áí., óêð., 07.03.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ñèòíèê Ñòåïàí Àáðàìîâè÷, 
6, ÷ë.àðò., óêð., 17.08.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ñ³íåîê Â³ðà Ìèêîëà¿âíà, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 17.05.1933, íå âêàç.
Ñîê³ëîâà Ïàðàñêåâà 
Ìèêîëà¿âíà, 78, ðîá³òí., óêð., 
02.01.1933, íå âêàç.
Ñîêîëîâ Â³êòîð Ïåòðîâè÷, 
7 ì., íå âêàç., óêð., 02.01.1932, 
òðàâìàòè÷íèé ñïîíäèë³ò
Ñîêóðåíêî Âàëåíòèí 
Ïèëèïîâè÷, 1, êîëãîñïí., óêð., 
06.03.1933, íå âêàç.
Ñîëî(?) Îëåêñàíäðà ²âàí³âíà, 
18, êîëãîñïí., óêð., 31.01.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ñîëîíñüêà Âàññà Êóçüì³âíà, 
25, êîëãîñïí., óêð., 04.09.1932, 
çàïàëåííÿ ê³ñòîê
Ñîëîíñüêà Âàññà íå âêàç., 90, 
êîëãîñïí., óêð., 27.10.1933, íå âêàç.
Ñîëîíñüêà Ãîðïèíà Äìèòð³âíà, 
85, êîëãîñïí., óêð., 25.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñîëîíñüêà Ìîòðÿ Ôåäîò³âíà, 
60, êîëãîñïí., óêð., 12.08.1933, íå 
âêàç.
Ñîëîíñüêà Í³íà ²âàí³âíà, 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 13.11.1932, íå 
âêàç.
Ñîëîíñüêà Îëåêñàíäðà 
Ñòåïàí³âíà, 2, êîëãîñïí., óêð., 
31.03.1933, íå âêàç.
Ñîëîíñüêèé Ãðèöüêî 
Ìåôîä³éîâè÷, 70, îäíîîñ³áí., 
óêð., 08.12.1932, ñòàð³ñòü
Ñîëîíñüêèé ²âàí Ìèêîëàéîâè÷, 
66, îäíîîñ³áí., óêð., 20.02.1933, 
íå âêàç.
Ñîëîíñüêèé ßê³â Õîìè÷, 56, 
îäíîîñ³áí., óêð., 04.06.1933, íå 
âêàç.
Ñîíüêî Ëàð³îí Ïåòðîâè÷, 27, 
êîëãîñïí., óêð., 03.03.1932, 
êðîâîâèëèâ
Ñòåöåíêî ¯âãà Ãàâðèë³âíà, 
14, êîëãîñïí., óêð., 22.09.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Ñòåöåíêî(?) Ìèêîëà 
Ãàâðèëîâè÷, 7, êîëãîñïí., óêð., 
28.03.1933, íå âêàç.

Ñóð ²âàí Ê³íäðàòîâè÷, 47, 
êîëãîñïí., óêð., 21.05.1933, íå 
âêàç.
Ñóð Ðà¿ñà Ïåòð³âíà, 1, ðîá³òí., 
óêð., 01.09.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Ñóðÿãà Ñåìåí Ìèõàéëîâè÷, 
29, îäíîîñ³áí., óêð., 21.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òàðàñåíêî Þõèì³ÿ Ãîðä³¿âíà, 
85, êîëãîñïí., óêð., 28.03.1932, 
ñòàð³ñòü
Òèùåíêî(?) Ãàííà Ìèêîëà¿âíà, 
57, êóñòàð, óêð., 14.04.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Òêà÷åíêî Ìàðòèí Ñàâè÷, 18, 
ðîá³òí., óêð., 26.09.1933, ÷åðåâíèé 
òèô
Òêà÷åíêî Îëåñü Ðîìàíîâè÷, 
20, îäíîîñ³áí., óêð., 05.12.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Òðîöüêî Êèðèëî Òèìîô³éîâè÷, 
62, îäíîîñ³áí., óêð., 02.01.1933, 
âèðàçêà øëóíêà
Òðóòíºâ Ìèõàéëî Ëåîíò³éîâè÷, 
65, êîëãîñïí., óêð., 01.03.1932, 
ñòàð³ñòü
Óäîâè÷åíêî Âîëîäèìèð 
Ãðèãîðîâè÷, 1, êîëãîñïí., óêð., 
18.09.1932, äèñïåïñ³ÿ
Óõàíîâ ßê³â Ñåìåíîâè÷, 55, 
ðîá³òí., óêð., 18.09.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Ôîìåíêî Ç³íîâ³ÿ Ìóñ³¿âíà, 
5, êîëãîñïí., óêð., 20.02.1933, 
òóáåðêóëüîç
Õîëîäàé Òàðàñ Êàðïîâè÷, 
81, êîëãîñïí., óêð., 15.05.1932, 
ñòàð³ñòü
Õîìåíêî Àðòåì Ôåäîðîâè÷, 
30, êîëãîñïí., óêð., 02.08.1932, 
òóáåðêóëüîç
Õîìè÷ Àíäð³é Îëåêñàíäðîâè÷, 
6 ì., êîëãîñïí., óêð., 10.05.1932, 
íå âêàç.
Õîìè÷ ²ðèíà Ôåäîð³âíà, 20, 
êîëãîñïí., óêð., 12.05.1932, 
òóáåðêóëüîç
×àóñ Êóçüìà Ìàðêîñåâè÷, 79, 
îäíîîñ³áí., óêð., 28.04.1933, 
ñòàð³ñòü
×àóñ Ïàðàñêà ²âàí³âíà, 87, 
îäíîîñ³áí., óêð., 27.06.1932, 
ñòàð³ñòü
×àóñ Ïîë³êàðï Êóçüìè÷, 46, 
êîëãîñïí., óêð., 26.09.1932, 
òóáåðêóëüîç
×àóñ Ðîìàí Àíòîíîâè÷, 38, 
êîëãîñïí., óêð., 11.11.1932, 
òóáåðêóëüîç
×åðíîáàé Ôåäîò Âàñèëüîâè÷, 
56, êîëãîñïí., óêð., 06.12.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
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×åðíîâà Ïåëàãåÿ Ìàêñèì³âíà, 
70, êîëãîñïí., óêð., 29.08.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Øàïàðåíêî Îëÿíà Ãîðä³¿âíà, 
98, îäíîîñ³áí., óêð., 12.02.1932, 
ñòàð³ñòü
Øàïàðî(?) Ðîìàí Ïðîêîïîâè÷, 
75, êîëãîñïí., óêð., 21.05.1933, íå 
âêàç.
Øàïîâàëîâ Ìàðêåé 
Ìèõàéëîâè÷, 81, êîëãîñïí., óêð., 
18.11.1932, ñòàð³ñòü
Øàøàöüêèé Ïàíòåëåéìîí 
Ïàâëîâè÷, 6 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 
16.02.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øàøòàòñüêèé Äìèòðî 
Ïàâëîâè÷, 5 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 
27.01.1932, íå âêàç.

Øèìàí Àíäð³é Ìèêîëàéîâè÷, 
21, êîëãîñïí., óêð., 15.04.1932, 
òóáåðêóëüîç
Øòàíüêî Íèêèôîð ßêîâè÷, 19, 
êîëãîñïí., óêð., 18.05.1933, íå 
âêàç.
Øòàíüêî Ïàðàñêà Ìàêñèì³âíà, 
86, êîëãîñïí., óêð., 09.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Ùåðáàê Äàð’ÿ ²âàí³âíà, 45, 
êîëãîñïí., óêð., 01.06.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ùåðáàíü Îëåêñàíäðà 
Â³êòîð³âíà, 17, êîëãîñïí., óêð., 
29.06.1933, íå âêàç.
Ùåðáà÷åíêî Ìîòðÿ Àðòåì³âíà, 
34, êîëãîñïí., óêð., 29.03.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â

Þõèìåíêî Ñåìåí Òðîõèìîâè÷, 
80, îäíîîñ³áí., óêð., 01.12.1932, 
ñòàð³ñòü
Þõèìåíêî Ñèä³ð Àíäð³éîâè÷, 
56, êîëãîñïí., óêð., 16.06.1933, íå 
âêàç.
Þõèìåíêî Õðîñüêà Óëÿí³âíà, 
89, íà óòðèì., óêð., 02.01.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
ßêèìåöü Âîëîäèìèð ßêèìîâè÷, 
6, êîëãîñïí., óêð., 17.06.1933, íå 
âêàç.
ßêèìåöü ²ëüêî Ìóñ³éîâè÷, 
12, êîëãîñïí., óêð., 26.04.1932, 
ïðàâåöü
ßêèìåöü Ñòåïàí Îìåëÿíîâè÷, 2 
òèæ., êîëãîñïí., óêð., 03.06.1932, 
ñóõîòè

Íîâîòðî¿öüêà ñ³ëüðàäà

Áàáè÷(?) íåðîçá. Äåì’ÿí³âíà, 
49, êîëãîñïí., óêð., ãîñòðèé 
êàòàð êèøîê
Áàéäà(?) Îðèíà Ïèëèï³âíà, 
63, êîëãîñïí., óêð., 30.09.1932, 
íåðîçá.
Áàéäàëà Âîëîäèìèð íå âêàç., 
20, êîëãîñïí., óêð., 11.06.1933, 
îñëàáëåííÿ ñåðöÿ
Áîãàòèðüîâà Íàä³ÿ Äìèòð³âíà, 
9, êîëãîñïí., ðîñ., 14.07.1933, 
ãîëîä
Áîñîâ Âàñèëü Ñåðã³éîâè÷, 
3, êîëãîñïí., óêð., 10.04.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Áîñîâ Ãðèãîð³é Ìèêèòîâè÷, 
2, îäíîîñ³áí., óêð., 11.10.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áîñîâ Ìèêèòà Òðèôîíîâè÷, 
60, êîëãîñïí., óêð., 05.04.1933, 
îñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Áîñîâ Òðèôîí (?), 88, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., ñòàð³ñòü
Âåðáèöüêèé ²âàí ²âàíîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 05.06.1932, 
ïðîíîñ
Ãîðîá÷åíêî(?) Êóïð³ÿí 
Àíäð³éîâè÷, 68, îäíîîñ³áí., óêð., 
10.12.1932, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ãðå÷êà íå âêàç., íå âêàç., 54, 
êîëãîñïí., óêð., 16.02.1932, ðàê 
øëóíêà
Ãóáàíîâ(?) íå âêàç. íå âêàç., 
18, îäíîîñ³áí., óêð., 23.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äîðîø(?) Îðèíà Ìèõàéë³âíà, 
55, êîëãîñïí., ðîñ., 30.06.1933, 
âèðàçêà øëóíêà
ªí³í Îëåêñàíð Ïåòðîâè÷, 4, 
êîëãîñïí., ðîñ., 01.05.1933, 
âèðàçêà øëóíêà

ªðìîëåíêî Ôèëèìîí Ïàí(?), 
82, îäíîîñ³áí., óêð., 13.03.1932, 
ñòàð³ñòü, âèñíàæåííÿ 
ªðìîëåíêî(?) ²âàí 
Ðàäèâîíîâè÷, 63, êîëãîñïí., 
óêð., 06.08.1933, êàòàð êèøîê
ªðîøèíà ¯âãà Ôåäîò³âíà, 75, 
êîëãîñïí., ðîñ., 14.10.1933, 
ñòàð³ñòü
²çîòîâ Ìèòðîôàí 
Êàïèòîíîâè÷, 75, êîëãîñïí., 
ðîñ., 26.05.1933, ñëàáê³ñòü 
ñåðöÿ
²çîòîâà Ëóê³ÿ Ôåäîð³âíà, 73, 
êîëãîñïí., ðîñ., 25.06.1933, 
ñëàáê³ñòü ñåðöÿ
Êèíàø ßëèñîâåòà(?) 
Ìèõàéë³âíà, 90, êîëãîñïí., óêð., 
11.04.1933, ñòàð³ñòü
Êíèø Àðòàìîí Ôåäîðîâè÷, 
62, êîëãîñïí., óêð., 12.06.1933, 
çàãàëüíå ïîñëàáëåííÿ
Êîðàâöåâà(?) Ãàííà íå âêàç., 
85, îäíîîñ³áí., ðîñ., 21.10.1932, 
ñòàð³ñòü
Êîðøóíîâ Îëåêñ³é íå âêàç., 
16, îäíîîñ³áí., ðîñ., 19.04.1933, 
ñèëüíå âèñíàæåííÿ 
Êðàáåëüñüêèé ²âàí 
Ëóê'ÿíîâè÷, 90, îäíîîñ³áí., 
óêð., 22.07.1932, ñòàð³ñòü òà 
îñëàáëåííÿ õàð÷óâàííÿ
Ëàøåíêî Âàñèëü íå âêàç., 
61, êîëãîñïí., óêð., 09.05.1933, 
îñëàáëåííÿ îðãàí³çìó
Ëàøåíêî Ñòåïàíèäà íå âêàç., 
75, êîëãîñïí., óêð., 12.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ëèñåíêî Àíäð³é Äàíèëîâè÷, 
40, êîëãîñïí., óêð., 31.03.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â

Ëèñåíêî Âàñèëü ²ëüêîâè÷, 
40, êîëãîñïí., óêð., 18.03.1933, 
îñëàáëåííÿ ñåðöÿ
Ëèñåíêî Â³ðà ²âàí³âíà, 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 29.06.1932, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Ëèñåíêî Ìèêîëà íå âêàç., 
28, êîëãîñïí., óêð., 18.04.1933, 
çàãàëüíå ïîñëàáëåííÿ
Ëèñåíêî Ñîô³ÿ ßê³âíà, 29, 
êîëãîñïí., óêð., 09.03.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ëóíòîâèíà Ôåêëà Ìèõàéë³âíà, 
82, êîëãîñïí., ðîñ., 25.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Ëÿøåíêî Àíàñòàñ³ÿ Êëèì³âíà, 
66, êîëãîñïí., óêð., 22.03.1933, 
îñëàáëåííÿ ä³ÿëüíîñò³ 
ñåðöÿ
Ìàøèðà ¯âãà íå âêàç., 33, 
êîëãîñïí., óêð., 16.05.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ìèðîíåöü Ôåä³ð Ïèëèïîâè÷, 
55, êîëãîñïí., óêð., 19.01.1933, 
ðàê ñå÷îâîãî ì³õóðà
Ìÿã÷³íêî Êàðï³é íå âêàç., 78, 
êîëãîñïí., ðîñ., 18.10.1932, 
ñòàð³ñòü
Îëåêñººíêî Âàðâàðà íå 
âêàç., 64, êîëãîñïí., óêð., 
19.05.1933, îñëàáëåííÿ 
ä³ÿëüíîñò³ ñåðöÿ
Îëåêñ³ºíêî Àíàñòàñ³ÿ 
Îíîïð³¿âíà, 70, îäíîîñ³áí., 
óêð., ñòàð³ñòü òà çàõâîðþâàííÿ
Îñèïåíêî Êîñòÿíòèí 
Íàçàðîâè÷, 70, îäíîîñ³áí., óêð., 
19.09.1932, ñòàð³ñòü
Îñòàïåíêî Âîëîäèìèð Ëóêè÷, 
7, êîëãîñïí., óêð., 14.08.1932, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
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Ïàâëåíêî Ãàííà Ê(?), 80, 
îäíîîñ³áí., óêð., 03.09.1932, 
ñòàð³ñòü
Ïàâëîâ Àíäð³é Ìàðêîâè÷, 65, 
êîëãîñïí., ðîñ., 26.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ïàðêîíñüêèé(?) Ìèõàéëî 
íå âêàç., 8, êîëãîñïí., óêð., 
25.07.1933, ïðîíîñ
Ïèñàíåöü Ìàð³ÿ Ãðèãîð³âíà, 
38, êîëãîñïí., óêð., 04.10.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ïîâàëÿºâ Ñòåïàí Äìèòðîâè÷, 
4, êîëãîñïí., óêð., 22.04.1933, 
çàãàëüíå çàïàëåííÿ
Ïîâàëÿºâà Ëóê³ÿ Ìèõàéë³âíà, 
38, êîëãîñïí., óêð., 11.05.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Ïîëîæèùåâà Ïàðàñêà íå 
âêàç., 72, êîëãîñïí., ðîñ., 
23.05.1933, âèñíàæåííÿ
Ïîñòîºâ Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 6, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 25.04.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Ñàì³õîâ Ìèõàéëî íå âêàç., 
2, êîëãîñïí., óêð., 19.11.1932, 
ñïîãîä³íñüêîº (âîñïîìèíàíèå) 
Ñ³ðèé Ïàðàìîí íå âêàç., 75, 
êîëãîñïí., óêð., 16.05.1933, 
âèñíàæåííÿ

Ñòàðóøêî Âàðâàðà 
Ãðèãîð³âíà, 86, êîëãîñïí., óêð., 
09.04.1933, ñòàð³ñòü
Ñòîâáóí Âàëåíòèíà ²âàí³âíà, 
4 ì., êîëãîñïí., óêð., 19.03.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ñóíêî Ãðèöüêî Ñòåïàíîâè÷, 
94, îäíîîñ³áí., óêð., 19.02.1932, 
ñòàð³ñòü
Ñóøêî Ìèêîëà Ôåäîðîâè÷, 
63, îäíîîñ³áí., óêð., 10.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ñóøêî Óñòèíà Ãðèãîð³âíà, 45, 
îäíîîñ³áí., óêð., 19.04.1933, 
îñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ôåäîðåöü Òåòÿíà Îïàíàñ³âíà, 
25, êîëãîñïí., óêð., íå âêàç.
Ôåäîðåöü Þõèì Ïàâëîâè÷, 
57, êîëãîñïí., óêð., 17.05.1932, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Ô³ëü÷åíêî Ïåòðî Ñòåïàíîâè÷, 
1 ì., êîëãîñïí., ðîñ., 28.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Õàðåáà ²âàí Ðîìàíîâè÷, 85, 
êîëãîñïí., óêð., 24.04.1933, 
ñòàð³ñòü
×óðèëîâà Îíèñ³ÿ Ôåäîò³âíà, 
92, êîëãîñïí., ðîñ., 06.01.1932, 
âîäÿíà õâîðîáà

Øàòóí Äìèòðî Îìåëÿíîâè÷, 
68, îäíîîñ³áí., óêð., 02.05.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Øàòóí Ìèõàéëî Ãîðä³éîâè÷, 
65, îäíîîñ³áí., óêð., 26.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øàòóõ Ôåä³ð ²ëüêîâè÷, 67, 
îäíîîñ³áí., óêð., 19.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øîñòàê Ãðèöüêî Íàóìîâè÷, 
72, îäíîîñ³áí., óêð., 19.04.1933, 
îñëàáëåííÿ îðãàí³çìó
Øîñòàê Äàíèëî Ôåäîðîâè÷, 
64, ðîá³òí., óêð., 16.02.1933, 
ñòàð³ñòü òà çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øîñòèê(?) Àíäð³é(?) íå âêàç., 
72, êîëãîñïí., óêð., 18.11.1932, 
ñòàð³ñòü
Øóìàêîâ Ôåä³ð íå âêàç., 5, 
êîëãîñïí., ðîñ., 20.05.1933, 
êàòàð øëóíêà
ßêîâåíêî Êîñòÿíòèí íå âêàç., 
54, êîëãîñïí., óêð., 13.06.1933, 
ïàðàë³÷
ßêîâåíêî Ìèêèòà Ñòåïàíîâè÷, 
49, êîëãîñïí., óêð., 12.09.1932, 
çàïàëåííÿ êèøîê

Ïîëîóç³âñüêà ñ³ëüðàäà

Àâðàìîâà Ôåäîðà Ãåîðã³¿âíà, 5, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 06.05.1933, íå 
âêàç.
Àíäðåºâ Ãåîðã³é Ìèêîëàéîâè÷, 
3, êîëãîñïí., áîëã., 15.05.1933, íå 
âêàç.
Àíäðåºâ Ïåòðî ²âàíîâè÷, 70, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 23.02.1932, ñòàð³ñòü
Áàëàáàí³í(?) Ïåòðî 
Êîñòÿíòèíîâè÷, 49, îäíîîñ³áí., 
áîëã., 12.05.1933, íå âêàç.
Áàëàáàíîâ Êèðèëî Ôåäîðîâè÷, 
70, îäíîîñ³áí., áîëã., 08.07.1932, 
ñòàð³ñòü
Áàëàáàíîâà ªâäîê³ÿ 
Îïàíàñ³âíà, 4, îäíîîñ³áí., áîëã., 
06.05.1933, íå âêàç.
Áâðîäæèºâ Ñòåïàí Ç³íîâ³éîâè÷, 
34, êîëãîñïí., áîëã., 26.04.1933, 
íå âêàç.
Áâðîäæèºâà Ìàð³ÿ Ñòåïàí³âíà, 
59, êîëãîñïí., áîëã., 06.05.1933, 
íå âêàç.
Âîëåíòèðîâ Ìàêñèì 
Éîñèïîâè÷, 70, êîëãîñïí., áîëã., 
14.05.1933, íå âêàç.
Âîëåíòèðîâà Àííà Ñòåïàí³âíà, 
36, êîëãîñïí., áîëã., 06.12.1933, 
òóáåðêóëüîç

Âîëåíòèðîâà Êàòåðèíà 
Ìèêîëà¿âíà, 66, êîëãîñïí., áîëã., 
05.02.1932, íå âêàç.
Âîëåíòèðîâà Ïåëàãåÿ 
Ìèòðîôàí³âíà, 8 ì., êîëãîñïí., 
áîëã., 25.08.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Âîëêàíîâ Îïàíàñ Ìèêèòîâè÷, 
37, ðîá³òí., áîëã., 06.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãåîðã³íîâà Âàðâàðà Àíäð³¿âíà, 
7 äí., êîëãîñïí., áîëã., 13.03.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãðàáèíàðà Ôåäîðà ²âàí³âíà, 68, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 28.01.1932, 
ñòàð³ñòü
Ãðèáîâà Äîìí³ê³ÿ Ãåîðã³¿âíà, 
8 ì., êîëãîñïí., áîëã., 17.05.1933, 
íå âêàç.
Ãðèáîâà Äîìí³ê³ÿ Äìèòð³âíà, 
2 ì., îäíîîñ³áí., áîëã., 20.08.1933, 
íå âêàç.
Ãðèáîâà Ìàð³ÿ Ãåîðã³¿âíà, 9 ì., 
êîëãîñïí., áîëã., 22.05.1933, íå âêàç.
Ãðèáîâà Ìàð³ÿ Ïàâë³âíà, 54, 
êîëãîñïí., ºâð., 30.05.1933, íå âêàç.
Ãðèáîâà Íàä³ÿ Àíòîí³âíà(?), 
39, êîëãîñïí., áîëã., 07.04.1932, 
ìàëÿð³ÿ

Äìèòðîâ Ãåîðã³é Ãåîðã³éîâè÷, 
19, ðîá³òí., áîëã., 25.01.1932, 
íåðîçá.
Äîéíîâ Äèìèòð³é 
Äèìèòð³éîâè÷, 51, êîëãîñïí., 
áîëã., 09.05.1933, íå âêàç.
Æåãåâ Êèðèëî Ôåäîðîâè÷, 39, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 03.05.1933, íå 
âêàç.
Æåãåâà Âàðâàðà Êèðèë³âíà, 4, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 23.05.1933, íå 
âêàç.
Çàáàëîâ ²âàí Ìèêîëàéîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., áîëã., 19.04.1933, íå 
âêàç.
Çàáàëîâ Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷, 
4, êîëãîñïí., áîëã., 11.05.1933, íå 
âêàç.
Çàáàëîâà Àííà Ìèêîëà¿âíà, 6, 
êîëãîñïí., áîëã., 26.04.1933, íå âêàç.
Çàëîæ Ñàâåë³é Ãåîðã³éîâè÷, 
8 ì., êîëãîñïí., áîëã., 28.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Çàëîæ Ñòåïàí Êîñòÿíòèíîâè÷, 
85, êîëãîñïí., áîëã., 31.12.1932, 
ñòàð³ñòü
Çîëîæ ²ííà ²âàí³âíà, 7, 
êîëãîñïí., ºâð., 15.05.1933, íå 
âêàç.
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Çîëîæ Íàä³ÿ ²âàí³âíà, 44, 
êîëãîñïí., ºâð., 20.05.1933, íå 
âêàç.
Êàðàºâ Ìèõàéëî Ìèêîëàéîâè÷, 
2 ì., êîëãîñïí., áîëã., 20.01.1932, 
íå âêàç.
Ê³îñåâà Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 9, 
êîëãîñïí., áîëã., 17.05.1933, íå 
âêàç.
Ê³îñîâà Àííà ²âàí³âíà, 27, 
êîëãîñïí., áîëã., 21.04.1933, íå 
âêàç.
Ê³îñîâà Îëåíà Äìèòð³âíà, 29, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 23.09.1932, íå 
âêàç.
Ê³ññà Ìàð³ÿ Ñàâåë³¿âíà, 7 ì., 
êîëãîñïí., áîëã., 23.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîñåíîâ Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 
2 ì., êîëãîñïí., áîëã., 12.03.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ìàëÿð÷óê Ïåëàãåÿ ²âàí³âíà, 63, 
íå âêàç., áîëã., 25.01.1932, ïàðàë³÷
Ìèõíî Ôåäîðà Ñòåïàí³âíà, 62, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 05.05.1933, íå 
âêàç.
Ïåíåâ ²âàí Àíäð³éîâè÷, 4, 
êîëãîñïí., áîëã., 11.05.1933, íå 
âêàç.
Ïåíåâ Êîñòÿíòèí ²âàíîâè÷, 4, 
êîëãîñïí., áîëã., 09.05.1933, íå 
âêàç.
Ïåíåâ Ìèõàéëî ²âàíîâè÷, 10, 
êîëãîñïí., áîëã., 16.05.1933, íå 
âêàç.
Ïåíåâà Ìàð³ÿ Àíäð³¿âíà, 4, 
êîëãîñïí., áîëã., 03.05.1933, íå 
âêàç.
Ïåíåâà Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 2, 
êîëãîñïí., áîëã., 19.04.1933, íå 
âêàç.

Ïåòðàêîâà Ñîô³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 
71, êîëãîñïí., áîëã., 25.04.1933, 
íå âêàç.
Ïðîøêîâ Àíäð³é Ëóê’ÿíîâè÷, 
9 ì., îäíîîñ³áí., áîëã., 16.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïðîøêîâ Ãåîðã³é Ïåòðîâè÷, 1 ì., 
ñëóæá., áîëã., 18.09.1933, íå âêàç.
Ïðîøêîâà Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 7, 
êîëãîñïí., áîëã., 03.05.1933, íå 
âêàç.
Ïðîøêîâà Ôåäîðà ²âàí³âíà, 5, 
êîëãîñïí., áîëã., 28.04.1933, íå 
âêàç.
Òàáàêîâ Âàñèëü Ãåîðã³éîâè÷, 32, 
êîëãîñïí., áîëã., 22.04.1933, íå 
âêàç.
Òàáàêîâ Ìèêîëà Àíäð³éîâè÷, 62, 
êîëãîñïí., áîëã., 22.04.1933, íå 
âêàç.
Òàí÷åâà Ìàð³ÿ Ôåäîð³âíà, 58, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 18.03.1932, 
òóáåðêóëüîç
Òðèÿçèêîâ ²âàí Àíäð³éîâè÷, 
3, êîëãîñïí., ðîñ., 12.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
×åðâåíêî Âàñèëü Ìèêîëàéîâè÷, 
2 ì., êîëãîñïí., áîëã., 10.05.1933, 
íå âêàç.
×åðâåíêî Âîëîäèìèð 
Ôåäîðîâè÷, 1, êîëãîñïí., áîëã., 
27.04.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
×åðâåíêî Îëåíà Âàñèë³âíà, 77, 
êîëãîñïí., áîëã., 25.06.1933, íå 
âêàç.
×åðíåâ Âàñèëü Ïåòðîâè÷, 60, 
êîëãîñïí., áîëã., 22.04.1933, íå 
âêàç.
×åðíåâ Âàñèëü Ñåìåíîâè÷, 72, 
êîëãîñïí., áîëã., 13.05.1933, íå 
âêàç.

×åðíåâ ²âàí ²âàíîâè÷, 9, 
êîëãîñïí., áîëã., 29.01.1932, íå 
âêàç.
×èâëèêëà(?) Àííà Ïåòð³âíà, 
1, êîëãîñïí., áîëã., 30.03.1932, 
ñêàðëàòèíà
×èâëèêë³é Ïàíòåëåéìîí 
Ôåäîðîâè÷, 5, êîëãîñïí., áîëã., 
27.04.1933, íå âêàç.
×èìøèðîâ Ãåîðã³é Ãåîðã³éîâè÷, 
16, îäíîîñ³áí., áîëã., 23.04.1933, 
íå âêàç.
×èìøèðîâ Äåì’ÿí 
Ïàíòåëåéìîíîâè÷, 12, êîëãîñïí., 
áîëã., 04.05.1933, íå âêàç.
×èìøèðîâ Ìèêîëà 
Ìèêîëàéîâè÷, 70, êîëãîñïí., 
áîëã., 31.05.1933, íå âêàç.
×èìøèðîâ Ïàíòåëåéìîí 
Ìèêîëàéîâè÷, 50, êîëãîñïí., 
áîëã., 12.05.1933, íå âêàç.
×èìøèðîâ Ïàíòåëåéìîí 
Ïàíòåëåéìîíîâè÷, 16, êîëãîñïí., 
áîëã., 02.05.1933, íå âêàç.
×èìøèðîâ Ïåòðî 
Ïàíòåëåéìîíîâè÷, 5, êîëãîñïí., 
áîëã., 12.05.1933, íå âêàç.
×èìøèðîâà Ìàð³ÿ Ãåîðã³¿âíà, 8, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 17.04.1933, íå 
âêàç.
×èìøèðîâà Îëåíà Ãåîðã³¿âíà, 5, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 21.04.1933, íå 
âêàç.
×èñòà Àêèëèíà ²âàí³âíà, 34, 
êîëãîñïí., áîëã., 15.05.1933, íå 
âêàç.
×óëàêîâ Ïàâëî Ç³íîâ³éîâè÷, 
70, êîëãîñïí., áîëã., 07.05.1933, 
ñòàð³ñòü
 

Ñîô³¿âñüêà ñ³ëüðàäà

Àðíàóòîâ ²âàí ²âàíîâè÷, 10, 
êîëãîñïí., áîëã., 04.06.1933, íå âêàç.
Àðíàóòîâà ªâäîê³ÿ ²âàí³âíà, 4, 
êîëãîñïí., áîëã., 27.05.1933, íå 
âêàç.
Àðíàóòîâà Êàòåðèíà ²ëë³âíà, 20, 
äí., êîëãîñïí., áîëã., 25.01.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Àðíàóòîâà Îëåíà ²âàí³âíà, 7, 
êîëãîñïí., áîëã., 11.05.1933, íå âêàç.
Áåðáåê Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷, 
1, êîëãîñïí., áîëã., 05.07.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Äåðêà÷ Ëóêà Ñòåïàíîâè÷, 88, 
îäíîîñ³áí., óêð., 10.08.1932, 
ñòàð³ñòü
Äóëîâ Âàñèëü Ñòåïàíîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., áîëã., 01.09.1933, íå 
âêàç.

Äÿêîâà Òåòÿíà ²ëë³âíà, 80, 
êîëãîñïí., áîëã., 02.08.1933, íå 
âêàç.
Æå÷êîâ Ìèõàéëî Ãåîðã³éîâè÷, 
57, êîëãîñïí., áîëã., 01.03.1933, 
òóáåðêóëüîç
Çàõàðîâ Âàñèëü Òðèôîíîâè÷, 3, 
íå âêàç., ãð 19.02.1933, òèô
Çàõàðîâ Ãåîðã³é Òðèôîíîâè÷, 1, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 22.02.1933, íå 
âêàç.
Çàõàðîâ Òðèôîí Äìèòðîâè÷, 28, 
ðîá³òí., ãð 04.02.1933, òóáåðêóëüîç
²âàíþøåíêî Þë³ÿ Ïèëèï³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 15.09.1933, íå 
âêàç.
Êàãàíîð(?) Ìàð³ÿ Ïåòð³âíà, 
2, êîëãîñïí., áîëã., 24.11.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»

Êàëàíäèç(?) ªôðîñèí³ÿ 
Âàñèë³âíà, 8, îäíîîñ³áí., áîëã., 
21.04.1933, íå âêàç.
Êàëºâ ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., áîëã., 27.02.1933, íå 
âêàç.
Êàëüöåâ ªâãåí ²âàíîâè÷, 25, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 10.04.1933, íå 
âêàç.
Êàëüöåâ ²âàí ªâñ³éîâè÷, 4, 
êîëãîñïí., áîëã., 29.05.1933, íå âêàç.
Êàëüöåâ ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 
55, êîëãîñïí., áîëã., 22.12.1932, 
òóáåðêóëüîç
Êàëüöåâà Àííà Ìèêîëà¿âíà, 57, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 20.02.1933, òèô
Êàëüöåâà(?) Âàðâàðà 
Êîñòÿíòèí³âíà, 24, êîëãîñïí., 
áîëã., 01.05.1933, íå âêàç.
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Êàðàêîñòàíäîâà Àííà 
Ôåäîð³âíà, 34, êîëãîñïí., áîëã., 
18.09.1932, â³ä ñëàáêî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ê³îñåâ ²âàí ²âàíîâè÷, 4, íå âêàç., 
áîëã., 20.02.1933, íå âêàç.
Ê³îñåâ Ãåîðã³é Ñòåïàíîâè÷, 65, 
êîëãîñïí., áîëã., 29.01.1933, òèô
Ê³îñåâ Êàòåðèíà ²âàí³âíà, 9, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 24.04.1933, íå 
âêàç.
Ê³îñåâà Îëåíà Ìèêîëà¿âíà, 44, 
êîëãîñïí., áîëã., 22.05.1933, íå 
âêàç.
Ê³îñåâà Îëåíà Ñòåïàí³âíà, 24, 
êîëãîñïí., áîëã., 23.05.1933, íå 
âêàç.
Ê³îñåâà Îëåíà ²âàí³âíà, 1, 
êîëãîñïí., áîëã., 21.04.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ê³îñîâ Äåë³ä³é(?) 
Ìèòðîôàíîâè÷, 1, êîëãîñïí., 
áîëã., 25.01.1932, «ìëàäåí÷åñêîå»
Ê³îñîâ Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷, 58, 
êîëãîñïí., áîëã., 09.07.1932, íå 
âêàç.
Ê³îñîâ Ìèêîëà Äåì’ÿíîâè÷, 0, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 04.03.1933, òèô
Ê³îñîâ Ôåä³ð Ôåäîðîâè÷, 39, 
êîëãîñïí., áîëã., 26.09.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ê³îñîâà Ïàðàñêåâà ²âàí³âíà, 
4, îäíîîñ³áí., áîëã., 04.03.1933, 
ãîëîä
Êîçåðºâ Ìèõàéëî Ïåòðîâè÷, 43, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 07.03.1933, 
íå âêàç.
Êóðòåâ Àíäð³é Ïåòðîâè÷, 54, 
êîëãîñïí., áîëã., 10.06.1933, íå 
âêàç.
Êóðòåâà Ìàðèíà Äåì’ÿí³âíà, 
6, íå âêàç., áîëã., 13.04.1933, íå 
âêàç.
Êóðòåâà Îëåíà Äåì’ÿí³âíà, 2, íå 
âêàç., áîëã., 11.04.1933, íå âêàç.
Êóðòåâ Ñòåïàí ²âàíîâè÷, 54, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 02.06.1932, 
òóáåðêóëüîç
Êóðòåñ Äìèòðî Äìèòðîâè÷, 3, íå 
âêàç., áîëã., 22.04.1932, íå âêàç.
Ëîòàðåâ ²âàí Ìàêàðîâè÷, 30, 
êîëãîñïí., áîëã., 16.02.1933, íå 
âêàç.
Ëîòàðåâ Ðîä³îí Êîñòÿíòèíîâè÷, 
46, îäíîîñ³áí., áîëã., 30.03.1933, 
íå âêàç.
Ëîòàðåâà Àííà Äìèòð³âíà, 
29, êîëãîñïí., áîëã., 03.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëîòàðåâà Ïåëàãåÿ Ãåîðã³¿âíà, 5, 
êîëãîñïí., áîëã., 30.11.1932, òèô
Ìàêàðîâ Îëåêñ³é Ñòåïàíîâè÷, 
71, ñâÿùåíèê, ðîñ., 28.07.1933, íå 
âêàç.

Ìèõîâ ²âàí Ëàçàðîâè÷, 1 ì., 
îäíîîñ³áí., áîëã., 24.08.1932, 
ïðîíîñ
Ìóñàô³ðîâ Àôàíàñ³é 
Ãåîðã³éîâè÷, 12, êîëãîñïí., áîëã., 
04.05.1932, îòðóºííÿ
Ìóñàô³ðîâ Âàñèëü Âàñèëüîâè÷, 
5, îäíîîñ³áí., áîëã., 10.04.1933, 
íå âêàç.
Ìóñàô³ðîâ Âàñèëü Ãåîðã³éîâè÷, 
38, êîëãîñïí., áîëã., 04.06.1933, 
íå âêàç.
Ìóñàô³ðîâ Âîëîäèìèð 
Âàñèëüîâè÷, 4, êîëãîñïí., áîëã., 
18.04.1933, íå âêàç.
Ìóñàô³ðîâ Âîëîäèìèð 
Ãåîðã³éîâè÷, 6 ì., ÷ë.àðò., áîëã., 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ìóñàô³ðîâ Ãåîðã³é Âàñèëüîâè÷, 
11, êîëãîñïí., áîëã., 05.05.1933, 
íå âêàç.
Ìóñàô³ðîâ Ãåîðã³é Ãåîðã³éîâè÷, 
45, êîëãîñïí., áîëã., 19.02.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ìóñàô³ðîâ Äåì’ÿí Ïåòðîâè÷, 
64, êîëãîñïí., áîëã., 22.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Ìóñàô³ðîâ Äìèòðî Ñåìåíîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., áîëã., 17.04.1933, 
íå âêàç.
Ìóñàô³ðîâ ²âàí 
Âîëîäèìèðîâè÷, 7, îäíîîñ³áí., 
áîëã., 21.04.1933, íå âêàç.
Ìóñàô³ðîâ ²ëëÿ ²ëüêîâè÷, 3, íå 
âêàç., áîëã., 09.04.1933, íå âêàç.
Ìóñàô³ðîâ ²ëëÿ Ìèêîëàéîâè÷, 
48, îäíîîñ³áí., áîëã., 12.04.1933, 
íå âêàç.
Ìóñàô³ðîâ Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷, 
14, êîëãîñïí., áîëã., 14.04.1933, 
íå âêàç.
Ìóñàô³ðîâ Ìèêîëà Ãåîðã³éîâè÷, 
7, êîëãîñïí., áîëã., îòðóºííÿ
Ìóñàô³ðîâ Ìèõàéëî 
Ãåîðã³éîâè÷, 2, êîëãîñïí., áîëã., 
18.09.1933, íå âêàç.
Ìóñàô³ðîâ Ìèõàéëî 
Äìèòðîâè÷, 8, íå âêàç., áîëã., 
12.04.1933, íå âêàç.
Ìóñàô³ðîâ Ìèõàéëî ²âàíîâè÷, 
2, îäíîîñ³áí., íå âêàç., 05.03.1933, 
íå âêàç.
Ìóñàô³ðîâ Ìèõàéëî 
Êîñòÿíòèíîâè÷, 75, êîëãîñïí., 
áîëã., 19.01.1933, ñòàð³ñòü
Ìóñàô³ðîâ Îëåêñàíäð 
Ãåîðã³éîâè÷, 75, îäíîîñ³áí., 
áîëã., 22.02.1933, ñòàð³ñòü
Ìóñàô³ðîâà Àííà Ãåîðã³¿âíà, 6, 
êîëãîñïí., áîëã., 25.05.1933, íå âêàç.
Ìóñàô³ðîâà Âàñèëèíà 
Ãåîðã³¿âíà, 4, êîëãîñïí., áîëã., 
25.05.1933, íå âêàç.

Ìóñàô³ðîâà Íàòàë³ÿ Ïåòð³âíà, 
70, êîëãîñïí., áîëã., 10.05.1933, 
íå âêàç.
Ìóñàô³ðîâà Íàòàëêà ²ëë³âíà, 
9, íå âêàç., áîëã., 07.04.1933, íå 
âêàç.
Ìóñàô³ðîâà Ïàðàñêà 
Äìèòð³âíà, 7, êîëãîñïí., áîëã., 
10.05.1933, íå âêàç.
Íàðàìîâ(?) Âàñèëü Ïåòðîâè÷, 
2, îäíîîñ³áí., áîëã., 25.02.1933, 
íå âêàç.
Íåé÷åâ Àííà Ìèõàéë³âíà, 5, 
êîëãîñïí., áîëã., 23.05.1933, íå 
âêàç.
Íåé÷åâ Ãåîðã³é Ìèõàéëîâè÷, 7, 
êîëãîñïí., áîëã., 30.04.1933, íå 
âêàç.
Íåé÷åâ Ìèêîëà Ìèõàéëîâè÷, 
3, êîëãîñïí., áîëã., 03.03.1933, íå 
âêàç.
Íåé÷åâ Ïåòðî ²âàíîâè÷, 1, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 21.01.1933, 
ïðîíîñ
Íåé÷åâà Êèëèíà Ïåòð³âíà, 60, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 20.03.1933, íå 
âêàç.
Íåé÷åâà Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, 1 ì., 
îäíîîñ³áí., áîëã., 16.07.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Íåé÷åâà Ìàð³ÿ Äìèòð³âíà, 
93, êîëãîñïí., áîëã., 25.01.1933, 
ñòàð³ñòü
Íåé÷åâà Îëåíà Ïàâë³âíà, 4, 
êîëãîñïí., áîëã., 19.01.1933, òèô
Íåé÷åâà Ôåäîðà Ìèõàéë³âíà, 
2, íå âêàç., áîëã., 01.03.1933, íå 
âêàç.
Ïîëóê÷³ Ãåîðã³é ²ëë³÷, 2, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 17.02.1933, òèô
Ïîëóê÷³ ²âàí ²ëë³÷, 10, êîëãîñïí., 
áîëã., 20.05.1933, íå âêàç.
Ïîëóê÷³ Ïåòðî Ãåîðã³éîâè÷, 58, 
êîëãîñïí., áîëã., 04.07.1933, íå 
âêàç.
Ïîëóê÷³ Ïåòðî Ïåòðîâè÷, 18, 
êîëãîñïí., áîëã., 30.04.1933, íå 
âêàç.
Ñìàêîâ Ïåòðî Äìèòðîâè÷, 
1, êîëãîñïí., áîëã., 11.10.1932, 
ïðîíîñ
Ñìîêîâ Àôàíàñ³é Ìèêîëàéîâè÷, 
87, îäíîîñ³áí., áîëã., 15.03.1932, 
ñòàð³ñòü
Ñìîêîâ Ãåîðã³é Äìèòðîâè÷, 3, 
êîëãîñïí., áîëã., 23.05.1933, íå 
âêàç.
Ñìîêîâ Äìèòðî Ìèêîëàéîâè÷, 
35, êîëãîñïí., áîëã., 09.09.1933, 
íå âêàç.
Ñìîêîâ ²ëëÿ Îïàíàñîâè÷, 
7 ì., íå âêàç., áîëã., 28.03.1932, 
ïðîíîñ
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Ñìîêîâ Òðîõèì Äìèòðîâè÷, 
6 ì., êîëãîñïí., áîëã., 28.04.1933, 
íå âêàç.
Ñìîêîâà Ìàðèíà Äìèòð³âíà, 
55, íå âêàç., áîëã., 01.05.1933, íå 
âêàç.
Ñòàí÷åâ(?) Ïàíòåëåéìîí 
Êèðèëîâè÷, 80, êîëãîñïí., 
áîëã., 22.02.1933,  
ñòàð³ñòü
Ñòîÿíîâ ²âàí ²âàíîâè÷, 7 ì., 
êîëãîñïí., áîëã., 21.04.1933, íå 
âêàç.
Ñòîÿíîâ Ôåä³ð Ìèêîëàéîâè÷, 
60, îäíîîñ³áí., áîëã., 13.03.1933, 
íå âêàç.
Ñòîÿíîâà Ìàð³ÿ Ãàâðèë³âíà, 53, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 18.04.1933, íå 
âêàç.

Òàâøàíîâ Âîëîäèìèð 
Ôåäîðîâè÷, 2, êîëãîñïí., áîëã., 
18.05.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òåëüêè Ãàâðèëî Ãàâðèëîâè÷, 18, 
ðîá³òí., áîëã., 16.10.1932, òèô
Òåëüêè ªâäîê³ÿ Äîì., 59, íå 
âêàç., áîëã., 12.11.1932, ñòàð³ñòü
Òåëüê³ ²âàí Ãàâðèâëîâè÷, 13, 
êîëãîñïí., áîëã., 01.10.1932, òèô
Òåëüê³ Ñåìåí Òðîõèìîâè÷, 5, 
êîëãîñïí., áîëã., 09.10.1932, òèô
Òåëüíÿ(?) Îëåíà Àôàíàñ³¿âíà, 
63, êîëãîñïí., áîëã., 10.07.1933, 
íå âêàç.
Ò³ëüê³ (Ò³ëîê³) Ìàð³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 
2, êîëãîñïí., áîëã., 20.04.1933, íå 
âêàç.
Ò³ëüê³ Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, 2, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 20.03.1933, íå âêàç.

Òîëìà÷åâà Íàòàë³ÿ ²âàí³âíà, 70, 
êîëãîñïí., ðîñ., ñòàð³ñòü
Ôåäîñîâ Ïåòðî Âàñèëüîâè÷, 
3, îäíîîñ³áí., áîëã., 22.08.1932, 
ïðîíîñ
Ôåäîñîâà Êàòåðèíà Ãåîðã³¿âíà, 
88, îäíîîñ³áí., ãð 15.09.1932, 
ñòàð³ñòü
×óâë³êë³ºâ Âàñèëü 
Âîëîäèìèðîâè÷, 9, íå âêàç., 
áîëã., 10.04.1933, íå âêàç.
×óëàêîâà Ïàðàñêîâ³ÿ 
Ñåìåí³âíà, 74, îäíîîñ³áí., áîëã., 
19.04.1933, íå âêàç.
×óìàê Àííà ²âàí³âíà, 1, íå âêàç., 
áîëã., 02.11.1932, òèô
×óìàê Îëåêñ³é Òðèôîíîâè÷, 
75, êîëãîñïí., áîëã., 04.10.1932, 
ñòàð³ñòü

Òðî¿öüêà ñ³ëüðàäà

Àñàóëêà Ïåòðî Ëàâð³íîâè÷, 
70, êîëãîñïí., óêð., 15.07.1933, 
ñòàð³ñòü
Áàéãóø Ìàð³ÿ Ëåâê³âíà, 57, 
êîëãîñïí., óêð., 11.06.1933, íå 
âêàç.
Áàé÷óø(?) Ìèõàéëî 
Ñòåïàíîâè÷, 72, êîëãîñïí., óêð., 
20.04.1932, ïîðîê ñåðöÿ
Áóðêóò ²âàí Âàêóëîâè÷, 75, 
êîëãîñïí., óêð., 27.12.1933, 
ñòàð³ñòü
Áóðêóò(?) Ñîô³ÿ Ãðèãîð³âíà, 
9 ì., êîëãîñïí., óêð., 12.07.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Âåðåìåíêî Àíàñòàñ³ÿ 
Áîðèñ³âíà, 4, êîëãîñïí., óêð., 
04.09.1933, ðîçëàä õàð÷óâàííÿ
Âåðåìåíêî ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 
6 ì., êîëãîñïí., óêð., 24.02.1932, 
äèôòåð³ÿ
Âåðåíåíêî Ïåòðî Áîðèñîâè÷, 
6 ì., êîëãîñïí., óêð., 28.04.1932, 
ðîçëàä õàð÷óâàííÿ
Âåðåñêóí(?) Íàòàëêà Ìèêèò³âíà, 
68, êîëãîñïí., óêð., 25.12.1932, 
ñòàð³ñòü
Ãàâðèëåíêî Ìàð³ÿ Ê³íäðàò³âíà, 
55, êîëãîñïí., óêð., 03.04.1933, 
õðîí³÷íå çàïàëåííÿ íèðîê
Ãåæà(?) Ïåòðî Ïåòðîâè÷, 4 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 20.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãåðàñèìåíêî Ìàð³ÿ ßê³âíà, 
68, êîëãîñïí., óêð., 13.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Ãåðàñèìåíêî Ñòåïàí ²âàíîâè÷, 
69, êîëãîñïí., óêð., 13.07.1933, 
ñòàð³ñòü
Ãåðàñèìåíêî(?) Ìåëàøêà 
Òðîõèì³âíà, 63, êîëãîñïí., óêð., 
24.09.1932, íåðîçá. (ëàò. ìîâîþ)

Ãèïîò ²âàí Ìèðîíîâè÷, 29, 
êîëãîñïí., óêð., 17.04.1932, 
íåðîçá.
Ãîëîäíèé Ïèëèï Àíäð³éîâè÷, 64, 
êîëãîñïí., óêð., 29.04.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ãîìà Îëüãà ²âàí³âíà, 5 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 21.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãðèöàí Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 16.11.1932, 
äèôòåð³ÿ
Ãóçü ²âàí Ôåäîðîâè÷, 5, 
îäíîîñ³áí., óêð., 18.10.1932, 
äèôòåð³ÿ
Ãóçü Îìåëüêî Àíäð³éîâè÷, 75, 
îäíîîñ³áí., óêð., 10.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Äàâèäåíêî ²âàí Îïàíàñîâè÷, 
35, êîëãîñïí., óêð., 28.06.1933, 
íåðîçá. (ëàò. ìîâîþ)
Äîáðèöÿ Âàñèëü Ìèêîëàéîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 11.07.1933, 
ðîçëàä õàð÷óâàííÿ
Äîáðèöÿ Âàñèëü Ìèõàéëîâè÷, 6, 
êîëãîñïí., óêð., 09.03.1932, ãîñòðå 
çàïàëåííÿ íèðîê
Äîáðèöÿ ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 
6, îäíîîñ³áí., óêð., 30.03.1933, 
òóáåðêóëüîç
Äîáðèöÿ Ë³ä³ÿ Ìèõàéë³âíà, 11, 
êîëãîñïí., óêð., 17.07.1933, íå 
âêàç.
Äîáðèöÿ Ìàð³ÿ Ìàðê³âíà, 
1 ì., êîëãîñïí., óêð., 05.09.1932, 
äèñïåïñ³ÿ
Äîáðèöÿ Ïåòðî Ôåäîðîâè÷, 
20, êîëãîñïí., óêð., 26.06.1932, 
òóáåðêóëüîç
Äîáðèöÿ Õèìêà Ìåðêóð³¿âíà, 
34, êîëãîñïí., óêð., 16.07.1933, íå 
âêàç.

Äîáðèöÿ ßâäîõà íå âêàç., 73, 
êîëãîñïí., óêð., 10.06.1933, íå 
âêàç.
Äîáðèöÿ(?) Âàñèëü Ïðîêîïîâè÷, 
80, êîëãîñïí., óêð., 05.02.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Äîáðèöÿ(?) Ìèêîëà Ïåòðîâè÷, 
19, êîëãîñïí., óêð., 27.10.1932, 
íåðîçá. (ëàò. ìîâîþ)
Äîí³÷ Ãîðïèíà ²âàí³âíà, 72, 
êîëãîñïí., óêð., 12.09.1933, 
ñòàð³ñòü
Æåæîìà Ìàð³ÿ Ñåìåí³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 01.05.1932, 
ðîçëàä õàð÷óâàííÿ
Æåæîìà Ìèõàéëî ²ëüêîâè÷, 
57, îäíîîñ³áí., óêð., 20.07.1933, 
õðîí³÷í³ õâîðîáè
Çóá Àíàñòàñ³ÿ Ãîðä³¿âíà, 42, 
êîëãîñïí., óêð., 18.09.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Çóá Îëüãà Ìèõàéë³âíà, 7 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 28.04.1932, 
äèñòðîô³ÿ
²ñèï Âàñèëü Êîñòÿíòèíîâè÷, 
1 ì., êîëãîñïí., óêð., 01.09.1933, 
íå âêàç.
Êàãàäåé Íàòàë³ÿ ²âàí³âíà, 
18, êîëãîñïí., óêð., 20.06.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êàðàáàíü Àíàñòàñ³ÿ Àíòîí³âíà, 
6, êîëãîñïí., óêð., 05.08.1933, íå 
âêàç.
Êàðàáàíü Âàñèëü Àíòîíîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 07.05.1933, íå 
âêàç.
Êàðàáàíü ²âàí Àíòîíîâè÷, 4, 
êîëãîñïí., óêð., 05.08.1933, íå 
âêàç.
Êàðàáàíü Îëåêñ³é(?) Àíòîíîâè÷, 
8, êîëãîñïí., óêð., 26.04.1933, 
íåðîçá. (ëàò. ìîâîþ)
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Êàðíàø Õðèñòèíà Êàëåíèê³âíà, 
60, êîëãîñïí., óêð., 18.04.1932, 
ãðèæà
Êàðïåíêî ²âàí Ñåìåíîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 04.07.1932, 
ðîçëàä õàð÷óâàííÿ
Êíèø ²âàí ²âàíîâè÷, 3, êîëãîñïí., 
óêð., 28.07.1933, íå âêàç.
Êíèø Òèìîô³é ²âàíîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 24.11.1932, 
äèôòåð³ÿ 
Êíèø(?) Ïàëàæêà Éîñèï³âíà, 
25, êîëãîñïí., óêð., 17.01.1932, 
ñëàáê³ñòü
Êîëåñíèê Ìàðèíà Âàêóë³âíà, 
70, êîëãîñïí., óêð., 06.04.1932, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Êîëåñí³ê Îïàíàñ Äåíèñîâè÷, 
80, êîëãîñïí., óêð., 12.07.1933, íå 
âêàç.
Êîëåñí³ê Ôåäîñ³ÿ Ñòåïàí³âíà, 
3 ì., êîëãîñïí., óêð., 21.08.1933, 
íå âêàç.
Êîëîì³ºöü Îìåëÿí Ïðîêîïîâè÷, 
79, êîëãîñïí., óêð., 07.04.1933, 
íåðîçá. (ëàò. ìîâîþ)
Êîìëè÷åíêî ²âàí ²âàíîâè÷, 
10 ì., êîëãîñïí., óêð., 07.09.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Êîíîâàëåíêî Îëåêñàíäð 
²ëüêîâè÷, 1, êîëãîñïí., óêð., 
10.08.1932, ãàñòðîåíòåðèò
Êîñòåíêî Àíàñòàñ³ÿ ²âàí³âíà, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 07.06.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Êîñòåíêî Ãðèöüêî 
Îëåêñàíäðîâè÷, 2, êîëãîñïí., 
óêð., 24.06.1933, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Êðàâåöü ²âàí Ïàâëîâè÷, 5, 
êîëãîñïí., óêð., 11.07.1933, 
ïðîíîñ
Êóöü Þõèì Êàëåíèêîâè÷, 75, 
êîëãîñïí., óêð., 20.01.1933, 
ñòàð³ñòü
Êóøí³ð Ë³ä³ÿ Ãðèãîð³âíà, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 19.03.1932, 
îï³êè
Ëàòèø Äìèòðî(?) Ôåäîðîâè÷, 
1 ì., êîëãîñïí., óêð., 03.11.1933, 
çàõâîðþâàííÿ ëåãåí³â
Ëàòèø Îäàðêà ²âàí³âíà, 76, 
êîëãîñïí., óêð., 14.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Ë³ñþòåíêî(?) Âàñèëü 
Ñåìåíîâè÷, 5, êîëãîñïí., óêð., 
26.07.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëóê'ÿíåíêî Ìîòðÿ Ãðèãîð³âíà, 
80, êîëãîñïí., óêð., 08.06.1933, íå 
âêàç.
Ëóê'ÿíåíêî Í³íà Ïåòð³âíà, 
9 ì., êîëãîñïí., óêð., 08.08.1932, 
ðîçëàä õàð÷óâàííÿ

Ëóê'ÿíåíêî Ïåòðî ²âàíîâè÷, 4, 
êîëãîñïí., óêð., 12.06.1933, íå âêàç.
Ëóê'ÿíåíêî Ñòåïàí Ãðèãîðîâè÷, 
50, êîëãîñïí., óêð., 22.05.1933, íå 
âêàç.
Ìàêàðåíêî Àíàñòàñ³ÿ 
Âîëîäèìèð³âíà, 7, êîëãîñïí., 
óêð., 19.01.1933, òóáåðêóëüîç 
êèøå÷íèêà
Ìàêàðåíêî Ãàííà 
Âîëîäèìèð³âíà, 3, êîëãîñïí., 
óêð., 02.06.1933, íå âêàç.
Ìàêàðåíêî Ãîðä³é Êëèìîâè÷, 
78, êîëãîñïí., óêð., 25.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Ìàêàðåíêî Ñîô³ÿ 
Âîëîäèìèð³âíà, 5, êîëãîñïí., 
óêð., 06.06.1933, íå âêàç.
Ìàêîâåöüêèé Òèìîô³é 
Âàñèëüîâè÷, 42, êîëãîñïí., óêð., 
11.01.1932, ãîñòðå çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ìàêîâêà Âàðâàðà Îìåëÿí³âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 30.07.1932, 
ðîçëàä õàð÷óâàííÿ
Ìàêîâêà Ãàííà Ôåäîð³âíà, 
85, êîëãîñïí., óêð., 29.08.1932, 
òðîìáîôëåá³ò
Ìàëèê Ìàðèíà Ôåäîò³âíà, 
82, êîëãîñïí., óêð., 24.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Ìàòâ³ºíêî ²âàí Þõèìîâè÷, 
9 ì., êîëãîñïí., óêð., 04.08.1932, 
ãîñòðèé êàòàð
Ìàòâ³ºíêî Ïàëàæêà Þõèì³âíà, 
66, êîëãîñïí., óêð., 28.05.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Ìàòâ³ºíêî Òàñ¿³ÿ Ãàâðèë³âíà, 
10 ì., êîëãîñïí., óêð., 15.07.1932, 
ðîçëàä õàð÷óâàííÿ
Ìàòâ³ºíêî Ôîò³é(?) Ñèäîðîâè÷, 
75, êîëãîñïí., óêð., 18.08.1933, 
ñòàð³ñòü
Ìîãèëüíèé Ìèêîëà ²ëë³÷, 34, 
êîëãîñïí., óêð., 04.04.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ìîñêàëåíêî ²âàí Îëåêñ³éîâè÷, 
1 ì., êîëãîñïí., óêð., 25.05.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Íèêîëåíêî Âàñèëü Ïåòðîâè÷, 
2 ì., êîëãîñïí., óêð., 26.06.1932, 
äèñòðîô³ÿ
Íîâîñåëà ²âàí ²ëüêîâè÷, 3 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 10.10.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Íîâîñåëà Ïàëàæêà ²ëüê³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 17.12.1932, 
ðîçëàä õàð÷óâàííÿ
Îñòð³âíà Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 74, 
êîëãîñïí., óêð., 04.07.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Îñòð³âíà Îëÿíà ²âàí³âíà, 56, 
êîëãîñïí., óêð., 02.07.1933, 
êðîâîòå÷à 

Ï³âåíü Âîëîäèìèð Ìàêñèìîâè÷, 
3 ì., êîëãîñïí., óêð., 18.08.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ïîï³é Ñòåïàí Îëåêñ³éîâè÷, 
72, êîëãîñïí., óêð., 06.07.1932, 
ãàñòðîåíòåðèò
Ïðèéìàê Ãàâðèëî Õîìè÷, 33, 
êîëãîñïí., óêð., 27.05.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ïðèéìàê Ïàðàñêà ßê³âíà, 80, 
êîëãîñïí., óêð., 12.07.1933, 
ñòàð³ñòü
Ïðèøâà(?) Ãàííà Äàíèë³âíà, 
40, íàéìèò, óêð., 23.08.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ïðîöåíêî Ìèêîëà Ñàâè÷, 25, 
êîëãîñïí., óêð., 03.09.1933, íå 
âêàç.
Ðîºíêî Ìèòðîôàí Êîðí³éîâè÷, 
68, îäíîîñ³áí., óêð., 05.05.1933, 
íå âêàç.
Ðîºíêî Îëüãà Êîñòÿíòèí³âíà, 
3, êîëãîñïí., óêð., 26.02.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ñàâîí ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 4, 
êîëãîñïí., óêð., 11.02.1932, 
äèôòåð³ÿ 
Ñàãàéäàê Îëüãà Àíäð³¿âíà, 
8 ì., êîëãîñïí., óêð., 26.08.1933, 
ðîçëàä õàð÷óâàííÿ
Ñâåðãóí Äàâèä Þõèìîâè÷, 
77, êîëãîñïí., óêð., 01.04.1933, 
íåðîçá.
Ñâåðãóí Âîëîäèìèð 
Ñòåïàíîâè÷, íå âêàç., êîëãîñïí., 
óêð., 17.06.1933, íå âêàç.
Ñåìåíêî Ñåðã³é Êèðèëîâè÷, 
65, êîëãîñïí., óêð., 28.07.1932, 
ñòàð³ñòü
Ñèíèöÿ Îëüãà Âàñèë³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 12.11.1933, 
äèôòåð³ÿ
Ñòåïàíåíêî Ãàííà ²âàí³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 14.03.1933, 
äèôòåð³ÿ
Ñòåïàíåíêîâà ßâäîõà Ïàâë³âíà, 
1 ì., êîëãîñïí., íå âêàç., 
27.06.1932, äèñòðîô³ÿ
Òàòÿíè÷ Àíäð³é ²âàíîâè÷, 4, 
îäíîîñ³áí., óêð., 10.02.1933, íå 
âêàç.
Òàòÿíè÷ Âàñèëü ²âàíîâè÷, 10, 
îäíîîñ³áí., óêð., 28.06.1933, íå 
âêàç.
Òàòÿíè÷ Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 2, 
îäíîîñ³áí., óêð., 25.06.1933, íå 
âêàç.
Òàòÿíè÷ ßê³â ²âàíîâè÷, 8, 
îäíîîñ³áí., óêð., 28.06.1933, íå 
âêàç.
Õàð÷åíêî(?) Îëüãà Âàñèë³âíà, 
0, 7, êîëãîñïí., óêð., 05.11.1933, 
çàãàëüí³ ñóõîòè
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Õîìåíêî Âàñèëü ²âàíîâè÷, 
9, êîëãîñïí., óêð., 27.04.1933, 
íåðîçá., (ëàò.ìîâîþ)
Õîìåíêî Äìèòðî Çåíüêîâè÷, 60, 
îäíîîñ³áí., óêð., 22.07.1933, íå 
âêàç.
Õîìè÷ Àíàñòàñ³ÿ Îëåêñ³¿âíà, 
83, êîëãîñïí., óêð., 17.08.1933, íå 
âêàç.
Õîíè÷ Ê³íäðàò ²âàíîâè÷, 70, 
îäíîîñ³áí., óêð., 22.06.1932, 
ñòàð³ñòü
×åðêàñ Òðîõèì Îëåêñ³éîâè÷, 
78, êîëãîñïí., óêð., 03.05.1933, íå 
âêàç.
×óïðèí Ìîòðÿ Ìèêîëà¿âíà, 
56, êîëãîñïí., óêð., 03.08.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
×óïð³é Ïðîê³ï Ôåäîðîâè÷, 
65, êîëãîñïí., óêð., 10.01.1932, 
ñòàð³ñòü

×óïð³é Ðà¿ñà Àíäð³¿âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 14.04.1933, íå 
âêàç.
Øàéäà Àíàñòàñ³ÿ Âàñèë³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 14.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øàñòàëî Ãðèöüêî Ïåòðîâè÷, 
5, êîëãîñïí., óêð., 01.07.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Øèÿí Îëüãà Ìèêîëà¿âíà, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 16.04.1933, íå 
âêàç.
Øèÿí Òèìîô³é Âàñèëüîâè÷, 
80, êîëãîñïí., óêð., 25.06.1933, 
íåðîçá.
Øèÿí Ìàðòà Ìèêîëà¿âíà, 60, 
êîëãîñïí., óêð., 15.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øóìåéêî Þõèì 
Ïàíòåëåéìîíîâè÷, 70, 

îäíîîñ³áí., óêð., 15.07.1932, 
ñòàð³ñòü
Øóìåíêî(?) Îëåêñ³é 
Âàñèëüîâè÷, 3, êîëãîñïí., óêð., 
14.05.1933, êîêëþø
Ùåðáàíåâà(?) Àíòîí³íà 
Âàñèë³âíà, 9 ì., êîëãîñïí., óêð., 
08.06.1932, íå âêàç.
Ùåðáàíåâà(?) Ìàð³ÿ Àíäð³¿âíà, 
5 äí., êîëãîñïí., óêð., 05.04.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ùåðáàíü ²âàí Âàñèëüîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 02.07.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Þð÷åíêî Àíàòîë³é Âàñèëüîâè÷, 
1, ñëóæá., óêð., 20.04.1933, ðîçëàä 
õàð÷óâàííÿ
ßêèìåíêî Âàñèëèíà Ìèêèò³âíà, 
78, êîëãîñïí., óêð., 08.05.1933, 
ñòàð³ñòü

Óñïåí³âñüêà ñ³ëüðàäà

Áàõìàöüêà Ïàðàñêà 
Ìèõàéë³âíà, 75, êîëãîñïí., óêð., 
15.05.1933, íå âêàç.
Áàõìàöüê³é Ãàïêà Àôàíàñ³¿âíà, 
5, êîëãîñïí., óêð., 22.04.1932, â³ä 
îï³ê³â
Áàõìàöüê³é ¯âãà Ñåðã³¿âíà, 60, 
êîëãîñïí., óêð., 28.02.1932, ðàê
Áàøòîâà Âàðâàðà Àíäð³¿âíà, 
22, êîëãîñïí., óêð., 29.03.1933, 
íåðîçá.
Áåñàðàá Îëåêñàíäðà ßêèì³âíà, 
87, êîëãîñïí., óêð., ïîðîê ñåðöÿ
Áåñàðàá Ìàð³ÿ Ïåòð³âíà, 8, 
îäíîîñ³áí., óêð., 25.09.1932, 
òóáåðêóëüîç
Á³äíà Í³íà Ìàêàð³âíà, 4 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 04.05.1932, íå 
âêàç.
Á³ëîóñåíêî Âàñèëü ²âàíîâè÷, 
69, êîëãîñïí., óêð., 10.04.1933, íå 
âêàç.
Á³ëîóñåíêî Ìèêîëà Àíäð³éîâè÷, 
9 ì., êîëãîñïí., óêð., 21.03.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Á³ëîóñåíêî Îëåêñ³é ²âàíîâè÷, 
60, êîëãîñïí., óêð., 29.04.1933, íå 
âêàç.
Á³ëîóñåíêî Ôåäîðà 
Àôàíàñ³¿âíà, 60, êîëãîñïí., óêð., 
19.07.1932, çàïàëåííÿ ì³çê³â
Áëèçíþê ²âàí Õàðèòîíîâè÷, 19, 
êîëãîñïí., óêð., 15.05.1933, íå âêàç.
Áëèçíþê Íàä³ÿ Ïåòð³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 05.05.1933, íå 
âêàç.
Áëèçíþê Ïàðàñêà ²âàí³âíà, 76, 
êîëãîñïí., óêð., 25.04.1933, íå 
âêàç.

Áîðäþã Ìàð³ÿ Ïåòð³âíà, 1 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 15.05.1933, íå âêàç.
Áîðîâèê Àíòîí Êóçüìè÷, 58, 
îäíîîñ³áí., óêð., 12.05.1932, 
òóáåðêóëüîç
Áîðîâèê ßâäîõà ªâòèõ³¿âíà, 37, 
îäíîîñ³áí., óêð., 04.05.1933, íå 
âêàç.
Áîðù Âàñèëü Éîñèïîâè÷, 
6 ì., êîëãîñïí., óêð., 22.09.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Âàñèëåíêî Âàñèëèíà Âàñèë³âíà, 
70, êîëãîñïí., óêð., 25.03.1933, íå 
âêàç.
Âëàñåíêî Êàòåðèíà Òèìîô³¿âíà, 
6 ì., êîëãîñïí., óêð., 08.08.1932, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Ãàê ²âàí Îëåêñàíäðîâè÷, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 17.04.1933, íå âêàç.
Ãàê Îëåêñàíäð Âîëîäèìèðîâè÷, 
24, êîëãîñïí., óêð., 15.03.1933, íå 
âêàç.
Ãàê Îëüãà Ãàâðèë³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 07.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãàê Îëüãà Îëåêñàíäð³âíà, 2 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 01.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãàê Ñåðã³é Íèêèôîðîâè÷, 26, 
êîëãîñïí., óêð., 21.07.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ãàê ßê³â Ãðèãîðîâè÷, 63, 
êîëãîñïí., óêð., íåðîçá.
Ãàïîíåíêî Àíäð³é Àâðàìîâè÷, 
51, êîëãîñïí., óêð., 05.04.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ãàïîíåíêî Ïðîê³ï Àâðàìîâè÷, 
54, êîëãîñïí., óêð., 16.09.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â

Ãí³òêà Óëèòà Ìèêîëà¿âíà, 90, 
êîëãîñïí., óêð., 29.05.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ãóïàëî Ñâèðèäîí Îñòàïîâè÷, 
52, êîëãîñïí., óêð., 03.03.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Äèõòÿð Íàñòÿ Ñàâ³âíà, 5, 
êîëãîñïí., óêð., 07.09.1932, äèôòåð³ÿ
Äîëäà Ôåë³îí Ñèäîðîâè÷, 85, 
êîëãîñïí., óêð., 08.05.1933, íå 
âêàç.
²ëü¿íà Í³íà Äìèòð³âíà, 3, 
êîëãîñïí., óêð., äèôòåð³ÿ
Êàñüê³âåöü ²âàí Îìåëÿíîâè÷, 
7 ì., êîëãîñïí., óêð., 16.02.1933, 
íå âêàç.
Êàòåëåíåöü Ë³ä³ÿ Éîñèï³âíà, 
6 ì., êîëãîñïí., óêð., 10.07.1932, 
íå âêàç.
Êàöàé Âîëîäèìèð Ôåäîðîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 08.08.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Êàöàé Ãàïêà Ñèëüâåñòð³âíà, 
62, êîëãîñïí., óêð., 21.08.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Êîïè÷àé Ìèêèòà Ñòåïàíîâè÷, 
55, êîëãîñïí., óêð., 24.03.1933, íå 
âêàç.
Êîðîâàé Ìàð³ÿ Àíäð³¿âíà, 
4, êîëãîñïí., óêð., 05.09.1932, 
äèôòåð³ÿ
Êîñìà Îêñàíà Äåì’ÿí³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 19.02.1933, íå âêàç.
Êóðèëî ßê³â Òðîõèìîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 20.04.1933, íå 
âêàç.
Ëåíü Êàòåðèíà Ñåðã³¿âíà, 3 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 30.04.1932, íå 
âêàç.
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Ëåíü Îëåêñàíäð Ïàâëîâè÷, 
1 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 12.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëîãâèíåíêî ßâäîõà Ìàêàð³âíà, 
9, êîëãîñïí., óêð., 15.05.1933, íå 
âêàç.
Ëîãâèíåíêî Í³íà Õàðèòîí³âíà, 
11 ì., êîëãîñïí., óêð., 18.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëóùàí Âàñèëü ßêèìîâè÷, 7 ì., 
êîëãîñïí., óêð., íå âêàç.
Ëóùàí Îëåñü ßêèìîâè÷, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 10.04.1933, íå âêàç.
Ìàêñèìåíêî Ãðèãîð³é 
Ôåîòîâè÷, 40, îäíîîñ³áí., óêð., 
27.04.1933, íå âêàç.
Ìàêñèìåíêî Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 
48, êîëãîñïí., óêð., 21.03.1933, íå 
âêàç.
Ìàêñèìåíêî Ìèõàéëî 
Âàñèëüîâè÷, 7, êîëãîñïí., óêð., 
28.03.1933, íå âêàç.
Ìàêñèìåíêî Í³íà Ãðèãîð³âíà, 
8, îäíîîñ³áí., óêð., 25.04.1933, íå 
âêàç.
Ìàêñèìåíêî Ñåðã³é 
Âàñèëüîâè÷, 2, êîëãîñïí., óêð., 
08.03.1933, íå âêàç.
Ìàë³ºíêî Ñåðã³é Òåðåíò³éîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 22.02.1933, íå 
âêàç.
Ìàð÷åíêî ²âàí ²âàíîâè÷, 20, 
îäíîîñ³áí., óêð., 16.12.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Ìàð÷åíêî Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 
4, êîëãîñïí., óêð., 21.05.1933, íå 
âêàç.
Ìàð÷åíêî Îëüãà ²âàí³âíà, 7, 
êîëãîñïí., óêð., 21.05.1933, íå 
âêàç.
Ìèçèí ²âàí Áîðèñîâè÷, 4, 
êîëãîñïí., óêð., 17.07.1932, íå 
âêàç.
Ìèçèí Ôåäîñ³é ²ãíàòîâè÷, 38, 
îäíîîñ³áí., óêð., 13.03.1933, íå 
âêàç.
Ìèêóëà Ëóêà Ïîë³êàðïîâè÷, 
35, êîëãîñïí., óêð., 09.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìèêóëà Ìàðôà ²âàí³âíà, 81, 
êîëãîñïí., óêð., 04.04.1933, íå 
âêàç.
Ìèêóëà Ìèêîëà Äìèòðîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 21.05.1933, íå 
âêàç.
Ìèêóëà Íàòàëêà ²ëîíà, 64, 
êîëãîñïí., óêð., 13.03.1933, íå 
âêàç.
Ìèêóëà Îëåêñàíäðà Ìèêèò³âíà, 
38, êîëãîñïí., óêð., 28.05.1932, íå 
âêàç.
Ì³íÿéëî Â³ðà Ñåðã³¿âíà, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 08.05.1933, â³ä ÷àäó

Ì³íÿéëî ªôðîñèí³ÿ 
Îâåð’ÿí³âíà, 50, îäíîîñ³áí., óêð., 
05.05.1933, íå âêàç.
Ì³íÿéëî Ìàð³ÿ Ñåðã³¿âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 08.05.1933, â³ä 
÷àäó
Îìåëü÷åíêî Ãàííà Àíòîí³âíà, 
70, êîëãîñïí., óêð., 08.04.1933, 
íåðîçá.
Îìåëü÷åíêî Þð³é 
Àôàíàñ³éîâè÷, 9 ì., êîëãîñïí., 
óêð., 17.04.1933, íå âêàç.
Îíèùåíêî Ãàïêà ²âàí³âíà, 75, 
êóðêóëü, óêð., 14.04.1932, ñòàð³ñòü
Ïàâëåíêî Îêñàíà Êèðèë³âíà, 
37, êîëãîñïí., óêð., 22.04.1933, íå 
âêàç.
Ïàñüêî Îëåêñàíäð Êèðèëîâè÷, 
55, êîëãîñïí., óêð., 03.05.1933, íå 
âêàç.
Ïåëåøêî Í³íà Îíîïð³¿âíà, 12, 
êîëãîñïí., óêð., 07.05.1933, íå 
âêàç.
Ïåëåøêî Îëüãà Îíîïð³¿âíà, 4, 
êîëãîñïí., óêð., 29.04.1933, íå 
âêàç.
Ïèñàíåöü Ãîðïèíà Íåñòîð³âíà, 
28, êîëãîñïí., óêð., 28.06.1932, íå 
âêàç.
Ïèñàíåöü Îëåêñ³é Ñâèðèäîâè÷, 
56, îäíîîñ³áí., óêð., 27.04.1933, 
íå âêàç.
Ï³ñê³âåöü Äåì’ÿí Âàñèëüîâè÷, 
45, êîëãîñïí., óêð., 14.05.1933, íå 
âêàç.
Ïîëîõ Éîñèï Àíäð³éîâè÷, 16, 
êîëãîñïí., óêð., 27.03.1933, íå 
âêàç.
Ïîëîõ Îëåêñ³é Ìàòâ³éîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 01.05.1933, íå 
âêàç.
Ïîëóïàí Àíäð³ÿí íå âêàç., 72, 
îäíîîñ³áí., óêð., 14.08.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ òà ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Ïîíîìàðåíêî Àíäð³é 
Àðõèïîâè÷, 45, êîëãîñïí., óêð., 
09.05.1933, íå âêàç.
Ïîíîìàðåíêî Ìèõàéëî 
Àìîñîâè÷, 49, êîëãîñïí., óêð., 
07.04.1933, êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Ïîíîìàðåíêî Ñòåïàí 
Ïèìîíîâè÷, 64, îäíîîñ³áí., óêð., 
01.04.1933, äèôòåð³ÿ
Ïîòàºâ Âàñèëü ²âàíîâè÷, 10 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 13.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïîòàºâ ²âàí ²îâè÷, 2 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 26.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â òà 
ãàñòðîåíòåðèò
Ð³çåöü ªâëàìï³é Ãðèãîðîâè÷, 
89, îäíîîñ³áí., óêð., 08.06.1932, 
ñòàð³ñòü

Ð³ç÷èê Âîëîäèìèð Äìèòðîâè÷, 
5 ì., êîëãîñïí., óêð., 12.07.1932, 
íå âêàç.
Ðóäèê ²âàí ßêîâè÷, 99, êîëãîñïí., 
óêð., 06.06.1932, ñòàð³ñòü
Ñàõíî Àðòåì Ïåòðîâè÷, 64, 
êîëãîñïí., óêð., 22.03.1933, íå 
âêàç.
Ñèíèöüêèé Ç³íüêî 
ªâäîêèìîâè÷, 42, îäíîîñ³áí., 
óêð., 20.03.1933, íå âêàç.
Ñèíèöüêèé Ñåìåí Ç³íîâ³éîâè÷, 
9 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 21.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñèíèöüêèé Îëåêñ³é Ç³íüêîâè÷, 
9, îäíîîñ³áí., óêð., 27.04.1933, íå 
âêàç.
Ñèíÿâñüêà Âåêëà Àíäð³ÿí³âíà, 
38, êîëãîñïí., óêð., 17.04.1933, íå 
âêàç.
Ñèíÿâñüêèé Àíäð³é ßêèìîâè÷, 
45, êîëãîñïí., óêð., 18.04.1933, íå 
âêàç.
Ñêîðèê Ãðèãîð³é Ñåìåíîâè÷, 
70, îäíîîñ³áí., óêð., 11.06.1932, 
ñòàð³ñòü
Ñêîðèê Êàòåðèíà Õàðèòîí³âíà, 
2 ì., êîëãîñïí., óêð., 31.10.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñêðÿãà Ñîëîì³ÿ Ïåòð³âíà, 68, 
êîëãîñïí., óêð., 04.05.1933, íå 
âêàç.
Ñîìîéëåíêî Âàñèëü 
Êîðí³éîâè÷, 8 ì., êîëãîñïí., óêð., 
19.09.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
×åïóðíà Êèëèíà ªôèì³âíà, 78, 
êîëãîñïí., óêð., 16.04.1933, íå 
âêàç.
Øåâ÷åíêî Âåêëà Êàðï³âíà, 26, 
êîëãîñïí., óêð., 19.03.1932, íå 
âêàç.
Øåâ÷åíêî Îëåíà Ñåìåí³âíà, 16, 
êîëãîñïí., óêð., 03.11.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Øè÷åíêî (Ø³é÷åíêî)(?) Îäàðêà 
íå âêàç., 48, êîëãîñïí., óêð., 
06.06.1932, íå âêàç.
Ø³é÷åíêî Ìèêîëà 
Àôàíàñ³éîâè÷, 3, êîëãîñïí., óêð., 
16.02.1933, äèôòåð³ÿ
Þð÷åíêî Àíòîí³íà Ôåäîð³âíà, 
11 ì., êîëãîñïí., óêð., 03.02.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Þð÷åíêî Ãðèãîð³é 
Ìèðîíîâè÷, 75, êîëãîñïí., 
óêð., 12.08.1932, ïîðîê ñåðöÿ òà 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Þð÷åíêî Êëàâä³ÿ Ôåäîñ³¿âíà, 
7 ì., êîëãîñïí., óêð., 12.09.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
ßêîâåíêî Ïàâëî Ãåðìàíîâè÷, 
41, îäíîîñ³áí., óêð., 15.04.1933, 
íå âêàç.
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ßðîø Ìîòðÿ Ìèêèò³âíà, 72, 
êîëãîñïí., óêð., 21.05.1933, íå 
âêàç.

ßöåíêî Âîëîäèìèð Ãðèãîðîâè÷, 
4 ì., êîëãîñïí., íå âêàç., 
06.10.1932, äèçåíòåð³ÿ

Â²ËÜÍßÍÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ
 

Àíäð³¿âñüêà ñ³ëüðàäà

Áàøòàíèê Ñåìåí Ñèëîâè÷, 106, 
êîëãîñïí., óêð., íå âêàç., ñòàð³ñòü
Á³ëîâîø Ãàííà Ãðèãîð³âíà, 
11ì., íå âêàç., óêð., 30.06.1932, 
äèôòåð³ÿ
Áîíäàðåíêî Äîìàõà 
Òèìîô³¿âíà, 19, êîëãîñïí., óêð., 
01.03.1932, íåâ³äîìà
Æó÷à Â³ðà ²âàí³âíà, 5 ì., ðîá³òí., 
óêð., 24.04.1932, ðàõ³ò

Êîëÿäà Êèðèëî Îëåêñ³éîâè÷, 
69, îäíîîñ³áí., óêð., 26.06.1932, 
ñòàð³ñòü
Ëåì³ø Íèêèôîð Êèðèëîâè÷, 
88, êîëãîñïí., óêð., 11.06.1932, 
ñòàð³ñòü
Ìóçèêà Ñåðã³é Äîðîô³éîâè÷, 8, 
ðîá³òí., óêð., 16.07.1932, âòîïèâñÿ

Ñîëîâåé Ïàíüêî ²âàíîâè÷, 
36, êîëãîñïí., óêð., 30.03.1932, 
òóáåðêóëüîç ãîðëà
Òêà÷åíêî Ïð³ñüêà Ìàêñèì³âíà, 
24, êîëãîñïí., óêð., 16.06.1932, 
íåâ³äîìà
×ó÷à Êàòðÿ ²âàí³âíà, 7 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 02.04.1932, 
çàõâîðþâàííÿ ëåãåí³â

Ãåëåíäæèöüêà ñ³ëüðàäà

Áàëü Âîëîäèìèð Ìèêèòîâè÷, 4, 
íå âêàç., óêð., 24.10.1932, íå âêàç.
Áîéêèé Ôåäîò Ñèäîðîâè÷, 
61, êîëãîñïí., óêð., 22.02.1932, 
íåâ³äîìà
Âîñêîáîéíèê Ãíàò Ïàõîìîâè÷, 
67, êîëãîñïí., óêð., 18.11.1932, 
ïàðàë³÷
Êðèâîðó÷êà Ïàðàñêà Ãíàò³âíà, 
30, êîëãîñïí., óêð., 05.08.1932, íå 
âêàç.
Ëàçüêî Îëåêñàíäð 
Êàïèòîíîâè÷, 19, êîëãîñïí., óêð., 
01.02.1932, òóáåðêóëüîç
Ëàçüêî ²âàí íå âêàç., 1, íå âêàç., 
íå âêàç., 06.05.1932, íåâ³äîìà
Ìàëàùóê Ìèõàéëî 
Ñàâåë³éîâè÷., 2, êîëãîñïí., óêð., 
15.08.1932, íå âêàç.
Ìàðòèíåíêî Íàä³ÿ Ñèäîð³âíà, 
7, îäíîîñ³áí., óêð., 12.01.1932, 
íåâ³äîìà

Ìàõèíüêî Ãðèöüêî ²âàíîâè÷, 
20, êîëãîñïí., óêð., 27.10.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìàõèíüêî ªâãåí³é Ç³íüêîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 31.03.1932, 
íåâ³äîìà
Ìîéñåºíêî Ê³íäðàò 
Ìèõàéëîâè÷, 30, êîëãîñïí., óêð., 
22.11.1932, ÷åðåâíèé òèô
Ïîâàë³é Ïåòðî Àíäð³éîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 13.09.1932, íå 
âêàç.
Ñìèùåíêî Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 30.05.1932, 
ñêàðëàòèíà
Ñîáîëü Ëåîí³ä Êóçüìè÷, 2 òèæ., 
êîëãîñïí., óêð., 05.09.1932, íå 
âêàç.
Ñòàñþê Ìàð³ÿ Àíäð³¿âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 21.11.1932, 
äèçåíòåð³ÿ

Òþòþíèê Ãðèãîð³é ²âàíîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 11.11.1932, ê³ð
Öèöêèí Áàêóì Êóçüìè÷, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 21.11.1932, 
òóáåðêóëüîç
Öèöêèí Ë³çà Àâàêóì³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 11.04.1932, 
íåâ³äîìà
×îðíèé Ôåä³ð ²âàíîâè÷, 6 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 06.01.1932, íå 
âêàç.
Øàëäà Ëþäìèëà Ðîìàí³âíà, 
6, êîëãîñïí., óêð., 04.09.1932, íå 
âêàç.
Øàëäà Îëåêñ³é Ðîìàíîâè÷, 16, 
íå âêàç., óêð., 05.08.1932, íå âêàç.

Ëþáèì³âñüêà ñ³ëüðàäà

Áóòêî Ëåâêî ²âàíîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 28.04.1932, íå 
âêàç.
Âåèêî (Âåëêî, Âåíêî) 
Îëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷, 
7 ì., ðîá³òí., óêð., 24.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êàðàáàê Îëÿíà Êàñÿí³âíà, 70, íå 
âêàç., óêð., 20.02.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Êàðàáàê Ôåîô³ëàêò 
Ñòåïàíîâè÷, 75, ñëóæá., óêð., 
11.02.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîðíþøèí Ïåòðî Ìàðòèíîâè÷, 
2 ì., êîëãîñïí., óêð., 05.09.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»

Ëèòâèíåíêî Äìèòðî 
Ôåäîòîâè÷, 10 ì., êîëãîñïí., óêð., 
05.07.1932, ê³ð
Ìàêàðåíêî ²âàí Ìóñ³éîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 03.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìàðòåíñ ²âàí ²âàíîâè÷, 4, 
êîëãîñïí., í³ì., 27.07.1932, ê³ð
Ìàðòåíñ Ë³ä³ÿ ²âàí³âíà, 2, 
êîëãîñïí., í³ì., 28.07.1932, ê³ð
Íåôåäîâà Ëþáîâ Ìèðîí³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 17.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Ïàíàìàðåíêî Ãàíêà íå âêàç., 2 
òèæ., êîëãîñïí., óêð., 12.04.1932, 
íå âêàç.
Ñ³ðüîãèí Â³êòîð ²ëüêîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 01.08.1932, ê³ð
Òèì÷åíêî Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 19.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Óæâà Ìàð³ÿ ßê³âíà, 7 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 24.09.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
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Ëþáîìèð³âñüêà ñ³ëüðàäà

Òîíêîíîã Îêñàíà íå âêàç., 90, 
êîëãîñïí., óêð., ñòàð³ñòü
Ãîðåïàâë³âñüêèé Â³êòîð ßêîâè÷, 
4, êîëãîñïí., óêð., 01.10.1932, 
íåâ³äîìà
Äîíåíêî Ïåòðî Àðòåìîâè÷, 1, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 22.07.1932, 
áðîíõ³ò
²âàíîâ ªëèñåé Ïèëèïîâè÷, 
55, êîëãîñïí., óêð., 03.08.1932, 
ìàëÿð³ÿ
Íå÷åïóðåíêî Íàñòÿ Ñèäîð³âíà, 
42, îäíîîñ³áí., óêð., 10.10.1932, 
íåâ³äîìà

Ïðèëóöüêèé Ïåòðî Àðñåíò³éîâè÷, 
23, êîëãîñïí., óêð., 30.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â, ì³çê³â
Ñèäîðåíêî Ïàëàæêà 
Îïàíàñ³âíà, 2 ì., êîëãîñïí., 
íå âêàç., 07.11.1932, çàïàëåííÿ 
ìîçêîâèõ îáîëîíîê 
Ñîëîâåé Òèìîô³é 
Âîëîäèìèðîâè÷, 42, êîëãîñïí., 
óêð., 17.11.1931, òóáåðêóëüîç

Òèùåíêî ²âàí Ñåìåíîâè÷, 30, 
êîëãîñïí., óêð., 18.07.1932, âáèòèé
Òêà÷åíêî Ãàííà Ôåäîð³âíà, 3, 
îäíîîñ³áí., óêð., 21.06.1932, ê³ð
Õðàïà÷ ²âàí Ëàð³îíîâè÷, 6 ì., 
ðîá³òí., óêð., 04.04.1932, íåâ³äîìà
Ùèðáèíà Òèõîí ßëèñåéîâè÷, 
31, êîëãîñïí., óêð., 30.01.1932, 
òóáåðêóëüîç

Ìàêñèì³âñüêà ñ³ëüðàäà

Àâäººíêî Ãåðàñèì ª., 73, íå 
âêàç., óêð., 09.10.1933, íå âêàç.
Àâäººíêî Êàòðÿ Êàðï³âíà, 
63, êîëãîñïí., óêð., 15.08.1933, 
íåâ³äîìà
Àâä³ºíêî ²âàí Îíèñèìîâè÷, 
10, êîëãîñïí., óêð., 26.07.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Àíòîíåíêî Òàìàðà Êóïð³ÿí³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 02.09.1932, ïðîíîñ
Áàëü Ïàðàñêà Ô., 95, îäíîîñ³áí., 
óêð., 29.04.1932, ñòàð³ñòü
Áåçêîøíà Ïàðàñêà Îëåêñ³¿âíà, 
22, îäíîîñ³áí., óêð., 02.05.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Áîäðîâ Àíàòîë³é Ïðîêîïîâè÷, 
5 ì., êîëãîñïí., óêð., 13.03.1933, 
íåâ³äîìà
Áîíäàðåíêî Ìèêîëà Îëåêñ., 17, 
êîëãîñïí., óêð., 01.02.1932, òèô
Áóáë³é Ãàâðèëî Ãðèãîðîâè÷, 
42, îäíîîñ³áí., óêð., 10.05.1933, 
òóáåðêóëüîç
Áóäê³í ²âàí Âàñèëüîâè÷, 75, 
êóðêóëü, óêð., 21.06.1933, ñòàð³ñòü
Áóäíÿê Ìàð³ÿ ßêèì³âíà, 75, 
êîëãîñïí., óêð., 01.05.1933, ñòàð³ñòü
Âàêóëåíêî ²âàí Ãàâðèëîâè÷, 
24, îäíîîñ³áí., óêð., 06.03.1932, 
íåâ³äîìà
Âàêóëåíêî Îëåñü ²âàíîâè÷, 64, 
êîëãîñïí., óêð., 24.05.1932, ñòàð³ñòü
Âàêóëåíêî Ôåäîò ²âàíîâè÷, 
60, êîëãîñïí., óêð., 08.07.1933, 
îòðóºííÿ
Âèñîöüêèé Îëåêñ³é Ãðèãîðîâè÷, 
4 ì., êîëãîñïí., óêð., 05.06.1932, 
íåâ³äîìà
Âîëîâîäåíêî Óëèòà Ïàâë³âíà, 
85, êîëãîñïí., íå âêàç., 14.08.1932, 
ñòàð³ñòü
Âîëîâîäåíêî Òåðåøêî 
Ãðèãîðîâè÷, 63, êîëãîñïí., óêð., 
24.05.1932, ñòàð³ñòü

Âîëîâîäåíêî ßâäîõà ²âàí³âíà, 
64, êîëãîñïí., óêð., 24.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Âîëüîäåíêî Îêñàíà Ïåòð³âíà, 
82, îäíîîñ³áí., óêð., 29.08.1933, 
íåâ³äîìà
Ãåðóñ Âàëåíòèíà Îìåëüê³âíà, 
9, êîëãîñïí., óêð., 02.05.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ãåðóñ Ãðèöüêî Ñòåïàíîâè÷, 49, 
êîëãîñïí., óêð., 01.02.1932, íå 
âêàç.
Ãåðóñ Ïåòðî ²ëüêîâè÷, 35, 
êîëãîñïí., óêð., 25.07.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ãîëîâêî Â³êòîð Îëåêñ³éîâè÷, 
9 ì., êîëãîñïí., óêð., 12.02.1933, 
íåâ³äîìà
Ãîëîâêî Äàâèä Ìàðêîâè÷, 79, 
êîëãîñïí., óêð., 15.12.1932, ñòàð³ñòü
Ãîóäíÿê Îêñàíà Ôåäîð³âíà, 
31, îäíîîñ³áí., óêð., 25.12.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Äåðåâñüêèé Ïàâëî ²âàíîâè÷, 
12, êîëãîñïí., óêð., 10.07.1933, 
íåðîçá.
Äèðä³âêà Ãðèöüêî Ìèõàéëîâè÷, 
7, êîëãîñïí., óêð., 18.10.1932, 
íåâ³äîìà
Ä³âèðåíêî Ãðèöüêî 
Ìàêñèìîâè÷, 13, îäíîîñ³áí., 
óêð., 15.08.1932, òóáåðêóëüîç
Ä³äóñü Ìèõàéëî Ìóñ³éîâè÷, 
4 ì., êîëãîñïí., óêð., 04.04.1932, 
íåâ³äîìà
Äîíåöü Ëåâêî Ñèäîðîâè÷, 68, 
îäíîîñ³áí., óêð., 29.08.1932, 
ñòàð³ñòü
Äðà÷åâñüêèé ²âàí Àêà(?), 19, 
îäíîîñ³áí., óêð., 21.05.1932, 
ïàðàë³÷ ç äèòèíñòâà
Çàºöü ²âàí Àíäð³éîâè÷, 32, 
êîëãîñïí., óêð., 06.05.1932, 
òóáåðêóëüîç

²ùåíêî Ìèêîëà Ãðèãîðîâè÷, 4, 
ðîá³òí., óêð., 25.11.1932, äèôòåð³ÿ
Êâàñ Ãðèöüêî Âàñèëüîâè÷, 
31, ñëóæá., óêð., 30.07.1933, 
òóáåðêóëüîç
Êîðîëü ªâãåí Àíäð³éîâè÷, 
5 ì., êîëãîñïí., óêð., 18.09.1932, 
íåâ³äîìà
Êîðïåíêî Ãðèöüêî Ìèõàéëîâè÷, 
6, êîëãîñïí., óêð., 20.06.1932, 
íåâ³äîìà
Êîñòåíêî Âîëîäèìèð 
Ôåäîñ³éîâè÷, 1, êîëãîñïí., óêð., 
27.09.1932, íåâ³äîìà
Êîñòåíêî Ãàííà Ê³íäðàò³âíà, 27, 
êîëãîñïí., óêð., 08.05.1933, êàòàð 
øëóíêà
Êî÷àòîâà Ðà¿ñà Àíäð³¿âíà, 1 
òèæ., êîëãîñïí., óêð., 11.06.1932, 
íåâ³äîìà
Êðàâ÷åíêî Íàä³ÿ Ãðèãîð³âíà, 
78, êîëãîñïí., óêð., 05.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Ëèòóí Ìèêîëà ²ëë³÷, 4 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 27.01.1932, íåâ³äîìà
Ìàêñèøêî ²âàí Ïàíüêîâè÷, 
10 ì., êîëãîñïí., óêð., 01.09.1932, 
íå âêàç.
Ìàòþõà Ôåä³ð Ñàâè÷, 1 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 01.01.1932, 
íåâ³äîìà
Ï³ñîöüêèé Ãðèöüêî ßêèìîâè÷, 
1 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 03.06.1932, 
íåâ³äîìà
Ñàâåíêî Â³ðà Äìèòð³âíà, 11 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 01.01.1932, 
íåâ³äîìà
Ñàâåíêî Íàòàëêà Íèêèôîð³âíà, 
78, êîëãîñïí., óêð., 29.12.1933, 
íåâ³äîìà
Ñóðëî Îëÿíà Àâä., 57, êîëãîñïí., 
óêð., 29.08.1933, íåâ³äîìà
Ñóõàöüêà ªâãåí³ÿ Ïåòð³âíà, 1, 
ðîá³òí., óêð., 18.11.1932, íåâ³äîìà
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Òàðàñåíêî Îëåíà (Îëåêñ) 
Ñàâ³âíà, íå âêàç., íå âêàç., íå 
âêàç., 25.11.1933, íå âêàç.
Òêà÷åíêî Îëåíà Íàóì³âíà, 
9 ì., êîëãîñïí., óêð., 19.12.1933, 
íåâ³äîìà
Òêà÷åíêî Ìàð³ÿ Íàóì³âíà, 
4, êîëãîñïí., óêð., 05.12.1933, 
íåâ³äîìà

Òîï÷³é Âîëîäèìèð 
Êîñòÿíòèíîâè÷, 1, íå âêàç., óêð., 
08.09.1932, íåâ³äîìà
Òîï÷³é Ìàð³ÿ Ôåäîò³âíà, 24, 
êîëãîñïí., óêð., 09.07.1933, 
îòðóºííÿ
Ôåëåíêî Âîëîäèìèð Îê., 54, 
êîëãîñïí., óêð., 14.10.1932, íå 
âêàç.

Ôåëåíêî Ïð³ñüêà Ãîðä³¿âíà, 
69, êîëãîñïí., óêð., 01.01.1933, 
ñèá³ðñüêà âèðàçêà
Õîëîä Âëàäèñëàâ Ñòåïàíîâè÷, 
1, íå âêàç., óêð., 25.03.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
×åáåðêî Ãàííà Ìèòðîôàí³âíà, 
1, íå âêàç., óêð., 16.12.1932, 
íåâ³äîìà

Ìàòâ³¿âñüêà ñ³ëüðàäà

Àõ³íüêà Àíàí³é Ñåðã³éîâè÷, 36, 
ðîá³òí., óêð., 06.11.1932, ñèá³ðñüêà 
âèðàçêà
Áîé÷åíêî Ìèõàéëî ²ëë³÷, 
25, ðîá³òí., óêð., 23.04.1933, 
íåùàñíèé âèïàäîê
Ãîðîáåöü Îìåëÿí Ñåìåíîâè÷, 
40, êîëãîñïí., óêð., 01.08.1932, 
òðàâìà í³ã
Ãðåäàñîâà Ë³ä³ÿ Ôåäîò³âíà, 
8 ì., êîëãîñïí., óêð., 15.08.1933, 
çàïàëåííÿ âíóòð³øí³õ îðãàí³â
Äîâáíÿ Äåìèä Ïåòðîâè÷, 49, 
ðîá³òí., óêð., 06.03.1933, âèñèïíèé 
òèô

Êëåïåíêî Êèðèëî ªâäîêèìîâè÷, 
74, íå âêàç., óêð., 30.07.1933, 
ñòàð³ñòü
Êðèãèí Îëåêñ³é Ïåòðîâè÷, 
2 ì., êîëãîñïí., ðîñ., 19.09.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ìàêîâñüêèé Àíàí³é Ôåäîðîâè÷, 
33, îäíîîñ³áí., óêð., çàõâîðþâàííÿ 
ñåðöÿ
Ìàðêîâ Ñàâà Ìàðêîâè÷, 79, 
êîëãîñïí., óêð., 04.07.1933, 
ñòàð³ñòü
Ì³æ³ð³öüêèé ²ëëÿ Ôåäîðîâè÷, 
20, ðîá³òí., óêð., 11.05.1933, 
òóáåðêóëüîç êèøîê

Îë³éíèê Ãðèãîð³é ²ëë³÷, 8, 
ðîá³òí., óêð., 29.09.1932, íåâ³äîìà
Óøàêîâ Â³êòîð Ôåäîðîâè÷, 
1 ì., êîëãîñïí., óêð., 26.04.1933, 
íåâ³äîìà
Õîðîëà Âàëåíòèíà 
Îëåêñàíäð³âíà, 3, ðîá³òí., óêð., 
26.12.1933, íåâ³äîìà
Õðèñòè÷ Àíäð³é Ãðèãîðîâè÷, 
30, êîëãîñïí., óêð., 12.06.1933, 
àâòîêàòàñòðîôà
Õóïàâêà Ìèêîëà Ìåôîä³éîâè÷, 
8, ðîá³òí., óêð., 11.09.1932, 
àâòîêàòàñòðîôà

Ìèêîëüñüêà ñ³ëüðàäà

Áëîõà ²âàí Âàñèëüîâè÷, 62, 
êîëãîñïí., óêð., 29.03.1932, êàòàð 
øëóíêà
Âàãàí Ìàðôà ²âàí³âíà, 50, 
êîëãîñïí., óêð., 03.05.1932, 
òóáåðêóëüîç
Âñåâåöü Ë³çà Ãóñòàâ³âíà, 1, 
ðîá³òí., í³ì.,10.02.1932, áðîíõ³ò
Ãàëüöîâà Ïàëàãåÿ ²ëë³âíà, 
18, êîëãîñïí., ðîñ., 28.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãðå÷êî Ãðèöüêî Ïåòðîâè÷, 
18, êîëãîñïí., óêð., 22.01.1932, 
òóáåðêóëüîç ê³ñòîê
Ãðèíåíêî Âîëîäèìèð 
Âàñèëüîâè÷, 8 ì., ðîá³òí., óêð., 
12.03.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãðóøà Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷, 1, 
ðîá³òí., óêð., 16.09.1932, âèðàçêà 
ãîëîâè
Äÿòëîâ Âàëåíòèí Ôåäîòîâè÷, 
2, ðîá³òí., óêð., 30.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
²ñàôåíêî Òèìîô³é ²âàíîâè÷, 
78, êîëãîñïí., ðîñ., 12.03.1932, 
ñòàð³ñòü
²ñàä÷åíêî Êèëèíà ²âàí³âíà, 
82, êîëãîñïí., óêð., 03.01.1932, 
ñòàð³ñòü

Êàðïóê Êàë³ñòðàò Ïàâëîâè÷, 
65, êîëãîñïí., óêð., 22.10.1931, 
ïàðàë³÷
Êàðïóõ ²âàí Ñåðã³éîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 04.12.1932, 
äèôòåð³ÿ
Êîêîéëî Âåêëà Ëàçàð³âíà, 
50, êîëãîñïí., óêð., 26.03.1932, 
îïåðàö³ÿ
Ëåíü Í³íà ²âàí³âíà, 4, êîëãîñïí., 
óêð., 18.12.1932, äèôòåð³ÿ
Ëèñåíêî Ç³íà¿äà Ïðîêîï³¿âíà, 
3, êîëãîñïí., óêð., 09.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëèñåíêî Ïàâëî Ïðîêîï³éîâè÷, 
7, êîëãîñïí., óêð., 06.11.1932, 
ñêàðëàòèíà
Ìèõåéëèñ Ìèêîëà 
Àíäð³éîâè÷, 4, ðîá³òí., í³ì. 
18.05.1932, ãðèï
Ìîíòåéí Àëüáåðò Åäóàðäîâè÷, 
83, ðîá³òí., í³ì., 30.05.1932, 
ïîâ³øåííÿ
Ìóíòÿí Ïàðàñêà Äåìèä³âíà, 
38, êîëãîñïí., óêð., 08.06.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ïåäàê Áîðèñ Ñåìåíîâè÷, 5 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 02.07.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»

Ïîëîâèíêèíà Âàðâàðà 
Òèìîô³¿âíà, 18, ðîá³òí., ðîñ., 
25.12.1932, ÷åðåâíèé òèô
Ïîëîâèíêèíà Íàòàë³ÿ 
Òèìîô³¿âíà, 16, ðîá³òí., ðîñ., 
11.11.1932, ÷åðåâíèé òèô
Ïîïîâ Êóçüìà Ïîðôèð³éîâè÷, 
25, êîëãîñïí., óêð., 12.07.1932, 
êàòàð øëóíêà
Ñîëîäîâíèê Îêñåíò³é 
Ãåðàñèìîâè÷, 68, êîëãîñïí., óêð., 
29.08.1932, ïðîñòóäà
Òîâñòîíîñ Ãàâðèëî Ìóñ³éîâè÷, 
62, ðîá³òí., óêð., 02.03.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òóðê³íà Âàëåíòèíà Ìèêîëà¿âíà, 
3 òèæ., ðîá³òí., óêð., 05.05.1932, 
íåâ³äîìà
Öàéãåð Ôðèäà Ìèêîëà¿âíà, 3 
òèæ., ðîá³òí., í³ì., 13.07.1932, 
íåâ³äîìà
Öèãàíêî Êëàâà Ãàâðèë³âíà, 2 ì., 
ðîá³òí., óêð., 15.11.1932, íåâ³äîìà
Øåâ÷åíêî Ìàð³ÿ ßê³âíà, 17, 
íå âêàç., íå âêàç., 16.06.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ùåðáàòþê Âîëîäèìèð 
Ìèõàéëîâè÷, 1 ì., êîëãîñïí., 
óêð., 06.11.1932, íåäîíîøåíèé
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Ìèðîëþá³âñüêà ñ³ëüðàäà

Êîçà Ìèõàéëî Ìèõàéëîâè÷, 
37, êîëãîñïí., óêð., 14.06.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ìèêîëàºíêî ßê³â Òàðàñîâè÷, 
3, êîëãîñïí., óêð., 02.07.1933, íå 
âêàç.
Ì³ùåíêî Äåíèñ Êëèìîâè÷, 
70, êîëãîñïí., óêð., 29.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Ì³ùåíêî Êîðí³é Éîñèïîâè÷, 70, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 20.06.1933, íå 
âêàç.

Ñàâåíêî ²âàí Àðõèïîâè÷, 49, 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.06.1933, 
íåâ³äîìà
Ñêîðèíà ßëèñåé Ïàâëîâè÷, 53, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 25.06.1933, 
íåâ³äîìà
Ñêðèïíèê Àíàòîë³é ²âàíîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 06.10.1933, 
íåâ³äîìà
Ñêðèïíèê Ìàð³ÿ Ãàâðèë³âíà, 
5, êîëãîñïí., óêð., 04.07.1933, íå 
âêàç.

Ñêðèïíèê ²âàí Ãàâðèëîâè÷, 7, 
êîëãîñïí., óêð., 06.07.1933, íå 
âêàç.
Ñìîëà Îëåêñàíäðà ²âàí³âíà, 
15, êîëãîñïí., óêð., 03.07.1933, íå 
âêàç.
Ñìîëà Íàñòÿ Ãàâðèë³âíà, 79, 
êîëãîñïí., óêð., 01.07.1933, 
ñòàð³ñòü

Ìèõàéë³âñüêà ñ³ëüðàäà

Ñòåøåíêî Ôåä³ð Ñàâè÷, 4, 
îäíîîñ³áí., óêð., 25.12.1933, íå 
âêàç.

Ìèõàéëî-Ëóêàø³âñüêà ñ³ëüðàäà

Àâðàâ'ÿí ²âàí Ñòåïàíîâè÷, 75, íå 
âêàç., óêð., 08.05.1933, íå âêàç.
Áàáåíêî Ãåîðã³é Ïàâëîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 01.09.1932, íå 
âêàç.
Áàáåíêî Äàíèëî Ëóê’ÿíîâè÷, 
110, êîëãîñïí., óêð., 01.06.1933, 
íå âêàç.
Áàáåíêî Æîðæ Îëåêñ³éîâè÷, 
5 ì., ðîá³òí., óêð., 27.10.1932, 
íåâ³äîìà
Áàáåíêî Çîÿ Éîñèï³âíà, 1 ì., íå 
âêàç., óêð., 07.12.1933, íå âêàç.
Áàáåíêî Ïàðàñêà ßê³âíà, 48, 
êîëãîñïí., óêð., 19.07.1933, íå 
âêàç.
Á³ëèé Àíòîí ²âàíîâè÷, 45, 
ðîá³òí., óêð., 21.02.1933, íå âêàç.
Áóãàºíêî Íàòàëêà Âàñèë³âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 27.07.1933, íå 
âêàç.
Áóãàºíêî Òðîõèì Ôåäîðîâè÷, 
38, êîëãîñïí., óêð., 09.04.1932, íå 
âêàç.
Áóëêà Ãàííà Îìåëÿí³âíà, 50, 
êîëãîñïí., óêð., 05.05.1933, íå 
âêàç.
Áóëêà Ãàííà Ïèëèï³âíà, 40, 
êîëãîñïí., óêð., 21.09.1932, íå 
âêàç.
Áóðêà Àíäð³é Ïåòðîâè÷, 42, 
êîëãîñïí., óêð., 21.09.1932, íå 
âêàç.
Âîëîõ Ñèä³ð Ãîðä³éîâè÷, 73, 
êîëãîñïí., óêð., 01.01.1932, 
ñòàð³ñòü
Ãîí÷àðåíêî ªâãåí Ìóñ³éîâè÷, 
69, ðîá³òí., óêð., 23.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äðîá'ÿçêî Îëåêñ³é ²îâè÷, 53, 
ðîá³òí., óêð., 13.06.1933, íå âêàç.

Çàõàð÷åíêî Âàëåíòèíà 
Îëåêñàíäð³âíà, 1, îäíîîñ³áí., 
óêð., 29.06.1933, íå âêàç.
Ç³ìåíêî Àíàòîë³é Îñèïîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 01.09.1933, íå 
âêàç.
²ùåíêî Ìóñ³é Ëàð³îíîâè÷, 48, 
ðîá³òí., óêð., 02.04.1933, íå âêàç.
Êðèâåíêî Ìèõàéëî 
Ìèõàéëîâè÷, 26, ðîá³òí., óêð., 
06.04.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êð³ïêà Ìàð³ÿ Ìàêñèì³âíà, 
69, ñëóæá., óêð., 04.03.1932, 
ñòàð³ñòü
Êð³ïêèé ²âàí Àðòåìîâè÷, 42, 
êîëãîñïí., óêð., 11.05.1933, íå 
âêàç.
Êóë³ø Ñòåïàí Ôåäîðîâè÷, 23, 
êîëãîñïí., óêð., 05.05.1932, íå 
âêàç.
Êóíèöÿ Ìèêîëà Íèêèôîðîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 07.04.1932, íå 
âêàç.
Ëèâàäíèé Ãðèãîð³é Ñîôîíîâè÷, 
40, êîëãîñïí., óêð., 06.07.1932, íå 
âêàç.
Ëèâàäíèé Ñîôîí ßâäîêèìîâè÷, 
82, íå âêàç., óêð., 17.10.1933, íå 
âêàç.
Ëèòâèíåíêî Âîëîäèìèð ßêîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 21.07.1933, íå 
âêàç.
Ëèòâèíåíêî Òèõîí ßêîâè÷, 
61, ñëóæá., óêð., 07.07.1932, 
ñòàð³ñòü
Ìàðòèíåíêî Óñòÿ ²âàí³âíà, 
58, êîëãîñïí., óêð., 16.08.1932, 
ñèá³ðñüêà âèðàçêà
Îáåëèöü Æîðæ Âîëîäèìèðîâè÷, 
3, êîëãîñïí., óêð., 01.01.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»

Îñòàïåíêî Ìàð³ÿ Äàíèë³âíà, 
55, êîëãîñïí., óêð., 14.07.1933, íå 
âêàç.
Îñòàïåíêî Îëüãà Ñèäîð³âíà, 
10 ì., íå âêàç., óêð., 14.05.1933, íå 
âêàç.
Ïèðèë³òêà Ôåä³ð Ìèõàéëîâè÷, 
96, ³íâàë³ä, óêð., 17.04.1933, íå 
âêàç.
Ïîêîòèëî Ìàð³ÿ Êîðí³¿âíà, 28, 
ðîá³òí., óêð., 18.05.1932, íå âêàç.
Ïøèíèøíèé Âàñèëü Ïèëèïîâè÷, 
63, ðîá³òí., óêð., 28.07.1933, íå 
âêàç.
Ð³çíè÷åíêî Ëóêåð³ÿ íå âêàç., 
45, êîëãîñïí., óêð., 27.11.1933, íå 
âêàç.
Ð³çíè÷åíêî íå âêàç. Ëóêè÷, 80, 
êîëãîñïí., óêð., 17.07.1933, íå 
âêàç.
Ðîìàí÷óê Â³òàë³é Áîðèñîâè÷, 
10 ì., ðîá³òí., óêð., 01.05.1932, íå 
âêàç.
Ðîìàí÷óê Êàòðÿ Àâòîíîì³âíà, 
3, êîëãîñïí., óêð., 03.09.1933, íå 
âêàç.
Ðîìàí÷óê Ìèêîëà 
Îëåêñàíäðîâè÷, 7 ì., êîëãîñïí., 
óêð., 30.11.1931, «ìëàäåí÷åñêîå»
Ðîìàí÷óê Îìåëÿí Ìàêñèìîâè÷, 
63, íå âêàç., óêð., 21.03.1933, íå 
âêàç.
Ðîìàí÷óê Ñåêëåòà Ïåòð³âíà, 
81, êîëãîñïí., óêð., 07.04.1933, íå 
âêàç.
Ñåìåí÷åíêî Ôåäîðà Ïàâë³âíà, 
56, íå âêàç., óêð., 07.08.1932, 
ïîðîê ñåðöÿ
Ñèþºâà ßâäîõà Ïåòð³âíà, 30, 
êîëãîñïí., óêð., 25.05.1933, íå 
âêàç.
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Ñîêîë Ãàííà Ïåòð³âíà, 65, 
ðîá³òí., óêð., 16.05.1932, íå âêàç.
Ñóøêî Óëèòà Ìèõàéë³âíà, 
60, êîëãîñïí., óêð., 13.01.1932, 
çàïàëåííÿ ìîçêó

Òðàâÿí Ãðèãîð³é Àðòåìîâè÷, 
62, êîëãîñïí., óêð., 26.02.1932, 
çàõâîðþâàííÿ ñåðöÿ
Öåöíà Ïåòðî ²âàíîâè÷, 53, 
ðîá³òí., óêð., 01.10.1933, íå âêàç.

Þíàöüêèé ²âàí Ðîìàíîâè÷, 8 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 11.09.1932, íå 
âêàç.

Àâäººâà Òåòÿíà Ìîéñå¿âíà, 13, 
êîëãîñïí., óêð., 18.11.1932, íå 
âêàç.

Áèëèìåíêî Êèëèíà Àôàíàñ³¿âíà, 
9 ì., êîëãîñïí., óêð., 09.09.1932, 
íå âêàç.

Áî÷êîâñüêà Îëüãà ²âîí³âíà, 
5 ì., êîëãîñïí., óêð., 12.08.1932, 
íåâ³äîìà

Íîâîâàñèë³âñüêà ñ³ëüðàäà

Áàáåíêî Âîëîäèìèð 
Ñâèðèäîâè÷, 2, êîëãîñïí., óêð., 
10.09.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âîñêîáîé Ìàð³ÿ Ïàâë³âíà, 8 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 31.07.1933, íå âêàç.
Ãîëîâàõà Àíäð³é Ðîìàíîâè÷, 
7 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 03.08.1933, 
íå âêàç.
Ä³äåíêî Îëüãà Þë³¿âíà, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 09.04.1933, 
íåâ³äîìà

Äóáîâà Íàä³ÿ ßê³âíà, 2, êóðêóëü, 
óêð., 26.03.1933, íåâ³äîìà
Äÿ÷åíêî Ñâèðèä ²âàíîâè÷, 45, 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.05.1933, íå 
âêàç.
Äÿ÷åíêî Ëàçàð Ëóê’ÿíîâè÷, 45, 
îäíîîñ³áí., óêð., 22.06.1933, íå 
âêàç.
Ïðîøèí Ïåòðî ²ëë³÷, 42, 
êîëãîñïí., óêð., 29.03.1933, 
íåâ³äîìà

Ñåçîíåíêî Êóçüìà Ðîä³îíîâè÷, 
43, îäíîîñ³áí., óêð., 28.06.1933, 
íå âêàç.
Òàëîâàõà Ðîìàí Ðîìàíîâè÷, 
4, îäíîîñ³áí., óêð., 06.05.1933, 
íåâ³äîìà
Øàáàëü Âîëîäèìèð Ïåòðîâè÷, 
2, ðîá³òí., óêð., 05.11.1933, íå 
âêàç.

Íîâîãóïàë³âñüêà ñ³ëüðàäà

Àðõèïåíêî Ôåäîðà Àðõèï³âíà, 
23, íå âêàç., óêð., 17.04.1933, 
òóáåðêóëüîç
Áàëèêà Ïåòðî ²âàíîâè÷, íå âêàç., 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 19.06.1933, 
íå âêàç.
Á³ëîóñîâà ªâäîê³ÿ Äîðîô³¿âíà, 
87, êîëãîñïí., óêð., 21.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Áîðñóê Êîñòü Ñàëèâîíîâè÷, 
46, êîëãîñïí., óêð., 21.01.1933, 
íåâ³äîìà
Áðèäèõèíà Ïàðàñêà 
Ñòåôàí³âíà, íå âêàç., íå âêàç., íå 
âêàç., 20.06.1933, íå âêàç.
Áóäèëêà Îäàðêà ²âàí³âíà, 84, íå 
âêàç., óêð., 03.06.1933, íå âêàç.
Âîðîáéîâ Ìèõàéëî Ñòåïàíîâè÷, 
57, êîëãîñïí., íå âêàç., 01.10.1933, 
íå âêàç.
Ãèðÿ Ãðèöüêî Âàñèëüîâè÷, 54, 
íå âêàç., íå âêàç., 02.04.1933, íå 
âêàç.
Äâîðåöüêà Ìàð³ÿ Ëàçàð³âíà, 58, 
íå âêàç., íå âêàç., 18.10.1933, íå 
âêàç.
ªâòóøåíêî Êàëåíèê 
Ãðèãîðîâè÷, íå âêàç., íå âêàç., íå 
âêàç., íå âêàç.
ªâòóøåíêî Îëÿíà Ãíàò³âíà, 55, 
êîëãîñïí., óêð., 22.03.1933, íå âêàç.
Çàõàð÷åíêî Êàðïî Ïåòðîâè÷, 
38, êóñòàð, íå âêàç., 22.05.1933, íå 
âêàç.
Êëèìåí ²âàí Ïèëè÷, 7 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 01.05.1933, íå 
âêàç.

Êëî÷êî Ñåìåí Ôàäåéîâè÷, 
58, íå âêàç., óêð., 11.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â, òóáåðêóëüîç
Ëÿíü Ïàâëî Ìèõàéëîâè÷, 17, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 17.06.1933, íå 
âêàç.
Ìèõàéëîâñüêà Êèëèíà 
Ìèðîí³âíà, 85, êîëãîñïí., íå 
âêàç., 29.11.1933, ñòàð³ñòü
Íåñâàò Ïîë³íà íå âêàç., 63, 
êîëãîñïí., óêð., 16.03.1933, íå 
âêàç.
Íå÷åïîðåíêî Ãðèöüêî 
Ñòåïàíîâè÷, 67, íå âêàç., íå 
âêàç., 13.06.1933, íå âêàç.
Íè÷èïîð³é Ãîðïèíà íå âêàç., 
90, êîëãîñïí., óêð., 21.01.1933, íå 
âêàç.
Îãëóì Êèìàë ×èìàë, 4, íå âêàç., 
öèãàí, 28.11.1933, çàñòóäà
Îãëóì Ñàìåò Êèìàëîâè÷, 2, 
íå âêàç., öèãàí, 30.12.1933, íå 
âêàç.
Îõèíüêî Ôåêëà Êîðí³¿âíà, 85, íå 
âêàç., óêð., 05.06.1933, íå âêàç.
Ïàíàñåíêî Äåìèä ²ëë³÷, 62, íå 
âêàç., íå âêàç., 21.05.1933, íå 
âêàç.
Ïåðåêðåñò ªâäîê³ÿ 
Ìèòðîôàí³âíà, 79, êîëãîñïí., íå 
âêàç., 03.04.1933, íå âêàç.
Ï³äçþáàí Ìèêîëà Ìèêèòîâè÷, 
8, êîëãîñïí., óêð., 17.01.1933, 
íåâ³äîìà
Ï³äçþáàí Îëåê. Îëåê., íå âêàç., 
êîëãîñïí., íå âêàç., 13.03.1933, íå 
âêàç.

Ñ³ðîóõ Ãàííà Ïèëèï³âíà, 2, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 01.04.1933, íå 
âêàç.
Ñ³ðîóõ Îëåíà Àíäð³¿âíà, 53, 
êîëãîñïí., óêð., 30.03.,1933, 
âîäÿíêà
Ñëèïêî Ìèõàéëî ²âàíîâè÷, 53, 
íå âêàç., íå âêàç., 22.06.1933, íå 
âêàç.
Ñëèïêî Ïåòðî ²âàíîâè÷, 37, 
îäíîîñ³áí., óêð., 12.04.1933, íå 
âêàç.
Ñë³ïêî ßê³â Þõèìîâè÷, 32, íå 
âêàç., íå âêàç., 15.09.1933, íå 
âêàç.
Òàðàñåíêî Îëåêñ³é Ãðèãîðîâè÷, 
35, êîëãîñïí., íå âêàç., 01.07.1933, 
íåâ³äîìà
Òêà÷åâ Ñòåïàí Ñåìåíîâè÷, 3, íå 
âêàç., óêð., 20.05.1933, íå âêàç.
Òîðáà Ãàííà Ñâèðèä³âíà, 1 òèæ., 
íå âêàç., íå âêàç., 21.04.1933, íå 
âêàç.
Ôèñóí Ïàëàæêà Âëàñ³âíà, 
65, êîëãîñïí., óêð., 14.03.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ôèñóí Õâåñüêà Ïà(?), 55, 
êîëãîñïí., óêð., 22.03.1933, 
íåâ³äîìà
Ôèñóí Õðèñòÿ Ëàçàð³âíà, 74, íå 
âêàç., óêð., 28.06.1933, íå âêàç.
×åðíÿê Â³êòîð Ãðèãîðîâè÷, 
6 ì., êîëãîñïí., óêð., 18.03.1933, 
íåâ³äîìà

Íîâîìèðãîðîäñüêà ñ³ëüðàäà
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Ãóæâà Òðîõèì Êîñòÿíòèíîâè÷, 
54, êîëãîñïí., óêð., 07.12.1932, íå 
âêàç.
Ä³éêóí Ìàêñèì Éîñèïîâè÷, 64, 
êîëãîñïí., óêð., 19.03.1932, íå 
âêàç.
²âàùåíêî Ìèêîëà Ïåòðîâè÷, 
2 ì., êîëãîñïí., óêð., 13.08.1932, 
íå âêàç.
Êîðêè÷åíêî Âîëîäèìèð 
Ìèêîëàéîâè÷, 2 ì., êîëãîñïí., 
óêð., 29.01.1932, íå âêàç.
Êóçüìåíêî Íèêèôîð Îëåêñ., 
60, êîëãîñïí., óêð., 27.02.1932, íå 
âêàç.
Êó÷åð Íàñòÿ Äàíèë³âíà, 80, 
êîëãîñïí., óêð., 12.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Ìàíçåíêî Ãàðàñèì Ãîðä³éîâè÷, 
62, êîëãîñïí., óêð., 14.11.1932, íå 
âêàç.

Ìèêîëàºíêî Òàìàðà Äìèòð³âíà, 
9 ì., êîëãîñïí., óêð., 24.05.1932, 
íå âêàç.
Ìîñêîâêà Àíòîí³íà ªãîð³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 07.10.1932, íå 
âêàç.
Îâ÷àðåíêî Ç³íà¿äà Þõèì³âíà, 
15, äí., îäíîîñ³áí., óêð., 
29.09.1932, íå âêàç.
Îâ÷àðåíêî Îëÿíà Ôåäîò³âíà, 
31, íå âêàç., óêð., 14.09.1932, íå 
âêàç.
Îãëó Òîòàé Ãàñàíîâè÷, 21, íå 
âêàç., íå âêàç., 25.03.1932, íå 
âêàç.
Îñòàøêî Âàñèëü Ñåìåíîâè÷, 
19, êîëãîñïí., óêð., 08.03.1932, íå 
âêàç.
Ïîëÿêîâ Âàñèëü Êàðïîâè÷, 20, 
êîëãîñïí., óêð., 16.10.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ

Ïîòóïàéëåíêî Â³êòîð 
Îëåêñàíäðîâè÷, 8 ì., îäíîîñ³áí., 
óêð., 07.07.1932, íåâ³äîìà
Ðîìàíåíêî ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 
70, êîëãîñïí., óêð., 08.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñ³ðèê Îëåêñàíäðà Ñòåïàí³âíà, 
5, êîëãîñïí., óêð., 10.11.1932, íå 
âêàç.
Òèìîøåíêî Óëÿíà ßê³âíà, 38, 
îäíîîñ³áí., óêð., 09.01.1933, 
òóáåðêóëüîç
Öèìáàë Ñîô³ÿ Ìèõàéë³âíà, 19, 
êîëãîñïí., óêð., 16.12.1932, íå 
âêàç.
×îðòîê Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 37, 
êîëãîñïí., óêð., 05.10.1932, íå 
âêàç.
Øïàê Îëåêñàíäðà Ñîôðîí³âíà, 
9, êîëãîñïí., óêð., 10.09.1932, íå 
âêàç.

Ïåòðî-Ìèõàéë³âñüêà ñ³ëüðàäà

Áóäêà Íàä³ÿ Ôåäîò³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 02.07.1932, ê³ð
Áóðñóê Ëþáîâ Äàíèë³âíà, 8 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 07.08.1932, íå âêàç.
Ãîðüêîâèé Ìèêîëà Òðîõèìîâè÷, 
38, êîëãîñïí., óêð., 10.11.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ãóðáàí Ãàííà Ìèòðîôàí³âíà, 
18, êîëãîñïí., óêð., 10.02.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Ãóðáàí Ìèêîëà Êóçüìîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 12.08.1932, ê³ð
Æóðàâåëü Âàññà Ìèí³âíà, 17, 
êîëãîñïí., óêð., 02.02.1932, òèô
Êîñþê Òèì³ø Ìàðêîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 12.07.1932, íå 
âêàç.
Êðîò Îêñàíà Ãðèãîð³âíà, 45, 
êîëãîñïí., óêð., 17.06.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ëàãèá Í³íà Îëåô³ð³âíà, 4 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 10.07.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ëîì³ø Êëàâä³ÿ Òèìîô³¿âíà, 2, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 02.09.1932, íå 
âêàç.
Ëîìîíîñîâ Âàëåíòèíà ²âàí³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 09.07.1932, íå 
âêàç.
Ìàëà Âàëåíòèíà Îëåêñ³³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 14.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Ìàëüîâàíà Â³ðà Ê³íäðàò³âíà, 
5, êîëãîñïí., óêð., 06.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìàëüîâàíèé Ãðèöüêî 
Ê³íäðàòîâè÷, 6 ì., êîëãîñïí., 
óêð., 30.06.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Ìîãèëà¿â Ãðèãîð³é Îëåêñ³éîâè÷, 
5, êîëãîñïí., óêð., 07.07.1932, 
ñêàðëàòèíà
Ìóçèðà Ìèêîëà Ïàâëîâè÷, 4, 
îäíîîñ³áí., óêð., 31.07.1932, ê³ð
Íåâìèâàêà Âàñèëü 
Îëåêñàíäðîâè÷, 1, îäíîîñ³áí., 
óêð., 20.07.1932, ê³ð
Îíóôð³ºíêî Ñåðã³é Ïåòðîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 25.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïàâëåíêî Ìèêîëà Ìàêàðîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 27.07.1932, ê³ð
Ïèâîâàðîâ Ïåòðî Îëåêñ³éîâè÷, 
13, êîëãîñïí., óêð., 25.01.1932, íå 
âêàç.
Ï³êóñ Í³íà Îëåêñàíäð³âíà, 
8 ì., êîëãîñïí., óêð., 23.03.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ñèðäþê Í³íà Äìèòð³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 07.07.1932, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Ñîëîâåé ²âàí ²âàíîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 02.09.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»

Ñîëîâåé Ìàð³ÿ Éîñèï³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 26.06.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ñîëîâåé Ñîô³ÿ Ïàâë³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 13.07.1932, 
ñêàðëàòèíà
Òèìîôººâà Îëåêñàíäðà 
Ïàâë³âíà, 1, êîëãîñïí., óêð., 
19.07.1932, åíòåðèò òîêñè÷íèé
Òêà÷åíêî Àðòåì Ðîìàíîâè÷, 
95, îäíîîñ³áí., óêð., 05.04.1932, 
ñòàð³ñòü
Òêà÷åíêî Ìàðèíà Äàíèë³âíà, 
90, îäíîîñ³áí., óêð., 15.04.1932, 
ñòàð³ñòü
Òîâñòÿíà ªëèçàâåòà 
Ìèêîëà¿âíà, 10, êîëãîñïí., óêð., 
27.04.1932, ìåí³íã³ò
Òîâñòÿíà Ìàëàøêà Êóçüì³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 06.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òîâñòÿíà Íàñòÿ Ãàâðèë³âíà, 
78, êîëãîñïí., óêð., 18.05.1932, 
ñòàð³ñòü
Òîâñòÿíèé Ïàâëî Îëåêñ³éîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 20.10.1932, íå 
âêàç.
Øòåïà ²âàí Äàíèëîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 16.07.1932, ê³ð

Ïåòðî-Ñâèñòóí³âñüêà ñ³ëüðàäà

Àâåðê³í Ìèêîëà Òðîõèìîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 15.10.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå»

Áóøòðóê Îëåêñàíäð 
Âàñèëüîâè÷, 1, êîëãîñïí., óêð., 
10.11.1932, îáêëàä (àíã³íà)

Âåòâèöüêèé Ïåòðî ßêîâè÷, 
16, êîëãîñïí., óêð., 11.07.1932, 
óòîïëåííÿ
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Ãàðêóøà Ïàíêðàò ²âàíîâè÷, 
43, êîëãîñïí., óêð., 20.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãëóøêî Â³ðà Ïàõîì³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 10.07.1933, 
íåâ³äîìà
Ãëóøêî Ãîðïèíà ªâôèì³âíà, 
38, êîëãîñïí., óêð., 05.07.1933, 
íåâ³äîìà
Ãóáåíêî Ôåäîðà ²âàí³âíà, 69, 
êîëãîñïí., óêð., 24.07.1933, ñòàð³ñòü
Äàíîâñüêèé Ìèêîëà 
Ïðîêîïîâè÷, 2 ì., êîëãîñïí., óêð., 
20.06.1932, íåâ³äîìà
Äàöåíêî Ìèêîëà ²ëë³÷, 20, 
äí., êîëãîñïí., óêð., 27.01.1932, 
íåâ³äîìà
Äèáà Í³íà Ïàíô³ë³âíà, 12, 
êîëãîñïí., óêð., 18.06.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Äîáðèí³í Ïèëèï Âàñèëüîâè÷, 
87, êîëãîñïí., óêð., 25.12.1932, 
ñòàð³ñòü
Äîáðèí³íà Êàòåðèíà Ïèëèï³âíà, 
90, êîëãîñïí., óêð., 21.12.1933, 
ñòàð³ñòü
Äîíîâñüêèé Îëåêñ. Ñòåïàíîâè÷, 
65, êîëãîñïí., óêð., 19.07.1933, 
ñòàð³ñòü
ªðåìåíêî Âàññà Àðõèï³âíà, 
57, êîëãîñïí., óêð., 27.09.1932, 
ïàðàë³÷
Çåëåíêî Ïåòðî Ïåòðîâè÷, 6 ì., 
êîëãîñïí., íå âêàç., 02.01.1932, 
íåâ³äîìà
²âæåíêî Ïåòðî Ñòåïàíîâè÷, 
69, îäíîîñ³áí., óêð., 10.03.1932, 
ñòàð³ñòü
Êàëàíòàºíêî Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 28.08.1932, 
íåâ³äîìà
Êàëèòêà Ãàííà ²âàí³âíà, 17, 
êîëãîñïí., óêð., 31.05.1933, 
óòîïëåííÿ
Êàðìàçü Íàñòÿ Àíòîí³âíà, 76, 
îäíîîñ³áí., óêð., 12.06.1932, 
ñòàð³ñòü
Êðàâöîâ ²âàí Þõèìîâè÷, 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 13.03.1932, 
íåâ³äîìà
Êóïð³ÿíîâ Ïåòðî Ñòåïàíîâè÷, 
5, îäíîîñ³áí., óêð., 31.01.1933, 
ñêàðëàòèíà

Êóïð³ÿíîâà Ìàð³ÿ Ñòåïàí³âíà, 
8 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 25.09.1932, 
íåâ³äîìà
Êóð÷åíêî Àíòîí Àíäð³ÿíîâè÷, 
80, îäíîîñ³áí., óêð., 26.07.1932, 
ñòàð³ñòü
Ëåâ÷åíêî Âàñèëü Àíäð³éîâè÷, 
7, îäíîîñ³áí., óêð., 10.05.1933, 
âîäÿíêà
Ëåãêîñòóï Âàñèëü Ïðîêîïîâè÷, 
6 ì., êîëãîñïí., óêð., 02.01.1932, 
íåâ³äîìà
Ëåãêîñòóï Ìèêîëà Êóçüìè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 24.01.1933, ãðèï
Ëèòâèí Â³ðà Ãíàò³âíà, 1 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 02.08.1932, 
íåâ³äîìà
Ëó÷êîâ Ìèêîëà Îëåêñ³éîâè÷, 
5 ì., êîëãîñïí., óêð., 02.02.1932, 
íåâ³äîìà
Ëó÷êîâ Îëåêñàíäð Îëåêñ³éîâè÷, 
6 ì., êîëãîñïí., óêð., 09.05.1933, 
ñêàðëàòèíà
Ìàêàðîâ Âîëîäèìèð Ïàâëîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 11.04.1933, 
âäàâèâñÿ
Ìàêñèìîâà Ìàðôà Ïàâë³âíà, 
21, êîëãîñïí., óêð., 28.01.1932, 
òóáåðêóëüîç
Íîâèöüêà Íàòàëêà ßê³âíà, 
13, êîëãîñïí., óêð., 08.11.1933, 
ïðîñòóäà
Íîâèöüêèé ßê³â Ïàâëîâè÷, 
40, êîëãîñïí., óêð., 24.10.1933, 
çàõâîðþâàííÿ ëåãåí³â
Îñàä÷èé ²âàí Ôåäîðîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 10.12.1933, 
ñêàðëàòèíà
Ïàâëÿòåíêî Íèêèôîð 
Õàðèòîíîâè÷, 75, êîëãîñïí., óêð., 
08.04.1932, ñòàð³ñòü
Ïîçíÿêîâà Í³íà Àíòîí³âíà, 
4 ì., êîëãîñïí., óêð., 02.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ðèáàëêà Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷, 
7, êîëãîñïí., óêð., 02.05.1932, 
çàïàëåííÿ ãîëîâè
Ðèáàëêà Ìîòðÿ Îëåêñ³¿âíà, 
98, êîëãîñïí., óêð., 22.12.1931, 
ñòàð³ñòü
Ðèáàëêî Ïåòðî Ôåäîðîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 01.08.1933, 
ãîëîâíèé á³ëü

Ðóäåíêî ²âàí Êàë³ñòðàòîâè÷, 4, 
íå âêàç., óêð., 09.01.1932, çàñòóäà
Ñåìåíåíêî Ìàð³ÿ ªâòèõ³¿âíà, 
58, êîëãîñïí., óêð., 03.12.1933, 
çàñòóäà íèðîê
Ñåìåíåíêî Ïàíàñ Âàñèëüîâè÷, 
85, íå âêàç., óêð., 10.04.1933, íå 
âêàç.
Ñåìîíåíêî Ëþáîâ 
Êîñòÿíòèí³âíà, 4 ì., êîëãîñïí., 
óêð., 07.05.1932, íåâ³äîìà
Ñè÷îâ Àíàòîë³é ²âàíîâè÷, 1 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 05.01.1932, 
íåâ³äîìà
Ñè÷îâ Ìèêîëà Þõèìîâè÷, 
7 ì., êîëãîñïí., óêð., 20.02.1932, 
íåâ³äîìà
Òêà÷åíêî ²âàí Òðîõèìîâè÷, 
26, êîëãîñïí., óêð., 02.07.1933, 
íåâ³äîìà
Òîâñòîí³ñ Ê³íäðàò Ïàíüêîâè÷, 
8, êîëãîñïí., óêð., 30.09.1933, 
ñêàðëàòèíà
Òîâñòîí³ñ Ìàð³ÿ Ïàíüê³âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 30.09.1933, 
ñêàðëàòèíà
Òîâñòîí³ñ Ïàâëî Ãåðàñèìîâè÷, 
68, êîëãîñïí., óêð., 26.09.1933, ðàê 
øëóíêà
Òðèòÿê Àêñåíò³é Àê(?), 1 òèæ., 
êîëãîñïí., óêð., 24.01.1932, 
íåâ³äîìà
Ôåñóí Ìèõàéëî Êèðèëîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 15.10.1932, 
ñêàðëàòèíà
Õ³ïñèëêî Ôåä³ð Ñïîäîðîâè÷, 
67, êîëãîñïí., óêð., 21.05.1933, íå 
âêàç.
×îðíà Ìàð³ÿ Àðõèï³âíà, 60, 
êîëãîñïí., óêð., 06.01.1933, 
ïàðàë³÷
Øåâ÷åíêî Óñòÿ Ïàíàñ³âíà, 86, 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Øïàê Ïåòðî Ïðîêîïîâè÷, 6 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 14.06.1932, 
íåâ³äîìà
ßêóáåíêî Äàíèëî Àíäð³éîâè÷, 
29, êîëãîñïí., óêð., 05.04.1933, 
âèñèïíèé òèô

Ñîô³¿âñüêà ñ³ëüðàäà

Àáàêóí Îëåêñ. Êëèìîâè÷, 
49, ðîá³òí., óêð., 01.09.1933, 
òóáåðêóëüîç
Àãðîñàé ²âàí Äìèòðîâè÷, 2 ì., 
íå âêàç., óêð., 18.05.1933, íå âêàç.
Àêñåëåíêî Âîëîäèìèð 
Àíòîíîâè÷, 3 ì., ðîá³òí., óêð., 
27.02.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Àëåêñººâà Îëüãà Ìèêîëà¿âíà, 
3, êîëãîñïí., óêð., 20.03.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Àíäðîíîâ Ìèêîëà Êèðèëîâè÷, 1, 
ðîá³òí., ðîñ., 05.04.1933, ê³ð
Àðñåìåíêî Æîðæ ²âàíîâè÷, 
2, ðîá³òí., óêð., 12.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Áàáåíêî Êàòåðèíà Ãðèãîð³âíà, 
4, êîëãîñïí., óêð., 10.09.1932, 
îïåðàö³ÿ
Á³ëèê Õàðèòèíà Äìèòð³âíà, 45, 
ðîá³òí., óêð., 25.08.1933, òèô
Áëàíê Âîëîäèìèð 
Ïîë³êàðïîâè÷, 3, ðîá³òí., óêð., 
17.02.1932, â³ñïà
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Áëîõà Ïîë³íà Ñèäîð³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 15.04.1932, 
íåâ³äîìà
Áîáðèê Ãàííà Ïàâë³âíà, 1, íå 
âêàç., óêð., 19.04.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Áîéêî Îëåêñ. Êóçüìè÷, 2, íå 
âêàç., óêð., 02.04.1933, ñêàðëàòèíà
Áîëòóíîâà Ìàð³ÿ Ìàðòèí³âíà, 
34, ðîá³òí., í³ì.,03.04.1933, 
àïåíäèöèò
Áîðèñåíêî Âåêëà Ñèäîð³âíà, 
70, êîëãîñïí., óêð., 27.09.1932, íå 
âêàç.
Áîðîäàé Îëåíà ßêèì³âíà, 
48, êîëãîñïí., óêð., 18.05.1932, 
íåâ³äîìà
Áóëàò Ãàííà Ëèâ., 30, êîëãîñïí., 
óêð., 27.04.1933, íåâ³äîìà
Áóðìà÷åíêîâà Õèìêà Ëåîí³âíà, 
80, ðîá³òí., óêð., 24.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Áóð'ÿê Ëóêåð³ÿ ²ëë³âíà, 48, 
ðîá³òí., óêð., 05.12.1932, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Âàêóëåíêîâà Êëàâà Ìèêèò³âíà, 
8 ì., êîëãîñïí., óêð., 21.06.1932, 
íåâ³äîìà
Âîéøâèëî Þð³é Éîñèïîâè÷, 
7 ì., ðîá³òí., ëèò., 26.04.1933, 
áðîíõ³ò
Âîñêîáîéíèê Ìèõàéëî 
Ãðèãîðîâè÷, 32, êîëãîñïí., óêð., 
06.01.1932, òóáåðêóëüîç
Ãàëü÷åíêî Ìèêîëà Äìèòðîâè÷, 
62, ðîá³òí., óêð., 10.02.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ãåðáåðäåðîäð Ìàð³ÿ 
Ôð³äð³õ³âíà, 5 ì., ðîá³òí., 
í³ì.,30.08.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãåðóñ Ñòåïàí Ëåîíò³éîâè÷, 
28, ðîá³òí., óêð., 03.06.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ãåðóñ Âîëîäèìèð Ñòåïàíîâè÷, 
5 ì., ðîá³òí., óêð., 04.09.1932, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Ãðèùåíêî Âàñèëü Ëàâðîâè÷, 
46, ñëóæá., óêð., 24.11.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ãóñºâ Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 10.09.1932, 
çàõâîðþâàííÿ çóá³â
Äàíèëåíêî ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 
1, íå âêàç., óêð., 24.02.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Äåì÷åíêî Ìèõàéëî Þõèìîâè÷, 
10 äí., ñëóæá., óêð., 25.08.1933, 
ïåðåä÷àñí³ ïîëîãè
Äåì÷èøèíà Ë³ä³ÿ Àðñåíò³¿âíà, 
1 ì., íå âêàç., óêð., 06.05.1932, 
íåâ³äîìà
Äåì÷åíêî Ïàðàñêà Ïåòð³âíà, 92, 
íå âêàç., óêð., 10.09.1933, ñòàð³ñòü

Äæîáîëäà Â³êòîð Þõèìîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 03.07.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äîíáåòîâ Äàíèëî Ôîìè÷, 60, íå 
âêàç., óêð., 29.05.1933, ñåðöåâà 
íåäîñòàòí³ñòü
Äîðîõ³í Âîëîäèìèð Ïåòðîâè÷, 
7, îäíîîñ³áí., óêð., ÷åðåâíèé òèô
Äÿ÷åíêî Ìèõàéëî Ñâèðèäîâè÷, 
33, ðîá³òí., óêð., 29.06.1933, íå 
âêàç.
ªìåöü Îëåêñ³é Þð³éîâè÷, 73, 
ðîá³òí., óêð., 21.03.1933, ñòàð³ñòü
Æóðàâëüîâ ²âàí Ìèðîíîâè÷, 19, 
ðîá³òí., óêð., 08.01.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Çàêîðêî Îëåêñ³é Ñàâêîâè÷, 19, 
êîëãîñïí., óêð., 28.11.1932, òèô
Ç³ðîâ'ÿâ ²âàí ²âàíîâè÷, 5, 
ðîá³òí., ðîñ., 18.01.1933, íåâ³äîìà
²âàíîâ Âîëîäèìèð 
Ìèêîëàéîâè÷, 23, ñëóæá., óêð., 
27.02.1933, çàïàëåííÿ íèðîê, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
²ëü÷åíêî Òèïàíèäà Ôåäîð³âíà, 
70, ñëóæá., óêð., 14.12.1932, 
ñòàð³ñòü
Êàëàíòàºíêî Ôèëèìîí 
Ãíàòîâè÷, 55, êîëãîñïí., óêð., 
08.10.1932, ïðîñòóäà
Êàðïîâà Òàìàðà Âàñèë³âíà, 
4 ì., íå âêàç., óêð., 31.03.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êàðïóê Óñòÿ Ìèêîëà¿âíà, 92, 
ðîá³òí., óêð., 24.10.1932, ñòàð³ñòü
Êàþñîâ Ôåä³ð Âàñèëüîâè÷, 51, 
ðîá³òí., ðîñ., 18.03.1933, òèô
Êâàñ Îëåêñ³é Àíòîíîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 25.12.1931, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êèëèìåíêî Ëþäìèëà Òåðìèò., 
6 ì., íå âêàç., óêð., 22.07.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êèñëîâà Ïð³ñüêà Ñåðã³¿âíà, 65, 
ðîá³òí., óêð., 05.07.1933, íå âêàç.
Êîâàëåíêî Âîëîäèìèð 
Ôåäîðîâè÷, 2, íå âêàç., óêð., 
24.09.1933, ãîñòðå çàïàëåííÿ 
êèøîê
Êîâàëåíêî Îëåêñ³é 
Ìåôîä³éîâè÷, 8 ì., êîëãîñïí., 
óêð., 04.05.1932, íåâ³äîìà
Êîâàëü Âàñèëü Ñåìåíîâè÷, 41, 
ðîá³òí., óêð., 21.11.1932, ïðîíîñ, 
íàáðÿê í³ã
Êîíîâàëîâ Âîëîäèìèð Âè(?), 
1 ì., íå âêàç., óêð., 17.05.1932, íå 
âêàç.
Êîðóí÷åíêî Àíäð³é Ãàâðèëîâè÷, 
22, ðîá³òí., óêð., 16.06.1932, 
óòîïëåííÿ
Êîðîâ'ºâ ²âàí Ìàêàðîâè÷, 87, íå 
âêàç., ðîñ., 25.12.1933, ñòàð³ñòü

Êîðîâóøêèí Âîëîäèìèð 
Ìèðîíîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
22.08.1932, çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Êðàâ÷åíêî Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷, 
3 òèæ., ñëóæá., óêð., 26.01.1933, 
íåâ³äîìà
Êðàâ÷åíêî Ãàííà Àâàêóì³âíà, 
38, ðîá³òí., óêð., 29.01.1932, 
ðîçðèâ ìàòêè
Êðàâ÷åíêîâà Êàòåðèíà, 3 òèæ., 
íå âêàç., íå âêàç., 26.01.1933, 
íåâ³äîìà
Êðàì÷àí³íîâ Ìèõàéëî 
ßãîðîâè÷, 40, ðîá³òí., óêð., 
10.05.1932, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êðèâîðóøêî ²ííà ²âàí³âíà, 
6, íå âêàç., óêð., 13.11.1932, 
äèôòåð³ÿ 
Êóøí³ð Âîëîäèìèð Ïëàòîíîâè÷, 
6 ì., ðîá³òí., óêð., 30.07.1933, íå 
âêàç.
Ëàçàðåíêî Ãðèãîð³é 
Àíäð³éîâè÷, 4, ðîá³òí., óêð., 
05.07.1932, íåâ³äîìà
Ëåáåíêî Ìèêèòà ²âàíîâè÷, 
40, ñëóæá., óêð., 07.03.1933, 
ïåðåîõîëîäæåííÿ
Ëåì³ø Àíàñòàñ³ÿ ²âàí³âíà, 65, 
ðîá³òí., óêð., 16.02.1932, íå âêàç.
Ë³ùèíà Ãàííà Ìèêîëà¿âíà, 
2 ì., êîëãîñïí., óêð., 01.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìàêàðåíêî Îðèøêà Ìàòâ³¿âíà, 
57, íå âêàç., óêð., 11.11.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ìàõèíüêî Í³íà Êîñòÿíòèí³âíà, 
4 ì., ðîá³òí., óêð., 22.09.1933, íå 
âêàç.
Ìèðîíåíêî Ìàð³ÿ Ïåòð³âíà, 
56, ðîá³òí., óêð., 01.08.1932, 
íåâ³äîìà
Ì³ëåð Ìàð³ÿ Éîñèï³âíà, 1, 
ðîá³òí., í³ì.,01.11.1932, íå âêàç.
Ìî³ñåºíêî (?) Ïàíòåëå¿â., 6, 
ðîá³òí., óêð., 11.07.1933, ãîëîä
Ìîêñèìåíêî ²âàí Ïèëèïîâè÷, 
57, ðîá³òí., óêð., 21.06.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ìîðêâ³í Îëåíà Ïåòð³âíà, 
3, ðîá³òí., óêð., 01.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìóëüêî ²âàí Êàñ³ÿíîâè÷, 79, 
êîëãîñïí., óêð., 22.12.1932, 
ñòàð³ñòü
Ìóøåíîê Óñòÿ Àãå¿âíà, 28, 
êîëãîñïí., óêð., 11.03.1933, 
òóáåðêóëüîç
Í³ê³ò³íêî ²âàí Ìèêîëàéîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 20.07.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Îìåëü÷åíêî Ïåòðî Â., 75, 
êîëãîñïí., óêð., 15.08.1932, 
ñòàð³ñòü
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Îíèùåíêî Ìèõàéëî ²âàíîâè÷, 
48, ðîá³òí., óêð., 04.12.1932, 
çàâîðîò êèøîê
Îñèïåíêî Íàòàëêà Ïåòð³âíà, 
72, íå âêàç., óêð., 27.09.1933, 
ì³îêàðäèò, ïîðîê ñåðöÿ
Ïåðç³êîâ Ïåòðî Ïåòðîâè÷, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 16.02.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ïåòðîâà Îëåêñàíäðà Ôîì³âíà, 
46, ðîá³òí., óêð., 18.02.1933, 
íåâ³äîìà
Ïèëèïåíêî Îëåêñ³é ²âàíîâè÷, 
13, ðîá³òí., óêð., 14.07.1933, íå 
âêàç.
Ïèðîãîâà Ìàð³ÿ Þõèì³âíà, 14, 
êîëãîñïí., óêð., 26.09.1932, òèô
Ïðèòóëà Îêñàíà Íèêèôîð³âíà, 
33, íå âêàç., óêð., 13.11.1933, ðàê 
ï³äøëóíêîâî¿ çàëîçè òà ïå÷³íêè
Ïðîòàñîâ Ìèõàéëî Ìàòâ³éîâè÷, 
16, ðîá³òí., óêð., 10.01.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Ïðÿõ³íîâà Îðèøêà Ìèðîí³âíà, 
62, êîëãîñïí., óêð., 10.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ðàâå Ëàðà (?), 4 ì., ðîá³òí., í³ì., 
07.08.1933, ãîñòðå îòðóºííÿ øëóíêà
Ðàä÷åíêî ²âàí Áîðèñîâè÷, 1 
òèæ., ðîá³òí., óêð., 26.01.1932, íå 
âêàç.
Ð³çíè÷åíêîâà Â³ðà Ñåìåí³âíà, 
3, êîëãîñïí., óêð., 17.03.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ðîíóñ (Ðîêóñ) Âàñèëü 
Ñòåïàíîâè÷, 57, ðîá³òí., óêð., 
20.12.1933, ïîðîê ñåðöÿ
Ñèìîíåíêî Âîëîäèìèð 
Þõèìîâè÷, 2 ì., ðîá³òí., óêð., 
23.02.1933, «ìëàäåí÷åñêîå»

Ñèðäþê Â³òàë³íà Âàñèë³âíà, 
1 ì., íå âêàç., óêð., 28.03.1932, 
ðîæà
Ñèðîìÿòíèê Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, 
95, ðîá³òí., óêð., 15.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñèíÿâñüêèé Àíàòîë³é 
Ñåðã³éîâè÷, 4 ì., ðîá³òí., óêð., 
04.04.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñòàðèõ³í Âîëîäèìèð 
Îëåêñàíäð., 2, ðîá³òí., óêð., 
30.07.1933, çàïàëåííÿ íèðîê
Òàíàñåíêî Ïåòðî ²âàíîâè÷, 
70, êîëãîñïí., óêð., 27.07.1932, 
íåâ³äîìà
Òàðàñåíêî Âîëîäèìèð 
Êèðèëîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
09.09.1932, çàïàëåííÿ êèøîê
Òèñëåíêî ªâäîê³ÿ Ïèëèï³âíà, 3, 
ðîá³òí., óêð., 03.12.1932, òèô
Òîòîðåíêî ªëèçàâåòà 
Ôåäîð³âíà, 67, íå âêàç., ðîñ., 
21.05.1933, íå âêàç.
Ôåäîðåíêî Ìèêîëà Äìèòðîâè÷, 
18, ðîá³òí., óêð., 22.12.1932, òèô
Ôåäîð÷åíêî Ìàð³ÿ Ëàð³îí³âíà, 
33, êîëãîñïí., óêð., 10.10.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Ôåäîð÷åíêî Ìàð³ÿ Ôåäîò³âíà, 
85, íå âêàç., óêð., 11.11.1933, 
ñòàð³ñòü
Ôåäîñîâ Îëåêñàíäð 
Ôåäîðîâè÷, 1, íå âêàç., ðîñ., 
15.06.1933, íå âêàç.
Ôóðñà Â³ðà Ïàâë³âíà, 1, ðîá³òí., 
óêð., 19.08.1933, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Õàììîíåíêî Íàñòÿ Ìèõàéë³âíà, 
4, ðîá³òí., óêð., 12.07.1933, 
çàïàëåííÿ

Öèêöþðà Âàëåíòèíà Ãðèãîð³âíà, 
2, ðîá³òí., óêð., 27.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
×åï³ãà Äìèòðî Ñâèðèäîâè÷, 
4, ñëóæá., óêð., 23.08.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
×ìèõàéëî Í³íà ²âàí³âíà, 20, 
ðîá³òí., óêð., 16.09.1933, ÷åðåâíèé 
òèô
Øàäþê Âàñèëü Ñòàõîâè÷, 
23, êîëãîñïí., óêð., 23.01.1933, 
òóáåðêóëüîç
Øàäþê Ìàð³ÿ Ñòàõ³âíà, 7, 
êîëãîñïí., óêð., 11.12.1932, 
çàñòóäà
Øàéäåð Ëåîí³ä Äàíèëîâè÷, 
3, ñëóæá., óêð., 30.08.1933, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Øóëüãèí ²âàí Ïåòðîâè÷, 42, 
êîëãîñïí., óêð., 12.10.1932, íå 
âêàç.
Øóëÿê Í³íà Òèìîô³¿âíà, 
5 ì., ðîá³òí., óêð., 17.07.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Øóìîâ Ìèõàéëî Ìèõàéëîâè÷, 
2, ðîá³òí., ðîñ., 09.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Þð÷åíêî Ìèíà ²âàíîâè÷, 4, íå 
âêàç., óêð., 10.11.1932, íå âêàç.
ßâäîêèìîâ Âàñèëü Ìîðò., 40, 
ðîá³òí., óêð., 29.06.1933, íå âêàç.
ßé÷åíêî Àôàíàñ³é 
Ìèòðîôàíîâè÷, 56, ðîá³òí., óêð., 
11.07.1933, íå âêàç.
ßëîâåíêî Î(?) Ìèêèò., 78, íå 
âêàç., óêð., 12.06.1933, íå âêàç.
ßíèøèí Éîñèï Ìèõàéëîâè÷, 59, 
êîëãîñïí., óêð., 21.10.1933, ñóõîòè 
(òóáåðêóëüîç)

Òðóäîëþá³âñüêà ñ³ëüðàäà

Áîðèñåíêî Ìàð³ÿ Ôåäîñ³âíà, 
38, êîëãîñïí., óêð., 16.10.1933, íå 
âêàç.
Âîðîíà Òåòÿíà ²âàí³âíà, 30, 
êîëãîñïí., óêð., 29.08.1933, ïîëîãè
Ãèðÿ Íàä³ÿ Îëåêñ³¿âíà, 8 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 27.09.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãðèáîâîäà Õàðèòèíà Äàíèë³âíà, 
80, êîëãîñïí., óêð., 16.01.1932, íå 
âêàç.
Ãðèáîâîäà ßê³â Âàñèëüîâè÷, 
78, êîëãîñïí., óêð., 10.10.1932, 
ñòàð³ñòü
Äóäêî Îëåêñàíäðà Ïðîêîï³âíà, 
40, êîëãîñïí., óêð., 01.07.1933, 
ïðèïàäîê
ªâäîêèìåíêî Í³íà Îíèñüê³âíà, 
1, êîëãîñïí., íå âêàç., 19.09.1932, 
íåâ³äîìà

Çóáàøêî Âàëåíòèíà 
Íèêèôîð³âíà, 18, êîëãîñïí., óêð., 
07.03.1932, òóáåðêóëüîç
Çóáàøêî Íàñòÿ Ñèäîð³âíà, 
50, êîëãîñïí., óêð., 01.07.1932, 
òóáåðêóëüîç, ðåâìàòèçì
²âàíþê Ïàâëî ²âàíîâè÷, 4, 
êîëãîñïí., óêð., 13.07.1933, íå âêàç.
Êèñèëüîâ Êîñòÿíòèí 
Ôåäîðîâè÷, 20, äí., êîëãîñïí., 
ðîñ., 20.12.1933, íå âêàç.
Êëèìåíêî Í³íà Îëåêñ., 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 30.12.1932, 
íåâ³äîìà
Êëèìåíêî Îëåêñ³é Îíèê³éîâè÷, 
4, êîëãîñïí., óêð., 29.08.1933, 
íåâ³äîìà
Êðàâ÷åíêî Àíòîí³íà Ôåäîð³âíà, 
8 ì., êîëãîñïí., óêð., 06.09.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Êðàâ÷åíêî Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 29.08.1933, 
íåâ³äîìà
Êðóï³é Âàñèëü ²âàíîâè÷, 38, 
êîëãîñïí., óêð., 11.10.1933, íå 
âêàç.
Êðóï³é Ìàð³ÿ Ãåðàñèì³âíà, 
18, îäíîîñ³áí., óêð., 25.01.1932, 
ðåâìàòèçì
Ëåãåçà Îëåêñàíäð Âàñèëüîâè÷, 
3 ì., êîëãîñïí., íå âêàç., 
03.08.1932, ïðàâåöü
Ëåãåçà Ïåòðî Ìèðîíîâè÷, 5, 
êîëãîñïí., óêð., 11.11.1933, òèô
Ëóêàøåíêî ²âàí Ìèêèòîâè÷, 69, 
êîëãîñïí., óêð., 27.09.1933, íå 
âêàç.
Ìåäâ³äêîâ Âàñèëü Äàíèëîâè÷, 
20, êîëãîñïí., óêð., 04.04.1933, 
òóáåðêóëüîç õðåáòà
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Ìåäâ³äêîâ Ãåîðã³é 
Ïàíòåë³éîâè÷, 2 ì., êîëãîñïí., 
óêð., 06.08.1933, íåâ³äîìà
Í³ê³ò³íà ßâäîõà Òðèôîí³âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 09.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïèëèïåíêî Ãðèöüêî Ñåìåíîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 14.05.1932, íå 
âêàç.
Ïðîò÷åíêî Âàñèëü Þõèìîâè÷, 
53, îäíîîñ³áí., íå âêàç., 
14.12.1932, íåâ³äîìà
Ïðîò÷åíêî Ïð³ñüêà Þõèì³âíà, 4, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 25.08.1932, 
íåâ³äîìà
Ðàéêî Ñåìåí Âàñèëüîâè÷, 68, 
êîëãîñïí., óêð., 17.08.1933, íå 
âêàç.
Ñîáàêàð Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 1 ì., 
íå âêàç., óêð., 20.10.1933, íå âêàç.

Ñîâåíêî (?) (?), 51, êîëãîñïí., 
óêð., 28.09.1933, íå âêàç.
Ñòàäíèê ªâãåí³é Ëóê'ÿíîâè÷, 
42, êîëãîñïí., óêð., 27.08.1932, 
çàõâîðþâàííÿ øëóíêà
Ñóãàïîâ Âîëîäèìèð 
Îïàíàñîâè÷, 2, îäíîîñ³áí., óêð., 
01.02.1932, íå âêàç.
Òàðàíîâà Â³ðà Àðñåíò³¿âíà, 3 
òèæ., êîëãîñïí., óêð., 23.05.1932, 
íåâ³äîìà
Òàðàíîâà Ç³íà¿äà ²âàí³âíà, 
29, êîëãîñïí., óêð., 03.12.1933, 
òóáåðêóëüîç
Òåðåùåíêî ²âàí Ãàâðèëîâè÷, 
21, êîëãîñïí., óêð., 02.09.1933, 
òóáåðêóëüîç
Òèìîøåíêî ßê³â Ñòåïàíîâè÷, 
50, êîëãîñïí., óêð., 29.12.1933, 
òèô

Òèõîíåíêî íå âêàç. Éîñèï³âíà, 
6 ì., êîëãîñïí., óêð., 24.05.1933, 
íåâ³äîìà
Òîâñòóõà Ñèä³ð Ôåäîðîâè÷, 
75, êîëãîñïí., óêð., 04.01.1932, 
ñòàð³ñòü
Õàðèòîíåíêî Ìîòðÿ ²âàí³âíà, 
17, îäíîîñ³áí., óêð., 26.06.1932, 
íåâ³äîìà
Õàð÷åíêî Ìèêîëà Ñàâåë³éîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 28.05.1932, 
íåâ³äîìà
Öèáà Ãàííà Âàñèë³âíà, 8, 
îäíîîñ³áí., óêð., 16.10.1932, 
ñêàðëàòèíà

ÂÀÑÈË²ÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ
 

Áàëê³âñüêà ñ³ëüðàäà

Áàçèëåâè÷ Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 
103, êîëãîñïí., óêð., 20.01.1932, 
ñòàð³ñòü
Áàñàðàá Òåòÿíà Àíäð³¿âíà, 70, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 23.06.1932, 
ñòàð³ñòü
Áàòðàê Ôåä³ð Ïèëèïîâè÷, 
6 ì., êîëãîñïí., óêð., 09.04.1932, 
äèôòåð³ÿ
Áàøêàí Þõèì Ñåìåíîâè÷, 64, 
îäíîîñ³áí., óêð., 25.02.1933, íå 
âêàç.
Áåçïàëüêî Ìàðôà ²âàí³âíà, 62, 
îäíîîñ³áí., óêð., 16.11.1932, íå 
âêàç.
Áåíäà Ìàð³ÿ Êîíîí³âíà, 90, 
êîëãîñïí., óêð., 27.01.1933, 
ñòàð³ñòü
Áèáèê Ìàð³ÿ Ïàâë³âíà, 41, 
â÷èòåëü, óêð., 24.06.1932, õâîðîáà 
øëóíêà
Áîíäàðåíêî Âàëåíòèíà 
Ïèëèï³âíà, 4 ì., êîëãîñïí., óêð., 
07.10.1931, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áîíäàðåíêî Ïàëàæêà 
Ìèêèò³âíà, 45, îäíîîñ³áí., óêð., 
25.03.1932, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Áîðóêèíà Ãàííà Âàñèë³âíà, 60, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 08.08.1932, 
ïîðîê ñåðöÿ
Áðèê Ïåòðî Ïåòðîâè÷, 5, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 14.07.1932, 
íå âêàç.
Áóãàð Òðîõèì ßêîâè÷, 5 ì., 
êîëãîñïí., íå âêàç., 19.07.1932, íå 
âêàç.

Áóãàð Òåðåíò³é Äåì’ÿíîâè÷, 
90, êîëãîñïí., óêð., 06.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Âàñèëü÷åíêî Ãàâðèëî 
Îñèïîâè÷, 78, êîëãîñïí., íå âêàç., 
03.07.1932, ñòàð³ñòü
Âàõíåíêî ªôðîñèí³ÿ Ñåðã³¿âíà, 
34, êîëãîñïí., óêð., 19.01.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Âàõíåíêî Ìàð³ÿ Àíòîí³âíà, 5 ì., 
êîëãîñïí., íå âêàç., 10.07.1932, íå 
âêàç.
Âàõíåíêî Ñòåïàí Ïåòðîâè÷, 72, 
êîëãîñïí., óêð., 21.10.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Âåëè÷êî Íèêèôîð Ìèêèòîâè÷, 
24, êîëãîñïí., óêð., 29.08.1932, íå 
âêàç.
Âåëè÷êî Îäàðêà Ãàâðèë³âíà, 
92, îäíîîñ³áí., óêð., 27.01.1933, 
ñòàð³ñòü
Âåðòåãåë Îëüãà Ãàâðèë³âíà, 
23, êîëãîñïí., óêð., 10.02.1932, 
êðóïîçíå çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âåðòåãåë ²âàí Éîñèïîâè÷, 8, íå 
âêàç., óêð., 25.06.1932, çàïàëåííÿ 
ì³çê³â
Âèííèê Ãàííà ²âàí³âíà, 7 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 09.10.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Âîâê Àíäð³é Éîñèïîâè÷, 79, 
îäíîîñ³áí., óêð., òóáåðêóëüîç 
ëåãåí³â
Âîâê Â³êòîð Àíäð³éîâè÷, 5, 
îäíîîñ³áí., óêð., 21.09.1932, 
ñêàðëàòèíà

Âîðîáéîâ Îëåêñàíäð 
Îëåêñàíäðîâè÷,1, íå âêàç., íå 
âêàç., 08.08.1932, íå âêàç.
Ãàëàé Ëåîíò³é Ìèõàéëîâè÷, 
74, îäíîîñ³áí., óêð., 14.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Ãàìàíåöü Êàòðÿ Ôåäîð³âíà, 
13, îäíîîñ³áí., óêð., 01.01.1932, 
ïóõëèíà ìîçêó
Ãàìàíåöü Ë³ä³ÿ Ìèêèò³âíà, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 16.02.1933, 
àáñöåñ ëåãåí³â
Ãàìàíåöü Îêñåí³ÿ Ìèõàéë³âíà, 
85, êîëãîñïí., óêð., 26.01.1932, 
ñòàð³ñòü
Ãàìàíåöü Ïàâëî Äåíèñîâè÷, íå 
âêàç., îäíîîñ³áí., óêð., 09.01.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ãàðêóøà Âàëåíòèí Êóçüìè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 17.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãåðãåëü Îëåíà Ôèë., 60, 
êîëãîñïí., óêð., 25.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Ãåðã³ëü Ïàâëî Îëåêñ., 45, 
êîëãîñïí., óêð., 10.02.1933, íå 
âêàç.
Ãíàòåíêî Ãðèöüêî Ðàäèâîíîâè÷, 
91, íå âêàç., óêð., 03.11.1932, íå 
âêàç.
Ãíàòåíêî Ìèêîëà Îëåêñ., 8 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 16.09.1932, íå 
âêàç.
Ãîâîðóõà Îäàðêà Ìèõàéë³âíà, 
40, îäíîîñ³áí., óêð., 27.03.1932, 
çëîÿê³ñíà ïóõëèíà
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Ãîëèé Ìèõàéëî Äèìèòðîâè÷, 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 06.01.1933, íå 
âêàç.
Äàöåíêî Âåêëà Êèðèë³âíà, 
75, êîëãîñïí., óêð., 02.04.1932, 
ñòàð³ñòü
Äåíèñåíêî Ìèêîëà Äìèòðîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 27.01.1932, 
äèôòåð³ÿ
Äåðêà÷ Âîëîäèìèð Ñåðã³éîâè÷, 
4, îäíîîñ³áí., óêð., 30.10.1932, 
äèôòåð³ÿ 
Äåðêà÷ ²âàí Ïèëèïîâè÷, 3, íå 
âêàç., óêð., 09.03.1932, äèòÿ÷èé 
õå÷³ê
Äåðêà÷ Ïàëàæêà Ñòåïàí³âíà, 
70, îäíîîñ³áí., óêð., 16.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Äðîçä Ïð³ñüêà ²âàí³âíà, 88, 
îäíîîñ³áí., óêð., 02.03.1932, 
ñòàð³ñòü
Äÿäþðà Îðèøêà Àíäð³¿âíà, 
80, êîëãîñïí., óêð., 22.01.1932, 
ñòàð³ñòü
ªìåøêî Ñòåôàí ²âàíîâè÷, 55, 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.01.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Æóê Ìàðôà Ñèëüâåñòð³âíà, 
25, êîëãîñïí., óêð., 23.02.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Çàãîíêà Êóçüìà Ïîë³êàðïîâè÷, 
46, êîëãîñïí., óêð., 03.01.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Çóáîâà Ïàëàæêà Ïåòð³âíà, 
69, êîëãîñïí., óêð., 17.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Êàðíàóõ Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 5, 
îäíîîñ³áí., óêð., 19.01.1933, 
äèôòåð³ÿ
Êàðíàóõ Ìèêèòà Àðõèïîâè÷, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 02.02.1933, êàòàð, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êàðíàóõ Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 4 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 31.12.1931, 
ñêàðëàòèíà
Ê³ìëà÷ ²âàí Àâòîíîìîâè÷, 20, 
îäíîîñ³áí., óêð., 22.01.1932, 
óòîïëåííÿ
Êîáèëÿöüêèé Àíäð³é ²âàíîâè÷, 
50, îäíîîñ³áí., óêð., 15.03.1933, 
íå âêàç.
Êîâàëåíêî Îíèñüêî Ìèêèòîâè÷, 
85, êîëãîñïí., íå âêàç., 14.07.1932, 
íå âêàç.
Êîâòóí Âàñèëü Ñåìåíîâè÷, 
58, îäíîîñ³áí., óêð., 10.03.1933, 
íåâ³äîìà
Êîâòóí Éîñèï Ñåìåíîâè÷, 60, 
îäíîîñ³áí., óêð., 05.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Êîëåëóí (Êîëãëóí) Âàñèëü 
Ãîðä³éîâè÷, 97, îäíîîñ³áí., óêð., 
07.02.1932, ñòàð³ñòü

Êîñòîãëîò Îëåêñàíäð 
Íåîí³ëîâè÷, 1, êîëãîñïí., íå 
âêàç., 18.07.1932, íå âêàç.
Êîñòÿíèé Ôåä³ð Ëóêè÷, 50, 
êîëãîñïí., óêð., 15.11.1931, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êóë³ø Îëåíà Ìèí³âíà, 1, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 12.08.1932, 
íå âêàç.
Êóù Òðîõèì Îìåëÿíîâè÷, 
84, êîëãîñïí., óêð., 10.02.1932, 
ñòàð³ñòü
Ëàçåáíà Ëóêåð³ÿ Ñåìåí³âíà, 56, 
êîëãîñïí., óêð., 24.02.1932, ãîñòðå 
çàïàëåííÿ íèðêè
Ëåîíåíêî Àôàíàñ³é ²âàíîâè÷, 
40, êîëãîñïí., óêð., 11.03.1933, íå 
âêàç.
Ëèñåíêî Ãðèãîð³é Ëóê'ÿíîâè÷, 
62, êîëãîñïí., óêð., 18.03.1932, íå 
âêàç.
Ëèñåíêî Îïàíàñ Çàõàðîâè÷, 
34, îäíîîñ³áí., óêð., 16.01.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ëóöåíêî Îëåêñà Îëåêñ., 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 06.11.1932, 
äèôòåð³ÿ
Ëþòà ßâäîê³ÿ Ìèí³âíà, 74, 
êîëãîñïí., óêð., ñòàð³ñòü
Ìàêîãîí Ïàëàæêà Ïàâë³âíà, 58, 
îäíîîñ³áí., óêð., 22.12.1932, íå 
âêàç.
Ìàëèø ²ðèíà Ìèêèò³âíà, 45, 
êîëãîñïí., óêð., 28.01.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìàòÿø Îðèøêà Àíäð³¿âíà, 40, 
êîëãîñïí., óêð., íå âêàç., ñàìîïîâ³ø.
Ìåäâåäºâ Àíòîí ²âàíîâè÷, 
60, êîëãîñïí., óêð., 29.03.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìîøèê Òåòÿíà Ïàâë³âíà, 70, 
íå âêàç., íå âêàç., 10.08.1932, íå 
âêàç.
Íàëèâàéêî Âàñèëü Ãðèãîðîâè÷, 
68, êîëãîñïí., íå âêàç., 23.07.1932, 
íå âêàç.
Íàëèâàéêî Îëüãà Ñàâ³âíà, 26, 
îäíîîñ³áí., óêð., 08.03.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Íåäàâí³é Îëåíò³é 
Ìèêîëàéîâè÷, 65, êîëãîñïí., 
óêð., 23.10.1932, çëîÿê³ñíà 
ïóõëèíà ñå÷îâîãî ì³õóðà
Îã³ëü Ãàííà Ôåäîð³âíà, 2, 
îäíîîñ³áí., óêð., 03.03.1932, 
ãîñòðå çàïàëåííÿ íèðîê
Îëåô³ð Ìèõàéëî 
Ìèòðîôàíîâè÷, 4, êîëãîñïí., 
óêð., 29.01.1932, êðóïîçíå 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Îëåô³ðåíêî Ôåäîñ³ÿ 
Ïðîêîï³âíà, 9 ì., íå âêàç., óêð., 
08.01.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Îë³éíèê Àíäð³é Ñåìåíîâè÷, 42, 
êîëãîñïí., óêð., 26.08.1932, íå 
âêàç.
Îë³éíèê Âàðêà Îëåêñàíäð³âíà, 
65, íå âêàç., óêð., 17.03.1932, 
ñòàð³ñòü
Îë³éíèê Âàñèëü ²âàíîâè÷,10 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 15.09.1932, íå 
âêàç.
Îë³éíèê ²âàí Àíäð³éîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 23.04.1932, íå 
âêàç.
Îë³éíèê Ñâèðèä Ñåìåíîâè÷, 20, 
íå âêàç., óêð., 30.04.1932, íå âêàç.
Ï³ääóáà ²âàí ²âàíîâè÷, 80, 
êîëãîñïí., óêð., 20.02.1933, êàòàð 
î÷åðåâèíè
Ïëþéêî Îëåêñàíäðà íå âêàç., 
60, êîëãîñïí., íå âêàç., 29.07.1932, 
íå âêàç.
Ïîâàëóºâà Ìàð³ÿ Ïðîêîï³âíà, 
28, êîëãîñïí., óêð., 26.12.1931, 
ïîëîãè
Ïîñèëàºâà Ñòåïàíèäà 
Âîëîäèìèð³âíà, 90, êîëãîñïí., íå 
âêàç., 31.07.1932, íå âêàç.
Ïðèãîäà Îëåñü Ïèëèïîâè÷, 
3 òèæ., êîëãîñïí., íå âêàç., 
16.08.1932, íå âêàç.
Ïðèñòàâêà Ìàð³ÿ Ìåòð³âíà, 
3, êîëãîñïí., óêð., 02.11.1932, 
äèôòåð³ÿ
Ïðèõîäüêî Ïàâëî Ïàâëîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 14.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïðîòîíþê Ìèòðîôàí 
Íèêèôîðîâè÷, 66, êîëãîñïí., 
óêð., 30.12.1933, ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Ðîìàíè÷åíêî Ôåäîò Îíèñîâè÷, 
77, êîëãîñïí., óêð., 18.02.1933, 
âîäÿíêà
Ðîìàíè÷ Êàòðÿ Ïàõîì³âíà, 
8 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 28.02.1933, 
ïðîíîñ
Ðÿáîâîë Ìàð³ÿ Îëåêñ., 21, 
êîëãîñïí., óêð., 07.03.1933, íå 
âêàç.
Ðÿáîâîë Õàðèòèíà Âàñèë³âíà, 
69, íå âêàç., óêð., 10.04.1932, íå 
âêàç.
Ñàâ÷åíêî Â³êòîð Ïàâëîâè÷, 3 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 01.09.1932, íå âêàç.
Ñåíåíêîâ Ñåðã³é ªâòåéîâè÷, 65, 
îäíîîñ³áí., óêð., 14.11.1932, íå âêàç.
Ñîðîêîïóò ²âàí Âåðåì³éîâè÷, 8, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 22.07.1932, 
íå âêàç.
Ñè÷èâà ²âàí Ôåäîðîâè÷, 5, 
îäíîîñ³áí., óêð., 15.01.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Òèùåíêî Àðõèï Íàçàðîâè÷, 85, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 28.07.1932, íå 
âêàç.
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Òèùåíêî Êëàâä³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 
7 ì., ñëóæá., óêð., 16.07.1932, íå 
âêàç.
Ôèñóí Âàñèëü Ìèêîëàéîâè÷, 5, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 17.08.1932, 
íå âêàç.
Õèæíÿê ²âàí Ëóêè÷, 9 ì., íå 
âêàç., íå âêàç., 29.05.1932, íå 
âêàç.
Õîëåïà Ìèêîëà Àíòîíîâè÷, 
6, îäíîîñ³áí., óêð., 20.02.1932, 
äèôòåð³ÿ
Õóäîë³é Êàòðÿ ²âàí³âíà, 4, 
êîëãîñïí., óêð., 02.02.1932, 
äèôòåð³ÿ
Õóäîë³é Òåòÿíà ²âàí³âíà, 3, 
îäíîîñ³áí., óêð., 09.10.1932, 
äèôòåð³ÿ

Õóäîíåíêî Êàòåðèíà Ìèêèò³âíà, 
87, êîëãîñïí., óêð., 30.08.1932, íå 
âêàç.
×èðèïêî Âåêëà Àâàê³âíà, 62, 
êîëãîñïí., óêð., çàïàëåííÿ ëåãåí³â
×óá Ãàííà Ñâèðèä³âíà, 45, îäíî-
îñ³áí., óêð., 21.05.1932, ïîðîê ñåðöÿ
Øàõðàé Ìàð³ÿ Ëóê'ÿí³âíà, 
28, êîëãîñïí., óêð., 25.01.1932, 
çàïàëåííÿ î÷åðåâèíè
Øâåöü Ôåä³ð Äìèòðîâè÷, 1, íå 
âêàç., íå âêàç., 20.06.1932, íå âêàç.
Øåâ÷åíêî Äàð³ÿ íå âêàç., 
90, êîëãîñïí., óêð., ñòàðå÷å 
âèñíàæåííÿ
Øåâ÷åíêî ßê³â Ãðèãîðîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 24.06.1932, íå 
âêàç.

Øóëåøêî Ãðèöüêî Ãðèãîðîâè÷, 
4, êîëãîñïí., óêð., 02.10.1932, 
äèôòåð³ÿ 
Ùåðáàíü Ìàð³ÿ ²âàíîâè÷, 11 ì., 
êîëãîñïí., íå âêàç., 30.06.1932, íå 
âêàç.
Þð÷åíêî Ìèêîëà Ñàì³éëîâè÷, 
4, êîëãîñïí., íå âêàç., 03.08.1932, 
íå âêàç.
Þð÷åíêî Ñîô³ÿ Ñàì³éë³âíà, 1, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 25.07.1932, íå 
âêàç.
ßñèð Âàñèëü Ïåòðîâè÷, 10, 
êîëãîñïí., óêð., 18.11.1932, íå 
âêàç.

Âàñèë³âñüêà ñ³ëüðàäà

Àíäð³ºíêî Ãàííà íå âêàç., 63, 
îäíîîñ³áí., óêð., 02.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Áàáàê Âàñèëü ²âàíîâè÷, 4, 
êîëãîñïí., óêð., 11.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Áàáàê Äîìàõà Ãðèãîð³âíà, 45, 
îäíîîñ³áí., óêð., 17.09.1932, 
çàãàëüíå âèñíàæåííÿ
Áàáàê Ìèõàéëî Àíò., 55, 
îäíîîñ³áí., óêð., 15.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Áàáè÷ Í³íà Ìèõàéë³âíà, 5, íå 
âêàç., óêð., 18.01.1933, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Áàëþòà Ìàð³ÿ Îìåëÿí³âíà, 70, 
íå âêàç., óêð., 01.01.1933, ñòàðå÷å 
âèñíàæåííÿ
Áàíÿóðêî Ìàêñèì Òàðàñîâè÷, íå 
âêàç., îäíîîñ³áí., óêð., 12.08.1933, 
àòåðîñêëåðîç, ì³îêàðäèò
Áåäðèê Ìîòðÿ Àíòîí³âíà, 60, 
îäíîîñ³áí., óêð., 27.07.1933, 
ðîçëàä ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
Áåäðèê Ïåòðî íå âêàç., 65, 
ðîá³òí., óêð., 29.07.1933, íå âêàç.
Áåñàðàá÷åíêî Ìàð³ÿ 
Ìèêîëà¿âíà, 27, áàòðà÷êà, óêð., 
23.04.1933, íå âêàç.
Á³ëàíåíêî Ìàð³ÿ Àíäð³¿âíà, 
18, ñëóæá., óêð., 07.05.1933, 
ñàìîãóáñòâî (ïîâ³øåííÿ)
Á³äà Ðîìàí Îêñåíò³éîâè÷,  
50, îäíîîñ³áí., óêð.,  
21.04.1933, ì³îêàðäèò 
íåêîìïåíñîâàíèé
Á³ëàíåíêî Ãðèöüêî Âàñèëüîâè÷, 
57, êîëãîñïí., óêð., 04.06.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Áîãäàíîâ Òðîõèì ßêîâè÷, 
73, êóñòàð, ðîñ., 29.04.1933, 
äåêîìïåñîâàíèé ì³îêàðäèò

Áîëòîê ²âàí ²âàíîâè÷, 82, íå 
âêàç., óêð., 08.12.1932, ñòàð³ñòü
Áîíäàðåíêî Ìèêîëà Þõèìîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 15.01.1932, 
êðóï
Áîðîäåíêî Êèëèíà Ñàâåë³¿âíà, 
75, îäíîîñ³áí., óêð., 01.05.1932, 
ñòàð³ñòü
Áîðîäåíêî Ïåòðî Àðòåìîâè÷, 
76, êîëãîñïí., óêð., 19.08.1933, 
ñòàðå÷å âèñíàæåííÿ
Áîðîäåíêî Ïåòðî Äìèòðîâè÷, 
93, îäíîîñ³áí., óêð., 24.01.1933, 
ñòàðå÷å âèñíàæåííÿ
Áóðÿê Ëóê³ÿ Ïåòð³âíà, 55, 
êîëãîñïí., óêð., 04.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Âàéëî ²âàí ²âàíîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 22.01.1933, ãðèï
Âàéëî Íàä³ÿ Ñòåïàí³âíà, 1, 
ðîá³òí., óêð., 12.07.1932, îï³ê ²²² ñò.
Âàéëî Îïàíàñ Îíèñèìîâè÷, 55, 
îäíîîñ³áí., óêð., 16.04.1933, íå 
âêàç.
Âàñèëåíêî ²âàí Òèìîô³éîâè÷, 
80, ðèáàëêà óêð., 14.12.1933, 
ñòàðå÷å âèñíàæåííÿ
Âåëè÷êî Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 
18, îäíîîñ³áí., óêð., 20.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Âåðìåé Ãðèãîð³é Äîðîõ., 60, 
îäíîîñ³áí., óêð., 09.06.1933, íå 
âêàç.
Âåðìåí Ãàííà Êóçüì³âíà, 16, 
ðîá³òí., óêð., 21.04.1932, ãðèï
Âëàñåíêî Âàëåíòèíà íå âêàç., 
1, ðîá³òí., óêð., 01.01.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â ³ ìîçêîâèõ 
îáîëîíîê
Âëàñåíêî Â³ðà Ìàòâ³¿âíà, 5, 
îäíîîñ³áí., óêð., 14.04.1933, 
ñåðöåâà ñëàáê³ñòü

Âëàñåíêî Ãðèãîð³é Âàñèëüîâè÷, 
50, ñëóæá., óêð., 27.01.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âëàñåíêî Ìàòâ³é Âàñèëüîâè÷, 
59, ñëóæá., óêð., 30.01.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Âëàñåíêî Îëåêñàíäðà 
Ìàòâ³¿âíà, 7, îäíîîñ³áí., óêð., 
26.05.1933, âèñíàæåííÿ
Âëàñåíêî Îëåíà Ïåòð³âíà, 50, 
êîëãîñïí., óêð., 30.08.1933, ïàðàòèô
Ãàðìàø Ãðèãîð³é Ïåòðîâè÷, 
62, îäíîîñ³áí., óêð., 17.05.1933, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Ãåðìàí Âàñèëü Ñòåïàíîâè÷, 
80, îäíîîñ³áí., óêð., 25.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Ãåðìàí ²ðèíà ªâò., 38, 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.08.1933, 
ñòàðå÷å âèñíàæåííÿ
Ãîãà Ïåòðî Ïåòðîâè÷, 68, íå 
âêàç., óêð., 21.12.1933, íå âêàç.
Ãîëåöü Ãàííà Âàñèë³âíà, 3, 
îäíîîñ³áí., óêð., 12.10.1932, 
ãîñòðèé êàòàð êèøîê
Ãîëåöü ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 39, 
êîëãîñïí., óêð., 08.04.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ãîëîáîðîäüêî Ëþáîâ Àíäð³¿âíà, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 09.02.1932, íå 
âêàç.
Ãîëîä Îëåêñàíäðà Ôåäîð³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 20.04.1932, 
çàïàëåííÿ ìîçêîâèõ îáîëîíîê
Ãîí÷àðîâ Ïåòðî Õðèñàíîâè÷, 
23, ðîá³òí., óêð., 28.08.1933, 
ñìåðòåëüíà òðàâìà
Ãîðáèê Í³íà ²âàí³âíà, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 21.10.1933, ê³ð
Ãðóøêà Â³ðà Ãðèãîð³âíà, 
15, íå âêàç., óêð., 16.08.1933, 
òóáåðêóëüîç
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Ãðóøêà Ìàð³ÿ Êóçüì³âíà, 28, 
ðîá³òí., óêð., 20.12.1933, íå âêàç.
Ãóáà ²âàí íå âêàç., 30, êîëãîñïí., 
óêð., 11.06.1933, âèñíàæåííÿ
Ãóáà Ìèòð. Ñàìñ., 33, êîëãîñïí., 
óêð., 30.06.1933, íå âêàç.
Ãóê Íèêèôîð Íèêèôîðîâè÷, 
36, îäíîîñ³áí., óêð., 10.04.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Äåìÿíöåâ Ñòåïàí ßêîâè÷, 28, 
ðîá³òí., óêð., 22.03.1933, ãîñòðå 
çàïàëåííÿ øëóíêà
Äèêîâà Ãàííà Îìåëÿí³âíà, 90, íå 
âêàç., óêð., 19.02.1933, ñòàð³ñòü
Ä³äåíêî Ñîôðîí ßêîâè÷, 78, 
îäíîîñ³áí., óêð., 10.01.1933, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Äîáðóëÿ Îëåêñàíäð íå âêàç., 
8, îäíîîñ³áí., óêð., 05.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Äîáðóëÿ Í³íà Ãðèãîð³âíà, 2, 
îäíîîñ³áí., óêð., 19.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Äîáðóëÿ Ïåòðî Òðîõèìîâè÷, 
55, îäíîîñ³áí., óêð., 08.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Äîáðóëÿ Òèìîô³é íå âêàç., 
6, îäíîîñ³áí., óêð., 06.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Äîí÷åíêî Âàëåíòèíà 
Ìèõàéë³âíà, 1, îäíîîñ³áí., óêð., 
07.10.1932, çàãàëüíå âèñíàæåííÿ 
Äîí÷åíêî Âàñèëü Íèëîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 11.03.1932, îï³ê 
²²² ñò.
Äîí÷åíêî Ôåäîñ³ÿ Ïèëèï³âíà, 
73, êîëãîñïí., óêð., 29.05.1933, 
ñòàðå÷å âèñíàæåííÿ
ªðìàêîâà Êñåí³ÿ 
Îëåêñàíäð³âíà, 80, îäíîîñ³áí., 
ðîñ., 10.10.1933, íå âêàç.
Çàìóëà Àíàòîë³é Ïåòðîâè÷, 1, 
íå âêàç., óêð., 07.09.1933, íå âêàç.
Çîëîòàðåíêî Ãðèãîð³é 
ªâäîêèìîâè÷, 7, êîëãîñïí., óêð., 
19.02.1933, ê³ð
Çîëîòàðåíêî Ïàëàæêà 
Àíäð³¿âíà, 79, îäíîîñ³áí., óêð., 
15.05.1933, ñòàð³ñòü
Êàáà÷åíêî Þõðåì Âàñèëüîâè÷, 
36, êîëãîñïí., óêð., íå âêàç., 
âáèòèé íåâ³äîìî êèì
Êàçà÷åíêî Ìèõàéëî 
Ìèêîëàéîâè÷, 88, îäíîîñ³áí., 
óêð., 22.10.1932, ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Êàçà÷êîâà Ìàð³ÿ Ê³íäðàò³âíà, 
29, îäíîîñ³áí., óêð., 12.11.1932, 
íå âêàç.
Êàóëüêà Îëüãà ²âàí³âíà, 45, 
îäíîîñ³áí., óêð., 14.01.1933, íå 
âêàç.
Êàóëüêà Òèõîí Íèêèôîðîâè÷, 
4 äí., íå âêàç., óêð., 11.11.1932, 

âðîäæåíà ñëàáê³ñòü òà ïîðîê 
ñåðöÿ
Êîáà Àãàô³ÿ Ëóê'ÿí³âíà, 90, 
îäíîîñ³áí., óêð., 24.08.1932, ñòàð³ñòü
Êîáà Íèêèôîð Ôåäîðîâè÷, 57, 
êîëãîñïí., óêð., 07.05.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Êîçà÷êîâ Ñèä³ð Ìèõàéëîâè÷, 
45, îäíîîñ³áí., óêð., 02.03.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Êîëîìîºöü Êëàâä³ÿ Ãíàò³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 07.12.1932, 
äèôòåð³ÿ 
Êîëîì³ºöü Ïåòðî Ñåðã³éîâè÷, 
87, êîëãîñïí., óêð., 10.06.1933, 
ñòàðå÷å âèñíàæåííÿ
Êðèâîøåé Ìèêîëà Äåì'ÿíîâè÷, 
2, ðîá³òí., óêð., 16.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êóçíåöîâ Ôåä³ð Ôåäîðîâè÷, 
3 ì., íå âêàç., óêð., 25.04.1932, íå 
âêàç.
Êóë³ø Â³êòîð Ïàâëîâè÷, 1, íå 
âêàç., óêð., 03.04.1933, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Êó÷åðîâà Ãàííà Ïðîêîï³âíà, 
89, êóñòàð,óêð., 09.03.1932, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Êó÷ì³í Â³êòîð íå âêàç., 3 ì., 
ðîá³òí., óêð., 29.07.1933, 
íàðîäèâñÿ ñëàáêèé
Êóø Òèìîô³é Òðîõèìîâè÷, 56, 
ðîá³òí., óêð., 20.03.1932, çàâîðîò 
êèøîê
Ëàìçàêè Ðà¿ñà Äìèòð³âíà, 11, 
ñëóæá., óêð., 26.10.1932, áóãîð ëåãåí³â
Ëåâ÷åíêî Îëåêñàíäðà ²âàí³âíà, 
4, êîëãîñïí., óêð., 09.09.1933, 
ãîñòðèé êàòàð êèøîê
Ëåìåøêî Âàëåíòèí 
Àôàíàñ³éîâè÷, 6 ì., íå âêàç., 
óêð., 21.07.1933, çàïàëåííÿ êèøîê
Ëåìåøêî Îëÿíà Âàñèë³âíà, 
77, êîëãîñïí., óêð., 30.04.1932, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Ëåùåíêî Àíäð³é Ôåäîñ³éîâè÷, 
55, êîëãîñïí., óêð., 26.07.1933, 
äåêîìïåñîâàíå çàõâîðþâàííÿ 
Ëèñåíêî Ïàëàæêà Ìèêîëà¿âíà, 
19, êîëãîñïí., óêð., 18.10.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ëèòâèí Àíäð³é Âàñèëüîâè÷, 
35, ðîá³òí., óêð., 05.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëèòâèí Îëåêñàíäðà Ïàâë³âíà, 
13, ðîá³òí., óêð., 04.02.1932, 
åï³äåì³÷íèé ìåí³íã³ò
Ëèòâèí Îíîïð³é Þõèìîâè÷, 
68, êîëãîñïí., óêð., 15.06.1933, 
ñòàðå÷å âèñíàæåííÿ
Ëóê’ÿíåíêî Ïåòðî Ñåìåíîâè÷, 
56, îäíîîñ³áí., íå âêàç., 
22.10.1932, íå âêàç.

Ëÿøåâñüêèé Âîëîäèìèð (?), 59, 
íå âêàç., óêð., 18.11.1932, ñêëåðîç 
ñóäèí ñåðöÿ
Ìàñëîâà Ìàðôà Ôåäîð³âíà, 
90, îäíîîñ³áí., óêð., 18.05.1933, 
ñòàðå÷å âèñíàæåííÿ
Ìàòâ³ºíêî ªâãåí³ÿ ²âàí³âíà, 4 ì., 
íå âêàç., óêð., 16.11.1932, ãîñòðèé 
êàòàð øëóíêà
Ìàùåíêî Ç³íîâ³é ªðìîëàéîâè÷, 
31, ðîá³òí., óêð., 17.01.1932, 
çàõâîðþâàííÿ ëåãåí³â
Ìåäâåäü Îëåêñàíäð 
Îíèñèìîâè÷, 2, êîëãîñïí., óêð., 
26.07.1933, êèøêîâå âèñíàæåííÿ
Ìèðîíåíêî Àíòîí 
Êîñòÿíòèíîâè÷, 60, îäíîîñ³áí., 
óêð., 20.07.1933, âèñíàæåííÿ
Ìèðîøíè÷åíêî Ìèõàéëî 
Ïðîêîï³éîâè÷, 55, êîëãîñïí., 
óêð., 16.05.1933, ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ìèõàéëåíêî Âàñèëü Ãíàòîâè÷, 
70, îäíîîñ³áí., óêð., 24.05.1933, 
ñòàðå÷å âèñíàæåííÿ
Ìèõàéëåíêî ²âàí Äìèòðîâè÷, 
63, ðîá³òí., óêð., 03.08.1932, íå 
âêàç.
Ìèõàéëåíêî Êëàâä³ÿ ²âàí³âíà, 
25, íå âêàç., óêð., 08.03.1933, íå 
âêàç.
Ìîâ÷àí Íàä³ÿ Ãð., 4, îäíîîñ³áí., 
óêð., 03.08.1933, çàïàëåííÿ êèøîê
Ìîâ÷àí Ïàâëî Ãðèãîðîâè÷, 20 
äí., îäíîîñ³áí., óêð., 30.01.1932, 
ñëàáê³ñòü
Ìîðîç Â’ÿ÷åñëàâ Ìèêîëàéîâè÷, 
1, ñëóæá., óêð., 07.10.1932, íå âêàç.
Ìîðîçîâñüêà Ìàð³ÿ Ôåäîð³âíà, 
85, êîëãîñïí., ðîñ., 25.08.1933, 
ñòàðå÷å âèñíàæåííÿ
Ìóñ³í ²âàí Àíäð³éîâè÷, 48, 
ðîá³òí., ðîñ., 13.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ìÿãêà Ïàðàñêà ²âàí³âíà, 60, 
êîëãîñïí., óêð., 02.08.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ì'ÿãêèé ²âàí Ïàâëîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 22.02.1932, íå 
âêàç.
Ì'ÿãêèé Ïàâëî Ïàâëîâè÷, 6, 
îäíîîñ³áí., óêð., 09.08.1933, 
ïîòðàïèâ ï³ä ìàøèíó
Ì'ÿãêèé Òåðåíò³é ²âàíîâè÷, 
65, îäíîîñ³áí., óêð., 23.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Íîñà÷ Âàñèëü Êóç., 3 ì., ñëóæá., 
óêð., 14.11.1933, íå âêàç.
Îë³éíèê Êèëèíà ²âàí³âíà, 20, 
êîëãîñïí., óêð., 13.09.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â ²²² ñò.
Îë³éíèê Îëüãà Ïåòð³âíà, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 23.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
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Îë³éí³ê Ïåòðî Ïåòðîâè÷, 6, 
êîëãîñïí., óêð., 23.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Îïàíàñåíêî Âîëîäèìèð 
Ïåòðîâè÷, 80, êîëãîñïí., óêð., 
07.10.1933, ñòàð³ñòü
Îïàíàñåíêî Ãðèöüêî 
Ãðèãîðîâè÷, 2, êîëãîñïí., óêð., 
25.03.1932, çàïàëåííÿ ìîçêîâèõ 
îáîëîíîê
Îïàíàñåíêî ²âàí Îâåð’ÿíîâè÷, 
45, êîëãîñïí., óêð., 30.05.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Îïàíàñåíêî Ìàðôà Òðîõèì³âíà, 
18, êîëãîñïí., óêð., 03.04.1932, 
ñàìîïîâ³øåííÿ
Îïàíàñåíêî Ïàâëî íå âêàç., 
60, îäíîîñ³áí., óêð., 13.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Îïàíàñåíêî Ïàðôåíò³é 
Àðåô³éîâè÷, 70, êîëãîñïí., óêð., 
05.06.1933, âèñíàæåííÿ
Îïàíàñåíêî Îëåêñàíäðà 
Ìèêîëà¿âíà, 2 ì., ðîá³òí., óêð., 
12.08.1933, âèñíàæåííÿ
Îñòðîâñüêà Ëþäìèëà 
Ñåìåí³âíà, 8 ì., ñëóæá., óêð., 
09.03.1932, ìåí³íã³ò
Ïàë³ºíêî ²âàí Ä., 2, îäíîîñ³áí., 
óêð., 13.09.1933, âèñíàæåííÿ
Ïåòðåíêî Ìàòâ³é Äèìèòðîâè÷, 
57, îäíîîñ³áí., óêð., 04.07.1932, 
ïîäãîñòðèé êàòàð
Ïåòðèêîâà Ïàðàñêà Òðîõèì³âíà, 
80, ðîá³òí., ðîñ., 18.06.1933, 
ñòàðå÷å âèñíàæåííÿ
Ïåòðóí³í Éîñèï Àðñåíò³éîâè÷, 
62, ðîá³òí., ðîñ., 09.09.1933, 
ñåðöåâà ñëàáê³ñòü
Ï³ñêóí Ë³ä³ÿ ²âàí³âíà, 3, íå âêàç., 
óêð., 06.05.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ï³õîòà Ãîðïèíà Ëàð³îí³âíà, 70, 
îäíîîñ³áí., óêð., 27.01.1932, ñòàð³ñòü
Ïð³íü Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 4, 
îäíîîñ³áí., óêð., 17.12.1933, ê³ð
Ïðÿäêî Ðîìàí Ñòåïàíîâè÷, 
70, ðîá³òí., óêð., 09.10.1933, 
äåêîìïåíñîâàíèé ì³îêàðäèò
Ðîä Âàñèëü Êîñòÿíòèíîâè÷, 
52, êîëãîñïí., óêð., 19.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ðîëåöü Îëåêñà Âàñèëüîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 03.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â, êðóï
Ðóáà Ïàâëî Ìèòðîôàíîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 07.11.1932, 
âèñíàæåííÿ ï³ñëÿ ïðîíîñó
Ðóäåíêî Êàòåðèíà Ïåòð³âíà, 
6, îäíîîñ³áí., óêð., 20.07.1933, 
ñëàáê³ñòü ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ðÿáåöü Âàñèëü Îñèïîâè÷, 40, 
ðîá³òí., óêð., 27.02.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ

Ñàëüíèê Äåìåíò³é 
Íèêèôîðîâè÷, 20, êîëãîñïí., 
óêð., 12.07.1933, âèñíàæåííÿ òà 
ñëàáê³ñòü
Ñàëüíèê ²âàí Ïåòðîâè÷, 6 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 11.07.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ñàëüíèê Ìàð³ÿ Ñèë³âíà, 6 òèæ., 
îäíîîñ³áí., óêð., 23.06.1933, íå 
âêàç.
Ñàìîí÷åíêî Îëåêñàíäðà 
Ïèëèï³âíà, 78, îäíîîñ³áí., óêð., 
30.05.1933, ñòàðå÷å âèñíàæåííÿ
Ñàïà Êëàâä³ÿ Ïåòð³âíà, 29, 
ðîá³òí., óêð., 11.07.1933, ðîæà
Ñàïà Ìàêàð ßêîâè÷, 72, 
îäíîîñ³áí., óêð., 18.07.1933, 
ñòàðå÷å âèñíàæåííÿ
Ñàïà Õàðèòèíà Þõèì³âíà, 50, îäíî-
îñ³áí., óêð., 17.08.1933, ïîðîê ñåðöÿ
Ñàïà Õðèñòÿ Â., 43, ðîá³òí., óêð., 
15.11.1933, çàðàæåííÿ êðîâ³
Ñåìèêèí Àíòîí Þïèôàíîâ, 
49, îäíîîñ³áí., óêð., 20.05.1933, 
ì³îêàðäèò
Ñåðäþê Ãàííà Õðèñòèôîð³âíà, 
23, îäíîîñ³áí., óêð., 08.11.1932, 
òèô
Ñåðäþê Ãîðïèíà Äìèòð³âíà, 49, 
êîëãîñïí., óêð., 23.06.1933, íå âêàç.
Ñèäîðåíêî Íàòàëêà Àíòîí³âíà, 
3, êîëãîñïí., óêð., 08.05.1932, 
ãí³éíå çàïàëåííÿ îáîëîíîê ëåãåí³â
Ñèäîðåíêî Îëåêñàíäðà 
Àíòîí³âíà, 3 òèæ., íå âêàç., óêð., 
14.05.1933, âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ñèðèé Êóçüìà Äàíèëîâè÷, 83, 
îäíîîñ³áí., óêð., 26.10.1932, 
ñòàðå÷å âèñíàæåííÿ
Ñèðèé Ïåòðî Îïàíàñîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 16.08.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå» 
Ñ³ðà Ãàííà Ñïèðèäîí³âíà, 
17, êîëãîñïí., óêð., 16.11.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ñ³ðà Ìàð³ÿ Ê³íäðàò³âíà, 65, 
êîëãîñïí., óêð., 21.06.1933, íå 
âêàç.
Ñ³ðà Ìàð³ÿ Ñâèðèä³âíà, 12, 
êîëãîñïí., óêð., 13.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ñ³ðèé ²âàí ²âàíîâè÷, 80, 
îäíîîñ³áí., óêð., 22.04.1933, 
ñòàðå÷å âèñíàæåííÿ
Ñ³ðèé Éîñèï Ñâèðèäîâè÷, 
14, êîëãîñïí., óêð., 08.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ñ³ðèé Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷, 80, 
íå âêàç., óêð., 30.12.1932, ñòàðå÷å 
âèñíàæåííÿ
Ñ³ðèé Íèêèôîð Ìóñ³éîâè÷, 
65, êîëãîñïí., óêð., 18.11.1932, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê

Ñ³ðèé Ñâèðèä Êóçüìè÷, 50, 
êîëãîñïí., óêð., 19.03.1932, íå 
âêàç.
Ñ³ðèé Ôåä³ð Ëóê’ÿíîâè÷, 73, 
îäíîîñ³áí., óêð., 13.05.1933, 
ñòàðå÷å âèñíàæåííÿ
Ñêîï³íöîâà Í³íà Îëåêñ., 
17, íå âêàç., ðîñ., 11.10.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ñí³ãóð Îëåêñàíäðà Òèõîí³âíà, 
30, ñëóæá., óêð., 06.08.1932, 
ñàìîãóáñòâî
Ñîðîêà Âîëîäèìèð 
Âàñèëüîâè÷, 2, îäíîîñ³áí., óêð., 
09.10.1933, ãîñòèé êîë³ò
Ñîðîêà Îêñàíà Ãíàò³âíà, 85, 
îäíîîñ³áí., óêð., 26.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñîðîêà Ïàðàñêîâ³ÿ Îëåêñ³¿âíà, 
80, îäíîîñ³áí., óêð., 26.04.1933, 
ñòàðå÷å âèñíàæåííÿ
Ñïè÷êà Êèðèëî Ãðèãîðîâè÷, 72, 
êîëãîñïí., óêð., 10.02.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ñïè÷êà Êîñòü Ëóêè÷, 38, 
êîëãîñïí., óêð., 08.11.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ñòóïàê Ïàâëî Âàñèëüîâè÷, 30, 
ñëóæá., óêð., 17.11.1932, îòðóºííÿ 
ìèø'ÿêîì
Ñóìåíêî Ôåîäîñ³ÿ Ñòåïàí³âíà, 
90, îäíîîñ³áí., óêð., 25.06.1933, 
ñòàðå÷å âèñíàæåííÿ
Òåïëîâà Òàìàðà ²âàí³âíà, 1, íå 
âêàç., óêð., 25.09.1932, ìåí³íã³ò
Òèùåíêî Ñåðã³é Îâåð’ÿíîâè÷, 
30, îäíîîñ³áí., óêð., 26.05.1932, 
ïàðàë³÷
Ôåäîðåíêî Õàðèòèíà 
Òèìîô³¿âíà, 62, îäíîîñ³áí., óêð., 
15.05.1933, ì³îêàðäèò
Ôèñóíåíêî Îëåêñàíäðà 
²âàí³âíà, 2, êîëãîñïí., óêð., 
09.05.1933, äèòÿ÷à åï³ëåïñ³ÿ
Ôèñóíåíêî Àôàíàñ³é 
Âàñèëüîâè÷, 5, îäíîîñ³áí., óêð., 
07.04.1933, âáèâñòâî
Ôèñóíåíêî Âàñèëü Ëîãâèíîâè÷, 
45, îäíîîñ³áí., óêð., 15.03.1933, 
âáèâñòâî, ïîðàíåííÿ â ãîëîâó
Ôèñóíåíêî ²âàí ßêîâè÷, 46, 
êîëãîñïí., óêð., 28.03.1933, íå 
âêàç.
Ôèñóíåíêî Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, 
5, îäíîîñ³áí., óêð., 15.03.1933, 
âáèâñòâî, ïîðàíåííÿ â ãîëîâó
Ôèñóíåíêî Ìîòðÿ Ãðèãîð³âíà, 
30, îäíîîñ³áí., óêð., 15.03.1933, 
âáèâñòâî, ïîðàíåííÿ â ãîëîâó
Ôèñóíåíêî Íàä³ÿ ²âàí³âíà, 
5, êîëãîñïí., óêð., 09.07.1933, 
âèñíàæåííÿ, ãîñòðèé êàòàð 
êèøîê
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Õàð÷åíêî Âîëîäèìèð 
Ãðèãîðîâè÷, 6, ðîá³òí., óêð., 
03.02.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Õàð÷åíêî Äìèòðî Îëåêñ³éîâè÷, 
33, îäíîîñ³áí., óêð., 27.03.1933, 
òèô
Õàð÷åíêî Ëàð³îí ßêîâè÷, 80, 
îäíîîñ³áí., óêð., 07.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Õàð÷åíêî Ïàâëî Äèìèòðîâè÷, 
5, íå âêàç., óêð., 20.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Õàð÷åíêî Ñàâà Ìèêîëàéîâè÷, 
76, îäíîîñ³áí., óêð., 20.11.1933, 
ñòàðå÷å âèñíàæåííÿ
Õîìåíêî Ãðèãîð³é Ñåìåíîâè÷, 
59, êóñòàð,óêð., 30.12.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Õðÿ÷åíêî ²âàí Ìàêñèìîâè÷, 
4, êîëãîñïí., óêð., 21.07.1932, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Õóçåíêî Âàðâàðà Ìàðê³âíà, 
85, îäíîîñ³áí., óêð., 17.05.1933, 
ñòàðå÷å âèñíàæåííÿ
Õóòîðíèé Àíäð³é Ïåòðîâè÷, 23, 
êîëãîñïí., óêð., 28.03.1932, (?)
×àáàí Ãðèãîð³é íå âêàç., 20, 
êîëãîñïí., óêð., 04.09.1933, 
âèñíàæåííÿ
×àáàí ªâäîê³ÿ Òðîõèì³âíà, 
18, ñëóæá., óêð., 06.08.1932, 
ñàìîïîâ³øåííÿ
×àáàí ²âàí Ôåäîòîâè÷, 22, 
îäíîîñ³áí., óêð., 09.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
×àáàí Êàòåðèíà Ïåòð³âíà, 2, 
îäíîîñ³áí., óêð., 21.07.1933, íå 
âêàç.
×àáàí Ìèõàéëî Ïåòðîâè÷, 4, 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.07.1933, íå âêàç.
×àáàí Îëåêñ³é Ôåäîñ³éîâè÷, 
5, îäíîîñ³áí., óêð., 14.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
×àáàí Óëÿíà Ôåäîñ³¿âíà, 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 04.05.1933, 
âèñíàæåííÿ

×óìàê Ïåòðî Ìèêîëàéîâè÷, 
7, îäíîîñ³áí., óêð., 16.09.1933, 
âèñíàæåííÿ òà ïðîíîñ
Øåâêîïëÿñ ²âàí Ìàòâ³éîâè÷, 
31, êîëãîñïí., óêð., 09.04.1933, íå 
âêàç.
Øåâ÷åíêî Àíàòîë³é ²âàíîâè÷, 
7 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 13.05.1933, 
õðîí³÷íå çàïàëåííÿ 
Øåâ÷åíêî Âàñèëü Ïèëèïîâè÷, 
63, êîëãîñïí., óêð., 09.04.1933, íå 
âêàç.
Øåâ÷åíêî Ãàííà Ñåðã³¿âíà, 
67, îäíîîñ³áí., óêð., 26.08.1933, 
ñòàðå÷å âèñíàæåííÿ
Øåâ÷åíêî Ãàííà Àíäð³¿âíà, 
85, îäíîîñ³áí., óêð., 22.07.1933, 
ñòàðå÷å âèñíàæåííÿ
Øåâ÷åíêî ªôðîñèí³ÿ 
Ðîìàí³âíà, 65, îäíîîñ³áí., óêð., 
22.11.1932, ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Øåâ÷åíêî ²âàí Ñòåïàíîâè÷, 18, 
ðîá³òí., óêð., 13.06.1932, âáèòèé 
íà ïî¿çä³
Øåâ÷åíêî Éîñèï Ïàâëîâè÷, 
40, îäíîîñ³áí., óêð., 22.04.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â ²²² ñò.
Øåâ÷åíêî Ìàð³ÿ íå âêàç., 80, 
îäíîîñ³áí., óêð., 24.08.1933, 
ñòàðå÷å âèñíàæåííÿ
Øåâ÷åíêî Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 30, 
îäíîîñ³áí., óêð., 19.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Øåâ÷åíêî Òèõîí ²âàíîâè÷, 
58, ðèáàëêà, óêð., 25.12.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â ï³ñëÿ 
çàãàëüíîãî âèñíàæåííÿ
Øîâêîïëÿñ Ãðèãîð³é 
Ãåðàñèìîâè÷, 7, êîëãîñïí., óêð., 
07.07.1933, âèñíàæåííÿ
Øîâêîïëÿñ Ìèõàéëî 
Ãåðàñèìîâè÷, 9, êîëãîñïí., óêð., 
30.06.1933, âèñíàæåííÿ
Øîâêîïëÿñ Ôåäîñ³ÿ 
Ãåðàñèìîâè÷, 5, êîëãîñïí., óêð., 
07.08.1933, âèñíàæåííÿ

Øîñòàê Ïàâëî Òèìîô³éîâè÷, 
27, îäíîîñ³áí., óêð., 25.09.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Øîñòàê Òèì³ø Äåì'ÿíîâè÷, 
60, îäíîîñ³áí., óêð., 01.06.1932, 
òóáåðêóëüîç
Øóêàëîâ Ïàâëî Îëåêñ³éîâè÷, 
32, ðîá³òí., ïîë., 13.11.1932, íå 
âêàç.
Þð’ºâ ²âàí Òðîõèìîâè÷, 4, 
îäíîîñ³áí., óêð., 23.12.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Þð’ºâà Îðèøêà Òðîõèì³âíà, 5, 
ðîá³òí., óêð., 03.10.1932, ìàëÿð³ÿ
ßêèìåíêî Îëåêñàíäðà íå âêàç., 
8, îäíîîñ³áí., óêð., 16.08.1933, 
îòðóºííÿ àáðèêîñîâèìè 
ê³ñòî÷êàìè
ßêèìåíêî Âîëîäèìèð 
Ìèêèòîâè÷, 73, îäíîîñ³áí., óêð., 
22.06.1933, ñòàðå÷å âèñíàæåííÿ
ßêèìåíêî ªï³ôàí ²âàíîâè÷, 52, 
îäíîîñ³áí., óêð., 01.08.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
ßêèìåíêî Ìàð³ÿ Ôåîäîñ³¿âíà, 
íå âêàç., îäíîîñ³áí., óêð., 
25.06.1933, ãîñòðèé êîë³ò òà 
âèñíàæåííÿ
ßêèìåíêî Íàñòÿ ²âàí³âíà, 56, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 07.08.1932, 
ïëåâðèò, ðîçëàä ñåðöåâî¿ 
ä³ÿëüíîñò³
ßêèìåíêî Ïàðàñêà Ãðèãîð³âíà, 
60, îäíîîñ³áí., óêð., 27.07.1933, 
íå âêàç.
ßêèìåíêî Ñåêëåòà íå âêàç., 
75, îäíîîñ³áí., óêð., 09.06.1933, 
ñòàðå÷å âèñíàæåííÿ
ßêèìåíêî Óñòÿ Ìèêèò³âíà, 67, 
îäíîîñ³áí., óêð., 05.01.1933, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü

Âåðõíüîêðèíè÷àíñüêà ñ³ëüðàäà
Áîãäàí Í³íà Ìèõàéë³âíà, 6, 
êîëãîñïí., óêð., 10.10.1932, 
çàñòóäæåí³ âíóòð³øí³ îðãàíè
Ãë³íñüêèé (?) Ïàâëîâè÷, 54, 
ðîá³òí., ðîñ., 15.03.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ãðèíü Ìîòðÿ ²âàí³âíà, 79, 
êîëãîñïí., óêð., 29.07.1933, 
ñòàð³ñòü
Äåì÷åíêî Ìîòðÿ Êàñÿí³âíà, 
74, êîëãîñïí., óêð., 02.01.1933, 
çàäèøêà ³ ñèëüíèé êàøåëü
Äîáðóëÿ Âàñèëü Òðîõèìîâè÷, 
44, ðîá³òí., óêð., 11.06.1933, 
ðåâìàòèçì

Äîðîôåºâ ²âàí Ïàâëîâè÷, 22, 
ðîá³òí., ðîñ., 04.10.1932, ñèá³ðêà
Äóõîí÷åíêî Ìàð³ÿ Ãíàò³âíà, 19, 
ðîá³òí., óêð., 05.07.1933, íå âêàç.
Äÿ÷åíêî Â³ðà Ïðîê., 1, ðîá³òí., 
óêð., 17.06.1932, ïîòðàïèâ ï³ä 
ïî¿çä
Æèâèöÿ Âàñèëü Ìàðêîâè÷, 
68, êîëãîñïí., óêð., 02.07.1932, 
ðåâìàòèçì
²âàùåíêî Îëåíà Àíäð³¿âíà, 9 ì., 
íå âêàç., óêð., 29.03.1933, çàñòóäà
Êàáà÷åíêî Îäàðêà Ïîòàï³âíà, 
67, êîëãîñïí., óêð., 06.07.1932, 
ñòàð³ñòü

Êàçà÷åíêî Àíòîí ßêîâè÷, 14, 
îäíîîñ³áí., óêð., 28.05.1933, íå 
âêàç.
Êàéíàðà Àíòîí Àâðàìîâè÷, 
75, íå âêàç., óêð., 12.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Êàéíàðà Ëàâðåò Àíòîíîâè÷, 29, 
îäíîîñ³áí., óêð., 25.07.1933, íå 
âêàç.
Êîçà÷åíêî Àíèêèé ßêîâè÷, 14, 
îäíîîñ³áí., óêð., 28.05.1933, íå 
âêàç.
Êîçà÷åíêî Êàðïî Àíäð³éîâè÷, 
75, íå âêàç., íå âêàç., 28.04.1933, 
ñòàð³ñòü
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Êîðñóí Ïàëàæêà Àíäð³¿âíà, 
60, êîëãîñïí., óêð., 28.02.1933, 
ñòàð³ñòü òà çàñòóäà
Êóä³í ßê³â Îëåêñàíäðîâè÷, 66, 
ðîá³òí., óêð., 31.03.1933, íåâ³äîìà
Ëèøê³í ²âàí ²âàíîâè÷, 56, 
ðîá³òí., óêð., 30.06.1933, ñòàð³ñòü
Ìàð÷åíêî Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 
8, ðîá³òí., óêð., 30.06.1933, 
ïðîïàñíèöÿ
Îë³éíèê ßâäîõà Ïåòð³âíà, 
78, êîëãîñïí., óêð., 04.03.1932, 
ñòàð³ñòü
Ï³ääóáíà Ãàëèíà Äîðîô³¿âíà, 21, 
áåçðîá³òí., óêð., 10.10.1932, íóòðÿíà

Ïðèòóëà Âàñèëü Ïåòðîâè÷, 
85, êîëãîñïí., óêð., 10.08.1932, 
ñòàð³ñòü
Ñïè÷êà Îâåðêî Äåíèñîâè÷, 
98, îäíîîñ³áí., óêð., 28.07.1932, 
ìàëÿð³ÿ
Ñóõîâ³é Ìàêñèì Äåì'ÿíîâè÷, 
52, êîëãîñïí., íå âêàç., 21.08.1933, 
çàñòóäà
Òàðàí ²ëüêî Âàñèëüîâè÷, 82, 
îäíîîñ³áí., óêð., 18.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Òèùåíêî ªâãåí³é Ôåäîòîâè÷, 
13, îäíîîñ³áí., óêð., 14.02.1933, 
çàñòóäà, çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Ôåñóíåíêîâà Ñòåïàíèäà 
Ñèäîð³âíà, 80, îäíîîñ³áí., óêð., 
30.01.1933, âáèòî ïîòÿãîì
ßêîâåíêî Ãàïêà Ãðèãîð³âíà, 
60, îäíîîñ³áí., óêð., 19.06.1933, 
ñòàð³ñòü
ßêîâåíêî Ëåîíò³é Ìóñ³éîâè÷, 
68, îäíîîñ³áí., óêð., 28.05.1933, 
ñòàð³ñòü
ßöóí Ëå(?) Ôåäîð., 11 ì., 
ðîá³òí., óêð., 20.06.1932, ïðîíîñ, 
áëþâîòà

Çëàòîï³ëüñüêà ñ³ëüðàäà

Ëàâðîíåíêî Âàñèëü 
Âàñèëüîâè÷, 11 ì., íå âêàç., óêð., 
07.01.1932, íå âêàç.

Ëèòâèí Àíòîí ²âàíîâè÷, 3 òèæ., 
íå âêàç., óêð., 18.01.1932, íå âêàç.

Ìàãäàëèí³âñüêà ñ³ëüðàäà

Êàøóáà Âàñèëü ßêîâè÷, 6 ì., íå 
âêàç., óêð., íå âêàç.
Áàðàííèê Ñåðàôèìà Âàñèë³âíà, 
1, íå âêàç., íå âêàç., 07.09.1932, 
ðîæà

Ìàêñþòà Ìèõàéëî Àíäð³éîâè÷, 
28, íå âêàç., íå âêàç., 25.04.1932, 
çàñòóäà
Ìèêîëàºíêî ßâäîõà Ëåîíò³¿âíà, 
34, îäíîîñ³áí., íå âêàç., 

08.01.1932, çàõâîðþâàííÿ íèðîê 
òà êàòàð 

Íîð³âñüêà ñ³ëüðàäà

Áàðàõîâè÷ Ãàííà Îêñåíò³¿âíà, 
27, êîëãîñïí., óêð., 20.10.1932, 
òóáåðêóëüîç
Áåñïàëüêî Ë³ä³ÿ Ïàâë³âíà, 
8 ì., êîëãîñïí., óêð., 07.09.1932, 
íåâ³äîìà
Áîðîäàé ²âàí Ôåäîðîâè÷, 5, 
îäíîîñ³áí., óêð., 07.10.1932, 
íåâ³äîìà
Áîðîäàé Êàòåðèíà Ôåäîð³âíà, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 18.09.1932, íå 
âêàç.
Âåðáà Îëåêñ³é Ïëàòîíîâè÷, 
41, îäíîîñ³áí., óêð., 16.11.1932, 
íåâ³äîìà
Â³ç³ðåíêî Ìèêîëà Ñò., 1, 
êîëãîñïí., óêð., 30.11.1932, 
íåâ³äîìà
Ãàäóí Îëåêñàíäðà Ïàâë³âíà, 
4 ì., êîëãîñïí., óêð., 10.11.1933, 
íåâ³äîìà
Ãàëü÷àíñüêà Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, 
4, êîëãîñïí., óêð., 09.11.1932, 
íåâ³äîìà
Ãàëü÷àíñüêà Íàñòÿ Ïàâë³âíà, 
5, îäíîîñ³áí., óêð., 02.11.1932, 
íåâ³äîìà
Ãîëü÷àíñüêà Ìåëàøêà 
Êîðí³¿âíà, 70, îäíîîñ³áí., óêð., 
23.05.1932, ñòàð³ñòü
Äîëÿ Ãðèöüêî ßêîâè÷, 4 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 12.03.1932, 
íåâ³äîìà

Äîëÿ Ìèëàíêà Ìèõàéë³âíà, 
16, îäíîîñ³áí., óêð., 08.09.1933, 
íåâ³äîìà
Äóê Ïàíàñ Ïåòðîâè÷, 41, 
êîëãîñïí., óêð., 11.04.1932, 
íåâ³äîìà
Çàé÷åíêî Êàòðÿ Õàðèòîí³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 29.05.1933, 
íåâ³äîìà
Çàé÷åíêî Îëåêñàíäðà 
Õàðèòîí³âíà, 1, êîëãîñïí., óêð., 
29.05.1933, íåâ³äîìà
Çàé÷åíêî Õàðèòîí 
Òåðåíò³éîâè÷, 60, êîëãîñïí., óêð., 
21.05.1933, íå âêàç.
²ùåíêî Í³íà Âàñèë³âíà, 2, 
îäíîîñ³áí., óêð., 02.01.1932, 
îáêëàä (àíã³íà) (ç³ ñë³â áàòüê³â)
Êàóëüêî Ïàâëî ßâòóõîâè÷, 
4 ì., êîëãîñïí., óêð., 19.06.1932, 
íåâ³äîìà
Êîíîïåöü Ìåëàøêà Äìèòð³âíà, 
23, êîëãîñïí., óêð., 26.03.1932, 
íåâ³äîìà
Êðèâîáîê Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 27.08.1932, 
íåâ³äîìà
Êóºøèíîâà Îëåêñàíäðà 
ªâñ³¿âíà, 2, ðîá³òí., óêð., 
30.10.1932, íåâ³äîìà
Êóçüìåíêî Îäàðêà Ñåðã³¿âíà, 
3, êîëãîñïí., óêð., 01.05.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â

Êóøí³ð Ëþáîâ ²âàí³âíà, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 23.08.1932, íåâ³äîìà
Ëîãâèíåíêî ²âàí Ïîë³êàðïîâè÷, 
6 ì., ðîá³òí., óêð., 14.07.1932, îï³ê
Ëóïèíîñ Àôàíàñ³é Äìèòðîâè÷, 
18, îäíîîñ³áí., óêð., 21.06.1932, 
ïàðàë³÷ õðîí³÷íèé
Íèêîíåíêî Ëþäìèëà ²ñà¿âíà, 2, 
ñëóæá., óêð., 14.07.1932, íå âêàç.
Í³êîëåíêî Ñîô³ÿ Àíòîí³âíà, 
45, êîëãîñïí., óêð., 21.09.1932, 
òóáåðêóëüîç
Îíîï³ºíêî ²âàí Íèêèôîðîâè÷, 
2, îäíîîñ³áí., óêð., 02.10.1932, 
íåâ³äîìà
Ïàâëåíêî Êàòåðèíà ²âàí³âíà, 
52, îäíîîñ³áí., óêð., 15.12.1933, 
íåâ³äîìà
Ïàâëåíêî Êàòåðèíà Ñòåïàí³âíà, 
5 ì., êîëãîñïí., óêð., 18.08.1932, 
íåâ³äîìà
Ï³âòîðàöüêèé Âîëîäèìèð 
Àíäð³éîâè÷, 8, êîëãîñïí., óêð., 
25.06.1933, íåâ³äîìà
Ïðîêîïåíêî Ìàêñèì 
Ñåìåíîâè÷, 70, îäíîîñ³áí., óêð., 
05.03.1932, ñòàð³ñòü
Ðåøìåäèëî ªâäîê³ÿ Þõèì³âíà, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 24.08.1932, 
íåâ³äîìà
Ðåøìåäèëî Ìèõàéëî 
Þõèìîâè÷, 4, îäíîîñ³áí., óêð., 
04.09.1932, íåâ³äîìà
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Ðèáêà ²âàí ²âàíîâè÷, 12, 
êîëãîñïí., óêð., 14.12.1932, 
íåâ³äîìà
Ðèáêà Í³íà Õàðèòîí³âíà, 3 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 10.09.1933, íå 
âêàç.
Ðóäåíêî Âàñèëü Íàóìîâè÷, 
9 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 22.11.1933, 
íåâ³äîìà
Ñòåöåíêî Êàòåðèíà Ñåðã³¿âíà, 
4, êîëãîñïí., óêð., 03.11.1931, 
ãðèï
Ñòåöåíêî Íàñòÿ Ñåðã³¿âíà, 
6, êîëãîñïí., óêð., 16.11.1931, 
ãðèï

Ôåñåíêî Íàòàëêà Àâðàì³âíà, 
25, êîëãîñïí., óêð., 02.03.1932, 
òóáåðêóëüîç
Öèíêóø Ñòåïàí Ìèõàéëîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 26.09.1932, 
äèôòåð³ÿ 
×àéêà Ãàëèíà Äìèòð³âíà, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 02.09.1932, 
íåâ³äîìà
×å÷åëü Îäàðêà íå âêàç., 100, 
êîëãîñïí., óêð., 16.11.1932, 
íåâ³äîìà
×å÷åëü Îëåíà Ìàêàð³âíà, 
65, êîëãîñïí., óêð., 27.07.1933, 
ñòàð³ñòü

Øâåöü Ñòåôàíèäà Îëåêñ., 
106, îäíîîñ³áí., óêð., 20.07.1932, 
ñòàð³ñòü
Øîëóäüêî ßê³â Ìóñ³éîâè÷, 
70, îäíîîñ³áí., óêð., 27.11.1932, 
íåâ³äîìà
Øðàºíêî Ãîðïèíà íå âêàç., 60, 
îäíîîñ³áí., óêð., 24.09.1932, íå 
âêàç.
Ùåðáàê Îëåêñ³é Ïåòðîâè÷, 
5, îäíîîñ³áí., óêð., 12.10.1932, 
íåâ³äîìà
Þõèìåíêî Íàä³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 
22, îäíîîñ³áí., óêð., 15.08.1932, 
íåâ³äîìà

Ñêåëüê³âñüêà ñ³ëüðàäà

Àðòåìåíêî Ìîòðÿ ªôèì³âíà, 
72, íå âêàç., óêð., 10.02.1932, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Áîíäàðåíêî Ãàííà Ìàðê³ÿí³âíà, 
8 ì., êîëãîñïí., óêð., 24.07.1932, 
òóáåðêóëüîç çàëîç
Áîíäàðåíêî Ìàð³ÿ Îñòàï³âíà, 
87, êîëãîñïí., óêð., 30.07.1932, 
ïîðîê ñåðöÿ
Áîòîâñüêèé Ïåòðî Äàíèëîâè÷, 
1, íå âêàç., íå âêàç., 14.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áðèê Êàòðÿ Ìèêèò³âíà, 3, íå 
âêàç., íå âêàç., çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âåäìåäåíêî Ìàð³ÿ Ëåâê³âíà, 1 
òèæ., íå âêàç., íå âêàç., 14.04.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ãàëü÷åíêî ªâãåí³ÿ Éîâíà, 33, íå 
âêàç., óêð., 05.06.1932, õðîí³÷íå 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ãðèí÷åíêî Íàñòÿ ²âàí³âíà, 1, íå 
âêàç., óêð., 13.03.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Äèáðîâ ²âàí Õðèñòèÿíîâè÷, 3, íå 
âêàç., óêð., 11.03.1932, íå âêàç.
Äîí÷åíêî Ñòåïàí Ïàâëîâè÷, 
80, êîëãîñïí., óêð., 29.08.1932, 
ñòàð³ñòü
²â÷åíêî Ìèêîëà íå âêàç., 7 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 07.07.1932, íå âêàç.
²â÷åíêî Ìèêîëà Òèìîô³éîâè÷, 3 
òèæ., êîëãîñïí., óêð., 01.07.1932, 
íå âêàç.
Êàðïåíêî Ìàðôà ªðìîëà¿âíà, 
60, êîëãîñïí., óêð., 20.04.1932, 
ñåðöåâà íåäîñòàòí³ñòü
Êîöàðò Îëåêñàíäðà 
ªðìîëà¿âíà, 5, îäíîîñ³áí., óêð., 
01.03.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êðàéíèê Ìîòðÿ Îâåðê³âíà, 
6, îäíîîñ³áí., óêð., 31.12.1931, 
îáêëàä (àíã³íà)
Êðàéíèê Ïåòðî Ñåìåíîâè÷, 1, íå 
âêàç., óêð., 04.03.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â

Êðèâàÿ Õ³îíà Þð³¿âíà, 70, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 05.01.1932, íå 
âêàç.
Êðèâîé Ìàð³ÿ Ìèêèò³âíà, 11 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 03.06.1932, íå 
âêàç.
Êðèâîðó÷êà Êàòðÿ Ôåäîð³âíà, 
22, êîëãîñïí., óêð., 14.05.1932, íå 
âêàç.
Êóìèí Òèõîí Äàíèëîâè÷, 90, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 19.02.1932, 
ñòàðå÷å âèñíàæåííÿ
Êó÷åðÿâà Âåêëà íå âêàç., íå 
âêàç., íå âêàç., íå âêàç., íå âêàç.
Êó÷åðÿâà Ë³ä³ÿ ²âàí³âíà, 1, íå 
âêàç., óêð., 11.04.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Ëåáåäåíêî Àãàô³ÿ Ñåìåí³âíà, 
67, íå âêàç., óêð., 27.03.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ëåáåäåíêî Äìèòðî Þð³éîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 06.07.1932, íå 
âêàç.
Ëèòâèí Íàòàë³ÿ ²âàí³âíà, 30, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 04.01.1932, 
õðîí³÷íå çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìèõàéëè÷åíêî Í³íà Êóçüì³âíà, 
6 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 15.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìóëåíêî Ãðèöüêî ªãîðîâè÷, 11, 
êîëãîñïí., óêð., 18.08.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ìóëåíêî Ãðèöüêî Õîìè÷, 11, 
êîëãîñïí., óêð., 17.07.1932, íå 
âêàç.
Ìóëåíêî Êèëèíà Ñòåïàí³âíà, 
87, íå âêàç., íå âêàç., 09.02.1932, 
ñòàð³ñòü
Ìóëåíêî Ïåòðî Îõð³ìîâè÷, 8 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 06.06.1932, íå âêàç.
Íàçàðåíêî Í³íà Âàñèë³âíà, 8 ì., 
íå âêàç., óêð., 24.06.1932, íå âêàç.
Íå÷åò ²âàí ²âàíîâè÷, 3, íå 
âêàç., óêð., 07.05.1932, îòðóºííÿ 
àáðèêîñîâèìè ê³ñòî÷êàìè

Íå÷åò Îìåëüêî Êèðèëîâè÷, 
33, îäíîîñ³áí., óêð., 15.02.1932, 
çàìåðç â³ä ïèÿöòâà
Íå÷åò Îõð³ì Õàðèòîíîâè÷, 48, 
êîëãîñïí., óêð., 04.06.1932, íå 
âêàç.
Íîæåíêî Âàñèëü ßêîâè÷, 20 
äí., îäíîîñ³áí., óêð., 19.06.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Íîñà÷ ²âàí Ñòåïàíîâè÷, 87, 
êîëãîñïí., óêð., 12.05.1932, 
ñòàð³ñòü
Îñòðîãëÿä Ñåðã³é ²âàíîâè÷, 
70, êîëãîñïí., óêð., 28.04.1932, 
ñèô³ë³ñ ²²² ñò, ð³çêå âèñíàæåííÿ
Îñòðîãëÿä ßê³â ßêîâè÷, 83, 
êîëãîñïí., óêð., 13.04.1932, 
ñòàð³ñòü
Ïàïó÷à Àíàòîë³é Éîñèïîâè÷, 
7 ì., êîëãîñïí., óêð., 08.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïàïó÷à Âîëîäèìèð Âàñèëüîâè÷, 
8 ì., êîëãîñïí., íå âêàç., 
06.05.1932, íå âêàç.
Ïàïó÷à Ôåä³ð Îõð³ìîâè÷, 
6, êîëãîñïí., óêð., 14.01.1932, 
ñêàðëàòèíà
Ïîäàíåíêî Í³íà ²âàí³âíà, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 29.03.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïðèíü Ñòåïàíèäà Äîðîô³¿âíà, 
45, êîëãîñïí., óêð., 04.08.1932, 
ãí³éíå çàïàëåííÿ ìîçêîâèõ 
îáîëîíîê
Ïðèíü Ïåñòèíà ²âàí³âíà, 55, êîë-
ãîñïí., óêð., 13.05.1932, íå âêàç.
Ïð³íü Ïåòðî Ôàäèâ., 8, 
êîëãîñïí., óêð., 02.08.1932, 
äèôòåð³ÿ
Ñêîê Òåòÿíà ªâäîêèì³âíà, 6, 
íå âêàç., íå âêàç., 27.01.1932, 
äèôòåð³ÿ 
Ñóøêî ²âàí Äìèòðîâè÷, 15, 
êîëãîñïí., óêð., 27.07.1932, 
óðàæåííÿ áëèñêàâêîþ
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×åðíåíêî Ìèêîëà Ëîãâèíîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 08.01.1932, 
ãîñòðèé ãàñòðèò
×åðíåíêî Ôåäîñ³ÿ Òèõîí³âíà, 
73, êîëãîñïí., íå âêàç., 23.01.1932, 
âàäè ñåðöÿ

Øåâ÷åíêî Ìèêîëà ªôðåìîâè÷, 
1 äí., êîëãîñïí., óêð., 13.05.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ùåðáèíà Ë³ä³ÿ Òèìîô³¿âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 23.05.1932, 
åëåìåíòàðíà ³íòîêñèêàö³ÿ

Ùåðáèíà Ìàð³ÿ Òàðàñ³âíà, 
58, êîëãîñïí., óêð., 17.04.1932, 
åêñóäàòèâíèé ïëåâðèò

Öàðèöèí-Êóòñüêà ñ³ëüðàäà

Àðò³ëüùèê Âàëåíòèíà ²âàí³âíà, 
1 ì., ðîá³òí., óêð., 01.01.1932, íå 
âêàç.
Á³ëåöüêà Ãàííà Ôîì³âíà, 18, 
îäíîîñ³áí., óêð., 31.10.1932, 
òóáåðêóëüîç
Á³ëåöüêà Í³íà ²âàí³âíà, 2 ì., 
ðîá³òí., óêð., 03.09.1932, íå âêàç.
Á³ëåöüêèé Ñàâóñòÿí 
Àíäð³éîâè÷, 55, îäíîîñ³áí., óêð., 
23.04.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áëèñêîâêà (?) ßêîâè÷, 17, 
ñòóäåíò, íå âêàç., 13.12.1933, 
íåâ³äîìà
Áîââàí Ãàííà Ìèõàéë³âíà, 4, 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.11.1932, íå âêàç.
Áîââàí ²âàí Äåíèñîâè÷, 49, 
ðîá³òí., óêð., 16.12.1933, çàñòóäà
Áîëþòà ²âàí Õàðèòîíîâè÷, 27, 
ðîá³òí., óêð., 13.11.1932, ïîòðàïèâ 
ï³ä ïî¿çä
Áîëþòà Îëÿíà Ìèõàéë³âíà, 90, 
ðîá³òí., óêð., 14.04.1932, ñòàð³ñòü
Áîëþòà Ðà¿ñà Äìèòð³âíà, 
7 ì., íå âêàç., óêð., 07.05.1932, 
íåâ³äîìà
Áîíäàðåíêî ²âàí Õîìè÷, 6, 
îäíîîñ³áí., óêð., 23.09.1932, íå 
âêàç.
Áðàòèùåíêî Àíàòîë³é 
Äìèòðîâè÷, 7 ì., ðîá³òí., óêð., 
25.08.1932, çàïàëåííÿ êèøîê
Áóðìà Âîëîäèìèð 
Ìåôîä³éîâè÷, 4 ì., ðîá³òí., óêð., 
11.12.1932, íå âêàç.
Áóðìà Ãàííà Ìèêèò³âíà, 
2, ðîá³òí., óêð., 25.01.1932, 
ñêàðëàòèíà
Áóðÿ Äîê³ÿ íå âêàç., 70, îäíîîñ³áí., 
óêð., 26.01.1932, ñòàð³ñòü
Áóðÿê Àíàòîë³é Àíòîíîâè÷, íå 
âêàç., îäíîîñ³áí., óêð., 08.11.1932, 
íå âêàç.
Áóðÿê Ôåä³ð ²âàíîâè÷, 85, 
êîëãîñïí., óêð., 19.04.1932, 
ñòàð³ñòü
Âåëèêîéâàí Òðîõèì 
Òåðåíò³éîâè÷, 52, êîëãîñïí., óêð., 
12.04.1932, íå âêàç.
Âåðåùàêà Îäàðêà Çàõàð³âíà, 
66, îäíîîñ³áí., óêð., 17.02.1932, 
çàñòóäà
Â³íè÷åíêî ßâäîõà Ãóð³¿âíà, 5, 
îäíîîñ³áí., óêð., 09.11.1932, íå 
âêàç.

Ãàëü÷àíñüêèé ²âàí Äìèòðîâè÷, 
3 ì., ðîá³òí., óêð., 02.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãëåá³íêî Àíòîí³íà Àíòîí³âíà, 9, 
ðîá³òí., óêð., 09.06.1932, ðàïòîâà 
ñìåðòü (ïàäó÷à)
Ãí³äà ßëèñîâåòà Ìàðê³ÿí³âíà, 
42, êîëãîñïí., óêð., 31.01.1932, 
ðåâìàòèçì
Ãîðä³ºíêî Ìèêîëà Äìèòðîâè÷, 
5, îäíîîñ³áí., óêð., 11.02.1932, 
ãðèï
Äóã³ºíêî Ãàííà Òèìîô³¿âíà, 8 ì., 
ðîá³òí., óêð., 04.03.1932, íå âêàç.
ªðåùåíêî Äåíèñ Àðòåìîâè÷, 
70, îäíîîñ³áí., óêð., 17.04.1932, 
ñòàð³ñòü
Çàäîì Ìèõàéëî Äåì'ÿíîâè÷, 
7 ì., ðîá³òí., óêð., 13.06.1932, 
ïàðàë³÷
Êàïë³é Íàñòÿ Ïàâë³âíà, 32, 
ñëóæá., óêð., 01.10.1932, ðàê
Ê³ÿí Âàñèëü Àíäð³éîâè÷, 5 äí., 
îäíîîñ³áí., óêð., 23.05.1932, 
õâîðîáà
Êíèø Îëåêñàíäð 
Îëåêñàíäðîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
03.05.1932, íåâ³äîìà
Êîçëåíêî Òðîõèì Ñòåïàíîâè÷, 
40, îäíîîñ³áí., óêð., 29.06.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êîëåñí³ê ²âàí Ìàêñèìîâè÷, 
4, îäíîîñ³áí., óêð., 31.08.1932, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Êðàñþê Àíàòîë³é 
Ñâèðèäîíîâè÷, 4 ì., îäíîîñ³áí., 
óêð., 09.11.1932, çàïàëåííÿ
Êðèâåí÷åíêî Îëåêñàíäðà 
Îëåêñàíäð³âíà, 14 äí., ðîá³òí., 
óêð., 24.09.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Êðèâåí÷åíêî Þõèì Ñòåïàíîâè÷, 
72, îäíîîñ³áí., óêð., 21.10.1932, 
ñòàð³ñòü
Êóäðè÷ Ìèêîëà Äìèòðîâè÷, 
8 ì., ðîá³òí., óêð., 07.10.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êóëèê Ê³íäðàò Ñòåïàíîâè÷, 
77, ðîá³òí., óêð., 24.03.1932, 
ðåâìàòèçì
Êóí Þð³é ßêîâè÷, 7 ì., ðîá³òí., 
ðîñ., 16.04.1932, çàïàëåííÿ ì³çê³â
Êóïåöü Òðîõèì Àíòîíîâè÷, 
38, ðîá³òí., óêð., 28.05.1932, 
øâèäêîïëèííèé òóáåðêóëüîç

Êóïåöüêà Ãàííà Ïàâë³âíà, 
45, êîëãîñïí., óêð., 30.04.1932, 
íåâ³äîìà
Êóøí³ðåíêî Âîëîäèìèð 
²ëüêîâè÷, 6, ðîá³òí., óêð., 
19.04.1932, äèôòåð³ÿ
Ëèòâèí Îâñ³é Ãîðä³éîâè÷, 
86, êîëãîñïí., óêð., 17.08.1932, 
ñòàð³ñòü
Îíèùåíêî Ñòåïàí íå âêàç., 75, 
íå âêàç., óêð., 19.01.1932, íå âêàç.
Îõð³ìåíêî Âîëîäèìèð 
Ãàâðèëîâè÷, 17 äí., ðîá³òí., óêð., 
30.01.1932, íå âêàç.
Îõð³ìåíêî Ô³îíà Â³êòîð³âíà, 70, 
íå âêàç., óêð., 16.05.1932, õâîðîáà
Ïîãîð³ëà Ë³ä³ÿ Îëåêñ³¿âíà, 
6 ì., ðîá³òí., óêð., 24.04.1932, 
íåâ³äîìà
Ïîãîð³ëèé ²âàí Ãíàòîâè÷, 6 ì., 
áåçðîá³òí., óêð., 20.07.1932, íå 
âêàç.
Ïîãîð³ëèé Ñåðã³é Ãíàòîâè÷, 
5, ðîá³òí., óêð., 28.08.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ïîøóêàé Âàñèëü Ìåôîä³éîâè÷, 
12 äí., êîëãîñïí., óêð., 10.08.1932, 
íå âêàç.
Ïðèøåëèöü Ìèêîëà 
Ãðèãîðîâè÷, 1, îäíîîñ³áí., óêð., 
28.01.1932, íàðîñòè â ãëîòö³
Ðèáàëêà ¯ìêà Ïåòð³âíà, 90, 
îäíîîñ³áí., óêð., 24.04.1932, 
ñòàð³ñòü
Ðèáàëêà Ñåðã³é ²âàíîâè÷, 19, 
êîëãîñïí., óêð., 01.05.1932, 
âòîïëåííÿ
Ðóäèê ²âàí Ïàâëîâè÷, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 01.11.1932, 
êðóï
Ñåìåðåíêî ²âàí Ãàâðèëîâè÷, 2, 
ðîá³òí., óêð., 24.09.1932, ê³ð
Ñåìåðåíêî Ëóêåð³ÿ Ïåòð³âíà, 
75, íå âêàç., óêð., 28.11.1932, 
ñòàð³ñòü
Ñåìåðåíêî Ìèõàéëî 
Îíóôð³éîâè÷, 77, ðîá³òí., óêð., 
06.10.1932, çàáèòî îáâàëîì 
áóä³âë³
Ñåìåðåíêî Ìèòðîôàí 
Ôåäîðîâè÷, 95, êîëãîñïí., óêð., 
17.03.1932, ñòàð³ñòü
Ñèæ÷åíêî Ìàðôà Ãðèãîð³âíà, 
79, îäíîîñ³áí., óêð., 01.03.1932, 
ñòàð³ñòü
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Ñèìåðåíêî Âîëîäèìèð 
Îëåêñ³éîâè÷, 6, ñëóæá., óêð., 
11.12.1933, òóáåðêóëüîç ê³ñòîê
Ñîáêî Äìèòðî Äìèòðîâè÷, 86, 
êîëãîñïí., óêð., 10.12.1932, íå 
âêàç.
Ñîáêî Äìèòðî Ñòåôàíîâè÷, 
87, êîëãîñïí., óêð., 05.11.1932, 
ñòàð³ñòü
Ñîêîëåíêî Îëåêñàíäð 
Ôåäîðîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
07.04.1932, íå âêàç.
Ñòåïàíîâ Ìèêèòà Ìàòâ³éîâè÷, 
70, ðîá³òí., óêð., 29.08.1932, 
íåâ³äîìà
Òêà÷åíêî Ìàð³ÿ Ìèí³âíà, 60, 
îäíîîñ³áí., óêð., 08.11.1932, òèô
Òþïà Âàëåíòèíà ²âàí³âíà, 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 08.11.1932, ê³ð

Ôàíäåé Âàëåíòèíà Ãðèãîð³âíà, 
26 äí., ðîá³òí., óêð., 19.08.1932, íå 
âêàç.
Ôåäåíêî Îíèñ³ÿ Äàíèë³âíà, 73, 
ñëóæá., óêð., 26.01.1932, åìô³çåìà 
ëåãåí³â, ñòàð³ñòü
Ôåäîð÷åíêî ²âàí Àíäð³éîâè÷, 
9 ì., ðîá³òí., óêð., 29.06.1932, 
íåâ³äîìà
Ôåñåíêî Â³ðà Îëåêñ³¿âíà, 
3 ì., ðîá³òí., óêð., 02.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Öâ³ë³é Ìàð³ÿ Ãóð³¿âíà, 4, ðîá³òí., 
óêð., 20.11.1932, ñêàðëàòèíà
Ö³âèðêî Â³ðà Äåì'ÿí³âíà, 20, 
ðîá³òí., óêð., 12.02.1932, ïîëîãè
Øâåöü Îðèøêà Ìèòðîôàí³âíà, 
45, íå âêàç., óêð., 16.11.1932, 
ïàðàë³÷

Øâåöü Êàòåðèíà ²âàí³âíà, 8 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 22.04.1932, íå 
âêàç.
Øâåöü Íàä³ÿ Ðîìàí³âíà, 3 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 16.09.1932, 
òóáåðêóëüîç (ñóõîòè)
Øëÿõîâèé Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷, 
3, ðîá³òí., óêð., 11.12.1932, ê³ð
Øìàëóí ²ãíàò Ãðèãîðîâè÷, 75, íå 
âêàç., óêð., 05.05.1932, ñòàð³ñòü
Øîëîõîâà Ãàííà Ìèòðîôàí³âíà, 
5 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 15.03.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå»

ßí÷åêðàöüêà ñ³ëüðàäà

Àáðàìåíêî Òåòÿíà íå âêàç., 
82, îäíîîñ³áí., óêð., 22.02.1933, 
íåâ³äîìà
Àäàìåíêî Âàñèëü Ìàêñ., 2, íå 
âêàç., óêð., 30.05.1933, íåâ³äîìà
Àäàìåíêî Âàñèëü Ïð., 27, íå 
âêàç., óêð., 02.09.1933, íåâ³äîìà
Àäàìåíêî Ãàííà Ï., 30, íå âêàç., 
óêð., 20.07.1933, íåâ³äîìà
Àäàìåíêî Ãàøêà Âàñèë³âíà, 7, 
êîëãîñïí., óêð., 29.06.1933, ê³ð
Àäàìåíêî Ëåîí³ä Âàñèëüîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 05.08.1933, ê³ð
Àäàìåíêî Ìàêñèì Ïð., 30, íå 
âêàç., óêð., 10.08.1933, íåâ³äîìà
Àäàìåíêî Ñåêëåòà Ê³íäðàò³âíà, 
30, íå âêàç., óêð., 30.05.1933, 
íåâ³äîìà
Àíäðóùåíêî Ïàâëî 
Ê³íäðàòîâè÷, 48, ðîá³òí., óêð., 
07.06.1932, íåâ³äîìà
Àíäðóùåíêî Ðîìàí ßãîðîâè÷, 
50, ðîá³òí., óêð., 03.05.1933, 
íåâ³äîìà
Á³äà Ìàðèíà íå âêàç., 90, íå 
âêàç., íå âêàç., 24.12.1932, íå 
âêàç.
Á³äà Ìàð³ÿ Ìåôîä³¿âíà, 4, 
îäíîîñ³áí., óêð., 23.06.1933, 
íåâ³äîìà
Á³äà Ìàðêî Ìèêîëàéîâè÷, 56, 
îäíîîñ³áí., óêð., 04.08.1932, 
íåâ³äîìà
Á³äà Ìîòðÿ Þð³¿âíà, 68, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 23.01.1933, 
íåâ³äîìà
Á³äà Îäàðêà ²âàí³âíà, 15, 
îäíîîñ³áí., óêð., 21.06.1933, 
íåâ³äîìà
Á³äà Ïåòðî Ñåðã³éîâè÷, 60, 
îäíîîñ³áí., óêð., 10.03.1933, 
íåâ³äîìà

Á³äà Ïîò³é Ñåðã³éîâè÷, 60, 
îäíîîñ³áí., óêð., 08.04.1933, 
íåâ³äîìà
Áðèê Òåòÿíà Âîëîäèìèð³âíà, 68, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 17.01.1932, 
íåâ³äîìà
Áóéâîë Âàñèëèíà Ô., 35, 
îäíîîñ³áí., óêð., 10.06.1933, 
íåâ³äîìà
Áóéâîë Ãàëèíà Ïèëèï³âíà, 7, 
îäíîîñ³áí., óêð., 09.06.1933, 
íåâ³äîìà
Áóò Â(?) Îëåêñ., 67, îäíîîñ³áí., 
óêð., 30.03.1933, íåâ³äîìà
Áóò ²âàí Íèêèôîðîâè÷, 5, 
îäíîîñ³áí., óêð., 01.03.1933, 
íåâ³äîìà
Áóò ²âàí Îëåêñ³éîâè÷, 75, 
íå âêàç., íå âêàç., 04.01.1932, 
íåâ³äîìà
Âàéëî Àíäð³é Ñåðã³éîâè÷, 60, 
îäíîîñ³áí., óêð., 02.05.1933, 
íåâ³äîìà
Âàéëî Ãàâðèëî Ä., 60, 
îäíîîñ³áí., óêð., 14.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Âàéëî Ãàâðèëî Òðîõèìîâè÷, 
33, íå âêàç., óêð., 15.07.1933, 
íåâ³äîìà
Âàéëî Ãàëèíà Ò., 60, îäíîîñ³áí., 
óêð., 14.06.1933, ñòàð³ñòü
Âàéëî Ëóêåð³ÿ Ôåäîñ³¿âíà, 
58, îäíîîñ³áí., óêð., 08.06.1933, 
íåâ³äîìà
Âàéëî Ìèêèòà Ô., 58, îäíîîñ³áí., 
óêð., 08.06.1933, ñòàð³ñòü
Âàéëî Îëåêñ. Ôåäîñ³éîâè÷, 
58, îäíîîñ³áí., óêð., 16.06.1933, 
íåâ³äîìà
Âàéëî Îíîïð³é Êóçüìè÷, 80, 
êîëãîñïí., óêð., 28.06.1933, 
ñòàð³ñòü

Âàéëî Ïèëèï Òèõîíîâè÷, 4, 
îäíîîñ³áí., óêð., 12.03.1933, 
íåâ³äîìà
Âàéëî Òðîõèì ²âàíîâè÷, 38, 
êîëãîñïí., óêð., 08.06.1933, 
íåâ³äîìà
Âàéëî ßâäîõà Ñàâ³âíà, 70, 
êîëãîñïí., óêð., 15.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Âàêóëà Âàãîð Ñ., 9, íå âêàç., óêð., 
23.07.1933, íåâ³äîìà
Âàêóëà Âàðÿ Ñòåïàí³âíà, 70, íå 
âêàç., óêð., 06.08.1933, ñòàð³ñòü
Âàêóëà Â³ðà Ñ., 4, íå âêàç., óêð., 
05.08.1933, íåâ³äîìà
Âàêóëà Ôåä³ð Ñ., 7, íå âêàç., óêð., 
01.08.1933, íåâ³äîìà
Âàðèâîäà Ñåâàñòÿí 
Âàñèëüîâè÷, 65, îäíîîñ³áí., óêð., 
09.06.1933, íå âêàç.
Âàñèëü÷åíêî Ãðèöüêî 
Îíèñèìîâè÷, 67, îäíîîñ³áí., óêð., 
15.05.1933, ñòàð³ñòü
Âàñèëü÷åíêî Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 
58, îäíîîñ³áí., óêð., 07.06.1933, 
íåâ³äîìà
Âàñèëü÷åíêî Þð³é (?), 60, 
îäíîîñ³áí., óêð., 07.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Â³äì³äü Ëþáîâ ²âàí³âíà, 4, 
êîëãîñïí., óêð., 16.04.1933, 
íåâ³äîìà
Â³äì³äü Íàñòÿ ²âàí³âíà, 4, 
êîëãîñïí., óêð., 12.04.1933, 
íåâ³äîìà
Â³äì³äü Êàòðÿ Ê., 60, íå âêàç., 
óêð., 08.12.1933, ñòàð³ñòü
Â³äì³äü Í³íà Ã., 6 ì., íå âêàç., 
óêð., 09.09.1933, íåâ³äîìà
Âîéëî ²âàí ²ëüêîâè÷, 80, 
îäíîîñ³áí., óêð., 01.02.1933, 
íåâ³äîìà
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Ãàäóí Âàðâàðà Ôåäîð³âíà, 
85, îäíîîñ³áí., óêð., 12.03.1933, 
íåâ³äîìà
Ãàäóí Â³êòîð Ìàð., 3, îäíîîñ³áí., 
óêð., 04.04.1933, íåâ³äîìà
Ãàäóí Ë³ä³ÿ Ìàðê³âíà, 8, 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.05.1932, 
íåâ³äîìà
Ãàäóí Ìàðêî Ïðîêîïîâè÷, 37, 
îäíîîñ³áí., óêð., 15.03.1933, 
íåâ³äîìà
Ãàéäà Ôîìà Àôàíàñ³éîâè÷, 
50, îäíîîñ³áí., óêð., 29.04.1933, 
íåâ³äîìà
Ãàéäà Õîìà Àíòîíîâè÷, 80, 
îäíîîñ³áí., óêð., 18.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Ãàëàí ßê³â Ïåòðîâè÷, 55, 
îäíîîñ³áí., óêð., 06.04.1933, 
íåâ³äîìà
Ãàíçà Âàñèëü Êîðí³éîâè÷, 80, 
íå âêàç., íå âêàç., 14.12.1932, íå 
âêàç.
Ãàíçà Âîëîäèìèð Ì., 6 ì., 
íå âêàç., óêð., 25.07.1933, 
ñêàðëàòèíà
Ãàíçà Îäàðêà Ñåðã³¿âíà, 52, 
îäíîîñ³áí., óêð., 26.04.1933, 
íåâ³äîìà
Ãàíçà Îëåêñàíäð Õîìè÷, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 05.04.1933, 
íåâ³äîìà
Ãàíçà Îñòàï Êèðèëîâè÷, 68, 
îäíîîñ³áí., óêð., 14.04.1933, 
íåâ³äîìà
Ãàíçà Ôåä³ð Õîìè÷, 10, 
êîëãîñïí., óêð., 23.03.1933, 
íåâ³äîìà
Ãàïêà Ã(?) Ãð(?), 41, êîëãîñïí., 
óêð., 13.05.1933, íåâ³äîìà
Ãàïîí (?) Ã., 80, êîëãîñïí., óêð., 
06.06.1933, ñòàð³ñòü
Ãàïîí Ãàâðîñ³é Ãðèãîðîâè÷, 
46, îäíîîñ³áí., óêð., 17.05.1933, 
íåâ³äîìà
Ãàïîí Äìèòðî Ãåðàñèìîâè÷, 
1 ì., ðîá³òí., óêð., 08.01.1933, íå 
âêàç.
Ãàïîí ²âàí Âàñèëüîâè÷, 7 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.05.1933, 
íåâ³äîìà
Ãàïîí ²âàí Ãåðàñèìîâè÷, 5, 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.06.1933, 
íåâ³äîìà
Ãàïîí Êàòðÿ Ãåðàñèì³âíà, 7, 
îäíîîñ³áí., óêð., 05.06.1933, 
íåâ³äîìà
Ãàïîí Ìàð’ÿíà Ãîðä³¿âíà, 80, 
êîëãîñïí., óêð., 06.06.1933, 
íåâ³äîìà
Ãàïîí Ìîòðÿ Ãåðàñèì³âíà, 9, 
îäíîîñ³áí., óêð., 25.05.1933, 
íåâ³äîìà

Ãàïîí ß(?) Ïèëèï., 48, êîëãîñïí., 
óêð., 24.03.1933, íåâ³äîìà
Ãåðìàí ²âàí Íåñòîðîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 14.06.1933, 
íåâ³äîìà
Ãîäººíêî ²âàí Ìàêàðîâè÷, 25, 
ðîá³òí., íå âêàç., 08.03.1933, 
íåâ³äîìà
Ãîäóí Ãðèöüêî Ì., 15, îäíîîñ³áí., 
óêð., 29.06.1933, íåâ³äîìà
Ãîäóí ²âàí Ãàâðèëîâè÷, 65, 
êîëãîñïí., óêð., 04.06.1933, 
íåâ³äîìà
Ãîäóí Ïàâëî Ì., 12, îäíîîñ³áí., 
óêð., 20.05.1933, íåâ³äîìà
Ãîíçà ßêèì Ìàêñèìîâè÷, 60, íå 
âêàç., óêð., 04.06.1933, ñòàð³ñòü
Ãîðáèê Âàñèëü Êîñòÿíòèíîâè÷, 
2, ðîá³òí., óêð., 15.06.1933, 
íåâ³äîìà
Ãîðáèê Ãàííà Êîñòÿíòèí³âíà, 10, 
ðîá³òí., óêð., 16.06.1933, íåâ³äîìà
Ãîðáèê Í³íà Ê., 4, îäíîîñ³áí., 
óêð., 03.06.1933, íåâ³äîìà
Ãîðáèê Îäàðêà Ô., 60, 
îäíîîñ³áí., óêð., 03.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Ãîðä³ºíêî Äåìèä Ñèäîðîâè÷, 
45, êîëãîñïí., óêð., 16.03.1933, 
íåâ³äîìà
Ãðèãîðåíêî Ãàííà Çàõàð³âíà, 
8, êîëãîñïí., óêð., 19.05.1933, íå 
âêàç.
Ãðèãîðåíêî Ãàííà 
Îëåêñàíäð³âíà, 2 ì., îäíîîñ³áí., 
íå âêàç., 12.02.1932, íåâ³äîìà
Ãðèãîðåíêî Äîìàõà 
ßâäîêèì³âíà, 53, êîëãîñïí., óêð., 
19.05.1933, íåâ³äîìà
Ãðèãîðåíêî ²âàí Ãíàòîâè÷, 14, 
îäíîîñ³áí., óêð., 30.03.1933, 
íåâ³äîìà
Ãðèãîðåíêî ²âàí Ìàòâ³éîâè÷, 
60, îäíîîñ³áí., óêð., 16.03.1933, 
íåâ³äîìà
Ãðèãîðåíêî ²âàí Ïàâëîâè÷, 
2, îäíîîñ³áí., óêð., 08.05.1933, 
íåâ³äîìà
Ãðèãîðåíêî Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 
32, îäíîîñ³áí., óêð., 05.04.1933, 
íåâ³äîìà
Ãðèãîðåíêî Ìàð³ÿ íå âêàç., 
37, îäíîîñ³áí., óêð., 07.05.1933, 
íåâ³äîìà
Ãðèãîðåíêî Ìàð³ÿ Îëåê., 12, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 27.05.1933, 
íåâ³äîìà
Ãðèãîðåíêî Íàñòÿ Ëåîíò³¿âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 16.06.1933, 
íåâ³äîìà
Ãðèãîðåíêî Íàñòÿ íå âêàç., 
100, êîëãîñïí., óêð., 22.07.1932, 
ñòàð³ñòü

Ãðèãîðåíêî Íàñòÿ Ïàâë³âíà, 
10, îäíîîñ³áí., óêð., 09.05.1933, 
íåâ³äîìà
Ãðèãîðåíêî Òðîõèì 
Òðîõèìîâè÷, 37, êîëãîñïí., óêð., 
04.09.1933, çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ãðèãîðåíêî ßâäîõà 
Íèêèôîð³âíà, 68, îäíîîñ³áí., 
óêð., 15.05.1933, ñòàð³ñòü
Ãðèãîðåíêî ßâäîõà Ôåäîð³âíà, 
77, ðîá³òí., óêð., 15.12.1933, 
ñòàð³ñòü
Ãðèãîðåíêî ßê³â Ìàðêîâè÷, 
27, êîëãîñïí., óêð., 16.04.1933, 
íåâ³äîìà
Ãðèùåíêî Ïàâëî Âàñèëüîâè÷, 
38, îäíîîñ³áí., óêð., 07.06.1933, 
íå âêàç.
Äåäèê Ãðèöüêî Àíòîíîâè÷, 
20, êîëãîñïí., óêð., 05.07.1933, 
íåâ³äîìà
Äåì÷åíêî Â(?) Ìèê., 11 ì., 
ðîá³òí., óêð., 07.11.1933, 
çàñòóäà
Äåì÷åíêî Âîëîäèìèð 
Àðñåíò³éîâè÷, 5, êîëãîñïí., óêð., 
18.05.1933, íåâ³äîìà
Äåì÷åíêî Ãðèöüêî 
Àðñåíò³éîâè÷, 8, êîëãîñïí., óêð., 
25.05.1933, íåâ³äîìà
Äåì÷åíêî ²âàí Òèìîô³éîâè÷, 
37, êîëãîñïí., óêð., 08.05.1933, 
íåâ³äîìà
Äåì÷åíêî Ìèêîëà 
Àðñåíò³éîâè÷, 3, êîëãîñïí., óêð., 
05.06.1933, íåâ³äîìà
Äåì÷åíêî Îíèñüêî Ïåòðîâè÷, 
48, îäíîîñ³áí., óêð., 02.07.1933, 
íåâ³äîìà
Äåì÷åíêî Ìèõàéëî 
Ìèõàéëîâè÷, 11, îäíîîñ³áí., óêð., 
24.06.1933, íåâ³äîìà
Äåðèâ³äì³äü Îëåêñàíäð Ôîìè÷, 
2, îäíîîñ³áí., óêð., 11.04.1933, 
íåâ³äîìà
Äåðèâ³äì³äü Ïèëèï Ñåìåíîâè÷, 
17, êîëãîñïí., óêð., 06.05.1933, 
íåâ³äîìà
Äèðèâ³äì³äü Îëåñÿ Ñâèðèä³âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 04.03.1933, 
íåâ³äîìà
Äèðèâ³äì³äü ßâäîõà ²âàí³âíà, 
43, îäíîîñ³áí., óêð., 30.07.1932, 
íåâ³äîìà
Äèðèâ³äì³äü Îëåíà Ñòåïàí³âíà, 
42, îäíîîñ³áí., íå âêàç., 
12.02.1932, íåâ³äîìà
Ä³äåê Õðèñòÿ Êóçüì³âíà, 76, 
îäíîîñ³áí., óêð., 06.03.1933, 
íåâ³äîìà
Äìèòðåíêî Ë³ä³ÿ 
Âîëîäèìèð³âíà, 1, îäíîîñ³áí., 
óêð., 28.06.1933, íåâ³äîìà
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Äìèòðåíêî Âîëîäèìèð 
Îëåêñ³éîâè÷, 68, îäíîîñ³áí., óêð., 
27.05.1933, ñòàð³ñòü
Äìèòðåíêî Ìàð³ÿ Ëóê’ÿí³âíà, 
86, íå âêàç., óêð., 28.07.1933, 
ñòàð³ñòü
Äìèòðåíêî ßðîôåé Îëåê., 
78, îäíîîñ³áí., óêð., 28.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Äóäíèê Ìàòâ³é Êîñòÿíòèíîâè÷, 
60, îäíîîñ³áí., óêð., 01.05.1933, 
íåâ³äîìà
Äóäíÿ Õàðèòèíà Ñòåïàí³âíà, 9, 
íå âêàç., íå âêàç., 26.10.1932, íå 
âêàç.
Æäàíîâñüêèé Äìèòðî 
Àâðàìîâè÷, 13, îäíîîñ³áí., óêð., 
28.06.1933, íåâ³äîìà
Æèäêîâ Ìèõàéëî Îõð³ìîâè÷, 
12, îäíîîñ³áí., óêð., 10.05.1933, 
íåâ³äîìà
Çàâãîðîäí³é Ìèòðîôàí 
Ñåìåíîâè÷, 90, íå âêàç., íå âêàç., 
05.01.1932, íåâ³äîìà
Çàâãîðîäí³é Ìèõàéëî 
Îëåêñ³éîâè÷, 83, ðèáàëêà óêð., 
12.04.1933, íåâ³äîìà
Çàìóëà Âàñèëü Àíòîíîâè÷, 9, íå 
âêàç., óêð., 04.08.1933, íåâ³äîìà
Çàìóëà Ãðèöüêî Àíòîíîâè÷, 
4, íå âêàç., óêð., 22.07.1933, 
íåâ³äîìà
Çàìóëà Çàõàð³é Ïàâëîâè÷, 
55, îäíîîñ³áí., óêð., 26.06.1933, 
íåâ³äîìà
Çàìóëà Êàðïî Ãíàòîâè÷, 65, íå 
âêàç., óêð., 04.07.1933, ñòàð³ñòü
Çàìóëà Ìèêîëà Àíòîíîâè÷, 7, íå 
âêàç., óêð., 28.07.1933, íåâ³äîìà
Çàòóëà (Çàìóëà) ²âàí 
Ìàêñèìîâè÷, 5, îäíîîñ³áí., óêð., 
24.03.1933, íåâ³äîìà
Çàòóëà (Çàìóëà) Ìàêñèì 
Ôåäîðîâè÷, 36, îäíîîñ³áí., óêð., 
18.03.1933, íåâ³äîìà
Çàòóëà Ìàðôà Îìåëÿí³âíà, 
46, îäíîîñ³áí., óêð., 02.04.1933, 
íåâ³äîìà
Çàòóëà Ìèõàéëî Îëåê., 5, 
ðîá³òí., óêð., 02.04.1933, íåâ³äîìà
Çàòóëà Ñòåôàí Ôåäîðîâè÷, 
39, îäíîîñ³áí., óêð., 06.04.1933, 
íåâ³äîìà
Çåìëÿíà Âàñèëèíà 
Âàðèâîí³âíà, 90, íå âêàç., óêð., 
18.04.1932, íå âêàç.
²âàùåíêî ²âàí (?), 12, ðîá³òí., 
óêð., 14.03.1933, íåâ³äîìà
Êàéíàðà Êâèíò Àíäð³é., 23, 
êîëãîñïí., óêð., 18.03.1933, 
íåâ³äîìà
Êàë³ìáåò Ãàííà Âàñèë³âíà, 80, 
íå âêàç., óêð., 09.09.1933, ñòàð³ñòü

Êàë³ìáåò Çàõàð³é Âàñèëüîâè÷, 
70, íå âêàç., íå âêàç., 08.01.1932, 
íåâ³äîìà
Êàë³ìáåò Ñòåïàí Âàñèëüîâè÷, 
90, îäíîîñ³áí., íå âêàç., 
09.01.1932, íåâ³äîìà
Êàðïîâà Âàðâàðà Ôåäîò³âíà, 
92, íå âêàç., íå âêàç., 27.12.1932, 
íå âêàç.
Êàðïîóõ Àíäð³é Äìèòðîâè÷, 
80, êîëãîñïí., óêð., 15.04.1933, 
íåâ³äîìà
Êàóëüêà Ë³ä³ÿ Õàðèòîí³âíà, 3, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 16.01.1932, 
íåâ³äîìà
Êàóëüêî Êèëèíà ßâòóõ³âíà, 
20, îäíîîñ³áí., óêð., 01.05.1933, 
íåâ³äîìà
Êàóëüêî Îíèñ³ÿ ßâòóõ³âíà, 21, 
îäíîîñ³áí., óêð., 28.04.1933, 
íåâ³äîìà
Êàóëüêî Ïàâëî Õ., 9, êîëãîñïí., 
óêð., 16.06.1933, íåâ³äîìà
Êèëèìáåò Ñòåïàíèäà 
Îìåëÿí³âíà, 82, íå âêàç., óêð., 
30.06.1932, íåâ³äîìà
Êèðè÷åíêî Âàñèëü ²âàíîâè÷, 
83, êîëãîñïí., óêð., 20.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Êèðè÷åíêî ²ëüêî Ñàâåë³éîâè÷, 
16, êîëãîñïí., óêð., 12.06.1933, 
âòîïëåííÿ
Êèðè÷åíêî Òàìàðà Äìèòð³âíà, 
5 ì., ðîá³òí., óêð., 13.07.1932, 
íåâ³äîìà
Êèðè÷åíêî Âàñèëü Ïåòðîâè÷, 3, 
íå âêàç., óêð., 29.07.1933, íåâ³äîìà
Êèðè÷åíêî Âåêëà À., 60, íå âêàç., 
óêð., 10.07.1933, íåâ³äîìà
Êèðè÷åíêî Êèðèëî Ï., 60, 
íå âêàç., íå âêàç., 15.07.1933, 
íåâ³äîìà
Êèðè÷åíêî Ïàëòî Ï., 77, íå âêàç., 
óêð., 10.08.1933, ñòàð³ñòü
Êèñ³ëü Óëèòà Ñ., 62, íå âêàç., 
óêð., 09.08.1933, ñòàð³ñòü
Êëèìåíêî Äåíèñ Àâðàìîâè÷, 
50, êîëãîñïí., óêð., 26.05.1933, 
íåâ³äîìà
Êëèìåíêî Ëóê³ÿ Ãíàò³âíà, 63, 
îäíîîñ³áí., óêð., 16.04.1933, 
íåâ³äîìà
Êëèìåíêî Ìèêîëà Ôåäîñ³éîâè÷, 
1 ì., áåçðîá³òí., óêð., 09.05.1932, 
íå âêàç.
Êëèìåíêî Îëÿíà Àðõèï³âíà, 
36, îäíîîñ³áí., óêð., 07.03.1933, 
íåâ³äîìà
Êëèìåíêî Ïàðàñêà Ñåìåí³âíà, 
70, îäíîîñ³áí., óêð., 07.07.1932, 
íåâ³äîìà
Êîë³ñíèê ßê³â ßâ., 3 ì., ðîá³òí., 
óêð., 25.08.1932, íåâ³äîìà

Êîëîä³é Ãàëèíà Ñàâåë³¿âíà, 7, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 28.02.1933, 
íåâ³äîìà
Êîëîä³é Ãàïêà Ôåäîð³âíà, 24, 
îäíîîñ³áí., óêð., 18.03.1933, 
íåâ³äîìà
Êîëîä³é Íàñòÿ Ìàòâ³¿âíà, 22, íå 
âêàç., óêð., 02.09.1933, ïîëîãè
Êîëîä³é Ñòåïàí Ãíàòîâè÷, 68, 
îäíîîñ³áí., óêð., 06.03.1933, 
íåâ³äîìà
Êîëîä³é Õîìà ²âàíîâè÷, 40, 
îäíîîñ³áí., óêð., 18.03.1933, 
íåâ³äîìà
Êîëîä³é ßâäîêèì Îëåêñ., 
22, íå âêàç., óêð., 21.11.1933, 
òóáåðêóëüîç
Êîðñóí Äìèòðî Òðîõèìîâè÷, 
3, îäíîîñ³áí., óêð., 08.06.1933, 
íåâ³äîìà
Êîðñóí ²âàí ²âàíîâè÷, 85, 
êîëãîñïí., óêð., 07.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Êîðñóí Ëóêåð³ÿ Ãðèãîð³âíà, 
58, íå âêàç., óêð., 23.07.1933, 
îïåðàö³ÿ
Êîðñóí Ìàð³ÿ Ãàâðèë³âíà, 68, 
íå âêàç., íå âêàç., 31.12.1932, íå 
âêàç.
Êîðñóí Îñòàï Ôåäîòîâè÷, 
67, êîëãîñïí., óêð., 16.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Êðàøèê Ìàð³ÿ Ìèõàéë³âíà, 
21, îäíîîñ³áí., óêð., 27.06.1933, 
íåâ³äîìà
Êðèâåíüêà Ãàïêà Äàíèë³âíà, 
1, íå âêàç., óêð., 23.08.1933, 
íåâ³äîìà
Êðèâåíüêà Ìàð³ÿ Äàíèë³âíà, 
5, íå âêàç., óêð., 21.08.1933, 
íåâ³äîìà
Êðèâåíüêà Îëåíà Äàíèë³âíà, 
7, íå âêàç., óêð., 25.08.1933, 
íåâ³äîìà
Êðèâåíüêèé Äàíèëî 
Ãðèãîðîâè÷, 50, íå âêàç., óêð., 
21.08.1933, íåâ³äîìà
Êðèâåíüêèé Äìèòðî 
Ãðèãîðîâè÷, 56, íå âêàç., óêð., 
16.06.1933, íåâ³äîìà
Êóù Àíô³ñà Äìèòð³âíà, 66, íå 
âêàç., óêð., 18.08.1933, ñòàð³ñòü
Êóù Âàñèëü Ãðèãîðîâè÷, 72, 
êîëãîñïí., óêð., 09.04.1933, 
íåâ³äîìà
Êóù ²âàí Ñòåïàíîâè÷, 30, íå 
âêàç., óêð., 19.08.1933, óáèòèé
Êóù Êàòðÿ Íèêèôîð³âíà, 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 10.07.1933, 
íåâ³äîìà
Êóù Íàòàë³ÿ Ôåäîñ³¿âíà, 35, 
êîëãîñïí., óêð., 23.04.1933, 
íåâ³äîìà
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Êóù Í³íà Ñàâîñ., 1, îäíîîñ³áí., 
óêð., 09.06.1933, íåâ³äîìà
Êóù Îëåêñà ß., 17, îäíîîñ³áí., 
óêð., 01.06.1933, íåâ³äîìà
Êóù Îëåêñà ßðîôåé., 17, 
îäíîîñ³áí., óêð., 04.06.1933, 
íåâ³äîìà
Êóù Îëåíà Ñåâîñòÿí³âíà, 3, 
îäíîîñ³áí., óêð., 14.06.1933, 
íåâ³äîìà
Êóù Ïåòðî Ãîðä³éîâè÷, 82, 
îäíîîñ³áí., óêð., 16.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Êóù Ñòåïàí Ãîðä³éîâè÷, 60, 
îäíîîñ³áí., óêð., 28.01.1933, íå 
âêàç.
Êóù Ñòåïàí (?), 21, êîëãîñïí., íå 
âêàç., 18.05.1932, íåâ³äîìà
Êóù Þõèì (?), 21, êîëãîñïí., 
óêð., 25.03.1933, íåâ³äîìà
Ëèñàê ²âàí ²âàíîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 08.06.1933, 
íåâ³äîìà
Ëèñàê ²âàí Ìàòâ³éîâè÷, 55, 
îäíîîñ³áí., óêð., 27.06.1933, òèô
Ëèñàê Êàòðÿ Àíòîí³âíà, 9, íå 
âêàç., óêð., 20.08.1933, íåâ³äîìà
Ëèñàê Äìèòðî ²âàíîâè÷, 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 30.07.1933, 
íåâ³äîìà
Ëèñåíêî Äàð³é ßêèìîâè÷, 60, 
îäíîîñ³áí., óêð., 28.06.1933, 
íåâ³äîìà
Ëèñåíêî Ïåëàã³ÿ ²âàí³âíà, 63, 
îäíîîñ³áí., óêð., 06.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Ëèñèöÿ Òàìàðà Ìàðê., 2 òèæ., 
ðîá³òí., óêð., 17.12.1933, íåâ³äîìà
Ëèñèöÿ Òèìîô³é ²âàíîâè÷, 
64, îäíîîñ³áí., óêð., 08.04.1933, 
íåâ³äîìà
Ëèñîê ²âàí Ìàòâ³éîâè÷, 45, 
îäíîîñ³áí., óêð., 08.06.1933, 
íåâ³äîìà
Ëèìîíîâà Ãîíäà Òèõîí³âíà, 
60, êîëãîñïí., ðîñ., 30.11.1933, 
ñòàð³ñòü
Ëþáà÷ Âàñèëü ²âàíîâè÷, 18, 
ðîá³òí., óêð., 26.02.1933, íåâ³äîìà
Ìàð÷åíêî Âàñèëü ²âàíîâè÷, 
10, íå âêàç., óêð., 20.11.1933, 
íåâ³äîìà
Ìàð÷åíêî ²âàí ²âàíîâè÷, 12, íå 
âêàç., óêð., 20.11.1933, íåâ³äîìà
Ìàð÷åíêî Êèëèíà Ñòåïàí³âíà, 
85, îäíîîñ³áí., óêð., 15.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Ìàð÷åíêî Ìàðèíà Òèìîô³¿âíà, 
1 ì., êîëãîñïí., óêð., 16.05.1932, 
íåâ³äîìà
Ìèõàéëåíêî Àíòîí ²âàíîâè÷, 
51, êîëãîñïí., óêð., 16.04.1933, 
íåâ³äîìà

Ìèõàéëåíêî Àíòîí ²âîíîâè÷, 
55, îäíîîñ³áí., óêð., 28.04.1933, 
íåâ³äîìà
Ì³äâ³äü Ãàïêà Äàíèë³âíà, 22, 
ðîá³òí., óêð., 04.07.1932, íàñë³äêè 
îïåðàö³¿
Ì³äâ³äü ßâäîõà Îëåêñ³¿âíà, 
37, îäíîîñ³áí., óêð., 19.06.1933, 
íåâ³äîìà
Íàóìîâ ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 45, 
ñëóæá., êîçàê 16.04.1933, íåâ³äîìà
Íîñ Êàòðÿ Êóçüì³âíà, 2 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.04.1932, 
íåâ³äîìà
Íîñ Êîñòü Ìàòâ³éîâè÷, 50, 
êîëãîñïí., óêð., 27.05.1933, 
íåâ³äîìà
Îâñ³ºíêî ²âàí Ï., 14, îäíîîñ³áí., 
óêð., 16.06.1933, íåâ³äîìà
Îë³éíèê Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, 80, íå 
âêàç., óêð., 18.04.1932, íåâ³äîìà
Îë³éíèê Ìèêîëà Ìèíîâè÷, 5, 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.04.1933, 
õâîðîáà
Îë³é÷åíêî Ñåâîñòÿí Îëåêñ., 
65, êîëãîñïí., óêð., 13.06.1933, 
âòîïëåííÿ
Îìåëü÷åíêî Ãàííà Ìàðê³âíà, 
3, êîëãîñïí., óêð., 17.07.1933, 
íåâ³äîìà
Îìåëü÷åíêî Ãàííà Ñåðã³¿âíà, 
29, ñëóæá., óêð., 20.08.1933, 
íåâ³äîìà
Îìåëü÷åíêî Ìàð³ÿ Ïðîêîï³âíà, 
2, îäíîîñ³áí., óêð., 13.04.1933, 
íåâ³äîìà
Îìåëü÷åíêî Ìàð³ÿ Ïðîêîï³âíà, 
9, ðîá³òí., óêð., 18.08.1933, 
íåâ³äîìà
Îìåëü÷åíêî Ìèêîëà 
Ïðîêîïîâè÷, 7, ðîá³òí., óêð., 
11.08.1933, íåâ³äîìà
Îòð³øêî Ñòåïàíèäà ßêèì³âíà, 
66, êîëãîñïí., óêð., 03.05.1933, 
íåâ³äîìà
Ïàâëåíêî Ãðèöüêî Òåðåíò., 
10, îäíîîñ³áí., óêð., 04.06.1933, 
íåâ³äîìà
Ïàâëåíêî Êàòåðèíà Ðîìàí³âíà, 
72, îäíîîñ³áí., óêð., 02.04.1932, 
ñòàð³ñòü
Ïàâëåíêî Ìàð³ÿ Àðõèï³âíà, 
42, îäíîîñ³áí., óêð., 03.06.1933, 
íåâ³äîìà
Ïàâëåíêî Ìèêîëàé Îëåêñ., 
34, êîëãîñïí., óêð., 28.04.1933, 
íåâ³äîìà
Ïàâëåíêî Ìèòðîôàí Õîìè÷, 
60, îäíîîñ³áí., óêð., 15.07.1933, 
íåâ³äîìà
Ïàâëåíêî Ìèõàéëî 
Ñòåôàíîâè÷, 1, îäíîîñ³áí., óêð., 
30.06.1932, íåâ³äîìà

Ïàâëåíêî Îëåêñà Ôîìè÷, 71, 
ðîá³òí., óêð., 06.04.1933, íåâ³äîìà
Ïàâëåíêî Îëåêñ³é Ì., 3, íå âêàç., 
óêð., 05.09.1933, ê³ð
Ïàâëåíêî Ñòåïàí Ñòåïàíîâè÷, 
10, îäíîîñ³áí., óêð., 11.06.1933, 
íåâ³äîìà
Ïàâëåíêî Ñòåïàí Ò., 10, 
îäíîîñ³áí., óêð., 11.06.1933, 
íåâ³äîìà
Ïàâëåíêî Òåðåíò³é Ñòåïàíîâè÷, 
39, îäíîîñ³áí., óêð., 11.06.1933, 
íåâ³äîìà
Ïàâëåíêî Òðîõèì Ñòåïàíîâè÷, 
39, îäíîîñ³áí., óêð., 11.06.1933, 
íåâ³äîìà
Ïàâëåíêî Õàðèòèíà Òèì., 43, 
íå âêàç., íå âêàç., 31.10.1932, íå 
âêàç.
Ïàäóí ²âàí Ãàâðèëîâè÷, 65, 
îäíîîñ³áí., óêð., 01.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Ïàäóí Ôåäîò Ôåäîñ³éîâè÷, 
29, ðîá³òí., íå âêàç., 26.01.1932, 
ñìåðòåëüíà òðàâìà (îäð³çàíî íîãè)
Ïàìîïîðò Õîìà Ñàâåë³éîâè÷, 
74, îäíîîñ³áí., óêð., 23.03.1933, 
íåâ³äîìà
Ïèñàðåíêî Ïàâëî Ñàâè÷, 3, íå 
âêàç., óêð., 16.09.1933, íåâ³äîìà
Ïëàõîòíèê Ãðèöüêî Îñò(?), 
22, îäíîîñ³áí., óêð., 15.04.1933, 
íåâ³äîìà
Ïëàõîòíèê Îðèøêà Ìèêèò³âíà, 
28, ðîá³òí., óêð., 01.05.1932, 
ïàðàë³÷
Ïëîõèé Ìèõàéëî Éîñèïîâè÷, 
58, îäíîîñ³áí., óêð., 29.03.1933, 
íåâ³äîìà
Ïîäóí Íàñòÿ (?), 1, íå âêàç., íå 
âêàç., 27.11.1932, íå âêàç.
Ïîëüìà Ïàâëî Ï., 9 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 25.06.1933, 
íåâ³äîìà
Ïîìîãàéêî Ìàðôà íå âêàç., 
42, êîëãîñïí., óêð., 19.05.1933, 
íåâ³äîìà
Ïîìîãàéêî Ìèêèòà ²âàíîâè÷, 
17, îäíîîñ³áí., óêð., 28.06.1933, 
íåâ³äîìà
Ïîìîãàéêî Òèì. Ñåðã³éîâè÷, 
65, îäíîîñ³áí., óêð., 10.04.1933, 
íåâ³äîìà
Ïîíîìàð Ïåòðî Ãðèãîðîâè÷, 
15, íå âêàç., óêð., 13.09.1933, 
íåâ³äîìà
Ïîíîìàð Äàíèëî Ãàðàñèìîâè÷, 
57, îäíîîñ³áí., óêð., 27.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Ïîíîìàð Ìóñ³é íå âêàç., 40, íå 
âêàç., óêð., 17.07.1933, íåâ³äîìà
Ïîïðàâêà Ìàêàð Ñ(?), 28, 
ðîá³òí., óêð., 27.04.1933, íå âêàç.
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Ïîïðàâêà Õ³âðÿ ²âàí³âíà, 80, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 24.01.1932, 
íåâ³äîìà
Ïðèòóëà Î(?) ßêîâè÷, 72, 
îäíîîñ³áí., óêð., 05.03.1933, 
íåâ³äîìà
Ïðèòóëà Îíèê³é ßêîâè÷, 73, 
îäíîîñ³áí., óêð., 02.03.1933, 
íåâ³äîìà
Ðèáàëêà Âàñèëü Àíäð³éîâè÷, 
6 ì., íå âêàç., óêð., 12.09.1933, 
íåâ³äîìà
Ðèáàëêà Äìèòðî Êàðïîâè÷, 
53, êîëãîñïí., óêð., 08.06.1932, 
íåâ³äîìà
Ðèáàëêî ªâäîê³ÿ Àêèì³âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 24.08.1932, 
íåâ³äîìà
Ðóáàí Âàñèëü Ïåòðîâè÷, 6, íå 
âêàç., óêð., 22.07.1933, íåâ³äîìà
Ðóáàí Äàíèëî Ì., 65, îäíîîñ³áí., 
óêð., 02.06.1933, íåâ³äîìà
Ðóáàí Äàíèëî Ìèêèòîâè÷, 65, 
îäíîîñ³áí., óêð., 02.06.1933, 
íåâ³äîìà
Ðóáàí Ìàêàð Þõèìîâè÷, 50, 
êîëãîñïí., óêð., 20.06.1933, íåâ³äîìà
Ñàïà Äåì'ÿí Äåì'ÿíîâè÷, 70, 
îäíîîñ³áí., óêð., 13.08.1932, 
ïîâ³øåííÿ
Ñàïà Ç³íâ³ð Ìèõàéëîâè÷, 24, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 13.01.1932, 
íåâ³äîìà
Ñàïà ²âàí Äåìèäîâè÷, 72, 
êîëãîñïí., óêð., 22.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñàïà ²âàí Ôåäîðîâè÷, 6, íå 
âêàç., óêð., 10.08.1933, íåâ³äîìà
Ñàïà Ìàð³ÿ Ì., 70, íå âêàç., óêð., 
27.08.1933, ìàëÿð³ÿ
Ñàïà Ìàð³ÿ Îëåêñ., 4, 
îäíîîñ³áí., óêð., 12.03.1933, 
íåâ³äîìà
Ñàïà Íàñòÿ Ìàòâ³¿âíà, 6 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 26.04.1933, 
íåâ³äîìà
Ñàïà Íèêèôîð Ñòåïàíîâè÷, 25, 
ðîá³òí., óêð., 05.04.1933, íåâ³äîìà
Ñàïà Îëüãà Þõèì³âíà, 36, 
îäíîîñ³áí., óêð., 30.03.1933, 
íåâ³äîìà
Ñàïà Ïàëàæêà Âàñèë³âíà, 80, 
îäíîîñ³áí., óêð., 03.07.1932, 
íåâ³äîìà
Ñàïà Ïð³ñüêà Àíòîí³âíà, 30, 
êîëãîñïí., óêð., 11.06.1933, 
íåâ³äîìà
Ñàïà Òåòÿíà Êàñÿí³âíà, 64, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 24.02.1932, 
íåâ³äîìà
Ñàïà ßâòóõ Âàðàê³éîâè÷, 18, 
êîëãîñïí., óêð., 07.04.1933, 
íåâ³äîìà

Ñàïà ßêèì Ôåäîñ³éîâè÷, 12, íå 
âêàç., óêð., 03.08.1933, íåâ³äîìà
Ñåìåðåíêî Äåìèä Êóçüìè÷, 
5 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 03.07.1933, 
íåâ³äîìà
Ñåìåðåíêî Ïàâëî Êóçüìè÷, 
5, îäíîîñ³áí., óêð., 03.07.1933, 
íåâ³äîìà
Ñåìåðåíêî ßê³â íå âêàç., 73, 
êîëãîñïí., óêð., 04.06.1933, 
íåâ³äîìà
Ñåìåðåíêî ßê³â Ñò., 73, 
êîëãîñïí., óêð., 01.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñåìåðåíêî ßê³â Ôåäîðîâè÷, 
27, îäíîîñ³áí., óêð., 30.03.1933, 
íåâ³äîìà
Ñèäîðåíêî Àíòîí Ãíàòîâè÷, 
52, îäíîîñ³áí., óêð., 18.03.1933, 
íåâ³äîìà
Ñèäîðåíêî Ãàííà Ëóê³âíà, 1, 
ðîá³òí., óêð., 20.12.1933, ê³ð
Ñèäîðåíêî Ñòåïàíèäà ²âàí³âíà, 
40, îäíîîñ³áí., óêð., 27.06.1933, 
âòîïëåííÿ
Ñèäîðåíêî Ôåä³ð ²âàíîâè÷, 41, 
êîëãîñïí., óêð., 03.05.1933, íå 
âêàç.
Ñèìèðåíêî Çàõàð Êî(?), 33, 
êîëãîñïí., óêð., 22.08.1932, 
íåâ³äîìà
Ñèìèðåíêî Òðîõèì 
ªâëàìï³éîâè÷, 36, îäíîîñ³áí., 
óêð., 01.04.1932, íåâ³äîìà
Ñèìèðåíêî ªâëàìï³ÿ 
Ñòåïàí³âíà, 90, îäíîîñ³áí., óêð., 
09.08.1932, íåâ³äîìà
Ñ³ðèé Ôåä³ð Âàðèâîíîâè÷, 
80, îäíîîñ³áí., óêð., 08.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñêîðèç(?) Âàñ(?) Éîñèô., 6, 
ðîá³òí., óêð., 16.07.1932, îï³ê
Ñêîðèöÿ Ôåä³ð Ê., 49, íå âêàç., 
óêð., 20.08.1933, òóáåðêóëüîç
Ñòåáëþê Âàñèëü Äîðîôåéîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 12.06.1932, íåâ³äîìà
Ñòåáëþê Âàñèëü Ñî(?), 78, 
îäíîîñ³áí., óêð., 05.04.1933, 
íåâ³äîìà
Ñòåáëþê Ãàííà (?), 80, êîëãîñïí., 
óêð., 30.04.1933, ñòàð³ñòü
Ñòåáëþê ²âàí Ëåâîíò³éîâè÷, 
13, îäíîîñ³áí., óêð., 04.07.1933, 
íåâ³äîìà
Ñòåáëþê Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 
3, îäíîîñ³áí., óêð., 04.05.1933, 
ìàëÿð³ÿ
Ñòåáëþê Ìèòðîôàí Ä., 69, 
îäíîîñ³áí., óêð., 05.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñòåáëþê Îëåêñà ²âàíîâè÷, 
3 ì., êîëãîñïí., óêð., 01.07.1933, 
íåâ³äîìà

Ñòèáëþê Íàñòÿ Çàõàð³âíà, 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 14.04.1933, 
íåâ³äîìà
Ñòð³øêî Ïàëàæêà Ìàêàð³âíà, 
48, îäíîîñ³áí., óêð., 17.07.1933, 
çàñòóäà
Ñòð³øêî Ôåäîðà Ôåäîð³âíà, 
75, îäíîîñ³áí., óêð., 14.07.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñóïðóí Ãàïêà Ìèêîëà¿âíà, 85, 
îäíîîñ³áí., óêð., 08.08.1932, 
ñòàð³ñòü
Òàðàí ²âàí (?), 20, êîëãîñïí., óêð., 
15.04.1933, íåâ³äîìà
Òàðàí Êàòðÿ Â., 71, êîëãîñïí., 
óêð., 07.09.1933, òèô
Òàðàí Ïåòðî Àíäð³éîâè÷, 55, 
îäíîîñ³áí., óêð., 06.06.1933, 
íåâ³äîìà
Òèêà Äîðî Ñâèð., 22, íå âêàç., íå 
âêàç., 04.01.1933, íå âêàç.
Òèõà Ìîòðÿ Íèêîä., 40, 
êîëãîñïí., óêð., 08.06.1933, 
íåâ³äîìà
Òèõà Í³íà Ã., 40, êîëãîñïí., óêð., 
04.06.1933, íåâ³äîìà
Òèõà Ìàð³ÿ Ãåðàñèì³âíà, 5, 
êîëãîñïí., óêð., 23.04.1933, 
íåâ³äîìà
Òèõà Í³íà Ã., 1, îäíîîñ³áí., óêð., 
07.06.1933, íåâ³äîìà
Òèõèé Ïåòðî Àíä., 55, îäíîîñ³áí., 
óêð., 06.06.1933, íåâ³äîìà
Òèõèé Ïåòðî Ãåðàñèìîâè÷, 
3, êîëãîñïí., óêð., 10.05.1933, 
íåâ³äîìà
Òêà÷ Âàñèëèíà Ñâèðèä³âíà, 
38, íå âêàç., óêð., 13.02.1933, 
íåâ³äîìà
Òêà÷ ²âàí Ïàâëîâè÷, 60, 
êîëãîñïí., óêð., 12.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Òêà÷ Ìàð³ÿ Òðîô., 60, îäíîîñ³áí., 
óêð., 23.04.1933, íåâ³äîìà
Òêà÷ Õèìêà Â(?), 70, îäíîîñ³áí., 
óêð., 29.04.1933, íåâ³äîìà
Òêà÷ ßâäîõà ²âàí³âíà, 60, 
êîëãîñïí., óêð., 06.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Òêà÷ ßê³â Ïàâëîâè÷, 31, êîëãîñïí., 
óêð., 02.04.1932, íå âêàç.
Òðóáêî Âàñèëü Ìàêàðîâè÷, 
65, îäíîîñ³áí., óêð., 18.03.1933, 
íåâ³äîìà
Òþðí³êîâà Ìàðôà ßê³âíà, 
40, íå âêàç., óêð., 19.11.1933, 
òóáåðêóëüîç
Óñåíêî Âàñèëü Éîñèïîâè÷, 
10, êîëãîñïí., óêð., 24.07.1933, 
íåâ³äîìà
Óñåíêî Çàõàð³é Êàðïîâè÷, 21, 
îäíîîñ³áí., óêð., 04.07.1933, 
íåâ³äîìà
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Óñåíêî Êèëèíà Ñàâåë³¿âíà, 
50, îäíîîñ³áí., óêð., 28.04.1933, 
íåâ³äîìà
Óñåíêî Ôåä³ð Éîñèïîâè÷, 
12, êîëãîñïí., óêð., 28.07.1933, 
íåâ³äîìà
Ôèëîíåíêî Ãðèöüêî 
Îìåëÿíîâè÷, 30, ðîá³òí., óêð., 
14.05.1933, ò.á.ö.
Ôèëîíåíêî Ë³ä³ÿ Ãàâðèë³âíà, 5, 
íå âêàç., óêð., 17.07.1933, ê³ð
Ôèëîíåíêî Ïàâëî Ãðèãîðîâè÷, 
2, íå âêàç., óêð., 05.09.1933, ê³ð
Õàð÷åíêî Ãàïêà Ôåäîð³âíà, 
32, îäíîîñ³áí., óêð., 11.07.1933, 
íåâ³äîìà
Õàð÷åíêî Äîìàõà ßê³âíà, 85, 
îäíîîñ³áí., óêð., 04.07.1933, 
íåâ³äîìà
Õàð÷åíêî ²âàí Êàðïîâè÷, 39, 
ðîá³òí., óêð., 18.12.1933, íåâ³äîìà
Õàð÷åíêî ²âàí Êèðèëîâè÷, 40, 
îäíîîñ³áí., óêð., 04.07.1933, 
íåâ³äîìà
Õàð÷åíêî Îëüãà Àíòîí³âíà, 
9, îäíîîñ³áí., óêð., 28.05.1933, 
óñêëàäíåííÿ ï³ñëÿ êîðó
Õîäîðåíêî Ôåä³ð 
Êîñòÿíòèíîâè÷, 66, êîëãîñïí., 
óêð., 12.03.1933, íåâ³äîìà
Õîëîä³é Ãàïêà Ôåäîð³âíà, 21, 
êîëãîñïí., óêð., 30.06.1933, òèô
Õîëîä³é Ìîòðÿ Äà(?), 40, 
îäíîîñ³áí., óêð., 08.06.1933, 
íåâ³äîìà
Õîëîä³é Ìîòðÿ Ïèâîí³âíà, 10, 
îäíîîñ³áí., óêð., 15.03.1933, 
íåâ³äîìà
Õîëîä³é Ñåìåí ²âàíîâè÷, 21, 
îäíîîñ³áí., óêð., 12.07.1933, 
íåâ³äîìà
Õîëîä³é Ôåä³ð Ï., 8, îäíîîñ³áí., 
óêð., 01.01.1933, íåâ³äîìà
Õîëîä³é Ôåä³ð Ïèâîíîâ., 6, 
îäíîîñ³áí., óêð., 15.01.1933, 
íåâ³äîìà
Õîëîä³é ßê³â Ïàâëîâè÷, 56, 
îäíîîñ³áí., óêð., 21.04.1933, 
íåâ³äîìà

Õîëîä³é ßëåíà Ï., 13, îäíîîñ³áí., 
óêð., 15.03.1933, íåâ³äîìà
Õîëîä³é ßëåíà Ïèâîí., 12, 
îäíîîñ³áí., óêð., 15.01.1933, 
íåâ³äîìà
Öâ³òåíêî Òèò ²âàíîâè÷, 48, íå 
âêàç., íå âêàç., 19.12.1932, íå 
âêàç.
Öîêóð ²âàí Ïðîêîïîâè÷, 72, 
îäíîîñ³áí., óêð., 01.06.1933, 
ñòàð³ñòü
×óìàê Ïðîê³ï Äàâèäîâè÷, 18, 
îäíîîñ³áí., óêð., 08.05.1933, 
íåâ³äîìà
Øåâ÷åíêî Ê³íäðàò Î., 29, 
íå âêàç., óêð., 24.08.1933, 
íåâ³äîìà
Øåâ÷åíêî Ìàêñèì Îíèê³éîâè÷, 
17, êîëãîñïí., íå âêàç., 09.02.1932, 
çàïàëåííÿ î÷åðåâèíè
Øèðáèíà Â³ðà Íàóì³âíà, 1 òèæ., 
ðîá³òí., íå âêàç., 16.02.1932, 
íåâ³äîìà
Øïàê Ãàííà Ñèëüâåñòð³âíà, 70, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 31.03.1932, 
íåâ³äîìà
Øïàê Ãðèöüêî Ïëàòîíîâè÷, 
59, îäíîîñ³áí., óêð., 03.03.1933, 
çàìåðç
Øïàê Êèðèëî Ïëàòîíîâè÷, 
58, îäíîîñ³áí., óêð., 15.04.1933, 
íåâ³äîìà
Ùåðáèíà Â³ðà Àíäð³¿âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 14.07.1932, 
íåâ³äîìà
Ùåðáèíà Ãðèöüêî Ãðèãîðîâè÷, 
58, ðèáàëêà, íå âêàç., 21.01.1932, 
íåâ³äîìà
Ùåðáèíà ²âàí Ëóêè÷, 12, íå 
âêàç., óêð., 13.09.1933, íåâ³äîìà
Ùåðáèíà Ìèêîëà Ôåäîðîâè÷, 
2, íå âêàç., óêð., 24.07.1933, 
íåâ³äîìà
Ùåðáèíà Ñàâà Ìàòâ³éîâè÷, 
83, êîëãîñïí., óêð., 03.07.1932, 
íåâ³äîìà
Ùåðáèíà Ñòåïàíèäà Àíäð³¿âíà, 
90, êîëãîñïí., óêð., 01.08.1932, 
íåâ³äîìà

Ùåðáèíà Òèõîí Êàïèòîíîâè÷, 
56, îäíîîñ³áí., óêð., 20.04.1933, 
íåâ³äîìà
Ùåðáèíà Âàñèëü Ëåîíò³éîâè÷, 
íå âêàç., îäíîîñ³áí., óêð., 
13.06.1933, íåâ³äîìà
Ùåðáèíà Ãàííà Ëåîíò³¿âíà, 
8, îäíîîñ³áí., óêð., 15.06.1933, 
íåâ³äîìà
Ùåðáèíà Ìèêîëà Ëåîíò³éîâè÷, 
6, îäíîîñ³áí., óêð., 14.06.1933, 
íåâ³äîìà
Ùåðáèíà Îëüãà Ëåîíò³¿âíà, 
3, îäíîîñ³áí., óêð., 10.06.1933, 
íåâ³äîìà
Ùåðáèíà Âàðâàðà Ïåòð³âíà, 98, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 29.01.1932, 
íåâ³äîìà
ßêèìåíêî Îëåêñà Àíäð³éîâè÷, 
50, íå âêàç., óêð., 22.07.1933, òèô
ßêèìåíêî Îñòàï Ñåìåíîâè÷, 
60, îäíîîñ³áí., óêð., 06.03.1933, 
íåâ³äîìà
ßðîøåíêî Ê³íäðàò Àðñåíîâè÷, 
57, îäíîîñ³áí., óêð., 16.03.1933, 
íåâ³äîìà
ßöóí Âîëîäèìèð Ìèêèòîâè÷, 7, 
íå âêàç., óêð., 04.07.1933, ñòàð³ñòü
ßöóí Ãðèöüêî íå âêàç., 5, íå 
âêàç., óêð., 04.07.1933, íåâ³äîìà
ßöóí Êàðïî Ìèêîëàéîâè÷, 59, 
îäíîîñ³áí., óêð., 15.04.1933, 
íåâ³äîìà
ßöóí Ìàðôà Éîñèï³âíà, 67, 
êîëãîñïí., óêð., 12.07.1932, 
íåâ³äîìà
ßöóí Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷, 2, 
îäíîîñ³áí., óêð., 10.06.1933, 
íåâ³äîìà
ßöóí Ìèêîëà íå âêàç., 6, íå 
âêàç., óêð., 02.07.1933, íåâ³äîìà
ßöóí Þõèì Àðòåìîâè÷, 71, 
îäíîîñ³áí., óêð., 02.07.1933, 
íåâ³äîìà

ÂÅËÈÊÎÁ²ËÎÇÅÐÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ
 

×åðâîíà ñ³ëüðàäà

Áàòþòà Îêñàíà Ãàâðèë³âíà, 
37, îäíîîñ³áí., óêð., 20.02.1932, 
ïàðàë³÷
Á³çóãëèé ²âàí Ôåäîòîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 26.02.1932, 
äèôòåð³ÿ
Ãëîòêà Ç³íà¿äà Äåìèä³âíà, 
89, êîëãîñïí., óêð., 29.03.1932, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü

Êàëþæíèé Ïèìîí Ïàâëîâè÷, 66, 
êîëãîñïí., óêð., 09.01.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Êóäðÿ Ãàííà ²ëë³âíà, 55, 
êîëãîñïí., óêð., 20.01.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ëîáà÷ Êëàâä³ÿ Ïåòð³âíà, 1, 
êîëãîñïíèê, íå âêàç., 06.04.1932, 
ïðîíîñ

Ëîé ²âàí Îâðàìîâè÷, 1 äí., 
êîëãîñïí., óêð., 26.01.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ìàðòèíåíêî Àíäð³é Ïàâëîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 13.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìîñêàëåíêî Ïèëèï Õâåäîðîâè÷, 
20, êîëãîñïí., óêð., 16.01.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
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Íåêèòåíêî Îëüãà Ëàðèâîí³âíà, 
4, êîëãîñïí., óêð., 25.01.1932, 
çàïàëåííÿ
Îðåë Ãðèö. Íåñòîðîâè÷, 1 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 28.12.1931, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïàíàñåíêî Í³íà Éîñèï³âíà, 8 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 07.01.1932, íå 
âêàç.
Ïëèõóí Îäàðêà Ïåòð³âíà, 58, 
êîëãîñïí., óêð., 25.03.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ

Ñîáóð Òèõîí Íåñòîðîâè÷, 46, 
îäíîîñ³áí., óêð., 15.02.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ñòîðí÷èëî Òèìîõà Ñåìåíîâè÷, 
36, êîëãîñïí., íå âêàç., 05.03.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ñòîð÷èëî Òèìîô³é Ñåìåíîâè÷, 
36, êîëãîñïí., óêð., 05.03.1932, 
òóáåðêóëüîç
Õèð÷åíêî ²âàí Ñåìåíîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 02.01.1932, íå 
âêàç.

×åðíåíêî Ëþäìèëà Ñåìåí³âíà, 
íå âêàç., êîëãîñïí., óêð., 
04.03.1932, «ìëàäåí÷åñêîå»
×åðíÿãà Ãðèãîð³é Îëåêñ³éîâè÷, 
21 äí., êîëãîñïí., íå âêàç., 
26.03.1932, «ìëàäåí÷åñêîå»
×èðêà ²âàí Òåðåíò³éîâè÷, 4 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 18.02.1932, íå 
âêàç.
Øêóðêî Ñâèðèäîí Íàçàðîâè÷, 
54, îäíîîñ³áí., óêð., 24.01.1932, 
ïîðîê ñåðöÿ

ÂÅCÅË²ÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ
 

Âåñåë³âñüêà ñ³ëüðàäà

Àçàöüêèé Àãí³é Ôîò³éîâè÷, 48, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 18.04.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Àêèìåíêî Àííà ßê³âíà, 6, 
êîëãîñïí., ðîñ., 09.06.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Àêèìîâ Êëèì ªãîðîâè÷, 77, 
êîëãîñïí., ðîñ., 18.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Àêèìîâ Ìèêîëà Êëèìîâè÷, 
46, êîëãîñïí., ðîñ., 02.05.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Àêèìîâà Ìàêð³íà Í., íå âêàç., 
êîëãîñïí., ðîñ., 02.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Àêèí÷èí Ôåä³ð ²âàíîâè÷, 59, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 09.03.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Àêèíøèíà Â³ðà ßê³âíà, 11, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 06.07.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Àê³ìîâ Ìàêàð Ìèêèòîâè÷, 62, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 02.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Àðòåìîâ Âàñèëü Íàçàðîâè÷, 
14, êîëãîñïí., ðîñ., 11.05.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Àðòåìîâ ²âàí Îëåêñ³éîâè÷, 
19, îäíîîñ³áí., ðîñ., 21.04.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Àðòåìîâ Ìåðêóëåé 
ªðìîëàéîâè÷, 86, îäíîîñ³áí., 
ðîñ., 18.04.1933, çàãàëüíà ñëàáê³ñòü
Àðòåìîâà Ìàð³ÿ Äåì’ÿí³âíà, 
19, îäíîîñ³áí., ðîñ., 22.09.1933, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Àñººâ ²âàí Ñåìåíîâè÷, 62, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 02.05.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Àñººâ Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 3, 
êîëãîñïí., ðîñ., 18.06.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Àñººâà Âàðâàðà ²âàí³âíà, 9, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 17.05.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê

Àñººâà Ìàðèíà Äàâèä³âíà, 
40, îäíîîñ³áí., ðîñ., 11.06.1933, 
ãíîéíèé ïëåâðèò
Áàáåíêî Â³êòîð Àíòîíîâè÷, 4, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 27.03.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Áàáåíêî ²âàí Àíòîíîâè÷, 12, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 17.03.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Áàáåíêî Êèðèëî Àíòîíîâè÷, 8, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 24.03.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Áàáåíêî Ìèêîëà Àíòîíîâè÷, 10, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 31.03.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Áàáåíêî Ôåä³ð Àíòîíîâè÷, 6, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 18.03.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Áàëàáêà Òèìîô³é Ìèêîëàéîâè÷, 
40, êîëãîñïí., íå âêàç., 01.01.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â, ñëàáê³ñòü 
Áàëàáêà Òåòÿíà Ì., 40, 
êîëãîñïí., óêð., 01.01.1933, 
òóáåðêóëüîç, ñëàáê³ñòü ñåðöÿ
Áàëàöüêèé ²âàí Ñåìåíîâè÷, 
14, îäíîîñ³áí., ðîñ., 25.04.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Áàòóðà Îëåêñ³é íå âêàç., 5, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 25.03.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Áàòóðà Í³íà ²âàí³âíà, 1, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 06.03.1933, 
äèôòåð³ÿ
Áàôîëîâà Ìàâðà ²îí³âíà, 78, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 22.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Áàøóê Ïåòðî Êîðí³éîâè÷, 80, 
îäíîîñ³áí., óêð., 26.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Áàøóê Ïëàòîí Ïàíòåë., 55, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 15.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áåçñîíîâ Ãðèãîð³é Í., 7, 
êîëãîñïí., óêð., 02.01.1933, 
óòîïëåííÿ

Áåë³êîâ Âàñèëü ²âàíîâè÷, 10, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 13.03.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Áåë³êîâ ²âàí ²âàíîâè÷, 13, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 13.03.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Áåë³êîâ ²âàí ²âàíîâè÷, 38, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 17.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áåë³êîâ Ôåä³ð ²âàíîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., ðîñ., 28.04.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Áåë³êîâà ªâãåí³ÿ Àíèê³¿âíà, 
55, îäíîîñ³áí., ðîñ., 23.01.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Áåë³êîâà Ìàð³ÿ Îëåêñàíäð³âíà, 
74, êîëãîñïí., ðîñ., 11.09.1933, 
ñëàáêà ä³ÿëüí³ñòü ñåðöÿ
Áåë³êîâà Í³íà ²âàí³âíà, 5, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 15.04.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Áåë³êîâ Àôàíàñ³é ßêîâè÷, 76, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 26.01.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Áåë³êîâ Âîëîäèìèð 
Ç³íîâ³éîâè÷, 66, îäíîîñ³áí., íå 
âêàç., 04.03.1933, íåôðèò
Áåëèìåíêî Òèìîô³é Ïåòðîâè÷, 
29, ñëóæá., íå âêàç., 24.01.1933, 
ïîðàíåííÿ â ãîëîâó
Á³ëîêîïèòîâ ²âàí Íèêîíîâè÷, 
45, êîëãîñïí., ðîñ., 08.05.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Á³ëÿºâ Äåìèä Ìàðêîâè÷, 67, 
êîëãîñïí., óêð., 09.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Á³ëÿºâ Ìèêîëà Ìèêèòîâè÷, 
14, êîëãîñïí., óêð., 17.05.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Á³ëÿºâ Ïåòðî Ñåðã³éîâè÷, 
8, êîëãîñïí., óêð., 20.06.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Á³ëÿºâ Ñàâåë³é ²ãíàòîâè÷, 68, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 17.03.1933, 
ñëàáê³ñòü ñåðöÿ, ñòàð³ñòü
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Á³ëÿºâ Ñåðã³é Òåðåíò³éîâè÷, 
54, êîëãîñïí., óêð., 16.07.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Á³ëÿºâ Ôåä³ð Ìèêèòîâè÷, 5, 
êîëãîñïí., ðîñ., 05.05.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Á³ëÿºâà Â³ðà Ìèêèò³âíà, 12, 
êîëãîñïí., óêð., 19.05.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Á³ëÿºâà Ìîòðÿ Ðîìàí³âíà, 
82, êîëãîñïí., ðîñ., 09.06.1933, 
ñëàáêà ä³ÿëüí³ñòü ñåðöÿ
Á³ëÿºâ Ïåòðî Ìîéñåéîâè÷, 35, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 31.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áåðåæíà Ñ(?) Òðîõèìîâè÷, 50, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 30.05.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Áåñåä³íà Àíàñòàñ³ÿ Ãîðä³¿âíà, 2, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 27.03.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Áåñåä³í Ìèêîëà Ãîðä³¿âíà, 7, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 07.03.1933, 
ãîñòðèé êàòàð øëóíêà
Áåñîíîâ Ãðèãîð³é Ï., 7, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 02.01.1933, 
óòîïëåííÿ
Áèðþêîâ Âîëîäèìèð íå âêàç., 
4, êîëãîñïí., ðîñ., 22.03.1933, íå 
âêàç.
Áèðþêîâ Ãðèãîð³é 
Íèêîäèìîâè÷, 5, îäíîîñ³áí., 
ðîñ., 19.04.1933, çàïàëåííÿ íèðîê
Áèðþêîâ ²âàí Íèêîäèìîâè÷, 
12, êîëãîñïí., ðîñ., 17.04.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Áèðþêîâ ²âàí Ôåäîðîâè÷, 48, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 21.04.1933, 
âèðàçêà øëóíêà
Áèðþêîâ Íèêîäèì Ôåäîðîâè÷, 
39, êîëãîñïí., ðîñ., 17.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áèðþêîâ Ìèêîëà íå âêàç., 8, 
êîëãîñïí., ðîñ., 15.04.1933, íå 
âêàç.
Áèðþêîâ Ôåä³ð Íèêîäèìîâè÷, 
7, êîëãîñïí., ðîñ., 17.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áèðþêîâ ßê³â Ôåäîðîâè÷, 
36, êîëãîñïí., ðîñ., 25.03.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Á³ëèê³â Àôàíàñ³é ßêîâè÷, 76, 
îäíîîñ³áí., óêð., 27.02.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Áëîõèí ªôèì Ëàð³îíîâè÷, 22, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 28.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áëîõ³íà Àíàñòàñ³ÿ ªôèì³âíà, 6, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 24.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áëîøåíêî Îëåêñ³é Ãàâðèëîâè÷, 
8, êîëãîñïí., íå âêàç., 14.03.1933, 
ãîñòðèé åíòåðîêîë³ò

Áîâêóí Ëåîíò³é ²âàíîâè÷, 70, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 20.01.1933, 
ñòàð³ñòü
Áóãåðÿ Âàñèëü Îëåêñ³éîâè÷, 12, 
êîëãîñïí., óêð., 13.06.1933, (?)
Áóãåðÿ Â³êòîð Îëåêñ³éîâè÷, 
7, êîëãîñïí., óêð., 28.06.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Áóò Äìèòðî Ñåìåíîâè÷, 50, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 11.03.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Áóòêî Ãðèãîð³é Äåíèñîâè÷, 37, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 31.03.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Áóòêî Êàòåðèíà ªãîð³âíà, 5, 
êîëãîñïí., ðîñ., âèñíàæåííÿ
Áóòêî ²âàí ²âàíîâè÷, 65, 
îäíîîñ³áí., óêð., 19.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Áóòêî Ë³ä³ÿ ªãîð³âíà, 8, 
êîëãîñïí., ðîñ., âèñíàæåííÿ
Âàñèëåíêî Îëåêñàíäð 
Ñòåïàíîâè÷, 4, êîëãîñïí., íå 
âêàç., 23.03.1933, çàïàëåííÿ 
íèðîê
Âàñèëåíêî Àíòîí Õàðèòîíîâè÷, 
74, êîëãîñïí., íå âêàç., 24.03.1933, 
ñëàáê³ñòü ñåðöÿ, ñòàð³ñòü
Âàñèëåíêî Âîëîäèìèð íå âêàç., 
6 ì., êîëãîñïí., óêð., 07.09.1933, 
êàòàð êèøîê
Âàñèëåíêî ²âàí Ã., 3, êîëãîñïí., 
íå âêàç., 14.03.1933, êðèâàâèé 
ïðîíîñ
Âàñèëåíêî ²âàí Ëóêè÷, 20, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 01.03.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Âàñèëåíêî ²îñèô Äåì’ÿíîâè÷, 
33, êîëãîñïí., íå âêàç., 18.03.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Âàñèëåíêî Êàòðÿ Éîñèï³âíà, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., (?)
Âàñèëåíêî Êñåí³ÿ Äàíèë³âíà, 
1 äí., êîëãîñïí., óêð., 17.01.1932, 
ñëàáîíàðîäæåíà
Âàñèëåíêî Ëóê’ÿí Àâð., 45, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., çàïàëåííÿ 
íèðîê
Âàñèëåíêî Ìèêîëà ²îñèôîâè÷, 
6, êîëãîñïí., íå âêàç., 21.03.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Âàñèëåíêî Ïåòðî Ìèõàéëîâè÷, 
23, îäíîîñ³áí., íå âêàç., 
05.03.1933, çàïàëåííÿ íèðîê
Âàñèëåíêî Ïàðàñêîâ³ÿ 
Ôåäîð³âíà, 32, êîëãîñïí., ðîñ., 
09.02.1932, íåäî¿äàííÿ
Âàñèëåíêî Ñòåôàí Ôåäîðîâè÷, 
24, êîëãîñïí., óêð., 23.05.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Âàñèëåíêî Ôåä³ð Àâðàìîâè÷, 
52, êîëãîñïí., óêð., 20.07.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê

Âàñèëåíêî Ôåîäîðà Ç³íîâ³¿âíà, 
19, êîëãîñïí., óêð., 22.01.1932, íå 
âêàç.
Âàñèëåíêî Þõèì Ïåòðîâè÷, 72, 
êîëãîñïí., óêð., 05.06.1933, ñëàáêà 
ä³ÿëüí³ñòü ñåðöÿ
Âàñèëåíêî ßâäîõà Ïàâë³âíà, 
25, êîëãîñïí., óêð., 16.06.1933, 
çàõâîðþâàííÿ ëåãåí³â
Âàñèëåíêî Â³ðà Ëóê³âíà, 4, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 28.02.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Âàñèëåíêî Äìèòð³é Ëóêè÷, 10, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 28.02.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Âàñèëåíêî Ìàð³ÿ Ëóê³âíà, 5, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 28.02.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Âåäìåäºâà Ìàð³ÿ Ïåòð³âíà, 
74, îäíîîñ³áí., ðîñ., 19.08.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Âåð÷åíêî Ëþáîâ íå âêàç., 1, 
êîëãîñïí., óêð., 15.06.1933, êàòàð 
êèøå÷íèêà
Âåð÷åíêî Ñåìåí Ñåìåíîâè÷, 26, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 13.03.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Âåð÷åíêî Ñåìåí Ñòåïàíîâè÷, 
57, êîëãîñïí., óêð., 24.04.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Âå÷èðêî Àñòàô³é Ìèêîëàéîâè÷, 
72, êîëãîñïí., óêð., 21.04.1933, 
ñëàáêà ä³ÿëüí³ñòü ñåðöÿ
Âëàñåíêî ªâãåí³ÿ Ñòåïàí³âíà, 
55, êîëãîñïí., óêð., 14.07.1933, 
çàïàëåííÿ ñå÷îâîãî ì³õóðà
Âëàñîâ Àíòîí Ìèõàéëîâè÷, 
69, îäíîîñ³áí., ðîñ., 19.04.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Âëàñîâ Ãðèãîð³é Íåñòîðîâè÷, 
70, êîëãîñïí., ðîñ., 20.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Âëàñîâ Ëóêà Ãåðàñèìîâè÷, 
51, îäíîîñ³áí., ðîñ., 21.05.1933, 
çàõâîðþâàííÿ íèðîê
Âëàñîâ Ôåä³ð Ãðèãîðîâè÷, 40, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 02.05.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Âëàñîâà ²ðèíà Ñåìåí³âíà, 
23, êîëãîñïí., ðîñ., 19.09.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Âëàñîâà Îëåêñàíäðà Ìàòâ³¿âíà, 
25, êîëãîñïí., ðîñ., 05.06.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Ãàïîí Ïàâëî Äìèòðîâè÷, 6, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 01.04.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ãàïîíîâ Îëåêñ³é Ñèäîðîâè÷, 
17, îäíîîñ³áí., óêð., 30.05.1933, 
ïðàâåöü
Ãàïîíîâ Îëåêñ³é Ñèäîðîâè÷, 
18, êîëãîñïí., ðîñ., 30.05.1933, 
ïðàâåöü
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Ãàïîíîâ Àíäð³é Íèêèôîðîâè÷, 
86, îäíîîñ³áí., íå âêàç., 
17.03.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãàïîíîâ Ãðèãîð³é ßêîâè÷, 18, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 07.04.1933, 
íåôðèò
Ãàïîíîâ ²âàí Êèðèëîâè÷, 21, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 16.06.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ãàïîíîâ Ôåä³ð Ôåäîðîâè÷, 27, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 20.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãàïîíîâ ßê³â Ì., 53, îäíîîñ³áí., 
ðîñ., 14.04.1933, íåôðèò
Ãàïîíîâà Ìàð³ÿ Ôåäîð³âíà, 6, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 16.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãàïîíîâà Ìàð³ÿ Ôåäîð³âíà, 6, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 23.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â, òóáåðêóëüîç 
Ãàïîíîâà Ïàðàñêà ßê³âíà, 19, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 14.04.1933, 
íåôðèò
Ãàïîíîâà Óëÿíà Ïàâë³âíà, 48, 
êîëãîñïí., ðîñ., 18.07.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ãàðêóøà Ìèêîëà Õàðèòîíîâè÷, 
6 ì., êîëãîñïí., óêð., 08.01.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãíåä÷åíêî Àíäð³é Òðîõèìîâè÷, 
íå âêàç., îäíîîñ³áí., óêð., 
01.07.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãíåä÷åíêî Ãðèãîð³é 
Òðîõèìîâè÷, íå âêàç., îäíîîñ³áí., 
óêð., 05.07.1933, çàïàëåííÿ íèðîê
Ãíåä÷åíêî Ìàð³ÿ 
Ìèòðîôàí³âíà, íå âêàç., 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.06.1933, íå 
âêàç.
Ãíèäêî ²âàí Òðîõèìîâè÷, 28, 
êîëãîñïí., óêð., 14.04.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ãîëîëîá Âàñèëü Äåíèñîâè÷, 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 19.05.1933, êîë³ò
Ãîëîëîá ²âàí Äåíèñîâè÷, 19, 
îäíîîñ³áí., óêð., 09.05.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Ãîëîëîáîâà Óñòÿ Âàñèë³âíà, 80, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 19.03.1932, 
ñëàáê³ñòü ñåðöÿ, ñòàð³ñòü
Ãîðáóëÿ Ñâèðèäîí Àãàôîí., 60, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 31.03.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ãóëåâñüêèé Âîëîäèìèð íå 
âêàç., 2, êîëãîñïí., íå âêàç., 
22.02.1933, âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ãóëåâñüêèé Âîëîäèìèð íå 
âêàç., 1, êîëãîñïí., íå âêàç., 
24.02.1933, çàïàëåííÿ íèðîê
Äàõîâ ²âàí Òèìîô³éîâè÷, 8, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 27.03.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê

Äàõîâ Ìèêîëà Òèìîô³éîâè÷, 6, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 04.03.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Äàõîâ Òèìîô³é Ñåìåíîâè÷, 42, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 25.02.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Äàøêîâ ²âàí Âàñèëüîâè÷, 12, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 10.05.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Äàøêîâ Ìåôîä³é Âàñèëüîâè÷, 
3, îäíîîñ³áí., ðîñ., 15.05.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Äàøêîâ ßê³â Âàñèëüîâè÷, 11, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 18.05.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Äåãòÿðüîâ Îëåêñàíäð Òðîõ., 
67, êîëãîñïí., ðîñ., 07.07.1933, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Äåãòÿðüîâ Ïëàòîí 
Îëåêñàíäðîâè÷, 40, êîëãîñïí., 
ðîñ., 18.06.1933, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Äèê Ïåòðî Â., 30, êîëãîñïí., óêð., 
30.04.1933, ñóõîòè
Äèðáàáà ªâãåí³ÿ Òåðåíò³¿âíà, 
46, êîëãîñïí., ðîñ., 29.04.1933, 
íåôðèò
Äèðáàáà Ìèêîëà Îëåêñ³éîâè÷, 
8, êîëãîñïí., óêð., 13.04.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Äìèòð³ºâà Êñåí³ÿ 
Êîñòÿíòèí³âíà, 56, îäíîîñ³áí., 
ðîñ., 24.04.1933, çàïàëåííÿ íèðîê
Äîëãîïîëîâ Âîëîäèìèð Ì., 
2 ì., êîëãîñïí., íå âêàç., 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äîëãîïîëîâ ²âàí Ãåðàñèìîâè÷, 
50, îäíîîñ³áí., ðîñ., 16.04.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Äîëãîïîëîâà Ìàð³ÿ 
Ìåðêóð³¿âíà, 52, êîëãîñïí., ðîñ., 
06.07.1933, íåôðèò
Äîíöåâà Ëþáîâ Îíèê³¿âíà, 70, 
êîëãîñïí., óêð., 02.06.1933, ñëàáêà 
ä³ÿëüí³ñòü ñåðöÿ
ªðåìåí ²îñèô ßêîâè÷, 19, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 11.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Æàðèêîâ Àíòîí Ïàâëîâè÷, 4, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 16.04.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Æàðèêîâ Ìèõàéëî Ïàâëîâè÷, 
2, îäíîîñ³áí., ðîñ., 17.04.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Æàðèêîâà Îëåêñàíäðà ß., 
55, êîëãîñïí., ðîñ., 26.04.1933, 
íåôðèò
Æàðèêîâà Îëåíà Âàñèë³âíà, 
70, êîëãîñïí., ðîñ., 26.04.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Æàðèêîâ Âîëîäèìèð 
Îíèñèìîâè÷, 17, êîëãîñïí., 

íå âêàç., 24.03.1933, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â òà íèðîê
Æàðèêîâ ²âàí Ïàâëîâè÷, 9, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 31.03.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Æàðèêîâ Ìèõàéëî Îíèñèìîâè÷, 
23, êîëãîñïí., íå âêàç., 27.03.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Æèãèð ²ðèíà Òðîõèì³âíà, 65, 
êîëãîñïí., ðîñ., 13.06.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Æèãèð Ôåä³ð Ãðèãîðîâè÷, 6, 
êîëãîñïí., ðîñ., 13.07.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Æèãèðü ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 
1, êîëãîñïí., ðîñ., 09.04.1933, 
ïðîíîñ
Æèãèðü Í³íà Ãðèãîð³âíà, 10, 
êîëãîñïí., ðîñ., 16.07.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Æèäèðü ²ëëÿ Íàçàðîâè÷, 78, 
êîëãîñïí., ðîñ., 08.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Æóêîâ ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 17, 
êîëãîñïí., ðîñ., 17.04.1933, 
íåôðèò
Æóêîâ Îëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷, 
12, êîëãîñïí., ðîñ., 09.05.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Æèãèð Àííà Ñåðã³¿âíà, 7, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 16.03.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Æèãèð Ìèõàéëî Ñåìåíîâè÷, 65, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 17.03.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Çâåã³íöåâ Àíäð³é ²âàíîâè÷, 55, 
êîëãîñïí., ðîñ., 03.07.1933, ãðèæà
Çâåã³íöåâà Àíàñòàñ³ÿ 
Îëåêñ³¿âíà, 2, êîëãîñïí., íå âêàç., 
19.02.1933, äèñïåïñ³ÿ
Çâåã³íöåâà Ìàð³ÿ Ïðîêîï³¿âíà, 
2, êîëãîñïí., ðîñ., 25.05.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Çâåã³íöåâà Ìàð³ÿ Ôåäîð³âíà, 
82, êîëãîñïí., ðîñ., 09.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Çâåíèùåâ Ôåä³ð Àíäð³éîâè÷, 
19, êîëãîñïí., ðîñ., 12.05.1933, 
ñóõîòè
Çâåã³íöåâà Àíàñòàñ³ÿ 
Îëåêñ³¿âíà, 1, êîëãîñïí., íå âêàç., 
19.02.1933, çàïàëåííÿ íèðîê
Çåëÿíñüêà Îëåêñàíäðà 
Êîñòÿíòèí³âíà, 15, îäíîîñ³áí., 
íå âêàç., 17.03.1933, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Êàáàíåöü Êàòðÿ ßê³âíà, 60, 
êîëãîñïí., óêð., 11.02.1933, 
çàõâîðþâàííÿ íèðîê òà ñëàáê³ñòü
Êàáàíöîâ Êàðïî ßêîâè÷, 60, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 11.02.1933, 
çàõâîðþâàííÿ íèðîê, ñëàáê³ñòü 
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Êàëàáóõîâà Ë³ä³ÿ ßê³âíà, 5, 
êîëãîñïí., ðîñ., 01.06.1933, 
îï³êè
Êàìåíºâ Îìåëüêî Òðîõèìîâè÷, 
42, êîëãîñïí., ðîñ., 22.06.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Êàìåíºâà Àííà Îìåëÿí³âíà, 
7, êîëãîñïí., ðîñ., 06.05.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Êàìåíºâà Ìàð³ÿ Îìåëÿí³âíà, 
9, êîëãîñïí., ðîñ., 25.04.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Êàìåíºâà Òåòÿíà Îìåëÿí³âíà, 
4, êîëãîñïí., ðîñ., 08.05.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Êàìåíîâà Ìàð³ÿ Ï., 49, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 01.03.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êàïåëîâ Ìèêèòà Ãðèãîðîâè÷, 
54, êîëãîñïí., íå âêàç., 28.02.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Êàðâåãèí ²âàí Ñèäîðîâè÷, 58, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 17.04.1933, 
íåôðèò
Êàðâåãèí Ñåðàôèì Ãàâðèëîâè÷, 
20, êîëãîñïí., íå âêàç., 24.02.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êàðâåãèí Òðîõèì Ãðèãîðîâè÷, 
12, êîëãîñïí., íå âêàç., 03.04.1933, 
ãîñòðèé êàòàð øëóíêà
Êàðâåã³í Ñåìåí Ãàâðèëîâè÷, 20, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 24.02.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êàðâåã³í Ñèä³ð Ãàâðèëîâè÷, 
80, êîëãîñïí., óêð., 05.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Êàðìàçèí ßê³â Ëàçàðîâè÷, 38, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 11.05.1933, 
ãîñòðå ìàëîêð³â’ÿ
Êàðíàóõîâ ²âàí Îëåêñàíäðîâè÷, 
16, êîëãîñïí., íå âêàç., 31.03.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êàøëàêîâà Àííà íå âêàç., 
78, êîëãîñïí., óêð., 23.01.1933, 
ñòàð³ñòü òà ñëàáê³ñòü ñåðöÿ
Êàøëàêîâà ªâäîê³ÿ 
Ìàêñèì³âíà, 50, êîëãîñïí., ðîñ., 
13.05.1933, íåäî¿äàííÿ
Êåíåáàñ Àãàô³ÿ Äåì., 60, 
îäíîîñ³áí., óêð., 13.07.1933, 
ñëàáêà ä³ÿëüí³ñòü ñåðöÿ
Êåíåáàñ Âàëÿ íå âêàç., 2, 
êîëãîñïí., ðîñ., 06.07.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Êåíåáàñ Ãðèãîð³é Ôåäîðîâè÷, 
2, îäíîîñ³áí., óêð., 11.06.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Êåíåáàñ Ãðèãîð³é ßêîâè÷, 
9, êîëãîñïí., óêð., 26.05.1933, 
çàïàëåííÿ
Êåíåáàñ ²âàí Ôåäîðîâè÷, 6, 
îäíîîñ³áí., óêð., 22.05.1933, 
ïðîíîñ

Êèçèëîâ ²âàí Ëóê'ÿíîâè÷, 52, 
êîëãîñïí., ðîñ., 08.04.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Êèçèëîâ Îëåêñ³é ²âàíîâè÷, 
6, êîëãîñïí., ðîñ., 23.04.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Êèçèëîâ Ôîòåé Îìåëÿíîâè÷, 
32, êîëãîñïí., ðîñ., 25.05.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Êèçèëîâà Ìàðôà Êóçüì³âíà, 
53, êîëãîñïí., ðîñ., 25.03.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Êîáçºâ Ìèêîëà ªôðåìîâè÷, 9, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 20.03.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Êîáçºâ Ôåä³ð Àíòîíîâè÷, 70, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 27.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîáçºâ Ôåä³ð ªâòåéîâè÷, 14, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 04.02.1933, 
îòðóºííÿ
Êîáçºâà ²ðèíà Ïàâë³âíà, 57, 
êîëãîñïí., ðîñ., 12.01.1932, 
ñåðöåâà ñëàáê³ñòü
Êîáçºâà Ìàð³ÿ Ì., 76, êîëãîñïí., 
íå âêàç., 19.03.1933, ñòàð³ñòü, 
ñëàáê³ñòü ñåðöÿ
Êîâàëåíêî ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 
74, îäíîîñ³áí., óêð., 01.07.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Êîçþðà Îëåêñ³é Êèðèëîâè÷, 
6, êîëãîñïí., óêð., 13.04.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Êîçþðà Â³êòîð Éîñèïîâè÷, 
3, îäíîîñ³áí., óêð., 23.04.1933, 
êèøêîâî-øëóíêîâå çàõâîðþâàííÿ
Êîçþðà Ãðèãîð³é 
Îëåêñàíäðîâè÷, 6, êîëãîñïí., 
óêð., 10.07.1933, íåäî¿äàííÿ
Êîçþðà ²âàí íå âêàç., 6, 
îäíîîñ³áí., óêð., 22.04.1933, íå 
âêàç.
Êîçþðà Êèëèíà Òèìîô³¿âíà, 
75, êîëãîñïí., óêð., 18.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Êîçþðà Êèðèëî Ñàâåë³éîâè÷, 
44, êîëãîñïí., óêð., 20.04.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Êîçþðà Ìàðôà Òàðàñ³âíà, 
30, êîëãîñïí., óêð., 20.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîçþðà Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷, 62, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 29.03.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êîçþðà Ïàâëî Îíèê³éîâè÷, 
39, êîëãîñïí., óêð., 06.08.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êîëåñí³ê Âàñèëü Ãðèãîðîâè÷, 
21, êîëãîñïí., íå âêàç., 24.03.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êðèâóëÿ (?) Îëåêñ³¿â., 2, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 11.03.1933, 
íåôðèò 

Êðèâóëÿ Îëåêñ³é ªâäîêèìîâè÷, 
80, êîëãîñïí., íå âêàç., 04.01.1933, 
ñòàð³ñòü
Êðèâóëÿ Âåêëà Îëåêñ³¿âíà, 
40, êîëãîñïí., óêð., 03.07.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Êðèâóëÿ Ìèêîëà Ìèêèòîâè÷, 29, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 11.03.1933, 
íåôðèò
Êðèâóëÿ Îëåêñ³é ªôð., 80, 
êîëãîñïí., óêð., 01.01.1933, 
ñòàð³ñòü
Êðèâóëÿ Ïàðàñêà Îëåêñ³¿âíà, 50, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 29.03.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êóäåëèí Âîëîäèìèð 
Ôåîôàíîâè÷, 4, êîëãîñïí., ðîñ., 
21.06.1933, çàïàëåííÿ íèðîê
Êóäåëèíà Àíòîí³íà Ôåäîð³âíà, 
44, êîëãîñïí., ðîñ., 18.06.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Êóäåë³íà Êëàâä³ÿ Ñàâ., 78, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 13.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Êóçüìèíîâà Àííà Ãðèãîð³âíà, 
43, êîëãîñïí., íå âêàç., 08.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êóêñîâ Îëåêñ³é Ìàêñèìîâè÷, 
42, êîëãîñïí., ðîñ., 07.04.1933, íå 
âêàç.
Êóêñîâ Ãðèãîð³é Ôåäîðîâè÷, 
40, îäíîîñ³áí., ðîñ., 07.04.1933, 
÷åðåâíèé òèô
Êóêñîâ ²âàí Îëåêñ³éîâè÷, 10, 
êîëãîñïí., ðîñ., 05.04.1933, 
íåôðèò
Êóêñîâ Ìèêîëà Îëåêñ³éîâè÷, 
4, êîëãîñïí., ðîñ., 18.04.1933, 
íåôðèò
Êóêñîâ ßê³â Òèìîô³éîâè÷, 17, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 19.04.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Êóêñîâà Â³ðà Ñåìåí³âíà, 9, 
êîëãîñïí., ðîñ., 24.05.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Êóêñîâà Êàòðÿ Ñåìåí³âíà, 
7, êîëãîñïí., ðîñ., 25.05.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Êóêñîâà Í³íà Îëåêñ³¿âíà, 6, 
êîëãîñïí., ðîñ., 19.04.1933, 
íåôðèò
Êóïàëîâà ²ðèíà Ìèòðîôàí³âíà, 
70, êîëãîñïí., íå âêàç., 16.02.1933, 
ãîñòðèé êîë³ò
Ëàðäóøíà (Ëàðäó÷èíà) Ïàðàñêà 
Òèìîô³¿âíà, 55, îäíîîñ³áí., ðîñ., 
07.06.1933, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ëåùåíêî Ïàðàñêà Ç³íîâ³¿âíà, 
36, íå âêàç., óêð., 24.06.1933, 
íåôðèò
Ëèòâèíîâ Îëåêñàíäð 
Àíäð³éîâè÷, 2, êîëãîñïí., ðîñ., 
25.01.1933, ïîðîê ñåðöÿ
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Ëèòâèíîâ Àíàòîë³é íå âêàç., 2, 
êîëãîñïí., ðîñ., 05.08.1933, ïðîíîñ
Ëèòâèíîâ Çàõàð ²âàíîâè÷, 
62, êîëãîñïí., ðîñ., 03.05.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ëèòâèíîâ ²âàí ²âàíîâè÷, 3, 
êîëãîñïí., ðîñ., 16.04.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ëèòâèíîâ Ìèêîëà Ï., 4, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 17.03.1933, 
õðîí³÷íèé ðîçëàä êèøå÷íèêà
Ëèòâèíîâ ßê³â Àðõèïîâè÷, 50, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 31.05.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Ëèòâèíîâà Ëóêåð³ÿ Àðòåì³âíà, 
40, îäíîîñ³áí., ðîñ., 19.06.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ëèòâèíîâà Ìàð³ÿ Ñåâàñòÿí³âíà, 
70, êîëãîñïí., ðîñ., 01.06.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ëèòâèíîâ Îëåêñ³é Àíäð³éîâè÷, 
2, êîëãîñïí., íå âêàç., 26.01.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Ëèòâèíîâà Êàòåðèíà 
Ìèêîëà¿âíà, 9, êîëãîñïí., íå 
âêàç., 28.02.1933, çàïàëåííÿ 
êèøîê
Ëèõà÷îâ Ìèêîëà Êóçüìè÷, 23, 
îäíîîñ³áí., óêð., 22.01.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëèõà÷îâà ªâäîê³ÿ Îëåêñ³¿âíà, 6, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 22.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëèõà÷îâ Âàñèëü Ñâèðèäîâè÷, 
6, êîëãîñïí., ðîñ., 24.04.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Ëèõà÷îâ Ìèêîëà Ñâèðèäîâè÷, 
17, êîëãîñïí., ðîñ., 17.04.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Ëèõà÷îâà Îëåíà Ìàðê³âíà, 
57, êîëãîñïí., ðîñ., 20.05.1933, 
íåôðèò
Ëèõà÷îâà Îäàðêà Ôåäîð³âíà, 
46, êîëãîñïí., ðîñ., 24.07.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Ëèõà÷îâ ²âàí Îëåêñ³éîâè÷, 10, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 19.03.1933, 
çàõâîðþâàííÿ ëåãåí³â
Ëèõà÷îâ Êóçüìà Å., 53, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 27.02.1933, 
äèôòåð³ÿ 
Ëèõà÷îâ Ìèêîëà Êóçüìè÷, 
23, êîëãîñïí., óêð., 22.01.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëèõà÷îâ Ñåìåí ²âàíîâè÷, 70, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 29.03.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ëèõà÷îâ Ñòåôàí ßêîâè÷, 63, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 05.02.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ëèõà÷îâà ªâäîê³ÿ Îëåêñ³¿âíà, 
6, êîëãîñïí., íå âêàç., 21.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Ëó÷èí Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 75, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 23.02.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ëÿõîâ Ïåòðî Àëèíîâ., 25, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 02.03.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ëÿõîâ Þõèì Ôåäîðîâè÷, íå 
âêàç., êîëãîñïí., ðîñ., 12.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Ëÿõîâ Ìèíà Ëåîíò³éîâè÷, 67, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 02.03.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ëÿùåâ Òèìîô³é Ïðîêîï³éîâè÷, 
84, îäíîîñ³áí., íå âêàç., 
24.03.1933, ïîðîê ñåðöÿ
Ìàëàõîâà Ïàðàñêà íå âêàç., 
70, êîëãîñïí., óêð., 05.06.1933, 
çàõâîðþâàííÿ íèðîê
Ìàëüîâàíà Â³ðà Ñòåïàí³âíà, 
7, îäíîîñ³áí., óêð., 21.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìàëüîâàíà Êëàâä³ÿ Âàñèë³âíà, 
6, îäíîîñ³áí., íå âêàç., 24.03.1933, 
ãîñòðèé êàòàð øëóíêà
Ìàëüîâàíèé Âàñèëü ßêîâè÷, 
35, îäíîîñ³áí., ðîñ., 25.04.1933, 
íåôðèò
Ìàëüîâàíèé ²âàí Âàñèëüîâè÷, 
8, îäíîîñ³áí., ðîñ., 25.04.1933, 
íåôðèò
Ìàëüîâàíèé Ìèêîëà 
Ñòåôàíîâè÷, 5, îäíîîñ³áí., íå 
âêàç., 30.03.1933, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Ìàëüîâàíèé Ìèêîëà 
Âàñèëüîâè÷, 4, êîëãîñïí., íå 
âêàç., 25.02.1933, êàòàð êèøîê
Ìàñêîâåöü (Ìàñëîâåöü) Ìîòðÿ 
Îëåêñàíäð³âíà, 26, îäíîîñ³áí., 
ðîñ., 03.06.1933, òóáåðêóëüîç
Ìàñêîâåöü (Ìàñëîâåöü) 
Îëåíà ²âàí³âíà, 6, îäíîîñ³áí., 
ðîñ., 03.06.1933, êèøêîâå 
çàõâîðþâàííÿ
Ìàòðüîíèí Ãðèãîð³é 
Ñåìåíîâè÷, 50, êîëãîñïí., ðîñ., 
02.06.1933, çàïàëåííÿ ñå÷îâîãî 
ì³õóðà
Ìèãóëÿ ªâäîê³ÿ Ïàíòåë³¿âíà, 
45, îäíîîñ³áí., óêð., 26.05.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ìèãóëÿ Ôåîäîñ³é ²ëë³÷, 50, 
êîëãîñïí., óêð., 17.04.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ìîëåâñüêèé Ñòåïàí ßêîâè÷, 42, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 08.04.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Íàéäüîíîâ Ôåäîò Àíòîíîâè÷, 
76, îäíîîñ³áí., ðîñ., 07.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Íåæóðêî Àíäð³é Ïàíòåë³éîâè÷, 
38, êîëãîñïí., íå âêàç., çàïàëåííÿ 
íèðîê

Íåæóðêî Äìèòðî ßêîâè÷, 16, 
êîëãîñïí., óêð., 14.07.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Íåæóðêî Êàòåðèíà ßê³âíà, 2, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 28.02.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Íåæóðêî ²âàí ßêîâè÷, 23, 
êîëãîñïí., óêð., 30.06.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Íåæóðêî Ìèõàéëî Ìàêñèìîâè÷, 
42, êîëãîñïí., óêð., 07.02.1932, 
ñëàáê³ñòü ñåðöÿ
Íåæóðêî Ïðîõîð Ñåìåíîâè÷, 55, 
êîëãîñïí., óêð., 23.04.1933, êàòàð 
øëóíêà
Íåæóðêî Ñàâà Îëåêñ³éîâè÷, 
48, êîëãîñïí., óêð., 15.09.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Íèæóðêî Ðîä³îí ²âàíîâè÷, 45, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 01.03.1933, 
çàìåðç ï'ÿíèé
Í³êîë³ïîë³ò³í Ìèêîëà 
Âàñèëüîâè÷, 44, ñëóæá., íå âêàç., 
28.03.1933, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Îãóðöîâ Âàëåíòèí Ôåäîðîâè÷, 
1, êîëãîñïí., ðîñ., 04.01.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Îãóðöîâ ²âàí Ëàð³îíîâè÷, 45, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 23.04.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Îãóðöîâ Ìèõàéëî ªôèìîâè÷, 
65, îäíîîñ³áí., íå âêàç., 
10.03.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Îãóðöîâ Ôåä³ð Êîñòÿíòèíîâè÷, 
10, îäíîîñ³áí., íå âêàç., 
02.04.1933, çàïàëåííÿ íèðîê
Îãóðöîâà Êàòðÿ Ñåðã³¿âíà, 3, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 02.05.1933, 
ãîñòðå çàïàëåííÿ êèøîê
Îãóðöîâà Ê³ðà Ìèðîí³âíà, 63, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 23.04.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Îãóðöîâà Ìàð³ÿ Éîñèï³âíà, 
45, îäíîîñ³áí., ðîñ., 08.06.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Îãóðöîâà Í³ëà Êîñòÿíòèí³âíà, 
12, îäíîîñ³áí., ðîñ., 18.05.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ïàòîêà Âîëîäèìèð Õàðëàìîâè÷, 
4, êîëãîñïí., ðîñ., 21.05.1933, 
ãîñòðå çàïàëåííÿ êèøîê
Ïàòîêà Äàâèä Òðèôîíîâè÷, 
35, êîëãîñïí., óêð., 28.06.1933, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Ïàòîêà Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 19, 
êîëãîñïí., ðîñ., 25.05.1933, ãîñòðå 
íåäîêð³â’ÿ
Ïàòîêà Òåòÿíà ²âàí³âíà, 15, 
êîëãîñïí., ðîñ., 10.05.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ïåðåâåçåíöåâà ªâäîê³ÿ ªìèë., 
72, êîëãîñïí., ðîñ., 03.01.1932, 
ñòàð³ñòü
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Ïëîòí³êîâ Âîëîäèìèð íå âêàç., 
4, îäíîîñ³áí., ðîñ., 21.04.1933, 
ñëàáê³ñòü ñåðöÿ
Ïëîòí³êîâ Ìèêîëà Ñåìåíîâè÷, 
íå âêàç., êîëãîñïí., íå âêàç., 
18.01.1933, ãîñòðèé êîë³ò
Ïëîòí³êîâ Ñåìåí Ãðèãîðîâè÷, 
41, êîëãîñïí., ðîñ., 01.06.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ïëîòí³êîâà Àííà Ôåäîð³âíà, 
12, êîëãîñïí., ðîñ., 21.06.1933, 
çàãàëüíå çàõâîðþâàííÿ 
Ïëîòí³êîâ Ìèõàéëî íå âêàç., 
32, îäíîîñ³áí., íå âêàç., êðóïîçíå 
çàïàëåííÿ
Ïëîòí³êîâ Ìèêîëà Ñåìåíîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., íå âêàç., 18.01.1933, 
ãîñòðèé êîë³ò
Ïëîòí³êîâ Îëåêñ³é 
Ìåôîä³éîâè÷, 62, êîëãîñïí., 
ðîñ., 20.04.1933, ñòàð³ñòü
Ïîñìåòíà Ìàð³ÿ íå âêàç., 3, 
êîëãîñïí., ðîñ., 05.05.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ïîñìåòíà Ìàðôà Àðñ., 25, 
êîëãîñïí., óêð., 22.06.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Ïîñìåòíà Í³íà Àðõèï³âíà, 13, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 15.05.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ïîñìåòíà Ïåëàãåÿ Ñòåïàí³âíà, 
27, êîëãîñïí., ðîñ., 09.05.1933, 
÷åðåâíèé òèô
Ïîñìåòíà Òåòÿíà Þõèì³âíà, 
67, êîëãîñïí., óêð., 01.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Ïîñìåòíèé Àíäð³é Õàðèòîíîâè÷, 
53, êîëãîñïí., íå âêàç., 24.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïîñìåòíèé Âàñèëü 
Òèìîô³éîâè÷, 65, êîëãîñïí., ðîñ., 
01.06.1933, ïîðîê ñåðöÿ
Ïîñìåòíèé Âîëîäèìèð 
Ìèêèòîâè÷, 8, êîëãîñïí., 
ðîñ., 16.06.1933, çàãàëüíå 
çàõâîðþâàííÿ 
Ïîñìåòíèé ²âàí Àðõèïîâè÷, 
8, îäíîîñ³áí., ðîñ., 15.05.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ïîñìåòíèé ²âàí Ìèêèòîâè÷, 
14, êîëãîñïí., ðîñ., 17.06.1933, 
çàãàëüíå çàõâîðþâàííÿ 
Ïîñìåòíèé Ìèêîëà Àðõèïîâè÷, 
12, îäíîîñ³áí., ðîñ., 13.05.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ïîñìåòíèé Ìèêèòà Äìèòðîâè÷, 
38, îäíîîñ³áí., íå âêàç., 
26.03.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïîñìåòíèé Ñåìåí Â., 33, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 01.03.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ïîñì³òíà Õèìêà íå âêàç., 65, 
êîëãîñïí., óêð., 15.06.1933, êîë³ò

Ïîñì³òíèé Ãðèãîð³é Ìèêèòîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., íå âêàç., 26.03.1933, 
ãîñòðèé êàòàð øëóíêà
Ïîñì³òíèé Ãðèãîð³é Ïåòðîâè÷, 
32, êîëãîñïí., óêð., 20.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïîñì³òíèé Äìèòðî 
ªâäîêèìîâè÷, 57, êîëãîñïí., 
ðîñ., 20.04.1933, òóáåðêóëüîç 
ëåãåí³â
Ïîñì³òíèé Îëåêñàíäð 
Ìèêèòîâè÷, 5, êîëãîñïí., ðîñ., 
20.04.1933, çàïàëåííÿ íèðîê
Ïîñíèêîâà Í³íà Ôåäîð³âíà, 4 ì., 
êîëãîñïí., ðîñ., 14.09.1933, êàòàð 
êèøîê
Ïîñòíèê Ìàêàð Àêñåíîâè÷, 60, 
êîëãîñïí., ðîñ., 10.05.1933, ïàðàë³÷
Ïðóñåíêî Òåòÿíà Ôåäîð³âíà, 75, 
êîëãîñïí., óêð., 29.07.1933, ñëàáêà 
ä³ÿëüí³ñòü ñåðöÿ
Ïðÿäêà Ãðèãîð³é Ìàòâ³éîâè÷, 
8, êîëãîñïí., ðîñ., 17.04.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ïðÿäêà ªâãåí³ÿ ²âàí³âíà, 45, 
êîëãîñïí., ðîñ., 23.04.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ïðÿäêà Ìàòâ³é Ñåðã³éîâè÷, 
46, êîëãîñïí., ðîñ., 17.04.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ïðÿäêà Íàñòÿ Ìàòâ³¿âíà, 6, 
êîëãîñïí., ðîñ., 25.04.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ðåáðèñòà Îëåêñàíäðà Ìàêàð³âíà, 
54, îäíîîñ³áí., íå âêàç., 10.02.1933, 
çàõâîðþâàííÿ íèðîê
Ðåáðèñòà Ñîëîãíàí³äà Ê., 54, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 10.02.1933, 
çàõâîðþâàííÿ íèðîê òà øëóíêà
Ðåáðèñòèé Ìèêîëà 
Ìèõàéëîâè÷, 7, êîëãîñïí., óêð., 
17.05.1933, íåäî¿äàííÿ
Ðåçàíîâ ²âàí (?), 20, îäíîîñ³áí., 
ðîñ., 30.04.1933, íåäî¿äàííÿ
Ðåçàíîâ Ìàêñèì Éîñèôîâè÷, 
85, îäíîîñ³áí., ðîñ., 16.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Ðåçàíîâà Ãîðïèíà Ìèêèò³âíà, 
39, îäíîîñ³áí., óêð., 19.01.1933, 
ñëàáê³ñòü ï³ñëÿ ÷åðåâíîãî òèôó
Ðåçàíîâà Íàòàë³ÿ Áîðèñ³âíà, 56, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 15.05.1933, ðîæà
Ðåçàíîâ Ãàâðèëî Ìèêèòîâè÷, 39, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 19.01.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ðçîâà Â³ðà Ä., 74, êîëãîñïí., 
ðîñ., 16.01.1932, ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ðèáàêîâñüêà Ïàâëèíà 
Ñàâåë³¿âíà, 70, îäíîîñ³áí., íå 
âêàç., 20.03.1933, ïîðîê ñåðöÿ
Ðîáîòÿãîâ Îëåêñ³é Ïåòðîâè÷, 
10, êîëãîñïí., íå âêàç., 04.02.1933, 
îòðóºííÿ

Ðîäóãèíà ªâäîê³ÿ Âàñèë³âíà, 17, 
íå âêàç., ðîñ., 16.01.1932, ñåïñèñ 
ï³ñëÿ ïîëîã³â
Ðóäñüêîé Îëåêñ³é Àðòåìîâè÷, 
65, êîëãîñïí., ðîñ., 30.06.1933, 
íåôðèò
Ðóñàíîâ Àôàíàñ³é Äìèòðîâè÷, 
14, êîëãîñïí., ðîñ., 10.07.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ðóñàíîâ Ôåä³ð Õîìè÷, 55, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 19.04.1933, 
çàõâîðþâàííÿ íèðîê
Ðóñàíîâà Ìàð³ÿ Òèìîô³¿âíà, 
55, êîëãîñïí., ðîñ., 15.07.1933, 
íåôðèò
Ñàâ÷åíêî Âîëîäèìèð 
Ïðîêîï³éîâè÷, 1, êîëãîñïí., óêð., 
01.06.1933, çàïàëåííÿ íèðîê
Ñàâ÷åíêî Íàñòÿ Ïðîêîï³¿âíà, 
8, êîëãîñïí., óêð., 31.05.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ñàéãàê Ãàííà Ç³íîâ³¿âíà, 80, 
êîëãîñïí., ðîñ., 17.05.1933, 
ñëàáêà ä³ÿëüí³ñòü ñåðöÿ
Ñàéãàê Ñåìåí Ïèìîíîâè÷, 47, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 10.03.1933, 
íåôðèò
Ñàí³í Îëåêñ³é Ìèêèòîâè÷, 
6, êîëãîñïí., ðîñ., 06.06.1933, 
ñëàáîíàðîäæåíèé
Ñàí³íà Ãðóíÿ Ìèêèò³âíà, 6, 
êîëãîñïí., ðîñ., 01.06.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Ñàí³íà Íàòàëêà Îëåêñ³¿âíà, 
29, êîëãîñïí., ðîñ., 06.06.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Ñàïèíà Âàëåíòèíà Ìèêèò³âíà, 
2, êîëãîñïí., ðîñ., 08.05.1933, 
çàõâîðþâàííÿ êèøå÷íèêà
Ñàôîíîâ Â³êòîð Ôåäîðîâè÷, 85, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 03.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñàôîíîâ Ïèìîí Ïðîêîï³éîâè÷, 
73, êîëãîñïí., ðîñ., 27.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñàôîíîâ Òèõîí Ôåäîòîâè÷, 
41, êîëãîñïí., ðîñ., 01.07.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ñèëàºâà Íàòàëêà Îëåêñ³¿âíà, 
55, êîëãîñïí., ðîñ., 26.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñèðöåâ Ãàâðèëî Äìèòðîâè÷, 
21, îäíîîñ³áí., ðîñ., 15.04.1933, 
ãîñòðà àíåì³ÿ
Ñèðöåâ Ôåä³ð Äìèòðîâè÷, 24, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 09.03.1933, 
çàìåðç
Ñèðöåâà ªâäîê³ÿ Àíäð³¿âíà, 
20, êîëãîñïí., ðîñ., 22.05.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Ñ³âðèê³â Ìèêîëà Ñòåôàíîâè÷, 
80, îäíîîñ³áí., íå âêàç., 
19.02.1933, ñòàð³ñòü
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Ñêðèïêà Ñåìåí Ôåäîðîâè÷, 
47, îäíîîñ³áí., ðîñ., 08.04.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ñîáîëü Íàñòÿ Þõèì³âíà, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 04.05.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Ñîáîëü Ìèêîëà Îëåêñàíäðîâè÷, 
2, êîëãîñïí., ðîñ., 17.04.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ñïåëüíèê Âîëîäèìèð íå âêàç., 
1, êîëãîñïí., ðîñ., 04.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñóëåìà ²âàí Ôåäîðîâè÷, 78, 
êîëãîñïí., ðîñ., 13.04.1933, ãðèæà
Ñóëåìà Íàòàë³ÿ Ôåäîð³âíà, 
75, êîëãîñïí., ðîñ., 16.07.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñóëèìà Àíòîí Ãðèãîðîâè÷, 
17, êîëãîñïí., ðîñ., 15.06.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ñóëèìà Âîëîäèìèð 
Ìèêîëàéîâè÷, 5, îäíîîñ³áí., íå 
âêàç., 17.03.1933, òóáåðêóëüîç 
ëåãåí³â
Òàïêèíà Êàòåðèíà Ìèêîëà¿âíà, 
3, îäíîîñ³áí., ðîñ., 28.01.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òèìîøåºâ Ìèêîëà Àíäð³éîâè÷, 
40, îäíîîñ³áí., óêð., 27.03.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Òèìîøîâà Ãàííà Ëóê'ÿí³âíà, 
íå âêàç., îäíîîñ³áí., ðîñ., 
14.05.1933, (?)
Òèì÷åíêî Ìàð³ÿ Ãåðàñèì³âíà, 
16, îäíîîñ³áí., óêð., 20.04.1933, 
çàõâîðþâàííÿ íèðîê
Òðèçíà Äàð’ÿ Êóçüì³âíà, 67, 
êîëãîñïí., ðîñ., 08.05.1933, 
ñëàáêà ä³ÿëüí³ñòü ñåðöÿ
Òðèçíà ªãîð Õàðèòîíîâè÷, 4, 
êîëãîñïí., óêð., 01.06.1933, ãîñòðå 
çàïàëåííÿ î÷åðåâèíè
Òðèçíà ²âàí Êóçüìè÷, 13, 
êîëãîñïí., óêð., 12.07.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Òóð÷èí Ìèêîëà Ìàêñèìîâè÷, 
29, êîëãîñïí., ðîñ., 30.04.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Òóð÷èíà Â³ðà Ìèêèò³âíà, 2, 
êîëãîñïí., ðîñ., 04.04.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Òóð÷èíà Ïàðàñêà ²âàí³âíà, 
78, êîëãîñïí., óêð., 15.07.1933, 
ïàðàë³÷ ãîëîâíîãî ìîçêó
Òóð÷èíîâà Àííà Äàíèë³âíà, 43, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 14.02.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Òóð÷èí ²âàí ²âàíîâè÷, 60, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 26.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òóð÷èí Ìàêñèì Ãàâðèëîâè÷, 60, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 01.04.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê

Óñîâ Îëåêñ³é Âàñèëüîâè÷, 42, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 18.07.1933, 
ãðèæà
Ô³ëü Îëåêñàíäð Êèðèëîâè÷, 57, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 26.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ô³ëü Îëåêñ³é Êèðèëîâè÷, 57, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 26.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ô³ëü Àíäð³é Ìèðîíîâè÷, 94, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 22.02.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ô³ëü Ìèõàéëî ªãîðîâè÷, 6, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 19.02.1933, 
äèñïåïñ³ÿ
Ô³ëü Ìèõàéëî ªôèìîâè÷, 6, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 20.02.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ô³ëü Íàä³ÿ ªãîð³âíà, 8, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 15.05.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ô³ëü Ïàâëî ªãîðîâè÷, 4, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 27.07.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Ôîëüäóãí (Ôîëüäóø) Âàñèëü 
Ïåòðîâè÷, 55, îäíîîñ³áí., íå 
âêàç., 23.03.1933, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Ôîìè÷îâà Ç³íà¿äà íå âêàç., 1, 
êîëãîñïí., ðîñ., 26.04.1933, íå 
âêàç.
Õèìè÷ Àíäð³é Îìåëÿíîâè÷, 
16, îäíîîñ³áí., óêð., 25.03.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Õèìè÷ Îìåëÿí Òðîõèìîâè÷, 
42, îäíîîñ³áí., óêð., 15.03.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Õèìè÷ ²âàí Îìåëÿíîâè÷, 18, 
îäíîîñ³áí., óêð., 17.03.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Õèì÷åíêî Ìàðèíà Õàðèòîí³âíà, 
70, îäíîîñ³áí., óêð., 08.07.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Õèì÷åíêî Òðèôîí 
Ìèòðîôàíîâè÷, 72, îäíîîñ³áí., 
óêð., 05.07.1933, íåäî¿äàííÿ
Õîäóñ Ìèêîëà Íèêèôîðîâè÷, 
1, êîëãîñïí., ðîñ., 28.01.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Õîëîäíàÿ Àíàñòàñ³ÿ Êàíñò., 6, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 25.03.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Õîëîäíàÿ Êàòðÿ Àô., 11, 
êîëãîñïí., óêð., 26.05.1933, íå âêàç.
Õîëîäíèé Àíäð³é Îëåêñ³éîâè÷, 
80, îäíîîñ³áí., ðîñ., 28.07.1933, 
ñëàáêà ä³ÿëüí³ñòü ñåðöÿ
Õîëîäíèé Âàñèëü Êóçüìè÷, 
23, êîëãîñïí., óêð., 02.06.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Õîëîäíèé ²âàí Êóçüìè÷, 7, 
êîëãîñïí., óêð., 23.05.1933, 
íåäî¿äàííÿ

Õîëîäíèé ²âàí Êîñòÿíòèíîâè÷, 
7, îäíîîñ³áí., íå âêàç., 24.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Õîëîäíèé Ñåìåí Àôàíàñ³éîâè÷, 
16, êîëãîñïí., óêð., 24.05.1933, íå 
âêàç.
Õîëîäíèé Ôåîôàí Àíäð³éîâè÷, 
50, êîëãîñïí., ðîñ., 25.06.1933, 
íåôðèò
Õóñòåíêî Âàðâàðà ²âàí³âíà, 
12, êîëãîñïí., óêð., 31.05.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Õóñòåíêî Â³ðà ²âàí³âíà, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 25.05.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Õóñòåíêî ²âàí ²âàíîâè÷, 5, 
êîëãîñïí., óêð., 22.05.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Õóñòåíêî Í³íà ²âàí³âíà, 21, 
êîëãîñïí., óêð., 29.05.1933, 
íåäî¿äàííÿ
×åïèëü Ìèõàéëî Òèìîô³éîâè÷, 
51, êîëãîñïí., ðîñ., 20.04.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
×åðêàøèíà Êàòðÿ Þäîâ., 31, 
êîëãîñïí., ðîñ., 25.05.1933, 
íåäî¿äàííÿ
×åðêàøèíà Óñòÿ Ìèõàéë³âíà, 
76, êîëãîñïí., ðîñ., 18.04.1933, 
ñòàð³ñòü
×åðíîâ Â³êòîð Ãðèãîðîâè÷, 28, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 11.01.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
×åðíîâ Âîëîäèìèð ²ñàéîâè÷, 
3, êîëãîñïí., ðîñ., 15.06.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
×åðíîâ Îìåëüêî Ìàêñèìîâè÷, 
78, êîëãîñïí., ðîñ., 17.06.1933, 
ñòàð³ñòü
×åðíîâà Ãàííà ªâìåíò³¿âíà, 
81, êîëãîñïí., ðîñ., 23.09.1933, 
ñòàð³ñòü
×åðíîâà Ìàâðà Ôåäîð³âíà, 
52, êîëãîñïí., ðîñ., 25.06.1933, 
çàïàëåííÿ êèøîê
×åðíîâà Ìàð³ÿ Ïåòð³âíà, 3, 
îäíîîñ³áí., óêð., 31.01.1933, êðóï
×ìóòîâà Êàòðÿ Âàñèë³âíà, 17, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 03.07.1933, 
êâîëîíàðîäæåíà
×ìóòîâà Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 3, 
êîëãîñïí., ðîñ., 29.06.1933, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Øîâêîïëÿñ Âàñèëü 
Îìåëÿíîâè÷, 2, îäíîîñ³áí., íå 
âêàç., 23.03.1933, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Øîâêîïëÿñ Ãðèãîð³é 
Îìåëÿíîâè÷, 15, êîëãîñïí., íå 
âêàç., 24.02.1933, äèôòåð³ÿ 
Øîâêîïëÿñ Ãðèãîð³é 
Îìåëÿíîâè÷, 15, îäíîîñ³áí., íå 
âêàç., 24.02.1933, íåôðèò
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Øîâêîïëÿñ Îìåëÿí 
Ïàðôåí³éîâè÷, 56, êîëãîñïí., 
íå âêàç., 14.02.1933, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Øîâêîïëÿñ Îìåëÿí Ïåòðîâè÷, 
56, îäíîîñ³áí., íå âêàç., çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Øîâêîïëÿñ ²âàí Îìåëÿíîâè÷, 
34, îäíîîñ³áí., íå âêàç., 
23.03.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øîâêîïëÿñ Ìèêîëà 
Ìàêñèìîâè÷, 2, êîëãîñïí., íå 
âêàç., 15.03.1933, çàõâîðþâàííÿ 
ëåãåí³â
Øîâêîïëÿñ Òåòÿíà ²ëë³âíà, 30, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 10.02.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Øåâöîâ Ðîìàí Ïåòðîâè÷, 49, 
êîëãîñïí., ðîñ., 21.04.1933, 
ïàðàë³÷
Øåâöîâà Ìàð³ÿ Ñåðã³¿âíà, 
6, êîëãîñïí., óêð., 17.04.1933, 
íåôðèò
Øåâ÷åíêî Âîëîäèìèð íå âêàç., 
6, îäíîîñ³áí., óêð., 15.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Øåâ÷åíêî Êàòðÿ Òèìîô³¿âíà, 
55, êîëãîñïí., óêð., 26.05.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Øåâ÷åíêî Íàä³ÿ íå âêàç., 2, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 23.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øåâ÷åíêî Ñåðã³é Äåíèñîâè÷, 
40, êîëãîñïí., íå âêàç., 01.03.1933, 
êàòàð øëóíêà
Øåõîâöîâ Ôåä³ð Êóçüìè÷, 
8, êîëãîñïí., ðîñ., 06.06.1933, 
íåôðèò
Øåõîâöîâà Äàð’ÿ ²âàí³âíà, 
38, êîëãîñïí., ðîñ., 25.05.1933, 
íåäî¿äàííÿ

Øèøàöüêèé Ìèõàéëî íå âêàç., 
37, êîëãîñïí., íå âêàç., 06.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øëÿõîâ Àíäð³é ²âàíîâè÷, 52, 
êîëãîñïí., ðîñ., 16.07.1933, íåôðèò
Øëÿõîâ Ãåðàñèì Ãðèãîðîâè÷, 
60, îäíîîñ³áí., íå âêàç., 
27.02.1933, ïîðîê ñåðöÿ
Øëÿõîâ ªãîð ªâìåíîâè÷, 66, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 02.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øëÿõîâ ²âàí ²âàíîâè÷, 3, 
êîëãîñïí., ðîñ., 07.03.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Øëÿõîâ ²âàí Ôåëîïåºâ., 36, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 24.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øëÿõîâ Ïåòðî ²âàíîâè÷, 4 ì., 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 15.03.1933, 
êàòàð øëóíêà
Øëÿõîâ Ñåðã³é Ñèäîðîâè÷, 61, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 01.04.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Øëÿõîâ Ñèä³ð Ãðèãîðîâè÷, 
50, êîëãîñïí., ðîñ., 19.04.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Øëÿõîâà Âàðâàðà Ôåäîð³âíà, 
85, îäíîîñ³áí., íå âêàç., 
10.01.1933, ñòàð³ñòü
Øëÿõîâà Â³ðà ²âàí³âíà, 2, 
êîëãîñïí., ðîñ., 13.06.1933, 
êèøêîâå çàõâîðþâàííÿ
Øëÿõîâà ªðèíà ²âàí³âíà, 75, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 12.06.1933, 
ñëàáêà ä³ÿëüí³ñòü ñåðöÿ
Øëÿõîâà Êàòðÿ ²âàí³âíà, 7, 
êîëãîñïí., ðîñ., 01.03.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Øëÿõîâà Ëþáîâ Ñèäîð³âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 08.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Øëÿõîâà Ëþäìèëà Ñèäîð³âíà, 
2, êîëãîñïí., íå âêàç., 08.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øëÿõîâà Íàñòÿ ²âàí³âíà, 4, 
êîëãîñïí., ðîñ., 06.03.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Ùåáåøêèí Ïåòðî ²âàíîâè÷, 8, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 11.03.1933, 
íåôðèò
Ùåáëèê³íà Âåêëà Äåíèñ³âíà, 
40, êîëãîñïí., ðîñ., 20.04.1933, 
çàõâîðþâàííÿ øëóíêà
Ùåáëèê³í Âàñèëü ²âàíîâè÷, 3, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 13.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â, ñëàáê³ñòü ñåðöÿ
Ùåòèí³í Æàí Àíèñèìîâè÷, 
70, êîëãîñïí., ðîñ., 22.04.1933, 
ñòàð³ñòü
ßêèì³â Ïèëèï Êîðí³éîâè÷, 
5, êîëãîñïí., ðîñ., 13.04.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
ßêîâåíêî ªâäîê³ÿ Ìèõàéë³âíà, 
5, îäíîîñ³áí., óêð., 04.05.1933, 
íåäî¿äàííÿ
ßêîâåíêî ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 
7, îäíîîñ³áí., óêð., 08.05.1933, 
íåôðèò
ßöåíêî Àíäð³é Îëåêñ³éîâè÷, 
30, îäíîîñ³áí., óêð., 12.04.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
ßöåíêî Âàñèëü Îëåêñ³éîâè÷, 14, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 20.03.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
ßöåíêî ªôèì Êîðí³éîâè÷, 62, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 13.03.1933, 
ñòàð³ñòü, ñëàáê³ñòü ñåðöÿ
ßöåíêî ²âàí Àíäð³éîâè÷, 8, 
îäíîîñ³áí., óêð., 11.04.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê

Ãàâðèë³âñüêà ñ³ëüðàäà

Áàáè÷ Àíòîí Àðÿõòîâè÷, 45, 
îäíîîñ³áí., óêð., 07.04.1933, 
òóáåðêóëüîç
Áàáè÷ Â³êòîð Ïàâëîâè÷, 18, 
îäíîîñ³áí., óêð., 23.02.1933, íå 
âêàç.
Áàáè÷ Ãðèãîð³é Éîñèïîâè÷, íå 
âêàç., îäíîîñ³áí., óêð., íå âêàç.
Áàáè÷ Ìàðèíà Ïîòàï³âíà, 65, 
êîëãîñïí., óêð., 08.04.1932, íå 
âêàç.
Áàáè÷ Ìèêîëà Ôåäîðîâè÷, 5, 
êîëãîñïí., óêð., 21.03.1933, íå 
âêàç.
Áàáè÷ Õàðèòîí Àðõèïîâè÷, 62, 
îäíîîñ³áí., óêð., 23.02.1933, íå 
âêàç.
Áàðáëèê Ïàâëî Ãíàòîâè÷, 3 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 03.02.1933, íå 
âêàç.

Áåçóãëà Êàòðÿ Ñòåïàí³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 15.06.1933, íå 
âêàç.
Áåðåçîâ. Îëüãà Ñàì³éë³âíà, 
80, îäíîîñ³áí., óêð., 03.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Áåðåçîâñüêà Îëüãà Ñåìåí³âíà, 
80, îäíîîñ³áí., óêð., 03.03.1933, 
íå âêàç.
Áåõò³ð Âàðâàðà ²âàí³âíà, 3 òèæ., 
îäíîîñ³áí., óêð., 10.01.1932, íå 
âêàç.
Áåõò³ð Âàñèëü Ìåôîä³éîâè÷, 6, 
êîëãîñïí., óêð., 02.04.1933, ãîëîä
Áåõò³ð Äìèòðî íå âêàç., 8, 
êîëãîñïí., óêð., 09.04.1933, ãîëîä
Áåõò³ð Ôåä³ð Ïðîêîïîâè÷, 21, 
êîëãîñïí., óêð., 08.04.1933, ãîëîä
Áåõò³ð ßðèíà Ãíàò³âíà, 39, 
îäíîîñ³áí., óêð., 26.03.1933, ãîëîä

Á³äíà ßðèíà Ê³íäðàò³âíà, 50, 
êîëãîñïí., óêð., 15.03.1933, íå 
âêàç.
Á³äíèé Êàïòþõ ²âàíîâè÷, 50, 
êîëãîñïí., óêð., 10.03.1933, íå 
âêàç.
Á³äíèé Ïàíòþõ ²âàíîâè÷, 52, 
êîëãîñïí., óêð., 16.03.1933, íå âêàç.
Áîðáèíêî ßëèñîâåòà ²âàí³âíà, 
45, îäíîîñ³áí., óêð., 03.04.1933, 
íå âêàç.
Áîðèñåíêî Ïåòðî Òèòîâè÷, 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 28.10.1932, íå 
âêàç.
Áðèãèäà Ãðèöüêî Àíäð³éîâè÷, 
49, îäíîîñ³áí., óêð., 23.08.1932, 
íå âêàç.
Áóòåíêî Ãàííà íå âêàç., 97, 
îäíîîñ³áí., óêð., 29.02.1932, íå 
âêàç.
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Áóòêî Ìèõàéëî Ôåäîòîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 20.01.1933, íå 
âêàç.
Áÿõò³ð Âàñèëü Ìåôîä³éîâè÷, 8, 
êîëãîñïí., óêð., 23.04.1933, ãîëîä
Ãàëåíêî Äàíèëî Ðîìàíîâè÷, 14, 
îäíîîñ³áí., óêð., 16.03.1933, íå 
âêàç.
Ãàëåíêî ²âàí Ðîìàíîâè÷, 4, 
îäíîîñ³áí., óêð., 16.03.1933, íå 
âêàç.
Ãàïåíêî Âàñèëü Ðîìàíîâè÷, 
9, îäíîîñ³áí., óêð., 24.03.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Ãàïåíêî Ìàð³ÿ Ðîìàí³âíà, 7, 
îäíîîñ³áí., óêð., 24.03.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Ãåðóñ Ìàð³ÿ Îëåêñ., 21, 
îäíîîñ³áí., óêð., 06.03.1933, íå 
âêàç.
Ãîðáà÷ Ãàííà Ñåìåí³âíà, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 12.04.1933, íå âêàç.
Ãîðáà÷ Ñåìåí Ñåìåíîâè÷, 44, 
êîëãîñïí., óêð., 08.01.1933, íå 
âêàç.
Ãîðíàÿ (Ãàðíàÿ) Ïàðàñêà íå 
âêàç., 70, îäíîîñ³áí., óêð., 
25.04.1933, ñòàð³ñòü
Ãîðÿíñüêà Ìîòðÿ íå âêàç., 
63, êîëãîñïí., óêð., 20.04.1933, 
ñëàáê³ñòü
Ãîðÿíñüêèé Êàñÿí Ìóñ³éîâè÷, 
32, êîëãîñïí., óêð., 30.03.1933, 
íåäîêð³â’ÿ
Ãîðÿíñüêèé Ìóñ³é Ãîðä³éîâè÷, 
63, êîëãîñïí., óêð., 13.04.1933, 
ñëàáê³ñòü
Ãðèøêî Àíäð³é íå âêàç., 42, 
êîëãîñïí., óêð., 13.04.1933, íå âêàç.
Äåìèäîâ Ìèêîëà Ïåòðîâè÷, íå 
âêàç., îäíîîñ³áí., óêð., 06.11.1932, 
íå âêàç.
Äåíèñåíêî Àíäð³é ²âàíîâè÷, 9, 
îäíîîñ³áí., óêð., 16.03.1933, íå 
âêàç.
Äåíèñåíêî Âàñèëü ²âàíîâè÷, 4, 
îäíîîñ³áí., óêð., 16.03.1933, íå 
âêàç.
Äåíèñåíêî Êàòðÿ ²ãíàò³âíà, 7, 
îäíîîñ³áí., óêð., 06.03.1933, íå 
âêàç.
Äåíèñåíêî Êàòðÿ ²âàí³âíà, 7, 
îäíîîñ³áí., óêð., 06.03.1933, íå 
âêàç.
Äåíèñåíêî Ïåòðî Ìàêñèìîâè÷, 
51, íå âêàç., óêð., 04.03.1933, íå 
âêàç.
Äåíèñåíêî Âàðâàðà Àâðàì³âíà, 
56, îäíîîñ³áí., óêð., 16.02.1933, 
íå âêàç.
Äåíèñåíêî ²âàí Ïåòðîâè÷, 27, 
îäíîîñ³áí., óêð., 24.02.1933, íå 
âêàç.

Äåíèñåíêî Ìàêñèì Ãîðä³éîâè÷, 
98, îäíîîñ³áí., óêð., 01.12.1932, 
íå âêàç.
ªìåöü Ïàâëî Ôåäîðîâè÷, 9, 
îäíîîñ³áí., óêð., 05.06.1932, íå 
âêàç.
ªìåöü Âàñèëü Ëåâêîâè÷, 5, 
îäíîîñ³áí., óêð., 25.03.1933, íå 
âêàç.
ªìåöü Âîëîäèìèð Ëåâêîâè÷, 
16, îäíîîñ³áí., óêð., 20.03.1933, 
íå âêàç.
ªìåöü Ãàííà Ðîìàí³âíà, 27, 
êîëãîñïí., óêð., 24.04.1933, ãîëîä
ªìåöü Äîìàõà íå âêàç., 55, 
îäíîîñ³áí., óêð., 30.07.1933, íå 
âêàç.
ªìåöü ²âàí Áîðèñîâè÷, 50, 
îäíîîñ³áí., óêð., 16.02.1933, íå 
âêàç.
ªìåöü ²âàí Âàñèëüîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 20.07.1933, íå 
âêàç.
ªìåöü Ëåâêî Õðèñàí., 45, 
îäíîîñ³áí., óêð., 15.03.1933, íå 
âêàç.
ªìåöü Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, 4, 
êîëãîñïí., óêð., 26.07.1933, íå 
âêàç.
ªìåöü Ìèêîëà Ëåâêîâè÷, 9, 
îäíîîñ³áí., óêð., 29.03.1933, íå 
âêàç.
ªìåöü Îëåêñà Ëåâêîâè÷, 11, 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.03.1933, íå 
âêàç.
ªìåöü Ðîìàí Êðèñàíîâè÷, 46, 
êîëãîñïí., óêð., 24.04.1933, íå âêàç.
ªìåöü Ñåìåí Ëåâêîâè÷, 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 31.03.1933, íå 
âêàç.
ªìåöü Ôåä³ð ²âàíîâè÷, 11, 
îäíîîñ³áí., óêð., 24.03.1933, ãîëîä
ªìåöü Þõèì Ïèëèïîâè÷, 58, 
êîëãîñïí., óêð., 26.08.1932, íå 
âêàç.
Æàäèê Ìèõàéëî ßêîâè÷, 60, 
êîëãîñïí., óêð., 30.07.1933, íå 
âêàç.
Çàìêîâà Íàä³ÿ Ðîìàí³âíà, 4, 
êîëãîñïí., óêð., 29.03.1933, íå 
âêàç.
Çàìêîâà Òåòÿíà Ïèëèï³âíà, 78, 
îäíîîñ³áí., óêð., 03.02.1932, íå 
âêàç.
Çàìêîâà Óëÿíà íå âêàç., 65, 
îäíîîñ³áí., óêð., 11.07.1933, 
ñëàáê³ñòü
Çàìêîâèé (?) ²âàíîâè÷, 5, 
êîëãîñïí., óêð., 20.07.1933, íå 
âêàç.
Çàìêîâèé Âàñèëü ²âàíîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 21.03.1933, íå 
âêàç.

Çàìêîâèé ²âàí Ïåòðîâè÷, 26, 
êîëãîñïí., óêð., 16.05.1933, íå 
âêàç.
Çàìêîâèé Éîñèô Ñàâåë³éîâè÷, 
59, êîëãîñïí., óêð., 15.04.1933, 
çàñòóäà
Çàìêîâèé Ïîë³êàðï ßêîâè÷, 70, 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.02.1933, íå 
âêàç.
Çàïëþñâ³÷êî Êàòðÿ Ïàíòåë³¿âíà, 
12, îäíîîñ³áí., óêð., 17.03.1933, 
íå âêàç.
Çàïëþñâ³÷êî Ãåøêà Ïèëèï³âíà, 
9, îäíîîñ³áí., óêð., 13.04.1933, íå 
âêàç.
Çàïëþñâ³÷êî Ëóê³ÿ íå âêàç., 45, 
îäíîîñ³áí., óêð., 13.04.1933, ãîëîä
Çàïëþñâ³÷êî Ñåìåí ²âàíîâè÷, 
19, êîëãîñïí., óêð., 26.04.1933, 
ãîëîä
Çàÿö ²âàí Îëåêñ³éîâè÷, 19, 
êîëãîñïí., óêð., 23.04.1933, ãîëîä
Êàëèòà ²âàí Ôåäîðîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 23.04.1933, ãîëîä
Êàëèòà Ïåòðî Ôåäîðîâè÷, 5, 
êîëãîñïí., óêð., 06.04.1933, ãîëîä
Êàëèòà Ôåä³ð Ñòåïàíîâè÷, 32, 
êîëãîñïí., óêð., 07.04.1933, íå 
âêàç.
Êàíþêà Âàëåíòèí Ôåäîðîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 22.01.1932, íå 
âêàç.
Êàñÿðóì Êëàâà Ãåðàñèì³âíà, 
3, êîëãîñïí., óêð., 09.03.1933, íå 
âêàç.
Êàñÿðóì Ìèêèòà Îëåêñ³éîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 24.04.1933, íå 
âêàç.
Êàñÿðóì Îëåêñà Ìèêèòîâè÷, 28, 
êîëãîñïí., óêð., 13.04.1933, ãîëîä
Êàñÿðóì Õèìêà ²âàí³âíà, 45, 
êîëãîñïí., óêð., 17.03.1933, íå 
âêàç.
Êàñÿðóì ßâòóõ íå âêàç., 75, 
êîëãîñïí., óêð., 18.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Êàòîêà ²âàí Ìèíîâè÷, 27, 
êîëãîñïí., óêð., 06.04.1933, ãîëîä
Êèðèëåíêî Â³ðà Ìèêèò³âíà, 
15, êîëãîñïí., óêð., 07.10.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Êîðîëü Ëàâð³í Ñòåïàíîâè÷, 31, 
êîëãîñïí., óêð., 17.02.1933, íå 
âêàç.
Êîðîëü Ïàâëî Ìèêîëàéîâè÷, 
1 ì., êîëãîñïí., óêð., 05.08.1932, 
íå âêàç.
Êîðîëü Ñòåïàíèäà Þõèì³âíà, 
80, îäíîîñ³áí., óêð., 10.01.1933, 
íå âêàç.
Êðàâ÷åíêî ²âàí ßêîâè÷, 12, 
îäíîîñ³áí., óêð., 26.03.1933, íå 
âêàç.
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Êðàâ÷åíêî Ìèêîëà ßêîâè÷, 11, 
îäíîîñ³áí., óêð., 03.03.1933, íå 
âêàç.
Êðàâ÷åíêî Ìèõàéëî 
Ñòåïàíîâè÷, 3, îäíîîñ³áí., óêð., 
06.04.1933, ãîëîä
Êðàâ÷åíêî Ïàðôåí 
Âåíåäèêòîâè÷, 57, îäíîîñ³áí., 
óêð., 31.08.1933, íå âêàç.
Êðèâêî ²âàí ²âàíîâè÷, 67, 
îäíîîñ³áí., óêð., 06.08.1933, íå 
âêàç.
Êðèâêî ²âàí Ïðîêîïîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 05.01.1932, íå âêàç.
Êðèâêî Êàòðÿ Ìåôîä³¿âíà, 6, 
êîëãîñïí., óêð., 16.05.1933, íå 
âêàç.
Êðèâêî Ìàð³ÿ Ìåôîä³¿âíà, 
10, êîëãîñïí., óêð., 10.05.1933, 
íåâ³äîìà
Êðèâêî Îëåêñàíäðà 
Ìåôîä³¿âíà, 6, êîëãîñïí., óêð., 
10.05.1933, íå âêàç.
Êðèâêî Ïåòðî Õàðèòîíîâè÷, 32, 
êîëãîñïí., óêð., 07.04.1933, ãîëîä
Êðèâêî Ïðîê³ï Ðîìàíîâè÷, 
42, êîëãîñïí., óêð., 01.04.1933, 
çàñòóäà
Êðèâêî Ñåìåí Îâðàìîâè÷, 65, 
êîëãîñïí., óêð., 16.03.1933, íå âêàç.
Êðèâÿøêî ßê³â ßêîâè÷, 6, 
îäíîîñ³áí., óêð., 27.03.1933, ãîëîä
Êðîõìàë Ìàð³ÿ Àíòîí³âíà, 6 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., íå âêàç.
Êðîõìàë Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷, 
1 ì., êîëãîñïí., óêð., 04.05.1932, 
íå âêàç.
Ëåâàäíèé ²âàí Ôåäîðîâè÷, 3, 
îäíîîñ³áí., óêð., 12.04.1933, ãîëîä
Ëåâàäíÿ Ãîðïèíà Òèìîô³¿âíà, 
20, îäíîîñ³áí., óêð., 18.02.1932, 
íå âêàç.
Ëåâàäíÿ ²âàí Òèìîô³éîâè÷, 6, 
îäíîîñ³áí., óêð., 04.03.1933, íå 
âêàç.
Ëåâàäíÿ Êèëèíà Þõèì³âíà, 50, 
êîëãîñïí., óêð., 17.02.1932, íå 
âêàç.
Ëåâàäíÿ Ñîô³ÿ Òèìîô³¿âíà, 10, 
îäíîîñ³áí., óêð., 04.03.1933, íå 
âêàç.
Ëèâàäíèé Ôåä³ð Ìèêîëàéîâè÷, 
5, îäíîîñ³áí., óêð., 12.01.1932, íå 
âêàç.
Ëèòâèíåíêî ²âàí Ìèêèòîâè÷, 
18, êîëãîñïí., óêð., 27.01.1932, íå 
âêàç.
Ëèòâèíîâ Ìèêîëà Ñòåïàíîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 30.01.1933, 
äèôòåð³ÿ 
Ëîãâèíåíêî Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 11.06.1933, íå 
âêàç.

Ëîãâèíåíêî Ë³ä³ÿ ²âàí³âíà, 1 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 25.02.1933, íå 
âêàç.
Ëîãâèíåíêî ßâäîõà (?), 3 òèæ., 
êîëãîñïí., óêð., 27.03.1932, íå âêàç.
Ìàãèãî Ìàð³ÿ Ìèõàéë³âíà, 6 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 25.09.1932, íå 
âêàç.
Ìàêàðåíêî ²âàí Äàíèëîâè÷, 74, 
îäíîîñ³áí., óêð., 15.05.1933, ãîëîä
Ìàêàðåíêî ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 24.03.1933, ãîëîä
Ìàêàðåíêî Ëåâêî Ñåðã³éîâè÷, 
52, îäíîîñ³áí., óêð., 27.02.1933, 
íå âêàç.
Ìàêàðåíêî Ë³ä³ÿ ²âàí³âíà, 1 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 16.03.1933, íå 
âêàç.
Ìàêàðåíêî Ëåâêî Ñåðã³éîâè÷, 
52, îäíîîñ³áí., óêð., 27.02.1933, 
íå âêàç.
Ìàêàðåíêî Ìàêàð Ìèõàéëîâè÷, 
27, êîëãîñïí., óêð., 24.04.1933, 
ãîëîä
Ìàøêî Â³ðà Êîíîí³âíà, 60, 
îäíîîñ³áí., óêð., 14.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Ìàøêî Ãðèöüêî Àíäð³éîâè÷, 
72, êîëãîñïí., óêð., 05.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Ìàøêî ßðèíà Ãðèãîð³âíà, 20, 
êîëãîñïí., óêð., 24.04.1933, íå 
âêàç.
Ìèêàëî Ñóñàíà íå âêàç., 75, 
êîëãîñïí., óêð., 27.08.1933, 
ñòàð³ñòü
Ìèøêî Òðîõèì Ïàðô., 43, 
îäíîîñ³áí., óêð., 21.03.1933, íå 
âêàç.
Ì³ùåíêî Ãàïêà Ñåðã³¿âíà, 60, 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.06.1933, íå 
âêàç.
Ì³ùåíêî Ãðèãîð³é Àíäð³éîâè÷, 
65, îäíîîñ³áí., óêð., 07.03.1933, 
íå âêàç.
Ì³ùåíêî Êàòðÿ Âàñèë³âíà, 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 04.03.1933, íå 
âêàç.
Ì³ùåíêî Êóçüìà Ãðèãîðîâè÷, 
20, îäíîîñ³áí., óêð., 20.06.1933, 
íå âêàç.
Ì³ùåíêî Ë³ä³ÿ Ôîì³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 19.02.1933, íå 
âêàç.
Ì³ùåíêî Ìèêîëà Ãðèãîðîâè÷, 
15, îäíîîñ³áí., óêð., 20.06.1933, 
íå âêàç.
Ì³ùåíêî Äìèòðî Þõèìîâè÷, 18, 
îäíîîñ³áí., óêð., 04.03.1933, íå 
âêàç.
Ì³ùåíêî Ìîòðÿ Òðîõèì³âíà, 
19, îäíîîñ³áí., óêð., 11.07.1933, 
íåâ³äîìà

Ì³ùåíêî Îäàðêà Òðîõèì³âíà, 
16, îäíîîñ³áí., óêð., 11.07.1933, 
íå âêàç.
Ì³ùåíêî Ïàâëî Ñåðã³éîâè÷, 3, 
îäíîîñ³áí., óêð., 01.04.1933, ãîëîä
Ì³ùåíêî Ôåäîðà Îëåêñ³¿âíà, 53, 
îäíîîñ³áí., óêð., 29.06.1933, ãîëîä
Ì³ùåíêî Õàðèòîí Ôåäîòîâè÷, 
64, êîëãîñïí., óêð., 24.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ì³ùåíêî ²âàí Ôåäîòîâè÷, 52, 
êîëãîñïí., óêð., 26.02.1933, íå 
âêàç.
Íàäâîë Àíäð³é Âîëîäèìèðîâè÷, 
5, îäíîîñ³áí., óêð., 20.03.1933, íå 
âêàç.
Íàäâîë Âàðâàðà 
Âîëîäèìèð³âíà, 7, îäíîîñ³áí., 
óêð., 20.03.1933, íå âêàç.
Íàäâîë Ëóêåð³ÿ Ñåðã³¿âíà, 100, 
êîëãîñïí., óêð., 10.01.1933, íå 
âêàç.
Íàäâîë Ìàðôà Àíòîí³âíà, 50, 
îäíîîñ³áí., óêð., 17.03.1933, íå 
âêàç.
Íàäâîë Äìèòðî 
Âîëîäèìèðîâè÷, 12, îäíîîñ³áí., 
óêð., 20.03.1933, íå âêàç.
Íàçàðåíêî (?) Àíäð³éîâè÷, 
87, îäíîîñ³áí., óêð., 03.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Íàçàðåíêî Âàñèëèíà Êëèì³âíà, 
84, îäíîîñ³áí., óêð., 06.03.1932, 
íå âêàç.
Íàçàðåíêî Ãàííà Íèêèôîð³âíà, 
íå âêàç., îäíîîñ³áí., óêð., 
16.06.1932, íå âêàç.
Íàçàðåíêî Îäàðêà Çàõàð³âíà, 
25, êîëãîñïí., óêð., 19.07.1933, íå 
âêàç.
Íàçàðèê Ãàïêà Ñàâåë³¿âíà, 70, 
îäíîîñ³áí., óêð., 04.03.1933, íå 
âêàç.
Íàéäâîë (?) Ôåäîð., 7, íå âêàç., 
óêð., 06.05.1933, íå âêàç.
Íàéäâîë ²âàí Ôåäîðîâè÷, 10, 
êîëãîñïí., óêð., 01.05.1933, ãîëîä
Îâä³ºíêî Ãàííà Ëóê’ÿí³âíà, 75, 
êîëãîñïí., óêð., 13.10.1932, íå 
âêàç.
Îâä³ºíêî Ðà¿ñà Âàñèë³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 07.09.1932, íå 
âêàç.
Îðåë Âàñèëü ßêîâè÷, 5, 
îäíîîñ³áí., óêð., 09.02.1933, íå 
âêàç.
Îðåë Ãàííà ßê³âíà, 10, 
îäíîîñ³áí., óêð., 21.03.1933, íå 
âêàç.
Îðåë Ìàð³ÿ ßê³âíà, 8, îäíîîñ³áí., 
óêð., 21.03.1933, íå âêàç.
Îðåë Íàä³ÿ ßê³âíà, 3, îäíîîñ³áí., 
óêð., 29.01.1933, íå âêàç.
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Îðåë Îñòàï ßêîâè÷, 12, 
îäíîîñ³áí., óêð., 21.03.1933, íå 
âêàç.
Îðåë ßê³â ßêîâè÷, 14, îäíîîñ³áí., 
óêð., 21.03.1933, íå âêàç.
Î÷åðåäüêî Ïðîê³ï Êàðïîâè÷, 
70, êîëãîñïí., óêð., 01.02.1933, íå 
âêàç.
Ïàòåíêî Ìîòðÿ Îëåêñ³¿âíà, 
64, êîëãîñïí., óêð., 12.01.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïàòåíêî Ïð³ñüêà ²âàí³âíà, 38, 
îäíîîñ³áí., óêð., 27.07.1933, (?)
Ïåòðèê Àíäð³é Ôåäîðîâè÷, 
73, êîëãîñïí., óêð., 17.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Ïåòðèê Ìàð³ÿ Ôåäîð³âíà, 79, 
êîëãîñïí., óêð., 11.03.1933, íå 
âêàç.
Ïåòðèê ªâãåí³é Àðõèïîâè÷, 
75, îäíîîñ³áí., óêð., 13.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Ïèòþðåíêî Ïèëèï Äåìèòð., 67, 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.03.1933, íå 
âêàç.
Ïîãð³áíà ßðèíà Êóïð³ÿí³âíà, 
19, êîëãîñïí., óêð., 31.12.1932, íå 
âêàç.
Ïîãð³áíèé Ãðèöüêî Êóïð³ÿíîâè÷, 
23, êîëãîñïí., óêð., 18.03.1932, íå 
âêàç.
Ïîïîâè÷ Ãàííà Ìàòâ³¿âíà, 56, 
îäíîîñ³áí., óêð., 17.06.1932, íå 
âêàç.
Ïîïðàâêà Âàëåíòèí Àðñåíîâè÷, 
54, êîëãîñïí., óêð., 15.03.1933, íå 
âêàç.
Ïîïðàâêà Ãðèöüêî ²âàíîâè÷, 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.12.1931, íå 
âêàç.
Ïîïðàâêà Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 3, 
îäíîîñ³áí., óêð., 23.11.1932, íå 
âêàç.
Ïîïðàâêà Îëåêñàíäðà 
Ìèõàéë³âíà, 1, êîëãîñïí., óêð., 
19.02.1932, íå âêàç.
Ïðèòóëà Ëþáîâ ßðìîëà¿âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 25.04.1933, ãîëîä
Ïðèõîäüêî Ñåêëåòà Äàíèë³âíà, 
62, êîëãîñïí., óêð., 04.09.1932, íå 
âêàç.
Ïóãà÷ Ìèêîëà Ãðèãîðîâè÷, íå 
âêàç., îäíîîñ³áí., óêð., 20.05.1932, 
íå âêàç.
Ïÿòðèê ¯âãà Éîñèï³âíà, 26, 
îäíîîñ³áí., óêð., 11.07.1933, íå 
âêàç.
Ðîãîâà Ìàðèíà ßê³âíà, 28, 
îäíîîñ³áí., óêð., 09.03.1932, íå 
âêàç.
Ðîìàíåíêî ²âàí Ïèëèïîâè÷, 72, 
êîëãîñïí., óêð., 19.01.1933, íå 
âêàç.

Ðîìàíåíêî ßâäîõà Âàñèë³âíà, 
71, êîëãîñïí., óêð., 03.05.1932, íå 
âêàç.
Ðóáåëü Ñåðã³é Ãðèãîðîâè÷, 
70, êîëãîñïí., óêð., 11.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Ðóáåëü ßâäîõà Ñåðã³¿âíà, 75, 
êîëãîñïí., óêð., 26.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñêîðîõ³ä Äìèòðî Íåñòîðîâè÷, 
45, îäíîîñ³áí., óêð., 13.07.1933, 
ãîëîä
Ñêîðîõ³ä Ìèõàéëî ²âàíîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 22.07.1933, íå 
âêàç.
Ñêîðîõ³ä Ìîòðÿ íå âêàç., 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 09.04.1933, íå 
âêàç.
Ñòàðîäóá Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷, 
5 ì., êîëãîñïí., óêð., 01.01.1932, 
íå âêàç.
Ñòàðîäóá Ãàøêà 
Âîëîäèìèð³âíà, 30, êîëãîñïí., 
óêð., 10.05.1932, íå âêàç.
Ñòàðîäóá Ìàð³ÿ Ñåðã³¿âíà, 
68, êîëãîñïí., óêð., 28.07.1933, 
ñëàáê³ñòü
Ñòîâáóð Âàñèëü Ðèâèêîâè÷, 
6 ì., êîëãîñïí., óêð., 18.03.1932, 
íå âêàç.
Ñòîâáóð Äîìàõà Ñàâåë³¿âíà, 
56, êîëãîñïí., óêð., 10.04.1933, íå 
âêàç.
Ñòîâáóð ²âàí Ç³íîâ³éîâè÷, 52, 
êîëãîñïí., óêð., 23.02.1933, íå 
âêàç.
Ñòîâáóð Ìèêîëà Ïðîêîïîâè÷, 
6 ì., êîëãîñïí., íå âêàç., 
04.09.1932, íå âêàç.
Ñòîâáóð Äìèòðî Ìèõàéëîâè÷, 
23, êîëãîñïí., óêð., 13.07.1933, 
íåâ³äîìà
Ñòîâáóð Ôåêëà íå âêàç., 50, 
êîëãîñïí., óêð., 12.03.1933, íå 
âêàç.
Ñóê ²âàí Ìàêàðîâè÷, 13, 
îäíîîñ³áí., óêð., 16.03.1933, ãîëîä
Ñóê Êëàâä³ÿ Ìàêàð³âíà, 5, 
îäíîîñ³áí., óêð., 05.04.1933, ãîëîä
Ñóê Ìàð³ÿ Êîðí³¿âíà, 75, 
îäíîîñ³áí., óêð., 08.03.1933, íå 
âêàç.
Òàðàíåöü Ôåäîò ²âàíîâè÷, 42, 
êîëãîñïí., óêð., 01.04.1933, ãîëîä
Òèùåíêî Òåòÿíà íå âêàç., 61, 
êîëãîñïí., óêð., 29.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Òðîøèí Ôåä³ð Ôåäîðîâè÷, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 15.03.1933, íå 
âêàç.
Òðîøèí (?) Ôåäîðîâ., 9, 
êîëãîñïí., óêð., 18.03.1933, íå 
âêàç.

Òðîøèí Âàñèëü Ôåäîðîâè÷, 
6, êîëãîñïí., óêð., 15.04.1933, íå 
âêàç.
Òðîøèí Â³òàë³é Ôåäîðîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 24.04.1933, íå 
âêàç.
Òðîÿíñüêèé Àð(?) Ãîðä³éîâ., 72, 
êîëãîñïí., óêð., 01.03.1933, íå 
âêàç.
Óäîäåíêî Íàòàëêà 
Îëåêñàíäð³âíà, 24, ðîá³òí., óêð., 
27.11.1932, íå âêàç.
Ôîìåíêî Ìàðôà Õàðèòîí³âíà, 
80, êîëãîñïí., óêð., 18.12.1932, íå 
âêàç.
Õàð÷åíêî ²âàí Ñåìåíîâè÷, 3 
òèæ., îäíîîñ³áí., óêð., 07.09.1933, 
íåâ³äîìà
Öåáåð ²âàí Ñåðã³éîâè÷, 23, 
îäíîîñ³áí., óêð., 09.03.1932, íå 
âêàç.
Öþïêî Âàñèëü Ìèõàéëîâè÷, 4, 
îäíîîñ³áí., óêð., 13.04.1933, ãîëîä
Öþïêî Ìèõàéëî ²âàíîâè÷, 37, 
îäíîîñ³áí., óêð., 13.04.1933, ãîëîä
×óá ²âàí Ìàðêîâè÷, 18, 
êîëãîñïí., óêð., 23.03.1933, íå 
âêàç.
×óá Ìèõàéëî Ãàïîíîâè÷, 7, 
êîëãîñïí., óêð., 09.07.1933, (?)
×óá Íàä³ÿ Ãàëàêò³îí³âíà, 9, 
êîëãîñïí., óêð., íå âêàç.
Øåïèëü Àíäð³é Äàíèëîâè÷, 55, 
êîëãîñïí., óêð., 02.04.1933, ãîëîä
Øåïèëü Â³ðà Âàñèë³âíà, 70, 
êîëãîñïí., óêð., 23.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Øåïèëü Â³ðà Íèêèôîð³âíà, 52, 
êîëãîñïí., óêð., 02.04.1933, ãîëîä
Øåïèëü Ãðèãîð³é Ôåäîðîâè÷, 7, 
êîëãîñïí., óêð., 29.03.1933, ãîëîä
Øåïèëü ²âàí Ìàðêîâè÷, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 04.03.1933, íå 
âêàç.
Øåïèëü ²âàí Ôåäîðîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 11.04.1933, ãîëîä
Øêèíäåð Êîíîí ßêèìîâè÷, 36, 
îäíîîñ³áí., óêð., 17.02.1933, íå 
âêàç.
Øêèíäåð Òèìîõ. Ìàðê., 26, 
îäíîîñ³áí., óêð., 24.02.1933, íå 
âêàç.
Øêèíä³ð Àíäð³é Íèêèôîðîâè÷, 
15, êîëãîñïí., óêð., 12.03.1933, 
ãîëîä
Øêèíä³ð Ãðèãîð³é 
Íèêèôîðîâè÷, 2, êîëãîñïí., óêð., 
19.03.1933, ãîëîä
Øêèíä³ð Ìèëàø. íå âêàç., 18, 
êîëãîñïí., óêð., 29.03.1933, ãîëîä
Øêèíä³ð Íàñòÿ Ìàòâ³¿âíà, 68, 
êîëãîñïí., óêð., 08.03.1933, íå 
âêàç.
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Øêèíä³ð Íèêèôîð Âàñèëüîâè÷, 
41, îäíîîñ³áí., óêð., 17.03.1933, 
íå âêàç.
Øêèíä³ð Ïàðàñêà Íèêèôîð³âíà, 
7, êîëãîñïí., óêð., 13.03.1933, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Øêèíä³ð Ôåêëà Íèêèôîð³âíà, 5, 
êîëãîñïí., óêð., 15.03.1933, ãîëîä
Øêèíä³ð ßêèì ²âàíîâè÷, 75, 
îäíîîñ³áí., óêð., 17.03.1933, íå 
âêàç.
Øêèíä³ð ßê³â ²âàíîâè÷, 49, 
îäíîîñ³áí., óêð., 16.04.1933, ãîëîä
Øìàòêî Êàòðÿ Ãðèãîð³âíà, 
8, êîëãîñïí., óêð., 20.03.1933, 
íåâ³äîìà
Øìàòêî Ìàð³ÿ Ãðèãîð³âíà, 7, 
êîëãîñïí., óêð., 20.03.1933, íå 
âêàç.
Øìàòêî Íàä³ÿ Ãðèãîð³âíà, 10, 
êîëãîñïí., óêð., 20.03.1933, íå 
âêàç.

Øìàòêî ßëèñîâåòà Ãðèãîð³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 21.10.1932, íå 
âêàç.
Øìèãîëü Êàòðÿ Âàñèë³âíà, 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 17.02.1932, íå 
âêàç.
Øìèãîëü Ðàäèâîí Ôåäîòîâè÷, 
39, êîëãîñïí., óêð., 06.04.1933, 
ãîëîä
Øïèãîëü Ãàííà Ðàäèâîí³âíà, 7, 
êîëãîñïí., óêð., 07.04.1933, ãîëîä
Øïèãîëü Íàñòÿ Ñåìåí³âíà, 58, 
íå âêàç., óêð., 22.02.1933, íå âêàç.
ßâòóøåíêî Âàñèëü Êàðïîâè÷, íå 
âêàç., îäíîîñ³áí., óêð., 01.07.1932, 
íå âêàç.
ßâòóøåíêî Ãàííà Éîñèï³âíà, 50, 
îäíîîñ³áí., óêð., 09.03.1933, íå 
âêàç.
ßâòóøåíêî ²âàí Ïîë³êàðïîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 10.01.1932, íå 
âêàç.

ßâòóøåíêî Êàðïî Àíäð³éîâè÷, 
59, îäíîîñ³áí., óêð., 31.01.1933, 
íå âêàç.
ßâòóøåíêî Ïîë³êàðï 
Àíäð³éîâè÷, 33, êîëãîñïí., óêð., 
17.03.1933, íå âêàç.
ßâòóøêî Êóçüìà (?), 12, 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.03.1933, íå 
âêàç.
ßðîñëàâñüêèé Ãðèãîð³é 
Ìàêàðîâè÷, 1, êîëãîñïí., óêð., 
08.04.1933, ãîëîä
ßðîñëàâñüêèé Ëåîí³ä íå âêàç., 
6, êîëãîñïí., óêð., 08.04.1933, 
ãîëîä
ßðîñëàâñüêèé Ìèêîëà 
Ñòåïàíîâè÷, 1, êîëãîñïí., óêð., 
19.08.1933, íåâ³äîìà
ßðîñëàâñüêèé Ôåä³ð 
Ñòåïàíîâè÷, 19, êîëãîñïí., óêð., 
14.04.1933, íå âêàç.

ªëèçàâåò³âñüêà ñ³ëüðàäà

Áàõìåòîâà Îëüãà Ïåòð³âíà, 
23, îäíîîñ³áí., ðîñ., 02.02.1933, 
òóáåðêóëüîç
Áèðíàø Ìèõàéëî Ìàêàðîâè÷, 
5 ì., êîëãîñïí., óêð., 12.05.1932, 
çàñòóäà
Á³ëÿºâ Ñòåïàí Òåðåíò³éîâè÷, 
43, êîëãîñïí., óêð., 26.04.1933, íå 
âêàç.
Áîðíàø ßãîð Ê³íäðàòîâè÷, 
52, êîëãîñïí., óêð., 22.12.1932, 
òóáåðêóëüîç
Âàñèëü÷óê ²âàí Ãíàòîâè÷, 1 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 26.06.1933, íå 
âêàç.
Âèëü ªëèçàâåòà Ìèõàéë³âíà, 
82, êîëãîñïí., óêð., 28.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Âèëü ²âàí ßêîâè÷, 86, êîëãîñïí., 
ðîñ., 15.03.1933, ñòàð³ñòü
Ãðèãîðåíêî Ãðèãîð³é 
Ïðîêîïîâè÷, 14, îäíîîñ³áí., óêð., 
19.04.1933, íå âêàç.
Ãðèãîðåíêî ªôèì Ïðîêîïîâè÷, 
25, îäíîîñ³áí., óêð., 20.04.1933, 
çàñòóäà
Ãðèãîðåíêî ªôðåì ªëèñåéîâè÷, 
56, êîëãîñïí., íå âêàç., 10.05.1933, 
íå âêàç.
Ãóðòîâèé Ïàõîì Êàðïîâè÷, 36, 
îäíîîñ³áí., óêð., 27.03.1933, íå 
âêàç.
Äàëèíåéêî Àíàòîë³é ²âàíîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 22.09.1932, 
ñêàðëàòèíà
Äåðãà÷åâ ²âàí Ìèêîëàéîâè÷, 5, 
îäíîîñ³áí., óêð., 15.03.1933, íå 
âêàç.

Äåðãà÷åâ Ìèêîëà ªôèìîâè÷, 
32, îäíîîñ³áí., óêð., 30.03.1933, 
íå âêàç.
Äåðãà÷åâà Ìàð³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 8, 
îäíîîñ³áí., óêð., 30.03.1933, íå âêàç.
Äåðãà÷åâà Ìàðôà ²âàí³âíà, 34, 
îäíîîñ³áí., óêð., 28.03.1933, íå 
âêàç.
Çàãðóäíèé Àíàòîë³é 
Ôåäîðîâè÷, 3, êîëãîñïí., óêð., 
15.06.1932, ñêàðëàòèíà
Çàë³ïåºâ Ñòåôàí ²ñèäîðîâè÷, 
52, îäíîîñ³áí., óêð., 17.04.1933, 
íå âêàç.
Çàë³ïåºâ Ëåâêî Ñòåôàíîâè÷, 2, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 16.03.1933, íå 
âêàç.
Çàë³ïåºâ Ìèêîëà Ñòåôàíîâè÷, 
7, îäíîîñ³áí., ðîñ., 10.03.1933, íå 
âêàç.
Çàë³ïåºâ Ìèõàéëî Ñòåôàíîâè÷, 
10, ðîá³òí., ðîñ., 03.03.1933, íå 
âêàç.
Çàðóáàºâ Âàñèëü Ìèêèòîâè÷, 
3, êîëãîñïí., ðîñ., 10.03.1933, íå 
âêàç.
Çàðóáàºâ Éîñèô Äåì’ÿíîâè÷, 
68, êîëãîñïí., íå âêàç., 18.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Çàðóáàºâ Êóçüìà ßêîâè÷, 40, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 03.03.1933, 
ñëàáê³ñòü
Çàðóáàºâ Ìèêèòà Ñàì³éëîâè÷, 
38, êîëãîñïí., íå âêàç., 25.04.1933, 
íå âêàç.
Çàðóáàºâà Ãðàôèíÿ ²âàí³âíà, 40, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 04.04.1933, 
íå âêàç.

Çàðóáàºâà Ìàð³ÿ Àíäð³¿âíà, 1, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 01.05.1932, ê³ð
Çàðóáàºâà Òåòÿíà 
Ìèòðîôàí³âíà, 85, êîëãîñïí., íå 
âêàç., 01.05.1933, ñòàð³ñòü
Êàðèé Îëåêñ³é Ïàâëîâè÷, 64, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 10.03.1933, íå 
âêàç.
Êàðèé Ôåä³ð Çàõàðîâè÷, 31, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 30.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîáçàðåâà Äàð’ÿ Ïðîêîï³âíà, 
25, êîëãîñïí., ðîñ., 18.01.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîçà÷åíêî Æîðæ Îõð³ìîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 28.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êóëèê Îëåêñàíäð Òèìîô³éîâè÷, 
90, êîëãîñïí., óêð., 09.10.1932, 
ñòàð³ñòü
Ëèñåíêî Ìèêîëà Àêàä³íîâè÷, 
2, êîëãîñïí., ðîñ., 02.02.1933, íå 
âêàç.
Ìàêàðåíêî Îëåêñ³é íå âêàç., 
33, êîëãîñïí., óêð., 15.05.1933, íå 
âêàç.
Ìàòÿø Àíäð³é Àíòîíîâè÷, 24, 
îäíîîñ³áí., óêð., 23.02.1933, íå 
âêàç.
Ìàòÿø Â³ðà ²ñà¿âíà, 4, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 05.03.1933, íå 
âêàç.
Ìàòÿø Ìàð³ÿ Àíäð³¿âíà, 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 21.02.1933, íå 
âêàç.
Ìàòÿø Í³íà ²ñàê³âíà, 3, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 06.03.1933, íå 
âêàç.
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Ìàòÿø Îëåêñàíäð ²ñàêîâè÷, 2, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 02.03.1933, íå 
âêàç.
Ìèãóëÿ Âîëîäèìèð Ãðèãîðîâè÷, 
3, îäíîîñ³áí., óêð., 11.04.1933, íå 
âêàç.
Ìèãóëÿ Ãðèöüêî Ãðèãîðîâè÷, 9, 
îäíîîñ³áí., óêð., 04.04.1933, íå 
âêàç.
Ìèãóëÿ ªôðåì ²ëë³÷, 46, 
êîëãîñïí., ðîñ., 15.05.1933, íå 
âêàç.
Ìèãóëÿ Ìèêîëà Ãðèãîðîâè÷, 5, 
îäíîîñ³áí., óêð., 27.03.1933, íå 
âêàç.
Ìèãóëÿ Ìèêîëà ªôðåìîâè÷, 
16, êîëãîñïí., ðîñ., 12.05.1933, íå 
âêàç.
Ìèêàëî Îêñàíà íå âêàç., 33, 
êîëãîñïí., óêð., 02.09.1933, 
çàñòóäà
Ìèêîëàøêî Ïèìîí íå âêàç., 36, 
êîëãîñïí., óêð., 10.05.1933, íå 
âêàç.
Ìèõàéëè÷åíêî Âàðêà 
Îëåêñàíäð³âíà, 6, îäíîîñ³áí., 
ðîñ., 08.03.1933, íå âêàç.
Ìèõàéëè÷åíêî ²âàí 
Îëåêñàíäðîâè÷, 14, îäíîîñ³áí., 
óêð., 26.04.1933, íå âêàç.
Íàáîê³í ²âàí Âàñèëüîâè÷, 1, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 06.03.1933, íå 
âêàç.
Íàáîê³í ²ãíàò Ãðèãîðîâè÷, 67, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 08.02.1933, íå 
âêàç.
Íàáîê³íà Âàëåíòèíà 
Ñòåôàí³âíà, 1, êîëãîñïí., ðîñ., 
24.08.1932, çàïàëåííÿ
Íàçàðåíêî Àíàòîë³é ²âàíîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 25.03.1933, 
çàñòóäà
Îãóðöîâ Âàñèëü Òèìîô³éîâè÷, 
13, êîëãîñïí., óêð., 13.04.1933, íå 
âêàç.
Îãóðöîâ Òèìîô³é Àíòîíîâè÷, 
47, êîëãîñïí., óêð., 08.03.1933, íå 
âêàç.
Îí³ùåíêî Âàëåíòèíà 
Ìåôîä³¿âíà, 3 ì., êîëãîñïí., óêð., 
02.10.1932, ñêàðëàòèíà
Ïîëÿêîâ Àíàòîë³é Äåíèñîâè÷, 
8, îäíîîñ³áí., ðîñ., 15.03.1933, íå 
âêàç.
Ïîëÿêîâ Âîëîäèìèð 
Äåíèñîâè÷, 3, îäíîîñ³áí., ðîñ., 
05.03.1933, íå âêàç.
Ïîëÿêîâ Âîëîäèìèð 
Ìèêîëàéîâè÷, 4 ì., êîëãîñïí., 
óêð., 27.12.1932, ê³ð
Ïîëÿêîâ Ãðèöüêî Àôàíàñ³éîâè÷, 
20, êîëãîñïí., ðîñ., 01.04.1933, íå 
âêàç.

Ïîëÿêîâ Ãðèöüêî Ïèëèïîâè÷, 
46, îäíîîñ³áí., ðîñ., 01.03.1933, 
íå âêàç.
Ïîëÿêîâ Äåíèñ Àâåð’ÿíîâè÷, 37, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 22.03.1933, íå 
âêàç.
Ïîëÿêîâ ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 17, 
êîëãîñïí., ðîñ., 05.04.1933, íå 
âêàç.
Ïîëÿêîâ Ìèêîëà Ðîä³îíîâè÷, 
17, îäíîîñ³áí., íå âêàç., 
04.03.1933, íå âêàç.
Ïîëÿêîâ Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 
9 ì., êîëãîñïí., óêð., 28.09.1932, 
ñêàðëàòèíà
Ïîëÿêîâ Ïàâëî Ãðèãîðîâè÷, 18, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 28.02.1933, íå 
âêàç.
Ïîëÿêîâ Ðîä³îí Ïðîêîïîâè÷, 40, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 15.02.1933, 
íå âêàç.
Ïîëÿêîâà Àêèëèíà Ðîä³îí³âíà, 
38, êîëãîñïí., íå âêàç., 08.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïîëÿêîâà Àííà Ãðèãîð³âíà, 
22, îäíîîñ³áí., ðîñ., 29.11.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Ïîëÿêîâà Â³ðà Ïàâë³âíà, 4, êîë-
ãîñïí., íå âêàç., 10.05.1933, íå âêàç.
Ïîëÿêîâà Ç³íà¿äà ²âàí³âíà, 4, 
êîëãîñïí., ðîñ., 17.09.1932, çàñòóäà
Ïîëÿêîâà Íàñòÿ Ïàâë³âíà, 7, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 18.04.1933, íå 
âêàç.
Ïîëÿêîâà Òàìàðà Àðêàä³¿âíà, 
9 ì., êîëãîñïí., ðîñ., 17.08.1932, 
ê³ð
Ðàä÷åíêî Àáðàì Ôåäîðîâè÷, 57, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 06.04.1933, òèô
Ðàä÷åíêî Äàð’ÿ Ìèõàéë³âíà, 5, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 20.04.1933, íå 
âêàç.
Ðàä÷åíêî Ìîêðèíà Éîñèï³âíà, 
50, îäíîîñ³áí., íå âêàç., 
20.05.1933, íå âêàç.
Ðàä÷åíêî Òåòÿíà Ìèõàéë³âíà, 
3, îäíîîñ³áí., óêð., 09.04.1933, íå 
âêàç.
Ðîãîæèí Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 4 ì., 
êîëãîñïí., íå âêàç., 25.04.1933, íå 
âêàç.
Ðîãîæèíà Îëåêñàíäðà 
Ïåòð³âíà, 5, îäíîîñ³áí., íå âêàç., 
28.04.1933, íå âêàç.
Ðîãîæèí Ãðèãîð³é Ïåòðîâè÷, 9, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 23.04.1933, 
íå âêàç.
Ðîãîæèí ²âàí Ïåòðîâè÷, 7, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 27.04.1933, 
íå âêàç.
Ðîãîæèí Ïåòðî Ïåòðîâè÷, 14, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 20.03.1933, 
íå âêàç.

Ñå÷èí Àíäð³é Âàñèëüîâè÷, 48, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 26.03.1933, íå 
âêàç.
Ñå÷èí Âàñèëü Âàñèëüîâè÷, 
73, êîëãîñïí., ðîñ., 18.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñå÷èí Âàñèëü Ñàì³éëîâè÷, 
3, îäíîîñ³áí., ðîñ., 03.06.1933, 
ñëàáê³ñòü
Ñå÷èí Âîëîäèìèð Àðòåìîâè÷, 
7, êîëãîñïí., ðîñ., 06.03.1933, íå 
âêàç.
Ñå÷èí ²âàí Àðòåìîâè÷, 11, 
êîëãîñïí., ðîñ., 26.03.1933, íå 
âêàç.
Ñå÷èí Ïåòðî Ãðèãîðîâè÷, 10, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 24.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñå÷èí Ñàì³éëî Òèìîô³éîâè÷, 
44, îäíîîñ³áí., ðîñ., 02.07.1933, 
çàïàëåííÿ
Ñå÷èí Ñåìåí Ñåìåíîâè÷, 9, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 16.03.1933, íå 
âêàç.
Ñå÷èí Òèìîô³é Ïàâëîâè÷, 78, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 03.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñå÷èíà Îëåêñàíäðà ²âàí³âíà, 
8 ì., êîëãîñïí., ðîñ., 08.09.1932, 
çàïàëåííÿ
Ñå÷èíà Âàëåíòèíà Ëåîíò³¿âíà, 2 
òèæ., êîëãîñïí., ðîñ., 02.05.1932, 
ê³ð
Ñå÷èíà Ãîðïèíà Âàñèë³âíà, 38, 
îäíîîñ³áí., óêð., 18.03.1933, íå 
âêàç.
Ñå÷èíà ªâäîê³ÿ Ñåìåí³âíà, 8, 
îäíîîñ³áí., óêð., 24.04.1933, íå 
âêàç.
Ñå÷èíà Í³íà ²âàí³âíà, 3, 
êîëãîñïí., ðîñ., 09.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñìîëüíè÷åíêî Êóçüìà ²âàíîâè÷, 
78, êîëãîñïí., óêð., 02.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñòàðèêîâ Âàñèëü ²âàíîâè÷, 
37, êîëãîñïí., ðîñ., 19.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñòåöåíêî Â³ðà ªôèì³âíà, 10, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 23.04.1933, íå 
âêàç.
Ñòåöåíêî Äìèòðî Ôðîëîâè÷, 
29, îäíîîñ³áí., ðîñ., 20.03.1933, 
íå âêàç.
Ñòåöåíêî Ìèõàéëî ªôèìîâè÷, 
9, êîëãîñïí., íå âêàç., 29.04.1933, 
íå âêàç.
Ñòåöåíêî Íàòàë³ÿ Ñåðã³¿âíà, 36, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 01.05.1933, íå 
âêàç.
Òèìîùåíêî Êîñòü Òèìîô³éîâè÷, 
46, êîëãîñïí., íå âêàç., 08.04.1933, 
çàñòóäà
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Òîïîëü ²âàí Êèðèëîâè÷, 4 äí., 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 13.06.1933, 
çàïàëåííÿ
Òîïîëü Ìèêîëà Êèðèëîâè÷, 3, 
êîëãîñïí., ðîñ., 07.04.1933, íå 
âêàç.
Õàð÷åíêî Âàñèëü Ïåòðîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 09.04.1933, íå 
âêàç.
Õàð÷åíêî Ãàííà ßê³âíà, 11, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 23.05.1933, íå 
âêàç.
Õàð÷åíêî Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 19.03.1933, íå 
âêàç.
Õàð÷åíêî Ïð³ñüêà 
Îëåêñàíäð³âíà, 75, êîëãîñïí., 
óêð., 19.07.1933, ñòàð³ñòü

Öâåòîê ²âàí ªðìîëàéîâè÷, 47, 
êîëãîñïí., óêð., 31.03.1933, íå âêàç.
Öèìáàëþê Ç³íà¿äà Ãåðàñèì³âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 03.10.1932, 
ñêàðëàòèíà
×åïóðèí Áîðèñ Êóçüìè÷, 27, 
êîëãîñïí., óêð., 31.03.1933, 
òðàâìà (óäàð êîíÿ)
Øàðàïîâà Àëüá³íà ²âàí³âíà, 2, 
ðîá³òí., óêð., 09.05.1932, ê³ð
Øóëüãà Îëåêñ³é ²âàíîâè÷, 
5, êîëãîñïí., ðîñ., 12.02.1932, 
ìàëÿð³ÿ
Ùåðáàêîâ Ãðèãîð³é Òèõîíîâè÷, 
7, îäíîîñ³áí., íå âêàç., 02.05.1933, 
íå âêàç.
Ùåðáàêîâ ²âàí Òèõîíîâè÷, 17, 
îäíîîñ³áí., óêð., 05.04.1933, íå âêàç.

Ùåðáàêîâ Òèõîí 
Ïàðôåíò³éîâè÷, 45, îäíîîñ³áí., 
óêð., 27.02.1933, íå âêàç.
Ùåðáàêîâà ªëèçàâåòà 
Ãðèãîð³âíà, 40, êîëãîñïí., íå 
âêàç., 12.06.1933, íå âêàç.
Ùåðáàêîâà Îëüãà Òèõîí³âíà, 18, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 18.05.1933, 
íå âêàç.
ßñòðåáîâà Ìàð³ÿ ªôèì³âíà, 
28, îäíîîñ³áí., ðîñ., 02.12.1931, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Êàëèí³âñüêà ñ³ëüðàäà

Áàãí³é Ïàíàñ ßêîâè÷, 21, 
îäíîîñ³áí., óêð., 10.05.1933, íå 
âêàç.
Áàðàíîâñüêà Åë³ñòåí³ÿ 
Ìèõàéë³âíà, 60, êîëãîñïí., óêð., 
09.06.1933, íå âêàç.
Áîãîñëàâ Êîñòü Þõèìîâè÷, 50, 
êîëãîñïí., óêð., 28.05.1933, íå âêàç.
Áîãîñëàâ Îëåíà Ëèâîí³âíà, 50, 
êîëãîñïí., óêð., 05.06.1933, íå 
âêàç.
Ãëîòêà Ãîðïèíà Ïîòàï³âíà, 60, 
îäíîîñ³áí., óêð., 01.07.1933, íå 
âêàç.
Ãëîòêà Îëåêñàíäðà Àíäð¿³âíà, 
50, êîëãîñïí., óêð., 03.12.1932, íå 
âêàç.
Ãîíòàð Ïàíòþõ Ïîòàïîâè÷, 16, 
êîëãîñïí., óêð., 08.06.1933, íå 
âêàç.
Ãîðîõîâåöü Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 10, 
êîëãîñïí., óêð., 03.06.1933, (?)
Ãðèùåíêî Ëàçàð Ñòåïàíîâè÷, 
59, êîëãîñïí., óêð., 02.06.1933, íå 
âêàç.
Ãðèùåíêî Îëüãà ßê³âíà, 50, 
êîëãîñïí., óêð., 25.05.1933, íå 
âêàç.
Êàáà Ôåîäîñ³é Áîðèñîâè÷, 67, 
êîëãîñïí., óêð., 28.05.1933, íå 
âêàç.
Êâàøà Ïàíàñ Òðîõèìîâè÷, 45, 
êîëãîñïí., óêð., 01.07.1933, íå 
âêàç.
Êîðæ Êëàâä³ÿ Òèìîô³¿âíà, 6, 
êîëãîñïí., óêð., 01.07.1933, íå âêàç.
Êîðæ Ìàð³ÿ Òèìîô³¿âíà, 12, 
êîëãîñïí., óêð., 01.07.1933, íå 
âêàç.
Êîðæ Ïàëàæêà Òèìîô³¿âíà, 14, 
êîëãîñïí., óêð., 29.06.1933, íå 
âêàç.

Êóçüìåíêî ²âàí Ìèêèòîâè÷, 3, 
îäíîîñ³áí., óêð., 18.05.1933, íå 
âêàç.
Êóçüìåíêî ²ëüêî Ìèêèòîâè÷, 6, 
îäíîîñ³áí., óêð., 10.05.1933, íå 
âêàç.
Êóçüìåíêî Ìèêèòà ²âàíîâè÷, 46, 
îäíîîñ³áí., óêð., 15.05.1933, íå 
âêàç.
Ëàâð³íåíêî ²âàí Ãåðàñèìîâè÷, 
9, îäíîîñ³áí., óêð., 15.07.1933, íå 
âêàç.
Ëàðåíåíêî Ñåìåí Ãåðàñèìîâè÷, 
11, îäíîîñ³áí., óêð., 07.06.1933, 
íå âêàç.
Ëóê Àôàíàñ³ÿ Ëàð³îí³âíà, 45, 
îäíîîñ³áí., óêð., 01.07.1933, íå 
âêàç.
Ëóöàé Ìàð³ÿ Ïèëèï³âíà, 5 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 14.06.1933, íå 
âêàç.
Ëóùàé Âàñèëü Ëîãâèíîâè÷, 13, 
êîëãîñïí., óêð., 27.06.1933, íå 
âêàç.
Ëóùàé ²âàí Ëîãâèíîâè÷, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 03.07.1933, íå 
âêàç.
Ëóùàé Ïàâëî Ëîãâèíîâè÷, 14, 
êîëãîñïí., óêð., 26.06.1933, íå 
âêàç.
Ìàëîâå÷êî Êèëèíà Ñåìåí³âíà, 
31, êîëãîñïí., óêð., 22.06.1933, íå 
âêàç.
Íàóìåíêî Âåêëà Ñåë³ì³âíà, 78, 
êîëãîñïí., óêð., 29.05.1933, íå 
âêàç.
Íàóìåíêî Êàðïî Òåîôàíîâè÷, 
28, êîëãîñïí., óêð., 20.05.1933, íå 
âêàç.
Îëåêñ³ºíêî Ãðèãîð³é Ïàâëîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 10.07.1933, íå 
âêàç.

Îëåêñ³ºíêî ²âàí Ïàâëîâè÷, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 10.06.1933, íå 
âêàç.
Îëåêñ³ºíêî Ìàð³ÿ Ïàâë³âíà, 8, 
îäíîîñ³áí., óêð., 11.07.1933, íå 
âêàç.
Îëåêñ³ºíêî Òèìîô³é ²ëë³÷, 70, 
êîëãîñïí., óêð., 05.06.1933, íå 
âêàç.
Ïàâåëêî Ãàâðèëî Ãðèãîðîâè÷, 
3, êîëãîñïí., óêð., 20.04.1933, íå 
âêàç.
Ïàâåëêî Ãðèãîð³é Ôåäîðîâè÷, 
42, êîëãîñïí., óêð., 03.04.1933, íå 
âêàç.
Ïàâåëêî ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 5, 
êîëãîñïí., óêð., 15.04.1933, íå 
âêàç.
Ïàâåëêî Ïàëàæêà Ãðèãîð³âíà, 
9, êîëãîñïí., óêð., 28.04.1933, íå 
âêàç.
Ïàâåëêî Àôàíàñ³é Ãðèãîðîâè÷, 
6, êîëãîñïí., óêð., 10.04.1933, íå 
âêàç.
Ïàâåëêî ßêèëèíà Ãðèãîð³âíà, 
12, êîëãîñïí., óêð., 26.06.1933, íå 
âêàç.
Ïàâëåíêî Âàñèëü Àíäð³éîâè÷, 
1 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 14.07.1933, 
íå âêàç.
Ïàâëåíêî Îëåêñ³é Àíäð³éîâè÷, 
6, îäíîîñ³áí., óêð., 21.07.1933, íå 
âêàç.
Ïàðõîìåíêî Þäà Ñèäîðîâè÷, 
60, êîëãîñïí., óêð., 13.06.1933, íå 
âêàç.
Ðàä÷åíêî ²âàí Àíäð³éîâè÷, 70, 
êîëãîñïí., óêð., 18.05.1933, íå 
âêàç.
Ðàä÷åíêî Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 10, 
êîëãîñïí., óêð., 05.06.1933, íå 
âêàç.
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Ðåäüêà Ïàëàæêà ²ëüê³âíà, 7, 
êîëãîñïí., óêð., 20.05.1933, íå 
âêàç.
Ñòåöåíêî ²âàí Ìèêèòîâè÷, 21, 
êîëãîñïí., óêð., 15.04.1933, íå 
âêàç.

Ñòîð÷èëî Ïàâëî ²âàíîâè÷, 10, 
êîëãîñïí., óêð., 15.06.1933, íå 
âêàç.
Òåðåöü Äìèòðî Äìèòðîâè÷, 4 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 03.06.1933, íå 
âêàç.

Ôóðñà ²ñààê ßâäîêèìîâè÷, 60, 
îäíîîñ³áí., óêð., 28.06.1933, íå 
âêàç.
×óá Ïåòðî Ãíàòîâè÷, 60, 
êîëãîñïí., óêð., 05.05.1933, íå 
âêàç.

Êîðí³¿âñüêà ñ³ëüðàäà 

Àðõèïåíêî Ìàð³ÿ Îëåêñ³¿âíà, 6, 
îäíîîñ³áí., óêð., 09.03.1933, ãîëîä
Áåäþõ Ïàëàæêà ²âàí³âíà, 5, 
îäíîîñ³áí., óêð., 25.03.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Áåðåçîâñüêà Ãàííà Ïåòð³âíà, 7, 
îäíîîñ³áí., óêð., 06.04.1933, ãîëîä
Áåðåçîâñüêà ¯âãà Ãàâðèë³âíà, 
85, îäíîîñ³áí., óêð., 23.01.1933, 
ñòàð³ñòü
Áåðåçîâñüêà Êàòðÿ Êèðèë³âíà, 
5, îäíîîñ³áí., óêð., 20.03.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Áåðåçîâñüêà Ìàð³ÿ Êèðèë³âíà, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 18.01.1933, 
äèòÿ÷³ ñóäîìè
Áåðåçîâñüêà Íàä³ÿ Êèðèë³âíà, 
7, îäíîîñ³áí., óêð., 10.04.1933, 
ãîëîä
Áåðåçîâñüêèé Àíàòîë³é 
Àðõèïîâè÷, 1 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 
18.03.1933, íåâ³äîìà
Áåðåçîâñüêèé Ìèõàéëî 
Êèðèëîâè÷, 10, îäíîîñ³áí., íå 
âêàç., 01.04.1933, ãîëîä
Áåðåçîâñüêèé Îìåëÿí 
Ïåòðîâè÷, 55, îäíîîñ³áí., óêð., 
29.03.1933, òóáåðêóëüîç
Áåðåçîâñüêèé Õàðèòîí 
Òèõîíîâè÷, 75, îäíîîñ³áí., óêð., 
25.03.1933, ñòàð³ñòü
Áåðåçîâñüêèé ßê³â Ìèõåéîâè÷, 
60, îäíîîñ³áí., óêð., 20.03.1933, 
ñòàð³ñòü òà òóáåðêóëüîç
Áåðåçîâñüêèé Âàñèëü 
Ìèõàéëîâè÷, 72, îäíîîñ³áí., óêð., 
07.03.1933, ñòàð³ñòü
Áåðåçîâñüêèé ßê³â Ìèõàéëîâè÷, 
75, îäíîîñ³áí., óêð., 02.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Á³ëàí Â³ðà Ãðèãîð³âíà, 39, 
îäíîîñ³áí., óêð., 25.03.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Á³ëàí Ãàííà Àíäð³¿âíà, 2, 
îäíîîñ³áí., óêð., 02.03.1933, íå 
âêàç.
Á³ëàí Ãðèãîð³é Àíäð³éîâè÷, 15, 
îäíîîñ³áí., óêð., 08.04.1933, ãîëîä
Á³ëàí Ãðèãîð³é Õàðèòîíîâè÷, 
75, îäíîîñ³áí., óêð., 25.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Á³ëàí ²âàí Àíäð³éîâè÷, 13, 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.03.1933, 
íåäî¿äàííÿ

Á³ëàí Ìàð³ÿ Àíäð³¿âíà, 5, 
îäíîîñ³áí., óêð., 31.03.1933, ãîëîä
Á³ëàí Íåñòîð Ãðèãîðîâè÷, 37, 
îäíîîñ³áí., óêð., 24.03.1933, ãîëîä
Á³ëèê ²âàí Ïåòðîâè÷, 17, 
îäíîîñ³áí., óêð., 08.03.1933, íå 
âêàç.
Á³ëèê Êàòåðèíà ßãîð³âíà, 2 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.02.1933, 
äèòÿ÷³ ñóäîìè
Áîãîñëàâ Âåêëà Ãîðä³¿âíà, 
58, êîëãîñïí., óêð., 23.01.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Áîãîñëàâ Ìàð³ÿ Êèðèë³âíà, 
5, êîëãîñïí., óêð., 26.02.1933, 
äèôòåð³ÿ
Áîéêî Àíäð³é Òèõîíîâè÷, 42, 
îäíîîñ³áí., óêð., 13.03.1933, ãîëîä
Áîéêî Âàñèëü Ñåìåíîâè÷, 53, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 14.03.1933, 
ðàê øëóíêà
Áîéêî Ãàííà Àíäð³¿âíà, 4, 
îäíîîñ³áí., óêð., 04.04.1933, ãîëîä
Áîéêî ²âàí Àíäð³éîâè÷, 12, 
îäíîîñ³áí., óêð., 04.04.1933, ãîëîä
Áîéêî Ìàð³ÿ Àíäð³¿âíà, 5, 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.03.1933, ãîëîä
Áîéêî Íàä³ÿ Àíäð³¿âíà, 8, îäíî-
îñ³áí., óêð., 20.03.1933, íåäî¿äàííÿ
Áîéêî Ñàâêà Âàñèëüîâè÷, 28, 
îäíîîñ³áí., óêð., 13.03.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Áîðèñåíêî Ìàð³ÿ Àíäð³¿âíà, 6, 
îäíîîñ³áí., óêð., 10.12.1932, ê³ð
Áîðèñåíêî Ìèõàéëî ²âàíîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 27.10.1932, 
äèòÿ÷³ ñóäîìè
Áóòåíêî Ìèêîëà Ïàâëîâè÷, 
12, îäíîîñ³áí., óêð., 03.04.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Âîðîáåé Âàñèëü Àðõèïîâè÷, 8, 
îäíîîñ³áí., óêð., 11.04.1933, ãîëîä
Âîðîáåé Ìèòðîôàí ²âàíîâè÷, 
72, îäíîîñ³áí., óêð., 18.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Ãîëîáîð³äüêî ²âàí Îëåêñ³éîâè÷, 
1 ì., êîëãîñïí., óêð., 15.08.1932, 
äèòÿ÷³ ñóäîìè
Ãîëîáîð³äüêî Íàñòÿ Ìàêàð³âíà, 
42, êîëãîñïí., óêð., 27.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãîðëà÷ ²âàí ²âàíîâè÷, 3, 
îäíîîñ³áí., óêð., 04.02.1933, êàòàð 
øëóíêà

Ãîðëà÷ Îëÿíà Ìèêèò³âíà, 71, 
êîëãîñïí., óêð., 08.08.1932, 
ñòàð³ñòü
Ãîðîõîâè÷ Êëàâä³ÿ Îëåêñ., 
5, îäíîîñ³áí., óêð., 07.01.1933, 
ðåâìàòèçì
Äåíèñêî Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 3 
òèæ., îäíîîñ³áí., óêð., 06.03.1933, 
íå âêàç.
Äåðåâ'ÿíêî ßðèíà Àíäð³¿âíà, 
13, êîëãîñïí., óêð., 29.03.1933, 
íåâ³äîìà
Æàòåíêî ßâäîõà Ëîãâèí³âíà, 
44, îäíîîñ³áí., óêð., 06.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Æóê Àìâðîñü Ê³íäðàòîâè÷, 
63, îäíîîñ³áí., óêð., 12.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Æóê Âàñèëü Ñåðã³éîâè÷, 39, 
îäíîîñ³áí., óêð., 01.04.1933, ãîëîä
Æóê Ãàííà ²âàí³âíà, 2, 
îäíîîñ³áí., óêð., 17.10.1932, 
íåâ³äîìà
Æóê Ãðèãîð³é Ñàâè÷, 2, 
îäíîîñ³áí., óêð., 27.12.1932, ê³ð
Æóê ²âàí Âàñèëüîâè÷, 3, 
îäíîîñ³áí., óêð., 31.03.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Æóê Êëàâä³ÿ Ôåäîð³âíà, 4, 
îäíîîñ³áí., óêð., 01.04.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Æóê Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, 7, 
îäíîîñ³áí., óêð., 29.03.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Æóê Îëüãà Ôåäîð³âíà, 6, îäíî-
îñ³áí., óêð., 27.03.1933, íåäî¿äàííÿ
Æóê Ôåä³ð Àìâðîñ³éîâè÷, 29, 
îäíîîñ³áí., óêð., 05.03.1933, íå 
âêàç.
Çàâãîðîäíÿ Âåêëà ²âàí³âíà, 
63, îäíîîñ³áí., óêð., 15.02.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Çàâãîðîäíÿ Îïðàñ³ÿ ²âàí³âíà, 
3 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 16.09.1932, 
ñóäîìè
Çàãàëåöü Âàñèëü Ïèëèïîâè÷, 
38, îäíîîñ³áí., óêð., 23.02.1933, 
íåâ³äîìà
Çàãàëåöü Ãðèãîð³é Ïàâëîâè÷, 
3, îäíîîñ³áí., óêð., 08.03.1933, íå 
âêàç.
Çàºöü Äìèòðî Ãåðàñèìîâè÷, 
66, îäíîîñ³áí., óêð., 18.03.1933, 
ñòàð³ñòü
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Çàèöü Àíäð³é Îëåêñ³éîâè÷, 
20, îäíîîñ³áí., óêð., 27.03.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Çàèöü Õàðèòèíà Îëåêñ³¿âíà, 
2, îäíîîñ³áí., óêð., 26.03.1933, 
íåäî¿äàííÿ
²âàíñüêèé ²âàí Ôåäîðîâè÷, 
77, îäíîîñ³áí., óêð., 06.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Êèðèëåíêî Îìåëÿí Îãåéîâè÷, 
73, îäíîîñ³áí., óêð., 06.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Êèðèëèíêî Ãðèãîð³é 
Òèìîô³éîâè÷, 1, îäíîîñ³áí., óêð., 
11.04.1933, ãîëîä
Êèñ³ëü Êàòåðèíà Ïîë³êàðï³âíà, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 08.03.1933, íå 
âêàç.
Êîçà÷îê ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 3 
òèæ., îäíîîñ³áí., óêð., 15.09.1932, 
ñóäîìè
Êîðí³ºöü Âàñèëü Éîñèïîâè÷, 
92, îäíîîñ³áí., óêð., 14.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Êîðí³ºöü Ãàííà Âàðèâîí³âíà, 
92, îäíîîñ³áí., óêð., 09.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Êîðí³ºöü Òåòÿíà Ïàíàñ³âíà, 
95, îäíîîñ³áí., óêð., 15.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Êîø³ëü Àíòîí Àíäð³éîâè÷, 5, 
îäíîîñ³áí., óêð., 02.04.1933, ãîëîä
Êîø³ëü Ïàðàñêà ²âàí³âíà, 78, 
îäíîîñ³áí., óêð., 18.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Ëåâ÷åíêî Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷, 
2, îäíîîñ³áí., óêð., 11.03.1933, íå 
âêàç.
Ëåâ÷åíêî Òåòÿíà ²âàí³âíà, 2 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 08.03.1933, íå 
âêàç.
Ëåâ÷åíêî Õ³âðÿ Ìóñ³¿âíà, 30, 
êîëãîñïí., óêð., 22.02.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ìàêñèìåíêî ßâäîõà 
Âîëîäèìèð³âíà, 36, êîëãîñïí., 
óêð., 18.12.1932, çàõâîðþâàííÿ 
ïå÷³íêè
Íàãîãà ßâäîõà ²âàí³âíà, 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 31.08.1932, 
äèòÿ÷³ ñóäîìè
Íàçàðåíêî Âàñèëü Ëóê’ÿíîâè÷, 
28, îäíîîñ³áí., óêð., 25.03.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Íåä³ëüêî Ãàííà Âîëîäèìèð³âíà, 
22, êîëãîñïí., óêð., 12.01.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Íåòðåáà Âàñèëü 
Ìèòðîôàíîâè÷, 8, îäíîîñ³áí., 
óêð., 23.03.1933, íåäî¿äàííÿ
Íåòðåáà Ìèòðîôàí Ôåäîðîâè÷, 
39, îäíîîñ³áí., óêð., 23.03.1933, 
ãîëîä

Îëèâêî Îëüãà Êóçüì³âíà, 2 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 01.03.1933, 
äèòÿ÷³ ñóäîìè
Îíóøêî Ãàííà ²âàí³âíà, 90, 
êîëãîñïí., óêð., 16.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Ïàâåëêî Âàñèëü Àíäð³éîâè÷, 
8 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 30.01.1933, 
íåâ³äîìà
Ïàâåëêî Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, 7 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 05.09.1932, 
ñóäîìè
Ïàâåëêî Ìèõàéëî Ñåìåíîâè÷, 
50, îäíîîñ³áí., óêð., 14.03.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ïàâåëêî Ïåòðî Ñòåïàíîâè÷, 
1 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 27.03.1933, 
íåâ³äîìà
Ïàðõîìåíêî Êàë³ñòðàò 
Ç³íîâ³éîâè÷, 78, îäíîîñ³áí., óêð., 
19.01.1933, ñòàð³ñòü
Ïàðõîìåíêî Ïàðàñêà ²âàí³âíà, 
76, îäíîîñ³áí., óêð., 02.01.1933, 
ñòàð³ñòü
Ïàðõîìåíêî ßâäîõà ßê³âíà, 
11, îäíîîñ³áí., óêð., 20.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïàóê Îëåêñà Ïåòðîâè÷, 9, 
îäíîîñ³áí., óêð., 02.04.1933, ãîëîä
Ïàóê ²âàí Ôåäîðîâè÷, 7 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 06.02.1933, 
äèòÿ÷³ ñóäîìè
Ïàóê Ìàð³ÿ Ïåòð³âíà, 2, 
îäíîîñ³áí., óêð., 26.02.1933, 
íåâ³äîìà
Ïàóê Ìàð³ÿ Ôåäîð³âíà, 7, îäíî-
îñ³áí., óêð., 26.02.1933, íå âêàç.
Ïàóê Íàóì ²âàíîâè÷, 64, 
îäíîîñ³áí., óêð., 22.12.1932, 
ñòàð³ñòü
Ïàóê Îêñàíà Ôåäîð³âíà, 3, 
îäíîîñ³áí., óêð., 26.02.1933, íå 
âêàç.
Ïàóê Ïåòðî ²âàíîâè÷, 50, 
îäíîîñ³áí., óêð., 13.03.1933, ãîëîä
Ïàóê Ïåòðî Ôåäîðîâè÷, 6, 
îäíîîñ³áí., óêð., 28.02.1933, íå 
âêàç.
Ïàóê Ñåìåí Ïåòðîâè÷, 5, 
îäíîîñ³áí., óêð., 17.03.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Ïèëèïåíêî Ìèõàéëî Îëåêñ., 
3, îäíîîñ³áí., óêð., 29.03.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Ï³âóí ²âàí Ñèäîðîâè÷, 2 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 18.12.1932, 
äèòÿ÷³ ñóäîìè
Ïëîòêî ²âàí ²âàíîâè÷, 2, 
îäíîîñ³áí., óêð., 10.02.1933, 
íåâ³äîìà
Ïîïîâè÷ Ãðèãîð³é Àíòîíîâè÷, 
7 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 26.12.1932, 
äèòÿ÷³ ñóäîìè

Ïîïîâè÷ ²âàí ²âàíîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 01.09.1932, 
ñóäîìè äèòÿ÷³
Ïîïîâè÷ Êóïð³ÿí Îëåêñ³éîâè÷, 
76, îäíîîñ³áí., óêð., 20.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Ïîïîâè÷ Ëóêåð³ÿ ²âàí³âíà, 34, 
îäíîîñ³áí., óêð., 11.08.1932, àáîðò
Ïîïîâè÷ Ìàð³ÿ Ïàâë³âíà, 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 02.12.1932, ê³ð
Ïîïîâè÷ Íèê³í ²âàíîâè÷, 70, 
îäíîîñ³áí., óêð., 26.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Ïîïîâè÷ Òèõîí ªâòåéîâè÷, 75, 
îäíîîñ³áí., óêð., 18.11.1932, íå 
âêàç.
Ïðîñêóðà Àíòîí Ìèõàéëîâè÷, 
43, îäíîîñ³áí., óêð., 13.03.1933, 
ãîëîä
Ðåç³öüêà Ìàðèíà Ìèêîëà¿âíà, 
90, îäíîîñ³áí., óêð., 08.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñàâóë³é Ïàëàæêà Äåì’ÿí³âíà, 
2 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 02.04.1933, 
ãîëîä
Ñàâóë³é Òðîõèì Ñòåïàíîâè÷, 
23, îäíîîñ³áí., óêð., 01.03.1933, 
ïåðåîõîëîäæåííÿ (çàìåðç â ñòåïó)
Ñåðåäà Ïàëàæêà Âàñèë³âíà, 
75, îäíîîñ³áí., óêð., 21.01.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñòåïàøêî Ïàëàæêà Ñåðã³¿âíà, 
8 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 02.04.1933, 
ãîëîä
Ñóõîïîä Ë³ä³ÿ ²âàí³âíà, 1, ñëóæ. 
ðåë³ã.,  óêð., 26.03.1933, íåâ³äîìà
Òåðåùåíêî Ìèõàéëî 
Ìàòâ³éîâè÷, 34, êîëãîñïí., óêð., 
27.12.1932, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Òèùåíêî ßâòóõ ²âàíîâè÷, 53, 
êîëãîñïí., óêð., 29.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Õîðîëüñüêèé Ìèêîëà 
Íàçàðîâè÷, 6, îäíîîñ³áí., óêð., 
20.03.1933, íåäî¿äàííÿ
Õîðîëüñüêèé ²âàí Íàçàðîâè÷, 
7, îäíîîñ³áí., óêð., 02.03.1933, 
íåâ³äîìà
Õîðîëüñüêà Í³íà Íàçàð³âíà, 3, 
îäíîîñ³áí., óêð., 09.03.1933, íå 
âêàç.
Øåâ÷åíêî Ïðîêîï³é 
Ïàíòåë³éîâè÷, 58, îäíîîñ³áí., 
íå âêàç., 06.03.1933, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Øåâ÷åíêî Ñîô³ÿ Ïðîêîï³âíà, 12, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 07.03.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Øìàòêî Îëåêñàíäð 
Âàñèëüîâè÷, 6 ì., îäíîîñ³áí., 
óêð., 12.09.1932, ñóäîìè
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Ìåí÷èêóð³âñüêà ñ³ëüðàäà

Áàëõîâ³ò³í Âàñèëü ²âàíîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 04.02.1932, 
íåâ³äîìà
Á³ëåöüêà Ìîòðÿ Äìèòð³âíà, 
43, êîëãîñïí., óêð., 21.01.1932, 
íåâ³äîìà
Áóëãàêîâà Îëüãà Ïàâë³âíà, 
23, êîëãîñïí., óêð., 09.09.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Âëàñîâ Íèêèôîð íå âêàç., 100, 
êîëãîñïí., óêð., 30.01.1933, íå âêàç.
Âîë³ê Àííà Éîñèï³âíà, 5, 
îäíîîñ³áí., óêð., 15.02.1933, íå 
âêàç.
Âîë³ê Ï. Éîñèïîâ., 7, îäíîîñ³áí., 
óêð., 19.02.1933, íå âêàç.
Äåíèñåíêî Âàñèëü Àíäð³éîâè÷, 
73, îäíîîñ³áí., óêð., 30.01.1933, 
ñòàð³ñòü
Äåíèñåíêî ßê³â Àíäð³éîâè÷, 
63, êîëãîñïí., óêð., 21.02.1933, íå 
âêàç.
Êàëüêî Âàñèëü Âàñèëüîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 07.01.1933, 
íåâ³äîìà
Êàïëÿ Ìàð³ÿ Òèìîô³¿âíà, 28, 
îäíîîñ³áí., óêð., 17.12.1932, 
çàõâîðþâàííÿ êèøîê
Êîëüêî Îëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷, 
49, îäíîîñ³áí., óêð., 21.01.1933, 
íå âêàç.
Êîðí³ºíêî Ãðèöüêî Ìèõàéëîâè÷, 
4, îäíîîñ³áí., óêð., 07.01.1932, 
íåâ³äîìà
Ëåùåíêî Âåêëà Êàñÿí³âíà, 
48, êîëãîñïí., óêð., 21.01.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ëåùåíêî Ôåäóë Îõð³ìîâè÷, 63, 
îäíîîñ³áí., óêð., 11.02.1933, íå âêàç.
Ì³ùåíêî Ïàâëî Çàõàðîâè÷, 
63, îäíîîñ³áí., óêð., 18.01.1933, 
ñòàð³ñòü
Îíèêåíêî Ïåòðî Ñèìîíîâè÷, 34, 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.01.1933, íå 
âêàç.
Îíèê³ºíêî ². Ïåòðîâ., 7, 
îäíîîñ³áí., óêð., 21.02.1933, íå 
âêàç.

Îíèê³ºíêî Ìàð³ÿ Ï., 6, 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.02.1933, íå 
âêàç.
Ïàâëîâ Âàñèëü ²âàíîâè÷, 4, 
êîëãîñïí., óêð., 16.01.1932, 
äèôòåð³ÿ
Ïåðåäåð³é Êàòåðèíà ²âàí³âíà, 
6, êîëãîñïí., óêð., 14.02.1932, 
ñêàðëàòèíà
Ïåðåêðåñò Ãàííà Ãðèãîð³âíà, 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 30.01.1932, íå 
âêàç.
Ïåðåêðåñò Ãàííà 
Âîëîäèìèð³âíà, 3, êîëãîñïí., 
óêð., 21.01.1932, íåâ³äîìà
Ïåðåêðåñò Íàñòÿ Ñàâ³âíà, 3, 
îäíîîñ³áí., óêð., 14.02.1933, íå 
âêàç.
Ïåðåêðåñò Îêñàíà Ìàêàð³âíà, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 18.02.1933, íå 
âêàç.
Ïèðèäèð³é Õîìà Ñòåïàíîâè÷, 
67, îäíîîñ³áí., óêð., 20.01.1933, 
íå âêàç.
Ïðèéìåíêî Âàðâàðà Éîñèï³âíà, 
7, êîëãîñïí., óêð., 02.12.1932, íå 
âêàç.
Ïðèéìåíêî Ãðèãîð³é 
Êèðèëîâè÷, 5, îäíîîñ³áí., óêð., 
17.02.1933, íå âêàç.
Ïðèéìåíêî Ìèêîëà 
Ñàâåë³éîâè÷, 5, êîëãîñïí., óêð., 
17.01.1932, íåâ³äîìà
Ïðèéìåíêî Ïàëàæêà ²âàí³âíà, 
6, êîëãîñïí., óêð., 10.02.1933, 
íåâ³äîìà
Ïðèéìåíêî Ïàðàñêà Ôåäîò³âíà, 
73, îäíîîñ³áí., óêð., 09.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Ïðèéìåíêî Ôåä³ð Äìèòðîâè÷, 
25, îäíîîñ³áí., óêð., 16.02.1933, 
íå âêàç.
Ïðèéìåíêî Ôåäîðà Ìàêàð³âíà, 
90, îäíîîñ³áí., óêð., 08.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Ðóáåëü Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 6, 
êîëãîñïí., óêð., 24.01.1932, 
íåâ³äîìà

Ðóáåëü Ìèõàéëî ßêîâè÷, 3 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 17.01.1933, íå 
âêàç.
Ñàï³íà Âàðâàðà Ãðèãîð³âíà, 
63, êîëãîñïí., óêð., 09.02.1932, 
ñòàð³ñòü
Ñèìîíåíêî Íàñòÿ Ãðèãîð³âíà, 
3, îäíîîñ³áí., óêð., 16.02.1933, íå 
âêàç.
Ñîïèí ²âàí Ìåôîä³éîâè÷, 2, 
îäíîîñ³áí., óêð., 16.02.1933, íå 
âêàç.
Ñóááîòà Àëèêñ. Ìàðê., 5, 
êîëãîñïí., óêð., 04.02.1933, íå 
âêàç.
Ñóááîòà Ìàðôà Ìàðê³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 21.01.1933, íå 
âêàç.
Òèøàêîâà Ãàííà Ïèëèï³âíà, 
22, êîëãîñïí., óêð., 04.12.1932, 
ïðàâåöü
Ò³øàêîâ Ëåîíò³é Þð³éîâè÷, 3 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 21.12.1932, íå 
âêàç.
Ò³øàêîâ Îìåëÿí Ôåäîòîâè÷, 
11 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 16.12.1932, 
íåâ³äîìà
Òîëîê Ìàð³ÿ Äìèòð³âíà, 2 
òèæ., êîëãîñïí., óêð., 23.01.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Òîëî÷êî Îëåêñàíäð 
Îëåêñ³éîâè÷, 7, îäíîîñ³áí., óêð., 
31.01.1933, íåâ³äîìà
Õîäóñ Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷, 7, 
îäíîîñ³áí., óêð., 21.02.1933, íå 
âêàç.
Öèñ Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 5, 
îäíîîñ³áí., óêð., 18.01.1932, íå 
âêàç.
Öþïêî Ãðèãîð³é Âàñèëüîâè÷, 48, 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.02.1933, íå 
âêàç.
Þð÷åíêî Îëüãà Ìóñ³¿âíà, 6, 
îäíîîñ³áí., óêð., 15.01.1933, íå 
âêàç.

Ìèõàéë³âñüêà ñ³ëüðàäà

Àâðàìåíêî Ñàâà íå âêàç., 
52, êîëãîñïí., óêð., 21.03.1933, 
êðóïîçíå çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Àêèìîâ Âàñèëü Ìèêîëàéîâè÷, 
31, îäíîîñ³áí., ðîñ., 08.04.1933, 
çàïàëåííÿ î÷åðåâèíè
Àíòèïåíêî Àôàíàñ³é ªãîðîâè÷, 
34, êîëãîñïí., óêð., 28.03.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Àíòèïåíêî Êñåí³ÿ Êîð., 72, 
êîëãîñïí., óêð., 07.04.1933, íåðîçá.

Àíòèïåíêî Îðèíà ªãîð³âíà, 
39, êîëãîñïí., óêð., 24.02.1933, 
çàïàëåííÿ î÷åðåâèíè
Áåðäíèê Íèêèôîð Àíòîíîâè÷, 
38, êîëãîñïí., óêð., 11.03.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Áëîõà Êàðïî íå âêàç., 30, 
êîëãîñïí., óêð., 07.04.1933, 
çàïàëåííÿ î÷åðåâèíè
Áîíäàðåíêî Ìèêîëà 
Ñåìåíîâè÷, 8 ì., êîëãîñïí., 

íå âêàç., 28.05.1933, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Áîíäàðåíêî Ìèòðîôàí ßêîâè÷, 
23, êîëãîñïí., óêð., 13.04.1933, 
çàïàëåííÿ î÷åðåâèíè
Áðîæêî Ãðèãîð³é Ïàâëîâè÷, 
9, êîëãîñïí., óêð., 24.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áóáí³ê ²âàí ²âàíîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 13.11.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
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Áóðàê Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷, 52, 
êîëãîñïí., ðîñ., 08.02.1933, íå 
âêàç.
Âåäìèöüêèé Êëèì 
ªâäîêèìîâè÷, 40, êîëãîñïí., óêð., 
22.03.1933, çàïàëåííÿ î÷åðåâèíè
Äèòêîâñüêà Îêòÿáðèíà ²âàí³âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 18.03.1933, 
íåðîçá.
Äîí³ëåíêî Àííà íå âêàç., 100, 
êîëãîñïí., óêð., 14.02.1933, ñòàð³ñòü
Äóáèíà Âàñèëü Âàñèëüîâè÷, 
3, êîëãîñïí., óêð., 05.02.1932, 
çàñòóäà
Æàâîðîíêî Óñòèíà ßê³âíà, 44, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 02.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Çàá³ÿêà Òåòÿíà Ïåòð³âíà, 58, 
êîëãîñïí., óêð., 15.04.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Çàëîçíà Îíèñ³ÿ íå âêàç., 45, 
êîëãîñïí., óêð., 01.04.1933, 
çàïàëåííÿ î÷åðåâèíè
Çàëîçíèé Ãðèãîð³é Ìèõàéëîâè÷, 
11, êîëãîñïí., óêð., 15.04.1933, íå 
âêàç.
Çàëîçíèé Ïåòðî Ìèõàéëîâè÷, 
6, êîëãîñïí., óêð., 16.04.1933, íå 
âêàç.
Çàðåöüêèé ßê³â Ôîìè÷, 17, 
êîëãîñïí., óêð., 04.04.1933, 
çàïàëåííÿ î÷åðåâèíè
Çóñüêî Ëóêà Ìîéñåéîâè÷, 74, 
êîëãîñïí., á³ëîð., 04.08.1933, 
ñòàð³ñòü
²ùåíêî Âàëåíòèí ²îñèôîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 09.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êàõè÷êî Ãðèãîð³é ²âàíîâè÷, 
12, îäíîîñ³áí., óêð., 24.03.1933, 
çàïàëåííÿ î÷åðåâèíè
Êàõè÷êî ²âàí Àêèìîâè÷, 46, 
îäíîîñ³áí., óêð., 05.03.1933, 
çàïàëåííÿ î÷åðåâèíè 
Êàõè÷êî Ñòåïàí ²âàíîâè÷, 
íå âêàç., íå âêàç., íå âêàç., 
01.03.1933, êðóïîçíå çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Êîâàëüîâ Àôàíàñ³é íå âêàç., 
86, êîëãîñïí., ðîñ., 04.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Êîçèìèðîâ Ôåä³ð ßêîâè÷, 
62, êîëãîñïí., óêð., 21.05.1933, 
êðóïîçíå çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîðâåãèí Ïàâëî Ëàâðåíò³éîâè÷, 
41, êîëãîñïí., ðîñ., 08.03.1933, 
çàïàëåííÿ î÷åðåâèíè 
Êîñòåíêî Âàñèëü ²âàíîâè÷, 1 
äí., îäíîîñ³áí., óêð., 09.03.1933, 
íå âêàç.
Êîñòåíêî Êàòåðèíà Ãóð³¿âíà, 
62, îäíîîñ³áí., óêð., 04.03.1933, 
íåâ³äîìà

Êðèòþê Ñòàí³ñëàâ 
Îëåêñàíäðîâè÷, 1 ì., êîëãîñïí., 
óêð., 08.04.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Êó÷åðÿâèé Ìèêèòà ²âàíîâè÷, 55, 
ðîá³òí., óêð., 23.03.1933, êðóïîçíå 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëåùåíêî Âàñèëèíà Ìèõàéë³âíà, 
4, êîëãîñïí., óêð., 07.04.1933, 
çàïàëåííÿ î÷åðåâèíè
Ëåùåíêî Ëóêåð³ÿ 
Âîëîäèìèð³âíà, 45, êîëãîñïí., 
óêð., 16.06.1933, çàïàëåííÿ íèðîê
Ëåùåíêî Ìàð³ÿ Ìèõàéë³âíà, 
7, êîëãîñïí., óêð., 13.04.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ëåùåíêî Ìèõàéëî Ñåìåíîâè÷, 
43, êîëãîñïí., óêð., 21.05.1933, 
êðóïîçíå çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìàêàðîâà Óñòèíà Ãðèãîð³âíà, 
33, îäíîîñ³áí., ðîñ., 20.04.1933, 
ðîçðèâ ñåðöÿ
Ìàðòèíþê Àíàòàë³ 
Ñèëüâåñòð³âíà, 68, êîëãîñïí., 
óêð., 14.12.1932, íå âêàç.
Ìàòþõ³í Ãðèãîð³é Ãàâðèëîâè÷, 
6, êîëãîñïí., óêð., 28.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìàòþøåíêî Ïàâëî Ëåîíîâè÷, 
60, îäíîîñ³áí., óêð., 14.03.1933, 
ðîçðèâ ñåðöÿ
Ìàòÿø Àíäð³é ²ñàêîâè÷, 12, 
îäíîîñ³áí., óêð., 03.04.1933, íå 
âêàç.
Ìàòÿø Àííà ²ñàê³âíà, 9, îäíî-
îñ³áí., óêð., 04.04.1933, íå âêàç.
Ìàòÿø ²ñàê ²âàíîâè÷, 40, 
îäíîîñ³áí., óêð., 03.04.1933, íå 
âêàç.
Ìóðàâñüêà Ãàííà Õîì³âíà, 36, 
ðîá³òí., óêð., 01.05.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Íîâ³êîâ ²âàí ²âàíîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., ðîñ., 17.10.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Îãàðüîâ Ïåòðî íå âêàç., 18, 
êîëãîñïí., ðîñ., 20.03.1933, 
êðóïîçíå çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Îãàðüîâà Àííà íå âêàç., 12, 
êîëãîñïí., ðîñ., 05.05.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Îãàðüîâà Îëåíà íå âêàç., 56, 
êîëãîñïí., ðîñ., 01.05.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ïàòðèõàëêà ²âàí Ìèêîëàéîâè÷, 
18, êîëãîñïí., óêð., 02.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïåòðîâ Ìèêîëà Íèõòîä., 27, 
êîëãîñïí., ðîñ., 19.03.1933, 
êðóïîçíå çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïåòðîâ Òðîõèì ßêîâè÷, 55, 
êîëãîñïí., ðîñ., 08.03.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê

Ïèï÷åíêîâà Àíàñòàñ³ÿ 
Ïèëèï³âíà, 88, ðîá³òí., á³ëîð., 
22.04.1933, ñòàð³ñòü
Ðÿçàíîâ ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 
21, êîëãîñïí., óêð., 24.03.1933, 
çàïàëåííÿ î÷åðåâèíè 
Ñàâ÷åíêî Êàòåðèíà Ìèêîëà¿âíà, 
2, â÷èòåëü, óêð., 28.02.1933, 
çàïàëåííÿ î÷åðåâèíè 
Ñàôîíîâà Ëþñÿ Âàñèë³âíà, 1 
äí., êîëãîñïí., ðîñ., 24.11.1933, 
ìåðòâîíàðîäæåíà
Ñåìèêèí Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷, 
38, êîëãîñïí., óêð., 15.08.1932, 
ë³òó÷èé ðåâìàòèçì
Ñîñíà Äìèòðî Êóçüìè÷, 47, 
êîëãîñïí., óêð., 08.03.1933, íå 
âêàç.
Ñïèëüíà Íþðà Ôåäîð³âíà, 17, 
îäíîîñ³áí., óêð., 09.04.1933, 
çàïàëåííÿ î÷åðåâèíè 
Ñïèëüíèé Âàñèëü Ôåäîðîâè÷, 
20, îäíîîñ³áí., óêð., 19.03.1933, 
ðàïòîâà ñìåðòü
Òèòîâ Ãðèãîð³é Ëàâðåíò³éîâè÷, 
58, êîëãîñïí., ðîñ., 28.04.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Òêà÷óê Àíäð³é Ëóê’ÿíîâè÷, 
10, ðîá³òí., óêð., 09.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òêà÷óê Âîëîäèìèð Ëóêè÷, 
8, ðîá³òí., óêð., 15.04.1933, 
çàïàëåííÿ î÷åðåâèíè
Òêà÷óê Ëóêà ²âàíîâè÷, 47, 
ðîá³òí., óêð., 05.04.1933, ðàïòîâà 
ñìåðòü
Òêà÷óê Íàä³ÿ Ëóê³âíà, 3, ðîá³òí., 
óêð., 21.04.1933, çàïàëåííÿ 
î÷åðåâèíè
Ôåäîðèí Ìàòâ³é Ìàðêîâè÷, 39, 
êîëãîñïí., óêð., 28.04.1933, íå âêàç.
Ôåäîðèíà Îëåêñàíäðà 
Ïåòð³âíà, 73, êîëãîñïí., óêð., 
21.04.1933, íå âêàç.
Ôåäîðèíà Àííà Ìàðê³âíà, 37, 
êîëãîñïí., óêð., 30.04.1933, íå 
âêàç.
Ôåäîðèíà Âàðâàðà Ìàòâ³¿âíà, 
4 ì., êîëãîñïí., óêð., 01.05.1933, 
íå âêàç.
Ôåñóí ²âàí Ìàðêîâè÷, 18, 
êîëãîñïí., óêð., 29.04.1933, 
çàïàëåííÿ î÷åðåâèíè
Ôåñóíåíêî Ìàðê Ëîãâèíîâè÷, 
44, êîëãîñïí., óêð., çàïàëåííÿ 
î÷åðåâèíè
Ôåñóíåíêî Ïåòðî Ìàðêîâè÷, 
20, êîëãîñïí., óêð., 27.04.1933, 
çàïàëåííÿ î÷åðåâèíè
Ôèëèìîíîâ Ïåòðî 
Ôèëèìîíîâè÷, 44, êîëãîñïí., 
ðîñ., 06.04.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
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×åïóðêî Ìèêîëà 
Ìèòðîôàíîâè÷, 3, êîëãîñïí., íå 
âêàç., 01.05.1932, çàïàëåííÿ ì³çê³â
Øåâ÷åíêî Ãðèãîð³é Ïàâëîâè÷, 
6 ì., íå âêàç., óêð., 13.03.1932, íå 
âêàç.
Øåâ÷åíêî Ïàðàñêà íå âêàç., 
83, êîëãîñïí., óêð., 30.03.1933, 
ñòàð³ñòü

Øåðáàê Ìèêèòà Ïèëèïîâè÷, 
49, êîëãîñïí., óêð., 15.03.1933, 
êðóïîçíå çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øìàòêî Âàñèëü Àâðàìîâè÷, 
58, îäíîîñ³áí., óêð., 12.03.1933, 
çàïàëåííÿ î÷åðåâèíè
Øìàòêî Äìèòðî Âàñèëüîâè÷, 
9, íå âêàç., óêð., 08.03.1933, 
çàïàëåííÿ î÷åðåâèíè

Øìàòêî ²âàí Âàñèëüîâè÷, 12, íå 
âêàç., óêð., 05.03.1933, çàïàëåííÿ 
î÷åðåâèíè
Øìàòêî Íàä³ÿ Âàñèë³âíà, 7, íå 
âêàç., óêð., 28.02.1933, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â

Àâä³ºíêî Ïåòðî Ïåòðîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 20.03.1933, 
òóáåðêóëüîç
Àäîí³í Ïèëèï Äìèòðîâè÷, 
5, êîëãîñïí., óêð., 11.10.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Àðòåìåíêî Äìèòðî Ìóñ³éîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 11.04.1932, ê³ð
Àðòåìåíêî Ìàð³ÿ Ãðèãîð³âíà, 2, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 01.03.1932, ê³ð
Àðòåìåíêî Ìàð³ÿ Êèðèë³âíà, 
25, êîëãîñïí., óêð., 08.05.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Áàëàãóðà Ìèõàéëî 
Âîëîäèìèðîâè÷, 8 ì., êîëãîñïí., 
íå âêàç., 02.05.1932, êîíâóëüñ³¿
Áàøà Ìèêîëà Àðõèïîâè÷, 4, 
êîëãîñïí., óêð., 04.10.1933, òèô
Áàøà Îêñàíà Àðõèï³âíà, 6, 
êîëãîñïí., óêð., 08.10.1933, òèô
Áàøìàí Ïåòðî Òàðàñîâè÷, 3, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 02.02.1932, 
äèôòåð³ÿ 
Áåõòåð Ìóñ³é Ïðîêîïîâè÷, 
52, êîëãîñïí., óêð., 30.03.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Áóðëàêà Àíòîí Àë., 59, êîëãîñïí., 
óêð., 24.05.1932, ìàëÿð³ÿ
Áóðëàêà Ìàð³ÿ Ñòåïàí³âíà, 
50, êîëãîñïí., óêð., 20.05.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Áóðëàêà Ïàâëî Àíòîíîâè÷, 
15, êîëãîñïí., óêð., 10.05.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ãðàá Ç³íà¿äà Êóçüì³âíà, 4 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 01.05.1932, 
êîíâóëüñ³¿
Ãð³äàñîâ Ìèõàéëî 
Àôàíàñ³éîâè÷, 56, îäíîîñ³áí., 
ðîñ., 13.02.1933, ïðîíîñ
Ãóñàê Âàñèëü Îëåêñàíäðîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 14.12.1932, 
ê³ð
Ä³äåíêî Âàëåíòèíà ªãîð³âíà, 
10, îäíîîñ³áí., óêð., 22.06.1933, 
õâîðîáà øëóíêà
Ä³äåíêî Â³ðà ªãîð³âíà, 2, 
îäíîîñ³áí., óêð., 22.05.1933, 
õâîðîáà øëóíêà
Ä³äåíêî Ãàøêà ªãîð³âíà, 8, 
îäíîîñ³áí., óêð., 19.05.1933, 
õâîðîáà øëóíêà

Ä³äåíêî ²âàí ªãîðîâè÷, 14, 
îäíîîñ³áí., óêð., 19.06.1933, 
õâîðîáà øëóíêà
Ä³äåíêî Ëþáîâ ªãîð³âíà, 2, 
îäíîîñ³áí., óêð., 13.06.1933, 
õâîðîáà øëóíêà
Äìèòð³ºâ Ãðèöüêî ²âàíîâè÷, 
9, êîëãîñïí., óêð., 04.05.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Äìèòð³ºâ Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 18.08.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Äìèòð³ºâ Ïàâëî ²âàíîâè÷, 
7, êîëãîñïí., óêð., 15.08.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Äîìáðîâñüêà Îëåêñàíäðà 
Ìèõàéë³âíà, 10, êîëãîñïí., óêð., 
10.03.1933, õâîðîáà øëóíêà
Äîìáðîâñüêà Ìàð³ÿ 
Ìèõàéë³âíà, 7, êîëãîñïí., óêð., 
02.03.1933, õâîðîáà øëóíêà
Äîìáðîâñüêà Íàä³ÿ 
Ìèõàéë³âíà, 1, êîëãîñïí., óêð., 
01.03.1933, êîíâóëüñ³¿
Äîìáðîâñüêà Îëüãà 
Ìèõàéë³âíà, 13, êîëãîñïí., óêð., 
27.03.1933, õâîðîáà øëóíêà
Äîìáðîâñüêèé Âîëîäèìèð 
Ìèõàéëîâè÷, 4, êîëãîñïí., 
óêð., 10.03.1933, õâîðîáà 
øëóíêà
Äîìáðîâñüêèé Ìèõàéëî 
Ïåòðîâè÷, 38, êîëãîñïí., óêð., 
23.03.1933, õâîðîáà øëóíêà
ªðåìåíêî Ãðèöüêî Ìèêèòîâè÷, 
3, êîëãîñïí., óêð., 01.07.1933, 
íåäî¿äàííÿ
ªðåìåíêî Õðèñòÿ Äàíèë³âíà, 
52, êîëãîñïí., íå âêàç., 26.01.1932, 
ïîðîê ñåðöÿ
Æåðîíê³í Äìèòðî Êèðèëîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 06.03.1933, 
êîêëþø
Æóê Ãðèöüêî Äåíèñîâè÷, 8, 
êîëãîñïí., óêð., 20.05.1933, 
õâîðîáà øëóíêà
Æóê Ãðèöüêî Äåíèñîâè÷, 9, 
îäíîîñ³áí., óêð., 28.04.1933, 
õâîðîáà øëóíêà
Æóê Ïð³ñüêà Ïåòð³âíà, 56, 
êîëãîñïí., óêð., 15.05.1933, 
õâîðîáà øëóíêà

Çàðþòÿ ²âàí Òèõîíîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 01.04.1933, 
õâîðîáà øëóíêà
Çåíîâ Â³êòîð Ìèêîëàéîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 16.05.1932, ê³ð
Êàëàáóõ Â³ðà Ïåòð³âíà, 6, 
êîëãîñïí., óêð., 02.05.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Êàëàáóõ Êàòðÿ Ïåòð³âíà, 4, 
êîëãîñïí., óêð., 08.05.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Êàëàáóõ Ìàð³ÿ Äàíèë³âíà, 4, 
îäíîîñ³áí., óêð., 18.05.1933, ãîëîä
Êàëàáóõ Í³íà Äàíèë³âíà, 6, 
îäíîîñ³áí., óêð., 18.05.1933, ãîëîä
Êàëàáóõ Ïåòðî Ëîãâèíîâè÷, 
40, êîëãîñïí., óêð., 24.04.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êàëàáóõ Óñòèíà Õðèñàí³âíà, 37, 
îäíîîñ³áí., óêð., 16.05.1933, ãîëîä
Êàëèòà Ñòåïàí Äåì’ÿíîâè÷, 
66, êîëãîñïí., óêð., 23.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Êàìåíºâà Â³ðà Ïåòð³âíà, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 06.03.1933, 
ñêàðëàòèíà
Êàñÿðóì Ë³ä³ÿ ²âàí³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 15.07.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Êàñÿðóì Ôåä³ð ªâòåéîâè÷, 47, 
êîëãîñïí., óêð., 08.03.1933, ãîëîä
Êàöèëî Ïåòðî Âàñèëüîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 06.04.1933, 
ñêàðëàòèíà
Êîëîì³é÷óê ßâäîõà Ñåðã³¿âíà, 
32, îäíîîñ³áí., óêð., 06.04.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êîíîâàëîâ ²ëëÿ Àíäð³éîâè÷, 
28, êîëãîñïí., ðîñ., 02.06.1932, 
òóáåðêóëüîç
Êîíîâàëîâà Îëåíà ²ëë³âíà, 1, 
êîëãîñïí., ðîñ., 03.06.1932, íå 
âêàç.
Êîðîëü Ìàêñèì Ìàêñèìîâè÷, 
43, êîëãîñïí., óêð., 20.06.1933, 
ãîëîä
Êîøîâà Ïàëàæêà Àíòîí³âíà, 
34, êîëãîñïí., óêð., 01.07.1932, 
îïåðàö³ÿ
Êðàâ÷åíêî Îëåêñàíäð 
Îëåêñàíäðîâè÷, 49, îäíîîñ³áí., 
óêð., 06.03.1933, ãîëîä

Ìóñ³¿âñüêà ñ³ëüðàäà
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Êðàâ÷åíêî Âàñèëü 
Îëåêñàíäðîâè÷, 6, îäíîîñ³áí., 
óêð., 21.03.1933, ãîëîä
Êðàâ÷åíêî Âîëîäèìèð 
Âåíåäèêòîâè÷, 50, îäíîîñ³áí., 
óêð., 03.03.1933, ïðîíîñ
Êðàâ÷åíêî Äìèòðî Îëåêñàíä-
ðîâè÷, 22, êîëãîñïí., óêð., 
01.10.1932, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êðàâ÷åíêî ²âàí 
Âîëîäèìèðîâè÷, 7, îäíîîñ³áí., 
óêð., 14.03.1933, ïðîíîñ
Êðàâ÷åíêî Ìàð³ÿ 
Îëåêñàíäð³âíà, 8, îäíîîñ³áí., 
óêð., 15.03.1933, ãîëîä
Êðàâ÷åíêî Ìèêîëà 
Âîëîäèìèðîâè÷, 5, îäíîîñ³áí., 
óêð., 24.04.1933, õâîðîáà øëóíêà
Êðàâ÷åíêî Òåòÿíà Íåñòîð³âíà, 
46, îäíîîñ³áí., óêð., 03.03.1933, 
ãîëîä
Êðàâ÷åíêî ßê³â 
Âîëîäèìèðîâè÷, 14, îäíîîñ³áí., 
óêð., 24.04.1933, õâîðîáà øëóíêà
Êðèâêî Ìàð³ÿ Ñåìåí³âíà, 6, 
êîëãîñïí., óêð., 01.07.1933, ãîëîä
Ëàâðèíåíêî Íàä³ÿ ²âàí³âíà, 
11 ì., êîëãîñïí., óêð., 25.05.1932, 
ïàðàë³÷
Ëàâð³íåíêî Âàñèëü ²âàíîâè÷, 
7, îäíîîñ³áí., óêð., 15.07.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëàâð³íåíêî ßâäîõà ²âàí³âíà, 
63, îäíîîñ³áí., óêð., 10.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Ëîáà÷ Â³ðà Ïàâë³âíà, 4, 
îäíîîñ³áí., óêð., 18.06.1933, ãîëîä
Ëîáà÷ Ïàâëî Êóçüìè÷, 28, 
îäíîîñ³áí., óêð., 17.04.1933, ãîëîä
Ëîñåâñüêèé Ïåòðî Ïîòàïîâè÷, 
3, êîëãîñïí., óêð., 24.03.1933, 
ñêàðëàòèíà
Ëþê’ÿíåíêî Îëåêñàíäðà 
ßêèì³âíà, 4, êîëãîñïí., óêð., 
02.06.1932, ïðàâåöü
Ëÿøåíêî ßâäîõà ªâñ³¿âíà, 60, 
îäíîîñ³áí., óêð., 01.03.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ëÿøêî Ãðèöüêî Òðîõèìîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 19.10.1932, 
äèôòåð³ÿ 
Ìàëîâè÷êî ²âàí Îïàíàñîâè÷, 
5, îäíîîñ³áí., óêð., 30.07.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Ìàëîâè÷êî Ïàíàñ Ïåòðîâè÷, 
33, îäíîîñ³áí., óêð., 23.04.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Ìàíäèê Ôåä³ð ²âàíîâè÷, 80, 
êîëãîñïí., óêð., 16.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Ìàðòèíîâ Îëåêñà Íåñòîðîâè÷, 
5, îäíîîñ³áí., óêð., 23.04.1932, 
ìàëÿð³ÿ

Ìàðóíè÷ Âàñèëü Ãðèãîðîâè÷, 7, 
êîëãîñïí., óêð., 26.04.1933, ãîëîä
Ìàðóíè÷ ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 16.04.1933, ãîëîä
Ìàðóíè÷ Îëåêñàíäðà 
Ãðèãîð³âíà, 5, êîëãîñïí., óêð., 
23.04.1933, ãîëîä
Ìàð÷åíêî Ìàð³ÿ Ìèí³âíà, 
6, êîëãîñïí., óêð., 15.04.1933, 
õâîðîáà øëóíêà
Ìàð÷åíêî Íàñòÿ Ìèí³âíà, 
4, êîëãîñïí., óêð., 05.04.1933, 
õâîðîáà øëóíêà
Ìàñëîâà Í³íà Âàñèë³âíà, 25 
äí., îäíîîñ³áí., óêð., 20.09.1932, 
êîíâóëüñ³¿
Ì³ðîøíèê Ãàííà Ñàâ³âíà, 8, 
îäíîîñ³áí., óêð., 12.10.1932, 
ñêàðëàòèíà
Ìèòîøåé ²âàí Ñåìåíîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 05.10.1933, 
êîíâóëüñ³¿
Ìîëèáîãà Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 7, 
êîëãîñïí., óêð., 02.07.1933, ãîëîä
Íàçàðåíêî Êàòðÿ Íèêîí³âíà, 
27, êîëãîñïí., óêð., 08.09.1932, 
âèðàçêà øëóíêà
Íàçàðåíêî Êëàâà Ìèêîëà¿âíà, 
10 ì., êîëãîñïí., óêð., 08.03.1932, 
êîíâóëüñ³¿
Íàçàðåíêî Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 7, 
îäíîîñ³áí., óêð., 26.03.1933, 
ñêàðëàòèíà
Íàçàðåíêî Ìàð³ÿ Òèìîô³¿âíà, 
3 ì., êîëãîñïí., óêð., 04.06.1932, 
êîíâóëüñ³¿
Íàçàðåíêî Íàä³ÿ ²âàí³âíà, 4 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 02.11.1932, 
êîíâóëüñ³¿
Íàçàðåíêî Òåòÿíà ²âàí³âíà, 
5, îäíîîñ³áí., óêð., 07.03.1933, 
ñêàðëàòèíà
Íàéäåí Âàñèëü Ðîìàíîâè÷, 
3, êîëãîñïí., óêð., 15.06.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Íàéäåíà Ãàííà Ðîìàí³âíà, 
5, êîëãîñïí., óêð., 10.07.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Íàéäåíà ßðèíà Ðîìàí³âíà, 
7, êîëãîñïí., óêð., 05.07.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Íàðîæíèé Ìèõàéëî Ïàâëîâè÷, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 16.05.1933, ñóõîòè
Íàóìåíêî Íàä³ÿ ²âàí³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 20.03.1933, òèô
Íåä³ëüêà Ìàðêî Òåðåíò³éîâè÷, 
66, êîëãîñïí., óêð., 11.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Íåä³ëüêî Ãðèöüêî Îñòàïîâè÷, 8, 
îäíîîñ³áí., óêð., 02.07.1933, ãîëîä
Íåä³ëüêî Ìèêîëà Ãðèãîðîâè÷, 
1 ì., êîëãîñïí., íå âêàç., 
15.01.1932, êîíâóëüñ³¿

Íîâ³êîâ Âàñèëü Ôåäîðîâè÷, 
85, îäíîîñ³áí., óêð., 16.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Îâ÷àð Âàñèëü Äåíèñîâè÷, 
5, êîëãîñïí., óêð., 18.03.1933, 
õâîðîáà øëóíêà
Îâ÷àð ßâäîõà Äåíèñ³âíà, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 11.03.1933, 
òóáåðêóëüîç
Îâ÷àð ²âàí ²âàíîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 20.05.1933, ãîëîä
Îâ÷àð ²âàí Äåíèñîâè÷, 7, 
êîëãîñïí., óêð., 26.03.1933, 
õâîðîáà øëóíêà
Îâ÷àð Ïàâëî Çàõàðîâè÷, 65, 
îäíîîñ³áí., óêð., 07.11.1932, ìàëÿð³ÿ
Îë³éíèê Íèêèôîð Àâðàìîâè÷, 
18, êîëãîñïí., óêð., 11.05.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Îë³ô³ðåíêî ²âàí Ëàâð³íîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 27.03.1933, 
õâîðîáà øëóíêà
Îë³ô³ðåíêî Îäàðêà Ëàâð³í³âíà, 
10, êîëãîñïí., óêð., 23.03.1933, 
õâîðîáà øëóíêà
Îñòàïåíêî Ïèëèï Ïåòðîâè÷, 
54, êîëãîñïí., óêð., 20.02.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Ïàðõîìåíêî Âàñèëü ²âàíîâè÷, 
7, îäíîîñ³áí., óêð., 05.05.1933, 
ïðîíîñ
Ïàðõîìåíêî ²âàí ²âàíîâè÷, 
13, îäíîîñ³áí., óêð., 01.05.1933, 
ïðîíîñ
Ïàðõîìåíêî ²âàí Ìàðê³ÿíîâè÷, 
30, îäíîîñ³áí., óêð., 15.05.1933, òèô
Ïàðõîìåíêî Êàòðÿ Ïåòð³âíà, 
6, îäíîîñ³áí., óêð., 01.05.1933, 
ïðîíîñ
Ïåòðåíêî Âîëîäèìèð 
Ìåôîä³éîâè÷, 4, êîëãîñïí., íå 
âêàç., 01.02.1932, ãðèï
Ïåòüêî Ãàííà Ñåìåí³âíà, 68, 
îäíîîñ³áí., óêð., 10.08.1933, 
ñòàð³ñòü
Ï³äòåïà Âàñèëü Ñåìåíîâè÷, 
6, îäíîîñ³áí., óêð., 08.03.1933, 
õâîðîáà øëóíêà
Ï³äòåïà Ïåòðî ßêîâè÷, 2, 
îäíîîñ³áí., óêð., 09.05.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Ï³äòåïà Ïåòðî Ñåìåíîâè÷, 
5, îäíîîñ³áí., óêð., 28.03.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ï³äòåïà ßê³â Ñòåïàíîâè÷, 33, 
îäíîîñ³áí., óêð., 29.05.1933, 
õâîðîáà øëóíêà
Ïîëîâèíåöü ßâäîõà 
Ìèõàéë³âíà, 80, îäíîîñ³áí., óêð., 
12.04.1933, ñòàð³ñòü
Ïîëüñüêà Îäàðêà ²âàí³âíà, 
43, êîëãîñïí., óêð., 23.04.1933, 
õâîðîáà øëóíêà
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Ïîëüñüêèé Ìàêñèì Íàóìîâè÷, 
45, êîëãîñïí., óêð., 07.05.1933, 
ãîëîä
Ïîïîâåíêî Ãàííà Ëóê³âíà, 42, 
îäíîîñ³áí., óêð., 12.05.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ïîïðàâêà Íàòàëêà Ïàâë³âíà, 
32, êîëãîñïí., óêð., 01.05.1933, 
õâîðîáà øëóíêà
Ïîïðàâêà ßâäîõà Ìèòð³âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 25.04.1933, 
ïðîíîñ
Ïðèùåïà Âàëåíòèí Ìèêèòîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 10.06.1933, 
ïðîíîñ
Ïðèùåïà Çîÿ Ãðèãîð³âíà, 11, 
îäíîîñ³áí., óêð., 08.04.1933, 
õâîðîáà øëóíêà
Ïðèùåïà ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 
15, îäíîîñ³áí., óêð., 08.04.1933, 
õâîðîáà øëóíêà
Ïðèùåïà Ìàð³ÿ Ãðèãîð³âíà, 
4, îäíîîñ³áí., óêð., 09.06.1933, 
õâîðîáà øëóíêà
Ïðèùåïà Í³íà Ãðèãîð³âíà, 8, 
îäíîîñ³áí., óêð., 15.04.1933, 
õâîðîáà øëóíêà
Ïðèùåïà Îëåêñàíäðà 
Ãðèãîð³âíà, 17, îäíîîñ³áí., óêð., 
10.06.1933, õâîðîáà øëóíêà
Ïðèùåïà Ðà¿ñà Ãðèãîð³âíà, 
7, îäíîîñ³áí., óêð., 05.04.1933, 
õâîðîáà øëóíêà
Ïðèùåïà Ñòåïàí Ãðèãîðîâè÷, 
9, îäíîîñ³áí., óêð., 10.04.1933, 
õâîðîáà øëóíêà
Ïðîçîð Âàðâàðà Ìèêèò³âíà, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 04.04.1933, ãîëîä
Ïðîçîð Âàñèëü Ìèêèòîâè÷, 
7, êîëãîñïí., óêð., 06.04.1933, 
ãîëîä
Ïðîçîð Ãàííà Ìèêèò³âíà, 16, 
êîëãîñïí., óêð., 26.05.1933, ãîëîä
Ïðîçîð Ïàëàæêà Ìèêèò³âíà, 18, 
êîëãîñïí., óêð., 23.03.1933, ãîëîä
Ðåçèöüêèé Àíàòîë³é ²âàíîâè÷, 
10 ì., êîëãîñïí., íå âêàç., 
11.03.1932, ñêàðëàòèíà
Ðîãîâàÿ Ìàð³ÿ Ãàâðèë³âíà, 
8, êîëãîñïí., óêð., 30.04.1933, 
õâîðîáà øëóíêà
Ðîãîâàÿ Íàä³ÿ Ãàâðèë³âíà, 
3, êîëãîñïí., óêð., 04.05.1933, 
õâîðîáà øëóíêà
Ðîãîâèé Âàñèëü Ãàâðèëîâè÷, 
6, êîëãîñïí., óêð., 02.05.1933, 
õâîðîáà øëóíêà
Ðîãîâèé ²âàí Ãàâðèëîâè÷, 
7 ì., êîëãîñïí., óêð., 07.05.1933, 
õâîðîáà øëóíêà
Ðîãîâèé Ïàâëî Êóçüìè÷, 22, 
îäíîîñ³áí., óêð., 07.04.1933, 
íàòóãà â ðîáîò³

Ðîìàíåíêî Ïàðàñêà ²âàí³âíà, 
84, êîëãîñïí., óêð., 14.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Ðîìàíüêî Äìèòðî 
Îëåêñàíäðîâè÷, 10, îäíîîñ³áí., 
óêð., 31.03.1933, ñêàðëàòèíà
Ñàìîäºëîâ Âàñèëü Ãðèãîðîâè÷, 
5, êîëãîñïí., óêð., 04.04.1933, 
õâîðîáà øëóíêà
Ñàìîäºëîâ Ãðèöüêî 
Òðîõèìîâè÷, 63, êîëãîñïí., ðîñ., 
25.03.1933, ñòàð³ñòü
Ñàïàëºâ Àíòîí Àðòåìîâè÷, 
25, îäíîîñ³áí., óêð., 02.05.1933, 
ðåâìàòèçì
Ñåëþê Íàñòÿ Ãîðä³¿âíà, 50, 
êîëãîñïí., óêð., 11.05.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Ñåëþêîâ Àíäð³é ²âàíîâè÷, 
5, êîëãîñïí., óêð., 25.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñåëþêîâ Â³êòîð ²âàíîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 15.03.1933, êîêëþø
Ñåëþêîâ ²âàí Ãàâðèëîâè÷, 
45, êîëãîñïí., óêð., 28.03.1933, 
õâîðîáà øëóíêà
Ñåëþêîâ Ïðîê³ï Äìèòðîâè÷, 
18, êîëãîñïí., óêð., 25.12.1932, 
ïðîíîñ
Ñåëþêîâà Ç³íà¿äà ²âàí³âíà, 
8, êîëãîñïí., óêð., 03.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñåðáàé ²âàí Âàñèëüîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 17.05.1933, ïðîíîñ
Ñåðåäà Ëþáîâ Ìèõàéë³âíà, 
6 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 23.05.1933, 
ïðîíîñ
Ñåðåäà Ëþáîâ Ìèõàéë³âíà, 
5 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 11.04.1933, 
ïðîíîñ
Ñåðåäà Ìèêîëà Ìèõàéëîâè÷, 
4, îäíîîñ³áí., óêð., 07.04.1933, 
õâîðîáà øëóíêà
Ñåðåäà Ìèõàéëî Ïåòðîâè÷, 
45, îäíîîñ³áí., óêð., 07.05.1933, 
âèðàçêà øëóíêà
Ñåðåäà Ïåòðî Ìèõàéëîâè÷, 8, 
îäíîîñ³áí., óêð., 17.05.1933, ãîëîä
Ñåðèê Îëåêñàíäð Âàñèëüîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 20.03.1933, 
õâîðîáà øëóíêà
Ñëåðàõîâñüêèé Òèì³ø 
Âàñèëüîâè÷, 58, êîëãîñïí., óêð., 
08.06.1932, çàïàëåííÿ íèðîê
Ñëèùåíêî (Ñìèùåíêî) 
Âàëåíòèíà Òðîõèì³âíà, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 02.12.1932, îï³ê
Ñîëîìêà Â³êòîð Äåíèñîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 17.05.1933, 
ïðîíîñ
Ñîëîìêà Äåíèñ ²îñèïîâè÷, 
28, êîëãîñïí., óêð., 29.04.1933, 
õâîðîáà øëóíêà

Ñîëîìêà Ìèêîëà Äåíèñîâè÷, 
4, êîëãîñïí., óêð., 05.05.1933, 
ïðîíîñ
Ñîëîìêà Ìèõàéëî Äåíèñîâè÷, 
8, êîëãîñïí., óêð., 03.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñîëîìêà Í³íà Äåíèñ³âíà, 6, 
êîëãîñïí., óêð., 07.05.1933, 
õâîðîáà øëóíêà
Ñòàöåíêî Ê³íäðàò Ïðîêîïîâè÷, 
63, êîëãîñïí., óêð., 09.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñòàöåíêî Ëàçàð 
Îëåêñàíäðîâè÷, 22, îäíîîñ³áí., 
óêð., 23.10.1932, òóáåðêóëüîç 
ëåãåí³â
Ñòåïàíåíêî Ìåëàíêà Àíäð³¿âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 18.03.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñòåïàøêî ²âàí ßêîâè÷, 39, 
êîëãîñïí., óêð., 13.05.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ñòåïàøêî Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 5, 
êîëãîñïí., óêð., 16.05.1933, ãîëîä
Ñòåïàøêî Íàñòÿ ²âàí³âíà, 8, 
êîëãîñïí., óêð., 15.05.1933, ãîëîä
Ñóêà÷ Ãàðàñèì Êîíñòÿíòèíîâè÷, 
64, êîëãîñïí., óêð., 15.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Òàðàí Ìàð³ÿ Òðîõèì³âíà, 1, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 01.03.1932, ê³ð
Òêà÷åíêî Àíäð³é Ãðèãîðîâè÷, 
6, êîëãîñïí., óêð., 20.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òêà÷åíêî Â³êòîð Ãðèãîðîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 15.05.1933, 
ïðîíîñ
Òêà÷åíêî Ãðèöüêî Ôåäîðîâè÷, 
28, êîëãîñïí., óêð., 01.05.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Òðîíü Êîñòü Ñåìåíîâè÷, 10 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 21.03.1933, òèô
Òðþõàí Àíäð³é Ïàâëîâè÷, 14, 
êîëãîñïí., óêð., 05.05.1933, ãîëîä
Òðþõàí Ãàííà Ñòåïàí³âíà, 44, 
êîëãîñïí., óêð., 05.04.1933, ãîëîä
Òðþõàí Ãðèöüêî Ïàâëîâè÷, 9, 
êîëãîñïí., óêð., 29.03.1933, ãîëîä
Òðþõàí ²âàí Ïàâëîâè÷, 12, 
êîëãîñïí., óêð., 22.03.1933, ãîëîä
Òðþõàí Ìàð³ÿ Ïàíòåë³¿âíà, 1, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 15.01.1932, 
êîíâóëüñ³¿
Òðþõàí Ìàðôà Àïîëëîí³âíà, 
68, êîëãîñïí., óêð., 18.07.1933, 
ñòàð³ñòü
Òðþõàí Ìèêîëà Ïàâëîâè÷, 6, 
êîëãîñïí., óêð., 16.03.1933, ãîëîä
Ô³öóê Ðà¿ñà Ìèêîëà¿âíà, 5 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 13.08.1932, 
êîíâóëüñ³¿
Õèòóí Äåìèä Äìèòðîâè÷, 46, 
êîëãîñïí., óêð., 15.05.1933, ãîëîä
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Õèòóí Ôåäîò Òèìîô³éîâè÷, 
33, êîëãîñïí., óêð., 23.09.1932, 
îïåðàö³ÿ
Õîäóñ Âàñèëü Ìàðêîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 01.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Õîäóñ Ìàðêî Ãíàòîâè÷, 31, 
êîëãîñïí., óêð., 16.08.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
×åïóðíà Êàòðÿ Þë³àí³âíà, 2 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 18.03.1933, 
êîíâóëüñ³¿
×åðíÿê Ìèêîëà Àðòåìîâè÷, 
6, êîëãîñïí., óêð., 12.05.1933, 
ïðîíîñ
×åðíÿê íå âêàç. Àðòåìîâè÷, 5, 
êîëãîñïí., óêð., 28.05.1933, ãîëîä
×åðíÿê Ñòåïàí Àðòåìîâè÷, 
8, êîëãîñïí., óêð., 24.06.1932, 
ìàëÿð³ÿ

×èñòèêîâ Âàñèëü Êóçüìè÷, 5, 
îäíîîñ³áí., óêð., 21.05.1933, ãîëîä
×èñòèêîâ Ìèõàéëî Êóçüìè÷, 7, 
îäíîîñ³áí., óêð., 19.05.1933, ãîëîä
Øàëàáàé Ãàííà Òèìîô³¿âíà, 15, 
îäíîîñ³áí., óêð., 16.05.1933, ãîëîä
Øàëàáàé ²âàí Òèìîô³éîâè÷, 
10, îäíîîñ³áí., óêð., 04.05.1933, 
õâîðîáà øëóíêà
Øàëàáàé Ëþáîâ Òèìîô³¿âíà, 9, 
îäíîîñ³áí., óêð., 13.05.1933, ãîëîä
Øàëàáàé Ìàð³ÿ Òèìîô³¿âíà, 
13, îäíîîñ³áí., óêð., 19.04.1933, 
õâîðîáà øëóíêà
Øàëàáàé Òèìîõà ²âàíîâè÷, 
47, îäíîîñ³áí., óêð., 07.05.1933, 
õâîðîáà øëóíêà
Øèÿí ßâäîõà Òèò³âíà, 59, 
îäíîîñ³áí., óêð., 05.05.1933, êàòàð 
øëóíêà

Øê³íäåð Âàñèëü Þõðåìîâè÷, 
11, êîëãîñïí., óêð., 25.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øê³íäåð Ìàð³ÿ Þõðåì³âíà, 7, 
êîëãîñïí., óêð., 29.03.1933, òèô
Ùåðáàíü Êëàâà Ìèõàéë³âíà, 3 
òèæ., êîëãîñïí., óêð., 06.10.1933, 
êîíâóëüñ³¿
ßêîâåíêî Ãðèöüêî Äåíèñîâè÷, 
3, êîëãîñïí., óêð., 21.06.1933, 
õâîðîáà øëóíêà
ßêîâåíêî Ìàðôà Äåíèñ³âíà, 2 
òèæ., êîëãîñïí., óêð., 05.11.1932, 
îï³ê
ßêîâåíêî Íàòàëêà Ìèêîëà¿âíà, 
31, êîëãîñïí., óêð., 29.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
ßðîñëàâñüêà Ãàííà Âàñèë³âíà, 
46, êîëãîñïí., óêð., 23.08.1932, 
àïåíäèöèò

Íîâî³âàí³âñüêà ñ³ëüðàäà

Á³ëêà Ãàííà ²âàí³âíà, 19, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 14.01.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Á³ëêà Îëåêñàíäð Þõèìîâè÷, 
4, êîëãîñïí., óêð., 31.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãàãîëåíêî Ñåìåí Þõèìîâè÷, 68, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 01.04.1932, 
ñòàð³ñòü
Ãíàòêî Ìèêîëà Àíòîíîâè÷, 
2 ì., êîëãîñïí., óêð., 20.06.1932, 
êâîëîíàðîäæåíèé
Ãîãîëåíêî Áîðèñ Îíèñèìîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 11.11.1932, 
äèôòåð³ÿ 
Ãîãîëåíêî Ãðèöüêî ²âàíîâè÷, 
3, êîëãîñïí., óêð., 15.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãîãîëåíêî ²âàí Ïàâëîâè÷, 
28, êîëãîñïí., óêð., 02.09.1932, 
òóáåðêóëüîç

Ãîãîëåíêî Ìàðôà Õàðèòîí³âíà, 
45, êîëãîñïí., óêð., 13.07.1932, 
òÿæê³ ïîëîãè
Ãîãîëåíêî Ïåòðî Äåíèñîâè÷, 
1 ì., êîëãîñïí., óêð., 03.08.1932, 
êâîëîíàðîäæåíèé
Çëà Îëåíà Þõèì³âíà, 46, 
êîëãîñïí., óêð., 30.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êàâòóí Ïåëàãåÿ Ñåìåí³âíà, 
4, êîëãîñïí., óêð., 22.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êàçà÷åíêî Îëåêñàíäðà 
Ìèðîí³âíà, 55, íå âêàç., íå âêàç., 
17.04.1932, òóáåðêóëüîç
Êàñüÿíåíêî Íàòàëêà ßê³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 03.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîâàëåíêî Ïóä Ìèêîëàéîâè÷, 
77, êîëãîñïí., íå âêàç., 11.03.1932, 
ñòàð³ñòü

Ëàçóðåíêî Âàðôîëîì³é 
Ñåìåíîâè÷, 74, êîëãîñïí., óêð., 
02.11.1932, ñòàð³ñòü
Ëåâ÷åíêî Âàëåíòèíà 
Ôåäîð³âíà, 2 òèæ., ñëóæá., óêð., 
15.09.1932, êâîëîíàðîäæåíà
Ëèâàäà Ãàííà Ãðèãîð³âíà, 
5 ì., êîëãîñïí., óêð., 12.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ðîãîâèé Õàðèòîí ²âàíîâè÷, 
67, êîëãîñïí., óêð., 08.09.1932, 
ñòàð³ñòü
Ñèäîðåíêî Âàñèëü Ñåìåíîâè÷, 
53, êîëãîñïí., óêð., 29.06.1932, 
òÿæê³ ïîáî¿ íåâ³äîìèõ çëîä³¿â
Ñèí÷åíêî Ëþäìèëà Ïðîõîð³âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 18.07.1932, íå 
âêàç.
Õè÷êî ßâäîõà Ìèõàéë³âíà, 
67, êîëãîñïí., óêð., 31.10.1932, 
ñòàð³ñòü

Íîâîîëåêñàíäð³âñüêà ñ³ëüðàäà

Àêèí÷èí Ôåäîò Ìèòðîâè÷, 66, 
êîëãîñïí., ðîñ., 02.04.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Àðòåìîâ Ãðèãîð³é Ïåòðîâè÷, 10, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 06.04.1933, íå 
âêàç.
Àðòåìîâ Äìèòðî Ïåòðîâè÷, 42, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 12.04.1933, íå 
âêàç.
Àðòåìîâ Ìèêîëà Ïåòðîâè÷, 8, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 10.06.1933, íå 
âêàç.
Àðòåìîâ Îëåêñ³é Êà(?), 40, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 16.06.1933, íå 
âêàç.
Àðòåìîâà Âàðâàðà Ïåòð³âíà, 6, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 01.04.1933, íå 
âêàç.

Áàáàí³í Êèðèëî Âàñèëüîâè÷, 
72, êîëãîñïí., ðîñ., 25.12.1932, íå 
âêàç.
Áàáàí³íà Ëóêåð³ÿ Ïîë³êàðï³âíà, 
72, êîëãîñïí., ðîñ., 19.12.1932, íå 
âêàç.
Áàøóê Àíäð³é Ìèêîëàéîâè÷, 7, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 15.03.1933, íå 
âêàç.
Áàøóê Âàñèëü Ìèêîëàéîâè÷, 
15, êîëãîñïí., ðîñ., 03.05.1933, íå 
âêàç.
Áàøóê Ãðèãîð³é Ìèêîëàéîâè÷, 
4, îäíîîñ³áí., ðîñ., 15.03.1933, íå 
âêàç.
Áàøóê ªãîð Ìèêîëàéîâè÷, 1, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 08.02.1933, íå 
âêàç.

Áàøóê ²âàí Ìèêîëàéîâè÷, 12, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 09.03.1933, íå 
âêàç.
Áàøóê Ìèêîëà Êóçüìè÷, 42, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 09.03.1933, íå 
âêàç.
Áàøóê Ìèõàéëî Êóçüìè÷, 34, 
êîëãîñïí., ðîñ., 06.05.1933, íå 
âêàç.
Áàøóê Ïàâëî Ìèêîëàéîâè÷, 10, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 17.03.1933, íå 
âêàç.
Áàøóê Òèìîô³é Ôîò³éîâè÷, 49, 
êîëãîñïí., ðîñ., 03.05.1933, íå 
âêàç.
Áàøóê Ôîò³é ²âàíîâè÷, 72, 
êîëãîñïí., ðîñ., 20.01.1933, íå 
âêàç.
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Áåçñîíîâ ²âàí ßêèìîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., ðîñ., 05.05.1933, íå 
âêàç.
Á³ëåöüêà Ìàð³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 4, 
êîëãîñïí., ðîñ., 26.05.1933, íå 
âêàç.
Áåëèêîâ Âàñèëü Âàñèëüîâè÷, 
5, îäíîîñ³áí., ðîñ., 06.03.1933, 
çàïàëåííÿ
Áîâêóí Äìèòðî ªôèìîâè÷, 55, 
êîëãîñïí., ðîñ., 01.05.1933, íå 
âêàç.
Áîâêóí Êîñòÿ Ñòåïàíîâè÷, 65, 
êîëãîñïí., ðîñ., 29.05.1933, íå 
âêàç.
Áîâêóí Íàä³ÿ Äìèòð³âíà, 15, 
êîëãîñïí., ðîñ., 23.06.1933, íå 
âêàç.
Áîâêóí Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 1, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 28.05.1933, íå 
âêàç.
Áîâêóí Ñåìåí Äìèòðîâè÷, 21, 
êîëãîñïí., ðîñ., 25.05.1933, íå 
âêàç.
Âåðáèòñüêà Â³ðà Àôàíàñ³¿âíà, 
2, êîëãîñïí., ðîñ., 03.05.1933, íå 
âêàç.
Âºòðîâ Âàñèëü Ìèõàéëîâè÷, 
5, êîëãîñïí., ðîñ., 05.05.1933, íå 
âêàç.
Âºòðîâ Äàíèëî Êàï., 48, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 29.06.1933, íå 
âêàç.
Âºòðîâ ²âàí Äàíèëîâè÷, 18, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 03.05.1933, íå 
âêàç.
Âºòðîâà Àííà Ìèõàéë³âíà, 7, 
êîëãîñïí., ðîñ., 07.05.1933, íå 
âêàç.
Âºòðîâà Àíòîí³íà Ìèõàéë³âíà, 
8, êîëãîñïí., ðîñ., 23.05.1933, íå 
âêàç.
Âºòðîâà ßðèíà Âàñèë³âíà, 48, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 03.05.1933, íå 
âêàç.
Âºòðîâà Êàòåðèíà Äàíèë³âíà, 
6 ì., îäíîîñ³áí., ðîñ., 03.03.1933, 
íå âêàç.
Âè÷èðêî Îëåêñ³é Äìèòðîâè÷, 
22, êîëãîñïí., ðîñ., 25.05.1932, 
âòîïèâñÿ ó ñòàâêó
Âè÷èðêî Âàñèëü Êèðèëîâè÷, 
30, êîëãîñïí., ðîñ., 19.01.1933, 
òóáåðêóëüîç
Âëàñîâà Í³íà Ôåäîð³âíà, 7, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 10.03.1933, íå 
âêàç.
Âëàñîâà Òåòÿíà Ôåäîð³âíà, 15, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 15.03.1933, íå 
âêàç.
Ãàïîíîâà ªâäîê³ÿ íå âêàç., 90, 
êîëãîñïí., ðîñ., 03.05.1933, íå 
âêàç.

Ãèðìàí ²âàí ²âàíîâè÷, 5, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 03.05.1933, íå 
âêàç.
Ãèðìàí Ïàâëî ²âàíîâè÷, 12, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 03.05.1933, íå 
âêàç.
Ãëàäñüêèé Âàñèëü Ôåäîð., 38, 
êîëãîñïí., ðîñ., 15.04.1933, íå 
âêàç.
Ãëîäóê³é Ë³ä³ÿ ²âàí³âíà, 1 ì., 
êîëãîñïí., ðîñ., 21.02.1932, 
ñêàðëàòèíà
Ãîëîëîá Âàëåíòèíà Ôåäîñ³¿âíà, 
1, êîëãîñïí., ðîñ., 31.12.1932, íå 
âêàç.
Ãîëîëîá Êàòåðèíà Ôåäîð³âíà, 
50, êîëãîñïí., ðîñ., 16.06.1933, íå 
âêàç.
Ãîëîëîá Ìèòðîôàí Ãðèãîðîâè÷, 
60, îäíîîñ³áí., ðîñ., 03.05.1933, 
íå âêàç.
Ãîëîëîá Ìîòðÿ íå âêàç., 60, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 03.05.1933, íå 
âêàç.
Ãîëîëîá Ñòåôàí Ãðèãîðîâè÷, 
50, êîëãîñïí., ðîñ., 16.04.1933, íå 
âêàç.
Ãîðáóëÿ ßêèì Òèòîâè÷, 48, 
êîëãîñïí., ðîñ., 10.03.1933, íå 
âêàç.
Ãîðáóëÿ Îëåêñàíäð Àêèìîâè÷, 
4, êîëãîñïí., ðîñ., 25.01.1933, 
çàñòóäà
Çâåã³íöåâ ªðåì³é Ëóê’ÿíîâè÷, 
66, êîëãîñïí., ðîñ., 14.04.1932, 
êàòàð øëóíêà
Çâÿã³íöåâà Àãàô³ÿ ²âàí³âíà, 52, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 07.05.1933, íå 
âêàç.
Êàëàáóõ Ñòåïàí Ëîãâèíîâè÷, 
34, êîëãîñïí., ðîñ., 02.03.1933, íå 
âêàç.
Êèçèëîâ Àíòîí Ç³íîâ³éîâè÷, 9, 
êîëãîñïí., ðîñ., 12.03.1933, íå 
âêàç.
Êèçèëîâ Ãðèãîð³é Ñåìåíîâè÷, 
9, êîëãîñïí., ðîñ., 03.05.1933, íå 
âêàç.
Êèçèëîâ ²âàí Ç³íîâ³éîâè÷, 7, 
êîëãîñïí., ðîñ., 12.03.1933, íå 
âêàç.
Êèçèëîâ ²âàí Ñåìåíîâè÷, 6, 
êîëãîñïí., ðîñ., 03.05.1933, íå 
âêàç.
Êèçèëîâ Ìèêîëà Ñåìåíîâè÷, 
1, êîëãîñïí., ðîñ., 15.02.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Êèçèëîâ Ôåä³ð Ñåìåíîâè÷, 16, 
êîëãîñïí., ðîñ., 03.05.1933, íå 
âêàç.
Êèçèëîâà Ãàííà Ïåòð³âíà, 43, 
êîëãîñïí., ðîñ., 12.05.1933, íå 
âêàç.

Ê³íåáàñ ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 49, 
êîëãîñïí., ðîñ., 03.05.1933, íå 
âêàç.
Êîáçºâ Ïàâëî Ïèëèïîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., ðîñ., 20.11.1932, íå 
âêàç.
Êóäåê³í ²âàí Ñåìåíîâè÷, 28, 
êîëãîñïí., ðîñ., 15.05.1933, íå 
âêàç.
Êóäåë³íà Ìàð³ÿ ªðìîëà¿âíà, 1 
òèæ., êîëãîñïí., ðîñ., 13.09.1932, 
íå âêàç.
Êóçüìèíîâ Âàñèëü Ñåìåíîâè÷, 
14, êîëãîñïí., ðîñ., 03.05.1933, íå 
âêàç.
Êóçüìèíîâà Íàä³ÿ ²âàí³âíà, 3 ì., 
êîëãîñïí., ðîñ., 24.10.1932, íå 
âêàç.
Êóêñà Àíäð³é Àíäð³éîâè÷, 45, 
êîëãîñïí., ðîñ., 16.03.1933, íå 
âêàç.
Êóêñîâ Àí. Àíä., 9, êîëãîñïí., 
ðîñ., 15.05.1933, íå âêàç.
Êóêñîâ Âàñèëü Àíäð³éîâè÷, 13, 
êîëãîñïí., ðîñ., 15.05.1933, íå 
âêàç.
Êóêñîâ Âîëîäèìèð Àíäð³éîâè÷, 
7, êîëãîñïí., ðîñ., 15.05.1933, íå 
âêàç.
Êóêñîâ Ìàêñèì Âàñèëüîâè÷, 12, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 28.02.1933, íå 
âêàç.
Êóêñîâ Ìèêîëà Äìèòðîâè÷, 10, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 03.05.1933, íå 
âêàç.
Êóêñîâ Ôåä³ð Àíäð³éîâè÷, 14, 
êîëãîñïí., ðîñ., 15.05.1933, íå 
âêàç.
Êóêñîâ Þð³é Âàñèëüîâè÷, 9, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 03.03.1933, íå 
âêàç.
Êóêñîâà Â³ðà Âàñèë³âíà, 6, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 09.03.1933, íå 
âêàç.
Êóêñîâà Í³íà Ìèêîëà¿âíà, 6 ì., 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 02.02.1933, íå 
âêàç.
Êóêñîâà Ïàðàñêåâà Ãàâðèë³âíà, 
62, îäíîîñ³áí., ðîñ., 20.02.1932, 
ïàðàë³÷
Êóêñîâà Ôåêëà Ôåäîð³âíà, 39, 
êîëãîñïí., ðîñ., 03.05.1933, íå 
âêàç.
Ëàêò³îíîâà ªôðîñ³ÿ Àíòîí³âíà, 
16, êîëãîñïí., ðîñ., 03.06.1933, íå 
âêàç.
Ëèñåíêî Âàñèëü Êàðïîâè÷, 11, 
îäíîîñ³áí., óêð., 16.03.1933, íå 
âêàç.
Ëèñåíêî Âîëîäèìèð Êóçüìè÷, 
1, êîëãîñïí.,  
ðîñ., 30.11.1932,  
«ìëàäåí÷åñêîå»
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Ëèñåíêî Êàðï Ïåòðîâè÷, 40, 
îäíîîñ³áí., óêð., 15.03.1933, íå 
âêàç.
Ëèñåíêî Ìèêîëà Ïåòðîâè÷, 5, 
îäíîîñ³áí., óêð., 17.03.1933, íå 
âêàç.
Ëèòâèíîâ Ìèêîëà Äìèòðîâè÷, 
10, îäíîîñ³áí., ðîñ., 28.04.1933, 
íå âêàç.
Ì³ãóëÿ Âàñèëü Ñåìåíîâè÷, 39, 
êîëãîñïí., ðîñ., 12.04.1933, íå 
âêàç.
Íåæóðêî Àâêñåí³ÿ Ô(?), 78, 
îäíîîñ³áí., óêð., 08.05.1933, íå 
âêàç.
Íåæóðêî Îìåëÿí Ëóêè÷, 78, 
îäíîîñ³áí., óêð., 26.03.1933, íå 
âêàç.
Ïàòîêà Ìèêîëà Ôåäîðîâè÷, 
2, êîëãîñïí., ðîñ., 14.06.1932, 
ïàðàë³÷
Ïðóñåíêî Í³íà Ïàâë³âíà, 5, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 16.10.1932, íå 
âêàç.
Ïðóñåíêî Ïàâëî Ñàëèâîíîâè÷, 
34, îäíîîñ³áí., ðîñ., 02.04.1933, 
íå âêàç.
Ðóñàíîâ Çàõàð Çàõàðîâè÷, 27, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 12.04.1933, íå 
âêàç.
Ðÿçàíîâ Ïàâëî Êîð., 49, 
êîëãîñïí., ðîñ., 03.05.1933, íå 
âêàç.
Ñàí³í Ïàâëî Ôåäîñ³éîâè÷, 39, 
êîëãîñïí., ðîñ., 03.05.1933, íå 
âêàç.
Ñàí³íà Îëåíà Âëàñ³âíà, 39, 
êîëãîñïí., ðîñ., 03.05.1933, íå 
âêàç.
Ñàí³íà Îëåíà Îëåêñàíäð³âíà, 
9 ì., îäíîîñ³áí., ðîñ., 16.03.1933, 
íå âêàç.
Ñèðöîâ Òèò Àðõèïîâè÷, 56, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 09.03.1933, íå 
âêàç.
Ñîáîëü Òåòÿíà Ñèäîð³âíà, 
1, êîëãîñïí., ðîñ., 08.05.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ñîïèíà Âàëåíòèíà Ïèëèï³âíà, 
1, êîëãîñïí., ðîñ., 03.03.1933, íå 
âêàç.
Òèì÷åíêî Ìèêîëàé Êóçüìè÷, 
2, îäíîîñ³áí., ðîñ., 12.01.1933, 
ñêàðëàòèíà
Òèì÷åíêî Êàòåðèíà ªôèì³âíà, 
23, êîëãîñïí., ðîñ., 18.10.1932, 
òóáåðêóëüîç

Ôîòåºâ Âàñèëü Çàõàðîâè÷, 12, 
êîëãîñïí., ðîñ., 03.05.1933, íå 
âêàç.
Ôîòåºâ Ìèêîëà Çàõàðîâè÷, 10, 
êîëãîñïí., ðîñ., 03.05.1933, íå 
âêàç.
Ôîòººâà Â³ðà Çàõàð³âíà, 5, 
êîëãîñïí., ðîñ., 04.05.1933, íå 
âêàç.
Ôîòººâà Ìàð³ÿ íå âêàç., 49, 
êîëãîñïí., ðîñ., 03.05.1933, íå 
âêàç.
Õèì÷åíêî ªôèì ²ñàêîâè÷, 66, 
êîëãîñïí., ðîñ., 08.11.1932, íå 
âêàç.
Õèì÷åíêî Ìîòðîíà Ãàâðèë³âíà, 
39, êîëãîñïí., ðîñ., 24.02.1932, íå 
âêàç.
×åðêàøèí Ìèõàéëî Ïèëèïîâè÷, 
13, êîëãîñïí., ðîñ., 13.05.1933, íå 
âêàç.
×óðñèí Ãðèãîð³é ²âàíîâè÷, 30, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 02.04.1933, íå 
âêàç.
×óðñèíà Ìàð³ÿ Ìèõàéë³âíà, 4 
äí., îäíîîñ³áí., ðîñ., 11.01.1933, 
íå âêàç.
×óðñèíà Íàñòàñ³ÿ Òè., 1 ì., 
êîëãîñïí., ðîñ., 16.02.1933, íå 
âêàç.
Øîâêîïëÿñ Âîëîäèìèð 
Òèìîô³éîâè÷, 9 ì., êîëãîñïí., 
ðîñ., 17.04.1932, êàòàð øëóíêà
Øîâêîïëÿñ Ìèêîëà Êèðèëîâè÷, 
1 ì., êîëãîñïí., íå âêàç., 
08.04.1932, êîêëþø
Øîâêîïëÿñ Ìèêîëà Ñåðã³éîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., ðîñ., 05.09.1932, 
â³ñïà
Øåðåìåò Ãðèãîð³é ²âàíîâè÷, 
7, êîëãîñïí., ðîñ., 04.03.1933, íå 
âêàç.
Øåðåìåò ²âàí ²âàíîâè÷, 1 ì., 
êîëãîñïí., ðîñ., 27.06.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Øåðåìåò ²âàí Ñåðã³éîâè÷, 48, 
êîëãîñïí., ðîñ., 10.03.1933, íå 
âêàç.
Øåðåìåò Íèêèôîð ²âàíîâè÷, 
4, êîëãîñïí., ðîñ., 16.03.1933, íå 
âêàç.
Øåðåìåò Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷, 
12, êîëãîñïí., ðîñ., 15.03.1933, íå 
âêàç.
Øåðåìåò Ïåëàã³ÿ íå âêàç., 40, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 15.05.1933, íå 
âêàç.

Øëÿõîâ Âàëåíòèí Ïåòðîâè÷, 26, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 04.03.1933, íå 
âêàç.
Øëÿõîâ Ðà¿ñà Ãðèãîð³âíà, 1, 
êîëãîñïí., ðîñ., 21.02.1933, íå 
âêàç.
Øëÿõîâà Âàðâàðà Ãðèãîð³âíà, 
5, êîëãîñïí., ðîñ., 27.02.1933, íå 
âêàç.
Øîâêîïëÿñ Ãàííà Òèìîô³¿âíà, 
6, êîëãîñïí., ðîñ., 03.05.1933, íå 
âêàç.
Øîâêîïëÿñ ²âàí 
Âîëîäèìèðîâè÷, 9, êîëãîñïí., 
ðîñ., 03.05.1933, íå âêàç.
Øîâêîïëÿñ Ìàð³ÿ 
Âîëîäèìèð³âíà, 12, êîëãîñïí., 
ðîñ., 03.05.1933, íå âêàç.
Øîâêîïëÿñ Ìèêîëà 
Âîëîäèìèðîâè÷, 4, êîëãîñïí., 
ðîñ., 03.05.1933, íå âêàç.
Ùåáëèêèí Àíäð³é ªôèìîâè÷, 
23, îäíîîñ³áí., ðîñ., 03.05.1933, 
íå âêàç.
Ùåáëèêèí Àíòîí Àôàíàñ³éîâè÷, 
69, êîëãîñïí., ðîñ., 03.05.1933, íå 
âêàç.
Ùåáëèêèí Âàñèëü ²âàíîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., ðîñ., 10.11.1932, íå 
âêàç.
Ùåáëèêèí ªôèì Àôàíàñ³éîâè÷, 
52, îäíîîñ³áí., ðîñ., 03.05.1933, 
íå âêàç.
Ùåáëèêèí Ìàêñèì ªôèìîâè÷, 
20, îäíîîñ³áí., ðîñ., 03.05.1933, 
íå âêàç.
Ùåáëèêèí Ìèêîëà Ñåìåíîâè÷, 
6, îäíîîñ³áí., ðîñ., 03.05.1933, íå 
âêàç.
Ùåáëèêèíà Â³ðà Ñåìåí³âíà, 9, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 03.05.1933, íå 
âêàç.
ßêèìîâà Êàòåðèíà Êàï., 48, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 14.03.1933, íå 
âêàç.
ßêîâåíêî Àíäð³é Àíòîíîâè÷, 29, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 29.03.1933, íå 
âêàç.
ßêîâåíêî ²âàí Àíòîíîâè÷, 31, 
îäíîîñ³áí., óêð., 15.06.1933, íå 
âêàç.
ßêîâåíêî Ìèõàéëî Ìèðîíîâè÷, 
32, îäíîîñ³áí., ðîñ., 07.03.1933, 
íå âêàç.
ßöåíêî Ìàð³ÿ Òèò³âíà, 1, 
êîëãîñïí., ðîñ., 14.10.1932, 
äèôòåð³ÿ

Íîâîóñïåí³âñüêà ñ³ëüðàäà

Á³ëîóñîâ Òèõîí ªâñåéîâè÷, 
64, êîëãîñïí., ðîñ., 07.07.1933, 
ðàïòîâå çàïàëåííÿ 

Á³ëîóñîâà ²ðèíà Áîðèñ³âíà, 
40, îäíîîñ³áí., óêð., 08.07.1933, 
ñëàáêå õàð÷óâàííÿ

Á³ëÿºâ Âîëîäèìèð Ìèõàéëîâè÷, 
5 ì., êîëãîñïí., óêð., 20.01.1932, 
ðîæà
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Á³ëÿºâ ªâãåí³é Âàñèëüîâè÷, 
9, îäíîîñ³áí., ðîñ., 01.08.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Á³ëÿºâ ²âàí Êóçüìè÷, 2, 
êîëãîñïí., ðîñ., 02.04.1933, 
ñëàáêå õàð÷óâàííÿ
Á³ëÿºâ Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷, 
5, îäíîîñ³áí., ðîñ., 13.06.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Á³ëÿºâ Ìèêîëà Ïàí., 66, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 05.06.1933, 
ñòàð³ñòü òà ñëàáê³ñòü
Áåðäíèê Ìèêîëà Ïåòðîâè÷, 
7 ì., êîëãîñïí., óêð., 08.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áåðäíèê Ìîòðÿ ²îñèô³âíà, 
25, êîëãîñïí., óêð., 13.09.1932, 
ðîçðèâ ñåðöÿ
Á³ëîóñîâà Êëàâà ²âàí³âíà, 1 
òèæ., êîëãîñïí., óêð., 24.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Á³ëîóñîâà Àíàñòàñ³ÿ ªôèì³âíà, 
34, îäíîîñ³áí., ðîñ., 25.03.1933, 
òðàâìîâàíà (çàäóøåíà ïðè ïàä³íí³ 
ñò³íè) 
Âåðòåãåë Àííà Òåðåíò³¿âíà, 
8, êîëãîñïí., óêð., 16.06.1933, 
ñëàáê³ñòü
Âåðòåãåë ²ëëÿ Òåðåíò³éîâè÷, 
8, êîëãîñïí., óêð., 15.06.1933, 
ñëàáê³ñòü
Âåðòåãåë Ïð³ñüêà Ñèäîð³âíà, 
55, êîëãîñïí., óêð., 10.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âåðòåãåë Õðèñòÿ Äåìèä³âíà, 
20, êîëãîñïí., óêð., 17.10.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Âèííèê Äàð’ÿ (?), 82, êîëãîñïí., 
óêð., 24.01.1933, ñòàð³ñòü
Âèííèê Ôåä³ð Ìàêàðîâè÷, 39, 
îäíîîñ³áí., óêð., 25.06.1933, 
çàðàæåííÿ êðîâ³, ãàíãðåíà íîãè
Âîëîøèí ²âàí Îëåêñ³éîâè÷, 
53, îäíîîñ³áí., óêð., 21.03.1933, 
çàñòóäà
Âîëîøèíà ªâãåí³ÿ Ôåäîð³âíà, 
53, îäíîîñ³áí., óêð., 15.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âîëîøèíà Ë³ä³ÿ Îíèñ³¿âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 25.10.1933, 
ñêàðëàòèíà
Ãèðÿ (Äåðêà÷) ªâäîê³ÿ 
Àðõèï³âíà, 32, êîëãîñïí., óêð., 
15.11.1932, ïîðîê ñåðöÿ ³ õâîðîáà 
íèðîê
Ãðèùåíêî Ãðèãîð³é 
ªâòèõ³éîâè÷, 57, êîëãîñïí., óêð., 
05.02.1932, ïàðàë³÷ ñåðöÿ

Ãðèùåíêî Ìåëàøêà Ïèëèï³âíà, 
10 ì., êîëãîñïí., óêð., 16.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äóíäóê Îëåêñ³é Îõð³ìîâè÷, 
13, êîëãîñïí., óêð., 12.01.1932, 
òóáåðêóëüîç ê³ñòîê
Çèêîâà Ïåëàã³ÿ Àíèê³¿âíà, 70, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 16.03.1933, 
ñòàð³ñòü òà ñëàáê³ñòü
Ç³íîâà Îíèñ³ÿ Ãåðàñèì³âíà, 
53, îäíîîñ³áí., ðîñ., 24.01.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Çóáåíêî Îëåêñàíäð 
Âàñèëüîâè÷, 1, êîëãîñïí., ðîñ., 
20.01.1933, çàïàëåííÿ øëóíêà
²âàùåíêî Àãàô³ÿ Ìèõàéë³âíà, 
37, îäíîîñ³áí., óêð., 30.01.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êàëåñíèêîâà Ïàðàñêåâà 
Ïèëèï³âíà, 65, îäíîîñ³áí., óêð., 
14.01.1932, ñòàð³ñòü
Êàïëåíêî Ëþäìèëà 
Îìåëÿí³âíà, 4, êîëãîñïí., óêð., 
03.07.1933, ñëàáê³ñòü
Êîçà÷åíêî Ìåëàí³ÿ Ïèëèï³âíà, 
8 ì., êîëãîñïí., óêð., 12.10.1932, 
çàïàëåííÿ øëóíêà
Êîçà÷åíêî Ïàíòåë³é ²âàíîâè÷, 
82, êîëãîñïí., óêð., 24.10.1932, 
ñòàð³ñòü
Êîëåñíèê Îëåêñàíäð 
Ôåäîðîâè÷, 10, îäíîîñ³áí., ðîñ., 
22.06.1933, ñëàáê³ñòü
Êîøåëü Ôåäîñ³ÿ Ìàêàð³âíà, 
49, îäíîîñ³áí., óêð., 15.06.1933, 
ñëàáê³ñòü
Ëèñåíêî Äàíèëî Îëåêñ³éîâè÷, 
50, íå âêàç., íå âêàç., 14.04.1933, 
íå âêàç.
Ëèñåíêî Åäóàðä Ôåäîðîâè÷, 
6 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 14.06.1933, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Ìîøèê Âîëîäèìèð Ìèêèòîâè÷, 
8 ì., êîëãîñïí., óêð., 24.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Íåñòåðåíêî Êàòðÿ Àôàíàñ³¿âíà, 
38, êîëãîñïí., óêð., 21.05.1933, 
íåâ³äîìà
Íåñòåðåíêî Ìåôîä³é 
Þõèìîâè÷, 40, ðîá³òí., óêð., 
05.12.1933, âèñèïíèé òèô
Í³êîëàºíêî ²âàí Îíèñèìîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 16.12.1932, 
ñêàðëàòèíà
Í³êîëàºíêî Ìàð³ÿ Ôåäîò³âíà, 
88, îäíîîñ³áí., óêð., 28.01.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Íóäãà ²îí Ãðèãîðîâè÷, íå âêàç., 
êîëãîñïí., óêð., 10.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â, òóáåðêóëüîç
Ïàçåíêî ªâäîê³ÿ Âàñèë³âíà, 
7, êîëãîñïí., óêð., 04.07.1933, 
ñëàáê³ñòü
Ïàçåíêî Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷, 
9, êîëãîñïí., óêð., 06.07.1933, 
ñëàáê³ñòü
Ïàçåíêî Ïåòðî Âàñèëüîâè÷, 
4, êîëãîñïí., óêð., 15.07.1933, 
ñëàáê³ñòü
Ïîïîâ ²âàí Ëåîíò³éîâè÷, 38, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 07.07.1933, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Ñå÷èí Ãðèöüêî Ôåäîðîâè÷, 2 ì., 
ðîá³òí., ðîñ., 10.08.1932, äèòÿ÷à 
õâîðîáà
Ñº÷³í Âàñèëü Õâåäîðîâè÷, 
1, êîëãîñïí., ðîñ., 24.09.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñº÷³íà ªôèì³ÿ Êîíîí³âíà, 
68, êîëãîñïí., ðîñ., 15.10.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñîëÿíèê Ìèêîëà Ðîìàíîâè÷, 
6, íå âêàç., íå âêàç., 10.04.1933, 
ñëàáê³ñòü
Ñîëÿíèê Ðîìàí ²âàíîâè÷, 42, 
íå âêàç., íå âêàç., 10.04.1933, 
ñëàáê³ñòü
Ñòåïàíåíêî Îëåô³ðà Êàðï³âíà, 
65, êîëãîñïí., óêð., 04.01.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñòåïàíåíêî ²âàí Àíòîíîâè÷, 
12, êîëãîñïí., óêð., 01.09.1932, 
çàïàëåííÿ øëóíêà
Ñóïðóí Ãàííà ²âàí³âíà, 7, 
êîëãîñïí., óêð., 06.09.1932, 
çàïàëåííÿ øëóíêà
Ñóïðóí Ñåìåí Íåñòîðîâè÷, 
69, îäíîîñ³áí., óêð., 23.03.1933, 
ñòàð³ñòü òà ñëàáê³ñòü
Õóñòåíêî Ìàð³ÿ Ïðîêîï³¿âíà, 
40, êîëãîñïí., óêð., 17.01.1933, 
çàïàëåííÿ øëóíêà
Öàï Ïåòðî Âàêóëîâè÷, 21, 
íå âêàç., íå âêàç., 11.04.1933, 
ñëàáê³ñòü òà çàñòóäà
×åðêàøèíà Ïàðàñêà Ôåäîð³âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 05.02.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â, ïîðîê 
×óïðóí Êàòðÿ Ìèõàéë³âíà, 
66, êîëãîñïí., óêð., 06.09.1932, 
ïàðàë³÷
Øìàòêî Õàðèòèíà ßê³âíà, 
80, êîëãîñïí., óêð., 18.12.1933, 
ñòàð³ñòü



139

Àçàðîâ Âîëîäèìèð Àíäð³éîâè÷, 
9 ì., êîëãîñïí., óêð., 10.09.1932, 
íåâ³äîìà
Àíäðóñåíêî ßêèì Òåðåíò³éîâè÷, 
60, êîëãîñïí., óêð., 28.10.1932, 
íåâ³äîìà
Áàðàíîâ Ìèõàéëî ßêîâè÷, 
4, êîëãîñïí., óêð., 16.10.1932, 
íåâ³äîìà
Áå÷êî ²âàí ßêîâè÷, 1, êîëãîñïí., 
óêð., 09.11.1932, íåâ³äîìà
Áèêîâñüêà Íàä³ÿ íå âêàç., 8 
äí., êîëãîñïí., óêð., 14.12.1932, 
íåâ³äîìà
Áèêîâñüêèé Ïàâëî Ïåòðîâè÷, 
3, êîëãîñïí., óêð., 10.07.1933, íå 
âêàç.
Áîãäàí Îëåêñàíäð 
Îëåêñàíäðîâè÷, 6 ì., êîëãîñïí., 
óêð., 11.07.1932, íåâ³äîìà
Áîãîñëàâåöü Âóñòÿ Ãóð³¿âíà, 
66, îäíîîñ³áí., óêð., 01.09.1932, 
ñòàð³ñòü
Áðàöèëî Äîìàõà Ìàêàð³âíà, 
90, êîëãîñïí., óêð., 21.04.1933, íå 
âêàç.
Áóðÿê Ïåòðî Ìèõàéëîâè÷, 87, 
êîëãîñïí., óêð., 25.06.1933, íå 
âêàç.
Áóðÿê Ïð³ñüêà Ìåôîä³¿âíà, 18, 
êîëãîñïí., óêð., 06.04.1933, íå 
âêàç.
Áóò Ãðèöüêî Òèõîíîâè÷, 70, 
êîëãîñïí., óêð., 03.01.1933, 
íåâ³äîìà
Áóò Ôåä³ð Ôåäîðîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 01.12.1932, 
íåâ³äîìà
Âåðáåöüêèé Îëåêñà 
Ñòåïàíîâè÷, 1, êîëãîñïí., óêð., 
18.03.1933, íå âêàç.
Âåðáåöüêèé Ñàøêî Ñòåïàíîâè÷, 
7, êîëãîñïí., óêð., 29.07.1933, íå 
âêàç.
Ãàïêà Ìàð³ÿ Ôåäîð³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 15.12.1933, íå 
âêàç.
Ãàöåíêî ²âàí ²âàíîâè÷, 3, 
îäíîîñ³áí., óêð., 12.12.1932, 
íåâ³äîìà
Ãíàòåíêî Ìèõàéëî Ôåäîðîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 15.07.1932, 
íåâ³äîìà
Ãîðïèíè÷ Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 13.02.1932, 
õâîðîáà
Ãîðïèíè÷ Ìàð³ÿ Ãðèãîð³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 02.05.1933, íå 
âêàç.

Ãîðïèíè÷ Íàòàëêà ²âàí³âíà, 
60, îäíîîñ³áí., óêð., 01.01.1932, 
õâîðîáà
Ãîðïèíè÷ Ñåìåí Ïåòðîâè÷, 38, 
êîëãîñïí., óêð., 01.06.1933, íå 
âêàç.
Ãîðïèíè÷ Òåðåøêî Òðîõèìîâè÷, 
70, êîëãîñïí., óêð., 10.07.1933, íå 
âêàç.
Äåéíåãà Ïî(?) Ñòåïàí³âíà, 
6, êîëãîñïí., óêð., 25.05.1932, 
õâîðîáà
Æîâí³ð Êëàâà Ìèõàéë³âíà, 
3 ì., êîëãîñïí., óêð., 03.10.1932, 
íåâ³äîìà
Æîâí³ð Ìàð³ÿ Ïèëèï³âíà, 14, 
êîëãîñïí., óêð., 12.06.1933, íå 
âêàç.
Æîâí³ð Îëåêñ³é Ïèëèïîâè÷, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 03.06.1933, 
íå âêàç.
Æîâí³ð Îðèøêà íå âêàç., 43, 
êîëãîñïí., óêð., 09.06.1933, íå 
âêàç.
Æîâí³ð Ïèëèï Ãðèãîðîâè÷, 50, 
êîëãîñïí., óêð., 08.07.1933, íå 
âêàç.
Æîâí³ð Ïèëèï Ïèëèïîâè÷, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 10.06.1933, íå 
âêàç.
²ùåíêî Òà¿ñ³ÿ Ïåòð³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 27.05.1932, 
íåâ³äîìà
Êàçíà÷åé Äìèòðî Âàñèëüîâè÷, 
70, êîëãîñïí., ðîñ., 15.03.1933, íå 
âêàç.
Êàë³áåðäà Íàñòÿ ²âàí³âíà, 
7 ì., êîëãîñïí., óêð., 27.09.1932, 
íåâ³äîìà
Êà÷àí Äìèòðî ªãîðîâè÷, 9, 
êîëãîñïí., óêð., 03.06.1933, íå 
âêàç.
Êà÷àí Ïåòðî ªãîðîâè÷, 7, 
êîëãîñïí., óêð., 07.06.1933, íå 
âêàç.
Êèéêî Ãðèöüêî Àíäð³éîâè÷, 36, 
êîëãîñïí., óêð., 28.06.1933, íå 
âêàç.
Êèéêî Ìàð³ÿ Ãðèãîð³âíà, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 06.06.1933, íå 
âêàç.
Êèéêî Ôåä³ð Ãðèãîðîâè÷, 4, 
êîëãîñïí., óêð., 11.07.1933, íå 
âêàç.
Êèÿí Â³ðà Ïàâë³âíà, 4, êîëãîñïí., 
óêð., 15.07.1933, íå âêàç.
Êèÿí Ïàâëî Ãðèãîðîâè÷, 72, 
êîëãîñïí., óêð., 04.06.1933, íå 
âêàç.

Êèÿí Ñ(?) Ïàâë³â., 28, êîëãîñïí., 
óêð., 14.06.1933, íå âêàç.
Êèÿí Ñ(?) Ïàâëîâ., 32, êîëãîñïí., 
óêð., 01.07.1933, íå âêàç.
Êëèìåíêî Í³íà Ìèêîëà¿âíà, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 29.08.1932, 
íåâ³äîìà
Êîðî(?) ²âàí ²âàíîâè÷, íå âêàç., 
êîëãîñïí., óêð., 28.05.1933, íå 
âêàç.
Ëèéêî Ìàð³ÿ Ãðèãîð³âíà, 43, 
êîëãîñïí., óêð., 11.06.1933, íå 
âêàç.
Ëèéêî Ìèêîëà Ìèêèòîâè÷, 4, 
êîëãîñïí., óêð., 03.05.1933, íå 
âêàç.
Ëèéêî ßê³â Ìèêèòîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 12.05.1933, íå 
âêàç.
Ìàçóëÿê Ìèêîëà Ôåäîðîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 01.03.1933, íå 
âêàç.
Ìàêñåöüêà Ìàð³ÿ 
Êîñòÿíòèí³âíà, 16, êîëãîñïí., 
óêð., 03.02.1932, çàïàëåííÿ 
ê³ñòêîâîãî ìîçêó
Ìàêñåöüêèé Äåíèñ ²âàíîâè÷, 
73, êîëãîñïí., óêð., 15.03.1933, íå 
âêàç.
Ìàêñåöüêèé Êîñòü Äåíèñîâè÷, 
47, êîëãîñïí., óêð., 05.02.1932, 
õâîðîáà ëåãåí³â
Ìàëüêî Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 23.10.1932, 
íåâ³äîìà
Ìàëüêî Îëüãà Ìèêîëà¿âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 05.05.1933, íå 
âêàç.
Ìàðèíîâ ²ëüêî Ïåòðîâè÷, 2, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 15.10.1932, 
íåâ³äîìà
Ìàð÷åíêî Ìèõàéëî (?), 1, 
êîëãîñïí., óêð., 03.08.1933, íå 
âêàç.
Ìàð÷åíêî Ìèõàéëî Àðòåìîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 07.11.1932, 
íåâ³äîìà
Ìàð÷åíêî Ïåòðî (?), 18, 
êîëãîñïí., óêð., 27.07.1933, íå 
âêàç.
Ìèðîøíè÷åíêî Ñåìåí 
Ê³íäðàòîâè÷, 46, îäíîîñ³áí., óêð., 
11.03.1933, øëóíêîâà êðîâîòå÷à
Ìîðäèê ²âàí Ìèêîëàéîâè÷, 
9 ì., êîëãîñïí., óêð., 25.10.1932, 
íåâ³äîìà
Ìîñê³âåöü Ãðèöüêî 
Ôåäîñ³éîâè÷, 21, îäíîîñ³áí., 
óêð., 16.06.1933, íå âêàç.
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Ìîñê³âåöü Îëåêñàíäðà ²âàí³âíà, 
49, îäíîîñ³áí., óêð., 26.06.1933, 
íå âêàç.
Ìîñê³âåöü Ôåäîñ³é 
Òðîõèìîâè÷, 48, îäíîîñ³áí., óêð., 
08.06.1933, íå âêàç.
Íå÷åò Àíòîí Ìàòâ³éîâè÷, 10 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 14.10.1932, 
íåâ³äîìà
Íèæíèê Òè(?) Äàíèë., 34, 
êîëãîñïí., óêð., 31.05.1933, íå 
âêàç.
Ïîìèëóéêî Ãàííà Àíòîí³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 05.11.1932, 
íåâ³äîìà
Ïîïîâè÷ Í³íà Âîðîâ(?), 1, 
êîëãîñïí., óêð., 12.06.1933, íå 
âêàç.
Ïóãà÷ Ë(?) Ëàâð., 30, êîëãîñïí., 
óêð., 11.07.1933, íå âêàç.

Ïóãà÷ Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, 2 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 24.06.1932, 
íåâ³äîìà
Ïóãà÷ Ïèëè., íå âêàç., 3, 
êîëãîñïí., óêð., 11.06.1933, íå 
âêàç.
Ðèáêà Âàñèëü Ìàðêîâè÷, 14, 
êîëãîñïí., óêð., 07.07.1933, íå 
âêàç.
Ðèáêà Ìàðê Òèõ., 37, êîëãîñïí., 
óêð., 03.07.1933, íå âêàç.
Ðèáêà Îëåêñà Ïèëèïîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 09.09.1932, ãðèï
Ð³çíè÷àíü Îíèñ³ÿ ªãîð³âíà, 52, 
êîëãîñïí., óêð., 12.11.1933, íå 
âêàç.
Ñêðèïàê Äàâèä Ïðîêîïîâè÷, 
39, êîëãîñïí., óêð., 17.06.1933, 
õâîðîáà

Ñîâà Ãîðïèíà Ôåäîð³âíà, 62, 
îäíîîñ³áí., óêð., 11.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òàðàñåíêî Àíòîí ²âàíîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 16.02.1933, íå 
âêàç.
Òóðîâàâ(?) Ãàâðèëî Âàñèëüîâè÷, 
31, êîëãîñïí., óêð., 24.06.1933, íå 
âêàç.
Øàáàëü(?) ²âàí Éîñèïîâè÷, 58, 
êîëãîñïí., óêð., 06.05.1933, íå 
âêàç.
ßäîðåíêî Ìàð³ÿ Äìèòð³âíà, 2, 
îäíîîñ³áí., óêð., 11.06.1933, íå 
âêàç.
ßêîâåíêî Äìèòðî Ïåòðîâè÷, 
12, êîëãîñïí., óêð., 08.12.1932, 
íåâ³äîìà

Áàáåíêî Àíòîí Íèêèôîðîâè÷, 
31, êîëãîñïí., óêð., 15.07.1933, 
êàòàð øëóíêà
Áåçñìåðò Òèì³ø Ìèõàéëîâè÷, 
50, êîëãîñïí., óêð., 25.07.1933, 
êàòàð øëóíêà
Áîãîñëàâñüêèé Êàðïî 
Ìèêèòîâè÷, 75, îäíîîñ³áí., óêð., 
15.07.1933, ñòàð³ñòü
Áîäíÿ Êëàâà ßê³âíà, íå âêàç., 
êîëãîñïí., íå âêàç., 03.08.1932, íå 
âêàç.
Áîäíÿ Ñåìåí Ñåìåíîâè÷, 
78, êîëãîñïí., óêð., 15.07.1933, 
òóáåðêóëüîç
Áîäíÿ Ñîô³ÿ Ñåìåí³âíà, 32, 
êîëãîñïí., óêð., 15.06.1933, ïàäó÷à 
õâîðîáà
Áîõàí Ïàíêðàò Ñåìåíîâè÷, 
48, êîëãîñïí., óêð., 25.06.1933, 
àâ³òàì³íîç
Áóãðèì Àðõèï Ñòåïàíîâè÷, 
74, êîëãîñïí., óêð., 20.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Áóãðèì Âàñèëü ²âàíîâè÷, 1, êîë-
ãîñïí., óêð., 15.04.1933, ñêàðëàòèíà
Áóãðèì Ãàííà ²âàí³âíà, 19 äí., 
êîëãîñïí., íå âêàç., 14.07.1932, 
õâîðîáà
Áóãðèì ²âàí Àðñåíîâè÷, 40, 
êîë ãîñïí., óêð., 15.07.1933, 
òóáåðêóëüîç
Áóãðèì Éîñèï ßêîâè÷, 32, 
êîëãîñïí., óêð., 15.07.1933, 
òóáåðêóëüîç
Áóãðèì Éîñèï ßêîâè÷, íå âêàç., 
êîëãîñïí., óêð., 02.07.1933, 
òóáåðêóëüîç
Áóãðèì Êàòðÿ ßê³âíà, íå âêàç., 
êîëãîñïí., íå âêàç., 26.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Áóãðèì Íàòàëêà Éîñèï³âíà, 
2 ì., êîëãîñïí., óêð., 01.05.1933, 
çàïàëåííÿ
Âàñèëüºâà Àïîë³íàð³ÿ 
Âàñèë³âíà, 76, íà óòðèì., ðîñ., 
25.09.1933, âîäÿíêà
Äîìàøåíêî Âàñèëü 
Òèìîô³éîâè÷, 3 ì., êîëãîñïí., 
íå âêàç., 06.06.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Äîìàøåíêî Í³íà Òèìîô³¿âíà, 
3 ì., êîëãîñïí., íå âêàç., 
06.06.1932, çàïàëåííÿ
Çà÷åïèëî ²âàí Ñåìåíîâè÷, 
7, êîëãîñïí., óêð., 05.10.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ç³íåíêî Àêñþòà Ïåòð³âíà, 7 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 25.11.1933, íå âêàç.
²ñêðà Ìàð³ÿ Ñòåïàí³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 28.07.1933, 
àâ³òàì³íîç
Êà÷àí Êàòðÿ Ñâèðèä³âíà, 4 äí., 
êîëãîñïí., íå âêàç., 04.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êà÷àí Îëüãà Ôåäîð³âíà, 7 ì., 
êîëãîñïí., íå âêàç., 23.07.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Êà÷àí Îëåêñàíäð Ìàêàðîâè÷, 
1 ì., êîëãîñïí., óêð., 25.03.1932, 
íå âêàç.
Ìàðòèíåíêî Êàë³ñòðàò 
Âàñèëüîâè÷, 55, íà óòðèì., óêð., 
10.07.1933, çàïàëåííÿ, ãåìîðîé
Ïàëèâîäà Äàâèä ßêîâè÷, 64, 
êîëãîñïí., óêð., 28.06.1933, 
àâ³òàì³íîç
Ïîõèëà Âàñèëü Äàíèëîâè÷, 
29, êîëãîñïí., óêð., 15.07.1933, 
àâ³òàì³íîç
Ðÿáêî Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 03.06.1933, íå âêàç.

Ðÿáêî ßê³â Ìèõàéëîâè÷, 52, 
êîëãîñïí., óêð., 04.06.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ñàâ÷åíêî Ôåäîñ Âëàñîâè÷, 
56, êîëãîñïí., óêð., 20.07.1933, 
àâ³òàì³íîç
Ñåìåíþòà Âàñèëü Çàõàðîâè÷, 
10, êîëãîñïí., óêð., 28.02.1932, 
àïåíäèöèò
Ñåìåíþòà Ë³ä³ÿ Òèõîí³âíà, 5 ì., 
êîëãîñïí., íå âêàç., 21.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òèìîï³í ²âàí Ãíàòîâè÷, 5 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 29.01.1932, ãðèï
Òèòîí³íà Ìàð³ÿ Òðîõèì³âíà, 20, 
êîëãîñïí., óêð., 27.09.1933, íå 
âêàç.
Õàðåíêî ²âàí Þõèìîâè÷, 12, 
êîëãîñïí., óêð., 29.03.1933, 
ìåí³íã³ò
Õàðåíêî Ìàð³ÿ Äåìèä³âíà, 
58, íà óòðèì., óêð., 15.06.1933, 
àâ³òàì³íîç
Øàïîâàë Êàòðÿ Ñàâåë³¿âíà, 
40, êîëãîñïí., óêð., 25.07.1933, 
àâ³òàì³íîç
Øàðîâñüêèé Ãðèöü Ëóê'ÿíîâè÷, 
81, êîëãîñïí., óêð., 30.07.1933, 
àâ³òàì³íîç
Øåïåëü Ë³ä³ÿ Ìèêèò³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 15.10.1933, íå 
âêàç.
Øîòîâàë Ãðèöüêî Ñåðã³éîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 03.09.1933, íå 
âêàç.
Øðàìêî Ë³ä³ÿ Àôàíàñ³¿âíà, 2 ì., 
êîëãîñïí., íå âêàç., 18.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øðàìêî Íàñòÿ ²âàí³âíà, 8 äí., 
êîëãîñïí., óêð., 08.01.1932, íå 
âêàç.

Âåðõíüîòåðñÿíñüêà ñ³ëüðàäà



141

Øðàìêî Ðîìàí Ïàâëîâè÷, 
75, êîëãîñïí., óêð., 28.06.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
ßêîâåíêî Îëåêñàíäðà Ïåòð³âíà, 
81, êîëãîñïí., íå âêàç., 08.05.1932, 
ñòàð³ñòü

ßñüêî ²âàí Ëåâîíò³éîâè÷, 11 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 30.08.1933, íå 
âêàç.

ßñüêî Ìàð³ÿ Íèêèôîð³âíà, 
48, êîëãîñïí., óêð., 28.06.1933, 
àâ³òàì³íîç

Âîçäâèæ³âñüêà ñ³ëüðàäà

Àðòþõîâà Ìàðèíà Ñàâ³âíà, 29, 
êîëãîñïí., óêð., 24.05.1933, íå 
âêàç.
Áèðèæíà Ãàííà Ãíàò³âíà, 58, 
îäíîîñ³áí., óêð., 27.02.1932, íå 
âêàç.
Áèðèæíà Ìàð³ÿ Ïåòð³âíà, 28, 
îäíîîñ³áí., óêð., 03.09.1932, íå 
âêàç.
Áèðèæíèé Òèìîô³é 
Ñîôðîíîâè÷, 58, îäíîîñ³áí., óêð., 
06.08.1932, íå âêàç.
Á³ëîöåðêîâñüêà Ìàð³ÿ Ìàð., íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 02.09.1932, 
íå âêàç.
Á³ëîöåðêîâñüêèé Âîëîäèìèð 
Ãðèãîðîâè÷, 2, îäíîîñ³áí., óêð., 
30.10.1932, â³ñïà
Á³ëîöåðêîâñüêèé Âàñèëü 
Ïèëèïîâè÷, 52, îäíîîñ³áí., óêð., 
04.08.1932, íå âêàç.
Áëàæêî Ïàëàæêà Àíäð³¿âíà, 
83, êîëãîñïí., óêð., 15.10.1933, 
ñòàð³ñòü
Áîãîñëàâñüêà Í³íà Îì., 6 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 31.07.1933, íå 
âêàç.
Áîãîñëàâñüêèé Àíäð³é 
Þõèìîâè÷, 4 ì., êîëãîñïí., óêð., 
16.04.1933, íå âêàç.
Áîãîñëàâñüêèé Þõèì Òèòîâè÷, 
47, êîëãîñïí., óêð., 30.06.1933, 
õâîðîáà
Áðàæåíêî ²âàí ßêèìîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 06.11.1933, íå 
âêàç.
Áðàæåíêî Ïåòðî Ïåòðîâè÷, 65, 
êîëãîñïí., óêð., 17.02.1932, íå 
âêàç.
Áóëàíà Ïð³ñüêà ²âàí³âíà, 38, 
îäíîîñ³áí., óêð., 02.06.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Áóëàíèé Âîëîäèìèð 
Ñèäîðîâè÷, 5 äí., êîëãîñïí., óêð., 
19.11.1932, íå âêàç.
Áóëàí³é Ãàííà Êîñòÿíòèí³âíà, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 29.06.1933, 
íå âêàç.
Áóëàí³é Îëåêñàíäðà 
Êîñòÿíòèí³âíà, 5 ì., êîëãîñïí., 
óêð., 03.06.1933, íå âêàç.
Ãîöåðêà(?) Ìàðôà ²âàí³âíà, 46, 
êîëãîñïí., óêð., 22.11.1933, íå 
âêàç.

Ãîöóëÿ Àíäð³é Êóçüìè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 12.08.1933, íå 
âêàç.
Ãîöóëÿ Îëåêñ³é Ïåòðîâè÷, 3 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 14.05.1932, íå 
âêàç.
Ãðèíåíêî Äàíèëî Ïåòðîâè÷, 60, 
îäíîîñ³áí., óêð., 23.06.1933, íå 
âêàç.
Ãðèíåíêî Óëèòà íå âêàç., 52, 
êîëãîñïí., óêð., 30.06.1933, íå 
âêàç.
Äåíèñåíêî Ïàâëî Ïåòðîâè÷, 
23, îäíîîñ³áí., óêð., 21.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Äåíèñåíêî Õèìêà Ëàçàð³âíà, 
78, íà óòðèì., óêð., 13.04.1932, 
ñòàð³ñòü
Äîí÷åíêî Íàòàëêà Îíèê³¿âíà, 
82, êîëãîñïí., óêð., 02.12.1933, 
ñòàð³ñòü
ªíà Âàñèëü Ñåìåíîâè÷, 5 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 30.06.1933, íå 
âêàç.
ªíà Ãàííà Îìåëÿí³âíà, 9 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 10.09.1933, íå 
âêàç.
ªíà Ïàíàñ Ãíàòîâè÷, 30, 
îäíîîñ³áí., óêð., 09.01.1932, 
ñòàð³ñòü
ªíà Þõèì Êèðèëîâè÷, 50, 
êîëãîñïí., óêð., 28.10.1932, êàòàð 
øëóíêà
Êàðïîâà Âåêëà ²âàí³âíà, 22, 
êîëãîñïí., óêð., 02.10.1932, íå 
âêàç.
Êàðïîâ Âîëîäèìèð 
Ìèõàéëîâè÷, 2, êîëãîñïí., óêð., 
28.02.1933, íåâ³äîìà
Êàðïîâà Óëÿíà Ïåòð³âíà, 40, 
êîëãîñïí., óêð., 28.08.1933, íå 
âêàç.
Êîâàëüîâ ²âàí ²âàíîâè÷, 22 äí., 
êîëãîñïí., óêð., 12.06.1932, íå 
âêàç.
Êîâàëüîâ ²âàí Êîñòÿíòèíîâè÷, 
12, êîëãîñïí., óêð., 17.06.1933, íå 
âêàç.
Êîâàëüîâ Ïåòðî Êîñòÿíòèíîâè÷, 
16, êîëãîñïí., óêð., 12.06.1933, íå 
âêàç.
Êîâàëüîâ Ôåä³ð Êîñòÿíòèíîâè÷, 
10, êîëãîñïí., óêð., 23.06.1933, íå 
âêàç.

Êîâàëüîâà Îëåíà 
Êîñòÿíòèí³âíà, 20, êîëãîñïí., 
óêð., 14.06.1933, íå âêàç.
Êîçà÷åíêî ²ëüêî Ïèëèïîâè÷, 
30, êîëãîñïí., óêð., 25.11.1932, íå 
âêàç.
Êîçà÷åíêî Ìèõàéëî 
Ïðîêîïîâè÷, 14, êîëãîñïí., óêð., 
06.01.1932, íå âêàç.
Êîëåñíèê Êàòðÿ Îëåêñ³¿âíà, 2, 
êîëãîñïí., óêð., íå âêàç.
Êîë³ñíèê Ïàëàæêà 
Îëåêñàíäð³âíà, 4 ì., êîëãîñïí., 
óêð., 21.10.1932, íå âêàç.
Êîëóïàé Ðîìàí ²âàíîâè÷, 85, íà 
óòðèì., óêð., 13.02.1932, ñòàð³ñòü
Êîëü÷³ºíêî Êèðèëî Òèõîíîâè÷, 
33, êîëãîñïí., óêð., 08.07.1933, íå 
âêàç.
Êðàâåöü Ç³íà¿äà Þõèì³âíà, 
91, êîëãîñïí., óêð., 06.01.1932, 
ñòàð³ñòü
Ëæåíêî Ãàííà Ïàâë³âíà, 4, 
êîëãîñïí., óêð., 04.08.1933, íå 
âêàç.
Ëæåíêî Ê³íäðàò Ñòåïàíîâè÷, 65, 
îäíîîñ³áí., óêð., 22.06.1933, íå 
âêàç.
Ëæåíêî Âîëîäèìèð Ãðèãîðîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 18.06.1933, íå 
âêàç.
Ëæåíêî Ìàêñèì Îìåëÿíîâè÷, 
79, êîëãîñïí., óêð., 17.06.1933, íå 
âêàç.
Ëæåíêî Ìîòðÿ Ãðèãîð³âíà, 5, 
êîëãîñïí., óêð., 15.06.1933, íå 
âêàç.
Ëæåíêî Òåòÿíà Íèêèôîð³âíà, 
30, êîëãîñïí., óêð., 21.06.1933, íå 
âêàç.
Ëèñåíêî Âàñèëü Ñòåïàíîâè÷, 4, 
êîëãîñïí., óêð., 26.08.1932, ê³ð
Ëèñåíêî ²çîò Ñòàí³ñëàâîâè÷, 
72, êîëãîñïí., óêð., 26.08.1933, íå 
âêàç.
Ëèñåíêî ²âàí Ñåìåíîâè÷, 60, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 02.08.1933, íå 
âêàç.
Ëèñåíêî Êàòåðèíà Ïàâë³âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 31.07.1933, íå 
âêàç.
Ëèñåíêî Ëóê³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 52, 
êîëãîñïí., óêð., 28.10.1933, íå 
âêàç.
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Ëèñåíêî Ìàðôà Äàíèë³âíà, 23, 
êîëãîñïí., óêð., 27.09.1931, íå 
âêàç.
Ëèñåíêî Ìèêîëà Ñòåïàíîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 23.08.1932, íå 
âêàç.
Ëèñåíêî Ìèõàéëî Âàñèëüîâè÷, 
7, êîëãîñïí., óêð., 28.04.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ëèñåíêî Ñòåïàí Äàíèëîâè÷, 
40, êîëãîñïí., óêð., 19.06.1932, íå 
âêàç.
Ëèñåíêî ßâäîõà Ñåðã³¿âíà, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., íå âêàç.
Ëÿñêîâñüêà Ë³ä³ÿ Òðîõèì³âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 30.10.1932, íå 
âêàç.
Ëÿñêîâñüêèé Ìèêîëà 
Ñåðã³éîâè÷, 10, êîëãîñïí., óêð., 
08.02.1932, íå âêàç.
Ìàêóõà Âåí³àì³íà Àáðàì³âíà, 
2 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 20.05.1932, 
íå âêàç.
Ìàêóõà Þõèì Ãíàòîâè÷, 57, 
ðîçêóðêóë., óêð., 15.02.1933, 
íåâ³äîìà
Ìàð÷åíêî Ãàïêà ²âàí³âíà, 88, íà 
óòðèì., óêð., 06.06.1932, íå âêàç.
Ìàð÷åíêî Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 15.10.1932, íå 
âêàç.
Ìàð÷åíêî Óëÿíà Àðõèï³âíà, 58, 
êîëãîñïí., óêð., 02.08.1933, íå 
âêàç.
Ìîðîç Àíäð³é ²âàíîâè÷, 7, 
êîëãîñïí., óêð., 21.06.1933, íå 
âêàç.
Ìîðîç Çàõàðêî Àíòîíîâè÷, 72, 
êîëãîñïí., óêð., 16.06.1933, íå 
âêàç.
Ìîðîç Ìàð’ÿíà Íåñòîð³âíà, 67, 
êîëãîñïí., óêð., 21.07.1933, íå 
âêàç.
Ìîðîç Ñàì³éëî Âàñèëüîâè÷, 
89, íà óòðèì., óêð., 15.12.1932, 
ñòàð³ñòü
Îäåíåöü Âîëîäèìèð íå âêàç., 
22, êîëãîñïí., óêð., 30.06.1933, íå 
âêàç.
Îëüõîâèê Íèêàíîð ²âàíîâè÷., 
60, êîëãîñïí., óêð., 06.05.1932, íå 
âêàç.
Îìåñü Âàñèëü Ôåäîðîâè÷, 67, 
êîëãîñïí., óêð., 18.08.1933, íå 
âêàç.
Îìåñü Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 08.07.1933, íå âêàç.
Îìåñü Ìèõàéëî Ñåìåíîâè÷, 16 
äí., êîëãîñïí., óêð., 10.06.1932, íå 
âêàç.
Îìåñü Îëåêñ³é Âàñèëüîâè÷, 
3 ì., êîëãîñïí., óêð., 20.08.1933, 
íå âêàç.

Ïàñü Ñòåïàí Ôåäîðîâè÷, 66, 
îäíîîñ³áí., óêð., 30.01.1933, 
íåâ³äîìà
Ïåòðîâ ²âàí ßêîâè÷, 24, 
êîëãîñïí., óêð., 15.08.1933, íå 
âêàç.
Ïèëèïåíêî Ãàííà Ðîìàí³âíà, 
8, êîëãîñïí., óêð., 21.01.1933, 
íåâ³äîìà
Ïèëèïåíêî Îëåêñ³é Ãðèãîðîâè÷, 
6 ì., êîëãîñïí., óêð., 25.08.1932, 
ê³ð
Ïèëèïèíêî Äìèòðî Àíòîíîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 03.09.1932, íå 
âêàç.
Ðàäî÷èí Ãàííà Ïàâë³âíà, 88, 
êîëãîñïí., óêð., 01.12.1933, 
ñòàð³ñòü
Ðàäî÷èí Âàñèëü Ôåäîðîâè÷, 
2 ì., êîëãîñïí., óêð., 14.04.1932, 
íå âêàç.
Ðàäî÷èí Êàòðÿ Ôåäîð³âíà, 6, 
êîëãîñïí., óêð., 28.08.1933, íå 
âêàç.
Ðåäüêà Òðîõèì Ñèëîâè÷, 38, 
êîëãîñïí., óêð., 15.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ðåäüêà Ôåä³ð Òð., 11, êîëãîñïí., 
óêð., 25.06.1933, âèñíàæåííÿ
Ðîñü Ãàííà Þõèì³âíà, íå âêàç., 
êîëãîñïí., óêð., 24.10.1932, íå 
âêàç.
Ðîñü Ïàëàæêà Êàñ., 2 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 29.06.1933, íå 
âêàç.
Ðÿáåíêî Ìåëàøêà Ãíàò³âíà, 
33, êîëãîñïí., óêð., 15.06.1933, 
øëóíêîâî-êèøêîâèé ðîçëàä
Ñàïóí ²âàí Õ(?), 1, êîëãîñïí., 
óêð., 14.11.1932, íå âêàç.
Ñàïóí Òðîõèì ²âàíîâè÷, 59, 
êîëãîñïí., óêð., 18.09.1933, íå 
âêàç.
Ñåíåíêî Ãðèãîð³é ²âàíîâè÷, 
11 ì., êîëãîñïí., óêð., 03.04.1932, 
íå âêàç.
Ñåíåíêî ²âàí Ïåòðîâè÷, 6, 
êîëãîñïí., óêð., 25.09.1933, íå 
âêàç.
Ñèíåíêî Ãàííà (?), 5, êîëãîñïí., 
óêð., 19.11.1932, íå âêàç.
Ñîêîëüâèê(?) Îðèøêà íå âêàç., 
63, îäíîîñ³áí., óêð., 26.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ñîðîê³í Ñîôðîí íå âêàç., 69, 
êîëãîñïí., óêð., 17.08.1933, íå 
âêàç.
Ñòàðîäóá ²âàí Ìèê., íå âêàç., 
êîëãîñïí., óêð., 14.10.1932, íå 
âêàç.
Ñòàðîäóá Êóçüìà Ìèêîëàéîâè÷, 
70, îäíîîñ³áí., óêð., 28.05.1933, 
âèñíàæåííÿ

Ñòàðîäóá Ôåäîðà Íèêèôîð³âíà, 
41, êîëãîñïí., óêð., 28.10.1932, 
êàòàð øëóíêà
Ñòàñèê Àíäð³é Âàñèëüîâè÷, 
7, êîëãîñïí., óêð., 14.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ñòàñèê Ìîòðÿ Âàñèë³âíà, 7 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 15.05.1933, íå 
âêàç.
Ñòàñèê Îëåêñà Îëåêñàíäðîâè÷, 
26, êîëãîñïí., óêð., 17.06.1933, íå 
âêàç.
Ñòàñèê Îìåëüêî ²âàíîâè÷, 68, 
êîëãîñïí., óêð., 26.05.1933, íå âêàç.
Ñòàñèê Òåòÿíà Îëåêñàíäð³âíà, 
18, êîëãîñïí., óêð., 08.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Òèìîøåíêî Âàðâàðà 
Ôåäîð³âíà, 23, êîëãîñïí., íå 
âêàç., 13.06.1933, íå âêàç.
Òèìîøåíêî ²âàí Íèêèôîðîâè÷, 
13, îäíîîñ³áí., óêð., 07.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Òèìîøåíêî Êàòðÿ Ìàòâ³¿âíà, 
60, êîëãîñïí., óêð., 21.10.1933, íå 
âêàç.
Òèìîøåíêî Îëåêñ³é 
Ïàíòåëåéìîíîâè÷, 3 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 01.03.1933, 
íåâ³äîìà
Òèìîøåíêî Îëÿíà Ñàâåë³¿âíà, 
82, îäíîîñ³áí., óêð., 02.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Òèìîøåíêî Ôåä³ð Âàñèëüîâè÷, 
82, îäíîîñ³áí., óêð., 31.05.1933, 
íå âêàç.
Ôåäîðåíêî Ìàðôà ²âàí³âíà, 
53, êîëãîñïí., óêð., 09.01.1932, 
âèñèïíèé òèô
Ô³ëåíêî Àíäð³é Äàíèëîâè÷, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., íå âêàç.
Ô³ëåíêî Àíäð³é Òðîõèìîâè÷, 
70, êîëãîñïí., óêð., 18.12.1933, 
ñòàð³ñòü
Ô³ëåíêî Ãàííà Ê³íäðàò³âíà, 65, 
îäíîîñ³áí., óêð., 12.07.1933, íå 
âêàç.
Ô³ëåíêî ²âàí Äàíèëîâè÷, 6 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 04.07.1933, íå âêàç.
Ô³ëåíêî ²âàí Ì., 13, êîëãîñïí., 
óêð., 03.07.1933, íå âêàç.
Ô³ëåíêî ²âàí Ìàêñèìîâè÷, 4 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 08.07.1933, íå 
âêàç.
Ô³ëåíêî ²ëüêî Àíäð³éîâè÷, 28, 
îäíîîñ³áí., óêð., 19.07.1933, íå 
âêàç.
Ô³ëåíêî Êàòðÿ ßê³âíà, 9 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 21.07.1933, íå 
âêàç.
Ô³ëåíêî Ìàêñèì Àíäð³éîâè÷, 
44, êîëãîñïí., óêð., 02.07.1933, íå 
âêàç.
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Ô³ëåíêî Ìàð³ÿ Ì., 15, êîëãîñïí., 
óêð., 06.07.1933, íå âêàç.
Ô³ëåíêî Íàä³ÿ ªãîð³âíà, 2 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 14.07.1933, íå 
âêàç.
Ô³ëåíêî Ïåòðî Ñòåïàíîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 22.08.1933, íå 
âêàç.
Ô³ëåíêî Òåòÿíà Äàíèë³âíà, 7, 
êîëãîñïí., óêð., 08.07.1933, íå 
âêàç.
Ô³ëåíêî ßâäîõà Äàí., 10, 
êîëãîñïí., óêð., 24.06.1933, íå 
âêàç.
Ô³ëåíêî ßê³â Ì., 9, êîëãîñïí., 
óêð., 05.07.1933, íå âêàç.
Ô³ëåíêî ßëèñîâåòà íå âêàç., 
40, êîëãîñïí., óêð., 21.06.1933, íå 
âêàç.
Ô³íåíêî Ìèõàéëî Îíîïð³éîâè÷, 
55, êîëãîñïí., óêð., 02.10.1933, íå 
âêàç.
Õìàðà Ìàð³ÿ Òðîõèì³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 13.01.1932, íå 
âêàç.
Õìàðà Ìèõàéëî Ñèë., 2, 
êîëãîñïí., óêð., 01.05.1933, îï³êè
Õìàðà Îëåêñà Îëåêñ³éîâè÷, 48 
äí., êîëãîñïí., óêð., 18.02.1932, íå 
âêàç.
Õìàðà Îìåëüêî Ïåòðîâè÷, 45, 
êîëãîñïí., óêð., 30.06.1933, íå 
âêàç.
Õîäîðåíêî Í³íà Ãðèãîð³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 20.02.1932, íå 
âêàç.
Õîäîðåíêî Ïàëàæêà Ñåìåí³âíà, 
82, êîëãîñïí., óêð., 08.07.1933, íå 
âêàç.
Õîëîä Âàñèëü Ìàêñèìîâè÷, 70, 
îäíîîñ³áí., óêð., 17.08.1932, íå 
âêàç.
Õîëîä Â³ðà Ôåäîð³âíà, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 27.12.1932, îáêëàä 
(àíã³íà)

Õîëîä ²âàí ªãîðîâè÷, 13, 
êîëãîñïí., óêð., 16.07.1933, íå 
âêàç.
Õîëîä Ìàð³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 13.09.1932, íå 
âêàç.
Õîëîä Ìèêîëà ªãîðîâè÷, 6, 
êîëãîñïí., óêð., 02.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Õîëîä Äìèòðî ªãîðîâè÷, 9, 
êîëãîñïí., óêð., 12.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Õîëîä Íàòàëÿ Ôåäîð³âíà, 
8 ì., êîëãîñïí., óêð., 06.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Õîëîä Ïàâëî Êèðèëîâè÷, 44, 
êîëãîñïí., óêð., 26.06.1933, íå 
âêàç.
Õîëîä Ñîëîì³ÿ Ìàêàð³âíà, 
68, êîëãîñïí., óêð., 11.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Õîëîä ßâäîõà Ìèõ., 35, 
êîëãîñïí., óêð., 27.06.1933, íå 
âêàç.
Õîìåíêî Éîñèï ²âàíîâè÷, 62, 
êîëãîñïí., óêð., 09.01.1932, íå 
âêàç.
Õîìåíêî Êàòðÿ Ìèêèò³âíà, 4, 
êîëãîñïí., óêð., 01.09.1932, íå 
âêàç.
Õîìåíêî Ìèêîëà Ìèêèòîâè÷, íå 
âêàçç., êîëãîñïí., óêð., 28.08.1932, 
íå âêàç.
Õîõîòâà Âàñèëü Âàñèëüîâè÷, 
8 ì., êîëãîñïí., óêð., 06.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Õîõîòâà Ãàííà Íàóì³âíà, 18, 
êîëãîñïí., óêð., 12.11.1933, íå 
âêàç.
Õîõîòâà Ãîðïèíà ²âàí³âíà, 
88, íà óòðèì., óêð., 11.04.1932, 
ñòàð³ñòü
Õîõîòâà ²âàí Ìàêñèìîâè÷, 15, 
îäíîîñ³áí., óêð., 11.08.1933, íå 
âêàç.

Õîõîòâà ²âàí Ñèò., 73, êîëãîñïí., 
óêð., 08.07.1933, íå âêàç.
Õîõîòâà Êàòåðèíà ßêèì³âíà, 
5 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 27.07.1932, 
íå âêàç.
Õîõîòâà Ëóê³ÿ Ñåðã³¿âíà, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 01.10.1932, 
íå âêàç.
Õîõîòâà Ìàð³ÿ Òðèõîð., 6, 
êîëãîñïí., óêð., 10.07.1933, íå 
âêàç.
Õîõîòâà Ìîòðÿ Ñàâ³âíà, 72, 
êîëãîñïí., óêð., 22.09.1932, íå 
âêàç.
Õîõîòâà Íàñòÿ Àíäð³¿âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 23.08.1932, íå 
âêàç.
Õîõîòâà Îêñàíà ²âàí³âíà, 67, 
êîëãîñïí., óêð., 12.01.1933, 
íåâ³äîìà
Õîõîòâà Îëÿíà Äìèòð³âíà, 
3 ì., êîëãîñïí., óêð., 10.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Õîõîòâà Ïåòðî Àíäð³éîâè÷, 66, 
îäíîîñ³áí., óêð., 06.02.1932, âáèòî
Õîõîòâà Òåòÿíà Ñàâ., 2, 
îäíîîñ³áí., óêð., 15.07.1933, íå 
âêàç.
Õîõîòâà ßêèì Ìàêñèìîâè÷, 21, 
îäíîîñ³áí., óêð., 15.06.1933, íå 
âêàç.
×àóñ Ïàëàæêà Âàñèë³âíà, íå 
âêàçç., êîëãîñïí., óêð., 29.08.1932, 
íå âêàç.
×àóñ Ôåä³ð Àðõèïîâè÷, 67, íå 
âêàç., óêð., 09.04.1933, ïîâ³øåííÿ
×åðíåíêî Í³íà ßëèñå¿âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 20.09.1933, íå 
âêàç.
×îðíîáóê Ïåñòèíà Ôåäîð³âíà, 
48, êîëãîñïí., óêð., 25.02.1932, 
ïîðîê ñåðöÿ, çàïàëåííÿ íèðîê

Âîðîøèëîâñüêà ñ³ëüðàäà

Áàãà÷ Ìàð³ÿ Àôàíàñ³¿âíà, 25, 
êîëãîñïí., óêð., 07.03.1932, 
òóáåðêóëüîç
Áàéðàêà Ãàííà Àíäð³¿âíà, 4 äí., 
îäíîîñ³áí., óêð., 15.07.1933, íå 
âêàç.
Áåçäóä³é ßâäîõà Ìèõàéë³âíà, 
5 ì., êîëãîñïí., óêð., 09.06.1932, 
íåâ³äîìà
Áåçäóäíÿ Äîìàõà Íåñòîð³âíà, 
31, êîëãîñïí., óêð., 11.06.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Á³çäóäí³é Ïåòðî ªðîôåéîâè÷, 
42, êîëãîñïí., óêð., 12.06.1933, 
ãîñòðèé àïåíäèöèò

Á³ëàé Â³ëåíöà ²âàí³âíà, 5 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 05.10.1932, ë³òí³é 
ïðîíîñ
Á³ë³ºíêî ²âàí Ñòåïàíîâè÷, 6, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 09.04.1932, 
ãðèï, çàïàëåííÿ ì³çê³â
Áîãîñëîâñüêèé Îëåêñàíäð 
Àíäð³éîâè÷, 1, êîëãîñïí., óêð., 
07.03.1932, ãðèï
Áîðèñåíêî Äàâèä Õàðèòîíîâè÷, 
80, îäíîîñ³áí., óêð., 17.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â òà íèðîê
Áîðèñåíêî Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 
2 ì., êîëãîñïí., óêð., 06.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Áîðèñåíêî Ìèõàéëî Êóçüìè÷, 
68, îäíîîñ³áí., óêð., 19.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áîðèñåíêî Îëåêñàíäð ßêîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 05.10.1932, 
çàïàëåííÿ î÷åðåâèíè
Áðîäñüêà Óñòèíà Îêñåíò³¿âíà, 
80, îäíîîñ³áí., óêð., 09.07.1933, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü ñåðöÿ
Áóãðèì ²âàí Ìèòðîâè÷, 5, 
îäíîîñ³áí., óêð., 08.08.1933, êàòàð 
êèøîê
Áóãðèì Îëåêñ³é Ìèõàéëîâè÷, 
3, êîëãîñïí., óêð., 06.12.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
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Âåëè÷êî Âàñèëèíà Äàíèë³âíà, 
72, êîëãîñïí., óêð., 04.12.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Â³öåíêî Ìàðôà Îëåêñ³¿âíà, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 28.04.1932, 
ãðèï, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âîäîï'ÿí Ë³ä³ÿ Îêñåíò³¿âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 26.01.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãàëÿ Îêñàíà Ôåäîò³âíà, 87, 
îäíîîñ³áí., óêð., 11.03.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ãàõ ²âàí Àðòåìîâè÷, 5 ì., 
êîëãîñïí., íå âêàç., 05.07.1932, 
ãðèï, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãàõ Ìàðôà Îìåëÿí³âíà, 22, 
êîëãîñïí., óêð., 30.05.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ãëóøàê Íàñòÿ Õîì³âíà, 25, 
êîëãîñïí., óêð., 15.06.1933, 
òðàâìà (óðàæåííÿ áëèñêàâêîþ)
Ãëóøàê Ñòåïàí Îìåëÿíîâè÷, 
50, îäíîîñ³áí., óêð., 11.01.1932, 
òóáåðêóëüîç ãëîòêè
Ãîëîâêî Îêñàíà Ê³íäðàò³âíà, 74, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 11.03.1933, 
òóáåðêóëüîç, çàïàëåííÿ ëåãåí³â,
Ãîëîâêî Õàðèòèíà Ïåòð³âíà, 
20, êîëãîñïí., óêð., 15.06.1933, 
óðàæåííÿ áëèñêàâêîþ
Ãðèöåíêî Ôåä³ð Ãíàòîâè÷, 
8 ì., êîëãîñïí., óêð., 02.08.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ãðèùåíêî Ãðèöüêî Ãíàòîâè÷, 
2 ì., êîëãîñïí., óêð., 09.10.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Äàöåíêî Îëåêñ³é Õîìè÷, 7, 
êîëãîñïí., óêð., 12.02.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Äåìåíòåé Ìàêñèì Ãðèãîðîâè÷, 
35, îäíîîñ³áí., óêð., 16.07.1933, 
ïîâ³øåííÿ
Äåìåíòåé Ìàð³ÿ Àìáðîñ³¿âíà, 
82, îäíîîñ³áí., óêð., 01.08.1933, 
ñåðäöåâà ñëàáê³ñòü
Äåìåíòåé Íàä³ÿ Ìàêñèì³âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 10.10.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äðàíà Ãîðïèíà Ôåäîð³âíà, 74, 
íå âêàç., óêð., 30.03.1933, õðîí³÷íà 
õâîðîáà ñåðöÿ
Äÿäþí Íàä³ÿ Àíòîí³âíà, 1 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 26.12.1933, 
çàïàëåííÿ î÷åðåâèíè
Çàäîðîæíÿ Îëÿíà Ìèêèò³âíà, 
17, êîëãîñïí., óêð., 12.02.1932, 
÷åðåâíèé òèô
²ãíàòîâè÷ ²âàí Ïàâëîâè÷, 5 ì., 
ðîá³òí., óêð., 20.07.1932, ãîñòðèé 
êàòàð
²ãíàòîâè÷ Ìèêîëà Êîíîíîâè÷, 
3, îäíîîñ³áí., óêð., 04.10.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Êàë³í³÷åíêî Ãðèöüêî 
Ïðîêîïîâè÷, 1, êîëãîñïí., óêð., 
30.03.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êàïö³äàë Îëåêñàíäð 
Ôåäîðîâè÷, 30, êîëãîñïí., óêð., 
13.06.1933, òóáåðêóëüîç  
ëåãåí³â
Êàðíàóõ ²âàí Îëåêñ³éîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 26.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â òà íèðîê
Êàðíàóõ Ìàð³ÿ Òðîõèì³âíà, 
21, êîëãîñïí., óêð., 10.06.1932, 
óðàæåííÿ áëèñêàâêîþ
Êàðíàóõ íå âêàç. 
Îëåêñàíäð³âíà, 3, îäíîîñ³áí., 
óêð., 18.07.1933, íå âêàç.
Êàðíàóõ Ïåñòèíà Éîñèï³âíà, 
34, êîëãîñïí., óêð., 27.03.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êàðíàóõ ßê³â ßêîâè÷, 11 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 19.10.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîìö³äàë Ìàð³ÿ Îëåêñàíäð³âíà, 
2 ì., êîëãîñïí., óêð., 17.07.1932, 
íåâ³äîìà
Êîðîáêà Ãàííà Ôåäîð³âíà, 
70, êîëãîñïí., óêð., 18.11.1933, 
ñåðäöåâà ñëàáê³ñòü
Êîñàðåíêî Ñòåïàí ²âàíîâè÷, 12, 
êîëãîñïí., óêð., 22.09.1932, âáèòî
Êîñòåíêî Îëåêñ³é Ôåäîòîâè÷, 
6, êîëãîñïí., óêð., 25.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â òà íèðîê
Êóðàëåõ Äìèòðî Ñàâè÷, 10, 
äí., îäíîîñ³áí., óêð., 28.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êóðîëåê Êèëèíà Êèðèë³âíà, 
71, êîëãîñïí., óêð., 10.11.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Êóðîëåõ Ë³ä³ÿ Éîñèï³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 26.06.1932, ãðèï, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëåëþê ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 2 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 13.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëåëþê Õèìêà Ìèðîí³âíà, 32, 
êîëãîñïí., óêð., 12.02.1932, 
çàïàëåííÿ î÷åðåâèíè
Ëóêàø Äìèòðî Ïàâëîâè÷, 68, 
êîëãîñïí., óêð., 16.02.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ëþëþê Í³ëà ²âàí³âíà, 26, 
êîëãîñïí., óêð., 01.02.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ìèëàùåíêî Àíàòîë³é 
Àíäð³éîâè÷, 6, êîëãîñïí., óêð., 
21.12.1932, çàïàëåííÿ íèðîê
Ìèõàéëèê Ìàð³ÿ Òðîõèì³âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 06.10.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìîðîç Ôåäîò Îíèñèìîâè÷, 
22, êîëãîñïí., óêð., 30.06.1932, 
íåâ³äîìà

Ìîôà Âîëîäèìèð Ìèõàéëîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., ïðîíîñ
Ìóòà Ê³íäðàò Ïåòðîâè÷, 80, 
êîëãîñïí., óêð., 07.12.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ìóòà Íàä³ÿ Îêñåíò³¿âíà, 3, 
îäíîîñ³áí., óêð., 03.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Íèä³ëüêà Âàñèëü Ìàòâ³éîâè÷, 20, 
êîëãîñïí., óêð., 20.09.1932, íå âêàç.
Íèä³ëüêà Âàñèëü Îëåêñ³éîâè÷, 
21, êîëãîñïí., óêð., 18.08.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Íèä³ëüêî Íàòàëêà Âàñèë³âíà, 
9 ì., êîëãîñïí., óêð., 19.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Íèä³ëüêî Ïåòðî Ìèêîëàéîâè÷, 
1 ì., êîëãîñïí., óêð., 08.08.1933, 
êàòàð êèøîê
Îë³éíèê Ñåðàôèìà Éîñèï³âíà, 
85, íå âêàç., óêð., 30.03.1933, 
ïàðàë³÷
Îìåëü÷åíêî Íèêèôîð ²âàíîâè÷, 
97, îäíîîñ³áí., óêð., 14.08.1933, 
ñåðäöåâà ñëàáê³ñòü 
Îìåëü÷åíêî Õîìà 
Íèêèôîðîâè÷, 80, íà óòðèì., íå 
âêàç., 26.05.1932, ïîâ³øåííÿ
Îï³øíÿê Âåêëà ²âàí³âíà, 65, 
îäíîîñ³áí., óêð., 26.06.1933, 
ïåðèòîí³ò
Îï³øíÿê Îëåêñàíäð ßêîâè÷, 
2 äí., îäíîîñ³áí., íå âêàç., 
28.05.1932, ãðèï, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïàíàñåéêî Àíàòîë³é ²âàíîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 15.11.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïàíàñåíêî Ìîòðÿ Ñàâåë³¿âíà, 
38, êîëãîñïí., óêð., 27.04.1933, 
ïîâ³øåííÿ
Ïàíàñåíêî ßâäîõà Àðñåíò³¿âíà, 
64, êîëãîñïí., óêð., 12.09.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Ïåäàø Ïåòðî Ìèêèòîâè÷, 10 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 05.12.1932, íåðîá.
Ïåðåïàäÿ Ãàííà Êèðèë³âíà, 
3 ì., êîëãîñïí., óêð., 15.09.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïåðñàíü Ãàííà Ñåðã³¿âíà, 40, 
îäíîîñ³áí., óêð., 02.09.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ïèñàðåíêî Ïåòðî Ïåòðîâè÷, 
12, êîëãîñïí., óêð., 11.06.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ïîëóëÿõ Äìèòðî Ãðèãîðîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 03.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïîíîìàðåíêî Â³êòîð Þõèìîâè÷, 
10 ì., êîëãîñïí., óêð., 05.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïîïðóãà Ïðîõîð Ñèäîðîâè÷, 
73, êîëãîñïí., óêð., 19.02.1932, 
ñåðöåâà ñëàáê³ñòü, îï³ê 
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Ðàäóë Êàòåðèíà ²âàí³âíà, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 17.10.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ðåâêî Àíäð³é ²âàíîâè÷, 25, 
îäíîîñ³áí., óêð., 11.10.1933, 
ïîâ³øåííÿ
Ðåøåòíÿê ²âàí ²âàíîâè÷, 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 01.11.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ðåøåòíÿê Âàñèëü Ïàâëîâè÷, 
6, îäíîîñ³áí., óêð., 08.12.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñàëê³í Àðòåì ²âàíîâè÷, 82, 
êîëãîñïí., óêð., 28.02.1933, 
ñåðöåâà ñëàáê³ñòü
Ñàñèì Êàòåðèíà Ïàâë³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 02.10.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñâèäàí Ïåñòèíà íå âêàç., íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 21.12.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â ³ êèøîê
Ñèìîíåíêî Îëüãà Îëåêñ³¿âíà, 
3, îäíîîñ³áí., óêð., 25.02.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ñåðåäà Ìèêèòà Äåíèñîâè÷, 
90, êîëãîñïí., óêð., 22.06.1933, 
ñåðöåâà ñëàáê³ñòü
Ñèìîíåíêî Êàðïî Ãíàòîâè÷, 
88, íà óòðèì., óêð., 12.01.1932, 
ñòàð³ñòü
Ñèíüêî Ìàð³ÿ Ìèõàéë³âíà, 3, 
êîëãîñïí., óêð., íå âêàç.
Ñ³íüêî Àíàòîë³é Ñàâè÷, 10 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 08.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Ñêðèïíèê Ãàííà ²ëüê³âíà, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 19.11.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñîÿ Ëþáîâ Òèìîô³¿âíà, 4, 
êîëãîñïí., óêð., 14.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñîÿ Ïåòðî ßêîâè÷, 84, îäíîîñ³áí., 
óêð., 14.07.1933, íå âêàç.
Ñóïðóí Ïåòðî ªâäîêèìîâè÷, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 17.08.1932, 
äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Òåñëÿ Îäàðêà Àíäð³¿âíà, 83, íå 
âêàç., óêð., 30.03.1933, ñåðöåâà 
ñëàáê³ñòü
Òèìîøåíêî Ðàäèâîí Âëàñîâè÷, 
52, îäíîîñ³áí., óêð., 19.02.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Òèì÷åíêî Ëþáîâ Ïåòð³âíà, 
4 ì., êîëãîñïí., óêð., 28.01.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Òðèòÿê ßê³â Çàõàðîâè÷, 40, 
êîëãîñïí., óêð., 14.11.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Òóð÷åíêî ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 
9 ì., êîëãîñïí., óêð., 21.08.1932, 
äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Òóð÷åíêî Ôîìà Ëóê'ÿíîâè÷, 
32, êîëãîñïí., óêð., 15.11.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Òþòþíèê Êàòåðèíà Ïàâë³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 10.07.1932, ãðèï, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òþòþíèê Ñåìåí Àíäð³éîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 14.10.1933, 
õâîðîáà Íîìà

Òþòþíèê Ôåäîðà Ô³îëîô³¿â., 
26, êîëãîñïí., óêð., 15.12.1932, 
çàðàæåííÿ êðîâ³
Õàéëî ²âàí Òèõîíîâè÷, 11 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 07.12.1933, ê³ð
Õàéëî Ìèêîëà Äàíèëîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 03.12.1933, 
çàïàëåííÿ
Õàíåöüêèé Òèìîô³é ßêîâè÷, 
72, îäíîîñ³áí., óêð., 07.07.1933, 
ñåðöåâà ñëàáê³ñòü
Öèíáàë Òàìàðà ²âàí³âíà, 11 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 11.02.1933, 
òóáåðêóëüîç
×åðíîâ ²âàí ²âàíîâè÷, 8, 
êîëãîñïí., óêð., 26.05.1933, 
çàïàëåííÿ
Øåâ÷åíêî Ìàð³ÿ Òðîõèì³âíà, 
80, íà óòðèì., óêð., 04.08.1932, íå 
âêàç.
Øèñò³ðà(?) Âàñèëü Ñòåïàíîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 06.10.1933, 
õâîðîáà Íîìà
Øíóðåíêî Ìîòðÿ Îõð³ì³âíà, 
80, íà óòðèì., óêð., 25.03.1932, 
ñòàð³ñòü
ßíüêî Îëåêñàíäðà Ïåòð³âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 09.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â òà ìîçêó

Ãóëÿéï³ëüñüêà ñ³ëüðàäà

Á³ëàé Ë³ä³ÿ Àíäð³¿âíà, 4 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 02.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Á³ëîñòîöüêà Õèìêà ²ëüê³âíà, 82, 
íà óòðèì., óêð., 31.05.1933, ñòàð³ñòü
Áîäíÿ Êàòðÿ Ãðèãîð³âíà, 7, 
êîëãîñïí., óêð., 22.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áîäíÿ Ìàð³ÿ ªãîð³âíà, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 30.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áîíäàðåíêî Ôåäîò 
Ìèõàéëîâè÷, 28, ðîá³òí., óêð., 
26.05.1933, çàíåïàä ñåðöåâî¿ 
ä³ÿëüíîñò³
Áîðîâèê Ìàð³ÿ Ñåðã³¿âíà, 2 ì., 
ðîá³òí., óêð., 04.05.1933, êàòàð 
êèøîê
Áîõàí Ìîòðÿ íå âêàç., 67, íà 
óòðèì., óêð., 20.03.1933, ïîðîê ñåðöÿ
Áîõàí Ïàâëî Ìèíîâè÷, 68, 
êîëãîñïí., óêð., 13.02.1933, 
çàïàëåííÿ øëóíêà òà êèøå÷íèêà
Áóäêî Ãàííà Ìèêîëà¿âíà, 4 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 06.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Áóäêî Êàòðÿ ²âàí³âíà, 5, 
êîëãîñïí., óêð., 12.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áóäêî Ñåðã³é ²âàíîâè÷, 14, 
êîëãîñïí., óêð., 26.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áóäêî Ôåä³ð ²âàíîâè÷, 86, íà 
óòðèì., óêð., 14.02.1933, ñòàð³ñòü
Áóëàò ²âàí Àôàíàñ³éîâè÷, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 14.10.1932, 
ïðîíîñ
Âàñåëåâñüêèé Ëåîí³ä 
Ìèêîëàéîâè÷, 3, êîëãîñïí., 
óêð., 08.02.1933, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Âàñèëåíêî ²âàí Âàñèëüîâè÷, 
8, êîëãîñïí., óêð., 08.10.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â, äèôòåð³ÿ
Âåðáèöüêà Ñîô³ÿ Ìîéñå¿âíà, 
22, îäíîîñ³áí., óêð., 06.02.1933, 
òóáåðêóëüîç
Âîâê ßâäîõà Ãðèãîð³âíà, 30, 
êîëãîñïí., óêð., 19.03.1933, 
÷åðåâíèé òèô
Ãåðìàí Ìèíà íå âêàç., 78, íà 
óòðèì., ºâð., 25.05.1933, ñòàð³ñòü

Äåì÷åíêî Íèêèôîð Ìàêàðîâè÷, 
47, ðîá³òí., óêð., 31.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äåíèñåíêî Ìèêîëà ßêîâè÷, 9 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 16.12.1932, ê³ð
Äîìáðîâñ Äìèòðî ²âàíîâè÷, 
14, êîëãîñïí., óêð., 26.03.1933, 
õâîðîáà ñåðöÿ
ªçåðåöü Ðàõ³ëü ²ñàê³âíà, 28, 
äîìîãîñï., ºâð., 11.03.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
ªðîøêî Ñåìåí Àíäð³éîâè÷, 
87, ðîá³òí., óêð., 31.05.1933, 
çàïàëåííÿ ñå÷îâîãî ì³õóðà
Çàáëîöüêèé Ëåâêî ßêîâè÷, 
78, íà óòðèì., óêð., 15.12.1932, 
ñòàð³ñòü
Çàñòðîæíàÿ Âàðêà Ãåîðã³¿âíà, 
52, ðîá³òí., óêð., 29.04.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ç³íåíêî Îëåêñàíäðà Ñèë³âíà, 
75, êîëãîñïí., óêð., 21.09.1932, 
ñòàð³ñòü
Ç³íåíêî Ïð³ñüêà Ìèêîëà¿âíà, 28, 
êîëãîñïí., óêð., 31.12.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ



146

Ç³í÷åíêî Ñèëà Ïåòðîâè÷, 66, 
ðîá³òí., óêð., 02.03.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ, âîäÿíêà
²âàùåíêî Âàêóëà Âàñèëüîâè÷, 
80, êîëãîñïí., óêð., 14.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Êàëèíè÷åíêî Ãîðïèíà Ìèí³âíà, 
30, îäíîîñ³áí., óêð., 28.03.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ, âîäÿíêà
Êàðïåíêî Ïîë³êàðï 
Òèìîô³éîâè÷, 70, íà óòðèì., óêð., 
03.03.1933, ïîðîê ñåðöÿ, âîäÿíêà
Êàðïåíêî Ñàâåë³é ²âàíîâè÷, 
65, êîëãîñïí., óêð., 28.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êàñÿíåíêî Ëàðèñà ²âàí³âíà, 
16, êîëãîñïí., óêð., 11.12.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Êèðè÷åíêî Êîðí³é Ïèëèïîâè÷, 
92, íà óòðèì., óêð., 26.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Êîðîñòèëüîâà Ìàð³ÿ 
Ñòåïàí³âíà, 1, êîëãîñïí., óêð., 
06.09.1932, ïðîíîñ
Êîñòîãëàç Ìèíà ²âàíîâè÷, 84, íà 
óòðèì., óêð., 20.02.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Êðàò ²âàí Òðîõèìîâè÷, 53, 
êîëãîñïí., óêð., 19.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êóæåëü Ãðèöüêî Ïàâëîâè÷, 
16, êîëãîñïí., óêð., 26.12.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Êóù Ãàííà Éîñèï³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 03.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êóù Õàðèòèíà Îñòàï³âíà, 
50, íà óòðèì., óêð., 20.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëåâ÷åíêî Êàòåðèíà Ìèêîëà¿âíà, 
3, êîëãîñïí., óêð., 15.02.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ëåâ÷åíêî Õàðèòèíà ßê³âíà, 
68, íà óòðèì., óêð., 15.12.1932, 
ñòàð³ñòü
Ëåïåò÷åíêî Ëþäìèëà 
Äìèòð³âíà, 5, ñëóæá., óêð., 
12.12.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëóê'ÿí÷åíêî Àëëà Îëåêñ³¿âíà, 
1, áåçðîá³òí., óêð., 13.02.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ëþòà Îëüãà Ôåäîò³âíà, 
10, ðîá³òí., óêð., 13.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìàëþêà Ãàííà Ìèêîëà¿âíà, 
70, íà óòðèì., óêð., 02.06.1933, 
ñëàáê³ñòü ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ìàðòèíåíêî ßâäîõà ²âàí³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 05.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìàð÷åíêî Ãàííà Þõèì³âíà, 
80, íà óòðèì., óêð., 21.05.1933, 
ñòàð³ñòü

Ìàð÷åíêî Êîðí³é Ñâèðèäîâè÷, 
50, ðîá³òí., óêð., 20.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìèùåíêî Ãàâðèëî Îíîïð³éîâè÷, 
58, êîëãîñïí., óêð., 03.06.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Ìîðîç Àãåé Ëàâð³íîâè÷, 88, íà 
óòðèì., óêð., 24.12.1932, ñòàð³ñòü
Ìîðîç Íàñòÿ Äåìèä³âíà, 27, 
êîëãîñïí., óêð., 04.02.1933, 
÷åðåâíèé òèô
Ìîðîç Íàòàëêà Îëåêñ³¿âíà, 
44, ðîá³òí., óêð., 09.02.1933, 
íåùàñíèé âèïàäîê
Íå÷åòåíêî Òèìîô³é Ìèêèòîâè÷, 
52, ðîá³òí., óêð., 24.02.1933, 
ñëàáê³ñòü ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Íèæíèê Ãàííà Àíòîí³âíà, 
3, ðîá³òí., óêð., 02.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Íèæíèê ²âàí Àíòîíîâè÷, 
5, ðîá³òí., óêð., 07.06.1933, 
çàïàëåííÿ øëóíêà
Íîãàòüêî(?) Þð³é ²âàíîâè÷, 
62, ðîá³òí., óêð., 16.06.1932, 
çàïàëåííÿ ñåðöÿ
Ïèëêà Êàòåðèíà ²âàí³âíà, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 01.10.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïîë³êàðïîâà Ãàííà ßêèì³âíà, 70, 
íà óòðèì., óêð., 23.05.1933, ñòàð³ñòü
Ïðîêîïåíêî Íàä³ÿ ²âàí³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 30.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïðîêîïåíêî Îêñàíà 
Ìèõàéë³âíà, 64, íà óòðèì., óêð., 
04.03.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïðîêîïåíêî ßâäîõà ²âàí³âíà, 
29, ðîá³òí., óêð., 23.05.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ïóçàíîâà Îäàðêà Âàñèë³âíà, 
70, äîìîãîñï., óêð., 30.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Ðºïêà Íàä³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 29.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ðèáàëü÷åíêî Ôåä³ð Ôåäîðîâè÷, 
8, ðîá³òí., óêð., 13.09.1932, 
êðèâàâà ðàíà
Ð³çíèê Íàñòÿ ²âàí³âíà, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 03.10.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ðîñîõà ²ðèíà Êîíîí³âíà, 28, 
ðîá³òí., óêð., 16.09.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Ðÿáêà Êàòåðèíà ²âàí³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 04.10.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ðÿáêî Â³ðà Ìèõàéë³âíà, 80, íà 
óòðèì., óêð., 02.06.1933, ñòàð³ñòü
Ðÿáêî Ìèêîëà Ïåòðîâè÷, 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 26.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Ðÿáöåâ Ìèêîëà ªôðåìîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 10.10.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ðÿáöåâà Ñîô³ÿ Ñòåïàí³âíà, 
8, êîëãîñïí., óêð., 01.06.1933, 
ïðîíîñ
Ñàêóí Ìàêñèì Ìèêèòîâè÷, 
66, êîëãîñïí., óêð., 18.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñàõíî Ç³íà¿äà Ïàâë³âíà, 66, 
íà óòðèì., óêð., 19.05.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ñåãåäà Òðîõèì Ñàâåë³éîâè÷, 
77, íà óòðèì., óêð., 20.03.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ñåìåíþòà Âåêëà Ïåòð³âíà, 45, 
äîìîãîñï., óêð., 27.03.1933, íå âêàç.
Ñåìåíþòà Ãàííà ªãîð³âíà, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 31.12.1932, ê³ð, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñåìåíþòà Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷, 
9 ì., êîëãîñïí., óêð., 04.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñåìåíþòà Ìèõàéëî Ìàðêîâè÷, 
32, êîëãîñïí., óêð., 22.05.1933, 
ïàðàë³÷
Ñåìåíþòà Ìèêèòà Éîñèïîâè÷, 
71, îäíîîñ³áí., óêð., 13.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñåìåíþòà Îëåêñàíäðà 
ªãîð³âíà, 18, êîëãîñïí., óêð., 
25.01.1933, òóáåðêóëüîç
Ñèçîâà Â³ðà Ïåòð³âíà, 66, ðîá³òí., 
ðîñ., 23.08.1932, âèðàçêà êèøîê
Ñ³ð³íüîê Ñòåïàí Àíäð³éîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 12.09.1932, 
êðîâîòå÷à
Ñêíàðü Íàä³ÿ Âàñèë³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 25.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñîëîäîâíè÷åíêî ßêèì 
Ôåäîðîâè÷, 35, êîëãîñïí., óêð., 
02.06.1933, îñëàáëåííÿ ñåðöÿ 
Ñïèöÿ Âîëîäèìèð Îëåêñ³éîâè÷, 
íå âêàç., ñëóæá., óêð., 09.09.1932, 
ìåðòâîíàðîäæåíèé
Ñòîâáà ßâäîõà ²âàí³âíà, 68, íà 
óòðèì., óêð., 26.09.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Òåðíîâà Ïð³ñüêà ßâëåíò., 97, íà 
óòðèì., óêð., 01.06.1933, ñòàð³ñòü
Òåðíîâà Ôåîäîñ³ÿ Ëóê'ÿí³âíà, 
78, íà óòðèì., óêð., 04.09.1932, 
ñòàð³ñòü
Òèðòèøíèé Íàóì Ãðèãîðîâè÷, 
75, íà óòðèì., óêð., 29.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òèõåíêî ßâäîõà Àôàíàñ³¿âíà, 
71, ðîá³òí., óêð., 04.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òèùåíêî Àíäð³é Ëåîíò³éîâè÷, 
50, ðîá³òí., óêð., 21.02.1933, 
òóáåðêóëüîç
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Òêà÷åíêî Ñàê³é ²âîâè÷, 55, 
êîëãîñïí., óêð., 30.05.1933, 
îñëàáëåííÿ ñåðöåâîãî ì'ÿçó
Òêà÷åíêî Òèõ³í Ìèêèòîâè÷, 
60, îäíîîñ³áí., óêð., 25.05.1933, 
çàíåïàä ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Òðîÿí Ìèêîëà Ç³íîâ³éîâè÷, 
26, êîëãîñïí., óêð., 29.09.1932, 
òóáåðêóëüîç
Òðîÿí Ôåäîñ Ãíàòîâè÷, 83, íà 
óòðèì., óêð., 08.03.1933, ïàðàë³÷
Óñòèìåíêî ßê³â Éîñèïîâè÷, 
8, êîëãîñïí., óêð., 25.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ôèëèï÷åíêî ²ëüêî Âàñèëüîâè÷, 
24, îäíîîñ³áí., óêð., 26.03.1933, 
íå âêàç.

Ôèëèï÷åíêî Îäàðêà 
Ñòåïàí³âíà, 80, íà óòðèì., óêð., 
07.10.1932, ìàëÿð³ÿ
Ôîì³íîâ Ïàíàñ Âàñèëüîâè÷, 82, 
íà óòðèì., óêð., 06.09.1932, ñòàð³ñòü
Õàéëî Õàðèòèíà Ñåìåí³âíà, 63, 
îäíîîñ³áí., óêð., 25.12.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Õàðëàìîâà Ãàííà Ãðèãîð³âíà, 
11 ì., êîëãîñïí., óêð., 04.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øàðîâñüêà ¯âãà Ñåìåí³âíà, 
73, íà óòðèì., óêð., 29.12.1932, 
ñòàð³ñòü
Øêàáàðíÿ ²âàí Ìèõåéîâè÷, 
22, êîëãîñïí., óêð., 06.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Øêóð³í Ìàð³ÿ Ëüâ³âíà, 68, 
³íâàë³ä, óêð., 23.03.1933, 
òóáåðêóëüîç
ßêîâåíêî ²âàí Ñåðã³éîâè÷, 4, 
ðîá³òí., óêð., 16.02.1933, ìåí³íã³ò
ßëàíñüêèé Òðîõèì Éîñèïîâè÷, 
57, ðîá³òí., óêð., 19.02.1933, 
çàïàëåííÿ øëóíêà òà êèøå÷íèêà
ßëàíñüêèé Âàñèëü Òðîõèìîâè÷, 
10 ì., ðîá³òí., óêð., 08.10.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Äîðîæíÿíñüêà ñ³ëüðàäà

Áàñàðàá Êàòåðèíà Ìèêèò³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 04.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â, ê³ð
Áàñàðàá Íàä³ÿ Ìèêèò³âíà, 4, 
êîëãîñïí., óêð., 16.11.1932, ê³ð, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áàñàðàá Òåòÿíà Õàðèòîí³âíà, 
53, êîëãîñïí., óêð., 20.11.1932, 
ïîðîê ñåðöÿ
Áîäíÿ Éîñèï Ñåìåíîâè÷, 55, 
îäíîîñ³áí., óêð., 06.04.1933, ðàê 
øëóíêà
Áîæêî Âàñèëü Éîñèïîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 22.11.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Áîæêî Òèõ³í Âàñèëüîâè÷, 75, 
êîëãîñïí., óêð., 17.03.1933, 
ñëàáê³ñòü
Áóëàò Ïàâëî Ôåäîðîâè÷, 4 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 19.10.1932, 
çàñòóäà âíóòð³øí³õ îðãàí³â
Âàñèëåíêî Êëàâà Ìèõàéë³âíà, 
4, ñëóæá., óêð., 11.12.1933, 
ñêàðëàòèíà
Ãóðà Ìèêîëà Ïåòðîâè÷, 5, 
íå âêàç., óêð., 22.11.1932, ê³ð, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äåéíåãà Ïàâëî Àíäð³éîâè÷, 
60, êîëãîñïí., óêð., 05.07.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ä³ìáðîâñüêà Îëüãà Êóçüì³âíà, 
10 ì., êîëãîñïí., óêð., 09.02.1932, 
íåâ³äîìà
Ä³îðîâñüêà Îêñàíà ²âàí³âíà, 
23, êîëãîñïí., óêð., 30.09.1933, 
òóáåðêóëüîç
Çàáëîäñüêèé Âîëîäèìèð 
Ñåìåíîâè÷, 3, îäíîîñ³áí., óêð., 
27.06.1933, ïðîíîñ

Çåëåíèé Âàñèëü ²âàíîâè÷, 2, 
îäíîîñ³áí., óêð., 11.06.1933, 
çàïàëåííÿ øëóíêà òà êèøå÷íèêà
Çåëåíèé ßê³â ²âàíîâè÷, íå âêàç., 
îäíîîñ³áí., óêð., 05.03.1933, 
çàïàëåííÿ øëóíêà òà êèøå÷íèêà
²ñàºíêî Îëåêñàíäð ßêîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 17.11.1932, ê³ð, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êàïóñòÿíñüêèé ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 
2 äí., êîëãîñïí., óêð., 15.03.1932, 
íåâ³äîìà
Êèðè÷åíêî Ãàííà Ãðèãîð³âíà, 
73, êîëãîñïí., óêð., 17.01.1933, 
ñàðêàìà
Êèøêà Äìèòðî Îëåêñ³éîâè÷, 
48, êîëãîñïí., óêð., 09.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîâòóí Ïàâëî Ôåäîòîâè÷, 64, 
êîëãîñïí., óêð., 11.09.1933, íå âêàç.
Êîñòåíêî Ãàííà Ìèòð³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 25.06.1933, íå âêàç.
Êîñòåíêî ²âàí Êàðïîâè÷, 13, 
êîëãîñïí., óêð., 14.05.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Êóð³ííèé ²ëüêî Àâðàìîâè÷, 
48, êîëãîñïí., óêð., 02.06.1933, 
òðàâìà (îï³ê â³ä áëèñêàâêè)
Ìàëàøåâñüêèé Îëåêñàíäð 
Ôåäîðîâè÷, 10 ì., êîëãîñïí., 
óêð., 29.10.1932, ê³ð
Ìîëþêà Ïåòðî Ïàâëîâè÷, 1, íå 
âêàç., óêð., 20.04.1933, ñêàðëàòèíà
Ìîùåíêî Ïàâëî Ïåòðîâè÷, 
59, îäíîîñ³áí., óêð., 06.05.1933, 
ñëàáê³ñòü

Ïóçàí Ïàâëî Îëåêñàíäðîâè÷, 
9 ì., êîëãîñïí., óêð., 06.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ðàäîìñüêèé Ïåòðî 
Òåðåíò³éîâè÷, 1, êîëãîñïí., óêð., 
07.11.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ðóäåíêî Îëåíà Âîëîäèìèð³âíà, 
107, íà óòðèì., óêð., 07.03.1932, 
ñòàð³ñòü
Ñåãåäà Ë³ä³ÿ ßê³âíà, 1, êîëãîñïí., 
óêð., 08.09.1932, äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Ñåãåäà Ñåìåí Ìèòðîôàíîâè÷, 
36, êîëãîñïí., óêð., 28.07.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ñåìåíþòà Ãà¿íà ²âàí³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 08.01.1933, 
çàïàëåííÿ øëóíêà
Òåðíîâèé Àíòîí Ñåìåíîâè÷, 
74, êîëãîñïí., óêð., 02.09.1932, 
âèðàçêà øëóíêà
Òèõèé Þõèì ²âàíîâè÷, 65, 
êîëãîñïí., óêð., 27.09.1932, 
ðîçðèâ ñåðöÿ
Òêà÷óê Âîëîäèìèð Íàóìîâè÷, 
4, êîëãîñïí., óêð., 24.02.1932, 
äèôòåð³ÿ
×àéêîâñüêà Îëåêñàíäðà 
Ìèòðîôàí³âíà, 7 ì., êîëãîñïí., 
óêð., 28.09.1932, çàãàëüíà 
ñëàáê³ñòü
Øàïîâàëåíêî Ïåòðî 
Àíäð³éîâè÷, íå âêàç., îäíîîñ³áí., 
óêð., 13.05.1933, ñëàáê³ñòü 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³

Çàòèøàíñüêà ñ³ëüðàäà
Áëèçíþê Êóçüìà 
Âîëîäèìèðîâè÷, 6 ì., êîëãîñïí., 
óêð., 18.07.1933, «ìëàäåí÷åñêîå»

Âîâê Í³íà Ôåäîð³âíà, 8 ì., 
êîëãîñïí., íå âêàç., 27.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Âîëîõ ßê³â Àïîëëîíîâè÷, 31, 
êîëãîñïí., óêð., 30.07.1933, íå 
âêàç.
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Ãîëüö Þçåô³íà Ãîãôð³ä(?), 
83, êîëãîñïí., í³ì., 28.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Çàáàâà ßê³â ßêîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 12.09.1932, íå 
âêàç.
Çàéëüöåéíãð Ïàâëî Ïàâëîâè÷, 
58, êîëãîñïí., í³ì., 23.01.1933, 
ñòàð³ñòü
Çàêàðëþêà Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 7 
äí., êîëãîñïí., óêð., 12.04.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Êèðèëü÷åíêî ²âàí Îëåêñ³éîâè÷, 
10, êîëãîñïí., óêð., 02.06.1933, íå 
âêàç.
Êèðèëü÷åíêî Ìèêîëà Î., 7, 
êîëãîñïí., óêð., 09.06.1933, íå 
âêàç.

Êèðèëü÷åíêî Ìåëàøêà 
Îëåêñ³¿âíà, 2 ì., êîëãîñïí., óêð., 
02.10.1933, íå âêàç.
Êëèìåíêî ²âàí Àôàíàñ³éîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 06.04.1933, íå 
âêàç.
Êðàâ÷åíêî Ôåä³ð Ôåäîðîâè÷, 
3, êîëãîñïí., óêð., 02.04.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Êðèëü÷åíêî Ôåä³ð Îëåêñ³éîâè÷, 
5, êîëãîñïí., óêð., 15.06.1933, íå 
âêàç.
Îíèùåíêî Àíäð³é ²âàíîâè÷, 
55, êîëãîñïí., óêð., 11.07.1933, 
ñëàáê³ñòü ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ïàíàñåíêî Ôåä³ð Ïðîõîðîâè÷, 
28, êîëãîñïí., óêð., 30.06.1933, 
óðàæåííÿ áëèñêàâêîþ

Ïðèõîäüêî Ìèõàéëî 
Ëàâðèíîâè÷, 31, êîëãîñïí., óêð., 
12.06.1933, íå âêàç.
Ïóðèê ²âàí Ôåäîðîâè÷, 6, 
êîëãîñïí., óêð., 19.06.1933, 
ñëàáê³ñòü
Ñåãåäà Ôåäîñ³ÿ Ãðèãîð³âíà, 
33, êîëãîñïí., óêð., 19.06.1933, 
ïîðóøåííÿ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ñåìåíþòà Ìàð³ÿ Àíäð³¿âíà, 
33, êîëãîñïí., óêð., 12.06.1933, 
âíóòð³øíÿ õâîðîáà
Ñåìåíþòà Ïàâëî Ñòåïàíîâè÷, 
4 ì., êîëãîñïí., óêð., 30.07.1933, 
òóáåðêóëüîç
Òðîÿí Õðèñòÿ Îñòàï³âíà, 40, 
êîëãîñïí., óêð., 19.07.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ, íåäî¿äàííÿ

Ìàéäîðôñüêà ñ³ëüðàäà

Í³êåëü Àìàë³ Ðåéíãîëüò., 6 ì., 
ñëóæá., í³ì., 29.03.1932, íå âêàç.
Â³ëüêîðèöüêèé ²öüêî íå âêàç., 
40, êîëãîñïí., ºâð., 20.05.1933, 
íåâ³äîìà

Ë³áåðìàí Àðîí Ï³íõóñëîâè÷, 
1 ì., íå âêàç., ºâð., 20.10.1933, 
íåâ³äîìà
Íóëü Äàâèä Ìîøêîâè÷, 54, 
êîëãîñïí., ºâð., 07.04.1933, 
ïðîíîñ

Ïîìîðàíåöü Àáðàì íå âêàç., 
íå âêàç., áåçðîá³òí., íå âêàç., 
28.06.1933, íå âêàç.
Ðàä³íîâñüêèé Ìåíäåëü 
Àáðàìîâè÷, 51, êîëãîñïí., ºâð., 
02.12.1933, òóáåðêóëüîç

Ìàðôîï³ëüñüêà ñ³ëüðàäà

Áàêàëàâà Ãàííà ²âàí³âíà, 
63, ðîá³òí., ðîñ., 23.10.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Áàëàí Ìèêîëà Þõèìîâè÷, 
6 ì., êîëãîñïí., óêð., 03.10.1933, 
íåâ³äîìà
Âåðáèöüêèé Ïîë³êàðï Ëóêè÷, 
46, êîëãîñïí., óêð., 23.06.1933, 
ïðîíîñ
Âëàñåíêî Îìåëüêî Ñèäîðîâè÷, 
44, êîëãîñïí., óêð., 06.01.1933, 
ïîâ³øåííÿ
Âëàñåíêî Îðèøêà íå âêàç., 90, 
êîë ãîñïí., óêð., 17.04.1932, ñòàð³ñòü
Ãîëèê Â³ðà Ôåäîð³âíà, 8 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 08.10.1932, 
õâîðîáà
Ãîëèê Í³íà Âàñèë³âíà, 4 ì., êîë-
ãîñïí., óêð., 01.09.1933, íåâ³äîìà
Ãîðáàòåíêî Ãàííà Ïðîêîï³âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 20.04.1933, 
íåâ³äîìà
Ãóáàíü Ñòåïàí Þõèìîâè÷, 2 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 28.04.1933, 
íåâ³äîìà
Êàðåòíèê Âàñèëü Ñåðã³éîâè÷, 
8, êîëãîñïí., óêð., 20.12.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Êàðåòíèê Ëþáîâ Àíòîí³âíà, 
4 ì., êîëãîñïí., óêð., 05.08.1933, 
íåâ³äîìà
Êàðåòíèê Ìàðôà Ïåòð³âíà, 
50, êîëãîñïí., óêð., 11.09.1933, 
íåâ³äîìà

Êàðåòíèê Íàä³ÿ Ñåðã³¿âíà, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 29.07.1932, 
õâîðîáà
Êèâà Ìèêîëà Ìèõàéëîâè÷, 8 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 30.08.1932, õâîðîáà
Êèâà Ñòåïàí Àíòîíîâè÷, 56, 
êîëãîñïí., óêð., 20.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â, ðåâìàòèçì
Êèâà Ôåä³ð Ôåäîòîâè÷, 30, 
êîëãîñïí., óêð., 25.03.1932, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Êîøêàëäà ²âàí Ïîðôèð³éîâè÷, 
5, êîëãîñïí., óêð., 15.02.1932, 
õâîðîáà
Êðàâ÷åíêî ²âàí Ìèêîëàéîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 05.11.1932, 
õâîðîáà
Êðàâ÷åíêî Êàðïî Ìèõàéëîâè÷, 
5 äí., êîëãîñïí., óêð., 30.07.1932, 
õâîðîáà
Êðàâ÷åíêî Íàä³ÿ 
Âîëîäèìèð³âíà, 7 ì., êîëãîñïí., 
óêð., 15.10.1932, õâîðîáà
Ëèñåíêî Êàòåðèíà ²âàí³âíà, 
57, êîëãîñïí., óêð., 22.03.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ëèñåíêî Òåòÿíà Ïðîêîï³âíà, 1 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 25.03.1933, íåâ³äîìà
Ëèòâèíåíêî Ëþáîâ Àôàíàñ³¿âíà, 
1 ì., êîëãîñïí., óêð., 10.10.1933, 
íåâ³äîìà
Ëèòâèíåíêî Òèõ³í Êîñòüîâè÷, 
31, êîëãîñïí., óêð., 18.04.1933, 
îòðóºííÿ

Ìàêàðåíêî Ëóêåð³ÿ ²âàí³âíà, 
76, êîëãîñïí., óêð., 16.09.1932, 
ñòàð³ñòü
Ìàêàðåíêî Îñòàï Éîñèïîâè÷, 
41, ñëóæá., óêð., 23.02.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ìàêàðåíêî Ïàâëî Ìèêèòîâè÷, 
3, êîëãîñïí., óêð., 10.02.1933, íå 
âêàç.
Ìàêàðåíêî Ñåðã³é Ìèêèòîâè÷, 
2 ì., êîëãîñïí., óêð., 28.02.1932, 
õâîðîáà
Ìèíàê Ãðèöüêî Ïàâëîâè÷, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 19.03.1933, îï³êè
Ìèíàê Ôåäîñ Òðîõèìîâè÷, 
46, îäíîîñ³áí., óêð., 26.03.1933, 
íåâ³äîìà
Ìèíàêîâà Ìàð³ÿ Ãðèãîð³âíà, 
77, íà óòðèì., óêð., 24.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Ìèíèê Â³ðà Ãðèãîð³âíà, 8 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 30.10.1932, õâîðîáà
Íàçàðåíêî Êàòðÿ Ñåðã³¿âíà, 
1 ì., êîëãîñïí., óêð., 26.08.1933, 
íåâ³äîìà
Íîâîõàòüêî Ôåä³ð Ñàì³éëîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 23.03.1932, 
äèòÿ÷à õâîðîáà
Íîâîõàòüêî Îëåêñàíäðà 
Àíòîí³âíà, 10 ì., êîëãîñïí., óêð., 
30.11.1932, õâîðîáà
Ïàâåëüêî ²ëüêî Ñèäîðîâè÷, 
36, îäíîîñ³áí., óêð., 12.09.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
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Ïàâåëüêî Ìàð³ÿ Þõèì³âíà, íå 
âêàç., îäíîîñ³áí., óêð., 04.10.1932, 
õâîðîáà
Ïàâåëüêî Í³íà Ìèõàéë³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 05.11.1932, ê³ð
Ïàâåëüêî Ñèä³ð ²âàíîâè÷, 80, 
îäíîîñ³áí., óêð., 27.03.1932, 
õâîðîáà
Ï³äîéìà Ïåòðî ²âàíîâè÷, 85, 
êîëãîñïí., óêð., 06.01.1933, 
ñòàð³ñòü
Ï³ñòóí Ñèä³ð Äìèòðîâè÷, 75, 
êîëãîñïí., óêð., 11.02.1932, 
õâîðîáà
Ïîëàíåíêî Ãðèãîð³é 
Îïàíàñîâè÷, 4, îäíîîñ³áí., óêð., 
06.01.1932, õâîðîáà
Ïîëèïåíêî Ìèêîëà Îïàíàñîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 13.01.1933, 
íåâ³äîìà
Ñ³ðîïîë Êàòðÿ Ïèëèï³âíà, 
62, êîëãîñïí., óêð., 04.01.1932, 
õâîðîáà
Ñêðèïàëü Ñåìåí ßêèìîâè÷, 
47, êîëãîñïí., óêð., 29.04.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ñêðèïàëü Ôåä³ð Ñåìåíîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 15.04.1933, 
ìàëÿð³ÿ
Òàëàøíèé Àíäð³é Ñèäîðîâè÷, 
3 ì., êîëãîñïí., óêð., 30.10.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Õàð÷åíêî ²âàí Àíäð³éîâè÷, 
2, îäíîîñ³áí., óêð., 31.08.1932, 
õâîðîáà
Õàð÷åíêî Ìàð³ÿ Êîíîí³âíà, 
9 ì., êîëãîñïí., óêð., 03.10.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Õàð÷åíêî Ìàð³ÿ Ñåìåí³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 07.06.1933, ãîëîä
Õàð÷åíêî Ìàð³ÿ Ñåìåí³âíà, 8 
äí., êîëãîñïí., óêð., 08.01.1932, 
ðàïòîâà ñìåðòü
Õàð÷åíêî Ìèêîëà Îìåëÿíîâè÷, 
56, êîëãîñïí., óêð., 08.08.1933, 
íåâ³äîìà
Õàð÷åíêî ßâäîõà Âëàñ³âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 10.01.1932, 
íåâ³äîìà
Õðàïàëü Ãàííà Ìàêñèì³âíà, 
71, êîëãîñïí., óêð., 26.11.1933, 
ñòàð³ñòü
Õðàïàëü Ãíàò Ñåìåíîâè÷, 
32, êîëãîñïí., óêð., 26.02.1932, 
õâîðîáà
Øåâ÷åíêî Àíäð³é Ìèêîëàéîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 14.10.1932, 
õâîðîáà
Øåâ÷åíêî Ãàííà ²âàí³âíà, 12 
äí., êîëãîñïí., óêð., 03.12.1932, 
õâîðîáà
Øåâ÷åíêî Ãíàò Êàëèíîâè÷, 
48, êîëãîñïí., óêð., 27.03.1933, 
íåâ³äîìà

Øåâ÷åíêî Äåì’ÿí Ãðèãîðîâè÷, 
57, êîëãîñïí., óêð., 08.04.1933, 
òóáåðêóëüîç
Øåâ÷åíêî Ìèêîëà Êàëèíîâè÷, 
42, êîëãîñïí., óêð., 06.08.1933, 
òèô
Øåâ÷åíêî Ìèêîëà ªðîôåéîâè÷, 
5 ì., êîëãîñïí., óêð., 22.08.1933, 
íåâ³äîìà
Øåâ÷åíêî Í³íà Ãðèãîð³âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 04.01.1932, 
õâîðîáà
Øåâ÷åíêî Îëåêñ³é Àíòîíîâè÷, 
2 ì., êîëãîñïí., óêð., 01.05.1932, 
õâîðîáà
Øåâ÷åíêî Óëèòà Ñåìåí³âíà, 
46, îäíîîñ³áí., óêð., 17.10.1933, 
ïåðåëÿê
Øåâ÷åíêî Ïåòðî Ïèëèïîâè÷, 
6 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 07.08.1933, 
íåâ³äîìà
Øåíêàðåíêî Òåòÿíà ²âàí³âíà, 4, 
êîëãîñïí., óêð., 18.06.1933, ãîëîä
Øèéêà Ë³ä³ÿ Éîñèï³âíà, 4 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 30.03.1933, 
íåâ³äîìà
Øèéêà Ë³ä³ÿ Òèõîí³âíà, 9 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 12.11.1932, 
õâîðîáà

Íîâîãðèãîð³âñüêà ñ³ëüðàäà

Á³ëàø ²âàí Ìàðêîâè÷, 1, íå âêàç., 
íå âêàç., 03.09.1932, êâîë³ñòü
Á³ëàø Ïèëèï Ê³íäðàòîâè÷, 
62, êîëãîñïí., óêð., 03.08.1933, 
çàïàëåííÿ òîíêèõ êèøîê
Áîáèðü Âàðâàðà ²ëë³âíà, 14 
äí., êîëãîñïí., óêð., 24.01.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Áîáèðü Ìèõàéëî ßêîâè÷, 1 ì., 
êîëãîñïí., íå âêàç., 23.12.1931, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Áîáèðü Îíèñüêî ßêîâè÷, 38, 
êîëãîñïí., óêð., 30.09.1933, íå 
âêàç.
Áîáèðü Ïàðàñêà Þõèì³âíà, 70, 
êîëãîñïí., óêð., 07.02.1933, íå 
âêàç.
Ãîäîâè÷åíêî Ìàð³ÿ ²ëë³âíà, 
10, íå âêàç., íå âêàç., 20.10.1932, 
êâîë³ñòü
Ãîðïèíè÷ Êèðèëî Ïðîõîðîâè÷, 
98, îäíîîñ³áí., óêð., 22.01.1932, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Æóðáà Êóçüìà Ò., 43, îäíîîñ³áí., 
óêð., 28.06.1933, ñëàáê³ñòü 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Æóðáà Ìèêîëà Êóçüìè÷, 10, 
êîëãîñïí., óêð., 08.06.1933, 
ñëàáê³ñòü ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³

Æóðáà Îëåêñ³é Êóçüìè÷, 12, 
êîëãîñïí., óêð., 28.05.1933, 
ñëàáê³ñòü ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Æóðáà ªëèçàâåòà Ìèêèò³âíà, 
42, êîëãîñïí., óêð., 28.06.1933, 
ñëàáê³ñòü ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ç³ìà Ãàííà Ïàâë³âíà, 2, íå âêàç., 
íå âêàç., 25.11.1932, íå âêàç.
Êâ³òêà Âîëîäèìèð Ïåòðîâè÷, 
4 ì., êîëãîñïí., óêð., 25.04.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Êâ³òêà Ãàííà Òèìîô³¿âíà, 3, íå 
âêàç., íå âêàç., 02.12.1932, ïàðàë³÷
Êâ³òêà ªâäîê³ÿ Îëåêñàíäð³âíà, 
7 ì., íå âêàç., íå âêàç., 05.10.1932, 
êâîë³ñòü
Êâ³òêà Ìàð³ÿ Àíàï³âíà, 55, 
íå âêàç., íå âêàç., 05.10.1932, 
êâîë³ñòü
Êîíþõ ²ëüêî Ñèì., 82, êîëãîñïí., 
óêð., 18.05.1933, íå âêàç.
Êîíþõ Òåòÿíà Òèìîô³¿âíà, 80, íà 
óòðèì., óêð., 26.01.1932, ñòàð³ñòü
Êðàâ÷åíêî Äàíèëî Àâðàìîâè÷, 
78, íà óòðèì., óêð., 30.08.1932, 
ñòàð³ñòü
Ìàêàøèíà ²ëüêî Îìåëÿíîâè÷, 
2 ì., íå âêàç., íå âêàç., 19.10.1932, 
êâîë³ñòü

Ìåëàøåíêî Â³ðà ²âàí³âíà, 8, 
êîëãîñïí., óêð., 29.01.1933, ê³ð
Ìåëàøåíêî Õàðèòèíà íå âêàç., 
27, êîëãîñïí., óêð., 25.06.1933, 
ñëàáê³ñòü ñåðöÿ
Ìåëàùåíêî Ãàííà ²âàí³âíà, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 11.02.1933, íå 
âêàç.
Ìîòîðà Ñîô³ÿ Ìàêñèì³âíà, 42, 
êîëãîñïí., óêð., 24.05.1933, íå 
âêàç.
Ìîòðîíåíêî Àíäð³é íå âêàç., 
40, êîëãîñïí., óêð., 18.07.1933, 
ñëàáê³ñòü ñåðöÿ
Îñòðîóõ ²âàí Àôàíàñ³éîâè÷, 8, 
êîëãîñïí., óêð., 20.06.1933, íå 
âêàç.
Îñòðîóõ ²ëüêî Ãàâðèëîâè÷, 
87, êîëãîñïí., óêð., 14.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Îñòðîóõ Îëüãà Êèðèë³âíà, 2, 
íå âêàç., óêð., 24.05.1933, íå 
âêàç.
Ïàâëîâà Ðà¿íà Ãðèãîð³âíà, 4 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 12.02.1933, íå 
âêàç.
Ïàëàãóòà Ç³íà¿äà Äåì'ÿí³âíà, 
48, êîëãîñïí., óêð., 14.08.1932, 
ìàëÿð³ÿ, êâîë³ñòü
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Ïàí÷åíêî Âàñèëü ²., 25, êîëãîñïí., 
óêð., 25.05.1933, íå âêàç.
Ðèâêîâ Ãðèãîð³é 
Îëåêñàíäðîâè÷, 1, îäíîîñ³áí., 
óêð., 06.04.1932, íå âêàç.
Ðèçí³÷åíêî Ïèëèï Ï., 46, 
êîëãîñïí., óêð., 21.06.1933, 
ñëàáê³ñòü ñåðöÿ
Ð³çíè÷åíêî Àíàòîë³é 
Ðîìàíîâè÷, 1, êîëãîñïí., óêð., 
06.07.1932, âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ð³çíè÷åíêî Âàñèëü Ñåìåíîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 10.03.1933, íå 
âêàç.

Ð³çíè÷åíêî Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 3 
äí., íå âêàç., íå âêàç., 23.09.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ð³çíè÷åíêî Ðîìàí (?), 25, 
êîëãîñïí., óêð., 06.07.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ð³çíè÷åíêî Ñåìåí Ñåìåíîâè÷, 
22, êîëãîñïí., óêð., 10.03.1933, íå 
âêàç.
Ñàâîâñüêà Íàòàëêà ²., 46, 
êîëãîñïí., óêð., 21.06.1933, 
ñëàáê³ñòü ñåðöÿ, êàòàð êèøîê

Ñàâîâñüêèé ²âàí ²., 6, êîëãîñïí., 
óêð., 19.06.1933, çàïàëåííÿ òîíêèõ 
êèøîê
Ñàâîâñüêèé Îëåêñàíäð 
Îëåêñ³éîâè÷, 2, êîëãîñïí., óêð., 
21.06.1933, çàïàëåííÿ òîâñòî¿ 
êèøêè
Øóëüãà Â³êòîð Ïèëèïîâè÷, 
37, êîëãîñïí., óêð., 31.05.1933, 
çàâîðîò êèøîê
Øóøóðà Êàòðÿ Ìèõàéë³âíà, 2, 
íå âêàç., óêð., 10.05.1933, íå âêàç.

Ïåòð³âñüêà ñ³ëüðàäà
Àçàðîâ Äìèòðî Ñòåïàíîâè÷, 
1 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 19.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áàòðàê ªãîð ²ñàêîâè÷, 47, 
êîëãîñïí., óêð., 10.06.1933, 
ñëàáê³ñòü
Á³ëàø ßâäîõà Ëåâê³âíà, 73, 
êîëãîñïí., óêð., 11.07.1933, 
ñòàð³ñòü
Ãðèùåíêî Äîðîø Ìèêèòîâè÷, 
55, êîëãîñïí., óêð., 26.09.1933, 
ìàëÿð³ÿ
Äàøåâñüêà Îëüãà Ïåòð³âíà, 
3, êîëãîñïí., óêð., 14.10.1932, 
òóáåðêóëüîç
Äåðåâ'ÿíêî Êàòåðèíà 
Äìèòð³âíà, 1, êîëãîñïí., óêð., 
11.10.1932, ñêàðëàòèíà
Äåðåâ'ÿíêî Îëåêñ³é Äìèòðîâè÷, 
7, êîëãîñïí., óêð., 03.10.1932, ê³ð, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äåðåâ'ÿíêî Îëüãà Ìèêîëà¿âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 26.11.1932, ê³ð
Äçþáåíêî Âàñèëü Âàñèëüîâè÷, 
11 ì., êîëãîñïí., óêð., 27.07.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äîìàøåíêî ²âàí ²âàíîâè÷, 
4, íà óòðèì., óêð., 07.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â òà íèðîê
Æèë³íñüêà Ëóê³ÿ Àíòîí³âíà, 
1 ì., êîëãîñïí., í³ì., 18.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Çåìëÿíêà Âîëîäèìèð 
Îëåêñ³éîâè÷, 4, êîëãîñïí., óêð., 
30.06.1933, ñëàáê³ñòü
Çåìëÿíêà Îëåêñ³é Ïàíàñîâè÷, 
27, êîëãîñïí., óêð., 01.06.1933, 
ñëàáê³ñòü
Çåìëÿíêà Ïàíàñ ²âàíîâè÷, 56, 
êîëãîñïí., óêð., 28.04.1933, íå 
âêàç.
Çåìëÿíêà Ñåðã³é Îëåêñ³éîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 01.06.1933, 
ñëàáê³ñòü
Ç³í÷åíêî Îëåêñà Àíòîíîâè÷, 
5 ì., êîëãîñïí., óêð., 10.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Êàìàé Äàíèëî Äàíèëîâè÷, 6 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 20.11.1932, ê³ð
Êðàñü Àíòîí³íà Äàâèä³âíà, 2, 
îäíîîñ³áí., óêð., 19.04.1933, íå 
âêàç.
Êðàñü Îðèøêà ªâëàìï³¿âíà, 
88, íà óòðèì., óêð., 09.04.1932, 
ñòàð³ñòü
Êðàñü Îðèøêà Ëàâðåíò³¿âíà, íå 
âêàç., îäíîîñ³áí., óêð., 26.08.1932, 
ïðàâåöü
Êðèâîøå¿íà (Êðèâîøåé) Ëþáîâ 
Ïàâë³âíà, 7 ì., êîëãîñïí., óêð., 
17.06.1932, çàäóøåíà
Ëèñå÷êî ²ëüêî Ñàâåë³éîâè÷, 
37, îäíîîñ³áí., óêð., 17.07.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ëóê'ÿí÷èê Îëåêñ³é Ñåìåíîâè÷, 
2, îäíîîñ³áí., ðîñ., 06.06.1932, 
âòîïëåííÿ
Ì³ùåíêî Àíäð³é Ïðîêîïîâè÷, 
1 ì., êîëãîñïí., óêð., 30.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìóçèêà Äìèòðî Àôàíàñ³éîâè÷, 
65, êîëãîñïí., óêð., 12.09.1933, 
ñòàð³ñòü
Îëåíåöü Ìàð³ÿ íå âêàç., 80, 
îäíîîñ³áí., óêð., 25.08.1933, 
ñòàð³ñòü
Îëåíåöü Ïåòðî Äìèòðîâè÷, 
38, îäíîîñ³áí., óêð., 27.08.1933, 
ñëàáê³ñòü
Ïîïîâà Ìàð³ÿ Ñåìåí³âíà, 
24, êîëãîñïí., óêð., 14.06.1933, 
ñëàáê³ñòü
Ïóçàíîâà Ïàëàæêà Ñåìåí³âíà, 
7, êîëãîñïí., óêð., 10.07.1933, 
óðàæåííÿ áëèñêàâêîþ
Ðèáêî Ìîòðÿ ²âàí³âíà, 14 äí., 
êîëãîñïí., óêð., 15.08.1933, 
ïåðåä÷àñí³ ïîëîãè
Ðÿáêî Ãàííà Îë³ñòðàò³âíà, íå 
âêàç., îäíîîñ³áí., óêð., 03.07.1933, 
íå âêàç.
Ðÿáêî Îë³ñòðàò Ìèõàéëîâè÷, 50, 
îäíîîñ³áí., óêð., 06.05.1933, íå 
âêàç.

Ñàâèí ²âàí ²âàíîâè÷, 4 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 05.10.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñàíãî Ïåòðî Àíòîíîâè÷, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 21.11.1932, ê³ð
Ñàõíî Ãàííà Ëàäð³âíà(?), 27, 
êîëãîñïí., óêð., 07.06.1933, 
ñëàáê³ñòü
Ñàõíî Ãðèöüêî Àíòîíîâè÷, 
9 ì., íà óòðèì., óêð., 12.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñàõíî ²âàí Êîñòÿíòèíîâè÷, 
6, êîëãîñïí., óêð., 09.06.1933, 
ñëàáê³ñòü
Ñàõíî Êîñòÿíòèí Ñåìåíîâè÷, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 12.08.1933, 
íå âêàç.
Ñàõíî Ìèêîëà Êîñòÿíòèíîâè÷, 
4, êîëãîñïí., óêð., 11.07.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñàõíî Îëåêñàíäð 
Êîñòÿíòèíîâè÷, 7 äí., êîëãîñïí., 
óêð., 14.05.1933, ñëàáê³ñòü
Ñàõíî Îëåêñ³é Êîñòÿíòèíîâè÷, 
3, êîëãîñïí., óêð., 14.05.1933, 
ãîëîä
Ñàõíî Ñåìåí Ïèëèïîâè÷, 53, 
êîëãîñïí., óêð., 21.04.1933, íå 
âêàç.
Ñàõíî Ôåä³ð Ñåìåíîâè÷, 18, 
îäíîîñ³áí., óêð., 14.06.1933, 
ñëàáê³ñòü
Ñâèíàð Îëåêñàíäðà Ïåòð³âíà, 
68, êîëãîñïí., óêð., 25.08.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñîðîêà Óñòèì ßêîâè÷, 1 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 29.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òåðåõ³í Ïåòðî Ñòåïàíîâè÷, 
39, ñëóæá., ðîñ., 23.01.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Òðÿñèëî Îëüãà ²âàí³âíà, 1, 
íà óòðèì., óêð., 30.10.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Ô³áåðò Âîëîäèìèð ßêîâè÷, 
10 ì., êîëãîñïí., í³ì., 21.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â



151

Õàðå÷åíêî Àíòîí Îìåëÿíîâè÷, 
55, êîëãîñïí., óêð., 23.06.1933, 
ñëàáê³ñòü
Õàóñò Âàëåíòèíà Ñåìåí³âíà, 
3, êîëãîñïí., óêð., 17.09.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Öèñåâà Ãàííà íå âêàç., 80, íà 
óòðèì., óêð., 07.05.1933, ñòàð³ñòü
×ó÷êî Þõèì (?), 4 ì., êîëãîñïí., 
óêð., 22.10.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â

Øàïóâàë Âàñèëü Âàñèëüîâè÷, 
7 ì., êîëãîñïí., óêð., 16.09.1933, 
òóáåðêóëüîç
Øàïóâàë Ìàðôà Àðàì³âíà, 
60, êîëãîñïí., óêð., 04.07.1933, 
ñòàð³ñòü
Øàïóâàë íå âêàç., ²âàíîâè÷, 
3, êîëãîñïí., óêð., 10.06.1933, 
ñëàáê³ñòü

Øèøêà Ìàð³ÿ Àíäð³¿âíà, 3, 
íà óòðèì., óêð., 09.11.1932, 
äèçåíòåð³ÿ, ê³ð
ßðà Ìàð³ÿ Êîíîí³âíà, 77, 
êîëãîñïí., óêð., 26.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
ßðîø Õàðèòîí Ìèêèòîâè÷, 45, 
êîëãîñïí., óêð., 02.08.1933, ðàê

Ñàíæàð³âñüêà ñ³ëüðàäà

Áàáè÷ ¯âãà Ñòåïàí³âíà, 101, 
êîëãîñïí., óêð., 21.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Áàáè÷ Ëþáîâ Ôåäîð³âíà, 6 äí., 
êîëãîñïí., óêð., 16.05.1932, íå 
âêàç.
Áàëåíêî Îäàðêà Àíäð³¿âíà, 
71, êîëãîñïí., óêð., 06.08.1933, 
ñòàð³ñòü
Áèêîâ Ôåä³ð Ìîéñåéîâè÷, 
6, êîëãîñïí., óêð., 08.07.1933, 
çàïàëåííÿ øëóíêà òà êèøå÷íèêà
Á³ëà Ç³íà¿äà Ïðîõîð³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 12.11.1932, êàòàð 
êèøîê
Á³ëà Ë³ä³ÿ ßê³âíà, 9 ì., êîëãîñïí., 
óêð., 25.09.1933, êàòàð êèøîê
Á³ëà Ìàð³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 26.10.1932, 
çàïàëåííÿ
Á³ëà Ìàð³ÿ Ïàâë³âíà, 8 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 29.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Á³ëèé Âàñèëü Ãðèãîðîâè÷, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 25.12.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Á³ëèé Ãðèãîð³é ßêîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 23.10.1932, íå 
âêàç.
Á³ëèé Ãðèöüêî ²âàíîâè÷, 60, 
êîëãîñïí., óêð., 03.09.1933, 
÷åðåâíèé òèô
Á³ëèé ªâãåí Ñòåôàíîâè÷, 33, 
îäíîîñ³áí., óêð., 08.06.1933, 
õâîðîáà øëóíêó
Á³ëà Ìàð³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 08.09.1932, íå 
âêàç.
Á³ëèé Ïåòðî ªâãåíîâè÷, 3 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 10.05.1933, 
êàõåêñ³ÿ
Á³ëèé Ñàâêà ßêîâè÷, 80, 
êîëãîñïí., óêð., 06.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Áîéêî Íèêèôîð Ìèõàéëîâè÷, 
70, êîëãîñïí., óêð., 01.07.1933, 
ñòàð³ñòü
Áðîâà Ëþáîâ ²âàí³âíà, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 23.11.1933, 
òóáåðêóëüîç

Áóðÿê Ïàðàñêà ²âàí³âíà, 35, 
êîëãîñïí., óêð., 21.07.1933, 
çàíåïàä ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Âèíèê Ìèõàéëî Àôàíàñ³éîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 15.08.1932, (?)
Âèííèê Âàñèëü Ñàâè÷, 39, 
êîëãîñïí., óêð., 31.10.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Âèííèê Ëþáîâ Âàñèë³âíà, 2 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 16.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âèííèê Ëþáîâ Ôèëèìîí³âíà, 
3 ì., êîëãîñïí., óêð., 28.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âèííèê Þõèì Ñåìåíîâè÷, 64, 
êîëãîñïí., óêð., 25.08.1932, á³ëü ó 
ñåðö³
Âîâê Ãðèöüêî Àðòåìîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 20.06.1933, 
äèñïåïñ³ÿ
Âîâê Þõèì ªðìîëàéîâè÷, 
107, íà óòðèì., óêð., 18.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Âîâ÷åíêî ²âàí Ìèòðîôàíîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 19.11.1932, 
ïðîíîñ
Âîâ÷åíêî ²âàí Ìèòðîôàíîâè÷, 
67, êîëãîñïí., óêð., 19.05.1933, 
ì³îêàðäèò
Âîâ÷åíêî Ìèòðîôàí ²âàíîâè÷, 
26, êîëãîñïí., óêð., 21.07.1933, 
êàòàð êèøîê ³ øëóíêà
Âîâ÷åíêî Òåòÿíà Ñòåïàí³âíà, 
65, êîëãîñïí., óêð., 30.06.1933, 
çàíåïàä ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ãàïëÿí(?) Îëÿíà Îëåêñàíäð³âíà, 
75, îäíîîñ³áí., óêð., 16.10.1933, 
ìàëÿð³ÿ
Ãëóøêî Ãðèöüêî Ôåäîðîâè÷, 
1 ì., êîëãîñïí., óêð., 18.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãëóøêî ²âàí ²âàíîâè÷, 4 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 25.07.1933, 
çàïàëåííÿ øëóíêà òà êèøå÷íèêà
Ãîëüö Íàä³ÿ Âàñèë³âíà, 18, 
íå âêàç., í³ì., 18.06.1932, ãðèï, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãðèáèíåíêî Ïàðàñêà íå âêàç., 
81, îäíîîñ³áí., óêð., 03.12.1932, 
ñòàð³ñòü

Ä³äåíêî ²âàí Òðîõèìîâè÷, 
3, êîëãîñïí., óêð., 09.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Äìèòðåíêî Âàñèëü Ñàâè÷, 89, 
îäíîîñ³áí., óêð., 09.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Äìèòðåíêî Ìàð³ÿ Ïðîêîï³âíà, 
91, îäíîîñ³áí., óêð., 08.09.1933, 
ñòàð³ñòü
Äìèòðåíêî Íàóì Ñåðã³éîâè÷, 
37, êîëãîñïí., óêð., 26.07.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äìèòðåíêî Îëåêñ³é Ñåðã³éîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 25.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äìèòðåíêî Îëåíà Íàóì³âíà, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 16.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äìèòðåíêî Ñåðã³é Ñàâè÷, 60, 
êîëãîñïí., óêð., 16.04.1933, 
çàíåïàä ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Äìèòðåíêî ßâäîõà Ìîéñå¿âíà, 
7, îäíîîñ³áí., óêð., 28.12.1932, 
ïàðàë³÷ ðóê ³ í³ã
Äóäêà Ç³íà¿äà Õîì³âíà, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 24.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äóäêà Ëóêåð³ÿ Ïåòð³âíà, 46, 
êîëãîñïí., óêð., 27.02.1933, 
âèñíàæåííÿ
Äóäêà Ïîðôèð³é Ìèêîëàéîâè÷, 
32, êîëãîñïí., óêð., 02.10.1932, 
òóáåðêóëüîç
Äóäêà Ñòåôàí Ïåòðîâè÷, 49, 
êîëãîñïí., óêð., 11.06.1933, 
çàãàëüíà àòðîô³ÿ, çàíåïàä 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Äóäêà Ôåäîñ³é Ôåäîðîâè÷, 
38, êîëãîñïí., óêð., 01.03.1933, 
òóáåðêóëüîç
Æèâîò÷åíêî Ìèêîëà Àðõèïîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 17.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Æèëèíåíêî Ïàëàæêà 
Ãðèãîð³âíà, 6, êîëãîñïí., óêð., 
01.01.1933, çàïàëåííÿ  
ëåãåí³â
Æîâí³ð Ðà¿ñà Ëåâê³âíà, 2, 
îäíîîñ³áí., óêð., 08.03.1932, 
õâîðîáà êèøå÷íèêà
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Æîâí³ðåíêî ²âàí ²âàíîâè÷, 60, 
êîëãîñïí., óêð., 12.07.1933, àíã³íà
Æóê Âàðâàðà Ðîìàí³âíà, 6 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 23.07.1933, êàòàð 
êèøîê ³ øëóíêà
Æóê Ãðèöüêî Ïàâëîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 20.10.1933, 
ïðîíîñ
Æóê ²âàí Ôåäîðîâè÷, 85, 
îäíîîñ³áí., óêð., 07.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Æóê ßâäîõà Êóçüì³âíà, 75, 
îäíîîñ³áí., óêð., 11.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Çàãîðóëüêî Ë³ä³ÿ ßê³âíà, 10 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 29.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Çåìåëüêî Äàíèëî 
ªâäîêèìîâè÷, 55, êîëãîñïí., óêð., 
21.06.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Çåìåëüêî Äîìàõà Ïåòð³âíà, 
50, êîëãîñïí., óêð., 26.06.1933, 
çàíåïàä ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Çåìåëüêî Ìèõàéëî 
Ïðîêîïîâè÷, 2 ì., êîëãîñïí., óêð., 
20.07.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Çåìåëüêî Îêñàíà Êîðí³¿âíà, 
55, êîëãîñïí., óêð., 23.07.1933, 
çàïàëåííÿ øëóíêà òà êèøå÷íèêà
Çåìåëüêî Ïàëàæêà Âàñèë³âíà, 
77, íà óòðèì., óêð., 29.06.1932, 
ñòàð³ñòü
Çåìåëüêî Ïåòðî Ïåòðîâè÷, 
31, êîëãîñïí., óêð., 15.07.1933, 
çàïàëåííÿ øëóíêà
Çåìåëüêî Õðèñòÿ Îìåëÿí³âíà, 
98, êîëãîñïí., óêð., 20.12.1932, 
ñòàð³ñòü
Çóá ²âàí Ôåäîðîâè÷, 2 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 09.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
²âàíåíêî Àíàñòàñ³ÿ Ìàðòèí³âíà, 
5 ì., êîëãîñïí., óêð., 24.07.1933, 
êàòàð êèøîê
²âàíåíêî Âàñèëü ²âàíîâè÷, 
5 ì., êîëãîñïí., óêð., 04.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
²âàíåíêî ²âàí ßêîâè÷, 30, 
êîëãîñïí., óêð., 09.08.1932, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
²âàíåíêî Êèðèëî Îìåëÿíîâè÷, 
24, îäíîîñ³áí., óêð., 17.07.1933, 
çàïàëåííÿ øëóíêà
²âàíåíêî Ïèëèï Äåì'ÿíîâè÷, 
60, êîëãîñïí., óêð., 14.07.1933, 
çàíåïàä ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Êâà÷êà Ë³ä³ÿ ²âàí³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 18.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êèðè÷åíêî Íàóì Ôåäîðîâè÷, 55, 
îäíîîñ³áí., óêð., 24.11.1933, êàòàð 
øëóíêà

Êèðè÷åíêî Ïåòðî ²âàíîâè÷, 
18, êîëãîñïí., óêð., 06.07.1933, 
óðàæåííÿ ñåðöÿ
Êëèìåíêî Àíäð³é Ãíàòîâè÷, 
16, îäíîîñ³áí., óêð., 13.06.1933, 
ñåðöåâà ñëàáê³ñòü
Êëèìåíêî Àíäð³é ²îâè÷, 29, 
êîëãîñïí., óêð., 13.04.1932, àíã³íà
Êëèìåíêî Âàðâàðà Ôåäîð³âíà, 
42, êîëãîñïí., óêð., 29.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êëèìåíêî Âàñèëü Àíäð³éîâè÷, 
62, êîëãîñïí., óêð., 14.07.1933, 
çàíåïàä ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Êëèìåíêî Â³ðà Ïðîêîï³âíà, 
6 ì., êîëãîñïí., óêð., 19.07.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êëèìåíêî ²âàí Òèõîíîâè÷, 
6, êîëãîñïí., óêð., 23.05.1932, 
äèôòåð³ÿ
Êëèìåíêî Ìèòðî 
Êîñòÿíòèíîâè÷, 2, êîëãîñïí., 
óêð., 08.10.1932, ðàê
Êëèìåíêî Îëåêñ³é Ñàâè÷, 
68, êîëãîñïí., óêð., 25.03.1932, 
ñòàð³ñòü
Êëèìåíêî Ñòåïàíèäà 
Âàñèë³âíà, 63, êîëãîñïí., óêð., 
17.05.1933, ñòàð³ñòü
Êëèìåíêî Òåòÿíà Íèêàíîð³âíà, 
5, êîëãîñïí., óêð., 01.02.1932, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Êîâòóí Ìèêîëà Áîðèñîâè÷, 
1 ì., êîëãîñïí., óêð., 23.10.1932, 
ïðîíîñ
Êîâòóí Îëåêñ³é Äåì'ÿíîâè÷, 
80, êîëãîñïí., óêð., 21.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîâòóí Îëÿíà ²âàí³âíà, 20, 
êîëãîñïí., óêð., 05.02.1932, 
òóáåðêóëüîç
Êîçà÷åíêî Àâðàì Îëåêñ., 
77, íà óòðèì., óêð., 27.11.1932, 
ðåâìàòèçì, ñëàáê³ñòü ñåðöÿ
Êîçà÷åíêî Ïåòðî Òðîõèìîâè÷, 
6, êîëãîñïí., óêð., 05.01.1933, 
äèôòåð³ÿ
Êîçåë Ñòåïàíèäà Âàñèë³âíà, 
62, êîëãîñïí., óêð., 05.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîçåë Ôåäîò ßêîâè÷, 70, 
êîëãîñïí., óêð., 25.07.1933, 
ñòàð³ñòü
Êîçåë Õðèñòÿ Ìàòâ³¿âíà, 70, 
îäíîîñ³áí., óêð., 06.07.1933, 
ñòàð³ñòü
Êîøòåíêî Ñåìåí Ãðèãîðîâè÷, 
46, êîëãîñïí., óêð., 15.05.1933, 
êàòàð êèøîê
Êðàâ÷åíêî Ìåëàøêà Òð., 68, 
êîëãîñïí., óêð., 27.03.1933, 
ïðîíîñ, â³ñïà

Êðèòüêî Ãðèãîð³é 
Ôèëèìîíîâè÷, 2, êîëãîñïí., óêð., 
11.11.1932, äèôòåð³ÿ 
Êðóï³é Àíàñòàñ³ÿ Ôåäîð³âíà, 
80, êîëãîñïí., óêð., 03.12.1933, 
ñòàð³ñòü
Êðóï³é Ãàííà Ïàâë³âíà, 65, 
îäíîîñ³áí., óêð., 11.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Êðóï³é Ãðèöüêî Ñåðã³éîâè÷, 
3 ì., êîëãîñïí., óêð., 01.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êðóï³é ²âàí Ïàâëîâè÷, 10, 
îäíîîñ³áí., óêð., 10.07.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êðóï³é Îñàô³é Àâðàìîâè÷, 
70, îäíîîñ³áí., óêð., 19.02.1933, 
ì³îêàðäèò
Êðóï³é Ïàâëî Ñåðã³éîâè÷, 45, 
îäíîîñ³áí., óêð., 07.07.1933, 
òóáåðêóëüîç
Êðóï³é Ïàëàæêà Ïàâë³âíà, 8, 
îäíîîñ³áí., óêð., 03.07.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Êðóï³é Ïàíàñ Ñåðã³éîâè÷, 
50, êîëãîñïí., óêð., 25.05.1933, 
çàãàëüíà ñëàáê³ñòü
Êðóï³é Ïåòðî Ïàâëîâè÷, 19, 
îäíîîñ³áí., óêð., 19.07.1933, êàòàð 
êèøîê
Êðóòèé Ñåðã³é Ñåìåíîâè÷, 4, íà 
óòðèì., óêð., 16.11.1932, ê³ð
Êðóòèé Þõèì Òàðàñîâè÷, 63, 
ñâÿùåíèê, óêð., 16.05.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Êðóò³é Ñåðã³é Ïåòðîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 23.08.1932, 
õâîðîáà êèøå÷íèêà
Êðóòü Ôåäîðà ßê³âíà, 25, 
îäíîîñ³áí., óêð., 10.10.1932, 
òóáåðêóëüîç
Êðóòüêî Îðèøêà Òðîõèì³âíà, 
60, êîëãîñïí., óêð., 21.10.1933, 
äåêîìïåíñàö³ÿ ñåðöÿ
Êóáàí Ìàð³ÿ Ôåäîð³âíà, 4, 
êîëãîñïí., óêð., 07.12.1932, 
äèôòåð³ÿ 
Êóáàõ Ìàêñèì Õîìè÷, 44, 
êîëãîñïí., óêð., 01.08.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êóáàõ Ñòåïàí Ç³íüêîâè÷, 38, 
êîëãîñïí., óêð., 27.08.1933, 
ïîâíèé ïàðàë³÷
Êóáàõ Õîìà Ôåäîðîâè÷, 73, 
êîëãîñïí., óêð., 17.08.1932, 
õðîí³÷íà õâîðîáà
Ëåíü Ìèêîëà Ïëàòîíîâè÷, 52, 
îäíîîñ³áí., óêð., 29.06.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ëîêòºâà Ìàð³ÿ Ìèòðîôàí³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 07.12.1932, íå 
âêàç.
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Ëóçèíà Òåòÿíà Ñàâ³âíà, 3, êîë-
ãîñïí., óêð., 26.09.1932, êàòàð êèøîê
Ìàêñèìåíêî Í³íà Ïåòð³âíà, 
16 äí., ðîá³òí., óêð., 11.09.1932, 
õâîðîáà øëóíêà
Ìàð÷åíêî Âàñèëü Þõèìîâè÷, 
74, êîëãîñïí., óêð., 22.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Ìàð÷åíêî Â³ðà Ïàâë³âíà, 6 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 14.08.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ìàð÷åíêî Ãðèöüêî Ìèêèòîâè÷, 
6, êîëãîñïí., óêð., 11.07.1933, 
êàòàð êèøîê
Ìàð÷åíêî ²âàí Íåñòîðîâè÷, 1 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 13.07.1932, êàòàð 
êèøîê
Ìàð÷åíêî Ë³ä³ÿ Ïåòð³âíà, 
3, êîëãîñïí., óêð., 20.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìàð÷åíêî Ëþáîâ Ïåòð³âíà, 
7, êîëãîñïí., óêð., 10.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìàð÷åíêî Ìàðèíà 
Êîñòÿíòèí³âíà, 66, êîëãîñïí., 
óêð., 26.04.1933, çàíåïàä ñåðöåâî¿ 
ä³ÿëüíîñò³
Ìàð÷åíêî Ìàð³ÿ Ìèêèò³âíà, 
8, êîëãîñïí., óêð., 12.07.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìàð÷åíêî Ìàð³ÿ Íåñòîð³âíà, 8, 
êîëãîñïí., óêð., 01.07.1933, êàòàð 
êèøîê
Ìàð÷åíêî Ìèõàéëî 
Íåñòîðîâè÷, 5, êîëãîñïí., óêð., 
13.06.1933, çàïàëåííÿ øëóíêà
Ìàð÷åíêî Íàòàëêà Óëÿí³âíà, 
41, êîëãîñïí., óêð., 30.04.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ìàð÷åíêî Ïàðàñêà ßê³âíà, 
64, îäíîîñ³áí., óêð., 14.10.1932, 
êàõåêñ³ÿ, ïåðèòîí³ò
Ìèõàéëåíêî Àíàñòàñ³ÿ 
Ôåäîñ³¿âíà, 7, êîëãîñïí., óêð., 
04.07.1933, êàòàð êèøîê
Ìèõàéëåíêî Ìàð³ÿ Ôåäîð³âíà, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 15.05.1933, 
çàïàëåííÿ øëóíêà
Ìèõàéëåíêî Ìèõàéëî 
Âàñèëüîâè÷, 4, êîëãîñïí., óêð., 
02.09.1932, ê³ð
Ìèõàéëåíêî Ñàâà ßêîâè÷, 
5, êîëãîñïí., óêð., 11.11.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ìèõàéëåíêî Óñòèí³ÿ Äåìèä³âíà, 
43, îäíîîñ³áí., óêð., 02.07.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ìèõàéëåíêî Ôåäîñ³é Õîìè÷, 
44, êîëãîñïí., óêð., 05.08.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìèõàéëåíêî Õîìà Òðîõèìîâè÷, 
68, êîëãîñïí., óêð., 21.06.1933, 
çàíåïàä ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³

Ìîðäèê ²âàí Ìàêñèìîâè÷, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 04.09.1932, ê³ð
Ìîðäèê Îëåêñàíäðà Ëóê’ÿí³âíà, 
67, êîëãîñïí., óêð., 04.01.1932, 
ãðèï
Ìîñêîâåöü Ëþáîâ (?), 10 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 08.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìîôà Êàë³ñòðàò Ìèõàéëîâè÷, 
73, îäíîîñ³áí., óêð., 18.04.1933, 
ñòàð³ñòü, çàíåïàä ñåðöåâî¿ 
ä³ÿëüíîñò³
Ìîôà Ìàðêî Íåñòîðîâè÷, 68, 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.05.1933, 
ì³îêàðäèò
Ìóçèêà Âàñèëü Ôåäîðîâè÷, 
24, îäíîîñ³áí., óêð., 16.07.1933, 
çàïàëåííÿ øëóíêà
Íàäâà ßâäîõà Ñàâ³âíà, 82, 
êîëãîñïí., óêð., 13.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Îäóä Ôåä³ð Ïåòðîâè÷, 80, 
êîëãîñïí., óêð., 21.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïàíàñåíêî Â³êòîð Ïåòðîâè÷, 
12, êîëãîñïí., óêð., 30.08.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ïàíàñåíêî Â³ðà Ìèêîëà¿âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 18.09.1932, 
ïðîíîñ
Ïàíàñåíêî Âîëîäèìèð 
Âàñèëüîâè÷, 4 ì., êîëãîñïí., óêð., 
21.04.1932, çàïàëåííÿ
Ïàíàñåíêî Ëþáîâ 
Âîëîäèìèð³âíà, 11 ì., êîëãîñïí., 
óêð., 23.09.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïàíàñåíêî Îëåêñ³é Ïåòðîâè÷, 
41, îäíîîñ³áí., óêð., 10.07.1932, 
ïðàâåöü
Ïàí÷åíêî ²âàí Âàñèëüîâè÷, 
52, îäíîîñ³áí., óêð., 19.05.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ïàí÷åíêî ßê³â Âàñèëüîâè÷, 
60, êîëãîñïí., óêð., 20.06.1933, 
ñåðöåâà ñëàáê³ñòü
Ïëÿñîâèöÿ Àíàñòàñ³ÿ Ãàïîí³âíà, 
22, êîëãîñïí., óêð., 22.08.1933, 
÷åðåâíèé òèô
Ïîðòíèé ²âàí Õàðèòîíîâè÷, 
8, êîëãîñïí., óêð., 25.08.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ïîðòíèé Ñåìåí Òðîõèìîâè÷, 
59, êîëãîñïí., óêð., 26.02.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ïîðòíèé Ñåðã³é Àôàíàñ³éîâè÷, 
1 ì., êîëãîñïí., óêð., 01.07.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ðåêà ²âàí Ñòåïàíîâè÷, 1 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 12.06.1933, 
çàïàëåííÿ øëóíêà
Ðåêà Ñòåïàíèäà Ïåòð³âíà, 
63, êîëãîñïí., óêð., 19.08.1933, 
ñòàð³ñòü

Ðîæêî Ãàííà Òèìîô³¿âíà, 62, 
îäíîîñ³áí., óêð., 06.08.1933, 
çàíåïàä ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ðîæêî ²âàí Â³êòîðîâè÷, íå âêàç., 
êîëãîñïí., óêð., 22.10.1932, íå 
âêàç.
Ðîæêî Äìèòðî Àíòîíîâè÷, 
10 ì., êîëãîñïí., óêð., 20.10.1932, 
ïðîíîñ
Ðîæêî Îëåêñà ßêîâè÷, 18, 
îäíîîñ³áí., óêð., 15.08.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ðîæêî ßê³â Àíòîíîâè÷, 65, 
îäíîîñ³áí., óêð., 03.08.1933, 
çàíåïàä ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ðîñêàðÿêà Ñòåïàí Îìåëÿíîâè÷, 
75, îäíîîñ³áí., óêð., 07.09.1933, 
ñòàð³ñòü
Ðóäà Ìåëàøêà ßê³âíà, 66, 
êîëãîñïí., óêð., 17.07.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ñàâîâñüêà Ñîô³ÿ Ðîìàí³âíà, 
66, êîëãîñïí., óêð., 06.08.1932, 
çàïàëåííÿ øëóíêà
Ñàëåíêî ²âàí Êèðèëîâè÷, 65, 
êîëãîñïí., óêð., 25.06.1933, 
çàíåïàä ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ñàëèâîí Ãàííà Òèìîô³¿âíà, 
76, êîëãîñïí., óêð., 15.09.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñàëèâîí Îâåðêî Ñòåïàíîâè÷, 
80, êîëãîñïí., óêð., 09.07.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñåâåðèí Âîëîäèìèð 
Ãðèãîðîâè÷, 1, êîëãîñïí., óêð., 
19.09.1932, íå âêàç.
Ñåâåðèí Ôåîäîñ³é Íàçàðîâè÷, 
34, êîëãîñïí., óêð., 30.11.1932, 
âèðàçêà øëóíêà
Ñåðã³ºíêî Íèêèôîð Õîìè÷, 
36, êîëãîñïí., óêð., 08.07.1933, 
ìàëÿð³ÿ, çàíåïàä ñåðöÿ
Ñèííèê Âàñèëü Ìàêñèìîâè÷, 
50, êîëãîñïí., óêð., 05.06.1933, 
çàïàëåííÿ øëóíêîâî-êèøêîâîãî 
òðàêòó
Ñèííèê Ïåòðî Ìàêñèìîâè÷, 50, 
êîëãîñïí., óêð., 26.05.1933, êàòàð 
øëóíêà
Ñìîëîâà Â³ðà Ñåìåí³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 18.10.1933, êàòàð 
êèøîê
Ñìîëîâà Ë³ä³ÿ ²âàí³âíà, 2 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 18.09.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñîñòàâ ¯âãà Þõèì³âíà, 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 01.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òèì÷åíêî Ëþáîâ Ïåòð³âíà, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 12.02.1932, 
çàïàëåííÿ øëóíêà
Òðèòÿê Ôåä³ð Àíäð³éîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 08.10.1932, ê³ð
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Ôåäîðåíêî Îëåêñàíäðà 
Ôåäîð³âíà, 76, êîëãîñïí., óêð., 
28.10.1933, ñòàð³ñòü
Ôåäîðåíêî Ôåä³ð Âàñèëüîâè÷, 
8 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 17.10.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ôåäüêî ²ëüêî Âåíåäèêòîâè÷, 
43, êîëãîñïí., óêð., 24.05.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ôåäüêî Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 80, 
êîëãîñïí., óêð., 24.07.1933, 
ñòàð³ñòü
Ôåäüêî ßâäîõà Ïðîêîï³âíà, 
76, íà óòðèì., óêð., 20.04.1932, 
ñòàð³ñòü
Õèæíÿê Îðèíà Ôåäîð³âíà, 
42, êîëãîñïí., óêð., 13.10.1933, 
ñåïòèöåì³ÿ
Öèãàíîê ²âàí Ôåäîðîâè÷, 
79, êîëãîñïí., óêð., 24.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Öèãàíîê Êàðïî Ôåäîðîâè÷, 
66, êîëãîñïí., óêð., 15.11.1932, 
õâîðîáà øëóíêà
Öèãàíîê Ïåòðî Âàñèëüîâè÷, 
4 ì., êîëãîñïí., óêð., 01.07.1932, 
ïðîíîñ
Öèãàíîê Õðèñòÿ Òðîõèì³âíà, 
35, êîëãîñïí., óêð., 01.01.1932, 
çàïàëåííÿ êðîâ³

×àäíåíêî ²âàí íå âêàç., 1, 
êîëãîñïí., óêð., 29.08.1932, 
çàïàëåííÿ øëóíêó
×åðíåíêî Ìàð³ÿ Ìàêñèì³âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 10.11.1932, íå 
âêàç.
×åðíåíêî Òåòÿíà Äàâèä³âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 07.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
×îðíåíêî ²âàí Ôåäîòîâè÷, 
46, êîëãîñïí., óêð., 29.06.1933, 
çàíåïàä ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
×îðíåíêî Ìàð³ÿ Ôåäîð³âíà, 9 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 09.09.1932, ê³ð
×óõðàé Ìàðôà Ìèõàéë³âíà, 
80, êîëãîñïí., óêð., 19.07.1933, 
ñòàð³ñòü
Øèíêàðåíêî Ãàïêà Íàçàð³âíà, 
64, îäíîîñ³áí., óêð., 18.10.1932, 
íå âêàç.
Øèíêàðåíêî Ãðèöüêî 
Ìàêñèìîâè÷, 2, îäíîîñ³áí., óêð., 
22.11.1932, ïðîíîñ
Øèíêàðåíêî Ãðèöüêî 
Ìàêñèìîâè÷, 15 äí., êîëãîñïí., 
óêð., 06.12.1933, çàïàëåííÿ 
òîâñòî¿ êèøêè
Øèíêàðåíêî ²âàí Ïåòðîâè÷, 
9 ì., êîëãîñïí., óêð., 01.10.1932, 
êàòàð êèøîê

Øèíêàðåíêî Éîñèï ²âàíîâè÷, 
74, îäíîîñ³áí., óêð., 27.03.1933, 
ðåâìàòèçì, îñëàáëåííÿ ñåðöÿ
Øèíêàðåíêî Êàòåðèíà 
Ìàêñèì³âíà, 5, êîëãîñïí., óêð., 
09.07.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øèíêàðåíêî Êàòåðèíà 
Òèìîô³¿âíà, 7, îäíîîñ³áí., 
óêð., 20.12.1933, âèñèïíèé òèô, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Øèíêàðåíêî Ëþáîâ Êàðï³âíà, 
12, îäíîîñ³áí., óêð., 30.01.1932, 
òèô
Øèíêàðåíêî Ëþáîâ Ôåäîð³âíà, 
7 ì., êîëãîñïí., óêð., 16.06.1933, 
øëóíêîâî-êèøêîâå çàïàëåííÿ
Øèíêàðåíêî Îêñàíà 
Âîëîäèìèð³âíà, 27, êîëãîñïí., 
óêð., 18.12.1932, íåðâîâ³ íàïàäè 
â³ä âàã³òíîñò³
Øèíêàðåíêî Ôåäîò ²âàíîâè÷, 
70, êîëãîñïí., óêð., 28.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Øðàìêî Äìèòðî ªëèñåéîâè÷, 
6, êîëãîñïí., óêð., 18.01.1932, 
ñêàðëàòèíà
Øðàìêî Ìèõàéëî Ñàâè÷, 81, 
êîëãîñïí., óêð., 08.02.1933, 
ñòàð³ñòü

Òóðêåí³âñüêà ñ³ëüðàäà

Áàãðàé Îðèøêà íå âêàç., 46, 
êîëãîñïí., óêð., 21.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áàöàé Ìèõàéëî Ïðîêîïîâè÷, 
3, êîëãîñïí., óêð., 08.12.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Á³æêî Í³íà Àíäð³¿âíà, 2 ì., 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 26.10.1933, 
êàòàð êèøîê ³ øëóíêà
Á³æêî Îìåëüêî Äåìèäîâè÷, 
42, êîëãîñïí., óêð., 16.05.1933, 
çàïàëåííÿ øëóíêó
Á³ëà Í³íà Ñåìåí³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 08.10.1932, ê³ð, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Á³ëà Îëÿíà Îìåëÿí³âíà, 43, 
êîëãîñïí., óêð., 07.07.1933, 
êàõåêñ³ÿ
Á³ëà Ïàëàæêà Êàðï³âíà, 19, 
êîëãîñïí., óêð., 08.06.1933, 
íåäîêð³â'ÿ, ñëàáê³ñòü ñåðöÿ
Á³ëà Òåòÿíà íå âêàç., 9, 
êîëãîñïí., óêð., 07.07.1933, 
êàõåêñ³ÿ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Á³ëà Òåòÿíà Ñåìåí³âíà, 15, 
êîëãîñïí., óêð., 08.07.1933, 
çàãàëüíà ñëàáê³ñòü
Á³ëèé ßê³â Àíòîíîâè÷, 24, 
êîëãîñïí., óêð., 08.07.1933, 
çàíåïàä ñåðöåâî¿  
ä³ÿëüíîñò³

Á³ëÿê Óñòÿ íå âêàç., 70, 
êîëãîñïí., óêð., 28.04.1933, 
çàãàëüíà ñëàáê³ñòü, çàíåïàä 
Áóëàõ Óëèòà ßê³âíà, 40, 
êîëãîñïí., óêð., 04.02.1933, 
çàãàëüíà âîäÿíêà
Âåäì³äü Íàòàëÿ ²âàí³âíà, 63, 
êîëãîñïí., óêð., 30.07.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Âèøíèíñüêèé(?) Ê³íäðàò 
Îñòàïîâè÷, 60, êîëãîñïí., íå 
âêàç., 11.10.1933, ñòàð³ñòü, íåêðîç 
ñåðöÿ
Âèøíèöüêà Ëþáîâ Ãðèãîð³âíà, 
14 äí., îäíîîñ³áí., óêð., 
11.03.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âèøí³âñüêà Àíàñòàñ³ÿ 
Ãðèãîð³âíà, 60, êîëãîñïí., óêð., 
09.05.1933, çàâîðîò êèøå÷íèêà
Âèøí³âñüêà Ìàð³ÿ íå âêàç., 
4 ì., êîëãîñïí., óêð., 30.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âèøí³âñüêèé ²âàí Ìèêîëàéîâè÷, 
íå âêàç., êîëãîñïí., óêð., 
14.06.1933, êðèâàâèé ïðîíîñ
Âëàñåíêî Òåòÿíà Ëóê'ÿí³âíà, 
30, êîëãîñïí., óêð., 30.06.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ãàðêóøà Íèêèôîð Þçåíîâè÷, 
20, êîëãîñïí., óêð., 18.01.1933, 
êàòàð êèøîê

Ãíèëî Ïàðàñêà Îëåêñ³¿âíà, 65, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 20.02.1933, 
õâîðîáà ñåðöÿ
Ãîë³áóðà ßâäîê³ÿ Þõèì³âíà, 
57, êîëãîñïí., óêð., 08.02.1933, 
ì³îêàðäèò
Ãð³ì Îëåêñàíäðà Ïèëèï³âíà, 
12, êîëãîñïí., óêð., 12.07.1933, 
çàíåïàä ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Äàíèëü÷åíêî Ïèëèï Ìèêèòîâè÷, 
80, êîëãîñïí., óêð., 20.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äåðêà÷ Êóçüìà Ïèëèïîâè÷, 
55, êîëãîñïí., óêð., 12.07.1933, 
äåêîìïåíñàö³ÿ ñåðöåâî¿ 
ä³ÿëüíîñò³
Ä³ãòÿð Â³ðà Ãàâðèë³âíà, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 11.09.1932, ê³ð, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ä³ãòÿð Êàòðÿ Ñåìåí³âíà, 7 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 16.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â òà êèøîê
Ä³íèô(?) Ëóêà Ãðèãîðîâè÷, 
57, êîëãîñïí., óêð., 31.05.1933, 
ì³îêàðäèò
Äîêîãîá³ä Õèìêà Ñåìåí³âíà, 85, 
êîëãîñïí., óêð., 25.03.1933, íåêðîç 
ñåðöÿ
Äîí÷åíêî Ñåìåí íå âêàç., 
27, êîëãîñïí., óêð., 29.05.1933, 
çàâîðîò êèøå÷íèêà
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Æèâîò÷åíêî Ìàðôà Àðõèï³âíà, 
16, êîëãîñïí., óêð., 24.09.1932, 
ïñèõ³÷íà õâîðîáà
Çàäêî Ãàííà Äåì'ÿí³âíà, 4, 
êîëãîñïí., óêð., 11.10.1932, ê³ð, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Çàäêî Ìàð³ÿ Àíäð³¿âíà, 12 
äí., êîëãîñïí., óêð., 15.10.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Çàäêî Ïåòðî Ãðèãîðîâè÷, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 12.10.1932, ê³ð
Çàõàð÷åíêî Êàðïî Òàðàñîâè÷, 
66, êîëãîñïí., óêð., 14.04.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Çàõàð÷åíêî Êàòðÿ Íåñòîð³âíà, 
3 ì., êîëãîñïí., óêð., 27.09.1932, 
çàïàëåííÿ øëóíêà
Çàõàð÷åíêî Ïàëàæêà 
Ìèòðîôàí³âíà, 1, êîëãîñïí., óêð., 
02.07.1933, êàòàð êèøîê
Çàõàð÷åíêî ßâäîõà íå âêàç., íå 
âêàç., íå âêàç., óêð., 29.11.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ç³íåíêî ²âàí Îìåëÿíîâè÷, 
62, êîëãîñïí., óêð., 20.04.1933, 
çàíåïàä ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Çóá ßâäîõà Àíòîí³âíà, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 10.01.1933, 
õâîðîáà íåðâ³â
²ëü÷åíêî Íèêèôîð Ïåòðîâè÷, 
75, íà óòðèì., óêð., 25.10.1932, 
ì³îêàðäèò, çàïàëåííÿ  ëåãåí³â
²ëü÷åíêî Ïàðàñêà Ôåäîð³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 22.08.1933, êàòàð 
êèøîê
²ëü÷åíêî Ôåäîò Ïåòðîâè÷, 72, 
êîëãîñïí., óêð., 18.08.1933, ñòàð³ñòü
Êàëþæà ²âàí ßêîâè÷, 9 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 22.10.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êàëþòà Ìàð³ÿ Ñåìåí³âíà, 62, 
îäíîîñ³áí., óêð., 02.02.1933, 
ñåðöåâà õâîðîáà
Êàïøóê Òèõ³í Òèõîíîâè÷, 17, 
êîëãîñïí., óêð., 06.06.1933, 
ñëàáê³ñòü, ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Êàðïåíêî Ïð³ñüêà Ñàâ³âíà, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 06.05.1933, 
íå âêàç.
Êàöàé Îõð³ì Õàðèòîíîâè÷, 
50, êîëãîñïí., óêð., 16.04.1933, 
îñëàáëåííÿ ñåðöåâîãî ðèòìó 
Êèðè÷åíêî ßâäîõà Ëóê'ÿí³âíà, 
18, êîëãîñïí., óêð., 06.08.1933, (?)
Êëèìîâ Âîëîäèìèð Àíäð³éîâè÷, 
6 ì., êîëãîñïí., óêð., 06.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîáèëÿöüêèé Îëåêñ³é Ïåòðîâè÷, 
74, îäíîîñ³áí., óêð., 08.08.1933, 
ñòàð³ñòü
Êîçà÷îê Ôåä³ð Òèìîô³éîâè÷, 
19, îäíîîñ³áí., óêð., 25.04.1933, 
ïîâ³øåííÿ

Êîìàð ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 6 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 06.08.1933, êàòàð 
êèøîê
Êîíîíåíêî Îëåêñ³é Ñòåïàíîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 06.04.1933, 
ïðîíîñ
Êîíîíåíêî Ñåðã³é ²âàíîâè÷, 
36, êîëãîñïí., óêð., 22.01.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Êîíîíåöü ²âàí Äåìèäîâè÷, 81, 
êîëãîñïí., óêð., 25.03.1933, íåâðîç 
ñåðöÿ, êàòàð øëóíêà
Êîñòåíêî Òåòÿíà íå âêàç., 97, 
êîëãîñïí., óêð., 01.05.1933, íå 
âêàç.
Êîøàðíà Ëþáîâ ²âàí³âíà, 8 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 11.08.1933, êàòàð 
êèøîê
Êîøàðíèé Ðàäèâîí Ìèäîâè÷, 
55, îäíîîñ³áí., óêð., 24.10.1932, 
êàòàð êèøîê ³ øëóíêà
Êðàñþê Ìàðôà Àíòîí³âíà, 40, íà 
óòðèì., óêð., 23.09.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Êðèâåíêî íå âêàç. íå âêàç., 
67, êîëãîñïí., óêð., 03.07.1933, 
õðîí³÷íà õâîðîáà
Êðèâåíêî Îêñàíà íå âêàç., íå 
âêàç., íå âêàç., íå âêàç., íå âêàç.
Êðèâåíêî Ïåòðî Ãàâðèëîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 11.10.1932, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Êóëèê Ïåòðî Ìàêñèìîâè÷, 
38, êîëãîñïí., óêð., 04.04.1933, 
çàãàëüíà ñëàáê³ñòü
Êóð³íñüêèé Ôåä³ð (?), 48, 
êîëãîñïí., óêð., ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Êó÷åð Ãðèöüêî Ëàâðåíò³éîâè÷, 
íå âêàç., êîëãîñïí., óêð., 
27.06.1933, íå âêàç.
Êó÷åð Ôåäîðà íå âêàç., 9, 
êîëãîñïí., óêð., 29.05.1933, 
àòðîô³ÿ, ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ìàê³âñüêà Ãàííà ßêèì³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 18.03.1933, 
âîäÿíêà ìîçêó
Ìàñëîøâà Îëüãà Ôåäîð³âíà, 39, 
íå âêàç., íå âêàç., äåêîìïåíñàö³ÿ 
ñåðöÿ
Ìàòÿæ Ìèòðîôàí Ãåðàñèìîâè÷, 
85, êîëãîñïí., óêð., 09.04.1932, 
çàãàëüíà ñëàáê³ñòü
Ìîðäèê Ìèêîëà Ïàâëîâè÷, 68, 
îäíîîñ³áí., óêð., 03.01.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Íàáîêà Êàòðÿ Ïàâë³âíà, íå âêàç., 
íå âêàç., íå âêàç., íå âêàç.
Íàáîêà Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 3 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 22.06.1933, 
ïðîíîñ
Íàáîêà Ñòåïàí Ñåìåíîâè÷, 
80, êîëãîñïí., óêð., 22.05.1933, 
ñòàð³ñòü

Íîâèê ²âàí Äìèòðîâè÷, íå âêàç., 
êîëãîñïí., óêð., 29.07.1933, íå 
âêàç.
Îáìà÷åâîê Ïàëàæêà ²âàí³âíà, 
40, êîëãîñïí., óêð., 22.07.1933, 
ñòàð³ñòü
Îë³éíèê Àíàòîë³é íå âêàç., 
6 ì., êîëãîñïí., óêð., 29.06.1933, 
çàïàëåííÿ øëóíêîâî-êèøêîâîãî 
òðàêòó
Îë³éíèê Àíäð³é Ìàêñèìîâè÷, 
50, êîëãîñïí., óêð., 26.06.1933, 
çàïàëåííÿ øëóíêîâîãî òðàêòó
Ïàâåëüêî Âàñèëü Ñòåïàíîâè÷, 
7, êîëãîñïí., óêð., 29.06.1933, 
íåðâîâ³ ïðèïàäêè
Ïàâåëüêî Ãàííà ²âàí³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 20.10.1932, ê³ð
Ïàâåëüêî Ñîëîì³äà Ñåðã³¿âíà, 
31, êîëãîñïí., óêð., 09.06.1933, 
çàíåïàä ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ïàâëåíêî Ïåòðî ßêîâè÷, 76, 
êîëãîñïí., óêð., 25.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Ïàâë³ÿíåíêî ßâäîõà ²âàí³âíà, 
67, îäíîîñ³áí., óêð., 16.05.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Ïàðàôåé ßê³â Ìèðîíîâè÷, 25, 
êîëãîñïí., óêð., 06.08.1933, êàòàð 
êèøîê
Ïàñ³÷íèê Êàòðÿ Äàíèë³âíà, 
2 ì., êîëãîñïí., óêð., 11.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïàñ³øíèê Ìàêñèì 
Ìèêîëàéîâè÷, 21, êîëãîñïí., óêð., 
21.06.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïåëü÷óê Ïåòðî ²âàíîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 10.10.1932, ê³ð, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïåðñàíü Ìèõàéëî Àíäð³éîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 27.10.1932, ê³ð, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïèëü÷óê Àíàñòàñ³ÿ Ôåäîð³âíà, 
20, êîëãîñïí., óêð., 19.04.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ï³ääóáí³é Îäàðêà Ïèìåí³âíà, 
72, êîëãîñïí., óêð., 31.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Ï³ñêîâ Ìèêîëà Ïàâëîâè÷, 
58, ñâÿùåíèê, óêð., 05.02.1933, 
ðîçðèâ ñåðöÿ
Ïîíîìàðåíêî ²âàí Ðîìàíîâè÷, 
60, êîëãîñïí., óêð., ì³îêàðäèò
Ïîíîìàðåíêî Ïàëàæêà íå âêàç., 
3, êîëãîñïí., óêð., 01.06.1933, 
ôëåãìîíà, çàðàæåííÿ êðîâ³
Ïîïîâ ²âàí Ãíàòîâè÷, 75, 
êîëãîñïí., óêð., 09.04.1933, 
ñëàáê³ñòü, çàíåïàä ñåðöåâî¿ 
ä³ÿëüíîñò³
Ïîïîâ Îðèøêà Ãåðàñèì³âíà, 
65, êîëãîñïí., óêð., 16.06.1933, 
ñòàð³ñòü
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Ïðèïèøíà Êàòðÿ Ïëàòîí³âíà, 
6, êîëãîñïí., óêð., 08.05.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ïðèõîæà Õèìêà Ìîéñå¿âíà, 
29, êîëãîñïí., óêð., 08.07.1933, 
çàïàëåííÿ øëóíêà
Ïðèõîæèé Ãðèöüêî Ãðèãîðîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 23.10.1932, ê³ð
Ïðèõîæèé Àâðàì ²âàíîâè÷, 
85, êîëãîñïí., óêð., 09.04.1933, 
ïðîíîñ
Ðåø³òíÿ ßâäîõà Ïðîêîï³âíà, 75, 
êîëãîñïí., óêð., 13.05.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ðèõâàëî Îëåêñà íå âêàç., 18, 
êîëãîñïí., óêð., 08.06.1933, 
çàíåïàä ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ðèõâàëü Ìàð³ÿ Ñåìåí³âíà, 12, 
êîëãîñïí., óêð., 30.05.1933, ñòåíîç 
ãîðòàí³
Ðîìàíåíêî Þõèì Àíäð³éîâè÷, 
26, êîëãîñïí., óêð., 19.10.1932, 
òðîìá ìîçêîâèõ îáîëîíîê
Ñåâåðèí Ãðèöüêî ²âàíîâè÷, 
4 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 24.05.1933, 
õâîðîáà øëóíêîâî-êèøêîâîãî 
òðàêòó
Ñåâåðèí Ìàð³ÿ Ñòåïàí³âíà, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 09.10.1932, ê³ð
Ñåâåðèí Íàä³ÿ ²âàí³âíà, 14, 
êîëãîñïí., óêð., çàïàëåííÿ 
øëóíêîâîãî òðàêòó
Ñåâåðèí Ñèä³ð Ñòåïàíîâè÷, 
67, êîëãîñïí., óêð., 01.06.1933, 
ì³îêàðäèò
Ñåâåðèí Ñòåïàí Ãðèãîðîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., çàïàëåííÿ 
øëóíêîâîãî òðàêòó
Ñèâåðèí Äàíèëî Õàðèòîíîâè÷, 
58, êîëãîñïí., óêð., 29.04.1933, 
çàíåïàä ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ñèâåðèí Êàòåðèíà Ìèêîëà¿âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 18.04.1933, ïðîíîñ
Ñèâîíåíêî Óëÿíà Ìóñ³¿âíà, 55, 
êîëãîñïí., óêð., ïîðîê ñåðöÿ
Ñ³ìà÷åíêî Êèëèíà Ìàðê³âíà, 
70, êîëãîñïí., óêð., 24.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñ³ìà÷åíêî Îëüãà Ñòåïàí³âíà, 9, 
êîëãîñïí., óêð., 07.12.1932, òèô
Ñêàðáèíñüêèé Âîëîäèìèð 
Àíòîíîâè÷, 44, íå âêàç., óêð., 
12.08.1933, åíòåðîêîë³ò òà 
àâ³òàì³íîç
Ñëèâêà Ãàííà Ôåäîð³âíà, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 11.10.1932, ìåí³íã³ò
Ñëèâêà Äóíüêà Ãðèãîð³âíà, 
3 ì., êîëãîñïí., óêð., 07.07.1933, 
çàïàëåííÿ øëóíêîâî-êèøêîâîãî 
òðàêòó
Ñëèâêà ²âàí Àíäð³ÿíîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 23.10.1932, ê³ð, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Ñëèâêà Ìàð³ÿ Ïåòð³âíà, 67, êîë-
ãîñïí., óêð., 01.06.1933, âàäà ñåðöÿ
Ñëèâêà Óëÿíà Ïåòð³âíà, 52, 
êîëãîñïí., óêð., 12.05.1933, ðàê
Ñîï³ëüíÿê Àíòîí Âàñèëüîâè÷, 
80, êîëãîñïí., óêð., 18.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñîï³ëüíÿê Îðèñÿ Êèðèë³âíà, 48, 
êîëãîñïí., óêð., 19.04.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ, íåäîêð³â'ÿ
Ñîï³ëüíÿê Âàñèëü Ôåäîðîâè÷, 
4 ì., êîëãîñïí., óêð., 15.07.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñîï³ëüíÿê Ãàâðèëî Ìèõàéëîâè÷, 
50, êîëãîñïí., óêð., 20.06.1933, 
åíäîêàðäèò
Ñòîðîæåíêî Ãàííà Ñåìåí³âíà, 
6 ì., êîëãîñïí., óêð., 21.09.1932, 
êàòàð êèøîê
Ñóëèìåíêî Êèëèíà ²âàí³âíà, 
81, êîëãîñïí., óêð., 09.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñóíêà Ìèêèòà Äåìèäîâè÷, 
75, îäíîîñ³áí., óêð., 08.03.1933, 
ñëàáê³ñòü ñåðöÿ
Òàðàí Êàòåðèíà Õàðèòîí³âíà, 
14, êîëãîñïí., óêð., 27.06.1933, 
çàïàëåííÿ øëóíêîâî-êèøêîâîãî 
òðàêòó
Òàðàñåíêî Âàñèëü íå âêàç., 
9 ì., êîëãîñïí., óêð., 20.07.1933, 
øëóíêîâî-êèøêîâå çàïàëåííÿ
Òàðàñåíêî Ëþáîâ íå âêàç., 
7, êîëãîñïí., óêð., 28.06.1933, 
çàïàëåííÿ øëóíêîâî-êèøêîâîãî 
òðàêòó
Òàðàñåíêî Îëåêñ³é Þõèìîâè÷, 
íå âêàç., êîëãîñïí., óêð., 
29.06.1933, çàïàëåííÿ íèðîê
Òàðàñåíêî Þõèì Ñàâè÷, 60, 
êîëãîñïí., óêð., 23.07.1933, 
çàïàëåííÿ ñåðöÿ
Òàðàñíêî Îðèøêà Ôåäîð³âíà, 
65, êîëãîñïí., óêð., 25.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Òåñëåíêî Äàíèëî Àíäð³éîâè÷, 
28, êîëãîñïí., óêð., 07.08.1933, 
êàõåêñ³ÿ
Òèùåíêî Ìàð³ÿ Ôåäîð³âíà, 
4 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 13.09.1932, 
ñåïòè÷íèé ïðîíîñ
Òèùåíêî Îëüãà Ôåäîñ³¿âíà, 
4, îäíîîñ³áí., óêð., 15.03.1933, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Òèùåíêî ßâäîêèì ²âàíîâè÷, 
73, êîëãîñïí., óêð., 07.10.1933, 
ñòàð³ñòü
Òðåòÿê Ñàìñîí Íèêèôîðîâè÷, 
48, êîëãîñïí., óêð., 14.05.1933, 
àòðîô³ÿ, ïåðåðîäæåííÿ 
Òóðêî Ëóêà Ìè(?), 40, êîëãîñïí., 
óêð., 22.06.1933, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â

Òóðêî Òðîõèì Ñåìåíîâè÷, 
61, êîëãîñïí., óêð., 14.06.1933, 
ñåðöåâà õâîðîáà
Ô³ñåíêî Îëåíà Àâðàì³âíà, 
39, îäíîîñ³áí., óêð., 12.08.1933, 
åíòåðèò, ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Õàð÷åíêî Âàðâàðà ßê³âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 03.10.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Õàð÷åíêî Êëàâä³ÿ Ìèõàéë³âíà, 
14, êîëãîñïí., óêð., 11.02.1933, 
çàïàëåííÿ  êèøå÷íèêà
Õàð÷åíêî Õðèñòèíà Êàðï³âíà, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 02.07.1933, 
êàòàð êèøîê
Öèãàíîê ßâäîõà íå âêàç., 8 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 06.06.1933, 
çàïàëåííÿ øëóíêó
×óáåíêî Ìàð³ÿ Íè(?), 60, 
îäíîîñ³áí., óêð., 12.08.1933, êàòàð 
êèøîê
×óê Àâðàì Ïàâëîâè÷, 80, 
îäíîîñ³áí., óêð., 26.05.1933, 
ãðèæà
×óê ²âàí Ñåðã³éîâè÷, 3 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 20.05.1933, êàòàð 
êèøîê
Øàëÿ Ãðèöüêî Íåñòîðîâè÷, 2 
äí., êîëãîñïí., óêð., 27.10.1932, íå 
âêàç.
Øàëÿ ²âàí Íåñòîðîâè÷, 3 äí., 
êîëãîñïí., óêð., 28.10.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Øåâ÷åíêî Ëþáîâ Ôåäîð³âíà, 
1, êîëãîñïí., íå âêàç., 07.12.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øåâ÷åíêî Ìîòðÿ Äìèòð³âíà, 66, 
êîëãîñïí., óêð., 01.12.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Øèëî Ãðèöüêî Ãðèãîðîâè÷, 
3 ì., êîëãîñïí., óêð., 20.07.1933, 
çàïàëåííÿ øëóíêó
Øèëî Ìàêñèì Ìîñ³éîâè÷, 
33, ñëóæá., óêð., 01.06.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Øèëî Ìàðôà ²âàí³âíà, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 23.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øèëî Õîìà íå âêàç., 48, 
êîëãîñïí., óêð., 15.08.1933, 
ãîëîä
Øèíêàð Ïàð(?) Îëåêñ³¿âíà, 
2 ì., êîëãîñïí., óêð., 03.07.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Øèíêàðåíêî Ìàðôà Ñàâ³âíà, 
57, êîëãîñïí., óêð., 09.07.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Øèíêàðåíêî Õàðèòîí 
Þõèìîâè÷, 72, êîëãîñïí., óêð., 
07.06.1933, ñòàð³ñòü
Þðèê Ê³íäðàò íå âêàç., 72, 
êîëãîñïí., óêð., 13.05.1933, 
çàãàëüíà ñëàáê³ñòü ïî ñòàðîñò³
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ßâîð Ñàìñîí Òåðåíò³éîâè÷, 
52, îäíîîñ³áí., óêð., 15.05.1933, 
âîäÿíêà ñåðöÿ

Óñïåí³âñüêà ñ³ëüðàäà

Áèêîâñüêèé ²âàí Ïàâëîâè÷, 7 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 02.04.1932, íå 
âêàç.
Áèðþê Ïåòðî Ëåîíò³éîâè÷, 75, 
íà óòðèì., óêð., 20.10.1932, íå 
âêàç.
Áèðþêîâ ²âàí Ïåòðîâè÷, 2, îäíî-
îñ³áí., óêð., 13.01.1932, íå âêàç.
Áîðò Ïàðàñêà Ïåòð³âíà, 60, íà 
óòðèì., óêð., 25.07.1932, íå âêàç.
Áðàöèëî Ãàïêà Ìèêèò³âíà, 57, 
îäíîîñ³áí., óêð., 27.08.1933, 
ñëàáê³ñòü ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Áðàöèëî ²âàí Ëåâêîâè÷, íå 
âêàç., îäíîîñ³áí., óêð., 10.09.1933, 
ñëàáê³ñòü ñåðöÿ
Áðàöèëî Ñòåïàíèäà íå âêàç., 
55, îäíîîñ³áí., óêð., 17.08.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Áóëãàê ²âàí Ëóêè÷, 4, îäíîîñ³áí., 
óêð., 05.06.1933, ñëàáê³ñòü 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Áóëãàê ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 53, 
îäíîîñ³áí., óêð., 15.06.1933, 
ñëàáê³ñòü ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Áóëãàê Ìèêîëà Ëóêè÷, 2, îäíî-
îñ³áí., óêð., 31.07.1932, íå âêàç.
Áóëãàê Ìèõàéëî Ãíàòîâè÷, 80, íà 
óòðèì., óêð., 13.04.1932, íå âêàç.
Áóëãàê Îëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷, 
50, îäíîîñ³áí., óêð., 22.06.1933, 
ñëàáê³ñòü ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Áóëãàê Îë³ìï³àäà Ïàâë³âíà, 
33, îäíîîñ³áí., óêð., 10.06.1933, 
ñëàáê³ñòü ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Áóëãàê ßâäîõà Ñèäîð³âíà, 36, 
îäíîîñ³áí., óêð., 14.08.1932, íå 
âêàç.
Áóðÿê Âàñèëü íå âêàç., 70, 
êîëãîñïí., óêð., 01.08.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áóðÿê Ìàð³ÿ Àíäð³¿âíà, 86, íà 
óòðèì., óêð., 20.11.1932, íå âêàç.
Áóðÿê Ìåëàøêà Ïðîêîï³âíà, 
6, îäíîîñ³áí., óêð., 23.07.1933, 
ñåðöåâà ñëàáê³ñòü
Áóðÿê Îëåêñàíäðà Äàâèä³âíà, 
22, êîëãîñïí., óêð., 20.08.1932, íå 
âêàç.
Áóðÿê ßê³â Ïðîêîïîâè÷, 7, 
îäíîîñ³áí., óêð., 23.07.1933, 
ñåðöåâà ñëàáê³ñòü
Âàñèëåíêî Ë³ä³ÿ Àíäð³¿âíà, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 01.07.1932, íå 
âêàç.
Âàñèëåíêî Ìàð³ÿ Ñèäîð³âíà, 27, 
îäíîîñ³áí., óêð., 21.08.1932, íå 
âêàç.

Âàñåíêî Ãàííà Äîðîô³¿âíà, 
38, îäíîîñ³áí., óêð., 19.09.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âàñèëåãà ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 4, 
êîëãîñïí., óêð., 18.01.1932, íå 
âêàç.
Âîâê Íèêîí Ìàêàðîâè÷, 60, 
êîëãîñïí., óêð., 01.04.1932, íå 
âêàç.
Âîëîõà Îëåêñàíäðà Ñòåïàí³âíà, 
80, êîëãîñïí., óêð., 06.10.1933, 
àòåðîñêëåðîç
Ãåðãåóñ ²âàí Êîñòÿíòèíîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 07.04.1932, íå 
âêàç.
Ãîðïèíè÷ Âàñèëü ²âàíîâè÷, 85, 
íà óòðèì., óêð., 09.12.1932, íå 
âêàç.
Ãîðïèíè÷ Ãàííà Ë(?), 75, íà 
óòðèì., óêð., 05.03.1932, íå âêàç.
Ãîðïèíè÷ Äåì’ÿí Ïåòðîâè÷, 
70, íà óòðèì., óêð., 29.06.1932, íå 
âêàç.
Ãîðïèíè÷ ²âàí Ìèêèòîâè÷, 6, 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.06.1933, 
ñåðäöåâà ñëàáê³ñòü
Ãîðïèíè÷ Ìèêèòà Ä., 28, 
îäíîîñ³áí., óêð., 05.06.1933, 
ñåðöåâà ñëàáê³ñòü
Ãîðïèíè÷ Ìèêîëà Îìåëÿíîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 08.11.1932, íå 
âêàç.
Äåíèñåíêî Òðîõèì ²âàíîâè÷, 
21, êîëãîñïí., óêð., 06.10.1932, íå 
âêàç.
Äæóìà(?) Îëåêñàíäðà 
Éîñèï³âíà, 75, íà óòðèì., óêð., 
27.02.1932, íå âêàç.
Æîâí³ð ²âàí Ìèêîëàéîâè÷, 45, 
êîëãîñïí., óêð., 30.01.1932, íå 
âêàç.
Æîâí³ð Ìàðôà Ñò., 24, êîëãîñïí., 
óêð., 09.04.1932, íå âêàç.
Æîâí³ð Ïð³ñüêà Òåðåíò³¿âíà, 37, 
êîëãîñïí., óêð., 24.02.1932, íå 
âêàç.
Æîâí³ð Ñåìåí Àíäð³éîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 14.07.1932, íå 
âêàç.
Æîâí³ðåíêî ²âàí Äåì'ÿíîâè÷, 
68, íà óòðèì., óêð., 15.12.1932, íå 
âêàç.
Æîâí³ðåíêî Íàòàëêà Àíäð³¿âíà, 
29, êîëãîñïí., óêð., 12.12.1932, íå 
âêàç.
Çèìà Çîÿ Ñåðã³¿âíà, 12, 
êîëãîñïí., óêð., 22.03.1932, íå 
âêàç.

Çèìà Ôåä³ð ²âàíîâè÷, 50, 
êîëãîñïí., óêð., 27.08.1932, íå 
âêàç.
²âàùåíêî Òèìîô³é Ãðèãîðîâè÷, 
48, êîëãîñïí., óêð., 23.08.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
²ë³ºíêî ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 29, 
êîëãîñïí., óêð., 29.10.1933, ãðèï
²ë³ºíêî Ìàð³ÿ Âàð., 1, êîëãîñïí., 
óêð., 27.04.1932, íå âêàç.
²ëüºíêî Íàòàëêà Ïåòð³âíà, 95, 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.08.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Êèéêî ²âàí Ãîðä³éîâè÷, 2, 
îäíîîñ³áí., óêð., 04.08.1932, íå 
âêàç.
Ê³éêî Ïåòðî Ãåðàñèìîâè÷, 55, 
îäíîîñ³áí., óêð., 10.07.1933, êàòàð 
êèøîê
Êîçÿòèí Ìèõàéëî ²âàíîâè÷, 5, 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.08.1932, íå 
âêàç.
Êîñòèðêà Àíäð³é Ôåäîòîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 28.05.1932, íå 
âêàç.
Êîòåíêî ²âàí Ôåäîðîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 17.11.1933, íå 
âêàç.
Êó÷åðÿâà ªëèçàâåòà ²âàí³âíà, 
57, íà óòðèì., óêð., 21.10.1932, íå 
âêàç.
Ì³ðîøíèê ²âàí Ãàâðèëîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 13.12.1932, íå âêàç.
Ì³ùåíêî Êàòðÿ Ïàâë³âíà, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 01.02.1932, íå 
âêàç.
Íàçàðîâ Îïàíàñ Ãðèãîðîâè÷, 
62, íà óòðèì., óêð., 16.04.1932, íå 
âêàç.
Íàçàðîâà Ñòåïàíèäà Âàðèâ., 
68, íà óòðèì., óêð., 15.02.1932, íå 
âêàç.
Íóæíèé Ãðèöüêî ²âàíîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 26.08.1932, íå 
âêàç.
Íóæíèé Ïð³ñüêà ßê³âíà, 75, íà 
óòðèì., óêð., 15.02.1932, íå âêàç.
Îïðÿòîâà Îëåêñàíäðà 
Äìèòð³âíà, 78, íà óòðèì., óêð., 
26.12.1932, íå âêàç.
Îñòàïåíêî Ïàðàñêà Ìàðê³âíà, 
65, íà óòðèì., óêð., 12.02.1932, íå 
âêàç.
Îõòåíü Ôåä³ð Àâðàìîâè÷, 37, 
êîëãîñïí., óêð., 21.05.1932, íå 
âêàç.
Ïàâëîâ ²âàí ªãîðîâè÷, 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 17.10.1933, îï³êè
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Ðàäîìåêà Ãàííà ²âàí³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 28.10.1932, íå 
âêàç.
Ðàäîìñüêà Ðà¿ñà Ìàêñèì³âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 17.07.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Ðåïåòóé Âàñèëü Âàñèëüîâè÷, 
6, êîëãîñïí., óêð., 24.05.1932, íå 
âêàç.
Ðîìàíåíêî Ñåìåí Ôåäîðîâè÷, 
55, îäíîîñ³áí., óêð., 22.11.1932, 
íå âêàç.
Ñåâåðèí Ãàïêà ²âàí³âíà, 21, 
îäíîîñ³áí., óêð., 13.09.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ñåâåðèí Ìàêñèì Ôåäîðîâè÷, 
80, íà óòðèì., óêð., 04.04.1932, íå 
âêàç.
Ñåìåíäà ²âàí Îëåêñ., 74, 
îäíîîñ³áí., óêð., 11.10.1933, 
çàðàæåííÿ êðîâ³
Ñîâà Ãðèöüêî Àíäð³éîâè÷, 65, íà 
óòðèì., óêð., 11.03.1932, íå âêàç.
Ñîâà Ë³ä³ÿ ²ëüê³âíà, íå âêàç., 
êîëãîñïí., óêð., 28.10.1933, êàòàð 
êèøîê
Ñîâà Ìèêîëà Ïåòðîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 09.06.1932, íå 
âêàç.

Ñîâà ßâäîõà Ìèõàéë³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 07.02.1932, íå 
âêàç.
Ñïàñüêèé Àíäð³é Ãðèãîðîâè÷, 
70, êîëãîñïí., óêð., 26.12.1932, íå 
âêàç.
Ñïàùåíêî Ãðèöüêî Ãíàòîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 26.03.1932, íå 
âêàç.
Òàðàí Äåì’ÿí Êóçüìè÷, 40, 
êîëãîñïí., óêð., 26.04.1932, íå 
âêàç.
Òàðàñåíêî Ìèêîëà Ñåìåíîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 25.07.1933, íå 
âêàç.
Òàðàñåíêî Òåòÿíà Ãåðàñèì³âíà, 
76, êîëãîñïí., óêð., 17.06.1933, íå 
âêàç.
Òàðàñåíêî Ôåä³ð Ñåðã³éîâè÷, 
40, îäíîîñ³áí., óêð., 28.05.1933, 
ñëàáê³ñòü ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Òèìîôººâ ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 25.11.1932, íå 
âêàç.
Òèìîôººâ Ôåä³ð Þõèìîâè÷, 
60, êîëãîñïí., óêð., 06.02.1932, íå 
âêàç.

Òèì÷åíêî Îíèñüêî 
Îëåêñàíäðîâè÷, 77, íà óòðèì., 
óêð., 31.01.1932, íå âêàç.
Òÿíè÷ Ë³ä³ÿ Àíäð³¿âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 04.11.1931, íå 
âêàç.
Óäîä Îêñàíà Âàñèë³âíà, 48, 
îäíîîñ³áí., óêð., 04.10.1933, 
àòåðîñêëåðîç
Ôîêàíîâà Ãàííà Òèìîô³¿âíà, 
57, íà óòðèì., óêð., 12.12.1932, íå 
âêàç.
Øåëåõ Ìèêîëà Ìèõàéëîâè÷, 
6, êîëãîñïí., óêð., 02.03.1932, íå 
âêàç.
Øåðåìåò Ìèõàéëî ²âàíîâè÷, 
29, êîëãîñïí., óêð., 24.02.1932, íå 
âêàç.
ßêîâåíêî Ïàëàæêà Ôåäîð³âíà, 
20, îäíîîñ³áí., óêð., 12.09.1933, 
îñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
ßíãîëåíêî Îêñàíà íå âêàç., 60, 
îäíîîñ³áí., óêð., 03.04.1932, íå 
âêàç.
ßöåíêî Ïàâëî Ìèêèòîâè÷, 1 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 26.07.1932, íå 
âêàç.

Õâàëèáîã³âñüêà ñ³ëüðàäà

Áàëüñàí(?) Ìèêîëà Ñåìåíîâè÷, 
4, êîëãîñïí., óêð., 24.10.1932, 
õâîðîáà
Áàõìåöüêèé(?) Îëåêñàíäð 
²âàíîâè÷, 6 ì., êîëãîñïí., óêð., 
25.03.1932, õâîðîáà
Áåðåæíèé ßê³â Êóçüìè÷, 55, 
êîëãîñïí., óêð., 02.07.1933, 
õâîðîáà
Áåðåæíèé ßê³â Êóçüìè÷, 58, 
êîëãîñïí., óêð., 18.09.1933, 
õâîðîáà
Áèê Í³íà Àíòîí³âíà, 1, êîëãîñïí., 
óêð., 18.09.1932, õâîðîáà
Á³äíèé Âàñèëü Àôàíàñ³éîâè÷, 
5, êîëãîñïí., óêð., 22.09.1932, 
ñêàðëàòèíà
Á³òíåð Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷, 
10 ì., êîëãîñïí., óêð., 07.08.1932, 
õâîðîáà
Áîáêî Ìàð³ÿ Ïàâë³âíà, 45, 
êîëãîñïí., óêð., 15.09.1933, 
õâîðîáà
Âîëêîâà Ïàðàñêà Ñåðã³¿âíà, 
66, íà óòðèì., óêð., 01.10.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âîëîñîâè÷ Âîëîäèìèð 
Îíèñ³éîâè÷, 1, êîëãîñïí., óêð., 
23.09.1932, õâîðîáà
Ãàíçóëåíêî Îëåêñàíäðà ²ëë³âíà, 
30, êîëãîñïí., óêð., 28.03.1932, 
àáîðò

Ãëóøè÷ Âàâèëî Ëàâð., 89, íà 
óòðèì., óêð., 14.04.1932, õâîðîáà
Ãíèäà Ìèõàéëî ²âàíîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., õâîðîáà
Äèùåíêî Ñåìåí 
Îëåêñàíäðîâè÷, 66, êîëãîñïí., 
óêð., 16.09.1933, õâîðîáà
Äîëãèé Ãàííà Ñòåïàí³âíà, 5, îäíî-
îñ³áí., óêð., 02.06.1933, íå âêàç.
Äîì³ÿ Àíàòîë³é Ñòåïàíîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 09.05.1933, 
õâîðîáà
Äÿäèê Ãðèãîð³é Ìèõàéëîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 19.12.1932, 
õâîðîáà
Äÿäèê Çîÿ ²âàí³âíà, 10 äí., êîë-
ãîñïí., óêð., 06.08.1932, õâîðîáà
Äÿäèê Í³íà Ìèõàéë³âíà, 7, 
êîëãîñïí., óêð., 16.01.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Çà÷åïèëî Òåòÿíà Ñòåïàí³âíà, 
45, îäíîîñ³áí., óêð., 16.05.1933, 
õâîðîáà
²âàí÷åíêî Êàòðÿ Îëåêñàíäð³âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 30.09.1932, 
õâîðîáà
Êà÷àí Ñàâêà Ìàíèëîâè÷, 58, 
êîëãîñïí., óêð., 23.05.1933, 
ïëåâðèò
Êà÷àí Ñåðã³é Ñåðã³éîâè÷, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 02.07.1933, 
õâîðîáà

Êèðè÷åíêî Íàñòÿ íå âêàç., 
31, êîëãîñïí., óêð., 02.07.1933, 
õâîðîáà
Êîìïàí³ºöü Îêñàíà Ñòåïàí³âíà, 
7 ì., êîëãîñïí., óêð., 20.03.1932, 
õâîðîáà
Êîñòÿºâà Ë³çà Ãðèãîð³âíà, 
9 ì., êîëãîñïí., óêð., 28.09.1933, 
õâîðîáà
Êîñòÿºâ Îëåêñàíäð Àíäð³éîâè÷, 
3, êîëãîñïí., óêð., 25.12.1933, 
õâîðîáà
Êðàñ Ôåä³ð íå âêàç., 36, êîë-
ãîñïí., óêð., 01.07.1933, õâîðîáà
Ëàâðèê Ïð³ñüêà Ãíàò³âíà, 26, 
êîëãîñïí., óêð., 17.12.1933, 
õâîðîáà
Ë³ñîâèé Àíàòîë³é Òðîõèìîâè÷, 
5 ì., êîëãîñïí., óêð., 12.05.1933, 
õâîðîáà
Ìàìîøèí Àíàòîë³é Ãðèãîðîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 01.01.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìàìîøèí Îëåêñàíäð 
Ñåìåíîâè÷, 1, êîëãîñïí., óêð., 
22.09.1933, õâîðîáà
Ìàð³¿÷åíêî Òðîÿí Ñàâåë³éîâè÷, 
56, êîëãîñïí., óêð., 19.05.1933, 
âáèòî
Ìàøîøèí Ìèêîëà Ñåìåíîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 15.12.1932, 
õâîðîáà
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Ìèêóëà Ìàð³ÿ Ïàâë³âíà, 38, 
êîëãîñïí., óêð., 24.02.1932, 
õâîðîáà
Ìèêóëà Ìàð³ÿ Ïàâë³âíà, 49, 
êîëãîñïí., óêð., 29.04.1933, íå 
âêàç.
Ìèêóëà Íàòàëêà Ãàâðèë³âíà, 
2 ì., êîëãîñïí., óêð., 06.01.1932, 
õâîðîáà
Ìîðãóí Äìèòðî Ìèêèòîâè÷, 
29, êîëãîñïí., óêð., 25.03.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ìîðîç Áîðèñ Ôåäîòîâè÷, 
8 ì., êîëãîñïí., óêð., 25.09.1933, 
õâîðîáà
Ïëàêñà Ãàííà Ïàíêðàò³âíà, 
4, êîëãîñïí., óêð., 18.10.1932, 
äèôòåð³ÿ
Ðèáàëêà Ãàííà Ìèêèò³âíà, 68, 
îäíîîñ³áí., óêð., 08.05.1933, 
õâîðîáà
Ñàìàðñüêà Òàìàðà Ìèêîëà¿âíà, 
1 ì., êîëãîñïí., íå âêàç., 
04.07.1933, õâîðîáà
Ñåìåíþòà Ë³ä³ÿ Ïåòð³âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 28.08.1932, 
õâîðîáà
Ñèäîðåíêî Êàòðÿ Ìèõàéë³âíà, 
6, êîëãîñïí., óêð., 19.12.1933, 
õâîðîáà
Ñèäîðåíêî Ìàð³ÿ Ìèõàéë³âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 10.12.1932, 
õâîðîáà

Ñèíåíêî ²âàí Êàðïîâè÷, 8, 
êîëãîñïí., óêð., 21.12.1932, 
õâîðîáà
Ñêíàð Ãàííà Ñåìåí³âíà, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 02.07.1933, 
õâîðîáà
Ñêíàð Ìèêîëà Ïàâëîâè÷, 12, 
êîëãîñïí., óêð., õâîðîáà
Ñêíàð Òåòÿíà Ïàâë³âíà, 8, 
êîëãîñïí., óêð., íåäî¿äàííÿ
Ñêíàð Âàñèëü Ïàâëîâè÷, 4, 
êîëãîñïí., óêð., íåäî¿äàííÿ
Ñêíàð Ãàííà Ïàâë³âíà, 2, 
êîëãîñïí., óêð., íåäî¿äàííÿ
Ñêíàð ²âàí Ïàâëîâè÷, 6, 
êîëãîñïí., óêð., íåäî¿äàííÿ
Ñêíàð Âîëîäèìèð Ïàâëîâè÷, 10, 
êîëãîñïí., óêð., õâîðîáà
Ñêîñàð Äåíèñ Çàõàðîâè÷, 30, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 28.08.1933, 
õâîðîáà 
Ñêîñàð Îíîïð³é Ìàðêîâè÷, 61, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 02.08.1933, 
õâîðîáà
Ñòàðîäóá ²âàí Êîñòÿíòèíîâè÷, 
56, êîëãîñïí., íå âêàç., 10.09.1933, 
õâîðîáà
Ôåäîðåíêî Ïàëàæêà 
Äåìèä³âíà, 60, êîëãîñïí., óêð., 
02.10.1933, õâîðîáà
Õìàðà Ãðèöüêî ²âàíîâè÷, 1, 
ñåëÿíèí, óêð., 06.02.1932, õâîðîáà

Õîõîòâà Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 10, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 15.07.1933, 
çàñòóäà
Öàïêî ªðåì³ÿ ªëèñå¿âíà, 67, 
êîëãîñïí., óêð., 01.01.1932, 
õâîðîáà
×àëèé ²âàí Âàñèëüîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 15.09.1933, íå 
âêàç.
×àëèé ²âàí Âàñèëüîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 30.03.1932, 
õâîðîáà
×îðíîáóê ²âàí Êîñòÿíòèíîâè÷, 
56, êîëãîñïí., óêð., 03.07.1933, 
õâîðîáà
×ó÷êî Ãàííà ²âàí³âíà, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 19.10.1932, 
õâîðîáà
Øèøêî Àíàòîë³é ªâäîêèìîâè÷, 
íå âêàç., êîëãîñïí., óêð., 
28.06.1933, õâîðîáà
Øìÿòåð Ê³ì Äàâèäîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 06.09.1932, ê³ð
Øòåïà Ìèêîëà Ôåäîðîâè÷, 
1 ì., êîëãîñïí., óêð., 17.02.1933, 
õâîðîáà
ßíèäà ²âàí Ïàâëîâè÷, 40, 
êîëãîñïí., óêð., 08.05.1933, 
õâîðîáà

ì³ñòî Çàïîð³ææÿ
Àáàêóìîâ ²âàí Ìèêîëàéîâè÷, 30, 
ðîá³òí., óêð., 09.05.1933, âèñèïíèé 
òèô, ñëàáê³ñòü ñåðöÿ
Àáèÿêà Òàìàðà Äìèòð³âíà, 1, 
ðîá³òí., óêð., 07.07.1932, á³ãóíêà
Àáðàìåíêî (Àâðàìåíêî) Ìèêîëà 
Ïîðôèð³éîâè÷, 8 ì., ðîá³òí., óêð., 
07.06.1933, ³íòîêñèêàö³ÿ
Àáðàìîâà Âàëåíòèíà 
Îëåêñàíäð³âíà, 1, ðîá³òí., óêð., 
13.12.1932, ³íòîêñèêàö³ÿ
Àáðàìîâà Âàëåíòèíà 
Ðîìàí³âíà, 7 ì., íå âêàç., íå âêàç., 
22.06.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Àáðàìîâè÷ Îëåêñàíäðà 
Âàñèë³âíà, 61, ñëóæá., ðîñ., 
02.08.1933, ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Àáðàìîâñüêèé Ëåéá Áîðóõîâè÷, 
63, ñëóæá., ºâð., 16.09.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ, êîë³ò
Àáðàìöîâà Â³ðà ²âàí³âíà, 1, 
ðîá³òí., óêð., 19.11.1932, ïðîíîñ
Àáðîñèìîâ ²âàí Ôåäîðîâè÷, 
44, ðîá³òí., óêð., 16.07.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Àâä³ºíêî Ðà¿ñà íå âêàç., 1, 
íå âêàç., íå âêàç., 21.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Àâåð³íà Íàä³ÿ Ãàâðèë³âíà, 73, íà 
óòðèì., ðîñ., 07.12.1933, ñòàðå÷à 
êàõåêñ³ÿ
Àâåðêî Ñàâåë³é Íèêèôîðîâè÷, 
34, â’ÿçåíü, óêð., 13.03.1933, 
çàïàëåííÿ, âèñíàæåííÿ
Àâåð’ÿíîâ Â³êòîð Ïàâëîâè÷, 
18 äí., ñëóæá., ðîñ., 01.07.1932, 
ïðîíîñ
Àâåò³ñüÿíö Àíäð³é Ò(?), 5 ì., 
ðîá³òí., â³ðì., 31.07.1932, 
ïîðóøåííÿ îáì³íó ðå÷îâèí
Àâðàìåíêî Àíàòîë³é Àêèìîâè÷, 
1, ñëóæá., óêð., 10.07.1932, 
òîêñè÷íèé êîë³ò
Àâðàìåíêî Àíàòîë³é 
Íèêèôîðîâè÷, 6 ì., ðîá³òí., óêð., 
25.07.1933, êîêëþø, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Àâðàìåíêî Âîëîäèìèð 
²âàíîâè÷, 7 äí., ðîá³òí., óêð., 
09.10.1932, íåäîíîøåíèé
Àâðàìåíêî ²âàí ²âàíîâè÷, 
11 ì., ðîá³òí., óêð., 20.06.1932, 
ïðîíîñ
Àâðàìåíêî Ìàð³ÿ Ôåäîò³âíà, 63, 
íà óòðèì., óêð., 18.02.1933, âîäà 
ñåðöÿ

Àâðàìåíêî Ìèêîëà íå âêàç., 
1 ì., íà óòðèì., íå âêàç., 
27.11.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Àâðàìåíêî Ìèêîëà Ïåòðîâè÷, 
57, ðîá³òí., óêð., 13.05.1933, 
àïåíäèöèò
Àâðàìåíêî Ïåòðî ²âàíîâè÷, 24, 
íà óòðèì., óêð., 29.05.1933, ïàðàë³÷
Àâðàìåíêî Ïëàòîí Äìèòðîâè÷, 
56, áåçðîá³òí., óêð., 11.06.1933, 
òóáåðêóëüîç
Àâðàìåíêî Ñòåïàí 
Ìèêîëàéîâè÷, 24, ðîá³òí., óêð., 
26.09.1932, íå âêàç.
Àâðàìåíêî Ñòåïàí 
Ñåâàñòÿíîâè÷, 38, ðîá³òí., óêð., 
30.09.1933, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Àâðóò³íà Ìàð³ÿ Ìèêèò³âíà, 67, 
ðîá³òí., ðîñ., 16.02.1933, òèô
Àãàðêîâ Âàñèëü Ñòåïàíîâè÷, 
35, ðîá³òí., ðîñ., 17.07.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Àãàðêîâ Îëåêñàíäð Ñåìåíîâè÷, 
2, ðîá³òí., ðîñ., 14.06.1932, ê³ð, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Àãåºâ ßê³â Äìèòðîâè÷, 27, 
íå âêàç., íå âêàç., 25.06.1933, 
âèðàçêà øëóíêà
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Àãåºâ ßê³â Äìèòðîâè÷, 28, 
ðîá³òí., ðîñ., 25.06.1933, âèðàçêà 
øëóíêà
Àã³ºíêî Ìàéÿ íå âêàç., 11 äí., 
íå âêàç., íå âêàç., 01.06.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Àãðîíîâè÷ Ëåâ Ãðèãîðîâè÷, 70, 
ñëóæá., ºâð., 28.08.1933, ñòàðå÷à 
ñëàáê³ñòü
Àãóëîâà Óëÿíà Ïàâë³âíà, 65, ñëóæá., 
ðîñ., 12.07.1933, âèñèïíèé òèô
Àäà Â³êòîð íå âêàç., 2 ì., ðîá³òí., 
í³ì., 04.05.1933, âðîäæåíèé 
ëàðèíã³ò
Àäàìåíêî Àíòîí Ïàíàñîâè÷, 18, 
ðîá³òí., óêð., 13.12.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Àäàìåíêî Ñâ³òëàíà íå âêàç., 
6 ì., íå âêàç., íå âêàç., 13.02.1933, 
êàòàð êèøîê
Àäàìåíêî Ôåä³ð íå âêàç., 60, 
ðîá³òí., ðîñ., 13.04.1933, ñòàð³ñòü
Àäàìîâà ªëèçàâåòà ²âàí³âíà, 
49, íà óòðèì., ðîñ., 25.08.1933, 
íåâ³äîìà
Àäàìîâè÷ Ìèêîëà íå âêàç., 
5 ì., íå âêàç., íå âêàç., 18.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Àäîí³í Àíäð³é Òàðàñîâè÷, 
22, ðîá³òí., óêð., 14.09.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Àçàðîâñüêèé Ìèêîëà 
Ôåäîðîâè÷, 14 äí., íå âêàç., ðîñ., 
30.07.1933, «ìëàäåí÷åñêîå»
Àéç³ê Ãðèöüêî Ìóñ³éîâè÷, 
48, ðîá³òí., ºâð., 25.02.1933, 
ì³îêàðäèò
Àêåðìàí Õàöêåëü Ã³äôëåâè÷, 
72, êóñòàð, ºâð., 14.01.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Àêèïèí Ñåìåí Îìåëÿíîâè÷, 
34, ðîá³òí., óêð., 02.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Àê³ìîâà Îëåêñàíäðà íå âêàç., 
59, áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 
18.06.1933, âèñèïíèé òèô
Àê³íä³íà Ìîòðÿ íå âêàç., 2, 
íå âêàç., íå âêàç., 17.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Àê³í÷èíà Àëëà Êóçüì³âíà, 2 
òèæ., ðîá³òí., óêð., 21.01.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Àêñüîíîâ ²âàí Äìèòðîâè÷, 5 ì., 
íå âêàç., óêð., 13.06.1933, ðîçëàä 
õàð÷óâàííÿ
Àêñüîíîâ Ìèõàéëî Êóçüìè÷, 60, 
ðîá³òí., ðîñ., 26.04.1933, âáèòèé
Àêñüîíîâ Îëåêñàíäð ßêîâè÷, 16, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 06.09.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Àëàìàäçåíêî Ãàëèíà Ïàâë³âíà, 
43, íà óòðèì., óêð., 16.05.1933, 
òóáåðêóëüîç

Àëåãîðÿíèíà Ëþäìèëà 
Ìèêîëà¿âíà, 7 ì., 
â³éñüêîâîñëóæá., óêð., 12.06.1933, 
ê³ð, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Àëåéíèê Ìàðàò Àíäð³éîâè÷, 
38, ðîá³òí., óêð., 19.03.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Àëåêñàíäðîâ Ìàðêî 
Âàñèëüîâè÷, 20, â’ÿçåíü, íå âêàç., 
04.02.1933, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Àëåêñàíäðîâà Ñàðà Ãðèãîð³âíà, 
65, íà óòðèì., ºâð., 10.05.1933, 
ñêëåðîç ñóäèí ìîçêó
Àëåêñàíäðîâñüêà Àíòîí³íà 
Äìèòð³âíà, 62, ñëóæá., ðîñ., 
17.04.1933, òèô
Àëåêñººâ Äàíèëî Àíòîíîâè÷, 
68, íå âêàç., ðîñ., 14.03.1932, 
ïîðîê ñåðöÿ
Àëåêñººâ Ïåòðî Îëåêñ³éîâè÷, 
46, ðîá³òí., ðîñ., 13.04.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Àëåêñººâà Âàëåíòèíà íå âêàç., 
6 ì., íå âêàç., íå âêàç., 16.08.1933, 
ê³ð
Àëåêñººíêî Áîðèñ Ìèõàéëîâè÷, 
1 ì., ðîá³òí., óêð., 24.06.1932, 
íåäîðîçâèíåíèé
Àëåêñººíêî Ãàííà Ìèõàéë³âíà, 
2, ðîá³òí., óêð., 05.07.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Àëåêñººíêî Ìàð³ÿ Ëóê'ÿí³âíà, 
18, ðîá³òí., óêð., 14.11.1933, 
òóáåðêóëüîç êèøå÷íèêà
Àëåêñººíêî Îëåêñàíäð 
Ëåâêîâè÷, 47, â’ÿçåíü, óêð., 
23.03.1933, âèñíàæåííÿ
Àëåêñººíêî Ñåìåí Ãðèãîðîâè÷, 
32, ðîá³òí., óêð., 20.02.1933, 
îáìîðîæåííÿ
Àëåêñþê Îëåíà Ïåòð³âíà, 38, 
äîìîãîñï., óêð., 20.02.1932, ðàê 
øëóíêà
Àëåðò Åðâ³í ²âàíîâè÷, 5 ì., 
ðîá³òí., í³ì., 23.07.1933, 
íåâ³äîìà
Àëåðò ßê³â ²âàíîâè÷, 20, ðîá³òí., 
í³ì., 29.09.1933, âèñèïíèé òèô
Àëüîøèí Ìèêèòà ªëèçàðîâè÷, 
38, ðîá³òí., óêð., 01.07.1933, 
êðîâîòå÷à
Àëüîøèí Îëåêñ³é Àáðàìîâè÷, 
34, ðîá³òí., ðîñ., 21.09.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Àëüîøèíà Òåòÿíà Íèêèôîð³âíà, 
12, ðîá³òí., óêð., 04.10.1932, 
íàáðÿê ëåãåí³â
Àëåùåíêî Àíòîí Ãðèãîðîâè÷, 
63, ðîá³òí., óêð., 23.10.1933, 
ìàëÿð³ÿ
Àëèôèðåíêî Íàä³ÿ 
Îëåêñàíäð³âíà, 6 ì., ðîá³òí., 
óêð., 17.04.1932, ³íòîêñèêàö³ÿ

Àëïàòîâ Ïåòðî Ñòåïàíîâè÷, 
67, ðîá³òí., ðîñ., 03.03.1933, ðàê 
øëóíêà
Àëòóí³í Ìèêîëà Ìèõàéëîâè÷, 
2, ðîá³òí., óêð., 28.04.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Àëòóí³íà Îëüãà Ìèõàéë³âíà, 1, 
ðîá³òí., óêð., 31.12.1932, ê³ð
Àëòóí³í Â³êòîð Îëåêñ³éîâè÷, 
11 ì., ðîá³òí., óêð., 26.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Àëòóí³íà Êàòåðèíà Ìèõàéë³âíà, 
7, ðîá³òí., óêð., 10.01.1933, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Àëòóí³íà Íàä³ÿ Ìèõàéë³âíà, 5, 
ðîá³òí., óêð., 24.01.1933, ê³ð
Àëõèìîâà ªâãåí³ÿ Àíäð³¿âíà, 
35, íà óòðèì., óêð., 02.11.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Àëüáåðøòåéí Îëåíà ßê³âíà, 1, 
ðîá³òí., ðîñ., 29.07.1932, êèøêîâà 
³íòîêñèêàö³ÿ 
Àëüîøèí Îëåêñàíäð 
Îëåêñ³éîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
03.02.1933, çàõâîðþâàííÿ 
êèøå÷íèêà
Àëüòåðãîò Áîãäàí Äàâèäîâè÷, 6, 
ðîá³òí., í³ì., 13.06.1932, óðåì³÷íà 
êîìà
Àëüõèìîâè÷ Âàëåíòèí 
Ìèêîëàéîâè÷, 3, ðîá³òí., óêð., 
17.07.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Àëÿá’ºâà Ë³ä³ÿ Òðîõèì³âíà, 
9 ì., ðîá³òí., ðîñ., 08.08.1932, 
ïåðèòîí³ò
Àìåë³í Ìèêîëà Ìèõàéëîâè÷, 21, 
ðîá³òí., ðîñ., 23.12.1933, çàáèòòÿ 
ò³ëà
Àìïëººíêîâ Âàñèëü Àíàí³éîâè÷, 
4 ì., ðîá³òí., ðîñ., 24.01.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Àìô³ò³àòðîâ Í. Ì., 44, ñëóæá., 
óêð., 26.04.1932, òóáåðêóëüîç
Àíàí÷åíêî ²âàí ²âàíîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 14.01.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Àíàï³íà Ëþáîâ ²âàí³âíà, 
3 ì., ðîá³òí., ðîñ., 12.06.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Àíàñåíêî Ìèõàéëî 
Ìàêñèìîâè÷, 48, ðîá³òí., óêð., 
13.08.1933, àâ³òàì³íîç
Àíàñòàñüºâà-Ãðè÷àíà Ðàäà 
Ñåìåí³âíà, 11 ì., ñëóæá., óêð., 
20.06.1932, çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Àíãåëþê Àííà Ôîê³âíà, 16, 
ðîá³òí., óêð., 15.05.1933, òèô
Àíäðººâ Êèðèëî Àíäð³éîâè÷, 65, 
ðîá³òí., ðîñ., 14.07.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Àíäðººâ Îëåã Ìèêîëàéîâè÷, 
2 ì., ðîá³òí., ðîñ., 17.08.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
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Àíäðººâà Ìàð³ÿ Àðêàä³¿âíà, 
32, íà óòðèì., ðîñ., 26.10.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Àíäðººâà Òàìàðà Âàñèë³âíà, 
5 ì., ðîá³òí., óêð., 15.04.1932, 
êèøêîâà ³íòîêñèêàö³ÿ
Àíäðåé÷óê Îëåêñ³é Ïèëèïîâè÷, 
19, ðîá³òí., óêð., 26.03.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Àíäð³ºíêî Êèðèëî 
Âîëîäèìèðîâè÷, 73, ðîá³òí., 
óêð., 20.03.1933, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Àíäð³ºíêî Ìèêîëà 
Àôàíàñ³éîâè÷, 19, ðîá³òí., óêð., 
17.04.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Àíäð³ºíêî Ìàð'ÿíà Ëóê³âíà, 
70, äîìîãîñï., óêð., 15.08.1932, 
ñòàð³ñòü
Àíäð³ºíêî Ìèêîëà Ôåäîòîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 24.06.1932, 
âèðàçêà øëóíêà
Àíäð³ºíêî ªôðåì ²âàíîâè÷, 
73, ðîá³òí., óêð., 28.06.1933, 
ì³îêàðäèò, àðòåð³îñêëåðîç
Àíäð³ºíêî Íàñòÿ Ìàðê³âíà, 17, 
ðîá³òí., óêð., 27.12.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Àíäðîñåíêî ²âàí ²âàíîâè÷, 30, 
ñëóæá., óêð., 23.12.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Àíäðîñîâ Ôåä³ð Ìèêîëàéîâè÷, 
72, íà óòðèì., ðîñ., 26.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Àíäðóõîâè÷ Ëþáîâ Ïåòð³âíà, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 29.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Àíäðóùåíêî ²âàí Ïåòðîâè÷, 1, 
êîë ãîñïí., óêð., 14.08.1933, íå âêàç.
Àíäðþùåíêî Ãðèãîð³é 
Ïàâëîâè÷, 77, ðîá³òí., óêð., 
10.03.1933, õâîðîáà øëóíêà
Àíäðþùåíêî Îëåêñàíäðà 
Ãðèãîð³âíà, 1, ðîá³òí., óêð., 
03.07.1933, ê³ð
Àíäðþùåíêî Îìåëüêî ²âàíîâè÷, 
65, â’ÿçåíü, óêð., 12.04.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Àíäðþùåíêî Ðîìàí Ïàâëîâè÷, 
66, ðîá³òí., óêð., 25.10.1932, 
ñòàðå÷å âèñíàæåííÿ
Àíåä÷åíêî Äåì'ÿí Òðîõèìîâè÷, 
57, ðîá³òí., óêð., 19.03.1933, 
äåêîìïåíñîâàíèé ì³îêàðäèò
Àíåíêîâà Øóðà íå âêàç., 2, 
íå âêàç., íå âêàç., 18.05.1933, 
çàïàëåííÿ òîâñòî¿ êèøêè
Àíåò÷åíêî ªâäîê³ÿ Òèìîô³¿âíà, 
52, ðîá³òí., óêð., 24.05.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Àíèñ³ìîâ Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 17.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Àí³ùåíêîâà Êëàâä³ÿ Ñåìåí³âíà, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 12.12.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Àí³ê³íà Ìàðôà ²âàí³âíà, 67, íà 
óòðèì., ðîñ., 17.09.1932, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Àí³ñ³ìîâ Ãðèöüêî ²âàíîâè÷, 
39, ðîá³òí., óêð., 13.03.1933, 
òóáåðêóëüîç
Àí³ñ³ìîâ Äìèòðî ²âàíîâè÷, 
11, ðîá³òí., ðîñ., 03.09.1933, 
âèñèïíèé òèô, çàïàëåííÿ ëåãåí³â,
Àí³ñ³ìîâ Îëåêñàíäð ßêîâè÷, 
4 ì., êîëãîñïí., óêð., 11.05.1933, 
æèòòºâà ñëàáê³ñòü
Àí³òººâ Ôåä³ð Ïåòðîâè÷, 31, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 21.09.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Àí³ùåíêî Âàëÿ íå âêàç., 2 òèæ., 
íå âêàç., íå âêàç., 02.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Àí³ùåíêî Ëåâ íå âêàç., 3 òèæ., 
íå âêàç., íå âêàç., 09.06.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Àí³ùåíêî Ñîíÿ íå âêàç., 1 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 17.06.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Àíîñîâà Îëüãà Ìèêîëà¿âíà, 4, 
ðîá³òí., óêð., 18.05.1933, êîë³ò
Àíîõ³í Àíàòîë³é ²ãîðåâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 08.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Àíîõ³íà Ôåäîñ³ÿ Íèêèôîð³âíà, 
88, íà óòðèì., óêð., 14.08.1933, 
ñòàð³ñòü
Àíïèñêìàí Àáðàì Øëåòîâè÷, 2, 
ðîá³òí., ºâð., 09.06.1933, íåâ³äîìà
Àíï³ëîãîâà Âóñòÿ Ïàâë³âíà, 88, 
ðîá³òí., ðîñ., 03.03.1933, ñòàð³ñòü
Àíòîíåíêî Àííà Äåíèñ³âíà, 
18, ðîá³òí., óêð., 01.09.1933, 
çàïàëåííÿ òîíêèõ êèøîê
Àíòîíåíêî Êàòåðèíà Ìàðê³âíà, 
íå âêàç., ðîá³òí., óêð., 28.01.1933, 
çàïàëåííÿ
Àíòîíåíêî ßâäîõà Àâðàì³âíà, 
80, íà óòðèì., óêð., 06.05.1933, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Àíòîíåöü Òåòÿíà Ïèëèï³âíà, 
27, íà óòðèì., óêð., 18.07.1933, 
íåâ³äîìà
Àíòîíåöü Àíòîíèäà Ñâèðèä³âíà, 
1, êîëãîñïí., íå âêàç., 20.01.1932, 
íåâ³äîìà
Àíòîíîâ Àíàòîë³é ²âàíîâè÷, 
3, ðîá³òí., ðîñ., 02.09.1932, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Àíòîíîâ Â³òàë³é 
Îëåêñàíäðîâè÷, 4, ðîá³òí., óêð., 
14.03.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Àíòîíîâ Ìèòðîôàí 
Îëåêñàíäðîâè÷, 52, ðîá³òí., óêð., 
20.08.1932, çàâîðîò êèøîê

Àíòîíîâ Ñëàâà íå âêàç., 2 òèæ., íå 
âêàç., íå âêàç., 25.12.1932, æîâòóõà
Àíòîíîâà Í³íà íå âêàç., 5, 
íå âêàç., íå âêàç., 27.05.1932, 
ìåí³íãîåíöåôàë³ò
Àíòîíþê Â³êòîð Àíäð³éîâè÷, 
8 ì., ðîá³òí., óêð., 19.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Àíòîíþê Äåì'ÿí Îñòàïîâè÷, 17, 
ðîá³òí., óêð., 30.11.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Àíòîíþê Ìèõàéëî íå âêàç., 32, 
íå âêàç., íå âêàç., 19.06.1933, 
ì³îêàðäèò
Àíóðººâà Îäàðêà ßê³âíà, 48, íà 
óòðèì., ðîñ., 13.11.1932, çàâîðîò 
êèøîê
Àíôåëüáàóì Ãàííà Ãðèãîð³âíà, 
20, íà óòðèì., óêð., 13.01.1933, 
õðîí³÷íå çàïàëåííÿ íèðîê
Àíöåáåð Ìàð³ÿ Îëåêñ³¿âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 05.01.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Àíöèôåð Ìèêîëà íå âêàç., 3, 
íå âêàç., íå âêàç., 04.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Àïàëå¿í(?) Ìèêîëà íå âêàç., 
1 ì., íå âêàç., íå âêàç., 15.07.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Àðàíçîí Ë³ÿ ªôèì³âíà, 5, 
ñëóæá., ºâð., 22.07.1933, êðèâàâèé 
ïðîíîñ
Àðáóçîâ Ìèêîëà íå âêàç., 2, íå 
âêàç., íå âêàç., 29.05.1933, êàòàð 
êèøîê, ê³ð
Àðåñòåíêî Ðà¿ñà Ñòåïàí³âíà, 5 ì., 
ðîá³òí., óêð., 25.07.1933, êîêëþø
Àðèñòîâ Âàñèëü 
Îëåêñàíäðîâè÷, 32, ñëóæá., ðîñ., 
16.02.1933, âáèòèé
Àðèñòîâ ªâãåí íå âêàç., 2, íå 
âêàç., íå âêàç., 30.06.1933, ê³ð
Àðêàí Ìèõàéëî Âàñèëüîâè÷, íå 
âêàç., â’ÿçåíü, óêð., 27.01.1933, 
âîäÿíêà æèâîòà ÷åðåç ïîðîê
ñåðöÿ
Àðìåéñüêèé ªâãåí íå âêàç., 
4 ì., íå âêàç., íå âêàç., 03.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Àðíàóòîâ Îëåêñàíäð 
Îëåêñ³éîâè÷, 62, ðîá³òí., ðîñ., 
07.12.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Àðíàóòîâà Íàä³ÿ Ñåðã³¿âíà, 
5 ì., ðîá³òí., ðîñ., 25.08.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Àðíîëüä Ãåðìàí íå âêàç., 2, íå 
âêàç., íå âêàç., 27.07.1933, ê³ð
Àðîíîâ Ìîðäóõ íå âêàç., 85, íà 
óòðèì., ºâð., 05.04.1933, ñòàðå÷à 
êâîë³ñòü
Àðîíñüêà ¯âãà Ïàíàñ³âíà, 62, 
ðîá³òí., óêð., 05.08.1933, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
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Àðòàìîíîâ Àíàòîë³é íå âêàç., 
1, îäíîîñ³áí., ðîñ., 13.08.1932, 
åíòåðîêîë³ò
Àðòàìîíîâ ²âàí Òèìîô³éîâè÷, 
6, ðîá³òí., ðîñ., 11.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Àðòàìîíîâ Îëåêñ³é 
Òèìîô³éîâè÷, 2, ðîá³òí., óêð., 
18.07.1932, êðèâàâèé ïðîíîñ
Àðòåìåíêî Âàñèëü Êîðí³éîâè÷, 
25, êîëãîñïí., óêð., 15.05.1933, 
çàãàëüíå âèñíàæåííÿ
Àðòåìåíêî Ìàð³ÿ Óëÿí³âíà, 
4 äí., ðîá³òí., óêð., 14.10.1932, 
íåæèòòºçäàòí³ñòü
Àðòåìåíêî Ìàð³ÿ Õàðëàì³âíà, 
21, ðîá³òí., óêð., 15.01.1933, 
çàðàæåííÿ êðîâ³
Àðòåìåíêî Íàä³ÿ Âàñèë³âíà, 
4, íà óòðèì., óêð., 02.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Àðòåìîâ ªâãåí³é Äìèòðîâè÷, 
7 ì., ðîá³òí., ðîñ., 19.06.1933, 
ãåìîðî¿äàëüíèé êîë³ò
Àðòåìîâà ªâäîê³ÿ Ãàâðèë³âíà, 
51, ðîá³òí., óêð., 18.12.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Àðòåìüºâ Âàñèëü Âàñèëüîâè÷, 
64, ðîá³òí., ðîñ., 19.05.1933, 
ì³îêàðäèò
Àðòüîìîâ Ëåîí³ä ßêîâè÷, 
3, ðîá³òí., óêð., 26.01.1933, 
äèôòåð³ÿ 
Àðòþõ ²âàí íå âêàç., 48, íå âêàç., 
íå âêàç., 01.07.1933, âèñèïíèé òèô
Àðòþõ Ìèêîëà Äîðîô³éîâè÷, 22, 
ðîá³òí., óêð., 09.09.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Àðòþõîâ Ãðèöüêî Ïàâëîâè÷, 
34, ñëóæá., ðîñ., 13.02.1933, 
ñàìîãóáñòâî
Àðóòåíÿíö Âîëîäèìèð 
Ëåîíîâè÷, 5, ðîá³òí., â³ðì., 
18.07.1932, âòîïëåííÿ
Àðøèí³êîâ Â³êòîð Ìèðîíîâè÷, 
18, áåçðîá³òí., óêð., 01.12.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Àñâ³ÿí Ëþáîâ Ãðèãîð³âíà, 26, 
ðîá³òí., ºâð., 05.05.1933, òèô
Àñâ³ÿí Ñàðà ²ëë³âíà, 39, ðîá³òí., 
ºâð., 27.04.1933, òèô
Àñâ³ÿí Ëþáîâ Ãðèãîð³âíà, 25, íà 
óòðèì., ºâð., 06.05.1933, âèñèïíèé 
òèô
Àñººâ ²âàí Óñòèíîâè÷, 65, 
íà óòðèì., óêð., 19.04.1933, 
ïîñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ 
ä³ÿëüíîñò³
Àñèòðîâà Ìîòðÿ Âàñèë³âíà, 
60, ñëóæá., ðîñ., 20.08.1933, 
àâ³òàì³íîç
Àñîöüêèé ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 3, 
ðîá³òí., óêð., 30.12.1932, ìàëÿð³ÿ

Àñþòêà Êàòåðèíà íå âêàç., 3, 
íå âêàç., íå âêàç., 21.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â, ê³ð
Àòàìàí÷óê Âàñèëü ²ëüêîâè÷, 48, 
â’ÿçåíü, óêð., 29.06.1932, âîäÿíêà 
÷åðåâà
Àóíàïó Àíòîí Ìèõàéëîâè÷, 
47, ðîá³òí., åñòîí., 13.10.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Àôàíàñ³ºâñüêèé íå âêàç., íå 
âêàç., íå âêàç., ñëóæá., óêð., 
05.01.1933, ìåðòâîíàðîäæåíèé
Àôàíàñüºâ Âàñèëü 
Êîñòÿíòèíîâè÷, 45, ðîá³òí., óêð., 
08.06.1933, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â 
Àôàíàñüºâ Äìèòðî 
Îëåêñ³éîâè÷, 55, ðîá³òí., ðîñ., 
12.08.1933, ìåí³íãîåíöåôàë³ò
Àôàíàñüºâà Âàëåíòèíà 
Êëàâä³¿âíà, 2 ì., ðîá³òí., óêð., 
02.02.1933, âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Àôàíàñüºâà Êëàðà Îëåêñ³¿âíà, 
11 äí., ðîá³òí., óêð., 24.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Àôàíàñüºâà Íàä³ÿ Âàñèë³âíà, 
2 ì., ðîá³òí., ðîñ., 16.06.1933, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Àôàíàñüºâ Îëåêñàíäð 
Ìèõàéëîâè÷, 1 ì., ðîá³òí., ðîñ., 
04.03.1933, âèñíàæåííÿ
Àôàíàñüºâà Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, 
50, íà óòðèì., ðîñ., 22.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Àôîíñüêà Ãàííà Ìèêîëà¿âíà, 
65, íà óòðèì., ðîñ., 04.04.1933, 
ñëàáê³ñòü ñåðöåâãî ì'ÿçó
Àõèíüêà Ïåëàãåÿ Ñåìåí³âíà, 24, 
ðîá³òí., óêð., 14.06.1933, çáèòà 
âàíòàæíèì àâòîìîá³ëåì
Àõ³íüêî Àëüôðèò Âàñ., 1, ðîá³òí., 
óêð., 11.07.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Àõìàòîâà Ãàííà íå âêàç., 1 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 27.08.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Àõìàòîâà Îëåíà íå âêàç., 3 äí., 
íå âêàç., íå âêàç., 12.11.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
À÷àð Âè(?) íå âêàç., 1, íå âêàç., 
íå âêàç., 11.08.1932, øëóíêîâå 
çàõâîðþâàííÿ
Àøèõìàí Ñòåïàí Âàñèëüîâè÷, 
44, ñëóæá., ðîñ., 22.09.1933, 
ì³îêàðäèò, òóáåðêóëüîç
Áàáàºâà Ìåä³íå Àë³³í³âíà, 
1, ðîá³òí., òàòàð., 01.07.1933, 
ãîñòðèé åíòåðèò
Áàáàê ²âàí Êîñòÿíòèíîâè÷, 51, 
â’ÿçåíü, óêð., 16.06.1933, ãîñòðèé 
åíòåðîêîë³ò
Áàáàê ²âàí Àíòîíîâè÷, 45, 
ðîá³òí., óêð., 24.12.1932, ÷åðåâíèé 
òèô, êèøêîâå çàïàëåííÿ 

Áàáàêèíà Ìàðôà Ïåíà¿âíà, 
90, íà óòðèì., ðîñ., 16.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Áàáàêîâà Îëüãà Ïàíàñ³âíà, 
80, äîìîãîñï., óêð., 22.11.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Áàáàí³í Â³òàë³é Ìîéñåéîâè÷, 1, 
ðîá³òí., óêð., 13.04.1933, ê³ð
Áàáàí³í ²ëàð³îí ßêîâè÷, 26, 
ðîá³òí., ðîñ., 21.06.1933, íåâ³äîìà
Áàáàí³í Ãðèöüêî Àí³ñ³ìîâè÷, 
27, îäíîîñ³áí., óêð., 03.05.1933, 
òðàâìà îáîõ ê³íö³âîê (íåùàñíèé 
âèïàäîê)
Áàáà÷åíêî Þíåñà íå âêàç., 2 ì., 
ðîá³òí., óêð., 01.10.1932, àòðîô³ÿ
Áàáåíêî Àðêàä³é íå âêàç., 1 ì., 
ñèðîòà, íå âêàç., 25.01.1933, 
âðîäæåíà êâîë³ñòü
Áàáåíêî Ãðèãîð³é Ôåäîðîâè÷, 30, 
ðîá³òí., ðîñ., 20.08.1932, àáñöåñ 
ìîçêó, îòèò ñåðåäíüîãî âóõà
Áàáåíêî ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 37, 
ðîá³òí., íå âêàç., 02.06.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Áàáåíêî ²âàí Ìèêîëàéîâè÷, 59, 
ñåëÿíèí, óêð., 05.07.1933, ñêëåðîç 
ñåðöÿ
Áàáåíêî ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 
65, êîëãîñïí., óêð., 19.04.1933, 
äåêîìïåíñîâàíèé ì³îêàðäèò
Áàáåíêî ²ðà íå âêàç., 1, ñèðîòà, 
íå âêàç., 23.01.1933, øëóíêîâå 
çàõâîðþâàííÿ
Áàáåíêî Ë³ä³ÿ Âàñèë³âíà, 2, 
ðîá³òí., óêð., 05.05.1933, çàíåïàä 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Áàáåíêî Ë³ä³ÿ Ïàâë³âíà, 5, íå 
âêàç., óêð., 02.03.1932, ê³ð
Áàáåíêî Ìàð³ÿ Ôåäîð³âíà, 
56, ðîá³òí., óêð., 24.02.1933, ðàê 
÷åðåâà
Áàáåíêî Ìèêîëà Äìèòðîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 18.08.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Áàáåíêî Îêñàíà ²âàí³âíà, 27, 
íå âêàç., íå âêàç., 02.09.1933, 
ïåëàãðà
Áàáåíêî Îëåêñàíäðà 
Ñåìåí³âíà, 1, äîìîãîñï., óêð., 
17.06.1932, åíòåðèò, áðîíõ³ò
Áàáåíêî Îëåêñ³é íå âêàç., 4, 
ðîá³òí., íå âêàç., 27.06.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ, ãîñòðå íåäîêð³â'ÿ
Áàáèíñüêà Ë³ä³ÿ Ïåòð³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 28.07.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Áàáèò Âàëåíòèíà Êóçüì³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 26.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áàáè÷ Îëåêñ³é Äåíèñîâè÷, 
44, ðîá³òí., óêð., 22.07.1933, 
åíòåðîêîë³ò
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Áàáè÷ ²ãíàò Ïàâëîâè÷, 23, 
êóñòàð, óêð., 10.08.1933, íå âêàç.
Áàáè÷ Âàëåíòèíà Âàñèë³âíà, 1, 
ðîá³òí., óêð., 26.06.1933, ê³ð
Áàá³é ²âàí Íèêèôîðîâè÷, 35, 
ðîá³òí., óêð., 29.10.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Áàá³íà ßâäîõà ²âàí³âíà, 58, 
ðîá³òí., óêð., 14.07.1933, ãîñòðèé 
åíòåðèò
Áàáè÷ Âàñèëü ²âàíîâè÷, 
35, â’ÿçåíü, óêð., 12.08.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Áàáè÷ Îëåêñ³é Ôàä³éîâè÷, 15, 
ðîá³òí., óêð., 31.08.1932, ïåðåëîì 
õðåáòà
Áàáè÷ Ïîë³íà íå âêàç., 1, íå 
âêàç., íå âêàç., 03.06.1933, ê³ð, 
âèñíàæåííÿ
Áàáê³í Âîëîäèìèð ßâòóõîâè÷, 1, 
íå âêàç., óêð., 15.03.1932, ê³ð
Áàáê³í Ãàâðèëî Ïðîêîï³éîâè÷, 
68, íå âêàç., ðîñ., 14.07.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Áàáê³í Ìèðîí Ñåìåíîâè÷, 65, 
ðîá³òí., óêð., 20.03.1933, åìô³çåìà 
ëåãåí³â
Áàáêîâ ²âàí ²âàíîâè÷, 2, ðîá³òí., 
óêð., 20.11.1932, ³íòîêñèêàö³ÿ, 
àòðîô³ÿ
Áàáêîâà Ìàð³ÿ Àíäð³¿âíà, 19 
äí., ðîá³òí., ðîñ., 30.05.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Áàáîí³í Äàíèëî Ñåðã³éîâè÷, 70, 
ðîá³òí., óêð., 11.07.1933, øëóíêîâà 
õâîðîáà
Áàáîðñîâ Óñìàí Ñîäðèí., 28, 
ðîá³òí., òàòàð., 11.10.1933, òèô
Áàá÷åíêî Àíäð³é Ñòåïàíîâè÷, 
18, â’ÿçåíü, óêð., 19.02.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Áàá÷åíêî ªâñòàô³é ²âàíîâè÷, 
27, ðîá³òí., óêð., 30.07.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Áàá÷åíêîâà Êëàâä³ÿ 
ªâñòàô³¿âíà, 1, ðîá³òí., óêð., 
27.07.1932, çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Áàãàòüêî Ãðèãîð³é Òðîõèìîâè÷, 
31, ðîá³òí., óêð., 17.12.1932, 
ïàðàë³÷
Áàãëàé Àíàòîë³é Ôåäîðîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 11.08.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Áàãëèé Ëþáîâ íå âêàç., 3 
òèæ., ñëóæá., ðîñ., 26.08.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Áàãëóøåâ Äìèòðî Ãðèãîðîâè÷, 
18, ðîá³òí., óêð., 16.09.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Áàãíî Ðîçà íå âêàç., 3, íå âêàç., 
íå âêàç., 15.07.1933, âèñíàæåííÿ
Áàãíîâèöüêèé Ìèõàéëî ßêîâè÷, 
25, ðîá³òí., ºâð., 27.12.1932, tBC

Áàãíþê Çàõàðêî 
Îëåêñàíäðîâè÷, 6, íå âêàç., íå 
âêàç., 07.07.1933, Hocua(?)
Áàºâ Âàñèëü Òðîõèìîâè÷, 
17, ðîá³òí., ðîñ., 15.04.1933, 
äâîñòîðîííº êðóïîçíå çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Áàæàíîâ Â³êòîð Îëåêñ³éîâè÷, 
14 äí., ðîá³òí., óêð., 26.09.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Áàçèí³÷ Àíäð³é íå âêàç., 60, 
ðîá³òí., íå âêàç., 23.06.1933, 
äåêîìïðåñ³éíèé ì³îêàðäèò
Áàéáàêîâ Âàñèëü Ìèõàéëîâè÷, 
16, áåçïðèòóëüí., óêð., 22.09.1932, 
òóáåðêóëüîç
Áàéäà Êàòåðèíà Ñåðã³¿âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 27.09.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Áàéðàê Ãðèöüêî ²âàíîâè÷, 22 äí., 
ðîá³òí., óêð., 28.10.1933, çàãàëüíå 
âèñíàæåííÿ
Áàéø Åì³ë³ÿ ßê³âíà, 61, íå âêàç., 
í³ì., 25.02.1933, çàñòóäà
Áàêàé Êîñòÿ Àíäð³éîâè÷, 
67, ðîá³òí., óêð., 27.04.1933, 
ïîñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Áàêàë Éîíÿ Éîñèïîâè÷, 2, 
ðîá³òí., ºâð., 22.08.1933, ãîñòðå 
êèøêîâå çàõâîðþâàííÿ
Áàêàëÿð Áðîíÿ Ìóñ³¿âíà, 
43, ðîá³òí., ºâð., 24.10.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Áàêàðþê Ëþäìèëà íå âêàç., íå 
âêàç., ñèðîòà, íå âêàç., 29.03.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Áàêèºâñüêà Ìàð³ÿ Îëåêñ³¿âíà, 
68, ñëóæá., óêð., 29.04.1933, 
âèñèïíèé òèô
Áàêóì Àêñåíò³é Îëåêñàíäðîâè÷, 
57, ðîá³òí., óêð., 11.04.1933, 
ñåðöåâà ñëàáê³ñòü
Áàêóì Ïðîêîï³é Àêñåíò³éîâè÷, 
30, ðîá³òí., óêð., 31.05.1933, êàòàð 
êèøîê
Áàêóøåâà Í³íà Ñòåïàí³âíà, 1, íå 
âêàç., ðîñ., 27.01.1932, çàïàëåííÿ 
êèøå÷íèêà
Áàëàáàíîâ Âàñèëü Êîñòüîâè÷, 
22, ðîá³òí., óêð., 24.06.1932, 
íåùàñíèé âèïàäîê
Áàëàáàíîâ Îìåëüêî 
Ôåäîòîâè÷, 37, ðîá³òí., óêð., 
16.10.1933, ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Áàëåíêî Òðîõèì Þõèìîâè÷, 
27, â’ÿçåíü, óêð., 11.02.1933, 
ì³îêàðäèò
Áàëèõèí Áîðèñ ²âàíîâè÷, 
6 ì., ðîá³òí., óêð., 22.07.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Áàëèø Ìèêîëà Ìàêñèìîâè÷, íå 
âêàç., íå âêàç., óêð., 15.02.1932, 
ìåðòâîíàðîäæåíèé

Áàëèöüêèé Âîëîäèìèð 
Ñòåïàíîâè÷, 22, ðîá³òí., óêð., 
26.02.1933, òóáåðêóëüîç
Áàëêîâà ªâäîê³ÿ íå âêàç., 1 ì., 
íà óòðèì., íå âêàç., 06.12.1932, 
ðîçëàä õàð÷óâàííÿ
Áàëêîíñüêèé Àíäð³é íå âêàç., 
1 ì., íå âêàç., íå âêàç., 05.09.1933, 
âèñíàæåííÿ
Áàëëà Ìèõàéëî Ïàâë³âíà, 2, 
ðîá³òí., óêð., 01.03.1933, îï³ê
Áàëíîâà Ëþáîâ Ôåäîð³âíà, 1, 
ðîá³òí., óêð., 06.07.1932, ïðîíîñ
Áàëü Ìàêñ Îëåêñàíäðîâè÷, 
4 ì., ñëóæá., ðîñ., 09.08.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Áàëüîõ Ïåòðî Äàíèëîâè÷, 
2 ì., ðîá³òí., óêð., 17.01.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Áàëþòà Îëåêñ³é Ïåòðîâè÷, 6, 
ðîá³òí., óêð., 09.09.1933, ê³ð
Áàíàòóê Ìàð³ÿ Ïåòð³âíà, 35, 
íà óòðèì., óêð., 15.03.1933, 
åíöåôàë³ò
Áàíäåëü Ãðèöüêî ßêîâè÷, 
11 ì., ðîá³òí., ºâð., 24.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áàíäóðà Ìèêîëà Àíòîíîâè÷, 
56, â’ÿçåíü, óêð., 12.08.1933, 
ôëåãìîíà ïðàâî¿ íîãè
Áàíäóðà Ôåîäîñ³é 
Ïàíòåëåéìîíîâè÷, 33, ðîá³òí., 
óêð., 04.09.1933, íåùàñíèé âèïàäîê
Áàííîâ Â³ëÿ Ç³íîâ³éîâè÷, 1, 
ñëóæá., ºâð., 01.08.1932, òîêñè÷íå 
çàïàëåííÿ
Áàíüêî Àíàòîë³é Àôàíàñ³éîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 02.02.1933, ê³ð
Áàðàáàø Àíàòîë³é 
Ìèêîëàéîâè÷, 10 ì., ðîá³òí., óêð., 
18.11.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áàðàáàø ªâãåí Ïàâëîâè÷, 1, 
ñëóæá., ðîñ., 01.01.1933, êàøåëü
Áàðàáàø íå âêàç., íå âêàç., 3, íå 
âêàç., íå âêàç., 08.08.1933, îáêëàä 
(àíã³íà)
Áàðàáàø Îëÿíà Íèêèôîð³âíà, 
23, ðîá³òí., óêð., 08.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áàðàâ³ê Êàòåðèíà íå âêàç., 1 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 23.07.1933, 
êàòàð êèøîê
Áàðàºâà Ëþäìèëà íå âêàç., 
3, íå âêàç., íå âêàç., 15.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Áàðàºâà Ìàð³ÿ íå âêàç., 3, íå 
âêàç., íå âêàç., 02.06.1933, ê³ð
Áàðàêîâà Øóðà íå âêàç., 1 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 22.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Áàðàí Îëåêñàíäð 
Ïîðôèð³éîâè÷, 10, ðîá³òí., óêð., 
26.06.1932, âòîïèâñÿ
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Áàðàíåíêî Ìèõàéëî Äàíèëîâè÷, 
57, ðîá³òí., óêð., 19.12.1932, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Áàðàíèê Àíòîí³íà Âàñèë³âíà, 
11 ì., ðîá³òí., óêð., 03.08.1932, 
åíòåðîêîë³ò
Áàðàíèê Ê³íäðàò Ëóê'ÿíîâè÷, 
46, ðîá³òí., óêð., 04.07.1933, 
àâ³òàì³íîç
Áàðàíèê Ìèêîëà Òðîõèìîâè÷, 
25, ðîá³òí., óêð., 16.03.1933, 
òóáåðêóëüîç
Áàðàííèê Íàñòÿ Ðîìàí³âíà, 42, 
ñëóæá., óêð., 15.12.1933, õâîðîáà 
ëåãåí³â
Áàðàííèêîâà Îëåíà ²ëüê³âíà, 90, 
ðîá³òí., óêð., 26.02.1933, ñòàð³ñòü
Áàðàíîâ Àíàòîë³é Âàñèëüîâè÷, 
2, ðîá³òí., ðîñ., 30.10.1933, 
òóáåðêóëüîç
Áàðàíîâ Ãåîðã³é Îëåêñ³éîâè÷, 
8, ðîá³òí., óêð., 04.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áàðàíîâ Ìèêîëà íå âêàç., 1 ì., 
ñèðîòà, íå âêàç., 04.01.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áàðàíîâ Ìèêîëà Ïåòðîâè÷, 
1 ì., ðîá³òí., ðîñ., 28.07.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Áàðàíîâ Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷, 
23, â’ÿçåíü, óêð., 07.04.1933, 
çàãàëüíå âèñíàæåííÿ 
Áàðàíîâà Ìàð³ÿ Îëåêñ³¿âíà, 
76, íà óòðèì., á³ëîð., 02.04.1933, 
äåêîìïåíñîâàíèé ì³îêàðäèò
Áàðàíîâà Òàìàðà Êóçüì³âíà, 
4, ñëóæá., ðîñ., 09.06.1932, 
ñêàðëàòèíà
Áàðàíîâè÷ Ìàéÿ Âàñèë³âíà, 9, 
ðîá³òí., óêð., 29.01.1933, îòðóºííÿ 
÷àäíèì ãàçîì (íåùàñíèé âèïàäîê)
Áàðàíîâè÷ Ïàëàæêà Àíäð³¿âíà, 
35, ðîá³òí., óêð., 29.01.1933, 
îòðóºííÿ ÷àäíèì ãàçîì (íåùàñíèé 
âèïàäîê)
Áàðàíîâñüêèé Îìåëÿí 
Éîñèôîâè÷, 62, ðîá³òí., óêð., 
28.06.1933, íåâ³äîìà
Áàðàõîâ Àíàòîë³é Ïåòðîâè÷, 1, 
ðîá³òí., óêð., 14.06.1932, êðèâàâèé 
ïðîíîñ
Áàðáàð÷óê ²âàí Òåðåíò³éîâè÷, 
29, ðîá³òí., óêð., 10.08.1932, 
íåùàñíèé âèïàäîê íà 
âèðîáíèöòâ³
Áàðâ³íîâà Ãàëèíà íå âêàç., 3, íå 
âêàç., íå âêàç., 05.07.1933, ê³ð
Áàðäàê Ãàííà Ôåäîð³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 27.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áàðäàøåâà Ñîô³ÿ íå âêàç., 1 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 14.11.1933, 
ðîçëàä òðàâëåííÿ

Áàðä³í Ìàð³ÿ Òèõîí³âíà, 
2, ðîá³òí., ðîñ., 21.07.1932, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Áàðåíêîâ Ãíàò íå âêàç., 2, íå 
âêàç., íå âêàç., 09.08.1933, êàòàð 
êèøå÷íèêà
Áàðèëî Âîëîäèìèð Ïàâëîâè÷, 
5 ì., íå âêàç., óêð., 04.02.1932, ê³ð
Áàðèøíèêîâà Êàòåðèíà 
Ôåäîð³âíà, 76, íà óòðèì., óêð., 
12.07.1933, ïîðîê ñåðöÿ
Áàðêîâ Â³òàë³é Àíàòîë³éîâè÷, 
10 ì., ðîá³òí., ðîñ., 28.08.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Áàðìà Ñàðà Íàóì³âíà, 62, 
íà óòðèì., ºâð., 07.11.1933, 
ì³îêàðäèò
Áàðñóê Äàâèä Äàâèäîâè÷, 
55, ðîá³òí., óêð., 18.02.1933, 
ì³îêàðäèò
Áàðñóê Ôåä³ð ²âàíîâè÷, 67, 
íà óòðèì., óêð., 30.01.1933, 
ñòàð³ñòü
Áàðñóêîâ ²ëüêî Ïðîêîïîâè÷, 
49, ðîá³òí., óêð., 08.10.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Áàðñóêîâ Þð³é íå âêàç., 1, 
íå âêàç., íå âêàç., 29.04.1933, 
çàïàëåííÿ òîâñòî¿ êèøêè
Áàðòèºâà Ìàð³ÿ Îíèñèì³âíà, 37, 
ðîá³òí., óêð., 20.05.1933, òèô
Áàðöü (íåðîçá.) Ìèêîëà 
Ìèêîëàéîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
04.05.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áàð÷óê ²âàí Ìàòâ³éîâè÷, 7, 
ðîá³òí., óêð., 18.11.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Áàñåõåä Ãåðø Ëåéáîâè÷, 55, 
ðîá³òí., ºâð., 11.04.1933, çàíåïàä 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Áàñê³í Þäà Àáðàìîâè÷, 72, íà 
óòðèì., ºâð., 09.04.1933, Arterio - 
carolaaleroisrs
Áàñê³íà Â³ðà íå âêàç., 2 ì., íå 
âêàç., ºâð., 01.09.1932, õâîðîáà 
øëóíêà
Áàñîâ Ãàâðèëî Ïàâëîâè÷, 50, 
ðîá³òí., ðîñ., 13.08.1933, íå âêàç.
Áàñîâ Ãåîðã³é Îëåêñ³éîâè÷, 66, 
ðîá³òí., óêð., 03.08.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Áàñîâ Éîñèï Ôåäîðîâè÷, 
41, ñåëÿíèí, ðîñ., 06.06.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Áàñò³ÿí ²äà Â³ëüãåëüì³âíà, 
4, ðîá³òí., í³ì., 29.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áàòèøåâ Ëåîí³ä Ãðèãîðîâè÷, 3 
äí., ðîá³òí., ðîñ., 15.10.1933, íå 
âêàç.
Áàò³é Ñîô³ÿ Òåðåíò³¿âíà, 21, 
ñëóæá., óêð., 14.08.1932, îòðóºííÿ 
ñóëèìîþ

Áàòêîâñüêèé Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 
18, â’ÿçåíü, óêð., 19.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Áàòðàêîâà Îêñàíà Òèìîô³¿âíà, 
53, ðîá³òí., óêð., 06.01.1933, 
ñòàð³ñòü
Áàòðà÷åíêî ßðèíà Ãóð³¿âíà, 50, 
íà óòðèì., óêð., 09.10.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Áàóêîâà Âàëåíòèíà Ìèêîëà¿âíà, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 31.07.1933, 
äèñïåïñ³ÿ
Áàõåð Â³êòîð Ôåäîðîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 14.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áàõåòîâ Àíòîí Ñàâè÷, 62, 
ðîá³òí., óêð., 02.11.1933, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Áàõð³â ²âàí Ïèëèïîâè÷, 66, 
ñîöçàáåçïå÷., ðîñ., 02.05.1933, 
äåêîìïåíñîâàíèé ïîðîê ñåðöÿ
Áàõ³ðîâà Ãàíêà Éîñèï³âíà, 
58, äîìîãîñï., ðîñ., 22.09.1933, 
ñëàáê³ñòü ñåðöÿ
Áàõîâñüêà Ëþäìèëà íå âêàç., 
1 ì., íå âêàç., íå âêàç., 31.07.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Áàöóê³í Òèõîí ²âàíîâè÷, 
30, ðîá³òí., óêð., 04.10.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Áàø Çàõàð³é ²ñàêîâè÷, 55, 
ñëóæá., ºâð., 12.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áàøìàêîâ Âîëîäèìèð 
Ìèõàéëîâè÷, 1 äí., ðîá³òí., 
ðîñ., 07.08.1933,  
ïðè íàðîäæåíí³
Áàøìàêîâ ²âàí Âàñèëüîâè÷, 
45, â’ÿçåíü, óêð., 19.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áàøìàêîâà Âàëåíòèíà 
Ìèõàéë³âíà, 12 äí., ðîá³òí., óêð., 
11.11.1932, íåäîíîøåíèé
Áäóëåíêî Êàòåðèíà ²âàí³âíà, 
2, ðîá³òí., óêð., 30.09.1932, 
åíòåðîêîë³ò
Áäóëåíêî Êóçüìà Ãàâðèëîâè÷, 
7, ðîá³òí., óêð., 24.07.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â ³ êèøå÷íèêà
Áäóëåíêî Ìàêñèì Ãàâðèëîâè÷, 
28, ðîá³òí., óêð., 04.07.1933, 
íåâ³äîìà
Áåâçà Ë³ä³ÿ Ìàòâ³¿âíà, 2, ðîá³òí., 
óêð., 13.11.1933, åíòåðîêîë³ò
Áåâçþê Îëåêñ³é ²âàíîâè÷, 
20, â’ÿçåíü, óêð., 05.02.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Áåãëÿê Ôåä³ð Ïåòðîâè÷, 
42, â’ÿçåíü, óêð., 01.01.1933, 
çàïàëåííÿ òà íàáðÿê ëåãåí³â
Áåãóíåíêî Íàòàë³ÿ Ðàä., 28, íå 
âêàç., óêð., 22.10.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
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Áåãóíîâ Âàñèëü Ïàâëîâè÷, 
15, äîìîãîñï., óêð., 07.11.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Á³äíèé Äåì’ÿí íå âêàç., 2, 
íå âêàç., íå âêàç., 02.01.1933, 
ïíåâìîí³ÿ
Á³äíîâ Ìèêîëà Àðõèïîâè÷, 24, 
ñëóæá., óêð., 11.08.1932, âèðàçêà 
øëóíêà
Á³äíèé Îëåêñàíäð ßêîâè÷, 
24, ðîá³òí., óêð., 11.02.1932, 
òóáåðêóëüîç
Á³äíÿê Øóðà íå âêàç., 3 òèæ., 
íå âêàç., íå âêàç., 16.09.1933, 
âèñíàæåííÿ
Áåäðèí Âîëîäèìèð Àíòîíîâè÷, 
5 ì., ñëóæá., óêð., 02.08.1932, 
ïðîíîñ
Áåæóê Ôåäîñ³é Ìàðêîâè÷, 
22, â’ÿçåíü, óêð., 07.07.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Áåçâåðõíÿ Ïàëàæêà 
Êîñòÿíòèí³âíà, 17, ðîá³òí., óêð., 
29.05.1933, àâ³òàì³íîç
Áåçäóäí³é Ãíàò ²âàíîâè÷, 50, 
â’ÿçåíü, íå âêàç., 03.03.1933, 
çàíåïàä ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Áåçåí Ðóáèí Éîíàòàíîâè÷, 
1, ðîá³òí., í³ì., 13.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áåççóá÷åíêî Ãàííà Éîñèï³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 21.11.1933, 
ìàëÿð³ÿ
Áåçèìåííèé Ëåîíò³é 
Àôàíàñ³éîâè÷, 21, â’ÿçåíü, 
óêð., 02.03.1933, òóáåðêóëüîç, 
âèñíàæåííÿ
Áåçêîðîâàéíà ²ðèíà 
²ëàð³îí³âíà, 75, íà óòðèì., íå 
âêàç., 12.06.1933, íå âêàç.
Áåçïàëüêî Â³êòîð ²ëë³÷, 11 ì., 
ðîá³òí., óêð., 21.06.1933, ê³ð, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áåçïàëîâ Âàñèëü Ìèêîëàéîâè÷, 
2, ðîá³òí., óêð., 25.05.1933, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Áåçïàëèé Âîëîäèìèð 
Ïåòðîâè÷, 2, ðîá³òí., óêð., 
12.07.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áåçïðèòóëüíèé Ìèêîëà íå 
âêàç., 6, áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 
12.05.1933, ê³ð, áðîíõî-ïíåâìîí³ÿ
Áåçïðÿòíà Êëàâä³ÿ Ôåäîð³âíà, 
8, ðîá³òí., óêð., 12.07.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Áåçðóêîâ Ìèõàéëî Ôåäîðîâè÷, 
67, ðîá³òí., ëàòèø, 02.02.1933, íå 
âêàç.
Áåçðóêîâà Ãîðïèíà Êàðï³âíà, 
56, ðîá³òí., í³ì., 17.08.1933, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Áåçðóêîâà Ðà¿ñà Ïàâë³âíà, 1, 
ðîá³òí., óêð., 19.11.1932, ê³ð

Áåçñìåðòíèé ²âàí Ðîìàíîâè÷, 
25, ðîá³òí., íå âêàç., 03.06.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Áåçóãëèé Àíàòîë³é 
Ìèêîëàéîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
26.08.1933, åíòåðîêîë³ò
Áåçóãëèê Ëóêà Àðõèïîâè÷, 
21, ðîá³òí., óêð., 22.07.1933, 
óòîïëåííÿ
Áåçóãëîâ Ôåä³ð Ìèêîëàéîâè÷, 
5, ðîá³òí., ðîñ., 05.10.1933, 
äèôòåð³ÿ
Áåçóõ Âàñèëü íå âêàç., 4 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 12.08.1932, 
øëóíêîâå çàõâîðþâàííÿ
Áåçôàì³ëüíèé Ïåòðî íå âêàç., 4, 
íå âêàç., íå âêàç., 06.06.1933, ê³ð
Áåçëþê Íàä³ÿ ²âàí³âíà, 2, 
ðîá³òí., óêð., 15.12.1932, êîêëþø
Áåê Àë³ñà ²âàí³âíà, 2, ðîá³òí., 
í³ì., 01.11.1933, êîë³ò
Áåê Åëüçà ²âàí³âíà, 9, ðîá³òí., 
í³ì., 05.11.1933, ê³ð, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Áåêåð Ã³ëüäà íå âêàç., 1, íå 
âêàç., íå âêàç., 20.11.1933, 
âèñíàæåííÿ
Áåêêåð Ìàð³ÿ Ïàâë³âíà, 
64, ðîá³òí., í³ì., 28.10.1933, 
òóáåðêóëüîç
Áåêëåð Êèñ(?) Ïàíüê³âíà, 30, íà 
óòðèì., óêð., 25.01.1933, ÷åðåâíèé 
òèô
Á³ëàí Ãðèöüêî Ôåäîðîâè÷, 1, íå 
âêàç., óêð., 19.01.1932, äèçåíòåð³ÿ
Á³ëàí Òåòÿíà íå âêàç., 4, íå âêàç., 
íå âêàç., 07.03.1933, êàòàð êèøîê
Á³ëàøåâñüêà Åñòåð Ëàçàð³âíà, 
95, ðîá³òí., ºâð., 13.03.1933, 
ñêëåðîç ñåðöÿ
Á³ëà Àííà Ëåîíò³¿âíà, 55, 
íà óòðèì., óêð., 18.10.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Á³ëà Äîðà íå âêàç., 19, ðîá³òí., 
íå âêàç., 21.07.1933, òóáåðêóëüîç 
ëåãåí³â
Á³ëà Ëþáîâ íå âêàç., 4, íå 
âêàç., íå âêàç., 15.06.1933, ê³ð, 
âèñíàæåííÿ
Á³ëà Í³íà íå âêàç., 8, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 17.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Á³ëà Ñåêëåòà Ñåçîí³âíà, 65, 
â³éñüêîâîñëóæá., óêð., 20.10.1933, 
îï³ê 3-ãî ñòóïåíÿ
Á³ëåíêîâ Â³êòîð Ãàâðèëîâè÷, 9 ì., 
ðîá³òí., á³ëîð., 03.03.1933, íå âêàç.
Á³ëåöüêà Êàòåðèíà 
Îëåêñàíäð³âíà, 9, ðîá³òí., óêð., 
26.12.1932, ÷åðåâíèé òèô
Á³ëåöüêà Ïàðàñêà Þõèì³âíà, 
36, íà óòðèì., óêð., 28.01.1933, 
â÷àä³ëà

Á³ëåöüêèé Àíäð³é Ìèíîâè÷, 70, 
íå âêàç., óêð., 03.07.1932, ñòàð³ñòü
Á³ëèé ²âàí Ôåäîðîâè÷, 25, 
êîëãîñïí., óêð., 09.05.1933, 
çàãàëüíå âèñíàæåííÿ
Á³ëèé Îëåêñàíäð Ãàâðèëîâè÷, 
28, ðîá³òí., óêð., 29.04.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Á³ëèê Àíàòîë³é ²âàíîâè÷, 4 ì., 
ðîá³òí., óêð., 16.12.1933, íåâ³äîìà
Á³ëèê Â³ðà Ôåäîð³âíà, 3, ðîá³òí., 
óêð., 25.12.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Á³ëèê Ïèëèï ßêîâè÷, 42, íå âêàç., 
íå âêàç., 08.07.1933, àâ³òàì³íîç
Á³ëèê Ãåîðã³é Îëåêñ³éîâè÷, 
27, ñëóæá., óêð., 21.10.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Á³ëèê Ãîðïèíà Ñòåïàí³âíà, 
65, ðîá³òí., óêð., 01.07.1933, 
ì³îêàðäèò
Áåë³êîâ Îëåêñ³é ²âàíîâè÷, 
8 ì., ðîá³òí., óêð., 02.10.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Áåë³êîâà Îäàðêà Êîíîí³âíà, 
51, ðîá³òí., óêð., 19.09.1933, 
àâ³òàì³íîç
Áåë³ëîâñüêà Ñåðàôèìà 
Áîðèñ³âíà, 22, ñëóæá., ºâð., 
19.12.1933, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Áåë³íñüêà Ñîô³ÿ íå âêàç., 1, íå 
âêàç., íå âêàç., 03.06.1933, ê³ð, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Á³ëîáëîöüêèé Ìèêîëà íå 
âêàç., 3 òèæ., ñèðîòà, íå âêàç., 
27.01.1933, âðîäæåíà êâîë³ñòü
Áºëîâ ªãîð Ñåìåíîâè÷, 
32, ðîá³òí., ðîñ., 19.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áºëîâ Ïàâëî Ïåòðîâè÷, 52, íà 
óòðèì., ðîñ., 11.02.1933, ïóõëèíà 
ïå÷³íêè
Áºëîâ Ñåðã³é íå âêàç., 3, íå 
âêàç., íå âêàç., 24.03.1933, ãðèï
Áºëîâà Ðà¿ñà Àíäð³¿âíà, 
3 ì., ðîá³òí., ðîñ., 18.06.1932, 
çàïàëåííÿ øëóíêîâî-êèøå÷íîãî 
òðàêòó
Áºëîâà Òà¿ñà Ìèêîëà¿âíà, 
11 ì., ðîá³òí., ðîñ., 13.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Á³ëîãëîäñüêà Ë³ä³ÿ 
Îëåêñàíäð³âíà, 5 ì., ðîá³òí., 
óêð., 07.07.1932, ³íòîêñèêàö³ÿ
Á³ëîãóá Äåìèä Êîíîíîâè÷, 79, 
ñåëÿíèí, óêð., 25.08.1933, ñòàð³ñòü
Á³ëîäà Çîÿ Ñòåïàí³âíà, 
3 ì., ðîá³òí., ðîñ., 26.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Á³ëîæêóðñüêèé Ïàâëî 
Ôåîäîñ³éîâè÷, 30, â’ÿçåíü, óêð., 
10.07.1933, çàíåïàä ñåðöåâî¿ 
ä³ÿëüíîñò³
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Á³ëîçàð÷óê Íàä³ÿ Ìàêñèì³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 06.08.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Á³ëîêîíü Îëåêñàíäðà 
Ôåäîð³âíà, 13, ðîá³òí., óêð., 
01.05.1933, çàïàëåííÿ íèðîê
Á³ëîêîíü Îëåêñ³é Ãðèãîðîâè÷, 
38, ðîá³òí., óêð., 12.11.1933, 
íåùàñíèé âèïàäîê
Á³ëîíîã Ãåîðã³é Ãåîðã³éîâè÷, 
1 ì., ðîá³òí., íå âêàç., 07.07.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Á³ëîñòîöüêèé Â³êòîð Êàðïîâè÷, 
5 ì., ðîá³òí., óêð., 27.09.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Á³ëîóñ Âàëåíòèíà Ñòåïàí³âíà, 
8, ðîá³òí., á³ëîð., 08.06.1932, 
âòîïëåííÿ (íåùàñíèé âèïàäîê)
Á³ëîóñ Ãðèöüêî ²âàíîâè÷, 
29, ðîá³òí., óêð., 20.03.1933, 
òóáåðêóëüîç
Á³ëîóñ Äìèòðî Âàñèëüîâè÷, 32, 
ðîá³òí., óêð., 18.08.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Á³ëîóñ ²âàí íå âêàç., 10, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 01.06.1933, 
âèñèïíèé òèô
Á³ëîóñ Íàä³ÿ íå âêàç., 5 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 04.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Á³ëîóñ Îëüãà Ñàâåë³¿âíà, 
58, ðîá³òí., óêð., 27.11.1933, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Á³ëîóñ Ïàâëî íå âêàç., 45, 
ðîá³òí., íå âêàç., 22.07.1933, 
ì³îêàðäèò, âèñíàæåííÿ
Á³ëîóñîâà Ïàðàñêà Ñèäîð³âíà, 
90, íà óòðèì., óêð., 02.12.1932, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Á³ëîöâºòîâ Ìóñ³é íå âêàç., 1, íå 
âêàç., íå âêàç., 01.06.1933, ê³ð
Á³ëèé Àâäåé ªôèìîâè÷, 73, 
ðîá³òí., óêð., 07.07.1933, íåâ³äîìà
Á³ëèé Âîëîäèìèð ²ãíàòîâè÷, 
3 ì., ðîá³òí., óêð., 11.05.1933, 
íåæèòòºçäàòí³ñòü
Á³ëèé ²âàí ²âàíîâè÷, 72, ðîá³òí., 
óêð., 12.10.1932, çàïàëåííÿ 
êèøå÷íèêà
Áºëèõ Â³êòîð Ìèõàéëîâè÷, 1, 
ðîá³òí., ðîñ., 15.05.1933, ê³ð
Áåëüîñê³í Âàñèëü Àíäð³àíîâè÷, 
60, êóñòàð,íå âêàç., 16.05.1933, 
äåêîìïåíñîâàíèé ì³îêàðäèò
Áºëüñüêèé Ìèõàéëî 
Âàñèëüîâè÷, 75, ñëóæá., ðîñ., 
15.12.1933, êàðáóíêóë
Áºëÿºâ Àðõèï Ìàðêîâè÷, 
60, ðîá³òí., ðîñ., 07.04.1933, 
àïîïëåêñè÷íèé óäàð
Á³ëÿºâ Âîëîäèìèð 
Ïðîêîï³éîâè÷, 80, ðîá³òí., óêð., 
09.07.1933, íåâ³äîìà

Á³ëÿºâ Ìèêèòà Ïàíòåë³éîâè÷, 
38, ðîá³òí., óêð., 21.03.1933, 
õâîðîáà ñåðöÿ
Á³ëÿºâ Îëåã ²âàíîâè÷, 1, ðîá³òí., 
óêð., 18.09.1933, òîêñè÷íèé 
åíòåðîêîë³ò
Á³ëÿºâ Òèìîô³é ªðìîëàéîâè÷, 
47, ñëóæá., óêð., 26.08.1933, ðàê 
ëåãåí³â
Á³ëÿºâ Ïèëèï íå âêàç., 1, íå âêàç., 
íå âêàç., 30.06.1933, êàòàð êèøîê
Áåíåø Øóðà íå âêàç., íå âêàç., 
íå âêàç., íå âêàç., 29.01.1933, íå 
âêàç.
Áåíüêî ßâäîõà Ïèëèï³âíà, 
68, íà óòðèì., óêð., 22.11.1933, 
ïîñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Áåíüêî ßê³â ²âàíîâè÷, 69, ðîá³òí., 
óêð., 08.06.1933, ì³îêàðäèò
Áåðã Àëüáåðò Ãóñòîâè÷, 50, 
ðîá³òí., í³ì., 20.08.1933, íå âêàç.
Áåðãåí Åëüçà Ëîð., 44, íå âêàç., 
í³ì., 19.06.1932, òóáåðêóëüîç
Áåðãåí Åë³àñ ßêîâè÷, 66, 
êîëãîñïí., í³ì., 05.07.1932, 
åï³ëåïñ³ÿ
Áåðäàêîâ Àíòîí Ãðèãîðîâè÷, 
40, ðîá³òí., ðîñ., 05.04.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Áåðäè÷åâñüêà ªëèçàâåòà 
Ëåâîíò³¿âíà, 72, äîìîãîñï., ºâð., 
14.09.1933, ñêëåðîç ñåðöÿ
Áåðäè÷åâñüêèé Àáðàì 
Ãðèãîðîâè÷, 49, ñëóæá., ºâð., 
18.09.1932, ÷åðåâíèé òèô
Áåðäè÷åâñüêèé Ðóâ³ì 
Ëåéáîâè÷, 20, ðîá³òí., ºâð., 
05.09.1932, ïåðåëîì ê³ñòîê ÷åðåïà 
(íåùàñíèé âèïàäîê)
Áåðäíèêîâ Ãàâðèëî Ôåäîðîâè÷, 
60, íà óòðèì., ðîñ., 19.08.1933, 
ñòàð³ñòü
Áåðåãîâà Í³íà íå âêàç., 4, íå âêàç., 
íå âêàç., 12.06.1933, ê³ð, âèñíàæåííÿ
Áåðåãîâñüêà Ôåéãà Í³ñîí³âíà, 
70, ñëóæá., ºâð., 14.08.1933, 
ïåð³òîí³ò
Áåðåæíà Êàòåðèíà íå âêàç., 
4, ðîá³òí., íå âêàç., 07.06.1932, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Áåðåæíà Ë³ä³ÿ Çàõàð³âíà, 
11 ì., ðîá³òí., óêð., 11.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áåðåæíà Ïàðàñêîâ³ÿ 
Ìèõàéë³âíà, 9, ðîá³òí., óêð., 
23.08.1933, çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà 
³ íèðîê
Áåðåæíèé Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 1, 
ðîá³òí., óêð., 19.07.1933, ãîñòðå 
øëóíêîâî-êèøêîâå çàïàëåííÿ
Áåðåæíèé Ñèä³ð Âëàñîâè÷, 62, 
â’ÿçåíü, óêð., 23.02.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ, âèñíàæåííÿ

Áåðåæíèé Ôåä³ð Ìèõàéëîâè÷, 
19, íå âêàç., óêð., 02.02.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Áåðåæíèé Îâåãà Ìèõàéëîâè÷, 
40, ðîá³òí., óêð., 09.03.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Áåðåæíèé Ïèëèï Äåìèäîâè÷, 67, 
ðîá³òí., íå âêàç., 17.12.1933, òèô
Áåðåçà Ëþáîâ Ñàì³éë³âíà, 
4 ì., ðîá³òí., óêð., 15.05.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Áåðåçàí Í³íà Ôåäîð³âíà, 8 ì., 
ñëóæá., óêð., 03.07.1932, ïðîíîñ
Áåðåçàíñüêà Âàëåíòèíà (?), 19, 
ðîá³òí., óêð., 22.03.1933, òèô
Áåðåçàíñüêà ªâäîê³ÿ Ìàðê³âíà, 
69, íà óòðèì., óêð., 01.01.1933, 
õðîí³÷íèé êîë³ò
Áåðåçàíñüêèé Àíàòîë³é 
²âàíîâè÷, 10 ì., ñòóäåíò, óêð., 
14.02.1933, ê³ð
Áåðåçàíñüêèé Â³òàë³é ²âàíîâè÷, 
2, ñòóäåíò, óêð., 13.02.1933, ê³ð
Áåðåçåíñüêèé Ñåìåí 
Äåì’ÿíîâè÷, 70, ðîá³òí., óêð., 
27.09.1933, êðèâàâèé ïðîíîñ
Áåðåç³íñüêà Ìàð³ÿ Õàðèòîí³âíà, 
24, ñëóæá., óêð., 23.08.1932, 
çëîÿê³ñíà ïóõëèíà ïðèäàòê³â ìàòêè
Áåðåçîâêà Ìèõàéëî 
Ìèòðîôàíîâè÷, 23, ðîá³òí., óêð., 
29.06.1933, äèçåíòåð³ÿ
Áåðåçîâñüêà Îëåêñàíäðà 
Ãðèãîð³âíà, 1, ðîá³òí., óêð., 
30.10.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áåðåçîâñüêà ªôðîñèí³ÿ 
Õàðèòîí³âíà, 59, íà óòðèì., óêð., 
29.08.1933, ñòàð³ñòü
Áåðåçîâñüêèé Àíàòîë³é 
Ñòîëòåãîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
09.09.1933, çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Áåðåçîâñüêà Ìåëàøêà 
Ìèõàéë³âíà, 27, íà óòðèì., óêð., 
22.02.1933, òèô
Áåðåçîâñüêèé Ðóñëàí íå âêàç., 
1, íå âêàç., íå âêàç., 12.03.1933, 
äåêîìïåíñàö³ÿ ñåðöÿ
Áåðåñòåöüêà Ãºíÿ Ñàì³éë³âíà, 
51, ðîá³òí., ºâð., 22.10.1932, 
çàâîðîò êèøîê
Áåðåñòîâåíêî Ïåòðî 
Îìåëüêîâè÷, 62, ðîá³òí., óêð., 
12.04.1933, êðóïîçíå çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Áåðç³í Ôðèö Ãåíòîíäåíòîâè÷, 
(?) 41, ðîá³òí., ëàòèø, 27.08.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Áåðëåíò Îäàðêà Ïèëèï³âíà, 
47, íà óòðèì., ðîñ., 07.08.1932, 
òóáåðêóëüîç
Áåðëåíò ßê³â Îëåêñàíäðîâè÷, 
65, ðîá³òí., óêð., 28.06.1933, 
êàðä³îñêëåðîç
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Áåðë³çîâà Ìàð³ÿ Ìèòðîôàí³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 19.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áåðë³íã Âîëîäèìèð Ôåäîðîâè÷, 
10, ðîá³òí., ëàòèø, 02.11.1933, 
íåùàñíèé âèïàäîê (ïîòðàïèâ ï³ä 
ïî¿çä)
Áåðë³íã Ôåä³ð Êàðïîâè÷, 49, 
ðîá³òí., ëàòèø, 05.07.1933, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Áåðëîãîâ Áîðèñ íå âêàç., 10 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 02.07.1933, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Áåðíàäñüêèé Ïåòðî 
Ìèõàéëîâè÷, 30, ðîá³òí., óêð., 
14.09.1933, ð³çà÷êà
Áåðí³êîâ Àíòîí Êèðèëîâè÷, 64, 
â’ÿçåíü, óêð., 16.01.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Áåðíøòåéí Ãàííà Ìóñ³¿âíà, 
52, íà óòðèì., ºâð., 22.04.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Áåðïàêîâ Ãðèöüêî Îëåêñ³éîâè÷, 
33, ðîá³òí., óêð., 05.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áåðõìèëåð ²âàí Àíäð³éîâè÷, 1, 
ðîá³òí., í³ì., 17.07.1933, (?)
Áåðõì³ëåð ªâãåí³é Àíäð³éîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 07.11.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Áåññàíîâ Ô. ²., 26, íå âêàç., óêð., 
13.04.1932, ÷èñëåíí³ ïåðåëîìè 
ê³ñòîê
Áåññîáîðîäà Âàñèëü 
Ñèäîðîâè÷, 40, â’ÿçåíü, óêð., 
07.06.1933, õâîðîáà ñåðöÿ
Áåò³ê Ãðèöüêî Ìèêèòîâè÷, 49, 
ðîá³òí., óêð., 12.02.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Áåõòººâà Ìåëàøêà Ãàâðèë³âíà, 
58, íà óòðèì., ðîñ., 03.11.1932, 
óùåìëåííÿ ãðèæ³
Áåõòî Ìèêîëà íå âêàç., 1, 
íå âêàç., íå âêàç., 17.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Á³áèê Âàðâàðà ²âàí³âíà, 3, 
ðîá³òí., óêð., 30.01.1933, ê³ð
Á³áèê Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 1, 
ðîá³òí., óêð., 30.12.1932, ê³ð
Á³áèê Íàñòàñ³ÿ ßê³âíà, 1, 
ðîá³òí., óêð., 04.09.1933, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Á³äåíêî ²ãíàò Ïàâëîâè÷, 80, íà 
óòðèì., óêð., 12.07.1933, ñòàð³ñòü
Á³äåíêî ªâãåí³é ²ãíàòîâè÷, 
43, ðîá³òí., óêð., 05.09.1932, 
âðàæåíèé åëåêòðè÷íèì  ñòðóìîì
Á³äåíêî Ïð³ñüêà Ïåòð³âíà, 40, 
íà óòðèì., óêð., 07.06.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Áèæêî Òèìîô³é Ãåííàä³éîâè÷, 
39, ðîá³òí., óêð., 08.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Áèæóê Ôåîñ³é Ìàðêîâè÷, 
22, â’ÿçåíü, óêð., 07.07.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Áèêîâ Ãðèöüêî Âàñèëüîâè÷, 
40, ðîá³òí., ðîñ., 19.02.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Áèêîâ÷åíêî Ôåä³ð Äìèòðîâè÷, 
62, êîëãîñïí., óêð., 24.04.1932, 
íåâ³äîìà
Áºëÿºâ Ãåîðã³é ²âàíîâè÷, 1, 
ðîá³òí., ðîñ., 13.07.1933, ãðèï
Áºëÿºâà Âàëåíòèíà Îëåêñ³¿âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 11.09.1933, ïðîíîñ
Á³ëÿí³íîâ Àíàòîë³é 
Ìàêñèìîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
01.12.1933, äèôòåð³ÿ
Áèðêèé Êóñòàô Êîòôðèäîâè÷, 
58, êóñòàð., í³ì., 24.08.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Áèðþê Ãàëèíà Ïåòð³âíà, 3 äí., 
ðîá³òí., óêð., 19.03.1932, íåâ³äîìà
Áèðþê Òåòÿíà Êóçüì³âíà, 75, íå 
âêàç., óêð., 20.04.1932, íåâ³äîìà
Áèðþêîâà Â³ðà Ãðèãîð³âíà, 
10 ì., íå âêàç., óêð., 27.07.1932, íå 
âêàç.
Áèñ³ñàêà Îëüãà Âàñèë³âíà, 42, 
íà óòðèì., óêð., 12.05.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Áèñòðîâ Àíàòîë³é Ôåäîðîâè÷, 
2, ³íâàë³ä, óêð., 28.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áèñòðîâ ²âàí Ôåäîðîâè÷, 
1 ì., ðîá³òí., óêð., 04.11.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Áèñòðîâ Ïåòðî Ôåäîðîâè÷, 
1 ì., ðîá³òí., óêð., 06.11.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Áèõîâåöü Ñåìåí Çîòîâè÷, 
37, ðîá³òí., ðîñ., 11.08.1932, 
òóáåðêóëüîç
Áèöþðà Àíàòîë³é Àíäð³éîâè÷, 
1 ì., ðîá³òí., óêð., 26.03.1933, 
äèñïåïñ³ÿ
Áè÷êîâ Ëåîí³ä Ìàêñèìîâè÷, 2, 
ðîá³òí., ðîñ., 15.05.1933, ê³ð
Áè÷êîâà Åëüçà Ìàêñèì³âíà, 4, 
ðîá³òí., ðîñ., 13.05.1933, ê³ð
Áè÷êîéëî ßâäîõà Êèëèì(?), 60, 
ðîá³òí., óêð., 28.05.1933, ðàê ÿçèêà
Á³ãîöüêèé Âîëîäèìèð 
Êèðèëîâè÷, íå âêàç., â’ÿçåíü, óêð., 
01.02.1933, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Á³êæèíîâ Âàëåíòèí Àñìàíîâè÷, 
1, ðîá³òí., òàòàð., 06.12.1933, 
ïàðàë³÷ ÷åðåç äèôòåð³þ
Á³ëàí Â³êòîð ²âàíîâè÷, 1, ðîá³òí., 
óêð., 06.06.1932, ïðîíîñ
Á³ëàí ßê³â ²âàíîâè÷, 2, ðîá³òí., 
óêð., 27.05.1932, ïðîíîñ
Á³ëàíîâ Â³êòîð Ìàêàðîâè÷, 1, íå 
âêàç., óêð., 14.03.1932, çàïàëåííÿ 
ì³çê³â

Á³ëàøåíêî Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 
2, ðîá³òí., öèãàí, 03.07.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Á³ëåíêî Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 
10 ì., ðîá³òí., óêð., 20.10.1931, 
çàïàëåííÿ
Á³ëåíêî Ôåä³ð Ôåäîðîâè÷, 
20, îäíîîñ³áí., óêð., 19.05.1933, 
çàïàëåííÿ òîâñòî¿ êèøêè
Á³ëèê Ëþáîâ íå âêàç., 2, íå âêàç., 
íå âêàç., 30.08.1933, âèñíàæåííÿ
Á³ëîâà Ë³ä³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 
7, ïåíñ³îí., ðîñ., 03.11.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Á³ëîâîø Ìàð³ÿ ²â., 3 ì., ñëóæá., 
óêð., 06.09.1932, íå âêàç.
Á³ëîöåðê³âñüêà Êëàðà 
Ñîëîìîí³âíà, 37, ðîá³òí., ºâð., 
15.03.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Á³ëÿºâà Âàëåíòèíà íå âêàç., 1, 
ðîá³òí., óêð., 20.02.1933, ê³ð
Á³ðçóë Í³ëà Êèðèë³âíà, 3 ì., 
ðîá³òí., óêð., 17.06.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Á³ðþêîâ Àíàòîë³é íå âêàç., 5 
äí., ðîá³òí., ðîñ., 24.04.1933, 
íåæèòòºçäàòí³ñòü
Á³ðþêîâà Ãàííà Ôåäîð³âíà, íå 
âêàç., ðîá³òí., óêð., 14.08.1932, 
íåâ³äîìà
Á³ðþêîâà Ìàð³ÿ Ôåäîð³âíà, 3, 
ðîá³òí., óêð., 15.05.1933, ìåí³íã³ò 
öåðåáðîñï³íàëüíèé
Á³ðþêîâà Íàòàëêà Ñòåïàí³âíà, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 18.08.1932, 
íåâ³äîìà
Á³ðþêîâà Ðà¿ñà ²âàí³âíà, 
2, ðîá³òí., ðîñ., 24.06.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Á³ò³í Îëåêñàíäð Ãðèãîðîâè÷, 
8 ì., ðîá³òí., óêð., 29.09.1932, 
äèôòåð³ÿ
Á³òíåð Ïåòðî Ïåòðîâè÷, 33, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 28.06.1933, 
àâ³òàì³íîç
Áëàãîâèñíà Ë³ä³ÿ Ñàôîí³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 05.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áëàíê Ïåòðî ²âàíîâè÷, 59, 
ðîá³òí., í³ì., 16.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áëàíê Ôåäîñ³ÿ Àíòîí³âíà, 
42, ðîá³òí., óêð., 10.01.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â, ì³îêàðäèò
Áëàíê³í Ãðèöüêî Âàñèëüîâè÷, 
24, â’ÿçåíü, ìîðäâèí, 24.12.1932, 
äåêîìïåíñîâàíèé ïîðîê ñåðöÿ
Áëåéç Îëüãà Ìóñ³¿âíà, 48, 
ñëóæá., ºâð., 09.09.1933, 
çàïàëåííÿ î÷åðåâèíè
Áëåõìàí Ìîéñåé ßêîâè÷, 
81, ðîá³òí., ºâð., 21.06.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
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Áëèçíþê Ìàð³ÿ Òèõîí³âíà, 5 ì., 
ðîá³òí., óêð., 05.08.1932, êðèâàâèé 
ïðîíîñ
Áëîõà Ãðèöüêî Ôåäîðîâè÷, 
81, íà óòðèì., óêð., 05.11.1932, 
ñòàðå÷à êàõåêñ³ÿ
Áëîõà Êóçüìà Íåâèíîâè÷, 
65, ðîá³òí., óêð., 22.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Áëîõà Ë³ä³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 
5 ì., ðîá³òí., óêð., 15.08.1933, 
çàïàëåííÿ ñåðåäíüîãî âóõà
Áëîöüêà Ðà¿ñà íå âêàç., 1, íå 
âêàç., íå âêàç., 03.07.1933, ê³ð
Áëþì Ëîðà íå âêàç., 1 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 27.05.1932, 
øëóíêîâå çàõâîðþâàííÿ
Áëþìê³íà Ìàð³ÿ ²ñàê³âíà, 74, íà 
óòðèì., ºâð., 29.10.1933, ìåí³íã³ò
Áîáèëüîâà Þë³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 1, 
â³éñüêîâîñëóæá., ðîñ., 21.11.1932, 
çàðàæåííÿ êðîâ³
Áîáèð Âàñèëü Ìàðêîâè÷, 65, 
ðîá³òí., óêð., 19.06.1933, ñëàáê³ñòü 
ñåðöÿ
Áîáèðü Ëóêà ²âàíîâè÷, 64, 
â’ÿçåíü, óêð., 24.02.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ, âèñíàæåííÿ
Áîáðîâ Íèêîäèì Âàñèëüîâè÷, 
4 ì., ðîá³òí., ðîñ., 16.12.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áîáðîâ Ïåòðî Ôåäîðîâè÷, 
53, ðîá³òí., ðîñ., 27.06.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Áîáðîâà Í³íà Ìèõàéë³âíà, 
1, êîëãîñïí., ðîñ., 12.12.1931, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áîáðîâñüêà Âàðâàðà ßê³âíà, 
83, íà óòðèì., óêð., 01.08.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Áîáðóëÿ Îëüãà Àíäð³¿âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 04.10.1932, 
äèôòåð³ÿ
Áîáóòà Ìàðôà Ñàâ³âíà, 59, 
ðîá³òí., óêð., 25.04.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Áîá÷åíêî Òåòÿíà ²âàí³âíà, 
2, ðîá³òí., óêð., 14.01.1932, 
åíòåðîêîë³ò
Áîâàí Îíèñ³ÿ ²âàí³âíà, 43, 
îäíîîñ³áí., óêð., 04.08.1932, 
êàðáóíêóë
Áîâåíêî Íàä³ÿ Ìèòðîôàí³âíà, 
88, äîìîãîñï., óêð., 19.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Áîâêóí ²âàí Ìóñ³éîâè÷, 
60, ðîá³òí., óêð., 04.03.1933, 
ì³îêàðäèò
Áîâêóí Ìèòðîôàí Ôåäîðîâè÷, 
3, ðîá³òí., óêð., 13.07.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áîâêóí ßê³â ßêîâè÷, 22, ðîá³òí., 
óêð., 25.03.1933, íåâ³äîìà

Áîâòóíêî Ñîô³ÿ Ïåòð³âíà, 
32, íå âêàç., óêð., 10.04.1932, 
òóáåðêóëüîç
Áîâøèê Îëüãà Ñåìåí³âíà, 
18, ðîá³òí., óêð., 13.04.1932, 
òóáåðêóëüîç
Áîãàí Ôåä³ð ßêîâè÷, 64, ðîá³òí., 
óêð., 29.06.1933, ÷åðåâíèé òèô
Áîãàòèðåíêî Â³òàë³é ²âàíîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 28.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áîãà÷óê Âîëîäèìèð íå âêàç., 3 
òèæ., íå âêàç., íå âêàç., 15.06.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Áîãäàíîâ Îëåêñàíäð 
Îëåêñ³éîâè÷, 37, ðîá³òí., óêð., 
30.05.1933, òóáåðêóëüîç
Áîãäàíîâ Âàñèëü Ïàâëîâè÷, 38, 
ñëóæá., óêð., 19.03.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Áîãäàíîâ ²âàí ßêîâè÷, 31, 
ñëóæá., óêð., 04.06.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Áîãäàíîâà Êëàâä³ÿ Äìèòð³âíà, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 03.07.1932, ïðîíîñ
Áîãäàíîâà Ëþäìèëà 
Êîñòÿíòèí³âíà, 1, ðîá³òí., óêð., 
13.08.1933, ãîñòðà êèøêîâèöÿ
Áîãäàíîâà Ìàð³ÿ ôåäîð³âíà, 72, 
ñëóæá., óêð., 20.06.1933, âèñèïíèé 
òèô
Áîãäàíîâñüêà Âàëÿ íå âêàç., 
3, íå âêàç., íå âêàç., 15.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Áîãäàíîâñüêèé Âîëîäèìèð íå 
âêàç., 3 òèæ., íå âêàç., íå âêàç., 
02.05.1933, âèñíàæåííÿ
Áîãäàí÷èêîâà Ãàííà Ãðèãîð³âíà, 
2 ì., ðîá³òí., ðîñ., 16.07.1932, 
äèñïåïñ³ÿ
Áîãäàí÷óê Ïàðàñêà Í(?), 63, äîìî-
ãîñï., óêð., 14.12.1933, ïîðîê ñåðöÿ
Áîãäàøê³í Ãðèöüêî Ïàâëîâè÷, 
75, êóñòàð, ðîñ., 08.05.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Áîãíåíêî Ãðèãîð³é Àíäð³éîâè÷, 
42, ðîá³òí., óêð., 31.01.1933, îï³ê 
ò³ëà
Áîãîíîñ Àíàòîë³é Ëåâîíò³éîâè÷, 
2, ðîá³òí., óêð., 05.11.1932, ê³ð, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áîãîíîñ Ëþáîâ Ôåäîð³âíà, 
4 ì., ðîá³òí., óêð., 20.10.1932, 
ñêàðëàòèíà
Áîãîñëàâñüêà Íåîí³ëà ²âàí³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 29.06.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Áîãîñëàâñüêèé Òèìîô³é 
²âàíîâè÷, 74, íà óòðèì., óêð., 
24.04.1933, ïîðîê ñåðöÿ
Áîãóí Ðîìàí ²âàíîâè÷, 28, 
â’ÿçåíü, óêð., 05.02.1933, 
òóáåðêóëüîç

Áîãóñëàâñüêà Îäàðêà Ïåòð³âíà, 
12, ðîá³òí., óêð., 29.07.1932, 
òóáåðêóëüîç
Áîãóñëàâñüêà Îë³ìï³àäà 
Ôåäîð³âíà, 33, ðîá³òí., óêð., 
19.07.1933, ì³îêàðäèò
Áîãóñëàâñüêà ßâäîõà 
Òèìîô³¿âíà, 18, ñåëÿíêà óêð., 
27.11.1932, ÷åðåâíèé òèô
Áîãóñëàâñüêèé Ãðèöüêî 
Ãàâðèëîâè÷, 60, â’ÿçåíü, óêð., 
15.02.1933, òóáåðêóëüîç
Áîäðîâà Íþðà íå âêàç., 3, 
íå âêàç., íå âêàç., 05.06.1933, 
çàïàëåííÿ òîâñòî¿ êèøêè
Áîæåíêî Ë³ä³ÿ Êàðï³âíà, 
3, ðîá³òí., óêð., 28.09.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Áîæåíþê Âàñèëü Ïàâëîâè÷, 18, 
ñëóæá., óêð., 01.11.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Áîæêî Ãðèãîð³é Òèìîô³éîâè÷, 4, 
ðîá³òí., íå âêàç., 15.06.1933, ê³ð
Áîæêî Êîñòÿíòèí ²âàíîâè÷, 19, 
ðîá³òí., óêð., 23.05.1933, íåâ³äîìà
Áîæêî Îëåêñ³é ²âàíîâè÷, 
48, â’ÿçåíü, óêð., 23.01.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Áîæêîâ Ñïèðèäîí Àíäð³éîâè÷, 
38, ðîá³òí., ðîñ., 04.02.1932, 
ñåðöåâèé íàïàä
Áîéêî Àíòîí³íà ²âàí³âíà, 33, äîìî-
ãîñï., óêð., 03.09.1933, àâ³òàì³íîç
Áîéêî Âîëîäèìèð íå âêàç., 8, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 26.06.1933, 
íåäîêð³â'ÿ, åíòåðèò
Áîéêî Ãàâðèëî Ãàâðèëîâè÷, 26, 
ñåëÿíèí, óêð., 24.09.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ, âîäÿíêà ÷åðåâà
Áîéêî Ãàâðèëî Ñàâè÷, 46, 
â’ÿçåíü, óêð., 14.03.1933, íå âêàç.
Áîéêî Ä³íà Àíòîí³âíà, 2, ðîá³òí., 
óêð., 13.06.1932, ê³ð
Áîéêî ªôèì Ïåòðîâè÷, 31, 
ðîá³òí., óêð., 08.03.1933, çàãèíóâ 
ï³ä ÷àñ àâòîìîá³ëüíî¿ àâàð³¿
Áîéêî ²âàí íå âêàç., 3, íå âêàç., 
íå âêàç., 18.03.1933, âèñíàæåííÿ
Áîéêî Êàòðÿ Âàñèë³âíà, 1, 
ðîá³òí., óêð., 15.07.1932, êîë³ò
Áîéêî Ë³ä³ÿ Þõèì³âíà, 1, ðîá³òí., 
óêð., 12.09.1932, âîäÿíêà ìîçêó
Áîéêî Ìèêîëà Ìèõàéëîâè÷, 
11 äí., ðîá³òí., óêð., 06.06.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Áîéêî Ìèõàéëî íå âêàç., 2, 
íå âêàç., íå âêàç., 02.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Áîéêî Íàòàëêà íå âêàç., 23, áåç-
ïðèòóëüí., íå âêàç., 13.06.1933, ãðèï
Áîéêî Îíèñ³ÿ Òèìîô³¿âíà, 58, 
ðîá³òí., óêð., 10.10.1933, ñëàáê³ñòü 
ñåðöÿ
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Áîéêî Ïåòðî Äàíèëîâè÷, 47, 
ðîá³òí., óêð., 12.04.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Áîéêî Ñåìåí Ïàâëîâè÷, 
35, ðîá³òí., óêð., 15.06.1933, 
àâ³òàì³íîç
Áîéêî ßê³â Êîðí³éîâè÷, 26, 
ðîá³òí., íå âêàç., 08.09.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â, ïåëàãðà
Áîéêî ßê³â Äìèòðîâè÷, 50, 
ðîá³òí., óêð., 14.09.1933, ñåïñèñ
Áîéêîâ ²âàí íå âêàç., 2 òèæ., 
íå âêàç., íå âêàç., 03.08.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Áîéöîâà Âàëåíòèíà Âàñèë³âíà, 
1, ñëóæá., óêð., 07.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áîé÷åíêî Àíäð³é Àíäð³éîâè÷, 
6 ì., ðîá³òí., óêð., 14.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â, çàïàëåííÿ 
Áîé÷åíêî Â³ðà Âàñèë³âíà, 
1 ì., ðîá³òí., óêð., 29.08.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Áîé÷åíêî Óñòèì Ñòåïàíîâè÷, 
85, íà óòðèì., óêð., 25.11.1933, 
ñòàðå÷èé ì³îêàðäèò
Áîé÷åíêî ßâäîõà Êîíîí³âíà, 21, 
ðîá³òí., óêð., 19.09.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Áîé÷èí Â³êòîð Ãðèãîðîâè÷, 10 ì., 
ðîá³òí., óêð., 28.10.1933, íå âêàç.
Áîé÷èõ Ãîðä³é ²âàíîâè÷, 
37, â’ÿçåíü, óêð., 11.03.1933, 
âèñíàæåííÿ, òóáåðêóëüîç
Áîêìàí Ëþáîâ Åììàíó¿ë³âíà, 
1, ðîá³òí., ºâð., 08.06.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Áîëåëàÿ Ìàð³ÿ Éîñèï³âíà, 
41, ðîá³òí., óêð., 08.07.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Áîëåë³é Ê³íäðàò Òèòîâè÷, 
6, ðîá³òí., óêð., 08.07.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Áîëèíà Àãðèïèíà Îìåëÿí³âíà, 
65, ðîá³òí., óêð., 04.06.1933, 
íåâ³äîìà
Áîëîòèí Àíàòîë³é ²âàíîâè÷, 2 ì., 
íå âêàç., óêð., 03.04.1932, ïðîíîñ
Áîëîòîâ ²âàí Àíäð³éîâè÷, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 05.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áîëîòîâ Ëåâ Ãðèãîðîâè÷, 1, 
ðîá³òí., óêð., 26.07.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ ï³ñëÿ äèçåíòåð³¿
Áîëîòîâà ßâäîõà Àðõèï³âíà, 
43, íà óòðèì., óêð., 26.10.1932, 
àñô³êñ³ÿ
Áîëòîâ Ãåîðã³é íå âêàç., 1 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 27.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Áîëòÿíñüêèé ²öêî Øåïóëåâ, 73, 
êóñòàð, ºâð., 10.05.1933, âèðàçêà 
øëóíêà

Áîëþòà ²âàí Õàðèòîíîâè÷, 
27, ðîá³òí., óêð., 13.11.1932, 
íåùàñíèé âèïàäîê íà âèðîáíèöòâ³
Áîëþòà Ìèêèòà ßêèìîâè÷, 
36, ³íâàë³ä, óêð., 02.01.1933, 
òóáåðêóëüîç
Áîíäàð ²âàí Äåìèäîâè÷, 20, 
ðîá³òí., óêð., 29.04.1933, çàãàëüíå 
âèñíàæåííÿ
Áîíäàðºâ Àíàòîë³é 
Ïðîêîï³éîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
28.11.1932, çàãàëüíèé îï³ê ò³ëà
Áîíäàðºâ ²âàí Ïðîâè÷, 52, 
ðîá³òí., óêð., 20.03.1933, ãàíãðåíà 
ëåãåí³â
Áîíäàðºâà Àíòîí³íà ²ëüê³âíà, 
47, ðîá³òí., ðîñ., 14.09.1932, 
õàð÷îâå îòðóºííÿ
Áîíäàðåâè÷ Òèõ³í Îñòàïîâè÷, 
62, ðîá³òí., óêð., 22.06.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Áîíäàðåíêî Àíàòîë³é ²âàíîâè÷, 
5, ðîá³òí., óêð., 21.10.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Áîíäàðåíêî Âàëåíòèí 
Ìèêèòîâè÷, 3, ðîá³òí., óêð., 
28.12.1931, îï³êè
Áîíäàðåíêî Âàëÿ íå âêàç., 1 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 30.09.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Áîíäàðåíêî Âàëÿ íå âêàç., 4 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 14.06.1932, 
âèñíàæåííÿ
Áîíäàðåíêî Â³êòîð íå âêàç., 
2 ì., ðîá³òí., óêð., 30.06.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Áîíäàðåíêî Âîëîäèìèð À(?), 8, 
íå âêàç., óêð., 06.03.1933, ê³ð
Áîíäàðåíêî Âîëîäèìèð 
²ãíàòîâè÷, 35, ðîá³òí., óêð., 
11.12.1933, îïåðàö³ÿ íà øëóíêà
Áîíäàðåíêî Ãàííà Ñåðã³¿âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 09.09.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Áîíäàðåíêî Äåíèñ Òàðàñîâè÷, 
75, ðîá³òí., óêð., 05.03.1933, 
ì³îêàðäèò
Áîíäàðåíêî Äîáà Åëüîâíà, 80, 
ñëóæá., ºâð., 17.07.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Áîíäàðåíêî ªâäîê³ÿ ²âàí³âíà, 
22, íà óòðèì., óêð., 07.10.1933, 
ìåí³íã³ò
Áîíäàðåíêî Îëåíà Ñåðã³¿âíà, 
22, ðîá³òí., óêð., 23.03.1933, íå 
âêàç.
Áîíäàðåíêî ªâãåí Ïàâëîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 29.11.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Áîíäàðåíêî Êèëèíà íå 
âêàç., 55, áåçïðèòóëüí., íå 
âêàç., 04.07.1933, ïîðîê ñåðöÿ, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Áîíäàðåíêî Êóçüìà ßêîâè÷, 35, 
ðîá³òí., óêð., 03.05.1933, çàíåïàä 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Áîíäàðåíêî Êàë³ñòðàò Íàçàðîâè÷, 
60, ðîá³òí., óêð., 22.06.1932, 
ïåðåëîì ÷åðåïà (íåùàñíèé âèïàäîê)
Áîíäàðåíêî Êóçüìà 
Âàñèëüîâè÷, 42, â’ÿçåíü, óêð., 
30.03.1933, çàãàëüíå âèñíàæåííÿ
Áîíäàðåíêî Êóçüìà 
Ïðîêîïîâè÷, 25, ðîá³òí., ðîñ., 
31.08.1933, ðîçðèâ ïå÷³íêè
Áîíäàðåíêî Ëàâðåíò³é ßêîâè÷, 
58, ðîá³òí., óêð., 17.03.1933, 
ì³îêàðäèò
Áîíäàðåíêî Ìàð³ÿ íå âêàç., 3 
òèæ., ðîá³òí., óêð., 21.05.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Áîíäàðåíêî Ìàð³ÿ íå âêàç., 
3 ì., íå âêàç., íå âêàç., 16.09.1932, 
åíòåðîêîë³ò
Áîíäàðåíêî Ìàð³ÿ Ôåäîð³âíà, 
10, ðîá³òí., óêð., 29.10.1933, 
êèøêîâèöÿ
Áîíäàðåíêî Ìèêîëà íå âêàç., 
17, â’ÿçåíü, íå âêàç., 13.06.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Áîíäàðåíêî Ìèêîëà 
Ôåäîðîâè÷, 22, ðîá³òí., 
ðîñ., 24.08.1932, âèðàçêà 
äâàíàäöÿòîïàëî¿ êèøêè
Áîíäàðåíêî Íàä³ÿ Ôåäîð³âíà, 1, 
ðîá³òí., óêð., 13.03.1933, ê³ð
Áîíäàðåíêî Íàñòÿ Ïåòð³âíà, 
21, ðîá³òí., ðîñ., 12.10.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Áîíäàðåíêî Îäàðêà 
Ëàâðåíò³¿âíà, 64, ðîá³òí., óêð., 
03.08.1933, ì³îêàðäèò
Áîíäàðåíêî Îëåêñàíäð íå 
âêàç., 20, ðîá³òí., íå âêàç., 
26.07.1933, ïîðîê ñåðöÿ
Áîíäàðåíêî Ïàâëî Êèðèëîâè÷, 34, 
ðîá³òí., óêð., 20.09.1933, äèçåíòåð³ÿ
Áîíäàðåíêî Ïðîê³ï 
Îëåêñàíäðîâè÷, 55, â’ÿçåíü, 
óêð., 23.02.1933, òóáåðêóëüîç, 
âèñíàæåííÿ
Áîíäàðåíêî Ñîô³ÿ íå âêàç., 
49, ñåëÿíêà íå âêàç., 18.06.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Áîíäàðåíêî Òåòÿíà Ìèêîëà¿âíà, 
49, íà óòðèì., ðîñ., 06.01.1932, 
ïàðàìåòðèò
Áîíäàðåíêî Òåòÿíà Ïàâë³âíà, 
23, íà óòðèì., ðîñ., 21.09.1932, 
òóáåðêóëüîç
Áîíäàðåíêî Ôåä³ð Ôåäîðîâè÷, 
5 ì., ðîá³òí., óêð., 26.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áîíäàðåíêî Ôåä³ð 
Ìèêîëàéîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
06.03.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
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Áîíäàðåíêî ßâäîõà 
Ìèõàéë³âíà, 1, ðîá³òí., óêð., 
03.08.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áîíäàðåíêî ßê³â Ñåìåíîâè÷, 56, 
ðîá³òí., óêð., 26.03.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Áîíäàð÷óê Àêèì Ìèêîëàéîâè÷, 
42, â’ÿçåíü, íå âêàç., 13.05.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Áîíäàð Åäâàðä Ìèõàéëîâè÷, 
íå âêàç., ðîá³òí., óêð., 03.11.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áîíäàðþê Îëåêñ³é (?), 20, 
ðîá³òí., óêð., 25.03.1933, íåâ³äîìà
Áîïï Ìàð³ÿ Êàñïåð³âíà, 
2, ðîá³òí., í³ì., 02.10.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê, âèñíàæåííÿ
Áîðçîâà Ë³ä³ÿ íå âêàç., 6 ì., íå 
âêàç., íå âêàç., 07.07.1933, êàòàð 
êèøîê
Áîðèñåíêî Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 29.07.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Áîðèñåíêî Àíàòîë³é Þõèìîâè÷, 
2, ðîá³òí., óêð., 15.03.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Áîðèñåíêî Âîëîäèìèð 
Àíäð³éîâè÷, 4 ì., ðîá³òí., óêð., 
29.04.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áîðèñåíêî Ãàííà Ìèêèò³âíà, 
2, ðîá³òí., óêð., 30.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áîðèñåíêî Äåì’ÿí Ìèêèòîâè÷, 
61, ðîá³òí., óêð., 15.09.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Áîðèñåíêî Îìåëÿí Àíäð³éîâè÷, 
60, ðîá³òí., óêð., 08.07.1933, 
çàíåïàä ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Áîðèñåíêî ªôðîñèí³ÿ 
Õàðëàì³âíà, 17, ðîá³òí., óêð., 
15.08.1933, òóáåðêóëüîç
Áîðèñåíêî ªâñåé Äìèòðîâè÷, 89, 
íå âêàç., óêð., 31.01.1933, ñòàð³ñòü
Áîðèñåíêî ²âàí Ïåòðîâè÷, 43, 
ðîá³òí., óêð., 07.09.1933, ðîçðèâ 
òîíêî¿ êèøêè
Áîðèñåíêî Ë³ä³ÿ ²âàí³âíà, 
11 ì., ðîá³òí., óêð., 06.02.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Áîðèñåíêî Ñèä³ð 
Àâêñåíò³éîâè÷, 45, ðîá³òí., óêð., 
28.09.1932, ï³ñëÿ îïåðàö³¿
Áîðèñåíêî Ñèä³ð ªâñåéîâè÷, 
4, íå âêàç., íå âêàç., 25.01.1933, 
íåâ³äîìà
Áîðèñåíêî Ñèä³ð Îâñ., 45, 
ðîá³òí., óêð., 28.09.1932, íå âêàç.
Áîðèñåíêî Òåòÿíà ßê³âíà, 25, 
ðîá³òí., óêð., 07.03.1932, îòðóºííÿ 
÷àäíèì ãàçîì
Áîðèñîâà Íàòàëêà Þõèì³âíà, 
19, ðîá³òí., óêð., 09.08.1932, 
òóáåðêóëüîç

Áîðèñîâñüêèé Àíàòîë³é íå 
âêàç., 3, íå âêàç., íå âêàç., 
26.07.1933, ê³ð
Áîðèøêîíåöü Îêñàíà 
Îìåëÿí³âíà, 37, ðîá³òí., óêð., 
26.04.1933, íå âêàç.
Áîðèñåíêî Êàòåðèíà 
Ìàêàð³âíà, 87, äîìîãîñï., óêð., 
26.12.1932, ñòàðå÷å âèñíàæåííÿ
Áîðèñåíêî Ïàðàñêà Êîðí³¿âíà, 
78, äîìîãîñï., óêð., 03.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Áîðèñîâ Ìèêîëà Àðõèïîâè÷, 
1, ñëóæá., ðîñ., 12.07.1933, ê³ð, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áîðîâêîâà Ñîô³ÿ Ñåìåí³âíà, 24, 
íà óòðèì., ºâð., 10.12.1932, ñóõîòè
Áîðîâñüêà ªëèçàâåòà 
Âîëîäèìèð³âíà, 1, ðîá³òí., 
í³ì., 15.06.1933, ³íòîêñèêàö³ÿ 
êèøå÷íèêà
Áîðîäàâêà Ìàðôà Âàñèë³âíà, 
11 ì., ðîá³òí., óêð., 19.08.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áîðîäàé Àðòåì Âàðëàìîâè÷, 39, 
ðîá³òí., óêð., 25.05.1933, çàíåïàä 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Áîðîäàé Àðòåì 
Âàðôîëîì³éîâè÷, 40, ðîá³òí., íå 
âêàç., 25.05.1933, ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Áîðîäàòèé Ìèêîëà íå âêàç., 
7 ì., ðîá³òí., óêð., 30.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áîðîäèíà Ðà¿ñà Äåíèñ³âíà, 1, 
ðîá³òí., óêð., 24.05.1933, ê³ð
Áîðîä³í Âàëåíòèí 
Ìèêîëàéîâè÷, 2 ì., ðîá³òí., ðîñ., 
16.06.1932, ïðîíîñ
Áîðîä³í Âëàäëåí Éîñèïîâè÷, 
1, ñëóæá., ðîñ., 14.02.1933, ê³ð, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Áîðîõ Ïð³ñüêà Ìèêîëà¿âíà, 50, 
ñëóæá., óêð., 24.02.1933, òèô
Áîðîøèºâ Êèðèëî Ôåäîðîâè÷, 
24, ðîá³òí., ðîñ., 22.09.1933, íå 
âêàç.
Áîðîøíîâ Â³êòîð Êèðèëîâè÷, 
10 ì., íå âêàç., ðîñ., 06.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áîðòêóñ ßê³â ßêîâè÷, 45, 
ðîá³òí., ïîë., 21.07.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Áîðòíèê Ãðèãîð³é Ôîìè÷, 53, íà 
óòðèì., óêð., 25.07.1933, ñëàáê³ñòü 
ñåðöåâîãî ì'ÿçó
Áîðóñåíêî Ïðîõîð ²âàíîâè÷, 34, 
ðîá³òí., óêð., 11.03.1933, òèô
Áîðù Ïàâëî Ïåòðîâè÷, 
28, ñëóæá., ðîñ., 23.03.1933, 
òóáåðêóëüîç
Áîðùåíêî Âîëîäèìèð 
Ìèêîëàéîâè÷, 9 ì., ðîá³òí., ðîñ., 
01.09.1933, íå âêàç.

Áîðùîâ ßê³â íå âêàç., 3, íå 
âêàç., íå âêàç., 24.05.1933, ê³ð, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áî÷àðåíêî Âàëåíòèí Ïåòðîâè÷, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 05.06.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Áî÷àðîâà Äàð’ÿ Äàíèë³âíà, 38, 
ðîá³òí., óêð., 13.05.1933, òèô
Áî÷àðîâà Êëàâä³ÿ Ãðèãîð³âíà, 7, 
ðîá³òí., óêð., 29.12.1931, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Áî÷åâàðîâ Àíàòîë³é 
Ìèõàéëîâè÷, 9 ì., ðîá³òí., óêð., 
15.01.1933, ïíåâìîí³ÿ
Áîøêî Ìèêîëà ßêîâè÷, 1, 
ðîá³òí., ðîñ., 23.09.1933, äèòÿ÷èé 
ïðîíîñ
Áîÿðñüêèé ²ñàê Éîñèïîâè÷, 
56, ðîá³òí., ºâð., 23.12.1933, 
áðîíõ³àëüíà àñòìà
Áîÿðñüêèé ßâòóõ Ìèõàéëîâè÷, 
45, ñåëÿíèí, óêð., 16.06.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â 
Áðàãàòü (íåðîçá.) Àíäð³é 
Àíòîíîâè÷, 39, ñåëÿíèí, óêð., 
07.11.1932, àáñöåñ ëåãåí³â
Áðàã³íåöü Ãàïêà Ñèäîð³âíà, 
74, íà óòðèì., óêð., 03.10.1932, 
ïíåâìîí³ÿ
Áðàæèíåíêî Îëåêñàíäðà 
Ïåòð³âíà, 57, ðîá³òí., óêð., 
16.07.1933, ãðèæà
Áðàæêî ²ííà Òðîõèì³âíà, 
2, ðîá³òí., óêð., 14.05.1933, 
òóáåðêóëüîç
Áðàæíèê Îëåêñ³é ²âàíîâè÷, 
28, ðîá³òí., óêð., 26.07.1932, 
óòîïëåííÿ
Áðàæíèêîâà Âàëåíòèíà 
Ìèõàéë³âíà, 25, ñëóæá., óêð., 
17.05.1933, òèô
Áðàæí³ê Ãðèöüêî Ìèõàéëîâè÷, 
47, ðîá³òí., óêð., 14.06.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Áðàéòèíãåð Õðèñò³àí 
Â³ëüãåëüì³íîâè÷, 51, â’ÿçåíü, 
í³ì., 10.03.1933, ñëàáê³ñòü 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
Áðàíäò Ãåðèòàí ²âàíîâè÷, 50, 
ðîá³òí., í³ì., 24.08.1933, ãàíãðåíà 
ëåãåí³â
Áðàíäò Ãåðìàí ²âàíîâè÷, 50, 
ðîá³òí., í³ì., 24.08.1933, ãàíãðåíà 
ëåãåí³â
Áðàò÷èê Ìàðêî Ìèõàéëîâè÷, 52, 
ðîá³òí., óêð., 02.04.1933, îï³ê ò³ëà 
3-ãî ñòóïåíÿ 
Áðàó ªëèçàâåòà ßê³âíà, 34, 
äîìîãîñï., í³ì., 05.01.1933, 
òóáåðêóëüîç
Áðàóí Ãåðãàðä Ïåòðîâè÷, 11 ì., 
íå âêàç., í³ì., 13.07.1932, íå 
âêàç.
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Áðàóí Ã³ëüäà Êîðí³¿âíà, 17, ñëóæá., 
í³ì., 29.12.1932, ÷åðåâíèé òèô
Áðàóí ªëèçàâåòà Ïåòð³âíà, 4, íå 
âêàç., í³ì., 18.02.1932, çàïàëåííÿ 
ì³çê³â
Áðåíäåëü Îëåêñàíäð 
Ôåäîðîâè÷, 77, ðîá³òí., óêð., 
18.08.1933, ïîðîê ñåðöÿ
Áðåíåð Ìèõàéëî Ìèõàéëîâè÷, 
53, ðîá³òí., ëàòèø, 15.11.1932, 
íåùàñíèé âèïàäîê (ïåðåëîì 
îñíîâè ÷åðåïà)
Áðåõåð Ëàçàð Îëåêñ³éîâè÷, 
39, ðîá³òí., óêð., 22.08.1933, 
íåùàñíèé âèïàäîê (òðàâìà 
ãðóäíî¿ êë³òêè)
Áðåõåð Ëþäìèëà Àíäð³¿âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 07.07.1933, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Áðåöüêèé Âîëîäèìèð íå âêàç., 
1 ì., íå âêàç., íå âêàç., 22.06.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Áðèãàäà Êèðèë Ê³íäðàòîâè÷, 
35, â’ÿçåíü, óêð., 29.06.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Áðèæèöüêà Ä³íà ²âàí³âíà, 4 ì., 
ðîá³òí., óêð., 19.08.1932, òîêñè÷íà 
äèñïåïñ³ÿ
Áðèêîâ Â³êòîð íå âêàç., 5 
äí., ðîá³òí., óêð., 14.06.1932, 
íåäîíîøåíèé
Áðèëü Ðîçà ßê³âíà, 14, íà óòðèì., 
ºâð., 29.12.1933, àâòîìîá³ëüíà 
àâàð³ÿ
Áðèëüîâà Ìàð³ÿ Ïåòð³âíà, 1, 
ðîá³òí., ðîñ., 02.07.1932, êîë³ò, 
ïíåâìîí³ÿ
Áðèíü Íåõàìà Áåðê³âíà, 
62, ñëóæá., ºâð., 28.11.1933, 
äåêîìïåíñîâàíèé êàðä³îñêëåðîç
Áðåõëèâèé Ãàâðèëî 
Ìèõàéëîâè÷, 68, ðîá³òí., óêð., 
23.10.1933, åíòåðîêîë³ò
Áðèõíî Òàìàðà Ìèêîëà¿âíà, 
4 ì., ðîá³òí., óêð., 10.03.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Áðèöðîø(?) ²âàí Ïåòðîâè÷, 
8 ì., ðîá³òí., óêð., 24.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áðîâàðñüêèé Ñòåïàí 
Âàñèëüîâè÷, 44, ðîá³òí., óêð., 
19.04.1932, âòîïëåííÿ
Áðîâêî Ë³ä³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 28.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áðîâêî Ìèðîí Âàñèëüîâè÷, 
61, â’ÿçåíü, óêð., 26.02.1933, 
òóáåðêóëüîç, âèñíàæåííÿ
Áðîâ÷åíêî Ç³íà¿äà Îëåêñ³¿âíà, 
4 ì., ðîá³òí., óêð., 19.08.1933, 
âèñíàæåííÿ
Áðîâ÷åíêî Êàòåðèíà ²âàí³âíà, 
53, íà óòðèì., óêð., 24.03.1933, 
òóáåðêóëüîç

Áðîã³íåöü Ïåòðî Êóçüìè÷, 
11 ì., ðîá³òí., óêð., 28.06.1933, 
ïíåâìîí³ÿ
Áðîäèëîâ ²âàí ²âàíîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 17.08.1933, 
òîêñè÷íèé ãåìîðîé
Áðîäîâñüêà Ïð³ñüêà ²âàí³âíà, 
87, íà óòðèì., óêð., 18.08.1932, 
ñòàð³ñòü
Áðîäñüêà Æàííà íå âêàç., 2, 
íå âêàç., íå âêàç., 11.07.1933, 
Dópntentiç
Áðîäñüêèé Íàóì ªâñåéîâè÷, 
51, ñëóæá., ºâð., 27.07.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â òà êèøîê
Áðîäñüêèé Ãåðø Ïåéñàõîâè÷, 
70, ðîá³òí., ºâð., 17.08.1932, êîë³ò
Áðîäñüêèé Í³ññîí Äàâèäîâè÷, 
80, íà óòðèì., ºâð., 22.04.1933, 
õðîí³÷íèé ì³îêàðäèò
Áðîæóíåíêî Âîëîäèìèð 
Îïàíàñîâè÷, 10 ì., ðîá³òí., óêð., 
20.07.1933, ïðîíîñ
Áðóêìàí Ë³ÿ Îíèñèì³âíà, 65, íà 
óòðèì., ºâð., 16.07.1932, ñåïñèñ
Áðóêìàí ßê³â Áåðêîâè÷, 60, 
ñëóæá., ºâð., 14.03.1933, ðàê ãîðòàí³
Áðóí Àííà íå âêàç., 2 ì., íå âêàç., 
íå âêàç., 08.07.1932, ³íòîêñèêàö³ÿ
Áðóõîâåöüêà Ãåíÿ íå âêàç., 2 
òèæ., íå âêàç., íå âêàç., 30.07.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Áðóõîâåöüêèé Âàöëàâ Ì³õàë³â³÷, 
3 ì., ðîá³òí., ïîëÿê, 20.07.1933, 
ïðîíîñ, áëþâàííÿ
Áðþõíî Ìàð³ÿ Îëåêñ³¿âíà, 
70, íà óòðèì., óêð., 11.03.1933, 
îñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Áóáåíîê Ñòåïàí Ãðèãîðîâè÷, 51, 
ðîá³òí., óêð., 23.01.1933, êðóïîçíå 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áóáíîâà Ìàð³ÿ Ïàâë³âíà, 29, 
ñëóæá., óêð., âèñèïíèé òèô
Áóãàºâ ²âàí Òðîõèìîâè÷, 
9 ì., ðîá³òí., óêð., 14.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áóãàºâ Ïåòðî Àôàíàñ³éîâè÷, 
2, ðîá³òí., óêð., 10.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áóãàºâà Óëÿíà ²âàí³âíà, 57, 
íà óòðèì., óêð., 10.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áóãàºíêî Ëàðèñà Àâ(?), 
14, ðîá³òí., óêð., 21.06.1933, 
ïîòðàïèëà ï³ä ïî¿çä
Áóãàºâ Àíäð³é Ãàâðèëîâè÷, 
23, â’ÿçåíü, óêð., 11.12.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Áóãàé Âàñèëü íå âêàç., 14 äí., 
íå âêàç., íå âêàç., 23.05.1932, 
øëóíêîâå çàõâîðþâàííÿ
Áóãàé Äîðà ²âàí³âíà, 9 ì., 
ðîá³òí., óêð., 03.07.1932, ê³ð, êàòàð 
êèøîê

Áóãàé Ìàéÿ Àíäð³¿âíà, 20, 
äí., ðîá³òí., óêð., 15.06.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Áóãàé Ôåä³ð Ôåäîðîâè÷, 66, 
ðîá³òí., óêð., 08.03.1933, çàíåïàä 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Áóãàéöîâ Ãîðä³é Ãîðä³éîâè÷, 65, 
ðîá³òí., óêð., 06.04.1933, íàáðÿê 
ëåãåí³â
Áóãàêîâà Ëþáîâ Ñåìåí³âíà, 
3, ðîá³òí., ðîñ., 22.07.1933, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Áóãð³é Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 48, íà 
óòðèì., óêð., 10.12.1933, ïàðàë³÷
Áóãð³é Ìèõàéëî Ìåôîä³éîâè÷, 
37, â’ÿçåíü, óêð., 17.07.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Áóäàñîâ Äìèòðî Âàñèëüîâè÷, 
81, ³íâàë³ä, ðîñ., 08.11.1932, 
ì³îêàðäèò
Áóäåíèé Ìèêèòà Ôåäîðîâè÷, 
40, â’ÿçåíü, óêð., 12.05.1933, 
çàíåïàä ä³ÿëüíîñò³ ñåðöÿ
Áóäèëêèí Ñåìåí Òðîõèìîâè÷, 
37, ðîá³òí., óêð., 14.12.1933, 
íåâ³äîìà
Áóäèëêî Êèðèëî Ãðèãîðîâè÷, 
37, ðîá³òí., óêð., 22.09.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Áóäìàí Ô³ðà íå âêàç., 2, íå 
âêàç., íå âêàç., 26.05.1933, ê³ð
Áóäíèé Âàñèëü íå âêàç., 1, 
íå âêàç., íå âêàç., 02.08.1933, 
âèñíàæåííÿ
Áóäóíîâà Àííà Òðîõèì³âíà, 
2 ì., íå âêàç., ðîñ., 11.09.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Áóäüêî ßê³â ªâìåíîâè÷, 50, 
â’ÿçåíü, óêð., 06.06.1933, ãîñòðèé 
åíòåðîêîë³ò
Áóæ³í Âîëîäèìèð 
Ìèêîëàéîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
26.02.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áóæ³íà Êàòåðèíà Ìèêîëà¿âíà, 3, 
ðîá³òí., óêð., 22.01.1933, ãåòàëåã³ÿ 
ëåãåí³â
Áóéíîâà Ðà¿ñà ²âàí³âíà, 
3, ðîá³òí., ðîñ., 31.05.1932, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Áóêà÷ Ìàðèíà ²ëüê³âíà, 55, íà 
óòðèì., óêð., 17.07.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Áóêè÷ ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 2, 
ðîá³òí., óêð., 27.12.1932, ê³ð, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áóê³í Ãàâðèëî íå âêàç., 4 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 25.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áóêðººâ Âàñèëü ªôðåìîâè÷, 
56, ðîá³òí., óêð., 08.06.1933, 
ðåâìàòèçì
Áóêðººâà Àíòîí³íà Âàñèë³âíà, 
20, ðîá³òí., ðîñ., 18.05.1933, 
òóáåðêóëüîç
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Áóêðººâà ªôèì³ÿ Ê³íäðàò³âíà, 
82, íà óòðèì., ðîñ., 14.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Áóêðººâà Í³íà Ìèêîëà¿âíà, 
8 äí., ðîá³òí., óêð., 13.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áóêðººâà Ðà¿ñà Âàñèë³âíà, 2, 
ðîá³òí., óêð., 18.04.1933, ãðèï
Áóëàâà Âàñèëü Ðîìàíîâè÷, 
4, ðîá³òí., óêð., 19.05.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Áóëàâà Ôåä³ð Ïåòðîâè÷, 57, 
ðîá³òí., óêð., 13.08.1932, íå âêàç.
Áóëàãà ¯âãà Ñåìåí³âíà, 11 ì., 
ðîá³òí., óêð., 28.04.1933, 
çàïàëåííÿ òîíêèõ êèøîê
Áóëàíîâà Àííà Âîëîäèìèð³âíà, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 14.07.1933, ê³ð ³ 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áóëàò Àôàíàñ³é Ïðîêîïîâè÷, 
39, ðîá³òí., óêð., 27.09.1933, 
òóáåðêóëüîç ãëîòêè ³ ãîðòàí³
Áóëàò Âàñèëü Äåìèòðîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 20.02.1933, ê³ð, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áóëàò Âîëîäèìèð Ãð., 2, ðîá³òí., 
óêð., 21.07.1932, íå âêàç.
Áóëàò Îëåêñàíäð Âàñèëüîâè÷, 
5 ì., ðîá³òí., óêð., 18.03.1932, àíã., 
õâîðîáà
Áóëàò Ïîòàï Ìèêîëàéîâè÷, 
65, íå âêàç., óêð., 09.01.1932, 
ì³îêàðäèò
Áóëàò Ñòåïàí Ñòåïàíîâè÷, 9, 
ðîá³òí., óêð., 02.01.1933, òèô
Áóëàõ ²âàí Ñåìåíîâè÷, 59, 
ñåëÿíèí, óêð., 12.08.1932, íå âêàç.
Áóëàõ Ñîëîì³ÿ Àðñåíò³¿âíà, 63, 
ðîá³òí., óêð., 28.08.1933, ìàðàçì
Áóëãàê Ìàð³ÿ Ôåäîð³âíà, 
8 ì., ðîá³òí., óêð., 04.06.1932, 
äèñïåïñ³ÿ
Áóëãàêîâ ²âàí ²âàíîâè÷, 73, 
ðîá³òí., óêð., 29.06.1933, çàâîðîò 
êèøîê
Áóëãàêîâ Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 
7, ðîá³òí., íå âêàç., 19.06.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Áóëãàêîâ Ñåðã³é íå âêàç., 2 òèæ., 
íå âêàç., íå âêàç., 05.09.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Áóëãàíîâà Â³ðà ªãîð³âíà, 
3 ì., ðîá³òí., óêð., 22.07.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Áóëèæêî Ìèêîëà Ãîðä³éîâè÷, 
6, ðîá³òí., óêð., 05.09.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Áóìîêèíà Íàä³ÿ Ñòåôàí³âíà, 
9 ì., ðîá³òí., ðîñ., 09.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áóíàêîâ (?) Ìèõàéëî 
Ñåìåíîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
23.07.1933, êîë³ò

Áóíäóê Â³êòîð Àíòîíîâè÷, 
9 ì., ðîá³òí., óêð., 26.06.1933, 
Meningites
Áóíê³íà ªõ³âà ²âàí³âíà, 74, íà 
óòðèì., ºâð., 16.04.1933, íå âêàç.
Áóðàâöîâ ªãîð Ìèêèòîâè÷, 61, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 09.06.1933, 
âèñèïíèé òèô
Áóðàêîâà Àííà ²âàí³âíà, 1, 
ðîá³òí., óêð., 24.06.1933, ê³ð, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áóðäàºíêî ßê³â ßêîâè÷, 25, ðîá³òí., 
óêð., 22.05.1933, òóáåðêóëüîç
Áóðêîâ Æîðæ Îëåêñàíäðîâè÷, 
8 ì., ñëóæá., óêð., 28.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áóðêîâñüêèé Êîñòÿíòèí 
Ìåðêóëîâè÷, 30, ñëóæá., óêð., 
24.10.1932, ïîðàíåííÿ ãîëîâè
Áóðëàê Âàñèëü íå âêàç., 3 ì., 
ñèðîòà, íå âêàç., 10.01.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Áóðëÿ Ëþáîâ Ãðèãîð³âíà, 
2, ðîá³òí., óêð., 20.11.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áóðìà Àíòîí Íèêîíîâè÷, 2 ì., 
ðîá³òí., íå âêàç., 03.06.1933, 
íåâ³äîìà
Áóðìà Ïðîêîï³é Íèêîíîâè÷, 
7, ðîá³òí., íå âêàç., 24.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áóðìàí Ãðèöüêî íå âêàç., 2 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 03.06.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Áóðîáèí Âîëîäèìèð Ïåòðîâè÷, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 11.08.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Áóðîáèí Ïåòðî Äìèòðîâè÷, 29, 
ðîá³òí., ðîñ., 31.08.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Áóðîâ Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 2, 
ðîá³òí., óêð., 13.02.1933, ê³ð
Áóðîâ Ñïèðèäîí Àáðàìîâè÷, 56, 
ðîá³òí., ðîñ., 17.02.1933, òèô
Áóðîâà Ôåîäîñ³ÿ íå âêàç., 2, 
íå âêàç., íå âêàç., 12.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Áóð÷åíêî Ëåîí³ä íå âêàç., 
2 ì., ðîá³òí., ðîñ., 15.05.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Áóð÷óí Ìèõàéëî Ëåâêîâè÷, 11, 
ñëóæá., óêð., 28.05.1932, áðîíõ³ò
Áóðøòàëåð Îëåêñàíäð 
Àíäð³éîâè÷, 9, â³éñüêîâîñëóæá., 
í³ì., 15.11.1933, îáêëàä (àíã³íà)
Áóðÿ Ìàð³ÿ Êóçüì³âíà, 45, 
íà óòðèì., óêð., 26.09.1932, 
òóáåðêóëüîç
Áóðÿê Êëèì Ëàçàðîâè÷, 38, 
â’ÿçåíü, óêð., 03.06.1933, çàíåïàä 
ä³ÿëüíîñò³ ñåðöÿ
Áóðÿê Îëåêñàíäðà Îíèñ³¿âíà, 2, 
ðîá³òí., óêð., 24.09.1932, ïðîíîñ

Áóðÿê Ñòåïàí Òðîõèìîâè÷, 43, 
ñåëÿíèí, â’ÿçåíü, óêð., 28.07.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Áóðÿêîâ Àíàòîë³é Ñåðã³éîâè÷, 
21 äí., ðîá³òí., óêð., 03.11.1932, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Áóðÿêîâà Ìàð³ÿ íå âêàç., 4, íå 
âêàç., íå âêàç., 06.08.1933, ê³ð
Áóðÿ÷åíêî Ïàíüêî 
Íèêèôîðîâè÷, 37, â’ÿçåíü, óêð., 
02.04.1933, ñåðöåâà íåäîñòàòí³ñòü
Áóñ Ìàð³ÿ Äàíèë³âíà, 60, ðîá³òí., 
óêð., 19.12.1933, ì³îêàðäèò
Áóñàíîâ (Áóñàðîâ) Ãåíð³õ 
Ïåòðîâè÷, 2, íå âêàç., ðîñ., 
25.02.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áóññåëü Ñòåïàíèäà Àíòîí³âíà, 
80, íà óòðèì., á³ëîð., 18.05.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Áóò ²âàí ßêîâè÷, 28, â’ÿçåíü, óêð., 
04.04.1933, ñåðöåâà íåäîñòàòí³ñòü
Áóò Ìàð³ÿ Îíóôð³¿âíà, 80, íà 
óòðèì., óêð., 14.06.1933, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Áóò Ïåòðî Ìàðòèíîâè÷, 
73, ðîá³òí., óêð., 15.07.1933, 
ì³îêàðäèò
Áóòåéêî ªôèì Ìèõàéëîâè÷, 47, 
â’ÿçåíü, óêð., 04.03.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ, âàæêå íåäîêð³â'ÿ
Áóòåíêî ²âàí Ìèêîëàéîâè÷, 25, 
â’ÿçåíü, óêð., 17.01.1933, õðîí³÷íå 
çàïàëåííÿ
Áóòåíêî Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 1, 
ðîá³òí., óêð., 21.10.1933, êîêëþø, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áóòåíêî Ïàâëî íå âêàç., 2 ì., íå 
âêàç., íå âêàç., 09.07.1933, êàòàð 
êèøîê
Áóòåíêî Óñòèíà Ìàêñèì³âíà, 24, 
ðîá³òí., óêð., 08.04.1933, òèô
Áóòêîâñüêà Ë³ä³ÿ Ëàâðåíò³¿âíà, 
4, ñëóæá., óêð., 02.07.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Áóòîâñüêèé Âîëîäèìèð 
²âàíîâè÷, 3, ðîá³òí., á³ëîð., 
10.05.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áóòðèíà Ìàð³ÿ Ìèðîí³âíà, 17, 
ðîá³òí., óêð., 05.10.1933, òèô
Áóõàð³íà Ëþäìèëà íå âêàç., 
4 ì., ñëóæá., óêð., 23.03.1933, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Áóõîâåöü Àðêàä³é ²âàíîâè÷, 19, 
ðîá³òí., óêð., 14.11.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Áóõîíèê (Áóõîòíèê) Ôåä³ð 
Òèìîô³éîâè÷, 4, ñëóæá., óêð., 
18.10.1932, ê³ð
Áóöüêèé Àíäð³é Äìèòðîâè÷, 49, 
ðîá³òí., óêð., 19.05.1933, òèô
Áóøëÿ Ìèòðîôàí Ñèëîâè÷, 31, 
ñåëÿíèí, óêð., 28.08.1932, öèðîç 
ïå÷³íêè
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Áóøìàê³íà Ë³ä³ÿ Ãðèãîð³âíà, 2, 
ðîá³òí., ðîñ., 23.02.1932, ê³ð
Áóøòðóê Âàñèëü Ôåäîòîâè÷, 
4, ðîá³òí., óêð., 26.11.1932, ï³ñëÿ 
îïåðàö³¿
Áóøòðóí Äåìèä ²âàíîâè÷, 23, 
ðîá³òí., óêð., 22.10.1933, ïåðåëîì 
õðåáòà
Áóøóé Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 30.10.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Áóÿíîâà Åëåîíîðà Â’ÿ÷åñëàâ³âíà, 
23 äí., ðîá³òí., óêð., 09.02.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Áþëåð Åäóàðä Òåîäîðîâè÷, 53, 
ðîá³òí., í³ì., 27.10.1933, ãîñòðèé 
êîë³ò
Âàãíåð ßêîá³íà ²âàí³âíà, 70, íà 
óòðèì., í³ì., 17.05.1933, ñòàðå÷å 
âèñíàæåííÿ
Âàæíè÷èé ßê³â Âàñèëüîâè÷, 
28, ðîá³òí., ðîñ., 09.10.1932, 
íåùàñíèé âèïàäîê íà âèðîáíèöòâ³
Âàéëî Òåòÿíà ªâñå¿âíà, 75, íà 
óòðèì., óêð., 26.08.1933, ñòàð³ñòü
Âàéíøòåéí Ìèõàéëî Àðîíîâè÷, 
46, ñëóæá., ºâð., 15.02.1933, 
òóáåðêóëüîç
Âàéñáåðã ßê³â íå âêàç., 1, íå 
âêàç., íå âêàç., 25.05.1933, êàòàð 
êèøîê
Âàêóëà Ìèêîëà íå âêàç., 1 ì., 
ñåëÿíèí, óêð., 15.09.1932, êàòàð 
êèøîê ³ øëóíêà
Âàêóëà Ìèõàéëî íå âêàç., 2, íå 
âêàç., íå âêàç., 07.06.1933, ê³ð, 
âèñíàæåííÿ
Âàêóëåíêî Â³êòîð Ìèõàéëîâè÷, 
1 ì., ðîá³òí., óêð., 13.09.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Âàêóëåíêî Ëþáîâ Âàñèë³âíà, 
6 äí., ðîá³òí., óêð., 14.03.1933, 
íåïðàâèëüíèé îáì³í ðå÷îâèí
Âàêöåâè÷ Àíòîí ²âàíîâè÷, 
29, ðîá³òí., á³ëîð., 29.09.1933, 
çàâîðîò êèøîê
Âàëë Ãåðòà Ãåíð³õ³âíà, 2, ñëóæá., 
í³ì., 14.02.1933, ê³ð
Âàëë Åðíåñò Ãåíð³õîâè÷, 4, ñëóæá., 
í³ì., 08.02.1933, êðèâàâèé ïðîíîñ
Âàëë Ë³ä³ÿ Ãåíð³õ³âíà, 8 ì., 
ñëóæá., í³ì., 11.02.1933, ê³ð
Âàëëü Ãåíö ²âàíîâè÷, 1, ðîá³òí., 
í³ì., 01.06.1932, çàïàëåííÿ 
êèøå÷íèêà
Âàëóéêî Áîðèñ Ïàâëîâè÷, 1, 
ñëóæá., óêð., 29.12.1932, ê³ð
Âàëüòåð Êàðëî Ôåäîðîâè÷, 
10 ì., ðîá³òí., í³ì., 23.07.1932, 
ñåðöåâà ñëàáê³ñòü
Âàëüòåð Ê³íäðàò Ôåäîðîâè÷, 48, 
ðîá³òí., í³ì., 28.09.1932, ÷åðåâíèé 
òèô

Âàëüòåð Ë³ä³ÿ Êàìàð(?), 1 ì., 
ðîá³òí., í³ì., 16.02.1932, íå âêàç.
Âàëÿéáàáà Ìèêîëà Ìàòâ³éîâè÷, 
11 ì., ðîá³òí., óêð., 07.01.1933, ê³ð, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âàíäåºâà Ìàð³ÿ ßê³âíà, 58, 
ðîá³òí., ðîñ., 28.03.1933, çàíåïàä 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Âàíäðîâñüêèé Îëåêñàíäð 
²âàíîâè÷, 2, ñëóæá., óêð., 
28.06.1932, ñêàðëàòèíà
Âàíæóëà Âàëåíòèíà Ãðèãîð³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 17.01.1933, ê³ð
Âàíîâà Âàëåíòèíà Ìèêîëà¿âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 07.07.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Âàíüøåëüáîéõ Ñüî(?) 
Áîðîõîâè÷, 21, ðîá³òí., ºâð., 
20.08.1932, ãí³éíå çàïàëåííÿ 
ë³ìôàòè÷íèõ çàëîç
Âàðàâà Âàñèëü ²ëë³÷, 7, ðîá³òí., 
óêð., 04.05.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âàðàâêà Þð³é ²âàíîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 19.07.1932, 
åíòåðîêîë³ò
Âàðàòèíöåâ ²âàí Ïåòðîâè÷, 
42, ðîá³òí., ðîñ., 19.06.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Âàðâàðèí Ìèêîëà 
Îëåêñàíäðîâè÷, 74, ðîá³òí., ðîñ., 
17.07.1933, ïîðîê ñåðöÿ
Âàðèàâñüêèé Êîñòÿíòèí 
Ñåðàôèìîâè÷, 30, íå âêàç., íå 
âêàç., 25.06.1933, òóáåðêóëüîç 
ëåãåí³â
Âàðêñ³ò³é Êîðï³é Êîðï³éîâè÷, 
42, íå âêàç., í³ì., 12.04.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Âàñèëåíêî Àííà Ëåîíò³¿âíà, 
2, ðîá³òí., óêð., 13.10.1933, 
õðîí³÷íèé åíòåðîêîë³ò
Âàñåöüêèé Ìîéñåé ²âàíîâè÷, 
56, ðîá³òí., ðîñ., 15.09.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Âàñèëåâà Ðîçà Ïåòð³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 04.09.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Âàñèëåíêî Âîëîäèìèð 
Ìèõàéëîâè÷, 2, ðîá³òí., óêð., 
01.07.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âàñèëåíêî Äåì'ÿí Ôåäîðîâè÷, 
62, ðîá³òí., óêð., 08.09.1932, òèô
Âàñèëåíêî Íàñòÿ Ìèõàéë³âíà, 
23, ðîá³òí., óêð., 09.10.1932, òèô
Âàñèëåíêî Îëåêñàíäð 
Ôåäîòîâè÷, 60, ðîá³òí., óêð., 
10.10.1933, åíòåðîêîë³ò
Âàñèëåöü ²âàí Ôåäîðîâè÷, 
34, ðîá³òí., óêð., 19.04.1933, 
òóáåðêóëüîç
Âàñèëåöü Ìàð³ÿ Îëåêñàíäð³âíà, 
9 ì., ðîá³òí., óêð., 25.07.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Âàñèëëà Êàòåðèíà ²âàí³âíà, 
5, ðîá³òí., íå âêàç., 29.11.1933, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Âàñèëüºâà Âàëåíòèíà 
Âàñèë³âíà, 2, ðîá³òí., óêð., 
03.12.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âàñèëü÷åíêî Äåíèñ Ïàâëîâè÷, 
50, ðîá³òí., óêð., 03.03.1933, 
íåâ³äîìà
Âàñèëü÷åíêî ²âàí Ìèêèòîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 13.08.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Âàñèëü÷åíêî Ïàðàñêà 
Ãðèãîð³âíà, 43, ðîá³òí., óêð., 
17.06.1933, ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Âàñèëü÷åíêî Ïåòðî Äàâèäîâè÷, 
55, ðîá³òí., óêð., 27.03.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Âàñèëü÷åíêî Õàðèòèíà 
Ñàâåë³¿âíà, 48, íà óòðèì., óêð., 
20.09.1933, ÷åðåâíèé òèô
Âàñèëþê Ìèêîëà Àäàìîâè÷, 
17, íå âêàç., óêð., 08.12.1932, 
åíòåðîêîë³ò
Âàñèíà Ìàð³ÿ Ïèìîí³âíà, 24, íà 
óòðèì., ðîñ., 08.05.1932, ãí³éíèé 
áóðñèò, ðîæèñòå çàïàëåííÿ
Âàñèíîâè÷ Âîëîäèìèð 
Âàñèëüîâè÷, 8, ðîá³òí., óêð., 
24.01.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âàñèëåâñüêèé ²âàí 
Òèìîô³éîâè÷, 53, ðîá³òí., óêð., 
31.07.1933, åíòåðîêîë³ò
Âàñèëåíêî Ëþäìèëà íå âêàç., 
1 ì., íå âêàç., íå âêàç., 16.04.1933, 
êàòàð òîíêî¿ êèøêè
Âàñèëåíêî Òàðàñ íå âêàç., 1 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 14.03.1933, 
êàòàð êèøîê
Âàñèëåöü Àíäð³é Òðîõèìîâè÷, 
27, ðîá³òí., íå âêàç., 19.07.1933, 
âèñèïíèé òèô
Âàñèëüºâ Âîëîäèìèð 
Òèìîô³éîâè÷, 25, ðîá³òí., 
ðîñ., 09.07.1932, îòðóºííÿ 
÷àäíèì ãàçîì (íåùàñíèé 
âèïàäîê)
Âàñèëüºâà Âëàäà íå âêàç., 3 
òèæ., íå âêàç., íå âêàç., 07.07.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Âàñèëüºâà Çîÿ Ïàâë³âíà, 1, 
ñëóæá., óêð., 05.12.1933, ê³ð, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â 
Âàñèëüºâà Ìàð³ÿ Îëåê(?), 52, 
ðîá³òí., ðîñ., 10.09.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöåâèõ ì'ÿç³â
Âàñèëü÷åíêî Ôåä³ð 
Âàñèëüîâè÷, 41, ñåëÿíèí, 
â’ÿçåíü, óêð., 23.07.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Âàñèëü÷óê Ìàéÿ Ëàçàð³âíà, 
57, ñëóæá., óêð., 07.09.1933, 
åíòåðîêîë³ò
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Âàñüêî Îëåêñàíäðà Ç³íîâ³¿âíà, 
45, íà óòðèì., óêð., 25.09.1932, 
òóáåðêóëüîç
Âàñþê Ìèêîëà Ãðèãîðîâè÷, 3 ì., 
ðîá³òí., óêð., 28.12.1932, ê³ð
Âàñþòà Òåðåíò³é Ìèêèòîâè÷, 
60, ðîá³òí., óêð., 04.09.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Âàñþòèíñüêà Íþðà íå âêàç., 
1, íå âêàç., íå âêàç., 13.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Âàñþò³íà Í³íà ²âàí³âíà, 
8 ì., ðîá³òí., óêð., 28.09.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Âàô³í Õàðèñ íå âêàç., 20, 
ðîá³òí., òàòàð., 16.12.1931, 
÷åðåâíèé òèô
Âàõíî Éîñèï ²âàíîâè÷, 43, 
ñëóæá., ðîñ., 13.08.1932, 
òóáåðêóëüîç
Âàùåíêî Êàëåíü Ëåâêîâè÷, 
46, â’ÿçåíü, óêð., 10.03.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Âàùåíêî Ñåìåí ßêîâè÷, 
3, ðîá³òí., óêð., 25.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âàùåï ªëèçàâåòà Ïåòð³âíà, 55, 
íà óòðèì., óêð., 18.03.1933, ãðèæà
Âàùóê Âîëîäèìèð íå âêàç., 
7 ì., ñëóæá., óêð., 18.01.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ââåäåíñüêà Â³ðà íå âêàç., 4, 
íå âêàç., íå âêàç., 19.08.1933, 
âèñíàæåííÿ
Âäîâè÷åíêî Ëóê³ÿ Ãåðìàí³âíà, 
44, íà óòðèì., óêð., 22.05.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Âåäìåäþðà Ôåä³ð ²âàíîâè÷, 
56, â’ÿçåíü, óêð., 22.01.1933, 
äåêîìïåíñîâàíèé  
ïîðîê ñåðöÿ
Âåäìåöüêèé ²ãíàò Ñòåïàíîâè÷, 
56, ðîá³òí., óêð., 04.10.1932, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Âåéìåð Ôð³äð³õ Ôð³äð³õîâè÷, 
42, ðîá³òí., í³ì., 25.08.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â ³ êèøîê
Âåéñ Êàðë Ãîòë³áîâè÷, 27, 
â’ÿçåíü, í³ì., 14.03.1933, 
âèñíàæåííÿ, çàïàëåííÿ
Âåéöìàí Ëåîí³ä ²âàíîâè÷, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 04.08.1932, 
çàïàëåííÿ êèøîê òà î÷åðåâèíè
Âåëèêà Êàòåðèíà Òðîõèì³âíà, 
6 ì., ðîá³òí., óêð., 23.02.1933, ãðèï
Âåëè÷êî Áîðèñ Êîñòÿíòèíîâè÷, 
2, ðîá³òí., ðîñ., 27.08.1933, ê³ð, 
ïðîíîñ
Âåëè÷êî Ãîðïèíà Ëàâð³í³âíà, 22, 
ðîá³òí., óêð., 14.09.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Âåëè÷êî Ñåìåí ²âàíîâè÷, 25, 
ðîá³òí., óêð., 27.05.1933, íå âêàç.

Âåëèêèé Ïàâëî Ñòåïàíîâè÷, 24, 
ñëóæá., ðîñ., 26.06.1932, óáèòèé 
ïîòÿãîì
Âåëèêèé Ñòåïàí ²âàíîâè÷, 55, 
ðîá³òí., ðîñ., 16.07.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ, ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Âåë³öüêèé ²çðà¿ëü Ìóñ³éîâè÷, 
25, ñëóæá., ºâð., 19.07.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Âåë³öüêèé Ëåéâ³ê ²çðà¿ëüîâè÷, 
2, ñëóæá., ºâð., 07.07.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âåëüêîâ Ãåîðã³é Ãðèãîðîâè÷, 28, 
ðîá³òí., óêð., 08.05.1933, òèô
Âåëü÷åíêî Òðîõèì 
Ïàðôåí³éîâè÷, 68, ðîá³òí., óêð., 
25.12.1932, ïåðåðîäæåííÿ ñåðöÿ
Âåðáà Êèðèëî Ðîä³îíîâè÷, 
71, íà óòðèì., óêð., 27.12.1932, 
ñòàð³ñòü
Âåðáà Ëåîí³ä Ñåðã³éîâè÷, 5, 
ñëóæá., óêð., 25.02.1932, âíóòð³øí³ 
õâîðîáè
Âåðáåöü Ë³ä³ÿ ²âàí³âíà, 
4 ì., ðîá³òí., óêð., 10.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âåðãóí Ãðèãîð³é Âàñèëüîâè÷, 
88, íà óòðèì., óêð., 13.07.1932, 
ñòàð³ñòü
Âåðãóí Íàä³ÿ Âîëîäèìèð³âíà, 
1, íå âêàç., óêð., 28.01.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âåðãóí Ñåìåí Ïàâëîâè÷, 
53, ðîá³òí., óêð., 01.01.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âåðãóí Ôåä³ð íå âêàç., 30, 
íå âêàç., íå âêàç., 06.07.1933, 
àâ³òàì³íîç
Âåðåáåé Âàñèëü ²âàíîâè÷, 
72, ³íâàë³ä, óêð., 04.06.1933, 
çàïàëåííÿ òà íàáðÿê ëåãåí³â
Âåðåòåëüíèêîâà Îëåêñàíäðà 
Òèìîô³¿âíà, 2, ðîá³òí., óêð., 
29.11.1932, åêñóäàòèâíèé  
ä³àòåç
Âåðåòåí³êîâ Ãàâðèëî 
Ìèòðîôàíîâè÷, 34, ñëóæá., ðîñ., 
11.10.1933, íåùàñíèé âèïàäîê 
Âåðåòåí³í Ìàêàð Ìàòâ³éîâè÷, 
59, íà óòðèì., ðîñ., 12.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âåðåõ³í Ìàòâ³é Âàñèëüîâè÷, 
72, íà óòðèì., ðîñ., 25.10.1933, 
íåâðîç
Âåðåùàê Ïð³ñüêà Ïàíàñ³âíà, 
85, íà óòðèì., óêð., 15.10.1932, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Âåðåùàê Ôåä³ð Òèìîô³éîâè÷, 
91, íà óòðèì., óêð., 16.10.1932, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Âºðíàÿ Êàòåðèíà íå âêàç., 3, 
íå âêàç., íå âêàç., 06.09.1933, 
âèñíàæåííÿ

Âåðí³êîâà Êàòåðèíà 
Êîñòÿíòèí³âíà, 21, íà óòðèì., 
óêð., 27.04.1933, íàáðÿê ëåãåí³â
Âåðòåëåöüêà Îëåêñàíäðà 
Ñåìåí³âíà, 1, ðîá³òí., óêð., 
01.06.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âåðõàºâ Ëåîí³ä íå âêàç., 3, 
íå âêàç., íå âêàç., 26.04.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Âåð÷åíêî Ë³ä³ÿ íå âêàç., 1 òèæ., 
íå âêàç., íå âêàç., 11.07.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Âåð÷åíêî Óñòèí³ÿ Ôåäîð³âíà, 
94, íà óòðèì., óêð., 20.09.1933, 
ñòàð³ñòü
Âåðøèíà Ãàïêà Ãíàò³âíà, 47, 
ðîá³òí., óêð., 21.07.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Âåðøëåñîâà ªâäîê³ÿ 
Éîñèô³âíà, 1, ñëóæá., óêð., 
24.09.1933, çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Âåðþò³íà Òàìàðà Âàñèë³âíà, 2, 
ðîá³òí., ðîñ., 03.10.1932, ñêàðëàòèíà
Âåñåëîâñüêà Â³ðà íå âêàç., 7, íà 
óòðèì., ðîñ., 15.12.1932, íàáðÿê 
ëåãåí³â
Âåñåëîâñüêà Íàä³ÿ  íå âêàç., 
2, íå âêàç., íå âêàç., 05.07.1933, 
êàòàð êèøîê
Âåñåëîâñüêà ²ÿ Âîëîäèìèð³âíà, 
1, ñëóæá., ðîñ., 12.09.1933, 
ôëåãìîíîçíà àíã³íà
Âºòðîâ Âëàäèñëàâ íå âêàç., 
1 ì., íå âêàç., íå âêàç., 07.10.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Âºòðîâ Ìèêîëà Àíäð³éîâè÷, 8, 
ðîá³òí., óêð., 05.06.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Âºòðîâ Ìèêîëà Ïðîêîïîâè÷, 
8 ì., ðîá³òí., óêð., 06.01.1933, 
ãîñòðèé åíòåðîêîë³ò
Âºòðîâà Íàä³ÿ Âàñèë³âíà, 
6 ì., ðîá³òí., óêð., 14.01.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âºòðîâà Í³íà íå âêàç., 2, íå 
âêàç., íå âêàç., 29.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âå÷åðíèé Àíàòîë³é íå âêàç., 
3 ì., íå âêàç., íå âêàç., 05.11.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Âå÷ïóòîâà Âàëåíòèíà Âàñèë³âíà, 
3 ì., ðîá³òí., óêð., 16.02.1933, 
òðàâìà ñå÷îâîãî ì³õóðà
Âèáå Îëåíà Ñåðã³¿âíà, 75, íå 
âêàç., í³ì., 27.03.1933, ñòàð³ñòü
Âèáå Åðíà (?), 1, íå âêàç., í³ì., 
08.06.1932, äèçåíòåð³ÿ
Âèáëîâ Ñòåïàí Ñåìåíîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 21.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âèçÿã³í Ìàòâ³é Ñòåïàíîâè÷, 
35, ðîá³òí., ðîñ., 18.11.1932, 
ïåðåîõîëîäæåííÿ ò³ëà
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Âèëüìîâñüêèé ²âàí ²âàíîâè÷, 
3, ðîá³òí., óêð., 05.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âèíè÷åíêî Ìèõàéëî 
Ñåìåíîâè÷, 32, ðîá³òí., óêð., 
27.07.1933, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Âèííèê Ëþáîâ Âîëîäèìèð³âíà, 
9 ì., ðîá³òí., óêð., 04.06.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Âèíîãðàäîâà Ïàðàñêîâ³ÿ 
Ìèêèò³âíà, 40, íà óòðèì., óêð., 
18.01.1932, êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Âèíòàê Ñåìåí ²ãíàòîâè÷, 57, 
ðîá³òí., óêð., 26.04.1933, ñåïñèñ
Âèíÿðñüêèé Ôåä³ð Ôåäîðîâè÷, 
4 ì., ðîá³òí., óêð., 02.07.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Âèðíåäóá ²âàí Îëåêñ³éîâè÷, 4 ì., 
ðîá³òí., óêð., 13.12.1931, íåâ³äîìà
Âèðíèäóá Ôåä³ð ²âàíîâè÷, 6 ì., 
ðîá³òí., óêð., 11.03.1932, íåâ³äîìà
Âèñîöüêà Äàð’ÿ íå âêàç., 
íå âêàç., íå âêàç., íå âêàç., 
07.09.1932, åíòåðèò
Âèñîöüêèé Àäîëüô Ãðèãîðîâè÷, 
2, ðîá³òí., óêð., 30.01.1933, ê³ð
Âèñî÷åíêî Ìèêîëà íå âêàç., 
1, íå âêàç., íå âêàç., 09.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Âèñî÷èí Âàëåíòèí Ãåîðã³éîâè÷, 
8 ì., ðîá³òí., ðîñ., 09.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âèñî÷èíà Òåòÿíà Êèðèë³âíà, 53, 
ðîá³òí., óêð., 28.11.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Âèñî÷èíà Ë³ä³ÿ Ðèâë³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 16.01.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â, ê³ð
Âèñòîðîïñüêà Êàòåðèíà 
Ëàâðåíò³¿âíà, 64, ðîá³òí., óêð., 
23.10.1933, ðàê ìàòêè
Âèñþòèíñüêèé Ìèêîëà 
Ìèêèòîâè÷, 86, ñëóæá., ðîñ., 
13.03.1933, ñòàð³ñòü
Âèòåðìàí Ë³ë³ Ëåîíàðä³âíà, 
7 ì., ðîá³òí., íå âêàç., 26.06.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Âèòêåíêî Ïàâëî ªâñåéîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 02.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âèõîäöåâ ²âàí Ñèäîðîâè÷, 
23, ³íâàë³ä, óêð., 11.01.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Âè÷èíèê Ìèõàéëî Ñåðã³éîâè÷, 
14, ðîá³òí., óêð., 20.05.1932, 
ïåðèòîí³ò
Âè÷èðêî Âàëåíòèíà Ôåäîð³âíà, 
10 ì., ðîá³òí., óêð., 27.06.1932, 
äèñïåïñ³ÿ
Âèøåì³ðñüêèé Âàëåíòèí 
Ðîáåðòîâè÷, 24 äí., ðîá³òí., 
á³ëîð., 25.06.1933, âðîäæåíà 
ñëàáê³ñòü

Âèøåì³ðñüêà Àôàíàñ³ÿ 
Ìèêîëà¿âíà, 71, ïåíñ³îí., óêð., 
05.09.1932, ïàðàë³÷, âèñíàæåííÿ
Âèøíÿ Âàñèëü Äåíèñîâè÷, 21, 
ðîá³òí., óêð., 08.12.1933, malacrio
Â³âäåíêî Òåòÿíà Êèðèë³âíà, 
17, ñåëÿíèí, óêð., 11.11.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Â³âäåíêî Þð³é íå âêàç., 2 òèæ., 
íå âêàç., íå âêàç., 18.11.1933, 
êàòàð êèøå÷íèêà
Â³çåðñüêèé Ìàêñèì Ïàâëîâè÷, 
22, áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 
05.11.1933, åíòåðîêîë³ò
Â³ç³ê Þë³ÿ íå âêàç., 2, íå âêàç., 
íå âêàç., 05.06.1933, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â, ê³ð
Â³ç³ð Ôåä³ð Ïåòðîâè÷, íå âêàç., 
ðîá³òí., óêð., 13.08.1933, åíòåðîêîë³ò
Â³éäå Ðîçà ßê³âíà, 1, ðîá³òí., 
í³ì., 04.04.1932, ê³ð
Â³êòåøìàºð Ìèêîëà 
Ìèõàéëîâè÷, 69, ñëóæá., ºâð., 
18.12.1932, çàïàëåííÿ íèðîê
Â³ëüÿìñüêà Ìàéÿ íå âêàç., 4 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 16.04.1933, 
êàòàð êèøîê
Â³ëÿöåð Ãàëèíà Àáðàì³âíà, 
12 äí., ñëóæá., ºâð., 09.09.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Â³íäººâ Âàëåíòèí Ôåäîðîâè÷, 
23, ðîá³òí., óêð., 02.11.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Âèííèê Ìàð³ÿ Ôîì³âíà, 
6 ì., ðîá³òí., óêð., 21.01.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âèíîãðàäîâà Íþðà íå âêàç., 3, 
íå âêàç., íå âêàç., 04.08.1933, ê³ð
Âèíîãðàäñüêà Ñóðà 
Ñîëîìîí³âíà, 68, ðîá³òí., ºâð., 
03.07.1932, ïîðîê ñåðöÿ
Âèíîêóðà Âàñèëü Îëåêñ³éîâè÷, 
57, ðîá³òí., íå âêàç., 29.09.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Âèíîêóðîâ ²ñàê 
Âîëîäèìèðîâè÷, 44, ñëóæá., 
ºâð., 01.01.1933, åìáîë³ÿ 
ëåãåíåâî¿ àðòåð³¿
Â³íòåð Ãîëüäà íå âêàç., 3 òèæ., 
íå âêàç., íå âêàç., 06.09.1933, 
âèñíàæåííÿ
Â³í÷åíêî Âàëåíòèíà 
Ìèêîëà¿âíà, 9, ðîá³òí., óêð., 
03.09.1932, îï³ê ò³ëà
Â³ðñüêèé ²âàí ßêîâè÷, 20, 
â’ÿçåíü, óêð., 25.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Â³ñëîõîâ Äìèòðî íå âêàç., 66, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 14.06.1933, 
ì³îêàðäèò
Â³òâèöüêà Òåòÿíà 
Îëåêñàíäð³âíà, 80, äîìîãîñï., 
óêð., 26.06.1932, ñòàð³ñòü

Â³òê³í Õà¿ì Ìàðêóñîâè÷, 2, 
ðîá³òí., ºâð., 17.11.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Â³òóëüñüêà Âàëåíòèíà 
Ñòåïàí³âíà, 1, ðîá³òí., ïîë., 
23.08.1933, äèòÿ÷à õîëåðà
Âèøíåâåöüêà Àëëà íå âêàç., 
3 ì., ñèðîòà, íå âêàç., 12.01.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âèøíåâåöüêèé Ìèõàéëî 
Ôåäîðîâè÷, 39, ñëóæá., ðîñ., 
03.05.1933, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Âèøíåâåöüêèé Þõèì 
Ñàâåë³éîâè÷, 68, ñëóæá., ºâð., 
05.01.1933, àðòåð³îñêëåðîç, 
ì³îêàðäèò, óðåì³ÿ
Âèøíåâñüêà Ë³ä³ÿ ²âàí³âíà, 
29, ðîá³òí., óêð., 08.11.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Âèøíåâñüêèé ªâãåí íå âêàç., 
1, íå âêàç., íå âêàç., 05.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Âèøíåâñüêèé ²âàí 
Êîñòÿíòèíîâè÷, 55, ñëóæá., óêð., 
17.12.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âèøíåâñüêèé Ìèòüêî 
Éîñèïîâè÷, 70, ðîá³òí., ðîñ., 
16.09.1932, ñòàðå÷èé ìàðàçì
Âëàäóíîâ ²âàí (?), 35, â’ÿçåíü, 
óêð., 18.03.1933, âèñíàæåííÿ, 
ñëàáê³ñòü ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Âëàñåíêî Âàëåíòèíà íå âêàç., 
1, ðîá³òí., óêð., 09.05.1933, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Âëàñåíêî Ìèêîëà Ñòåïàíîâè÷, 
6 ì., íå âêàç., íå âêàç., 23.06.1933, 
ãðèï
Âëàñåíêî Îëåêñ³é ²âàíîâè÷, 
57, ðîá³òí., ðîñ., 19.07.1932, 
òóáåðêóëüîç
Âëàñåíêî Ïð³ñüêà Ïàíòåë³¿âíà, 
86, íà óòðèì., óêð., 28.12.1932, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Âëàñåíêî Ñåðã³é Ñåìåíîâè÷, 59, 
ðîá³òí., óêð., 11.10.1933, ñåðöåâà 
ñëàáê³ñòü
Âëàñîâ Âàëåíòèí Õîìè÷, 6 ì., 
ðîá³òí., óêð., 10.07.1932, ìåí³íã³ò
Âëàñîâ Âîëîäèìèð Òèõîíîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 24.07.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Âëàñîâ Âîëîäèìèð Ôåäîðîâè÷, 
6 ì., ðîá³òí., ðîñ., 21.05.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Âëàñîâ ªâãåí³é Ôåäîðîâè÷, 
7 ì., ðîá³òí., óêð., 29.05.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Âëàñîâ ªãîð Ãàâðèëîâè÷, 53, 
ðîá³òí., óêð., 29.04.1933, âèðàçêà 
øëóíêà
Âëàñîâ Ïåòðî Ìèêèòîâè÷, 45 
äí., ñëóæá., íå âêàç., 13.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
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Âëàñîâ Ôåîäîñ³é Ãàâðèëîâè÷, 
57, ðîá³òí., óêð., 11.11.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âëàñîâà Ãàííà Ìèêèò³âíà, 2, 
ðîá³òí., óêð., 10.08.1932, ïðîíîñ
Âëàñîâà Ãàííà Ôåäîð³âíà, 
71, ðîá³òí., ðîñ., 30.11.1933, 
âèñíàæåííÿ 
Âëàñîâà Ãàïêà Ãíàò³âíà, 48, 
íà óòðèì., óêð., 19.10.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âëàñîâà ßâäîõà Ìèêîëà¿âíà, 
12, íå âêàç., ðîñ., 21.03.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Âëàñþê Íàä³ÿ Ïåòð³âíà, 2 ì., 
ðîá³òí., óêð., 23.05.1933, êàòàð 
êèøîê
Âîáëèí Âîëîäèìèð íå âêàç., 
4 ì., ðîá³òí., óêð., 21.06.1932, 
ïðîíîñ
Âîâê Ãàííà ²âàí³âíà, 5, ðîá³òí., 
óêð., 04.06.1933, ìåí³íã³ò
Âîâê Äìèòðî ßâäîêèìîâè÷, 
36, ñëóæá., óêð., 02.06.1932, 
àïîïëåêñ³ÿ ìîçêó
Âîâê Ëåîí³ä Àíäð³éîâè÷, 
10, ñëóæá., óêð., 29.06.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Âîâê Íàñòÿ Ñåðã³¿âíà, 3, ðîá³òí., 
óêð., 30.10.1932, çàïàëåííÿ êèøîê
Âîâê Ïàâëî Ñòåïàíîâè÷, 6, 
ðîá³òí., óêð., 15.06.1932, ïîòðàïèâ 
ï³ä ïî¿çä
Âîâ÷åíêî Àíàòîë³é Äåíèñîâè÷, 
2, ðîá³òí., óêð., 20.09.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âîâ÷åíêî Êàòåðèíà ²âàí³âíà, 10, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 19.09.1933, 
àâ³òàì³íîç
Âîâ÷åíêî ßâäîõà íå âêàç., 
19, ðîá³òí., óêð., 02.07.1932, 
òóáåðêóëüîç
Âîãåíèê Ìàð³ÿ Çàõàð³âíà, 21, 
ðîá³òí., óêð., 01.09.1933, çàíåïàä 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Âîäíà Îëüãà íå âêàç., 8 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 07.10.1932, 
âèñíàæåííÿ
Âîäîëàç Îëåêñàíäðà 
Âàñèë³âíà, 1 ì., ðîá³òí., óêð., 
28.03.1932, ï³ºì³ÿ
Âîäîï'ÿí Âàðâàðà ²âàí³âíà, 68, 
íà óòðèì., óêð., 15.10.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Âîäîï'ÿíîâ Àíäð³é Ìèêèòîâè÷, 
47, ñëóæá., óêð., 18.11.1933, 
âèñèïíèé òèô
Âîäîï'ÿíîâà Ìàð³ÿ Äìèòð³âíà, 
23, ðîá³òí., óêð., 09.09.1932, 
ïåðèòîí³ò
Âîäÿíèöüêèé Äàíèëî 
Äåìèäîâè÷, 32, ðîá³òí., óêð., 
28.04.1933, âèðàçêà øëóíêà

Âîäÿíèöüêèé Àíàòîë³é 
Äàíèëîâè÷, 5 ì., ðîá³òí., óêð., 
26.08.1933, êèøêîâà ³íòîêñèêàö³ÿ
Âîçíåñåíñüêèé Ïåòðî íå âêàç., 
2, íå âêàç., íå âêàç., 10.03.1933, 
åíòåðèò
Âîéêîâ ²âàí íå âêàç., 29, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 04.07.1933, 
àâ³òàì³íîç
Âîéëåõîâñüêà Îëåíà 
Ôðàíö³âíà, 4 ì., ðîá³òí., óêð., 
28.04.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âîéòåíêî ²âàí Äàíèëîâè÷, 
53, ðîá³òí., óêð., 10.07.1933, 
íåùàñíèé âèïàäîê (âáèòî) 
Âîëåâè÷ Ë³íà íå âêàç., 6 ì., íå 
âêàç., íå âêàç., 27.07.1933, êàòàð 
êèøîê
Âîëèê Êàòåðèíà Ãðèãîð³âíà, 
50, íà óòðèì., óêð., 02.09.1933, 
íåâ³äîìà
Âîëèíñüêà Îëüãà íå âêàç., 3, 
íå âêàç., íå âêàç., 23.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Âîëèê Ïåòðî Íèêîëîâè÷, 3, íå 
âêàç., óêð., 13.04.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Âîëêîâ Àíäð³é Ìàðêîâè÷, 27, 
ðîá³òí., óêð., 26.04.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Âîëêîâ Â³êòîð Ñòåïàíîâè÷, 2, 
ðîá³òí., óêð., 23.04.1933, çàíåïàä 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Âîëêîâ Ìàòâ³é ²âàíîâè÷, 47, 
êîëãîñïí., óêð., 15.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â òà âîäÿíêà 
÷åðåâà
Âîëêîâ Ìèõàéëî Ïåòðîâè÷, 
9, ðîá³òí., óêð., 08.08.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Âîëêîâ Ïåòðî Ïàíàñîâè÷, 48, 
ðîá³òí., óêð., 02.06.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Âîëêîâà Ãàííà Âîëîäèìèð., 
10 ì., ñëóæá., óêð., 01.10.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âîëêîâà Ë³ä³ÿ Êîñò³âíà, 7 äí., 
ðîá³òí., ÷óâàø, 27.06.1932, íå 
âêàç.
Âîëêîâà Í³íà Ïåòð³âíà, 2 
äí., ðîá³òí., óêð., 12.11.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Âîëêîâà Îëüãà Äåìèä³âíà, 40, 
ðîá³òí., óêð., 10.03.1933, ñòàð³ñòü
Âîëêîâà Ïàëàæêà Ãåðàñèì³âíà, 
69, íå âêàç., ðîñ., 10.04.1932, 
ïîðîê ñåðöÿ
Âîëêîâà Ïàðàñêà ²âàí³âíà, 85, íà 
óòðèì., óêð., 30.04.1933, âîäÿíêà 
íà ´ðóíò³ äåêîìïåíñàö³¿ 
Âîëêîâà ßâäîõà Ãîðä³¿âíà, 65, 
ñëóæá., óêð., 22.12.1933, õâîðîáà 
ïå÷³íêè

Âîëêîãîí Îðèíà Ñåìåí³âíà, 49, 
äîìîãîñï., óêð., 04.08.1932, ðàê 
øëóíêà
Âîëîáîºâ Ìèõàéëî Çàõàðîâè÷, 
56, ðîá³òí., óêð., 05.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âîëîáóºâ Ãðèöüêî 
ªðìîëàéîâè÷, 21, ðîá³òí., óêð., 
09.10.1933, íå âêàç.
Âîëîáóºâ Ïåòðî Âàñèëüîâè÷, 
4 ì., ðîá³òí., ðîñ., 24.09.1933, 
ïðîíîñ
Âîëîáóºâ Ìèêîëà Ãðèãîðîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 04.04.1933, ãðèï
Âîëîáóºâ Ìèêîëà Ìàêñèìîâè÷, 
38, ðîá³òí., ðîñ., 13.04.1933, 
àâ³òîì³íîç
Âîëîâ³ê ßê³â-Ìèõà¿ë 
Çàëìàíîâè÷, 45, ñëóæá., ºâð., 
10.11.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âîëîâîäåíêî ²âàí Àðòåìîâè÷, 
27, ñåëÿíèí, â’ÿçåíü, óêð., 
07.08.1933, çàãàëüíå âèñíàæåííÿ
Âîëîäüêîâà Ìàð³ÿ Òåðåíò³¿âíà, 
3, ðîá³òí., íå âêàç., 30.07.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Âîëîïíîâè÷ Ïåòðî Ïåòðîâè÷, 
11 ì., ðîá³òí., ðîñ., 15.07.1932, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Âîëîñîâà Ìàð³ÿ íå âêàç., 2, íå 
âêàç., íå âêàç., 21.02.1933, êàòàð 
êèøîê
Âîëîøèí Äàíèëî ²âàíîâè÷, 49, 
ðîá³òí., óêð., 08.03.1933, íåâ³äîìà
Âîëîøèí Ñòåïàí Äàíèëîâè÷, 4, 
ñëóæá., óêð., 04.11.1933, ä³àðåÿ
Âîëîøèíà Òàìàðà Ñåìåí³âíà, 
17 äí., ðîá³òí., óêð., 21.09.1932, 
âðîäæåíà êâîë³ñòü
Âîëîøèí Ôåäîñ³é Ñåìåíîâè÷, 
23, ñåëÿíèí, â’ÿçåíü, óêð., 
07.08.1933, âèñíàæåííÿ
Âîëîøèíà Í³íà íå âêàç., 2 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 23.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âîëîøèíîâà Ìîòðÿ Òèìîô³¿âíà, 
80, ðîá³òí., óêð., 25.08.1932, 
ñòàð³ñòü
Âîëîøèíîâñüêà Âàëåíòèíà 
Îëåêñàíäð³âíà, 1, ðîá³òí.,  
óêð., 08.05.1933, æèòòºâà 
ñëàáê³ñòü
Âîëîøêèíà Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 50, 
ñëóæá., óêð., 29.10.1933, æîâòóõà
Âîëîøêî Ñåðàôèìà Þõèì³âíà, 
13, íà óòðèì., óêð., 19.01.1933, 
÷åðåâíèé òèô
Âîë÷àíñüêèé Âîëîäèìèð 
Âîëîäèìèðîâè÷, 2, ðîá³òí., 
óêð., 10.04.1933, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Âîë÷åíêî Ñàøà íå âêàç., 3, íå 
âêàç., íå âêàç., 11.08.1933, ê³ð
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Âîë÷èíà Òàìàðà íå âêàç., 5 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 22.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âîëüíàÿ Ðàäà íå âêàç., 1, íà 
óòðèì., íå âêàç., 10.11.1932, êàòàð 
êèøîê
Âîëüíèé Ê³ì íå âêàç., 4 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 16.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Âîëüñüêèé Ñòàí³ñëàâ 
Ñòàí³ñëàâîâè÷, 80, íà óòðèì., 
ðîñ., 23.11.1932, ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Âîðîáéîâ ²âàí Äìèòðîâè÷, 55, 
ðîá³òí., óêð., 21.08.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Âîðîáéîâà Ìàð³ÿ Àáðàì³âíà, 
1 ì., ðîá³òí., ðîñ., 25.06.1932, 
äèñïåïñ³ÿ
Âîðîáéîâà Ìàð³ÿ íå âêàç., 4 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 21.05.1932, íå 
âêàç.
Âîðîáéîâà Ìàð³ÿ Ïàâë³âíà, 53, 
³íâàë³ä, óêð., 22.12.1932, íàáðÿê 
ëåãåí³â, ðàê õðåáòà
Âîðîáéîâà Ìàéÿ Ïàâë³âíà, 
5 ì., ñëóæá., óêð., 12.08.1933, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Âîðîáéîâà Îëåêñàíäðà 
Ïðîêîï³âíà, 59, ðîá³òí., óêð., 
30.08.1933, ïîðîê ñåðöÿ
Âîðîáêàëî Ìàð³ÿ Ôåäîð³âíà, 
60, íà óòðèì., óêð., 14.06.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Âîðîáéîâ Ñåìåí íå âêàç., 2, 
íå âêàç., íå âêàç., 27.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Âîðîí Ãðèöüêî Ìàðêîâè÷, 
26, ñëóæá., ºâð., 13.03.1933, 
òóáåðêóëüîç
Âîðîíà Âîëîäèìèð 
Ìèêîëàéîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
07.08.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â 
ï³ñëÿ êîðó
Âîðîíà Ìàð³ÿ Àíäð³¿âíà, 1, 
ðîá³òí., óêð., 06.09.1933, êîë³ò
Âîðîíè÷ Êàòåðèíà Ôåäîð³âíà, 
2, ðîá³òí., óêð., 08.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â, êðèâàâèé 
ïðîíîñ
Âîðîíè÷ Ôåä³ð Ôåäîðîâè÷, 41, 
ðîá³òí., óêð., 24.03.1932, õâîðîáà
Âîðîíêèí Ëàð³îí Éîñèïîâè÷, 
74, ðîá³òí., óêð., 24.04.1933, 
ì³îêàðäèò
Âîðîíêîâ ²âàí Ìèêîëàéîâè÷, 
5, ñëóæá., ðîñ., 20.08.1933, ê³ð, 
ïíåâìîí³ÿ, êîë³ò
Âîðîíêîâà Ôëîðà Ìèêîëà¿âíà, 
2, ðîá³òí., ðîñ., 07.08.1933, 
òóáåðêóëüîçíèé ïåðèòîí³ò
Âîðîíîâ Êóçüìà Íèêèôèðîâè÷, 
50, ðîá³òí., óêð., 18.05.1933, 
âèñíàæåííÿ

Âîðîíîâñüêèé ªâãåí íå âêàç., 
3 ì., íå âêàç., íå âêàç., 18.03.1933, 
ñåïñèñ
Âîðîíîé Ìàêñèì Ïèëèïîâè÷, 
36, â’ÿçåíü, óêð., 23.02.1933, 
òóáåðêóëüîç, âèñíàæåííÿ
Âîðîíöîâ Àíàòîë³é 
Ìèõàéëîâè÷, 8 ì., ðîá³òí., ðîñ., 
09.06.1933, ê³ð, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âîðîíöîâ Ïàâëî Îëåêñ³éîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 09.07.1933, ê³ð
Âîðîòåíêî ²âàí Àíäð³éîâè÷, 
30, íå âêàç., íå âêàç., 30.06.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Âîðîòíèêîâà Âàðêà Ìèêèò³âíà, 
78, ðîá³òí., óêð., 19.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Âîðîøêî Îëåêñ³é ²âàíîâè÷, 
21, ðîá³òí., íå âêàç., 03.04.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Âîðîøíèí ªâãåí³é Ïàâëîâè÷, 1, 
ðîá³òí., íå âêàç., 09.08.1933, ê³ð
Âîñèíà Í³íà Ìèêèò³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 22.07.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â ³ êîë³ò
Âðàä³í Þõèì Ïåòðîâè÷, 51, ðîá³òí., 
óêð., 28.07.1933, âèñèïíèé òèô
Âñòîøê³í Àíäð³é Ôåäîðîâè÷, 
65, ñëóæá., íå âêàç., 03.06.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Âóëêåð ¯âãà Íàòàí³âíà, 28, 
ðîá³òí., ºâð., 22.10.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Âóñüêîâ Â³êòîð Âîëüäåìàðîâè÷, 
3, ñëóæá., óêð., 08.05.1933, 
êðóïîçíå çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âèñåòîâíèé Ïèëèï Âàñèëüîâè÷, 
78, ðîá³òí., óêð., 05.07.1933, 
ñòàð³ñòü
Â'þíåíêî Ëàð³îí 
Ëàâðåíò³éîâè÷, 75, íà óòðèì., 
óêð., 22.08.1932, ïåðåëîì îñíîâè 
÷åðåïà 
Â'þíèíîâ Îëåêñàíäð ßêîâè÷, 
8 ì., ðîá³òí., óêð., 22.07.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Âÿçíºâ Ìèõàéëî íå âêàç., 1 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 16.09.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Âÿò÷èí³í Îëåêñàíäð 
Ñòåïàíîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
23.09.1932, ³íòîêñèêàö³ÿ
Ãàáåëêî Ïàíàñ Ìèêîëàéîâè÷, 
29, ðîá³òí., óêð., 27.05.1933, 
òóáåðêóëüîç ãîðòàí³
Ãàáåíêî Ìàð³ÿ Ñåðã³¿âíà, 47, 
ðîá³òí., óêð., 08.02.1933, ðàê ìàòêè
Ãàâîðêîâ Æîðæ íå âêàç., 
1, ðîá³òí., óêð., 04.07.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Ãàâðèëþê Ë³ä³ÿ Ãðèãîð³âíà, 
7 ì., ðîá³òí., óêð., 03.04.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê

Ãàâðèëåíêî Áîðèñ Ñåìåíîâè÷, 
10 ì., ðîá³òí., óêð., 11.09.1933, 
ãåìîðî¿äàëüíèé êîë³ò
Ãàâðèëåíêî ¯âãà Êàðï³âíà, 2, 
ðîá³òí., óêð., 30.06.1932, äèçåíòåð³ÿ
Ãàâðèëåíêî Ìàð³ÿ 
Îëåêñàíäð³âíà, 30, íà óòðèì., 
óêð., 20.12.1932, ÷åðåâíèé òèô
Ãàâðèëåíêî Îëåêñ³é 
Ðàäèâîíîâè÷, 38, ðîá³òí., óêð., 
26.12.1932, çàïàëåííÿ î÷åðåâèíè
Ãàâðèëîâ Ãðèöüêî 
Âîëîäèìèðîâè÷, 4, ðîá³òí., óêð., 
09.10.1933, çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ãàâðèê Äìèòðî ²âàíîâè÷, 
23, êóñòàð,ðîñ., 20.04.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ãàâðèëåíêî Ôåä³ð Íàóìîâè÷, 
20, ðîá³òí., óêð., 18.05.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ãàâðèëîâ Ïèëèï Òðîõèìîâè÷, 
63, ðîá³òí., ðîñ., 06.08.1933, 
ì³îêàðäèò
Ãàâðèëîâà Øóðà íå âêàç., 1, íå 
âêàç., íå âêàç., 30.06.1933, ê³ð
Ãàâðèëîâè÷ Îëåêñàíäðà 
Ãðèãîð³âíà, 47, íà óòðèì., ðîñ., 
28.03.1933, ïîðîê ñåðöÿ
Ãàâðèø Âàëåíòèíà íå âêàç., 
1 ì., íå âêàç., íå âêàç., 08.08.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ãàâðþê Ãàâðèëî Àíòîíîâè÷, 24, 
ðîá³òí., óêð., 30.05.1933, àíã³íà
Ãàãîñ Â³êòîð Éîñèïîâè÷, 1, 
ðîá³òí., ëèò 06.07.1932, ïðîíîñ
Ãàºíêî Ëþáîâ íå âêàç., 
1, ðîá³òí., óêð., 24.10.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãàé Â³êòîð Ñåðã³éîâè÷, 8 ì., 
ðîá³òí., óêð., 08.04.1933, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Ãàéâîðîíñüêà Íàòàëêà 
Ïàâë³âíà, 15, ðîá³òí., óêð., 
03.11.1933, çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ãàéäàºâà Í³íà íå âêàç., 2 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 27.07.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ãàéäàé Âàðâàðà Ñòåïàí³âíà, 
44, íà óòðèì., óêð., 20.01.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ãàéäàìàêà Ìàð³ÿ íå âêàç., 3, 
íå âêàç., íå âêàç., 28.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãàéäàìàêà Ìàéÿ Êëèìåíò³¿âíà, 
2, ñëóæá., óêð., 09.12.1932, ê³ð
Ãàéäàø Êàëåíèê Òèìîô³éîâè÷, 
44, ðîá³òí., óêð., 23.02.1933, 
ñåðöåâà ä³ÿëüí³ñòü
Ãàéäàø Ëóêåð³ÿ Îëåêñ., 78, íå 
âêàç., óêð., 27.08.1932, ïîðîê ñåðöÿ
Ãàéäàø Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷, 
10 ì., ðîá³òí., óêð., 15.09.1932, íå 
âêàç.
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Ãàéäàø Ïàðàñêà ²ëë³âíà, 
23, ³íâàë³ä, óêð., 09.02.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ãàéäàø Ïåòðî Êàë³í., 1, ðîá³òí., 
óêð., 09.02.1932, áðîíõ³ò
Ãàéäóê Àíàòîë³é Ïåòðîâè÷, 
2, ðîá³òí., óêð., 29.07.1932, 
çàïàëåííÿ î÷åðåâèíè
Ãàéäóê Ìèêîëà Ôåäîðîâè÷, 1, 
ðîá³òí., óêð., 06.07.1932, á³ãóíêà
Ãàéäóêîâ Äìèòðî 
Àôàíàñ³éîâè÷, 78, ðîá³òí., óêð., 
17.03.1933, ïîñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ 
ä³ÿëüíîñò³
Ãàéäóêîâè÷ Ñåìåí Ìóñ³éîâè÷, 
1, ðîá³òí., ºâð., 23.09.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ãàé÷óê Ôåä³ð Êîñòÿíòèíîâè÷, 
52, ðîá³òí., óêð., 23.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãàê Â³êòîð íå âêàç., 2 ì., ñëóæá., 
óêð., 24.09.1932, çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ãàê Âîëîäèìèð Ìèõàéëîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 13.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãàëàé Àíàòîë³é ²âàíîâè÷, 
2, ðîá³òí., óêð., 27.04.1932, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ãàëàøîâà Íàä³ÿ Ãðèãîð³âíà, 20, 
ñëóæá., ðîñ., 24.05.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Ãàëäà Îëüãà ²âàí³âíà, 5, ðîá³òí., 
óêð., îòðóºííÿ
Ãàëåäíè÷óê Ãðèöüêî Ñàâè÷, 
21, â’ÿçåíü, óêð., 21.01.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â, ïîðîê 
Ãàëåíêî ²âàí íå âêàç., 1, íå âêàç., 
íå âêàç., 17.05.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Ãàëåíêî íå âêàç., íå âêàç., 1, íå 
âêàç., íå âêàç., 06.08.1933, ê³ð - 
îáêëàä (àíã³íà)
Ãàëèçäðÿ Îëåêñàíäðà 
Êîñòÿíòèí³âíà, 7, ðîá³òí., óêð., 
14.05.1933, êðèâàâèé ïðîíîñ
Ãàëèíê³í ²ñàê Ìàðêîâè÷, 
41, ðîá³òí., ºâð., 14.02.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ãàëèöüêà Ïð³ñüêà Ìèêîëà¿âíà, 
50, ðîá³òí., ðîñ., 05.06.1933, 
ì³îêàðäèò, ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ãàëê³íà Ïàðàñêà Ôåäîð³âíà, 58, 
ðîá³òí., ðîñ., 31.07.1933, ïàðàë³÷ 
ë³âî¿ ïîëîâèíè ò³ëà
Ãàëóøêà ²âàí Äåíèñîâè÷, 12, 
ðîá³òí., íå âêàç., 22.06.1933, 
òèô
Ãàëóøêà ßðèíà íå âêàç., 50, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 03.08.1933, 
àâ³òàì³íîç
Ãàëóøêîâ Ãåííàä³é 
Îëåêñàíäðîâè÷, 2, ðîá³òí., ðîñ., 
20.09.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Ãàëü÷àíñüêèé Ãðèãîð³é 
²âàíîâè÷, 24, â’ÿçåíü, óêð., 
23.06.1933, åíòåðîêîë³ò
Ãàëü÷åíêî Ãàííà ²âàí³âíà, 
5, ðîá³òí., óêð., 25.02.1932, 
åíòåðîêîë³ò
Ãàëü÷åíêî Ãðèãîð³é íå âêàç., 
1, íå âêàç., íå âêàç., 29.04.1933, 
çàïàëåííÿ òîâñòî¿ êèøêè
Ãàëü÷èíñüêèé Ëåîíò³é 
Äàíèëîâè÷, 78, ñåëÿíèí, óêð., 
26.08.1933, åíòåðîêîë³ò
Ãàìáóðã Ìàéÿ Ìàðäíîâ., 47, 
ðîá³òí., óêð., 10.02.1933, ì³îêàðäèò
Ãàìì ªëèçàâåòà Àáðàì³âíà, 73, 
íå âêàç., í³ì., 01.03.1932, ïàðàë³÷, 
ñòàð³ñòü
Ãàìì ²âàí ßêîâè÷, 2, ñëóæá., í³ì., 
13.08.1932, øëóíêîâî-êèøêîâèé 
êàòàð
Ãàìì Ìàðò³í Ìàðò³íîâè÷, 23 äí., 
ñëóæá., í³ì., 12.11.1933, æèòòºâà 
ñëàáê³ñòü
Ãàí Âîëüäåìàð ªâãåíîâè÷, 
2, ðîá³òí., í³ì., 11.06.1933, 
àíãë³éñüêà õâîðîáà
Ãàíäåð ªâãåí³é ²âàíîâè÷, 44, 
ðîá³òí., óêð., 26.05.1932, ñàðêîìà
Ãàíæà ²âàí Êîñòüîâè÷, 1 ì., 
ðîá³òí., óêð., 07.01.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ãàíæà Ñ³ëüâåñòð Íàçàðîâè÷, 49, 
ðîá³òí., óêð., 16.02.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ãàíçà Ïàðàñêà íå âêàç., 33, 
ðîá³òí., íå âêàç., 26.11.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ãàíçàíîâñüêèé Âîëîäèìèð 
Îëåêñàíäðîâè÷, 6 ì., ñëóæá., 
óêð., 20.07.1932, êîíâóëüñ³¿
Ãàíçèíà Àíòîí³íà Àíäð³¿âíà, 1, 
ðîá³òí., ðîñ., 02.01.1932, äèôòåð³ÿ
Ãàíèçäðÿ Ìèêîëà Òèìîô³éîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 23.07.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãàíè÷ Àíòîí Âàñèëüîâè÷, 70, 
ðîá³òí., íå âêàç., 22.06.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Ãàíê Ìèêîëà ßêîâè÷, 1 ì., 
êîëãîñïí., í³ì., 05.04.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ãàíí Êàòåðèíà Ìèêîëà¿âíà, 60, 
íå âêàç., í³ì., 06.07.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ãàííîøåíêî Ìàð³ÿ Êàëèí³âíà, 
58, ðîá³òí., óêð., 15.12.1933, 
íåðîçá.
Ãàíîøåíêî Âàñèëü Âàñèëüîâè÷, 
7, ðîá³òí., óêð., 07.11.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ãàíîøåíêî Ãàëèíà Ñòåïàí³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 18.08.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà

Ãàíîøåíêî ßê³â Ñòåïàíîâè÷, 
24, ðîá³òí., óêð., 11.02.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ãàíþê Ìàðèíà Àíäð³¿âíà, 38, 
íà óòðèì., óêð., 14.10.1933, ðàê 
øëóíêà
Ãàïîíåíêî ²âàí ²âàíîâè÷, 
11 ì., ðîá³òí., óêð., 10.08.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ãàïîíåíêî Êàòåðèíà ßê³âíà, 
23, ðîá³òí., óêð., 21.10.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ãàïîíîâ Ãðèãîð³é ßêîâè÷, 73, 
ðîá³òí., óêð., 18.03.1933, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Ãàïîíîâ ªôèì Ìèõàéëîâè÷, 33, 
ðîá³òí., óêð., 08.12.1933, òèô
Ãàïîíîâ Ìèêîëà ßêîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 09.01.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãàïîíîâ ßê³â Ïèëèïîâè÷, 24, 
ðîá³òí., óêð., 21.12.1932, ïåðåëîì 
îñíîâè ÷åðåïà
Ãàðà Â³ðà Ìèêîëà¿âíà, 3, íå âêàç., 
óêð., 01.02.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãàðáàíîâà Ðà¿ñà Âàñèë³âíà, 
11 ì., íå âêàç., ðîñ., 11.03.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãàðáóçîâà Ëþáîâ ²âàí³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 21.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãàðáóçîâà Ìîòðÿ Òðîõèì³âíà, 
23, ðîá³òí., íå âêàç., 04.07.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ãàðãîâñüêèé Â³êòîð Ãðèãîðîâè÷, 
10 ì., ðîá³òí., óêð., 23.09.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ãàð³ë³íà Í³íà íå âêàç., 2, íå âêàç., 
íå âêàç., 01.07.1933, âèñíàæåííÿ
Ãàðêàëåíêî Ïàëàæêà Äàíèë³âíà, 
40, ñëóæá., óêð., 29.10.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ãàðêîâåíêî Ìèêîëà 
Àðñåí³éîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
28.06.1932, ïðîíîñ
Ãàðêóíîâà Âàëåíòèíà 
Ïèìîí³âíà, 1, ðîá³òí., óêð., 
16.07.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãàðêóòà Ãíàò Îëåêñ³éîâè÷, 65, 
ðîá³òí., óêð., 11.03.1933, õâîðîáà 
ñåðöÿ
Ãàðêóøà Ãàëèíà íå âêàç., 7 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 12.10.1932, 
âèñíàæåííÿ
Ãàðêóøà Ãðèãîð³é Ñåìåíîâè÷, 
32, ðîá³òí., óêð., 26.10.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Ãàðêóøà Ãðèöüêî íå âêàç., 14, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 05.06.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Ãàðêóøà Ìàð³ÿ Êîñòÿíòèí³âíà, 
7, ðîá³òí., íå âêàç., 29.06.1933, 
ïîòðàïèëà ï³ä  ïî¿çä
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Ãàðêóøà Ìèêîëà Äìèòðîâè÷, 9 ì., 
ðîá³òí., óêð., 18.12.1932, åï³ëåïñ³ÿ
Ãàðêóøà Ïàëàæêà ²âàí³âíà, 70, 
íà óòðèì., óêð., 28.01.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ãàðêóøà Òåðåíò³é Ìåôîä³éîâè÷, 
75, ðîá³òí., óêð., 21.03.1933, 
çàíåïàä ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ãàðêóøà Ôåä³ð Àíòîíîâè÷, 
36, ðîá³òí., íå âêàç., 04.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãàðêóøà Ïèëèï Àôàíàñ³éîâè÷, 
47, ðîá³òí., óêð., 30.03.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Ãàðêóøåíêî Ëàð³îí Âàñèëüîâè÷, 
56, ðîá³òí., óêð., 10.07.1933, 
çàíåïàä ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ãàðìàê Îëåêñ³é íå âêàç., 
5 ì., ðîá³òí., óêð., 30.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãàðìàø Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 78, íà 
óòðèì., óêð., 25.03.1933, ñòàð³ñòü
Ãàðìàø Îëüãà Éîñèï³âíà, 23, 
ðîá³òí., óêð., 22.07.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Ãàðìàø Ñàâåë³é Ñàâåë³éîâè÷, 
63, ³íâàë³ä, óêð., 25.10.1932, 
ì³îêàðäèò, çàõâîðþâàííÿ 
Ãàðóëüêî Ïàâëî íå âêàç., 3, íå 
âêàç., íå âêàç., 26.05.1933, ê³ð, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãàðøèëîâ ßê³â íå âêàç., 1, 
íå âêàç., íå âêàç., 13.09.1933, 
äèñïåïñ³ÿ
Ãàðüêàâåíêî Ãàííà Äàâèä³âíà, 
6, ðîá³òí., óêð., 25.09.1932, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ãàóòÿí ²âàí íå âêàç., 67, ðîá³òí., 
íå âêàç., 01.07.1933, ì³îêàðäèò, 
àðòåð³îñêëåðîç
Ãàöóëÿ Êàëåíèê Òðèôîíîâè÷, 
58, íà óòðèì., óêð., 22.12.1933, 
õðîí³÷íå çàïàëåííÿ 
Ãàøåíêî Àíÿ Àíäð³¿âíà, 
4, ðîá³òí., óêð., 21.11.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãâîçäåöüêèé Âîëîäèìèð 
Ôåäîñ³éîâè÷, 1, ðîá³òí., ðîñ., 
22.06.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãâîçäåöüêèé ²âàí Âàñèëüîâè÷, 
52, â’ÿçåíü, íå âêàç., 13.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãâîçäü ²ëþøà íå âêàç., 1, íå 
âêàç., íå âêàç., 25.03.1933, ãðèï
Ãâîçäþê Ãðèöüêî ²âàíîâè÷, 
42, ðîá³òí., ðîñ., 01.05.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â, ì³îêàðäèò
Ãåäà Òðîõèì Îìåëüêîâè÷, 47, 
â’ÿçåíü, óêð., 12.12.1932, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ, àðòåð³îñêëåðîç
Ãååö(?) Ïåòðî Íèêèôîðîâè÷, 
50, ðîá³òí., óêð., 02.07.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â

Ãåéí Ãðèøà íå âêàç., 3 òèæ., 
íå âêàç., íå âêàç., 26.10.1932, 
âèñíàæåííÿ
Ãåéñìàí Îíèñèì Éîñèïîâè÷, 
43, ðîá³òí., ºâð., 03.06.1932, áîë³ 
â ïå÷³íö³
Ãåëà Áîðèñ Ïàðôîðîâè÷, 2, íå 
âêàç., óêð., 29.02.1932, äèçåíòåð³ÿ
Ãåëåâåðÿ Âóñòÿ Ãðèãîð³âíà, 
70, ðîá³òí., óêð., 23.08.1933, 
äèñòðîô³ÿ, ïåëàãðà
Ãåëåâåðÿ Îëåêñàíäð Êàðïîâè÷, 
75, íå âêàç., íå âêàç., 01.10.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ãåëèõ ²ëàð³îí ßêîâè÷, 60, ðîá³òí., 
óêð., 06.04.1933, åíòåðîêîë³ò
Ãåëüìàí ²âàí Õðèñòèÿíîâè÷, 46, 
ðîá³òí., í³ì., 20.05.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ãåëüôàíä Áðàíÿ Ìàðê³âíà, 
85, íà óòðèì., ºâð., 14.07.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ãåìåëü(?) Ôåä³ð Äàíèëîâè÷, 32, 
ðîá³òí., í³ì., 15.04.1933, êðóïîçíå 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãåíäëåð Áðîíÿ íå âêàç., 2 òèæ., 
íå âêàç., íå âêàç., 08.04.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ãåíð³õîâ Ìèêîëà Ïàâëîâè÷, 
8, áåçðîá³òí., óêð., 28.02.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ãåðàíüºâà Ðà¿ñà íå âêàç., 8 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 27.06.1933, ê³ð
Ãåðàñèìåíêî Äìèòðî 
²ëàð³îíîâè÷, 66, ðîá³òí., ðîñ., 
29.05.1933, òèô
Ãåðàñèìåíêî Îëåêñàíäðà 
Ïåòð³âíà, 1, ðîá³òí., óêð., 
19.06.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãåðàñèìåíêî Ïàðàñêà íå âêàç., 
27, íå âêàç., íå âêàç., 12.07.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ãåðàñèìåíêî Òåòÿíà Êóçüì³âíà, 
49, íà óòðèì., óêð., 09.09.1932, 
åíòåðîêîë³ò
Ãåðàñèìîâ Äìèòðî Ëàð³îíîâè÷, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 04.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãåðàñèìåíêî Ñåçîí Ôåäîðîâè÷, 
66, êîëãîñïí., óêð., 23.04.1933, 
âèñèïíèé òèô
Ãåðàñèìîâ Îëåêñ³é ²âàíîâè÷, 
12, ðîá³òí., ðîñ., 09.09.1933, 
ìåí³íã³ò
Ãåðàñèìîâ Ïåòðî íå âêàç., 1 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 18.09.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ãåðàñèìîâà ªâãåí³ÿ íå âêàç., 
3, íå âêàç., íå âêàç., 07.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ãåðàñèìîâà Ìàð³ÿ Ëàâðåíò³¿âíà, 
55, íà óòðèì., ðîñ., 02.01.1933, 
ðàê øëóíêà

Ãåðàñòîâñüêèé Àíàòîë³é 
Ñåìåíîâè÷, 7 ì., ðîá³òí., óêð., 
22.06.1932, ðîæà
Ãåðàñþòåíêî Ñîô³ÿ Ãðèãîð³âíà, 
76, íå âêàç., óêð., 06.04.1932, 
ì³îêàðäèò
Ãåðáåðëàãåí Ñôð³äà Ïåòð³âíà, 
11 ì., îäíîîñ³áí., í³ì., 14.07.1933, 
ãîñòðèé åíòåðîêîë³ò
Ãåðáöáàð(?) Ëåéá ßíêåëüîâè÷, 
57, ðîá³òí., ºâð., 19.06.1933, 
ì³îêàðäèò
Ãåðâåð Àëüáåðò Ôðàíöîâè÷, 40, 
ðîá³òí., í³ì., 30.05.1933, âèñèïíèé 
òèô
Ãåðãàäçå Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 12.09.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãåðãàðä Îëåêñàíäð Êëèìîâè÷, 
20, â’ÿçåíü, óêð., 21.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ãåðãåëü íå âêàç. íå âêàç., íå 
âêàç., ðîá³òí., óêð., 27.12.1933, 
ìåðòâîíàðîäæåíèé
Ãåðãåëü Îëüãà Ôåäîð³âíà, 20, 
ðîá³òí., óêð., 20.02.1933, êðèâàâèé 
ïðîíîñ
Ãåðìàí Äìèòðî ²âàíîâè÷, 28, 
ðîá³òí., óêð., 01.06.1933, åíòåðîêîë³ò
Ãåðìàíîâñüêà Îëåíà Â³êòîð³âíà, 
89, ñëóæá., ðîñ., 10.07.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ãåðóñü Ïåëàãåÿ ªâäîêèì³âíà, 
75, ðîá³òí., óêð., 19.06.1933, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Ãåðö Îëåêñàíäð ªâãåí³éîâè÷, 
52, ðîá³òí., ðîñ., 15.07.1933, 
ïîòðàïèâ ï³ä ïî¿çä
Ãåðöåí ²ðèìãàðä ß., 1, íå âêàç., 
í³ì., 28.09.1932, çàïàëåííÿ êèøîê
Ãåðöåí Êëàðà íå âêàç., 4, 
íå âêàç., íå âêàç., 25.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ãåðöîâ Ñîëîìîí íå âêàç., 67, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 08.10.1933, 
äåêîìïåíñîâàíèé ì³îêàðäèò
Ãåðøîâè÷ Ã³ñåëü Ìîðäóõîâè÷, 
74, êóñòàð, ºâð., 10.06.1933, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Ãåòìàíñüêèé Ïåòðî Ñåìåíîâè÷, 
2, íå âêàç., ðîñ., 31.01.1932, ê³ð
Ãåòüìàí Àíàòîë³é Àíäð³éîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 29.09.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ãåòüìàíñüêèé Âîëîäèìèð 
Òðîõèìîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
01.11.1932, ìåí³íã³ò
Ãåöü Àâãóñòà ²âàí³âíà, 68, 
ðîá³òí., í³ì., 06.05.1933, 
äåêîìïåíñîâàíèé ïîðîê ñåðöÿ
Ãåöóê Íàä³ÿ ²âàí³âíà, 26, ðîá³òí., 
ðîñ., 02.08.1933, òóáåðêóëüîç 
ëåãåí³â
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Ã³áåðò Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 8, íå âêàç., 
í³ì., 10.12.1932, ÷åðåâíèé òèô
Ã³çáðåõò ²âàí ßêîâè÷, 17, 
íå âêàç., í³ì., 01.12.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ã³ëüäåáðàíä Áîðèñ Ïåòðîâè÷, 
54, ðîá³òí., í³ì., 13.04.1932, 
àïîïëåêñè÷íèé óäàð
Ã³ëüäåáðàíò Ìàð³ÿ Ïåòð³âíà, 
25, ðîá³òí., í³ì., 10.01.1933, ñòðóñ 
ìîçêó
Ãèììîâà Ãàëèíà Ïåòð³âíà, 2, 
ñëóæá., ðîñ., 30.03.1933, àáñöåñ 
ïðàâî¿ ëåãåí³
Ã³íòåð Êñåí³ÿ ²ëë³âíà, 48, 
íà óòðèì., ðîñ., 10.07.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ãèðÿ Ìèêîëà Ìèêèòîâè÷, 7, 
ðîá³òí., óêð., 14.09.1932, êðèâàâèé 
ïðîíîñ
Ã³ëüçîâ Îëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷, 
17, â’ÿçåíü, óêð., 15.03.1933, 
òóáåðêóëüîç, âèñíàæåííÿ
Ã³ìïåëü Âàäèì Îâñ³éîâè÷, 1, 
ðîá³òí., ºâð., 12.08.1933, ê³ð, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ã³íçáóðã Åëüìà Ïàâë³âíà, 1, 
ñëóæá., ºâð., 03.07.1933, ê³ð, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ã³íê³íà Ãàííà ²âàí³âíà, 91, ñëóæá., 
ðîñ., 27.06.1933, ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ã³íêóë Âîëîäèìèð Ïàíàñîâè÷, 4, 
ðîá³òí., óêð., 20.11.1932, ìåí³íã³ò
Ã³ð³÷ Ñåìåí Ïðîêîïîâè÷, 38, 
ðîá³òí., óêð., 26.01.1932, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Ã³ðìàë Êàëåíèê ²âàíîâè÷, 
64, ðîá³òí., ðîñ., 01.07.1933, 
êàðä³îñêëåðîç
Ã³ðñîí Âîëîäèìèð Ïåòðîâè÷, 
9 ì., ðîá³òí., ºâð., 14.08.1933, ê³ð
Ãèðÿ Ìàðôà Âàñèë³âíà, 83, íà 
óòðèì., óêð., 18.05.1933, ðîæà 
îáëè÷÷ÿ
Ãèðÿ Îäåòà Ëàâðåíò³¿âíà, 1, 
ðîá³òí., óêð., 11.08.1933, êèøêîâà 
³íòîêñèêàö³ÿ
Ãèðÿ Ñåðã³é Àíòîíîâè÷, 46, 
ðîá³òí., óêð., 01.02.1933, êðóïîçíå 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ã³ñê³íà Â³ðà íå âêàç., 1, íå âêàç., 
íå âêàç., 25.05.1933, øëóíêîâå 
çàõâîðþâàííÿ
Ã³òåëü Ö³ëÿ ßê³âíà, 55, íà óòðèì., 
ºâð., 15.06.1933, ïîðîê ñåðöÿ
Ã³ò³íà Äîðà ßê³âíà, 19, ðîá³òí., 
ºâð., 16.09.1932, ÷åðåâíèé òèô
Ãëàäêîâ Âàñèëü ²âàíîâè÷, 
72, íà óòðèì., ðîñ., 09.08.1932, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Ãëàäêîâ Ôåä³ð íå âêàç., 10 äí., 
íå âêàç., íå âêàç., 24.09.1933, 
âèñíàæåííÿ

Ãëàäêîâà ªâãåí³ÿ íå âêàç., 
íå âêàç., íå âêàç., íå âêàç., 
06.05.1933, êîêëþø
Ãëàäêîãóá Ìèêîëà Ìèêèòîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 06.01.1932, ê³ð
Ãëàäñüêà Àííà Äàâèä³âíà, 
8, ðîá³òí., óêð., 21.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ãëàçêî Ìèõàéëî Ñòàí³ñëàâîâè÷, 
70, ñëóæá., ðîñ., 24.06.1932, 
çàð³çàíèé ïî¿çäîì (íåùàñíèé 
âèïàäîê)
Ãëàçóíîâà Òåòÿíà íå âêàç., 3, 
íå âêàç., íå âêàç., 04.07.1933, ê³ð, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãëàçóíîâà Ôåêëà ßê³âíà, 72, íà 
óòðèì., ðîñ., 04.07.1933, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Ãëåáà Ïàíòåë³é Äìèòðîâè÷, 85, 
íà óòðèì., óêð., 20.02.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ãëºáîâ Â³êòîð íå âêàç., 2 òèæ., 
íå âêàç., íå âêàç., 15.09.1933, 
ïîðóøåííÿ òðàâëåííÿ
Ãëºáîâà Â³ðà Ïåòð³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 11.05.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ãëºáîâà Ëþáîâ Òðîõèì³âíà, 1, 
ðîá³òí., ðîñ., 05.08.1932, êðèâàâèé 
ïðîíîñ
Ãëºáîâè÷ Ìèêîëà íå âêàç., 36, 
ñëóæá., ðîñ., 04.11.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Ãë³í÷åâñüêà Ë³ä³ÿ Â³òàë³¿âíà, 
4, íå âêàç., ºâð., 06.03.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ãëîáåíêî Í³íà Äìèòð³âíà, íå 
âêàç., íå âêàç., óêð., 03.02.1932, 
íåæèòòºçäàòí³ñòü
Ãëîçî÷åâà Îëüãà Ìèêîëà¿âíà, 
5 ì., ðîá³òí., ðîñ., 27.07.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ãëîòîâà Ìàð³ÿ Êîñòÿíòèí³âíà, 26, 
ðîá³òí., óêð., 16.06.1933, íå âêàç.
Ãëóçê³íà Ôà¿íà Ìàðê³âíà, 25, íà 
óòðèì., ïîë., 30.08.1932, òèô
Ãëóìåíêî Àíàòîë³é Ïàâëîâè÷, 1, 
â³éñüêîâîñëóæá., ðîñ., 04.08.1933, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Ãëóõîâ Ìèõàéëî íå âêàç., 2, 
íå âêàç., íå âêàç., 09.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â, æîâòóõà
Ãëóøåíêî Ìèõàéëî Àáðàìîâè÷, 
53, ðîá³òí., óêð., 17.07.1933, 
íåâ³äîìà
Ãëóøè÷ Ìàðôà Ãðèãîð³âíà, 83, 
ðîá³òí., óêð., 24.09.1933, ñòàð³ñòü
Ãëóøêî Àíòîí Ëàâðåíò³éîâè÷, 
36, ðîá³òí., óêð., 26.12.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ãëóøêî Ãðèãîð³é Îëåêñ³éîâè÷, 
21, ðîá³òí., óêð., 24.12.1933, 
òóáåðêóëüîç

Ãëóøêî ²âàí Îëåêñ³éîâè÷, 17, 
ðîá³òí., óêð., 06.08.1933, çàâîðîò 
êèøîê
Ãëóøêî Ìàðôà Òðîõèì³âíà, 
69, íà óòðèì., óêð., 12.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Ãëóøêî Í³íà Ïåòð³âíà, 6 ì., 
ðîá³òí., óêð., 13.09.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Ãëóøêî Ôåîäîðà Ìèõå¿âíà, 
32, íà óòðèì., óêð., 29.12.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ãëóøíè÷ Ïàâëî Ïåòðîâè÷, 24, 
ðîá³òí., óêð., 30.04.1933, òóáåðêóëüîç
Ãëóùåíêî Àíòîí ²âàíîâè÷, 
28, ðîá³òí., óêð., 30.11.1932, 
çàïàëåííÿ î÷åðåâèíè
Ãëóùåíêî Ãîðïèíà Ìèêîëà¿âíà, 
29, íà óòðèì., óêð., 24.02.1932, 
çàâîðîò êèøîê
Ãëóùåíêî ²âàí ²âàíîâè÷, 65, íà 
óòðèì., óêð., 24.10.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ãëóùåíêî Ëåâ Ìàòâ³éîâè÷, 48, 
ðîá³òí., óêð., 21.06.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Ãëóùåíêî Ìàêñèì Òèõîíîâè÷, 
29, ðîá³òí., óêð., 01.11.1932, 
ïîòðàïèâ ï³ä ïî¿çä
Ãëóùåíêî Ìèêîëà íå âêàç., 
19, ðîá³òí., íå âêàç., 08.06.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ãëóùåíêî Ìèõàéëî Àáðàìîâè÷, 
55, ðîá³òí., óêð., 17.06.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ãëóùåíêî íå âêàç., 
Îëåêñàíäð³âíà, 1, ðîá³òí., óêð., 
10.09.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãëóùåíêî Îëüãà Ïèëèï³âíà, 2, 
ðîá³òí., óêð., 10.02.1933, ê³ð
Ãëÿíö Ìàð³ÿ Ïåòð³âíà, 16, 
ðîá³òí., ºâð., 28.02.1933, 
åíöåôàë³ò
Ãíàòåíêî Ïåòðî ²âàíîâè÷, 2, 
ðîá³òí., óêð., 01.01.1933, åíòåðèò, 
íåôðèò
Ãíàòåíêî Ôðàíÿ Äìèòð³âíà, 34, 
íà óòðèì., óêð., 14.01.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ãíàòèøàï Ëåâ Êîðí³ëîâè÷, 
58, íà óòðèì., óêð., 05.05.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ãíàòîâà Åì³ë³ÿ Ìàðòèí³âíà, 
2, ðîá³òí., óêð., 25.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãíàòþê Ëþäìèëà Ôåäîð³âíà, 1, 
ñëóæá., óêð., 31.08.1933, äèñïåïñ³ÿ
Ãíåâèøåâà Ñîô³ÿ 
Êîñòÿíòèí³âíà, 60, ðîá³òí., áîëã., 
15.04.1933, òèô
Ãíåçäèëîâ Äìèòðî ªãîðîâè÷, 
76, ðîá³òí., óêð., 23.04.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
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Ãíåçäèëîâ Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 1, 
ðîá³òí., óêð., 12.05.1933, ê³ð
Ãíåò³í Ñèä³ð Ê³íäðàòîâè÷, 
51, ðîá³òí., óêð., 10.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãí³äàø Îëåñü Ìàêñèìîâè÷, 
2, ðîá³òí., óêð., 25.01.1933, 
çàõâîðþâàííÿ êèøå÷íèêà
Ãí³äóëåíêî Ìèêîëà Ãðèãîðîâè÷, 
11, ðîá³òí., óêð., 07.02.1933, 
íàáðÿê ëåãåí³â
Ãí³ëåíêî Ë³ä³ÿ íå âêàç., 6, 
ðîá³òí., íå âêàç., 31.07.1933, 
åíòåðèò
Ãí³ïìàí Æàíåâà ²ñàê³âíà, 
2 ì., ñëóæá., ºâð., 07.03.1933, 
äèñïåïñ³ÿ
Ãîáçàðåâ Ðîìàí Òðîõèìîâè÷, 
53, ðîá³òí., óêð., 29.04.1933, òèô
Ãîâîðóí Îìåëÿí Àíòîíîâè÷, 55, 
ðîá³òí., óêð., 23.04.1933, ïàðàë³÷
Ãîâîðóõà Âàñèëü ²âàíîâè÷, 
46, â’ÿçåíü, óêð., 01.05.1933, 
êàòàðàëüíå çàïàëåííÿ êèøîê
Ãîâîðóõà ßê³â Ëóêè÷, 1, ðîá³òí., 
óêð., 10.05.1932, êðèâàâèé ïðîíîñ
Ãîâòâÿí Â³êåíò³é ²âàíîâè÷, 
46, ðîá³òí., óêð., 26.06.1933, 
ì³îêàðäèò
Ãîâòâÿí Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷, 
2 ì., ðîá³òí., óêð., 17.10.1932, 
âðîäæåíà êâîë³ñòü
Ãîãîëü Ë³ä³ÿ Ïàâë³âíà, 7 ì., 
ðîá³òí., óêð., 19.06.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Ãîãóë Ìàêñèì Êóçüìè÷, 44, 
ðîá³òí., óêð., 30.07.1933, âèñèïíèé 
òèô
Ãîäåñ Áàñÿ íå âêàç., 7 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 17.07.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãîäèíà Âàñèëü Äåìèäîâè÷, 
45, â’ÿçåíü, íå âêàç., 06.03.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ãîä³íà Ë³ä³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 04.09.1932, 
ñêàðëàòèíà
Ãîäëåâñüêèé Àíäð³é 
Íèêîäèìîâè÷, 63, ðîá³òí., óêð., 
08.10.1932, õðîí³÷íèé  
ì³îêàðäèò
Ãîäîâàíåöü Íèêîíîð³é ²âàíîâè÷, 
2, ñëóæá., óêð., 22.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãîäóí ²âàí Ìàêñèìîâè÷, 20, 
ðîá³òí., óêð., 08.06.1933, âèñèïíèé 
òèô
Ãîéõåð Éîñèï Íàóìîâè÷, 
3 ì., ðîá³òí., ºâð., 08.07.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Ãîê Âàñèëü Àíäð³éîâè÷, 44, 
áåçïðèòóëüí., í³ì., 10.08.1933, 
íåâ³äîìà

Ãîëâàíàÿ ªâäîê³ÿ íå âêàç., 4, 
íå âêàç., íå âêàç., 15.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ãîëäà Ïàðàñêà Âàñèë³âíà, 
65, íà óòðèì., óêð., 21.11.1932, 
åíòåðîêîë³ò
Ãîëåöü (Ãîíåöü) Ëåîíò³é 
Òèìîô³éîâè÷, 82, ðîá³òí., óêð., 
29.03.1933, ñòàð³ñòü
Ãîëèçäðà ²âàí Âîëîäèìèðîâè÷, 
49, ðîá³òí., íå âêàç., 22.06.1933, 
ñëàáê³ñòü ñåðöåâîãî ì'ÿçà
Ãîëëü Â³êòîð ²âàíîâè÷, 62, 
ñëóæá., ïîë., 28.01.1933, 
äåêîìïåíñîâàíèé ì³îêàðäèò
Ãîëîâ Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 
75, ðîá³òí., ðîñ., 09.07.1933, 
ïåðèòîí³ò
Ãîëîâàíåâñüêèé Ìàðê 
Ãðèãîðîâè÷, 68, ðîá³òí., ºâð., 
11.12.1933, ãðóäíà æàáà
Ãîëîâàöüêà Ë³ä³ÿ Òðîõèì³âíà, 
9 äí., ñëóæá., óêð., 09.05.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ãîëîâàø Âîëîäèìèð 
Âàñèëüîâè÷, 8, ðîá³òí., óêð., 
25.12.1932, ê³ð
Ãîëîâèí Âîëîäèìèð 
Ôåäîðîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
22.05.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãîëîâèí ²âàí Àíäð³éîâè÷, 3 ì., 
ðîá³òí., óêð., 29.06.1933, ðàõ³ò ³ 
çàãàëüíå âèñíàæåííÿ
Ãîëîâ³í Âîëîäèìèð Ïàâëîâè÷, 
2, ñëóæá., ðîñ., 03.02.1933, 
ìåí³íã³ò
Ãîëîâ³í Îëåêñàíäð 
Òèìîô³éîâè÷, 3, ðîá³òí., óêð., 
06.08.1933, çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà 
Ãîëîâêî Âîëîäèìèð íå âêàç., 
9 ì., ðîá³òí., óêð., 23.02.1933, 
ê³ð
Ãîëîâêî Êàòåðèíà Ñàâåë¿³âíà, 
50, ðîá³òí., ðîñ., 05.06.1933, êàòàð 
êèøîê
Ãîëîâêî Ìèêîëà Ìèðîíîâè÷, 
2, ðîá³òí., óêð., 01.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãîëîâêî Îëåêñ³é Àíäð³éîâè÷, 
22, â’ÿçåíü, íå âêàç., 06.06.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ãîëîâêî Îëåêñ³é Ìèðîíîâè÷, 
10 ì., íå âêàç., íå âêàç., 
09.06.1932, íå âêàç.
Ãîëîâ÷åíêî Êèëèíà Àíäð³¿âíà, 
75, íà óòðèì., óêð., 01.09.1933, 
ïåëàãðà
Ãîëîâ÷åíêî Îëåêñ³é ßêîâè÷, 5, 
ðîá³òí., óêð., 10.12.1933, êðèâàâå 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â,
Ãîëîâ÷åíêî Òðîõèì 
Òèìîô³éîâè÷, 40, íå âêàç., óêð., 
27.08.1933, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â

Ãîëîâ÷åíêî ßê³â Ìèêîëàéîâè÷, 
42, ðîá³òí., óêð., 23.07.1932, 
âòîïëåííÿ (íåùàñíèé âèïàäîê)
Ãîëîò³í Àíàòîë³é íå âêàç., 1, 
ðîá³òí., óêð., 12.12.1932, àòðîô³ÿ
Ãîëîòîðîâà Â³ðà Àáðàì³âíà, 
5, ñëóæá., óêð., 07.10.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ãîëóá Ãåííàä³é ²âàíîâè÷, 
1, ðîá³òí., á³ëîð., 09.08.1933, 
êèøêîâà ³íòîêñèêàö³ÿ 
Ãîëóá Ìèêîëà Ïåòðîâè÷, 
47, ðîá³òí., óêð., 16.02.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ãîëóá Îëåêñàíäð Àíäð³éîâè÷, 
45, â’ÿçåíü, íå âêàç., 18.05.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ãîëóá Ôðàíö Âîâæåíîâè÷(?), 
64, ðîá³òí., ÷åõ., 11.07.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ãîëóáåíêî Ãàëèíà Âàñèë³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 02.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãîëóáåíêî Ïàíàñ Àíäð³éîâè÷, 
22, ðîá³òí., óêð., 19.03.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ãîëóáåöü Àíäð³é Ãðèãîðîâè÷, 20, 
ðîá³òí., óêð., 20.05.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Ãîëóáîâà Ìàéÿ íå âêàç., 3 òèæ., 
íå âêàç., íå âêàç., 17.06.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Ãîëóáîâà Ñîô³ÿ íå âêàç., 4, 
íå âêàç., íå âêàç., 04.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãîëóá÷åíêî Âàëÿ íå âêàç., 10, 
äí., íå âêàç., íå âêàç., 04.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ãîëóá÷èê Íîõ³ì Ðàôà¿ëîâè÷, 
75, ðîá³òí., ºâð., 09.02.1933, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Ãîëóá Àðñåí íå âêàç., 3, íå âêàç., 
íå âêàç., 01.06.1933, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Ãîëóøêî Âîëîäèìèð íå âêàç., 
4, íà óòðèì., íå âêàç., 24.11.1932, 
äåêîìïåíñàö³ÿ cordis
Ãîëü Âàëåíòèí Â³êòîðîâè÷, 
11 ì., ðîá³òí., í³ì., 31.08.1932, 
ãîñòðå øëóíêîâî-êèøêîâå 
çàïàëåííÿ
Ãîëüáåðã Áîðèñ Òåîäîðîâè÷, 
73, ñëóæá., ºâð., 15.08.1933, 
äåêîìïðåñ³éíèé êàðä³îñêëåðîç
Ãîëüäåí Ñàðà íå âêàç., 7 äí., 
íå âêàç., íå âêàç., 02.05.1932, 
øëóíêîâå çàõâîðþâàííÿ
Ãîëüäåíáåðã Ìóñ³é ßêîâè÷, 
16, ðîá³òí., ºâð., 18.09.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ãîëüä³íà Ë³ëÿ ²ñàê³âíà, 2 ì., 
ñëóæá., ºâð., 02.07.1933, øëóíêîâà 
³íòîêñèêàö³ÿ
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Ãîëüä³íà Ôåíÿ ²îí³âíà, 80, 
äîìîãîñï., ºâð., 20.12.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ãîëüí ßê³â íå âêàç., 8 ì., íå âêàç., 
íå âêàç., 03.06.1933, âèñíàæåííÿ
Ãîëüöáåðã Äàâèä Ïåòðîâè÷, 
65, íà óòðèì., ºâð., 25.05.1933, 
ñëàáê³ñòü ñåðöÿ
Ãîëüöåâà Ñâ³òëàíà Ãàâðèë³âíà, 
11 ì., ðîá³òí., ðîñ., 08.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãîìèâåí ²âàí íå âêàç., 10 ì., íå 
âêàç., íå âêàç., 27.06.1933, êàòàð 
êèøîê
Ãîìîëüñüêèé ßê³â Àáðàìîâè÷, 
80, ³íâàë³ä, ºâð., 16.09.1932, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ãîíçà Àíäð³é Ìèõàéëîâè÷, 35, 
ðîá³òí., íå âêàç., 05.08.1933, 
ñìåðòåëüíà òðàâìà
Ãîíîìèñîâà Âàëåíòèíà 
Ñåìåí³âíà, 6, íå âêàç., óêð., 
12.07.1933, ÷åðåâíèé òèô
Ãîí÷àð Ìàð³ÿ Ê³íäðàò³âíà, 
65, äîìîãîñï., óêð., 19.06.1932, 
ðîçðèâ ñåðöÿ
Ãîí÷àð Ìèêîëà ßêîâè÷, 7, 
ðîá³òí., óêð., 13.09.1933, ìàëÿð³ÿ
Ãîí÷àðåâ Âîëîäèìèð 
Ìèêîëàéîâè÷, 1, ñëóæá., óêð., 
15.06.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãîí÷àðåíêî Âàëåíòèíà Ãíàò³âíà, 
2, ðîá³òí., óêð., 25.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãîí÷àðåíêî Âàñèëü 
Îìåëüêîâè÷, 55, ðîá³òí., óêð., 
03.01.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãîí÷àðåíêî Ãàííà Òðîõèì³âíà, 
2, íå âêàç., óêð., 24.01.1932, 
äèôòåð³ÿ
Ãîí÷àðåíêî ²âàí ²âàíîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 07.04.1933, 
òîêñè÷íèé ïðîíîñ
Ãîí÷àðåíêî ²âàí ²âàíîâè÷, 7, 
îäíîîñ³áí., óêð., 22.03.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãîí÷àðåíêî Ë³ä³ÿ Äîðîô³¿âíà, 
80, ïåíñ³îí., ðîñ., 19.10.1933, 
ñëàáê³ñòü ñåðöÿ
Ãîí÷àðåíêî Ìàð³ÿ Êàëåíèê³âíà, 
17, íà óòðèì., óêð., 21.03.1933, òèô
Ãîí÷àðåíêî Ìàð³ÿ Ãðèãîð³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 23.06.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ãîí÷àðåíêî Ìàðôà Ôåäîð³âíà, 
67, íà óòðèì., óêð., 17.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Ãîí÷àðåíêî Íàñòÿ Êîñò³âíà, 53, 
ðîá³òí., óêð., 01.07.1932, õâîðîáà 
øëóíêà
Ãîí÷àðåíêî Íàòàëêà ²ëüê³âíà, 
22, ðîá³òí., óêð., 10.10.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â

Ãîí÷àðåíêî Ïàâëî ²âàíîâè÷, 4, 
ðîá³òí., óêð., 03.03.1932, íå âêàç.
Ãîí÷àðåíêî Ïðîê³ï Ãðèãîðîâè÷, 
75, ñåëÿíèí, óêð., 18.10.1932, 
òðàâìà ãðóäíî¿ ê³ñòêè, íàáðÿê 
Ãîí÷àðåíêî Ñåìåí 
Òåðåíò³éîâè÷, 66, ðîá³òí., óêð., 
28.06.1933, ñòàð³ñòü
Ãîí÷àðåíêî Ñîô³ÿ Õîì³âíà, 95, íà 
óòðèì., óêð., 29.03.1933, ñòàð³ñòü
Ãîí÷àðåíêî Òèìîô³é 
Îëåêñ³éîâè÷, 58, ðîá³òí., óêð., 
02.03.1933, ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ãîí÷àðåíêî Ôåäîò Ôåäîðîâè÷, 48, 
ðîá³òí., óêð., 04.11.1933, íåðîçá.
Ãîí÷àðîâ Àíòîí ²âàíîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 22.07.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ãîí÷àðîâ Â³êòîð Çàõàðîâè÷, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 27.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãîí÷àðîâ Ãðèãîð³é ²âàíîâè÷, 17, 
ðîá³òí., óêð., 13.08.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Ãîí÷àðîâ Îìåëÿí Êèðèëîâè÷, 
55, ðîá³òí., óêð., 12.03.1933, 
íåâ³äîìà
Ãîí÷àðîâ Ñåðã³é ªðìîëàéîâè÷, 
11 äí., ðîá³òí., óêð., 22.06.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ãîí÷àðîâ Ñåðã³é íå âêàç., 1, 
íå âêàç., íå âêàç., 25.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãîí÷àðîâ Ôåä³ð íå âêàç., 10 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 23.04.1933, 
êàòàð êèøîê
Ãîí÷àðîâ Þð³é Àíäð³éîâè÷, 1, 
ðîá³òí., óêð., 31.08.1933, êðèâàâèé 
ïðîíîñ
Ãîí÷àðîâà Îëüãà íå âêàç., 27, 
â’ÿçåíü, íå âêàç., 22.06.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ãîí÷àðóê Âàñèëü Ãðèãîðîâè÷, 
32, ñëóæá., óêð., 30.11.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ãîí÷àðþï Äåì'ÿí Ñåðã³éîâè÷, 
19, â’ÿçåíü, óêð., 26.02.1933, 
òóáåðêóëüîç, âèñíàæåííÿ
Ãîíÿéëî Âîëîäèìèð 
Ñîçîíòîâè÷, 10 ì., ðîá³òí., óêð., 
26.08.1933, äèçåíòåð³ÿ
Ãîïîíåíêî Îëåêñ³é Ìèêèòîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 11.06.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ãîïîíåíêî Ëåîí³ä Ìèêèòîâè÷, 
9, ðîá³òí., óêð., 11.06.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ãîïïå Àíäð³é Àíäð³éîâè÷, 4, 
ðîá³òí., í³ì., 02.07.1932, çàãàëüíå 
âèñíàæåííÿ
Ãîðàéêî Àíòîí Àíäð³éîâè÷, 
46, ðîá³òí., óêð., 06.12.1933, 
òóáåðêóëüîç

Ãîðá Òàìàðà Ôåäîð³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 25.10.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Ãîðáàíü Ïåòðî Ãàâðèëîâè÷, 
52, ñëóæá., óêð., 10.08.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Ãîðáàíü Ôåä³ð ²âàíîâè÷, 
43, ðîá³òí., óêð., 01.04.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ãîðáàíþê Îëåêñàíäð íå âêàç., 
1 ì., ðîá³òí., óêð., 29.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãîðáàòêî Ãðèöüêî Ñèäîðîâè÷, 
56, ðîá³òí., óêð., 26.11.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Ãîðáàòêî Ìàð³ÿ Ôåäîð³âíà, 
4 ì., ðîá³òí., óêð., 17.06.1932, 
åêëàìïñ³ÿ
Ãîðáà÷îâà Ðà¿ñà Îëåêñ³¿âíà, 1, 
íå âêàç., ðîñ., 18.02.1932, êèøêîâà 
³íòîêñèêàö³ÿ
Ãîðáåíêî Ãðèöüêî ²âàíîâè÷, 26, 
ðîá³òí., óêð., 01.12.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Ãîðáåíêî Äåì’ÿí Êóçüìè÷, 
72, íà óòðèì., óêð., 13.05.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ãîðáåíêî Êàòåðèíà Ôåäîð³âíà, 
4, ðîá³òí., óêð., 24.01.1933, íå 
âêàç.
Ãîðáåíêî Ìèêèòà Ôåäîðîâè÷, 
3 ì., ðîá³òí., óêð., 14.10.1932, 
äèñïåïñ³ÿ
Ãîðáåíêî Ïåòðî Ôåäîðîâè÷, 2, 
ðîá³òí., óêð., 16.09.1933, ê³ð
Ãîðáåíêî Òàìàðà 
Îëåêñàíäð³âíà, 1, ðîá³òí., óêð., 
18.08.1933, êàòàð êèøîê òà øëóíêà
Ãîðáèê Îëåêñàíäð Ïàâëîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 30.06.1933, ê³ð, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãîðáîâèé Ìèõàéëî Ãðèãîðîâè÷, 
24, ñëóæá., óêð., 26.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãîðáîäåé Âîëîäèìèð ²ëë³÷, 
2 ì., ñëóæá., ðîñ., 12.08.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ãîðáîíîñ Àíäð³é Òèòîâè÷, 70, 
ðîá³òí., óêð., 09.08.1933, çëîÿê³ñíà 
ïóõëèíà ñå÷îâîãî ì³õóðà
Ãîðáóëÿ Ïàðàñêîâ³ÿ Ïàâë³âíà, 
56, íà óòðèì., óêð., 10.09.1933, 
ñòàð³ñòü
Ãîðáóíîâà Ðà¿ñà Îëåêñàíäð³âíà, 
8 äí., ðîá³òí., óêð., 17.10.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ãîðäººâ Ìèêîëà 
Îëåêñàíäðîâè÷, 1, íå âêàç., 
ðîñ., 26.03.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Ãîðäººâ Ïàâëî Àðåô³éîâè÷, 
73, íà óòðèì., ðîñ., 10.07.1932, 
åíòåðîêîë³ò
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Ãîðäåíèí Îëåêñàíäð 
Ìèêîëàéîâè÷, 53, ðîá³òí., ðîñ., 
27.09.1933, ïåëàãðà
Ãîðä³ºâà Ôðîñÿ íå âêàç., 14 
äí., íå âêàç., íå âêàç., 16.05.1933, 
êàòàð êèøîê
Ãîðä³ºíêî Îëåêñ³é Ãðèãîðîâè÷, 
58, ðîá³òí., óêð., 27.02.1933, 
ì³îêàðäèò
Ãîðä³ºíêî Îíóôð³é Ìèêèòîâè÷, 
70, íå âêàç., óêð., 02.06.1932, 
ñòàð³ñòü
Ãîðä³ºíêî Âàñèëü Âàñèëüîâè÷, 
33, ðîá³òí., óêð., 29.01.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãîðä³ºíêî Ãðèãîð³é 
Ìèõàéëîâè÷, 25, ðîá³òí., óêð., 
01.02.1932, ÷åðåâíèé òèô
Ãîðä³ºíêî Ìîòðîíà Ïåòð³âíà, 
57, íà óòðèì., óêð., 17.06.1933, 
äåêîìïåíñàö³ÿ
Ãîðä³ºíêî ßâäîõà Ìàêàð³âíà, 
12, ðîá³òí., óêð., 17.11.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â, ÷åðåâíèé òèô
Ãîðåë³ê Îëüãà Ïàâë³âíà, 12, 
ñëóæá., ºâð., 17.10.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Ãîðåë³ê Õàíà Àðîí³âíà, 8, 
ðîá³òí., ºâð., 05.01.1933, ÷åðåâíèé 
òèô, çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ãîðèøí³é Ñåðã³é Çîòîâè÷, 53, 
ðîá³òí., óêð., 17.07.1933, âèñèïíèé 
òèô
Ãîð³ñëàâè÷ Õðèñòÿ Ìóñ³¿âíà, 
27, íå âêàç., óêð., 15.04.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ãîð³øí³é Äìèòðî Ñåðã³éîâè÷, 
28, ðîá³òí., óêð., 30.12.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Ãîðêàâåíêî Ìàêñèì 
Ôåäîðîâè÷, 21, ðîá³òí., íå âêàç., 
19.12.1933, òóáåðêóëüîç
Ãîðêóøà Óëÿíà Ñàâåë³¿âíà, 
64, íà óòðèì., óêð., 09.08.1933, 
ãîñòðèé åíòåðèò
Ãîðëàíîâ ªâãåí³é Ìèêîëàéîâè÷, 
2 ì., ðîá³òí., óêð., 19.01.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãîðëà÷ Ìàòâ³é Àðòåìîâè÷, 62, 
ðîá³òí., íå âêàç., 25.11.1933, ðàê 
ëåãåí³â
Ãîðëà÷îâ ²âàí ²âàíîâè÷, 78, íà 
óòðèì., óêð., 18.01.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Ãîðëà÷îâà Ëþáîâ ²âàí³âíà, 68, 
íà óòðèì., óêð., 02.09.1932, ðàê 
øëóíêà òà êèøîê
Ãîðí³ê Ï³íõóñ Ãàìøåºâè÷, 84, 
äîìîãîñï., ºâð., 15.07.1933, 
ïåðèòîí³ò
Ãîðíîñòàé Ìèêîëà íå âêàç., 
29, íå âêàç., íå âêàç., 24.07.1932, 
êðèâàâèé êîë³ò

Ãîðîáåöü Ãàííà ßê³âíà, 65, íå 
âêàç., óêð., 20.01.1932, ñòàð³ñòü
Ãîðîáåöü Ìóñ³é ²âàíîâè÷, 40, 
ðîá³òí., óêð., 18.08.1932, íå âêàç.
Ãîðîáåöü Îëåêñàíäð Ïåòðîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 29.06.1932, ïðîíîñ
Ãîðîáåöü Ôåäîò Òàðàñîâè÷, 35, 
ðîá³òí., óêð., 17.07.1933, ãîëîä
Ãîðîáåöü ßêèì Ìèòðîôàíîâè÷, 
45, îäíîîñ³áí., óêð., 26.02.1932, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ãîðîáåöü ²çàáåëà Ïåòð³âíà, 1 ì., 
íå âêàç., óêð., 03.04.1932, ìåí³íã³ò
Ãîðîáåöü Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, 
2, ðîá³òí., óêð., 28.06.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Ãîðîáåöü Ìèêîëà Ñåìåíîâè÷, 
4 ì., ðîá³òí., óêð., 04.10.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãîðîá÷åíêî Îëåêñàíäðà 
²âàí³âíà, 1 äí., íå âêàç., óêð., 
31.05.1933, íåæèòòºçäàòí³ñòü
Ãîðîá÷åíêî Õàðëàìï³é 
²âàíîâè÷, 54, ñëóæá., óêð., 
02.08.1932, ãí³éíèé ïëåâðèò
Ãîðîâêî Ç³íà¿äà íå âêàç., 1 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 27.09.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ãîðîäåöüêà Ñîô³ÿ Þõèì³âíà, 
85, íà óòðèì., ºâð., 06.11.1932, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ãîðîäåöüêèé Êèðèëî 
Íèêèôîðîâè÷, 66, â’ÿçåíü, óêð., 
30.05.1932, ïîðîê ñåðöÿ, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Ãîðîæàé Ìàð³ÿ Ñåìåí³âíà, 
17, ðîá³òí., ðîñ., 11.08.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ãîðîõîâ Âàñèëü ²ñèäîðîâè÷, 
63, ñëóæá., ðîñ., 04.03.1933, 
ì³îêàðäèò
Ãîðóëüêà Ìîòðîíà Âàñèë³âíà, 
27, íà óòðèì., óêð., 03.12.1931, 
÷åðåâíèé òèô
Ãîðøèíèé Àíäð³é Ôîìè÷, 46, 
ðîá³òí., óêð., 06.11.1933, ïðîíîñ
Ãîðøêîâà Çîÿ Â³êòîð³âíà, 37, íà 
óòðèì., ðîñ., 21.12.1932, äèôòåð³ÿ
Ãîðøêîâà Ìàð³ÿ Îëåêñ³¿âíà, 
21, ðîá³òí., ðîñ., 09.03.1932, ðàê 
øëóíêà
Ãîðøêîâà Íàä³ÿ Àôàíàñ³¿âíà, 
7, íå âêàç., ðîñ., 08.02.1932, ê³ð, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãîðøòåéí ßê³â Ëüâîâè÷, 67, 
íà óòðèì., ºâð., 03.11.1933, 
äåêîìïðåñ³éíèé ì³îêàðäèò
Ãîðüêèé Ìàêñèì íå âêàç., 4, íå 
âêàç., íå âêàç., 26.04.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ãîðÿíåöü Äìèòðî Ìàòâ³éîâè÷, 
58, ðîá³òí., óêð., 25.07.1932, ðàê 
øëóíêà

Ãîðÿíåöü Ãàâðèëî Ïåòðîâè÷, 35, 
ðîá³òí., óêð., 21.02.1933, ïåðåëîì 
÷åðåïà
Ãîðÿíåöü ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 9, 
ðîá³òí., óêð., 15.07.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ãîðÿíñüêèé Ìèêîëà Ñåðã³éîâè÷, 
6 ì., ðîá³òí., ðîñ., 06.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãîðÿøêî Çîÿ ªï³ôàí³âíà, 2, 
ðîá³òí., óêð., 24.12.1932, êîë³ò, 
îòèò
Ãîñòºâà Ç³íà¿äà Ãðèãîð³âíà, 21, 
ðîá³òí., ðîñ., 24.04.1933, ïåðåëîì 
ê³ñòîê, ðîçðèâ ï³õâè 
Ãîñòèùåâà Îëåêñàíäðà 
Ñåðã³¿âíà, 12, íå âêàç., íå âêàç., 
22.05.1933, åíòåðîêîë³ò
Ãîòèíîâ Âàñèëü Àáðàìîâè÷, 75, 
ðîá³òí., ðîñ., 30.07.1933, ñòàð³ñòü, 
óñêëàäíåííÿ 
Ãîòîâê³í ²âàí Ñèäîðîâè÷, 
7, ðîá³òí., óêð., 20.08.1933, 
àâ³òàì³íîç
Ãîôìàí Ëàçàð ²ñàêîâè÷, 7 
äí., ñëóæá., ºâð., 07.03.1933, 
êâîëîíàðîäæåíèé
Ãîôìàí Ñàðà ßê³âíà, 68, íà 
óòðèì., ºâð., 18.04.1933, çàð³çàíà 
ïî¿çäîì (íåùàñíèé âèïàäîê)
Ãîöåíêî Âîëîäèìèð Ïåòðîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 27.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãîøêî Ìèõàéëî íå âêàç., 44, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 05.07.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ãîøóëÿê Àáðàì Íàóìîâè÷, 
29, â’ÿçåíü, óêð., 12.03.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ãðàáàð Ñåçîí Àâêñåíò³éîâè÷, 
63, ñåëÿíèí, óêð., 26.08.1933, 
äåêîìïðåñ³éíèé ì³îêàðäèò, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ãðàáåíêî Êàòåðèíà 
Êîñòÿíòèí³âíà, 1, íå âêàç., óêð., 
28.01.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãðàáåíêî Þð³é Êîñòÿíòèíîâè÷, 
2 ì., ðîá³òí., óêð., 06.03.1933, 
ñåðöåâà ñëàáê³ñòü
Ãðàáêî Ïàëàæêà Àðõèï³âíà, 21, 
ðîá³òí., óêð., 21.10.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Ãðàáîâåöüêèé Ëåîí íå âêàç., 2, 
íå âêàç., íå âêàç., 21.06.1933, ê³ð
Ãðàá÷åíêî Îäàðêà Ïàâë³âíà, 
65, íà óòðèì., óêð., 07.12.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ãðàâ³í Ãðèãîð³é íå âêàç., 3, 
íå âêàç., íå âêàç., 02.08.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ãðàíê³í Âîëîäèìèð ²ëüêîâè÷, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 30.09.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â, äèôòåð³ÿ 
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Ãðàíîâñüêèé Ñòàí³ñëàâ 
Ëàâðåíò³éîâè÷, 70, ðîá³òí., 
óêð., 08.07.1933, äåêîìïðåñ³éíèé 
êàðä³îñêëåðîç
Ãðàôñüêà Îëåêñàíäðà 
Ñòåïàí³âíà, 1, ðîá³òí., óêð., 
21.03.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãðà÷îâà Àñÿ íå âêàç., íå âêàç., 
ñèðîòà, íå âêàç., 06.01.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ãðåáåíþê Ðà¿ñà ²âàí³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 08.11.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãðåçü Ë³ë³ÿ íå âêàç., 6, ñëóæá., 
óêð., 17.03.1933, êàòàð êèøîê
Ãðåê Âîëîäèìèð Àíäð³éîâè÷, 1, 
ðîá³òí., óêð., 09.09.1932, êèøêîâà 
³íòîêñèêàö³ÿ
Ãðåò÷åíêî Àíäð³é Êèð., 8, 
ðîá³òí., óêð., 25.09.1932, íå âêàç.
Ãðå÷àíêà Ì³ëÿ íå âêàç., 3, íå 
âêàç., íå âêàç., 05.07.1933, â³òðÿíà 
â³ñïà
Ãðå÷àíèé ªãîð ²âàíîâè÷, 
41, ðîá³òí., óêð., 17.07.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Ãðå÷åíêî Âàëåíòèí Âàñèëüîâè÷, 
8, ñëóæá., óêð., 05.12.1933, 
ñàðêîìà
Ãðå÷åíêî Îëÿíà Ñåìåí³âíà, 55, 
ðîá³òí., óêð., 20.01.1933, ÷åðåâíèé 
òèô
Ãðå÷êà Àíàòîë³é Ãð., 5 ì., ðîá³òí., 
óêð., 12.08.1932, âðîäæåíà 
ñëàáê³ñòü
Ãðå÷êà Êîñòÿíòèí íå âêàç., 1 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 08.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ãðå÷êà Ìîòðÿ Âàñèë³âíà, 42, 
ðîá³òí., óêð., 07.07.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ãðå÷êî Éîñèô ²âàíîâè÷, 
18, â’ÿçåíü, óêð., 13.05.1933, 
åíòåðîêîë³ò, çàíåïàä ñåðöåâî¿ 
ä³ÿëüíîñò³
Ãðå÷íüîâ Ìèõàéëî íå âêàç., 2, 
íå âêàç., íå âêàç., 04.07.1933, ê³ð
Ãðèá÷åíêî Ñåðã³é Ïðîêîï³éîâè÷, 
24, ðîá³òí., óêð., 17.03.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ãðèãîðàø Ôåäîò ßêîâè÷, 60, 
ðîá³òí., óêð., 30.01.1933, ñòàð³ñòü
Ãðèãîðåíêî Ãàííà Ìèõàéë³âíà, 
5, ðîá³òí., óêð., 14.08.1932, 
íåðîçá.
Ãðèãîðåíêî ²âàí Àôàíàñ³éîâè÷, 
35, ðîá³òí., óêð., 24.08.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ãðèãîðåíêî ²âàí Ïàâëîâè÷, 13, 
ðîá³òí., óêð., 15.11.1933, ëåéêåì³ÿ
Ãðèãîðåíêî ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 21.06.1932, 
äèñïåïñ³ÿ

Ãðèãîðåíêî Ìàð³ÿ Ñòåïàí³âíà, 
9, ðîá³òí., óêð., 17.11.1933, 
ãåìîðî¿äàëüíèé åíòåðîêîë³ò
Ãðèãîðåíêî Ïàâëî Êèðèëîâè÷, 
28, ñëóæá., óêð., 30.06.1932, ðàê 
ïðÿìî¿ êèøêè
Ãðèãîðåíêî Ïàâëî Ïåòðîâè÷, 
85, íà óòðèì., óêð., 05.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Ãðèãîðåíêî Ïàâëî Òðîõèìîâè÷, 
39, êîëãîñïí., óêð., 22.05.1933, 
äåêîìïåíñîâàíèé ïîðîê ñåðöÿ
Ãðèãîðåíêî Ñåðã³é Ïàâëîâè÷, 
68, ðîá³òí., óêð., 29.10.1933, 
ñòàð³ñòü, ì³îêàðäèò
Ãðèãîðåíêî Òåòÿíà Ãàâðèë³âíà, 
67, ðîá³òí., óêð., 14.06.1933, 
çàíåïàä ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ãðèãîðåíêî Ôåä³ð ²âàíîâè÷, 3, 
ðîá³òí., óêð., 08.01.1932, ïðîíîñ, 
êîêëþø
Ãðèãîðåöü Ìàêñèì Äåì’ÿíîâè÷, 
25, ðîá³òí., óêð., 11.04.1933, 
çàíåïàä ä³ÿëüíîñò³ ñåðöÿ
Ãðèãîð’ºâ Êëàðà Êóçüì³âíà, 1, 
íå âêàç., óêð., 02.02.1932, ê³ð
Ãðèãîðîâè÷ ¯âãà Áîðèñ³âíà, 
19, ðîá³òí., óêð., 26.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãðèãîðîâè÷ Ìèõàéëî ²âàíîâè÷, 
26, ðîá³òí., óêð., 10.02.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Ãðèãîð’ºâ Ñåìåí íå âêàç., 5, 
íå âêàç., íå âêàç., 22.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ãðèäàñîâ ªãîð ªâñòàô³éîâè÷, 
55, ðîá³òí., óêð., 29.11.1933, 
øëóíêîâî-êèøêîâå 
çàõâîðþâàííÿ
Ãðèíáåðã Ñîô³ÿ Àáðàì³âíà, 
70, ñëóæá., ºâð., 18.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãðèíáëèä ²äà Ìóñ³¿âíà, 19, 
ðîá³òí., ºâð., 22.06.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ãðèíü Âàëåíòèíà Ïàâë³âíà, 1, 
ðîá³òí., óêð., 16.10.1933, àòðîô³ÿ
Ãðèíü Â³êòîð Ôåäîðîâè÷, 
3 ì., ðîá³òí., óêð., 09.07.1932, 
äèñïåïñ³ÿ
Ãðèíü Ãàííà Ïàâë³âíà, 5, ðîá³òí., 
óêð., 27.07.1933, ê³ð
Ãðèíü Ñïèðèäîí Òåðåíò³éîâè÷, 
4, ðîá³òí., óêð., 01.07.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ãðèíüêî Â³êòîð Ãðèãîðîâè÷, 2, 
ðîá³òí., óêð., 03.08.1933, ðîçëàä 
êèøå÷íèêà
Ãðèöàé Ôåäîñ³ÿ Éîí³¿âíà, 52, íå 
âêàç., óêð., 26.08.1933, ïåëàãðà
Ãðèöàé Õàðèòîí Ìåðñèïîâè÷, 
53, â’ÿçåíü, óêð., 26.02.1933, 
ì³îêàðäèò, âèñíàæåííÿ

Ãðèöåíêî Ìèõàéëî ²âàíîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 29.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãðèöèé Êàòåðèíà Ãíàò³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 13.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â, ðàõ³ò
Ãðèöîâ Ãðèöüêî Äìèòðîâè÷, 15, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 07.07.1933, 
àâ³òàì³íîç
Ãðèöóëÿ ²ãíàò Êèðèëîâè÷, 19, 
ðîá³òí., óêð., 28.05.1932, òóáåðêóëüîç
Ãðèöóí Ëþäìèëà Îïàíàñ³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 07.06.1933, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Ãðè÷êîñººâ ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 1, 
ðîá³òí., ðîñ., 21.06.1932, ïðîíîñ
Ãðèøèíà Ïàðàñêà Îëåêñ³¿âíà, 
10, ðîá³òí., ðîñ., 22.11.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Ãðèøêî Îëåêñàíäð Âàñèëüîâè÷, 
3, ðîá³òí., ðîñ., 11.07.1933, ñòðóñ 
ìîçêó
Ãðèøêî Ãàííà Òðîõèì³âíà, 35, 
ðîá³òí., óêð., 21.08.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Ãðèøêî Ãðèãîð³é Ïåòðîâè÷, 2, 
ðîá³òí., óêð., 10.01.1933, êðèâàâèé 
ïðîíîñ
Ãðèøêî ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 44, 
ñåëÿíèí, óêð., 01.03.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ãðèøêî Ìèêîëà Ïèëèïîâè÷, 30, 
ñëóæá., óêð., 14.03.1933, òèô
Ãðèøóí Ôåä³ð Êóïð³ÿíîâè÷, 20, 
êóñòàð,óêð., 26.01.1933, çàð³çàíèé 
ïî¿çäîì (íåùàñíèé âèïàäîê)
Ãðèùåíêî Àãàô³é Ñåìåíîâè÷, 
61, ðîá³òí., óêð., 12.04.1933, 
ì³îêàðäèò
Ãðèùåíêî Àíäð³é Ãðèãîðîâè÷, 
19, ðîá³òí., óêð., 14.01.1932, 
âèñèïíèé òèô
Ãðèùåíêî Âàñèëü Êàë³ä³éîâè÷, 
41, ðîá³òí., óêð., 01.09.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ãðèùåíêî ²ãíàò Êîñòÿíòèíîâè÷, 
42, â’ÿçåíü, óêð., 19.04.1933, 
çàíåïàä ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ãðèùåíêî Ë³ä³ÿ Þðê³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 03.11.1932, 
åíòåðîêîë³ò
Ãðèùåíêî Ìàð³ÿ Ïàíàñ³âíà, 37, 
ðîá³òí., óêð., 26.08.1933, ÷åðåâíèé 
òèô
Ãðèùåíêî Øóðà íå âêàç., 3, 
íå âêàç., íå âêàç., 21.10.1933, 
äåêîìïåíñàö³ÿ ñåðöÿ
Ãðåáåíþê Âàñèëü Ñåðã³éîâè÷, 
37, ðîá³òí., óêð., 30.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãðèáîâà Ë³ä³ÿ Àíäð³¿âíà, 
2, ðîá³òí., ðîñ., 02.12.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
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Ãðèãîðîâè÷ Áîðèñ Ìàêñèìîâè÷, 
49, ðîá³òí., óêð., 05.03.1933, 
îòðóºííÿ ÷àäíèì ãàçîì
Ãðèãîð’ºâà Ñîô³ÿ íå âêàç., 21 
äí., íå âêàç., íå âêàç., 24.05.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ãð³ä³í Áîðèñ ²âàíîâè÷, 2, ðîá³òí., 
óêð., 10.01.1933, çàïàëåííÿ íèðîê
Ãð³ä³í Îëåêñàíäð Ìàêñèìîâè÷, 
60, ðîá³òí., óêð., 05.11.1932, 
ñåðöåâà ñëàáê³ñòü
Ãð³ä³íà Õàðèòèíà ßê³âíà, 66, 
ðîá³òí., óêð., 18.11.1933, ðàê 
ïå÷³íêè
Ãð³íáåðã Ìèõàéëî Àðîíîâè÷, 
42, ðîá³òí., ºâð., 28.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãð³í÷åíêî Âàëåíòèíà 
Ïðîêîï³¿âíà, 16, áåçïðèòóëüí., íå 
âêàç., 28.02.1933, ³íôåêö³ÿ øëóíêà
Ãð³íøòåéí Â³ëåí íå âêàç., 3, 
íå âêàç., íå âêàç., 04.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ãðèíüêî Â³ðà Ãðèãîð³âíà, 24, ðîá³òí., 
óêð., 02.10.1932, ÷åðåâíèé òèô
Ãðèöàé ²âàí Âàñèëüîâè÷, 
18, ñåëÿíèí, óêð., 25.06.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â, çàïàëåííÿ
Ãðèöóí Íèêàíîð Àíäð³éîâè÷, 45, 
ñëóæá., óêð., 10.10.1932, îòðóºííÿ 
àëêîãîëåì
Ãð³÷åíêî Âàëåíòèíà Ñòåïàí³âíà, 
5 ì., ðîá³òí., ðîñ., 16.08.1932, 
çàãàëüíå âèñíàæåííÿ
Ãð³÷óõà Âîëîäèìèð 
Ëåâîíò³éîâè÷, 1 ì., ñåëÿíèí, 
óêð., 18.10.1932, ãîñòðå øëóíêîâî-
êèøêîâå çàõâîðþâàííÿ
Ãð³øàêîâà Àíàñòàñ³ÿ 
Íèêàíîð³âíà, 28, íà óòðèì., ðîñ., 
27.02.1933, âèñèïíèé òèô
Ãðèøèí Ê³ì íå âêàç., 1, íå âêàç., 
íå âêàç., 27.08.1932, çàïàëåííÿ 
êèøîê
Ãðèøèíà Ðîçà Ãàâðèë³âíà, 3, 
ðîá³òí., ðîñ., 28.09.1933, ïåðåëîì 
÷åðåïà
Ãðèùåíêî Ôåäîñ³é Ïàâëîâè÷, 
88, ðîá³òí., óêð., 10.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Ãðîìîâ Â³ë ²âàíîâè÷, 1, íå 
âêàç., óêð., 09.03.1933, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Ãðîñà Áåðòà íå âêàç., 2, íå âêàç., 
íå âêàç., 09.08.1933, ê³ð
Ãðóçäºâ ²âàí ²âàíîâè÷, 4, íå 
âêàç., ðîñ., 15.03.1932, ê³ð
Ãðóçåíêî Ê³íäðàò Ìàòâ³éîâè÷, 
40, ðîá³òí., óêð., 17.10.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Ãðóç³íöåâà Ìàð³ÿ Ãðèãîð³âíà, 
53, ñëóæá., ðîñ., 08.11.1933, ðàê 
ñòðàâîõîäó

Ãðóøà Áîðèñ Îëåêñ³éîâè÷, 1, 
ðîá³òí., óêð., 22.05.1932, ê³ð
Ãðóøà Âñåâîëîä Ìèõàéëîâè÷, 
3 ì., ðîá³òí., óêð., 26.12.1932, íå 
âêàç.
Ãðóøà Ãîðïèíà Ñåìåí³âíà, 
33, ðîá³òí., óêð., 14.06.1933, 
ñàìîãóáñòâî
Ãðóøàíñüêà ªâäîê³ÿ Ôðåç., 26, 
ðîá³òí., óêð., 10.05.1933, òèô
Ãðóøåâñüêèé Â’ÿ÷åñëàâ íå 
âêàç., 3 òèæ., ñèðîòà, íå âêàç., 
14.01.1933, íåðîçá.
Ãðóøêî ²âàí Âàñèëüîâè÷, 20, 
ðîá³òí., óêð., 11.05.1933, äèôòåð³ÿ, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãðóùåíêî Ìàð³ÿ Ñåìåí³âíà, 65, 
íà óòðèì., óêð., 17.09.1932, ãð³ï, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ãðóùíåíêî Òåòÿíà íå âêàç., 2, íå 
âêàç., íå âêàç., 10.04.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ãðþõîâåöü Ãðèãîð³é ßêîâè÷, 45, 
ðîá³òí., óêð., 10.11.1933, â³äêðèòèé 
ïåðåëîì ÷åðåïà
Ãðÿäóí Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷, 
2 ì., ðîá³òí., óêð., 12.08.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ãóáà ªôèì³ÿ Ïåòð³âíà, 65, 
ðîá³òí., óêð., 22.04.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ãóáà Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, 24, íà 
óòðèì., óêð., 07.10.1932, òðîìáîç 
àðòåð³¿ ñåðöÿ
Ãóáà Íàñòÿ Çàõàð³âíà, 1, ðîá³òí., 
óêð., 12.09.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Ãóáà Ñîô³ÿ Ñåìåí³âíà, 60, íå 
âêàç., íå âêàç., 22.06.1933, íå 
âêàç.
Ãóáàí Îëåã Ïåòðîâè÷, 4 ì., 
ðîá³òí., óêð., 24.04.1933, íåâ³äîìà
Ãóáàíîâ Îëåêñ³é Ïàâëîâè÷, 5, 
ðîá³òí., óêð., 22.10.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Ãóáàíîâ Ïàâëî Êîñòÿíòèíîâè÷, 
33, ðîá³òí., ðîñ., 06.09.1933, 
âèñèïíèé òèô
Ãóáàíîâà Àíàñòàñ³ÿ Ïåòð³âíà, 
52, íà óòðèì., ðîñ., 19.08.1933, 
íåðîçá.
Ãóáàíîâà Ìàð³ÿ Ïàâë³âíà, 9, 
ðîá³òí., óêð., 13.10.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Ãóáàðåíêî Ìèêîëà Ñåìåíîâè÷, 
5 ì., ðîá³òí., óêð., 03.11.1933, 
äèñïåïñ³ÿ
Ãóáàðîâà Îëåêñàíäðà 
Îëåêñ³¿âíà, 35, ðîá³òí., óêð., 
15.03.1933, òèô
Ãóáåíêî Äàíèëî ²âàíîâè÷, 55, 
ðîá³òí., óêð., 23.03.1933, õâîðîáà 
Ïàðêåíñîíà

Ãóáèí Âîëîäèìèð Ïàâëîâè÷, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 16.07.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ãóáêà Â³êòîð ²âàíîâè÷, 1, ðîá³òí., 
óêð., 24.07.1933, êîë³ò
Ãóáêà Ë³ä³ÿ ²âàí³âíà, 3, ðîá³òí., 
óêð., 14.07.1933, ïðîíîñ
Ãóáê³íà Ëþäìèëà 
Îëåêñàíäð³âíà, 11 ì., ñëóæá., 
óêð., 10.02.1933, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Ãóáêî Ìèõàéëî Ãåîðã³éîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 11.08.1933, 
äèñïåïñ³ÿ, êîêëþø
Ãóäçåíêî Àíäð³é ²âàíîâè÷, 
3, ðîá³òí., óêð., 23.12.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Ãóä³ì Ãíàò ²âàíîâè÷, 30, ñëóæá., 
óêð., 28.09.1933, òóáåðêóëüîç 
ëåãåí³â
Ãóä³ì Îëüãà Éîñèï³âíà, 83, 
íà óòðèì., óêð., 25.03.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ãóä³ìîâ Îìåëüêî ªãîðîâè÷, 38, 
ñëóæá., íå âêàç., 22.02.1933, tâñ
Ãóä³ìîâà Ãàëèíà Ìèêîëà¿âíà, 
4, ðîá³òí., óêð., 13.07.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãóä³íîâà Ìàð³ÿ Ãðèãîð³âíà, 
3, ðîá³òí., óêð., 08.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãóäêîâ Ìèõàéëî íå âêàç., 10 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 18.08.1933, 
êîë³ò
Ãóäîâ Â³êòîð íå âêàç., 3 òèæ., íå 
âêàç., íå âêàç., 07.11.1933, ðîçëàä 
òðàâëåííÿ
Ãóäîøíèêîâà Îëåêñàíäðà 
Ìèõàéë³âíà, 27, â’ÿçåíü, óêð., 
12.08.1933, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ãóæâà Âàëåíòèíà Ïåòð³âíà, 
3 ì., ðîá³òí., óêð., 15.04.1933, 
êèøêîâèöÿ
Ãóæâà Âîëîäèìèð Ñòåïàíîâè÷, 
78, íà óòðèì., óêð., 05.04.1933, 
êâîë³ñòü ñåðöÿ
Ãóæâà ²âàí Âîëîäèìèðîâè÷, 39, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 13.08.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ãóæâà Ìàð³ÿ Ìàêñèì³âíà, 65, 
ðîá³òí., óêð., 02.06.1933, ñòàð³ñòü
Ãóçåíêî Âîëîäèìèð 
Ãðèãîðîâè÷, 2, ðîá³òí., óêð., 
22.07.1932, çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ãóçåíêî ªôðåì ²âàíîâè÷, 32, 
ðîá³òí., óêð., 21.09.1933, ïåðåëîì 
ë³âîãî áåäðà
Ãóê Êóçüìà Àíòîíîâè÷, 20, 
â’ÿçåíü, óêð., 13.02.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ãóê Í³íà íå âêàç., 1 ì., ñèðîòà, 
íå âêàç., 18.03.1933, âðîäæåíà 
ñëàáê³ñòü
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Ãóëà Ãðèöüêî Ìèêîëàéîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 23.06.1932, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Ãóëàç³ (Ãóëàçà) ²âàí 
Ìèõàéëîâè÷, 9 ì., ðîá³òí., óêð., 
30.05.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãóëåâè÷ ²âàí Òèõîíîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 08.11.1932, 
åíòåðîêîë³ò
Ãóëÿé Â³êòîð Êàðëîâè÷, 
14, ðîá³òí., ðîñ., 24.12.1933, 
åíäîêàðäèò
Ãóëÿêîâ Ìèêîëà íå âêàç., 3 òèæ., 
íå âêàç., íå âêàç., 02.07.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ãóìàê Îëüãà íå âêàç., 6, íå âêàç., 
íå âêàç., 08.07.1933, åíòåðèò
Ãóìåíþê Íàòàëêà Ñòåïàí³âíà, 
42, íà óòðèì., óêð., 01.07.1932, 
ïîðîê ñåðöÿ
Ãóíèçà Àíàòîë³é Ïèëèïîâè÷, 
3, ðîá³òí., óêð., 28.11.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ãóí³í Éîñèï Àáðàìîâè÷, 48, ñëóæá., 
ºâð., 16.07.1933, ãàíãðåíà ëåãåí³â
Ãóíñüêèé Ìèõàéëî 
Ëàâðåíò³éîâè÷, 55, ðîá³òí., 
óêð., 07.12.1933, êàðä³îñêëåðîç, 
õðîí³÷íèé ãàñòðèò,
Ãóí÷åíêî ªâãåí ²âàíîâè÷, 
5, ñëóæá., óêð., 27.08.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ãóíüêî Îëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 25.05.1933, ê³ð
Ãóíüêî Êëàâä³ÿ Ãðèãîð³âíà, 
11, ðîá³òí., óêð., 18.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãóíüêî Ëþáîâ Ñâèðèä³âíà, 4 ì., 
ðîá³òí., óêð., 28.02.1932, ÷îðíà 
â³ñïà
Ãóíÿ Âîëîäèìèð Àôàíàñ³éîâè÷, 
5 ì., ðîá³òí., óêð., 01.06.1933, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Ãóïàëî ¯âãà Ñòåïàí³âíà, 12, êóñòàð, 
óêð., 16.05.1933, âèñèïíèé òèô
Ãóðà Ãàëèíà Ôåäîð³âíà, 12, 
ðîá³òí., óêð., 12.04.1933, ìåí³íã³ò
Ãóðà Îëåêñàíäðà ²âàí³âíà, 22, 
ðîá³òí., óêð., 12.07.1933, âèñèïíèé 
òèô
Ãóðåâè÷ Äàâèä ßêîâè÷, 23, 
â’ÿçåíü, ºâð., 17.02.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ãóðåíêî Ë³ä³ÿ ²âàí³âíà, 9 ì., 
ðîá³òí., óêð., 01.06.1932, 
çàïàëåííÿ êèøîê òà î÷åðåâèíè
Ãóðæ³é Ãàííà Ïåòð³âíà, 4, ðîá³òí., 
óêð., 20.07.1932, äèñïåïñ³ÿ
Ãóðæ³é ²âàí Ïåòðîâè÷, 1, ðîá³òí., 
óêð., 08.07.1932, ïðîíîñ
Ãóðèäîâà Àëëà ²âàí³âíà, 8 ì., 
ñëóæá., ðîñ., 26.08.1933, êðèâàâèé 
ïðîíîñ

Ãóðèäîâà Í³íåëü ²âàí³âíà, 8 ì., 
ñëóæá., ðîñ., 17.08.1933, êðèâàâèé 
ïðîíîñ
Ãóð³é Ëåîí³ä Êîñòÿíòèíîâè÷, 
10 ì., ðîá³òí., óêð., 17.07.1932, 
ãîñòðå çàïàëåííÿ êèøîê
Ãóðêî ßê³â Ïèëèïîâè÷, 47, 
ðîá³òí., óêð., 29.06.1933, âèðàçêà 
øëóíêà
Ãóðîâ Ôåä³ð ²âàíîâè÷, 12, ó÷åíü, 
ðîñ., 27.04.1933, ï³ñëÿ îïåðàö³¿ ç 
àìïóòàö³¿ ê³íö³âîê
Ãóðîâè÷ Àíäð³é íå âêàç., 5 ì., íå 
âêàç., íå âêàç., 09.09.1932, ãàñòðèò
Ãóðñüêà Ãàííà Ìèõàéë³âíà, 3, 
ðîá³òí., óêð., 25.09.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Ãóðòîâîé Ìèêîëà Ìèêèòîâè÷, 
9 ì., ðîá³òí., óêð., 18.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãóð’ºâ Ìàêñèì ªãîðîâè÷, 34, 
ðîá³òí., ðîñ., 05.11.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ãóð’ºâà Ëàðèñà íå âêàç., 4 ì., íå 
âêàç., íå âêàç., 11.05.1933, êàòàð 
êèøîê
Ãóñàê Ìàðôà Íèêèôîð³âíà, 80, 
ðîá³òí., óêð., 01.06.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ãóñàê ßâäîõà Ôåäîð³âíà, 28, 
ðîá³òí., ðîñ., 26.08.1933, ñåðöåâà 
íåäîñòàòí³ñòü
Ãóñàêîâà Òàìàðà Ôåäîð³âíà, 
9 ì., íå âêàç., óêð., 13.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãóñºâ Â’ÿ÷åñëàâ íå âêàç., 4 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 25.05.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Ãóñºâ Ìèõàéëî Ñòåïàíîâè÷, 
56, ðîá³òí., ðîñ., 27.09.1933, ðàê 
øëóíêà
Ãóñºâ Ìèíà Ñòåïàíîâè÷, 
65, ðîá³òí., óêð., 22.11.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ãóñºâ Ïåòðî ßêîâè÷, 32, ñëóæá., 
óêð., 10.01.1933, òóáåðêóëüîç 
ëåãåí³â
Ãóñºâà Çîÿ íå âêàç., 2, íå âêàç., 
íå âêàç., 12.06.1932, ³íòîêñèêàö³ÿ
Ãóñºâà Ëþäìèëà ²âàí³âíà, 
15, ðîá³òí., ðîñ., 07.06.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ãóñèíñüêèé Îëåêñ³é Ãðèãîðîâè÷, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 28.09.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Ãóñë³ñòèé Ãðèöüêî 
Ìèòðîôàíîâè÷, 68, ðîá³òí., 
óêð., 11.03.1933, òèô, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Ãóñÿò³íñüêèé Ìåíäåëü 
Ðóô³ìîâè÷, 47, ñëóæá., 
ºâð., 26.03.1933, ³íôåêö³éíå 
çàõâîðþâàííÿ

Ãóòìàí Àäåë³ÿ Îëåêñàíäð³âíà, 
11, ðîá³òí., åñòîí 30.12.1931, 
òóáåðêóëüîç
Ãóòîâ Âàñèëü ßêîâè÷, 19, ðîá³òí., 
ðîñ., 23.08.1933, ìàëÿð³ÿ
Ãóòîâñüêèé Îëåêñàíäð 
Êîñòüîâè÷, 2, ðîá³òí., óêð., 
19.10.1932, çàïàëåííÿ íèðîê
Ãóöàëî Ë³ä³ÿ Àíòîí³âíà, 11, 
ðîá³òí., óêð., 05.04.1933,  
òèô
Ãóøàíñüêà Â³ðà Ìèêîëà¿âíà, 
6 ì., íå âêàç., óêð., 11.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãóøîâñüêèé Ôèëèìîí 
Äàíèëîâè÷, 18, ñëóæá., óêð., 
01.05.1933, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ãóùèí Ìàòâ³é Ïåòðîâè÷, 2, 
ðîá³òí., íå âêàç., 29.04.1933, íå 
âêàç.
Ãóùèí Ôåä³ð ²âàíîâè÷, 20, 
ðîá³òí., ðîñ., 13.06.1933, íåâ³äîìà
Ãóùèíà Ãîðïèíà ²âàí³âíà, 
23, ðîá³òí., ðîñ., 07.05.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ãóù³íà Ãîðïèíà Âàñèë³âíà, 56, 
áåçïðèòóëüí., ðîñ., 19.12.1932, 
ñåðöåâà äåêîìïåíñàö³ÿ
Äÿ÷åíêî Ôåä³ð Ïàâëîâè÷, 60, 
ñåëÿíèí, óêð., 03.07.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Äàâèäåíêî Âîëîäèìèð 
Àðòåìîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
30.09.1932, çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Äàâèäåíêî ßâäîõà ²âàí³âíà, 
3 ì., ðîá³òí., óêð., 01.06.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Äàâèäîâ Ãðèãîð³é ßãîðîâè÷, 
8 ì., ðîá³òí., óêð., 04.03.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Äàâèäîâà Íàä³ÿ Àíàòîë³¿âíà, 
3, íå âêàç., ðîñ., 01.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äàâèäîâà Ñàðà Àðîí³âíà, 
72, ñëóæá., ºâð., 28.12.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äàâèãîðîâ Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 
25, ñëóæá., óêð., 29.03.1933, 
òóáåðêóëüîç
Äàâèäåíêî Âîëîäèìèð 
Ãðèãîðîâè÷, 8 ì., ñëóæá., óêð., 
17.09.1933, äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Äàâèäåíêî Ïàâëî Ôåäîðîâè÷, 
35, íå âêàç., íå âêàç., 08.07.1933, 
àâ³òàì³íîç
Äàâèäêîâ Âîëîäèìèð 
Ñåìåíîâè÷, 59, ðîá³òí., óêð., 
24.03.1933, çàíåïàä ñåðöåâî¿ 
ä³ÿëüíîñò³
Äàâèäêîâà Ë³ä³ÿ Ïàâë³âíà, 
6 ì., ðîá³òí., óêð., 01.08.1932, 
øëóíêîâî-êèøêîâà  
³íòîêñèêàö³ÿ
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Äàâ³äîâ Àâåð’ÿí Ìèõàéëîâè÷, 
49, ðîá³òí., ðîñ., 24.07.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Äàëãîùåºâ Ãåðàñèì ªâñåéîâè÷, 
63, ñåëÿíèí, óêð., 25.06.1933, 
çàïàëåííÿ òîâñòî¿ êèøêè
Äàëèáîæêî Í³íà Ìèêèò³âíà, 3, 
ðîá³òí., óêð., 11.05.1932, êðèâàâèé 
ïðîíîñ
Äàìíñüêà Òàìàðà Ìàòâ³¿âíà, 
2 ì., ðîá³òí., óêð., 14.06.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Äàíèëåíêî Âàëåíòèíà 
Ìèêîëà¿âíà, 3, ðîá³òí., óêð., 
18.11.1932, äèçåíòåð³ÿ
Äàíèëîâ Âàñèëü Íàçàðîâè÷, 
5, ðîá³òí., óêð., 06.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äàíèëîâà Âàðâàðà Ñòåïàí³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 29.12.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äàíèëü÷åíêî Âàñèëü 
Âàñèëüîâè÷, 2, ðîá³òí., óêð., 
23.01.1932, íåâ³äîìà
Äàíèëü÷åíêî Âàñèëü 
Âàñèëüîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
23.01.1932, íåâ³äîìà
Äàíèëåíêî ßê³â ²âàíîâè÷, 
32, ñëóæá., óêð., 17.06.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Äàíèëê³í Ëåîí³ä Âàñèëüîâè÷, 2, 
ðîá³òí., ðîñ., 30.08.1933, ãîñòðå 
çàïàëåííÿ êèøîê
Äàíèëîâà Îëåêñàíäðà Ï(?), 
70, íà óòðèì., ðîñ., 10.05.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Äàíêîâñüêèé ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 
67, ïåíñ³îí., ðîñ., 15.08.1932, ðàê 
÷åðåâíèõ îðãàí³â
Äàíîâñüêèé Ãðèöüêî 
Àðòåìîâè÷, 82, ðîá³òí., óêð., 
13.09.1933, ìàëÿð³ÿ
Äàíöèãåð Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 71, íà 
óòðèì., ºâð., 22.04.1933, guplus 
exantrematicus
Äàí÷åíêî Â³êòîð íå âêàç., 1 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 17.09.1933, 
ðîçëàä òðàâëåííÿ
Äàí÷åíêî Ïàíàñ Òàðàñîâè÷, 
53, äîìîãîñï., óêð., 02.11.1933, 
ñòàð³ñòü
Äàí÷èê Âîëîäèìèð Ôåäîðîâè÷, 
14 äí., ðîá³òí., óêð., 21.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äàíüêî Ôåîäîñ³ÿ Êàëèí³âíà, 
56, ðîá³òí., óêð., 07.08.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Äàðãåëü Ïåòðî ßêîâè÷, íå âêàç., 
ðîá³òí., íå âêàç., 16.07.1932, 
âáèòèé
Äàðãåëü ßê³â ßêîâè÷, 5, ðîá³òí., 
í³ì., 02.06.1932, êèøêîâî-
øëóíêîâèé êàòàð

Äàöåíêî Êàòåðèíà Ïàíòåë³¿âíà, 
72, êóðêóëü, óêð., 02.05.1933, 
íåâ³äîìà
Äàöþê Ëóêà Ñåðã³éîâè÷, 30, 
â’ÿçåíü, óêð., 01.11.1932, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ, çàïàëåííÿ 
Äàøåâñüêà Ìèëà Ñåìåí³âíà, 
7 ì., ðîá³òí., óêð., 12.05.1933, 
ìåí³íã³ò
Äàøåâñüêà ²äà Íàóì³âíà, 20, íà 
óòðèì., ºâð., 14.10.1932, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Äàøåâñüêèé Àéç³ê Þõèìîâè÷, 
3 ì., ðîá³òí., ºâð., 14.11.1932, 
åíòåðîêîë³ò
Äàøåâñüêèé Ìèõàéëî 
Þë³éîâè÷, 62, ñëóæá., ºâð., 
09.11.1932, íå âêàç.
Äàøåíêî Ë³ä³ÿ Ôåîôàí³âíà, 
5 ì., ðîá³òí., óêð., 11.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äàøåíêî Îëåêñàíäð 
Ìàêñèìîâè÷, 22, ðîá³òí., óêð., 
16.07.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äàøêî Àêèë. Õàðèòîíîâè÷, 
60, â’ÿçåíü, óêð., 19.01.1933, 
äåêîìïåíñîâàíèé ïîðîê ñåðöÿ
Äâ³ðíèê Ìàêñèì Ìàêñèìîâè÷, 
73, íà óòðèì., óêð., 10.09.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Äâîéí³íà Àíòîí³íà ßê³âíà, 
1 ì., ðîá³òí., ðîñ., 01.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äâîðíèê ²âàí Éîñèïîâè÷, 55, ñåëÿ-
íèí, óêð., 16.10.1932, ñàðêîìà ñòîïè
Äâîðîâñüêèé Ïåòðî 
Ëåîíò³éîâè÷, 39, ðîá³òí., óêð., 
04.03.1933, çàíåïàä ñåðöåâî¿ 
ä³ÿëüíîñò³
Äâîðÿíê³í Ôåë³êñ Ôåäîðîâè÷, 
2 ì., ñëóæá., ðîñ., 01.09.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Äâîÿêîâñüêèé Ìèêîëà 
Êèðèëîâè÷, 19, ó÷åíü, óêð., 
13.06.1933, ñàìîãóáñòâî
Äåâÿòêà Ëþáîâ íå âêàç., 3 òèæ., 
íå âêàç., íå âêàç., 26.12.1932, 
ðîçëàä õàð÷óâàííÿ
Äåãòÿðüîâ Ëàâðåíò³é 
Êîñòüîâè÷, 65, ðîá³òí., óêð., 
15.02.1933, åíòåðîêîë³ò
Äåãòÿðüîâ Äìèòðî ²âàíîâè÷, 68, 
ðîá³òí., óêð., 11.08.1933, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Äåäóõ Ãíàò Ïèëèïîâè÷, 
17, ðîá³òí., óêð., 01.06.1932, 
òóáåðêóëüîç
Äåéíåãà Îëåêñàíäð 
Ôåäîðîâè÷, 49, ðîá³òí., óêð., 
16.11.1933, ðîçäðîáëåííÿ ïðàâîãî 
ñòåãíà 
Äåéíåãà Ãðèöüêî 
Îëåêñàíäðîâè÷, 10 ì., ðîá³òí., 

óêð., 18.02.1933, çàïàëåííÿ 
êèøå÷íèêà
Äåéíåãà Ãðèöüêî Òðîõèìîâè÷, 
24, â³éñüêîâîñëóæá., óêð., 
15.05.1933, âèñèïíèé òèô
Äåéíåãà Ìàð³ÿ Îëåêñàíäð³âíà, 
7, ðîá³òí., óêð., 17.02.1933, 
³íôëþºíö³ÿ
Äåéíåãà Ìèêîëà 
Îëåêñàíäðîâè÷, 8, ðîá³òí., óêð., 
08.03.1933, äèçåíòåð³ÿ
Äåéíåãà Òðîõèì Òðîõèìîâè÷, 
45, ñåëÿíèí, óêð., 20.09.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ, âèñíàæåííÿ
Äåé÷ Ñîô³ÿ ßê³âíà, 6, íå âêàç., 
ºâð., 03.07.1933, äèçåíòåð³ÿ
Äåé÷ ßê³â Íàóìîâè÷, 42, ñëóæá., 
ºâð., 22.12.1932, ÷åðåâíèé òèô
Äåéøëå Ïåòðî Àíäð³éîâè÷, 26, 
ðîá³òí., í³ì., 15.11.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Äåëëå ²âàí Àíäð³éîâè÷, 65, 
ðîá³òí., ðîñ., 18.08.1932, âèðàçêà 
øëóíêà, ðàê
Äåëîâ Âàñèëü Çàõàðîâè÷, 
52, ðîá³òí., óêð., 14.06.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Äåëüùóê Âîëîäèìèð 
Òèìîô³éîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
01.08.1933, çàïàëåííÿ êèøîê
Äåìåäþê Îíóôð³é ªâòèõ³éîâè÷, 
42, â’ÿçåíü, óêð., 21.02.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Äåìåíêî Â³êòîð 
Îëåêñàíäðîâè÷, 2, ðîá³òí., óêð., 
10.07.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äåìåíòüºâ Ïàâëî 
Ìèêîëàéîâè÷, 34, ðîá³òí., ðîñ., 
27.04.1933, òèô
Äåìåíòüºâ ²âàí ²âàíîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 07.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â òà ïëåâðèò
Äåìåíòüºâ Þð³é Ïàâëîâè÷, 
1, áåçðîá³òí., ðîñ., 31.08.1933, 
òîêñè÷íèé ïðîíîñ
Äåìåíòüºâà Ñòåïàíèäà 
Òåðåíò³¿âíà, 73, íà óòðèì., ðîñ., 
11.12.1933, ñòàðå÷èé ìàðàçì
Äåìèäåíêî Âàëåíòèíà 
Ñåìåí³âíà, 1, ðîá³òí., óêð., 
16.07.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äåì³÷åâ Ãåë³é Â³êòîðîâè÷, 7 ì., 
ðîá³òí., ðîñ., 11.09.1933, ãîñòðå 
çàïàëåííÿ êèøîê
Äåìîíåíêî Â³êòîð ²âàíîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 01.02.1933, 
çàäóøåíèé êîðêîþ õë³áà
Äåì÷åíêî Ãàííà ªï³ôàí³âíà, 
6, ðîá³òí., óêð., 26.09.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äåì÷åíêî Îëåêñàíäð 
Ãðèãîðîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
23.06.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
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Äåì÷åíêî Â³êòîð íå âêàç., 
11 ì., ðîá³òí., óêð., 30.01.1933, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Äåì÷åíêî Ìàðôà ²âàí³âíà, 
88, íà óòðèì., óêð., 13.08.1933, 
ñòàð³ñòü
Äåì÷åíêî Ìèêèòà ªï³ôàíîâè÷, 
9, ðîá³òí., óêð., 29.07.1933, 
ãàñòðîåíòåðèò
Äåì÷åíêî Ìèêîëà Ãðèãîðîâè÷, 
1, â³éñüêîâîñëóæá., óêð., 
23.08.1932, ³íòîêñèêàö³ÿ
Äåì÷åíêî Ìèðàé Ñåìåíîâè÷, 
65, ðîá³òí., óêð., 27.03.1933, 
ñêëåðîç ñåðöÿ
Äåì÷åíêî Ìîòðÿ Êèðèë³âíà, 
60, ðîá³òí., ðîñ., 06.09.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äåì÷åíêî Ïåòðî Ðîìàíîâè÷, 
25, ñëóæá., íå âêàç., 30.08.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Äåì÷³øåí Ðà¿ñà Îëåêñàíäð³âíà, 
5 ì., íå âêàç., óêð., 07.03.1932, 
êîêëþø
Äåì’ÿíåíêî Í³íà Ïàâë³âíà, 
2 äí., ðîá³òí., óêð., 29.09.1932, 
âèñíàæåííÿ
Äåì’ÿíåíêî ßâäîõà Éîñèï³âíà, 
22, íà óòðèì., óêð., 01.10.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Äåì’ÿíåíêî Îëåêñ³é 
Ôåäîðîâè÷, 22, ðîá³òí., óêð., 
12.03.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äåì’ÿíåöü ²âàí ²âàíîâè÷, 
13, ðîá³òí., óêð., 13.01.1933, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Äåíèêàºâ Ñÿ³ò ²ìàìîâè÷, 4 ì., 
ðîá³òí., òàòàð., 04.08.1933, ãîñòðà 
äèñïåïñ³ÿ
Äåíèñåíêî Îëåêñ³é Ïèëèïîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 13.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äåíèñåíêî Âàñèëü Ñòåïàíîâè÷, 
11, íå âêàç., íå âêàç., 28.07.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Äåíèñåíêî Ãàííà Ñåìåí³âíà, 
4, ðîá³òí., óêð., 07.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äåíèñåíêî Îëåíà íå âêàç., 1 
òèæ., íå âêàç., íå âêàç., 12.08.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Äåíèñåíêî Ìèêîëà Ãðèãîðîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 16.09.1932, 
ïðîíîñ
Äåíèñåíêî Ñàâà ²âàíîâè÷, 
39, ðîá³òí., óêð., 24.06.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Äåíèñåíêî Ñèä³ð 
Âîëîäèìèðîâè÷, 2, ðîá³òí., óêð., 
22.03.1932, êðîâîòå÷à
Äåíèñîâ Ñòåïàí Ìèêîëàéîâè÷, 
29, â’ÿçåíü, óêð., 14.07.1933, 
åíòåðîêîë³ò

Äåíèñîâà Â³ðà íå âêàç., 4, 
ñèðîòà, íå âêàç., 06.01.1933, 
ñåðöåâå çàõâîðþâàííÿ
Äåíèñåâè÷ Ëåîí³ä Ëåîí³äîâè÷, 
22, ñëóæá., ºâð., 01.09.1933, 
äâîñòîðîííº çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äåíèñåíêî Ìîòðÿ Âëàñ³âíà, 
62, äîìîãîñï., óêð., 01.08.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Äåíèñåíêî Òèìîô³é Ñåìåíîâè÷, 
35, ðîá³òí., óêð., 09.09.1933, ï³ñëÿ 
îïåðàö³¿
Äåíèñîâ ²âàí Ìèêîëàéîâè÷, 
11 ì., ðîá³òí., ðîñ., 30.11.1933, 
äåêîìïåíñàö³ÿ ñåðöÿ
Äåíèñîâà Êàòåðèíà Ñåìåí³âíà, 
70, äîìîãîñï., ðîñ., 16.06.1933, 
äåêîìïðåñ³éíèé êàðä³îñêëåðîç
Äåíèñîâà Ëþáîâ Ãàâðèë³âíà, 
10, äí., ðîá³òí., ðîñ., 12.10.1933, 
æèòòºâà ñëàáê³ñòü
Äåíèñîâà Îëåêñàíäðà ²âàí³âíà, 
25, ðîá³òí., ðîñ., 09.07.1933, 
òóáåðêóëüîç
Äåíüãà Ïîòàï Ãðèãîðîâè÷, 70, 
ðîá³òí., óêð., 17.02.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Äåïóòàò ªëèñîâåòà Äàíèë³âíà, 
63, íå âêàç., óêð., 04.03.1932, 
ñòàð³ñòü
Äåðåâÿíêî Îëüãà Òèìîô³¿âíà, 
1, íå âêàç., íå âêàç., 01.03.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äåðåâ’ÿíêî Ôåîäîñ³ÿ 
Àíòîí³âíà, 85, íå âêàç., óêð., 
21.12.1932, ñòàð³ñòü
Äåðåãèçîâ Òèìîô³é 
Ñòåôàíîâè÷, 48, ðîá³òí., ðîñ., 
13.03.1933, åíòåðîêîë³ò
Äåðåçà Ñîô³ÿ Þõèì³âíà, 48, 
íå âêàç., íå âêàç., 22.06.1933, íå 
âêàç.
Äåðèïàëêà ²âàí Ãíàòîâè÷, 70, íå 
âêàç., óêð., 22.02.1932, ñòàð³ñòü
Äåðèâåäìåäü ²âàí 
Ìèêîëàéîâè÷, 60, ðîá³òí., óêð., 
20.03.1933, äåêîìïåíñîâàíèé 
ì³îêàðäèò
Äåðêà÷ Îëåêñàíäð 
Ìåôîä³éîâè÷, 44, íå âêàç., íå 
âêàç., 19.06.1933, òèô
Äåðêà÷ Âàëåíòèíà Ïèëèï³âíà, 
4 ì., ñëóæá., óêð., 22.08.1932, 
ìåí³íã³ò
Äåðêà÷ ²âàí Âàñèëüîâè÷, 8, 
áåçðîá³òí., óêð., 14.03.1933, 
òóáåðêóëüîç õðåáòà
Äåðêà÷ Êîíñòÿíòèí Ñòåïàíîâè÷, 
59, ðîá³òí., óêð., 05.07.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Äåðêñåí Äèòðèõ Ïåòðîâè÷, 
26, ñëóæá., í³ì., 28.02.1932, 
òóáåðêóëüîç

Äåðêñåí Êàðåã íå âêàç., 1, 
íå âêàç., íå âêàç., 13.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äåðíºâ Ìèõàéëî Àíäð³éîâè÷, 
38, ðîá³òí., óêð., 04.05.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Äåðíÿð Îëåêñàíäð Âàñèëüîâè÷, 
21, â’ÿçåíü, óêð., 04.03.1933, 
âàæêå âèñíàæåííÿ
Äåðÿâêà Ôåä³ð Ñâèðèäîíîâè÷, 
65, ðîá³òí., ðîñ., 05.06.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Äåñòÿøîê(?) À(?) Òèìîô³éîâè÷, 
33, íå âêàç., íå âêàç., 14.06.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Äåñÿòí³êîâ Îëåêñ³é Âëàñîâè÷, 
63, ðîá³òí., ðîñ., 23.04.1933, 
ì³îêàðäèò
Äåôåð Ïåòðî Ãåíð., 1, êîëãîñïí., 
í³ì., 24.09.1932, çàïàëåííÿ 
êèøå÷íèêà
Äåõòÿð Îëåêñ³é Âàñèëüîâè÷, 
34, â’ÿçåíü, óêð., 02.03.1933, 
òóáåðêóëüîç, âèñíàæåííÿ
Äåöþðà Âàñèëü Âàñèëüîâè÷, 
4, ðîá³òí., óêð., 09.12.1932, 
òóáåðêóëüîç õðåáòà, êîêëþø
Äåøêî Áîðèñ Ìèõàéëîâè÷, 2, 
ðîá³òí., óêð., 17.09.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Äåøêî Âàëåíòèíà Ãð., 10 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 21.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äåøêî Â³ðà Ôåäîð³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 04.06.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Äåøêî Ìèêîëà Ëóêè÷, 28, 
ðîá³òí., óêð., 21.05.1932, 
òóáåðêóëüîç
Äåøêî Òåòÿíà ²âàí³âíà, 
71, ðîá³òí., óêð., 16.02.1933, 
òóáåðêóëüîç
Äåøêî Õðèñòÿ Ïåòð³âíà, 60, íà 
óòðèì., óêð., 16.02.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Äæóñàíîâà Óëèòà Ìèõàéë³âíà, 
58, íà óòðèì., óêð., 29.07.1933, 
ãí³éíèé àïåíäèöèò
Äçåâóëüñüêàÿ Àìàë³ÿ 
Ëþäâ³ã³âíà, 62, íà óòðèì., 
ïîëÿ÷êà, 26.03.1933, ïàðàë³÷, 
õðîí³÷íèé ðåâìàòèçì
Äçþáà Ëåâêî Îëåêñ³éîâè÷, 2, 
ñëóæá., óêð., 29.08.1933, ê³ð
Äçþáà Îëÿíà Àíäð³¿âíà, 79, íå 
âêàç., óêð., 11.03.1932,  
ñòàð³ñòü
Äçþáà Ôåä³ð ßêîâè÷, 24, 
â’ÿçåíü, óêð., 13.03.1933, 
åíòåðîêîë³ò, âèñíàæåííÿ
Äçþáà Ïèëèï Ìèõàéëîâè÷, 
33, â’ÿçåíü, óêð., 09.08.1933, 
åíòåðîêîë³ò
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Äçþáàíîâà Àíòîí³íà Àíäð³¿âíà, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 31.07.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Äçþáåíêî Âàëåíòèíà 
Ãðèãîð³âíà, 9 ì., ðîá³òí., óêð., 
25.06.1933, ê³ð
Äçþáåíêî Ñîô³ÿ ²âàí³âíà, 31, 
ðîá³òí., óêð., 24.06.1933, êðóïîçíå 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ä³äåíêî ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 24.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ä³äåíêî ²âàí ²âàíîâè÷, 1, 
ðîá³òí., ðîñ., 03.07.1933, ãîñòðèé 
³íôåêö³éíèé êîë³ò
Äèäóð Ïàðàñêîâ³ÿ Íèêèôîð³âíà, 
58, ðîá³òí., óêð., 10.11.1933, 
íåâ³äîìà
Äèê Ãåíð³õ Ãåíð³õîâè÷, 12, 
ðîá³òí., í³ì., 20.11.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Äèê ²ðèíà Êîðí³¿âíà, 8 ì., ñëóæá., 
í³ì., 13.05.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Äèê Ìàðãàðèòà Ãåíð³õ³âíà, 
4, ðîá³òí., í³ì., 08.01.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Äèêà Ìîòðÿ Îëåêñàíäð³âíà, 19, 
ðîá³òí., óêð., 12.03.1933, çàð³çàíà 
ïîòÿãîì
Äèêàëîâà Þë³ÿ íå âêàç., 7 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 11.09.1932, 
øëóíêîâå çàõâîðþâàííÿ
Äèêóí ßêèì ßêèìîâè÷, 74, 
íà óòðèì., óêð., 03.01.1932, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Äèêóñàð Ãåîðã³é 
Îëåêñàíäðîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
05.10.1932, äèçåíòåð³ÿ
Äèëüìàí ªëèçàâåòà Ôåäîð³âíà, 
74, íà óòðèì., í³ì., 17.10.1932, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Äèì÷åíêî Ë³ä³ÿ Êèðèë³âíà, 5 ì., 
ðîá³òí., óêð., 21.06.1932, êðèâàâèé 
ïðîíîñ
Äèì'ÿíåíêî Ìèêîëà 
Ôåäîðîâè÷, 22, ðîá³òí., óêð., 
12.01.1932, ïåðåëîì ÷åðåïà
Äèíèñåíêî Ñàâà ²âàíîâè÷, 
38, ðîá³òí., óêð., 24.07.1933, 
íåâ³äîìà
Äèíèñîâ Ìèêîëà Îëåêñ³éîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 15.08.1933, 
íåâ³äîìà
Äèíèñþê ªâãåí ßêîâè÷, 1, 
ðîá³òí., óêð., 18.01.1933, êðèâàâèé 
ïðîíîñ
Äèîðä³é ßê³â Âàñèëüîâè÷, 
21, â’ÿçåíü, óêð., 21.07.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Äèðåð Ãåíð³õ Ôðàíöîâè÷, 19 
äí., íå âêàç., í³ì., 06.08.1932, 
äèçåíòåð³ÿ

Äèðêà÷ Ìèêîëà Ñèëîâè÷, 65, 
ðîá³òí., óêð., 09.03.1933, ìàëÿð³ÿ
Äèðëºâ Ôåä³ð íå âêàç., 1, íå 
âêàç., íå âêàç., 26.06.1933, ê³ð, 
çàïàëåííÿ
Äèðþã³í Êîñòÿíòèí 
Ôåéôîíîâè÷, 11 ì., ñëóæá., óêð., 
01.06.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ä³âàí³âñüêèé Ñåðã³é ²âàíîâè÷, 
24, â’ÿçåíü, ðîñ., 08.04.1933, 
çàãàëüíå âèñíàæåííÿ 
Ä³äåíêî ²âàí íå âêàç., 8 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 09.10.1932, 
âèñíàæåííÿ
Ä³äåíêî Âëàä³é íå âêàç., 1, 
íå âêàç., íå âêàç., 04.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ä³äåíêî Ãàííà ²âàí³âíà, 67, íà 
óòðèì., ãð 17.08.1932, çàâîðîò êèøîê
Ä³äåíêî Ãëàô³ðà Âàñèë³âíà, 
75, íà óòðèì., ðîñ., 25.12.1933, 
äåêîìïåíñîâàíèé ì³îêàðäèò 
Ä³äåíêî Ìèêîëà 
Õàðëàìï³éîâè÷, 17, ñåëÿíèí, 
óêð., 03.08.1933, åíòåðîêîë³ò
Ä³äèê Âëàñ Ïàâëîâè÷, 20, 
íå âêàç., íå âêàç., 10.07.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ä³äóøåíêî Ñòàí³ñëàâ ²âàíîâè÷, 
7 ì., ðîá³òí., óêð., 28.07.1932, 
àòðîô³ÿ, ñåðöåâà ñëàáê³ñòü
Ä³ê Êàòåðèíà Àáðàì³âíà, 31, 
ñëóæá., í³ì., 30.10.1933, ÷åðåâíèé 
òèô, êèøêîâà ³íôåêö³ÿ
Ä³ê Ïîë³íà Éîñèï³âíà, 44, íà 
óòðèì., í³ì., 03.09.1932, ðàê ìàòêè
Ä³êàëîâ Ëåîí³ä 
Âîëîäèìèðîâè÷, 2 ì., ñëóæá., 
ðîñ., 30.07.1932, ³íòîêñèêàö³ÿ
Ä³ëüìàí Áðóíî Àëüáåðòîâè÷, 
10 ì., ðîá³òí., í³ì., 09.06.1932, 
øëóíêîâî-êèøêîâà ³íòîêñèêàö³ÿ
Ä³ëüìàí Ôð³äð³õ ßêîâè÷, 
66, ðîá³òí., í³ì., 24.05.1933, 
ì³îêàðäèò, êàòàð êèøå÷íèêà
Äèñïàíñåðíà Ëþäìèëà íå 
âêàç., 3 òèæ., íå âêàç., íå âêàç., 
07.09.1933, âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Äèñïàíñåðíà Í³íà íå âêàç., 2 
òèæ., íå âêàç., íå âêàç., 05.03.1933, 
êàòàð êèøîê
Ä³õòÿðåíêî Êîñòÿíòèí 
Ôåäîñ³éîâè÷, 24, â’ÿçåíü, óêð., 
04.11.1932, ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Äìèòðåíêî Àíäðîí Ôåäîðîâè÷, 
84, äîìîãîñï., óêð., 01.08.1932, 
ñòàð³ñòü
Äìèòðåíêî Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 
22, äîìîãîñï., óêð., 01.09.1932, 
òóáåðêóëüîç
Äìèòðåíêî Àâðàì Àíäð³éîâè÷, 
55, ðîá³òí., óêð., 28.02.1933, 
åìô³çåìà ëåãåí³â

Äìèòðåíêî Îëåêñàíäð Ëóêè÷, 
2 òèæ., ðîá³òí., óêð., 26.04.1933, 
íåäîíîøåíèé
Äìèòðåíêî Éîñèï Ìèêèòîâè÷, 
52, ðîá³òí., óêð., 11.09.1933, 
çàãèíóâ ïðè ïàä³íí³ ç ïî¿çäà
Äìèòðåíêî Ìèêîëà ²â., 
9 ì., ðîá³òí., óêð., 25.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äìèòðåíêî ßâäîõà Òèìîô³¿âíà, 65, 
íå âêàç., óêð., 31.07.1932, ñòàð³ñòü
Äìèòð³ºâ Êèðèëî ²ñàéîâè÷, 47, 
ðîá³òí., ðîñ., 20.04.1933, íåâ³äîìà
Äìèòð³ºâà Ìàð³ÿ Ïðîêîï³¿âíà, 
6 òèæ., ðîá³òí., óêð., 04.12.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Äìèòðè÷åíêî Àíäð³é Ïåòðîâè÷, 
20, ðîá³òí., óêð., 26.08.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Äìèòðîâñüêà Äîìí³ê³ÿ 
Ìèòðîôàí³âíà, 10, ðîá³òí., óêð., 
12.03.1932, çàïàëåííÿ íèðîê
Äìèòðþê Ìèõàéëî Ãàâðèëîâè÷, 
38, â’ÿçåíü, óêð., 12.08.1932, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Äìèòðåíêî Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷, 
5, ñëóæá., ðîñ., 11.10.1932, ãîñòðå 
êèøêîâå çàõâîðþâàííÿ
Äìèòðåíêî Ïåòðî Ïåòðîâè÷, 14, 
ðîá³òí., óêð., 04.10.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Äí³ïðîâà Êàòåðèíà íå âêàç., 2 
òèæ., íå âêàç., íå âêàç., 29.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Äí³ïðîñòðîé Ãðèãîð³é íå 
âêàç., 7 ì., íà óòðèì., íå âêàç., 
13.11.1932, âèñíàæåííÿ
Äí³ïðîâñüêà Ç³íà¿äà íå âêàç., 
21 äí., íà óòðèì., íå âêàç., 
29.11.1932, ðîçëàä õàð÷óâàííÿ
Äîáæàíñüêèé Àíòîí Óëÿíîâè÷, 
18, ðîá³òí., óêð., 29.09.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Äîáðîâîëüñüêèé Âîëîäèìèð 
Âàñèëüîâè÷, 53, ñëóæá., óêð., 
16.09.1932, ÷åðåâíèé òèô
Äîáðîâîëüñüêèé Þõèì 
ªâòðîï³éîâè÷, 42, ðîá³òí., óêð., 
27.02.1933, òóáåðêóëüîç
Äîáðîâîëüñüêèé Ïåòðî 
ªâòðîï³éîâè÷, 49, ðîá³òí., óêð., 
23.03.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äîáðóëÿ Ìàð³ÿ Àíäð³¿âíà, 
11, ðîá³òí., óêð., 15.12.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Äîáðÿíñüêà Ëþäìèëà 
Ãðèãîð³âíà, 2, ñëóæá., óêð., 
21.04.1932, íå âêàç.
Äîâáíÿ Ãàííà ²âàí³âíà, 2, ðîá³òí., 
óêð., 29.05.1932, äèçåíòåð³ÿ
Äîâáíÿ Ãðèãîð³é Ìèêîëàéîâè÷, 
60, ðîá³òí., óêð., 15.07.1933, 
ñòàð³ñòü
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Äîâáíÿ Ïåòðî Ïåòðîâè÷, 55, 
ðîá³òí., óêð., 26.08.1932, íå âêàç.
Äîâãàëåíêî Îëåíà 
Âîëîäèìèð³âíà, 2, ðîá³òí., óêð., 
09.07.1933, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Äîâãàëü ²âàí ²âàíîâè÷, 8 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 23.02.1932, áðîíõ³ò
Äîâãàëü Îëåêñàíäðà Þõèì³âíà, 
5 ì., ðîá³òí., óêð., 19.11.1933, 
ìåí³íã³ò
Äîâãàëü Ïàâëî ²âàíîâè÷, 22, 
ðîá³òí., óêð., 16.03.1932, òèñê
Äîâãàíü Ïåòðî Ê³íäðàòîâè÷, 40, 
ðîá³òí., óêð., 06.05.1933, êðóïîçíå 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â 
Äîâãîíîâñüêèé Äìèòðî 
Ìèõàéëîâè÷, 60, ñëóæá., óêð., 
22.07.1933, ðàê øëóíêà
Äîâãîï³ëü Îëåêñàíäð Ãð., 1, 
ðîá³òí., óêð., 27.09.1932, á³ãóíêà
Äîâæåíêî Ïåòðî Ôèëèìîíîâè÷, 
63, ðîá³òí., óêð., 02.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äîâæèê Âàñèëü Ñåìåíîâè÷, 43, 
â’ÿçåíü, óêð., 07.06.1933, õâîðîáà 
ñåðöÿ
Äîâ³äåíêî Ãðèãîð³é Ãðèãîðîâè÷, 
19, â’ÿçåíü, óêð., 19.01.1933, 
òóáåðêóëüîç ³ íàáðÿê ëåãåí³â
Äîâ³ä÷³ ²âàí ªðåì³éîâè÷, 17, 
â’ÿçåíü, ðîñ., 09.10.1932, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Äîâ÷èíþê Òàìàðà íå âêàç., 4 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 24.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äîãîäîâà Àííà Ìèêèò³âíà, 58, 
äîìîãîñï., ðîñ., 17.01.1932, ðàê 
øëóíêà
Äîäèíîâ Ôåä³ð ²âàíîâè÷, 62, 
ðîá³òí., ðîñ., 23.07.1933, ñåðöåâà 
ñëàáê³ñòü ÷åðåç ñòàðå÷èé 
Äîæäºâà ªâãåí³ÿ íå âêàç., 3, 
íå âêàç., íå âêàç., 05.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äîæäºâà Ëþäìèëà íå âêàç., 1, 
íà óòðèì., íå âêàç., 12.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äîéñ Âàñèëü Ðîìàíîâè÷, 38, 
â’ÿçåíü, óêð., 12.07.1933, ãîñòðèé 
åíòåðîêîë³ò
Äîëãàÿ Àíòîí³íà Âàñèë³âíà, 72, 
ðîá³òí., óêð., 12.03.1933, ñòàð³ñòü
Äîëãàÿ Ãàííà Êàðï³âíà, 85, 
ñëóæá., óêð., 15.07.1932, ì³îêàðäèò
Äîëãîâ Âîëîäèìèð íå âêàç., 
íå âêàç., íå âêàç., íå âêàç., 
11.02.1933, íå âêàç.
Äîëãîâà Ìàð³ÿ Âîëîäèìèð³âíà, 
70, íà óòðèì., ðîñ., 09.11.1933, 
ãðèï, ìåí³íã³ò
Äîëãîïîëîâà Ãàííà Áîðèñ³âíà, 
26, íà óòðèì., óêð., 15.12.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â

Äîëåíêî Ëþäìèëà Ôåäîð³âíà, 
3 äí., ñëóæá., óêð., 03.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äîëæåíêî ªôðåì Äàâèäîâè÷, 
51, ðîá³òí., ðîñ., 21.04.1932, 
ïðàâîñòîðîííÿ ïíåâìîí³ÿ
Äîë³íñüêèé Âîëîäèìèð 
Âîëîäèìèðîâè÷, 1 ì., ðîá³òí., 
óêð., 11.07.1932, ³íòîêñèêàö³ÿ
Äîëîòîâ Ñåðã³é Ìèõàéëîâè÷, 
30, ñëóæá., óêð., 21.03.1933, 
òóáåðêóëüîç
Äîëÿ Âàëåíòèí Âàñèëüîâè÷, 3, 
ñëóæá., óêð., 08.05.1933, òèô
Äîëÿ ªâäîê³ÿ Ëåîíò³¿âíà, 70, íà 
óòðèì., óêð., 15.05.1933, òèô
Äîëÿ ªâäîê³ÿ Ìàêñèì³âíà, 
36, ñëóæá., óêð., 04.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äîëÿ Íàñòÿ Àíäð³¿âíà, 28, íà 
óòðèì., óêð., 07.11.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Äîìàðåâñüêèé Çàõàð 
Îëåêñ³éîâè÷, 65, â’ÿçåíü, 
ðîñ., 25.02.1933, òóáåðêóëüîç, 
âèñíàæåííÿ
Äîìáðîâñüêèé Ïàâëî 
Õðèñàíòîâè÷, 6, ðîá³òí., óêð., 
03.08.1933, åíòåðîêîë³ò
Äîìáðîâñüêèé Áîðèñ 
Ñàìó¿ëîâè÷, 1, ñëóæá., ºâð., 
08.07.1933, äèçåíòåð³ÿ
Äîìáðîâñüêèé Àíäð³é 
Àíäð³éîâè÷, 42, ðîá³òí., ðîñ., 
02.09.1932, ïîðîê ñåðöÿ
Äîìê³íà Ãàííà Òðèôîí³âíà, 3, íå 
âêàç., ðîñ., 09.04.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Äîìîõèíà Ë³ä³ÿ íå âêàç., 
1, ñëóæá., ðîñ., 21.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äîíåíêî Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 
10 ì., ðîá³òí., óêð., 04.01.1933, ê³ð
Äîíåöü Íàóì Ïëàòîíîâè÷, 47, 
ðîá³òí., óêð., 23.08.1933, íåðîçá.
Äîíåöü Ìèêèòà Ëüâîâè÷, 49, 
â’ÿçåíü, óêð., 02.06.1933, çàíåïàä 
ä³ÿëüíîñò³ ñåðöÿ
Äîíåöü Ñåðã³é ²âàíîâè÷, 20, 
ðîá³òí., óêð., 23.04.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Äîíñüêîé Äìèòðî íå âêàç., 2, 
íå âêàç., íå âêàç., 03.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Äîíöîâ Ãåîðã³é Ëîãâèíîâè÷, 8, 
ñëóæá., óêð., 27.07.1933, êðèâàâèé 
ïðîíîñ ³ çàíåïàä ñèë
Äîí÷óê Àíòîí Ôåäîñ³éîâè÷, 4, 
ðîá³òí., óêð., 28.06.1932, ãîñòðèé 
êîë³ò
Äîðåíêî Âàêóì ²âàíîâè÷, 48, 
â’ÿçåíü, óêð., 03.07.1933, ãîñòèé 
åíòåðîêîë³ò

Äîðè(?) Âàñèëü íå âêàç., 44, 
ñåëÿíèí, íå âêàç., 14.07.1933, 
íåäîêð³â'ÿ, ì³îêàðäèò
Äîðîêóïëÿ Ôåä³ð íå âêàç., 30, 
íå âêàç., íå âêàç., 03.07.1933, 
àâ³òàì³íîç
Äîðîôººâ Âàëåíòèí 
Òèìîô³éîâè÷, 1, ñëóæá., ðîñ., 
28.07.1933, òîêñè÷íèé ïðîíîñ
Äîðîôººâ Ëàâðåíò³é 
Âàñèëüîâè÷, 48, áåçïðèòóëüí., íå 
âêàç., 02.04.1933, òèô
Äîðîôººâ Ñåðã³é Ïèëèïîâè÷, 42, 
ðîá³òí., ðîñ., 13.11.1933, ïîðîê ñåðöÿ
Äîðîôººâà Îëåêñàíäðà 
Ôîê³âíà, 1, ðîá³òí., óêð., 
04.01.1933, åï³ëåïñ³ÿ
Äîðîõîâ ²âàí Àêèìîâè÷, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 26.12.1933, 
òóáåðêóëüîç
Äîðîõîâ Ôåä³ð ²âàíîâè÷, 68, 
ðîá³òí., ðîñ., 30.11.1933, íåâ³äîìà
Äîðîõîâà Êàòåðèíà 
Ìèõàéë³âíà, 2, íå âêàç., óêð., 
03.03.1933, ê³ð
Äîðîõîâà Ëþáîâ Äàíèë³âíà, 1, 
ñëóæá., ðîñ., 08.10.1933, êðèâàâèé 
ïðîíîñ
Äîðîõîâà Ðà¿ñà ²âàí³âíà, 3, 
ðîá³òí., ðîñ., 15.04.1933, êðèâàâèé 
ïðîíîñ
Äîðîõîâà Óëÿíà Äìèòð³âíà, 
63, íà óòðèì., óêð., 11.11.1933, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Äîðîøåíêî Àíàòîë³é Ïàâëîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 16.04.1933, ê³ð ³ 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äîðîøåíêî Âàñèëü Íèêîíîâè÷, 
33, ðîá³òí., óêð., 08.04.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Äîðîøåíêî Âàñèëü Äìèòðîâè÷, 
18, ðîá³òí., óêð., 05.04.1932, 
âèñèïíèé òèô
Äîðîøåíêî Âàñèëü Ìèêèòîâè÷, 
1, íå âêàç., óêð., 30.01.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äîðîøåíêî Ãàííà ²âàí³âíà, 
5 ì., ðîá³òí., óêð., 04.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äîðîøåíêî ²âàí Ïåòðîâè÷, 2, 
íå âêàç., íå âêàç., 16.06.1933, 
äèôòåð³ÿ
Äîðîøêåâè÷ Â³êòîð³ÿ 
Ìèõàéë³âíà, 26, ñëóæá., á³ëîð., 
14.11.1933, çàâîðîò êèøîê
Äîðôìàí Øåâà Ãèê³âíà, 65, 
ñëóæá., ºâð., 09.03.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Äîñê³õ Íàä³ÿ Ïàâë³âíà, 8 ì., ñëóæá., 
ðîñ., 16.04.1933, äèòÿ÷³ ñóäîìè
Äîõíóøê³í Ìàðê³ÿí 
Äåìåíò³éîâè÷, 68, ðîá³òí., óêð., 
26.02.1933, ïîðîê ñåðöÿ
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Äîöåíêî ²âàí Âàñèëüîâè÷, 19, 
ðîá³òí., óêð., 11.02.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Äîöåíêî Íàçàð ²âàíîâè÷, 15, 
áåçïðèòóëüí., óêð., 28.05.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Äîöåíêî Ïåòðî Òàðàñîâè÷, 4, 
ðîá³òí., óêð., 15.01.1933, ê³ð
Äîøêî Êóçüìà ²âàíîâè÷, 
70, ðîá³òí., óêð., 21.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äîùåíêî Ìèêîëà Ñòåïàíîâè÷, 
1 ì., ðîá³òí., óêð., 21.06.1932, 
ïðîíîñ
Äðàâà Ôð³äà (?), 1, ðîá³òí., í³ì., 
07.06.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äðàãóí Âàñèëü Ðîìàíîâè÷, 
23, ðîá³òí., óêð., 26.02.1932, 
íåùàñíèé âèïàäîê
Äðàãóí ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 1, íå 
âêàç., óêð., 02.02.1933, ãðèï
Äðàãóíîâà Ãàííà Âàñèë³âíà, 
40, íà óòðèì., ðîñ., 14.10.1932, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Äðà÷ Äàíèëî Þõèìîâè÷, 72, 
íà óòðèì., óêð., 26.10.1932, 
îñëàáëåííÿ ñåðäå÷íî¿ 
Äðà÷åâñüêèé Ôåä³ð 
Îëåêñ³éîâè÷, 20, â’ÿçåíü, 
óêð., 22.02.1933, ïîðîê ñåðöÿ, 
âèñíàæåííÿ
Äðà÷èíñüêèé Â³êòîð 
Àðñåíò³éîâè÷, 60, íå âêàç., íå 
âêàç., 27.06.1933, òèô
Äðåâåëü Âàëåíòèí Âàñèëüîâè÷, 
2, íå âêàç., ðîñ., 01.03.1932, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Äðåæïàê Ëóê³ÿ ²âàí³âíà, 49, 
íà óòðèì., óêð., 20.06.1932, 
åíòåðîêîë³ò
Äðåéôñ Àëüáåðò Àëüáåðòîâè÷, 
1, ðîá³òí., í³ì., 31.08.1932, 
åíòåðèò
Äðîáèøåâ Ñòåïàí Äìèòðîâè÷, 
67, ðîá³òí., óêð., 02.08.1933, 
àïîïëåêñ³ÿ ìîçêó
Äðîá³öüêèé Äàâèä ßêîâè÷, 88, 
ñëóæá., ºâð., 03.09.1933, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Äðîáÿãà Ìîê³é Ôåäîðîâè÷, 65, 
ðîá³òí., óêð., 07.02.1933, ðîæà 
îáëè÷÷ÿ
Äðîãà Âîëîäèìèð Âëàñîâè÷, 
4, ðîá³òí., óêð., 11.02.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Äðîãà Í³íà Âëàñ³âíà, 1, ðîá³òí., 
óêð., 22.12.1932, äèçåíòåð³ÿ
Äðîææëè (?) Áîðèñ 
Ìèêîëàéîâè÷, 3, ðîá³òí., ðîñ., 
03.08.1933, ê³ð
Äðîçä Îëåêñàíäð Ñàìîéë³â., 
11 ì., ðîá³òí., óêð., 06.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Äðîíîâ Ñåðã³é Òèìîô³éîâè÷, 58, 
ðîá³òí., ðîñ., 06.10.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Äðî÷óê Ìàðòèí Äåíèñîâè÷, 
27, â’ÿçåíü, óêð., 17.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Äðóæèí³í Ëóêà Ôåäîðîâè÷, 
37, ñåëÿíèí, ðîñ., 09.06.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Äðóæêî Íàä³ÿ Òèìîô³¿âíà, 3 
òèæ., ðîá³òí., óêð., 22.09.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Äðóùåíêî Âîëîäèìèð 
Ãðèãîðîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
02.07.1932, áðîíõ³ò
Äðþêîâ Ãåîðã³é Àíòîíîâè÷, 
78, ðîá³òí., ðîñ., 28.07.1933, 
êàðä³îñêëåðîç
Äóáèíà Ìîòðîíà Ìèõàéë³âíà, 
46, íà óòðèì., ðîñ., 02.11.1933, 
òèô
Äóáèí³í Ìèêîëà Ôåäîðîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 22.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äóáèíñüêà Îêñàíà íå âêàç., 1, 
ñèðîòà, íå âêàç., 21.04.1933, êàòàð 
êèøå÷íèêà
Äóáèíñüêà Îëüãà Ãðèãîð³âíà, 
33, ðîá³òí., óêð., 26.12.1933, 
äåêîìïåíñîâàíèé ïîðîê ñåðöÿ
Äóáîâ Êèðèëî Ìóñ³éîâè÷, 60, 
ðîá³òí., óêð., 03.07.1932, ñòàð³ñòü
Äóáîâàÿ Íàä³ÿ Ïàâë³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 08.01.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äóáîâåöüêà Îëüãà ²âàí³âíà, 26, 
äîìîãîñï., óêð., 26.05.1932, íå âêàç.
Äóáîâèê Ìàð³ÿ Íàóì³âíà, 
25, ðîá³òí., óêð., 20.12.1933, 
òóáåðêóëüîç
Äóáîâèé ²âàí Ïàâëîâè÷, 
11, íå âêàç., óêð., 20.01.1932, 
åíòåðîêîë³ò
Äóáîâñüêà Òåòÿíà Ç³íîâ³¿âíà, 
23, ñëóæá., ºâð., 07.09.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Äóáîâ÷åíêî Îëåíà íå âêàç., 
1, íå âêàç., íå âêàç., 08.08.1933, 
òóáåðêóëüîç êèøîê
Äóáîê Ë³ë³ÿ Äìèòð³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 17.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äóáðîâ³í ²âàí ßêîâè÷, 12 
äí., ðîá³òí., óêð., 09.11.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Äóáðîâèé ²âàí Ôåäîðîâè÷, 3, 
ðîá³òí., óêð., 17.06.1933, òîêñè÷íà 
êîë³êà
Äóá÷åíêî ßê³â Ôåäîðîâè÷, 52, 
ðîá³òí., óêð., 06.04.1933, çàíåïàä 
ä³ÿëüíîñò³ ñåðöÿ
Äóãîâà Âàðâàðà íå âêàç., 4, íå 
âêàç., íå âêàç., 30.07.1933, ê³ð

Äóäàðºâ Ãóð³é Àäàìîâè÷, 43, 
ðîá³òí., ðîñ., 04.11.1933, âèðàçêà 
øëóíêà
Äóäàðºâà Òåòÿíà ²âàí³âíà, 
54, íà óòðèì., ðîñ., 23.09.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Äóäèí÷åíêî Îëåêñ³é 
Àíäð³éîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
25.07.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äóäêà Ãåîðã³é Ìàðòèíîâè÷, 1, 
ðîá³òí., óêð., 16.10.1933, êîë³ò, 
âèñíàæåííÿ
Äóäêà Êñåí³ÿ Îìåëÿí³âíà, 20, 
ñëóæá., óêð., 01.02.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Äóäíèê Âàëåíòèíà Ìèêîëà¿âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 05.09.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Äóäíèê Ê³íäðàò Ïåòðîâè÷, 60, 
ðîá³òí., óêð., 26.04.1932, íå âêàç.
Äóäíèê Ìàòâ³é ²âàíîâè÷, 44, 
ðîá³òí., óêð., 16.06.1932, çàâîðîò 
êèøîê
Äóäíèê Îëåêñàíäðà 
Ìèêîëà¿âíà, 36, íà óòðèì., óêð., 
04.01.1933, ïåðèòîí³ò
Äóäíèê Ïåòðî Ñèëîâè÷, 12, 
ðîá³òí., óêð., 11.10.1933, ÷åðåâíèé 
òèô
Äóäíèê Âàñèëü Ìèêîëàéîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 16.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äóäíèê Ìàð³ÿ Àíòîí³âíà, 
6, ðîá³òí., óêð., 31.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äóäíèê Ìèõàéëî Ïàâëîâè÷, 
18, ñëóæá., óêð., 25.07.1933, 
òóáåðêóëüîç òàçîñòåãíîâîãî 
ñóñòàâà
Äóäíèê Îëåêñàíäð Ïàâëîâè÷, 
60, ðîá³òí., ðîñ., 02.08.1932, 
ì³îêàðäèò
Äóä÷åíêî Ôåä³ð Ãîðä³éîâè÷, 
27, â’ÿçåíü, óêð., 01.10.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äóëåïîâà Â³ðà Ìèêîëà¿âíà, 
65, íà óòðèì., ðîñ., 23.10.1933, 
ïåëàãðà
Äóëÿ Äàíèëî Ãðèãîðîâè÷, 
41, â’ÿçåíü, óêð., 25.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äóìàíîâñüêà Ìàð³ÿ Ïàíàñ³âíà, 
65, íà óòðèì., óêð., 24.04.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Äóíàºâ Ìèêîëà ªãîðîâè÷, 5, 
ðîá³òí., óêð., 09.12.1933, êèøêîâà 
³íòîêñèêàö³ÿ
Äóíàºâ Ðàäèâîí Âàñèëüîâè÷, 
68, ðîá³òí., óêð., 18.05.1932, 
åìô³çåìà ëåãåí³â
Äóíàºâ Þð³é íå âêàç., 3, íå 
âêàç., íå âêàç., 10.07.1933, êàòàð 
øëóíêà
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Äóíàºâñüêà Ãîðïèíà ²âàí³âíà, 
27, ðîá³ò/ óêð., 31.07.1932, íå 
âêàç.
Äóíàºíêî Ìèêîëà Ïåòðîâè÷, 
10 ì., ðîá³òí., ðîñ., 20.10.1933, 
åíòåðèò
Äóíîâñüêà Ãîðïèíà ²âàí³âíà, 27, 
äîìîãîñï., íå âêàç., 31.07.1932, 
íå âêàç.
Äóïëåíêî Ïåòðî 
Ïàðôåíò³éîâè÷, 3, ðîá³òí., óêð., 
24.12.1932, äèôòåð³ÿ
Äóïë³é Àííà ²âàí³âíà, 2 ì., 
ðîá³òí., óêð., 27.07.1933, íåâ³äîìà
Äóïë³é Íàòàë³ÿ Ôåäîð³âíà, 
62, íà óòðèì., óêð., 27.11.1933, 
çàïàäîê ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Äóïë³í Ë³ä³ÿ ²âàí³âíà, 1, ðîá³òí., 
óêð., 02.08.1933, êîêëþø
Äóïë³é Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 9 ì., 
ðîá³òí., óêð., 03.08.1932, ê³ð
Äóðíºâ Âàñèëü Äìèòðîâè÷, 
4, ðîá³òí., óêð., 26.12.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Äóðíºâ Ãðèãîð³é Âàñèëüîâè÷, 1, 
ðîá³òí., ðîñ., 20.08.1933, íåâ³äîìà
Äóðíºâà Ìàð³ÿ Àë., 1, ðîá³òí., 
óêð., 02.10.1933, ê³ð
Äóðíÿê Â³êòîð Äìèòðîâè÷, 1, 
ðîá³òí., óêð., 12.09.1932, êðóï
Äóòîâ ªâãåí³é Íèêèôîðîâè÷, 18, 
ðîá³òí., óêð., 22.06.1933, ðîæà
Äóøàöüêà Í³íà Ñàì³éë³âíà, 26, 
ðîá³òí., ºâð., 21.03.1933, íåðîçá.
Äóøèí Ñåðã³é Ïàâëîâè÷, 36, 
ñëóæá., ðîñ., 07.06.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Äóøê³í Õàéì Àð’ºâè÷, 64, 
ðîá³òí., ºâð., 11.09.1933, ñòàðå÷à 
ãàíãðåíà 
Äóøêî Ãàííà Éîñèï³âíà, 3, 
ðîá³òí., á³ëîð., 20.07.1932, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Äüîãòÿðåâ Àðòåì Êèðèëîâè÷, 
40, ðîá³òí., óêð., 31.05.1932, 
åíòåðîêîë³ò
Äüîì³íà Âàëåíòèíà íå âêàç., 
4 ì., äîìîãîñï., óêð., 24.06.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Äüîì³÷åâ ²âàí Þõèìîâè÷, 
56, ðîá³òí., ðîñ., 30.08.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Äüÿêîíîâ Þð³é Ìèõàéëîâè÷, 
7 ì., ðîá³òí., óêð., 01.09.1932, 
ãîñòðèé åíòåðèò, ³íòîêñèêàö³ÿ
Äüÿ÷åíêî ªâäîê³ÿ ªôèì³âíà, 
67, ðîá³òí., óêð., 04.07.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Äÿ÷åíêî Ìàð³ÿ Ïîë., 70, íà 
óòðèì., óêð., 29.10.1933, ñòàð³ñòü
Äÿ÷åíêî Ñåìåí Ïàâëîâè÷, 
68, ðîá³òí., óêð., 22.03.1933, 
ì³îêàðäèò

Äÿ÷åíêî Òåòÿíà Îíèê³¿âíà, 
6 ì., ðîá³òí., óêð., 28.10.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äÿ÷åíêî Àíòîí³íà íå âêàç., 1, 
íå âêàç., íå âêàç., 13.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Äÿ÷åíêî Ê³ì Ìèõàéëîâè÷, 1, 
ðîá³òí., óêð., 19.08.1933, êîë³ò
Äÿäüêîâ Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷, 
2, ðîá³òí., óêð., 06.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äÿäþðà Ìèêîëà Ãàâðèëîâè÷, 
10 ì., ðîá³òí., óêð., 18.09.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Äÿäÿ Ñåìåí Ìàêñèìîâè÷, 48, 
ðîá³òí., óêð., 06.02.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Äÿòëîâ Â³êòîð íå âêàç., 1 ì., 
ñëóæá., óêð., 23.05.1932, ñåðöåâà 
ñëàáê³ñòü
Äÿ÷åíêî Âàëåíòèíà 
Ãðèãîð³âíà, 9 ì., ñëóæá., ðîñ., 
16.01.1932, ê³ð
Äÿ÷åíêî Âàëåíòèíà ßê³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 13.01.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äÿ÷åíêî Ãàâðèëî Ìèêîëàéîâè÷, 
80, ñëóæá., óêð., 09.09.1933, 
ñòàð³ñòü
Äÿ÷åíêî Ãàëèíà Âàñèë³âíà, 
7 ì., íå âêàç., óêð., 06.02.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Äÿ÷åíêî Äìèòðî Ïàâëîâè÷, 2, íå 
âêàç., óêð., 26.03.1932, çàïàëåííÿ 
íèðîê
Äÿ÷åíêî ²âàí Àíäð³éîâè÷, 14 
äí., ðîá³òí., óêð., 16.04.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Äÿ÷åíêî ². À., íå âêàç., ðîá³òí., 
óêð., 08.04.1932, çàäóøåíèé ï³ä 
÷àñ îáâàëó çåìë³
Äÿ÷åíêî Êëàâä³ÿ 
Âîëîäèìèð³âíà, 19, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 06.09.1933, 
åíòåðîêîë³ò, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äÿ÷åíêî Ìèêîëà Äåì'ÿíîâè÷, 
10, ðîá³òí., óêð., 09.08.1933, 
ãîñòðèé åíòåðîêîë³ò
Äÿ÷åíêî Ìèêîëà Íèêèôîðîâè÷, 
4, ðîá³òí., óêð., 14.01.1933, 
÷åðåâíèé òèô
Äÿ÷åíêî Ìèõàéëî Ïåòðîâè÷, 
6, ðîá³òí., óêð., 09.06.1933, 
çàïàëåííÿ 
Äÿ÷åíêî Ìèêîëà ßêîâè÷, 
6 ì., ðîá³òí., óêð., 01.08.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Äÿ÷åíêî Ðà¿ñà Îëåêñàíäð³âíà, 
1, íå âêàç., óêð., 04.05.1933, 
õàð÷îâå îòðóºííÿ
Äÿ÷åíêî Ñåðã³é ßêîâè÷, 
53, ðîá³òí., óêð., 29.06.1933, 
åíòåðîêîë³ò

Äÿ÷êî Àíàòîë³é Òèõîíîâè÷, 2, 
ñëóæá., óêð., 02.07.1933, äèòÿ÷èé 
ïðîíîñ
Äÿ÷óê Óñòÿ Ãðèãîð³âíà, 32, 
ðîá³òí., óêð., 08.01.1933, 
òðàíñïîðòíà êàòàñòðîôà
Åáåëü Êàòåðèíà Ãåîðã³¿âíà, 45, 
ñîöçàáåçïå÷., í³ì., 12.04.1933, ðàê 
ñòðàâîõîäó
Åíñ Åðíà Ïåòð³âíà, 2, ðîá³òí., 
í³ì., 20.12.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Åï³êîâ Ðàì³ñ ²áðàã³ìîâè÷, 1, íå 
âêàç., òàòàð., 24.02.1932, ê³ð
Åøåíáðåíåð ªëèçàâåòà íå 
âêàç., 3 òèæ., ñèðîòà, íå âêàç., 
28.03.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Åøòîêèí Âàëåíòèíà Óñòèí³âíà, 
1, ñëóæá., ðîñ., 01.01.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
ªâãåí³¿âà Îëåíà Íèêèôîð³âíà, 
87, íå âêàç., ðîñ., 16.03.1932, 
ñòàð³ñòü
ªâãåí³¿âà Ãàííà Ïåòð³âíà, 
8, íå âêàç., ðîñ., 23.03.1932, 
òóáåðêóëüîç
ªâñòàô³ºâ Îë³ìï³ÿ ªðìîëà¿âíà, 
64, ðîá³òí., óêð., 11.06.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
ªâñòàô³ºâà Ðà¿ñà íå âêàç., 
8 ì., ðîá³òí., óêð., 30.12.1931, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
ªâñòàô³ºâ ²âàí Àôàíàñ³éîâè÷, 
21, ðîá³òí., óêð., 03.07.1933, 
êàõåêñ³ÿ
ªâñòàô³ºâà ¯âãà Ïàíàñ³âíà, 
22, ðîá³òí., óêð., 05.08.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
ªâòóøåíêî Í³íà Àðõèï³âíà, 
2, íå âêàç., óêð., 28.02.1932, 
åíòåðîêîë³ò
ªâòóøåíêî Îëåêñàíäð 
Ñåìåíîâè÷, 27, ðîá³òí., óêð., 
17.03.1932, êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
ªâòóøåíêî Ïàëàæêà Íàóì³âíà, 
38, ðîá³òí., óêð., 07.10.1933, 
ïåëàãðà
Åäâàáí³ê Ìàøà ßíêåë³âíà, 68, íà 
óòðèì., ºâð., 27.10.1933, ñòàð³ñòü
Åéäë³í Ïåòðî ßêîâè÷, 63, íà 
óòðèì., ºâð., 12.08.1932, ñòàð³ñòü
Åéõåíáëàò Ñâ³òëàíà íå 
âêàç., 6 ì., íà óòðèì., íå 
âêàç., 06.12.1932, íåäîñòàòíº 
õàð÷óâàííÿ
ªëàíñüêèé Òåðåøêî Ñåìåíîâè÷, 
39, êîëãîñïí., óêð., 29.12.1933, 
ãí³éíå çàïàëåííÿ ÷åðåâà
ªëèñººâ Àíàòîë³é Àðõèïîâè÷, 
9 ì., ðîá³òí., ðîñ., 14.07.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ
ªëèñººâ Â³êòîð Ìèõàéëîâè÷, 
íå âêàç., ðîá³òí., óêð., 07.02.1933, 
íåäîíîøåíèé
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ªëèñººâ ²âàí ßêîâè÷, 39, ñëóæá., 
óêð., 22.04.1933, òèô
ªëèñººâà Ðîçà íå âêàç., 
2, ðîá³òí., ðîñ., 16.05.1933, 
óñêëàäíåííÿ ëåãåí³â
Åëüñíåð Âàëåíòèíà Ðîìàí³âíà, 
80, ñëóæá., í³ì., 06.02.1933, 
ñåðöåâå âèñíàæåííÿ
ªìåëüÿíîâ Þð³é 
Âîëîäèìèðîâè÷, 1 ì., ðîá³òí., 
óêð., 08.04.1932, íåäîñòàòíº 
õàð÷óâàííÿ
ªìåëüÿíîâà Àííà Ðîìàí³âíà, 
88, íå âêàç., óêð., 02.01.1933, 
ñòàð³ñòü
ªìåöü Àíàòîë³é Ïàâëîâè÷, 
11 ì., ñëóæá., óêð., 19.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
ªìåöü Ìàð³ÿ Ñàâ³âíà, 11, 
ðîá³òí., óêð., 20.04.1932, 
ñêàðëàòèíà, ÷åðåâíèé òèô
ªðåìººâ Äìèòðî ²âàíîâè÷, 
43, îäíîîñ³áí., óêð., 14.06.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
ªðåìººåâ Ìèõàéëî 
Ìèõàéëîâè÷, 4 ì., ñëóæá., ðîñ., 
26.07.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
ªðåìåíêî Îëåêñàíäð 
Âàñèëüîâè÷, 2 ì., ðîá³òí., ðîñ., 
19.10.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
ªðåìåíêî Ãðèöüêî Àíäð³éîâè÷, 
18, ñòóäåíò, óêð., 14.02.1933, 
íåðîçá.
ªðåìåíêî Êàòåðèíà Àíäð³¿âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 27.09.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
ªðåìåíêî Ïåòðî Ïèëèïîâè÷, 
22, â’ÿçåíü, óêð., 10.02.1933, 
òóáåðêóëüîç
ªðåìåíêî Ïåòðî Ôåäîðîâè÷, 4, 
ðîá³òí., óêð., 04.01.1933, äèòÿ÷èé 
ïðîíîñ
ªðåøêî Ñòåïàí ²ëë³÷, 53, 
â’ÿçåíü, óêð., 13.05.1933, çàíåïàä 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
ªðèìººâà Âàëåíòèíà 
Ìèõàéë³âíà, 1, ðîá³òí., 
ðîñ., 09.01.1932, çàïàëåííÿ 
êèøå÷íèêà
ªðìàê ªâäîê³ÿ ²ãíàò³âíà, 36, 
ðîá³òí., óêð., 22.05.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
ªðìàê Îëåíà Àðòåì³âíà, 
34, ðîá³òí., óêð., 29.04.1933, 
òóáåðêóëüîç
ªðìàê Ìàð³ÿ Ïåòð³âíà, 3, 
ðîá³òí., óêð., 25.06.1932, ïðîíîñ
ªðìàê Íåõàìà Áîðóõ³âíà, 
33, íà óòðèì., ºâð., 05.01.1932, 
ïëåâðèò
ªðìàêîâ Îëåã Îëåêñàíäðîâè÷, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 26.07.1933, 
òîêñè÷íèé ãàñòðîåíòåðèò

ªðìàêîâà Òàìàðà íå âêàç., 25 
äí., íå âêàç., óêð., 24.03.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
ªðìàøåíêî Êàòåðèíà 
Ñåìåí³âíà, 4, ðîá³òí., óêð., 
25.09.1933, àâ³òàì³íîç
ªðìîêðàòîâ Êóçüìà 
Ãðèãîðîâè÷, 64, ðîá³òí., óêð., 
16.04.1933, çàíåïàä ñåðöåâî¿ 
ä³ÿëüíîñò³
ªðìîëåíêî Âàñèëü Âàñèëüîâè÷, 
25, ðîá³òí., óêð., 21.12.1931, 
äèçåíòåð³ÿ
ªðìîëåíêî Ëþäìèëà Ëóê³âíà, 
5, ðîá³òí., óêð., 25.02.1933, 
çàïàëåííÿ ìîçêîâî¿ îáîëîíêè
ªðìîëåíêî Ìèêîëà Ëóêè÷, 6, 
ðîá³òí., óêð., 26.02.1933, ê³ð
ªðìîëîâ Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷, 
2 ì., ðîá³òí., óêð., 27.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
ªðìîëîâ ßê³â íå âêàç., 22, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 28.06.1933, 
åíòåðîêîë³ò
ªðøîâ Ãåííàä³é íå âêàç., 2, íå 
âêàç., íå âêàç., 17.07.1933, êàòàð 
øëóíêà
ªðøîâ Ãðèöüêî Ïðêîô³éîâè÷, 
6 ì., ðîá³òí., ðîñ., 20.06.1932, 
çàïàëåííÿ êèøîê
ªñåðåé Îðèøêà ªãîð³âíà, 5, íå 
âêàç., óêð., 08.02.1933, ìåí³íã³ò
ªñèïåíêî Í³íåëà Ñåìåí³âíà, 
2 ì., ðîá³òí., óêð., 25.07.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
ªñèïîâà Ðîçà Ìèõàéë³âíà, 10, 
äí., ðîá³òí., ðîñ., 16.06.1932, 
âèñíàæåííÿ
ªñ³íà ¯âãà Ê³íäðàò³âíà, 72, 
ñëóæá., ðîñ., 23.09.1933, ìàëÿð³ÿ
ªñòð³í Áåëëà Ìîðäóõ³âíà, 95, íà 
óòðèì., ºâð., 29.10.1932, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
ªñüêîâà Àííà Ëåîí³ä³âíà, 20, 
äí., ðîá³òí., ðîñ., 17.08.1933, ê³ð
ªôèì(?) Îëåêñàíäðà Àíäð³¿âíà, 
10, íå âêàç., ðîñ., 16.03.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
ªôèìåíêî ªâãåí³é Ïåòðîâè÷, 
1, ñëóæá., óêð., 27.07.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
ªôèìåíêî Ôåäîñ³ÿ Îëåêñ³¿âíà, 
38, ðîá³òí., óêð., 11.06.1933, 
ãàñòðîåíòåðèò
ªôèìåíêî Óëèòà Êàëèí³âíà, 
43, ðîá³òí., óêð., 22.05.1933, 
çàõâîðþâàííÿ ñåðöÿ
ªôèì÷óê Ëþáîâ Ñòåïàí³âíà, 
2, ðîá³òí., óêð., 16.08.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
ªôèìîâ Â³òàë³é íå âêàç., 4 ì., íå 
âêàç., íå âêàç., 07.03.1933, êàòàð 
êèøîê

ªôìóøêèíà Ëþáîâ ßê³âíà, 
3, ðîá³òí., ðîñ., 26.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
ªôðåìåíêî Íàóì Çàõàðîâè÷, 
52, ðîá³òí., óêð., 12.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
ªôðåìîâ ²ëëÿ Ïåòðîâè÷, 
54, ñëóæá., ðîñ., 22.08.1933, 
ïåëàãðà
ªôðåìîâà Ãàííà íå âêàç., 6 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 25.05.1933, ê³ð
ªôðîñìàí Ãðèöüêî Äàíèëîâè÷, 
1, êóñòàð,ºâð., 08.11.1933, ê³ð, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
ªâäîêèìåíêî Ìîê³é Ìàðêîâè÷, 
67, ðîá³òí., óêð., 10.03.1933, 
ì³îêàðäèò
ªâäîêèìîâ ªâñòèãíåé ²âàíîâè÷, 
32, ðîá³òí., ðîñ., 08.04.1933, 
àâ³òàì³íîç
ªâìåíåíêî Òàìàðà Àíäð³¿âíà, 
9 ì., ðîá³òí., óêð., 23.08.1932, ãîñòðå 
øëóíêîâî-êèøêîâå çàïàëåííÿ
ªâòóøåâñüêèé Ãðèöüêî 
Ìèêèòîâè÷, 30, ðîá³òí., óêð., 
25.04.1933, ïàðàë³÷ ñåðöÿ
ªâòóøåíêî ²âàí Êóçüìè÷, 
18, ó÷åíü, ðîñ., 08.09.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
ªâòóøåíêî Ëþäìèëà Ãåîðã³¿âíà, 
6 ì., ðîá³òí., ðîñ., 20.07.1933, 
³íòîêñèêàö³ÿ
ªâøåºâ Ðîìàí íå âêàç., 2 òèæ., 
íå âêàç., íå âêàç., 03.08.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
ªãîðîâ Àðñåí íå âêàç., 1, íå 
âêàç., íå âêàç., 13.05.1933, êàòàð 
êèøîê
ªãîðîâà Ë³ä³ÿ íå âêàç., 14 äí., 
íå âêàç., íå âêàç., 11.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
ªãîðîâà-Êàïèöüêà ¯âãà 
Äåíèñ³âíà, 26, äîìîãîñï., ðîñ., 
10.12.1932, ñåðöåâà ñëàáê³ñòü, 
åï³ëåïñ³ÿ
ªãîðî÷ê³í Âàëåíòèí 
Ãåîðã³éîâè÷, 1, ðîá³òí., ðîñ., 
20.06.1933, êèøêîâà ³íòîêñèêàö³ÿ
ªä³ê Êèðèëî Êàðëîâè÷, 7, 
ñëóæá., í³ì., 03.12.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
ªëèñººâ Àíàòîë³é Ìèõàéëîâè÷, 
íå âêàç., ðîá³òí., ðîñ., 23.10.1933, 
íåäîíîøåíèé
ªëèñººâ ²âàí Ìèõàéëîâè÷, íå 
âêàç., ðîá³òí., ðîñ., 23.10.1933, 
íåäîíîøåíèé
ªëèñººâà Ìàð³ÿ Ìèõàéë³âíà, 
íå âêàç., ðîá³òí., ðîñ., 23.10.1933, 
íåäîíîøåíèé
ªëîâàÿ Ëóêåð³ÿ Ñòåïàí³âíà, 
40, ðîá³òí., óêð., 15.11.1932, 
åíòåðîêîë³ò
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ªíà Ãðèöüêî ªâòèõ³éîâè÷, 
38, ðîá³òí., óêð., 09.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â ³ î÷åðåâèíè
ªíäîâ³öüêèé Îëåêñ³é 
Ìàêñèìîâè÷, 70, ðîá³òí., óêð., 
11.05.1933, äåêîìïåíñîâàíèé 
ì³îêàðäèò
ªí³êººâ Êîñòÿ Äàâèäîâè÷, 
5 ì., ðîá³òí., òàòàð., 27.02.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
ªí³êººâ Äàâèä Øð³ôîâè÷, 
5, ñëóæá., òàòàð., 11.06.1932, 
òóáåðêóëüîç
ªíóõ³íà Âàëåíòèíà Ôåäîð³âíà, 
2, ðîá³òí., ðîñ., 30.12.1932, ê³ð
ªðåìåíêî Àíàñòàñ³ÿ íå âêàç., 
2 ì., ðîá³òí., óêð., 24.09.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
ªðåìåíêî Àíàòîë³é íå âêàç., 
4 ì., ðîá³òí., óêð., 09.05.1933, 
³íòîêñèêàö³ÿ
ªðåìåíêî Ãàëèíà ²âàí³âíà, 8 ì., 
ñëóæá., óêð., 22.04.1933, êàòàð 
êèøå÷íèêà
ªðåìåíêî Ãàð³é Ñåðã³éîâè÷, 
5 ì., íå âêàç., ðîñ., 08.02.1932, 
çàïàëåííÿ íèðîê
ªðåìåíêî ²âàí ²âàíîâè÷, 78, íà 
óòðèì., óêð., 21.04.1933, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
ªðåìåíêî Ëþáîâ Ìèêèò³âíà, 2, 
â³éñüêîâîñëóæá., óêð., 20.01.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
ªðåìåíêî Ìàð³ÿ Àâðàì³âíà, 
75, íà óòðèì., óêð., 01.10.1933, 
ñòàðå÷èé ì³îêàðäèò
ªðåìåíêî Íàä³ÿ íå âêàç., 1, íå 
âêàç., íå âêàç., 16.05.1933, êàòàð 
êèøîê
ªðåìåíêî Îêñàíà Òèõîí³âíà, 46, 
íà óòðèì., óêð., 22.12.1932, íå âêàç.
ªðåìåíêî Ôåä³ð Êóïð³ÿíîâè÷, 
21, ðîá³òí., óêð., 25.10.1932, 
÷åðåâíèé òèô
ªðåíóäîâ Ëåîí³ä íå âêàç., 1, íå 
âêàç., íå âêàç., 06.06.1933, êàòàð 
êèøîê
ªðìàê Ãðèöüêî ²âàíîâè÷, 17, 
â’ÿçåíü, óêð., 25.12.1932, âàæêå 
íåäîêð³â'ÿ, íàáðÿê ê³íö³âîê
ªðìàêîâ Âàëåíòèí Àíäð³éîâè÷, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 15.10.1932, íàáðÿê 
ëåãåí³â
ªðìàêîâ ²âàí Îëåêñ³éîâè÷, 1, 
ðîá³òí., óêð., 30.07.1933, åíòåðèò
ªðìàêîâà Ìàð³ÿ Îëåêñ³¿âíà, 
87, íà óòðèì., ðîñ., 30.11.1932, 
ñåðöåâà ñëàáê³ñòü
ªðìîëåíêî Äìèòðî 
Ìàêñèìîâè÷, 15, ðîá³òí., óêð., 
02.06.1932, ÷åðåâíèé òèô
ªðìîëåíêî Æîðæ Ëóêè÷, 1, 
ðîá³òí., óêð., 25.12.1932, ïðîíîñ

ªðìîëåíêî Ìàð³ÿ Êèðèë³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 28.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
ªðìîëåíêî Îëåíà Àðòåì³âíà, 
42, íà óòðèì., óêð., 13.10.1932, 
ãàíãðåíà
ªðìîëåíêî Ôåäîðà Ñòåïàí³âíà, 
78, ðîá³òí., óêð., 09.08.1933, 
ñëàáê³ñòü ñåðöÿ
ªðìîëîâ Ãðèãîð³é 
Ìèêîëàéîâè÷, 47, ðîá³òí., óêð., 
06.03.1933, õðîí³÷íèé áðîíõ³ò
ªðøîâ Ñåìåí Ìèêîëàéîâè÷, 68, 
ñîöçàáåçïå÷., óêð., 27.01.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
ªðüîìê³íà Ëóêåð³ÿ Ïèëèï³âíà, 
70, äîìîãîñï., óêð., 17.07.1933, 
ñòàðå÷èé ì³îêàðäèò
ªôèìåíêî Ìèêîëà Ïåòðîâè÷, 
54, ðîá³òí., óêð., 20.03.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ, çàïàëåííÿ íèðîê
ªôðåìîâà Ç³íà¿äà Ìèêîëà¿âíà, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 26.08.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â ï³ñëÿ êîêëþøà
Æàáêî ßâäîõà Ìèðîí³âíà, 75, íà 
óòðèì., óêð., 17.04.1933, ñòàð³ñòü
Æàáðîâåöü Ìàð³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 
38, â’ÿçåíü, óêð., 07.05.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Æàãóëèíà Àííà ²âàí³âíà, 28, íà 
óòðèì., óêð., 22.07.1933, íåâ³äîìà
Æàäàºâ Âàñèëü ßêîâè÷, 
20, ñëóæá., ðîñ., 01.01.1933, 
ïîðàíåííÿ ñåðöÿ òà ñåëåç³íêè 
Æàðàáàê Ñàâåë³é Ôåäîðîâè÷, 
40, áåçðîá³òí., óêð., 15.11.1933, 
ìàëÿð³ÿ
Æàðèê ²âàí ²âàíîâè÷, íå 
âêàç., ðîá³òí., óêð., 12.08.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Æàðèê Òà¿ñ³ÿ Ñèäîð³âíà, 2 ì., 
ðîá³òí., óêð., 30.05.1932, íåâ³äîìà
Æàðèêîâà Îëåíà Ñåðã³¿âíà, 
6 ì., ðîá³òí., óêð., 02.09.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Æàðêî Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 2, íå 
âêàç., óêð., 25.02.1932, çàïàëåííÿ 
êèøå÷íèêà
Æàðîâ Îëåêñàíäð íå âêàç., 4, íå 
âêàç., íå âêàç., 13.05.1933, êàòàð 
êèøîê
Æàðîíêèíà Îëüãà Ñòåïàí³âíà, 
57, ðîá³òí., óêð., 14.10.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Æáàíêîâ Ëåîí³ä íå âêàç., 1 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 29.12.1932, 
âèñíàæåííÿ
Æäàí Ãðèöüêî Õàðèòîíîâè÷, 
53, â’ÿçåíü, óêð., 26.12.1932, 
äåêîìïðåñ³éíèé ì³îêàðäèò
Æäàíêî Äìèòðî 
Îëåêñàíäðîâè÷, 7, ñëóæá., óêð., 
20.06.1933, ìåí³íãîåíöåôàë³ò

Æäàõ Ìèêîëà Ìàêàðîâè÷, 48, 
ðîá³òí., óêð., 25.02.1933, ðîçðèâ 
ñåðöÿ
Æåáðàê Ìèðîí ßêîâè÷, 62, ñëóæá., 
ºâð., 23.07.1932, ðàê ëåãåí³â
Æåáðîâñüêèé ²âàí Àíòîíîâè÷, 
65, ðîá³òí., ïîë., 29.08.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Æåâæ³êîâ Ïåòðî ²âàíîâè÷, 
46, ðîá³òí., óêð., 06.04.1933, 
äåêîìïåíñîâàíèé ì³îêàðäèò
Æåãóëèí Ñòåïàí Ñòåïàíîâè÷, 
2, ðîá³òí., óêð., 03.07.1932, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Æåãóë³í ²âàí Ìèêèòîâè÷, 
4, ðîá³òí., óêð., 06.08.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Æåëäàêîâà Ëþäìèëà íå âêàç., 
2 ì., ðîá³òí., óêð., 19.01.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Æåëåçíîâà Îëüãà íå âêàç., 8 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 11.05.1933, 
êàòàð êèøîê
Æåëåçíÿê Ðîäà Áîðèñ³âíà, 
57, ðîá³òí., ºâð., 06.09.1933, 
³íôåêö³éíèé êîë³ò
Æåëåçíÿê Òðîõèì 
Àâêñåíò³éîâè÷, 45, êîëãîñïí., 
óêð., 01.05.1933, äåãåíåðàö³ÿ 
ñåðöÿ
Æåëåçíÿêîâà Ëþáîâ 
Äåì’ÿí³âíà, 28, ðîá³òí., ðîñ., 
15.08.1933, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Æåëòîâà Ìàð³ÿ íå âêàç., 2, íå 
âêàç., íå âêàç., 14.07.1933, êàòàð 
øëóíêà òà êèøîê
Æåëóäåâà Ìåëàí³ÿ Òðîõèì³âíà, 
53, ðîá³òí., óêð., 22.04.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Æåëóäåíêî Ñèä³ð ²âàíîâè÷, 
60, ðîá³òí., óêð., 31.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Æåíòîìèðîâ Êîñòü Þð³éîâè÷, 
9 ì., ðîá³òí., ðîñ., 15.12.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Æåðåáèëî Ìèêîëà Éîñèïîâè÷, 
16, ðîá³òí., óêð., 11.01.1933, òèô
Æåðåáíà Àííà Êàëåíèê³âíà, 
45, íà óòðèì., óêð., 11.08.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Æåðîìê³íà Ëþäìèëà íå âêàç., 
1 ì., íå âêàç., íå âêàç., 27.12.1932, 
ðîçëàä õàð÷óâàííÿ
Æåðîíêèí Îëåêñàíäð 
ªâñòèãí³éîâè÷, 45, ðîá³òí., ðîñ., 
12.07.1933, ñëàáê³ñòü ñåðöåâîãî 
ì'ÿçó
Æèâàãî Âîëîäèìèð 
Îëåêñàíäðîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
29.09.1933, çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Æèâîòèíñüêà Ëþáîâ Áîðèñ³âíà, 
23, ñëóæá., ºâð., 27.05.1933, 
âèñèïíèé òèô
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Æèãàëîâ Îëåêñàíäð 
Ìèêèòîâè÷, 8, ðîá³òí., óêð., 
24.10.1932, ñêàðëàòèíà
Æèãâîñ Îëÿíà Ñèäîð³âíà, 20, 
ðîá³òí., óêð., 16.02.1933, êðèâàâèé 
ïðîíîñ
Æèãóëèíà Ìàð³ÿ Ôåäîð³âíà, 
42, ðîá³òí., óêð., 12.05.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Æèäåíêî Â³êòîð íå âêàç., 
8 ì., íå âêàç., óêð., 06.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Æèëêî Âàñèëü Äàíèëîâè÷, 63, 
ðîá³òí., óêð., 06.06.1933, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Æèðîâ Ìèõàéëî Âàñèëüîâè÷, 
26, ðîá³òí., óêð., 27.02.1933, 
÷åðåâíèé òèô
Æèðîíêèí Ëåîí³ä Âàñèëüîâè÷, 
8 ì., íå âêàç., ðîñ., 19.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Æèòåíºâ Âàñèëü ßêîâè÷, 
2, ðîá³òí., óêð., 02.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Æèòíàÿ Ðîçà íå âêàç., 2, íå 
âêàç., íå âêàç., 21.05.1933, êàòàð 
êèøîê
Æèâîòîâ Ëåâ Ôèëèìîíîâè÷, 43, 
ðîá³òí., ðîñ., 31.05.1933, çàíåïàä 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Æèâîòîâñüêèé Àëüáåðò íå 
âêàç., 1, íå âêàç., íå âêàç., 
10.05.1933, âèñíàæåííÿ
Æèãàéëî Ãåîðã³é Äàíèëîâè÷, 1, 
ðîá³òí., óêð., 07.12.1932, çàãàëüíå 
âèñíàæåííÿ
Æèäêîâ Ôåä³ð Ãàâðèëîâè÷, 
42, ðîá³òí., óêð., 03.11.1933, 
åíòåðîêîë³ò, íåôðèò
Æèëà Ïåòðî Ôåäîðîâè÷, 62, 
ðîá³òí., óêð., 24.03.1933, ñòàð³ñòü
Æèòîìèðñüêà Òàìàðà íå âêàç., 
3 ì., íå âêàç., íå âêàç., 13.05.1932, 
êîêëþø
Æìóð Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 12.08.1932, 
åíòåðîêîë³ò
Æìóðêî Ìàð. Çàõàð., 64, ðîá³òí., 
óêð., 29.01.1932, ïðàâåöü
Æìóðêî Ôåäîðà Äàíèë³âíà, 
24, íà óòðèì., óêð., 01.10.1932, 
òèô
Æîâí³ðåíêî ²âàí ßêîâè÷, 43, 
â’ÿçåíü, óêð., 08.03.1933, ð³çà÷êà
Æîãà Ïåòðî Ïåòðîâè÷, 18, 
ðîá³òí., óêð., 09.08.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Æîëíà÷ ²âàí Ìèêîëàéîâè÷, 
36, ðîá³òí., ðîñ., 18.08.1932, 
òóáåðêóëüîç
Æîëòîâ Ëþäìèëà Ãåîðã³¿âíà, 
13 äí., ñëóæá., ðîñ., 03.09.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà

Æîñàí Âàñèëèíà Îëåêñ³¿âíà, 67, 
íà óòðèì., óêð., 06.06.1932, ãîñòðà 
ñåðöåâà ñëàáê³ñòü
Æîñàí Ñåìåí Ïåòðîâè÷, 
1, ñòóäåíò, óêð., 20.05.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Æîñàí Òåòÿíà íå âêàç., 75, íå 
âêàç., óêð., 04.11.1932, øëóíêîâî-
êèøêîâå çàõâîðþâàííÿ
Æîñò Â³êòîð Êîñòÿíòèíîâè÷, 
7 ì., ñëóæá., óêð., 25.06.1932, 
øëóíêîâå çàïàëåííÿ
Æóæà Êóïð³ÿí Äåìåíò³éîâè÷, 
37, ðîá³òí., óêð., 08.07.1933, 
àâ³òàì³íîç
Æóæà Ñåâåðèí ²âàíîâè÷, 55, 
ðîá³òí., óêð., 23.03.1933, õâîðîáà 
ñåðöÿ
Æóê-Ãðåíü Ìèêèòà Âàñèëüîâè÷, 
68, ðîá³òí., ðîñ., 17.07.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Æóê Àíàòîë³é Òèõîíîâè÷, 
3, ðîá³òí., óêð., 16.08.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â ï³ñëÿ êîðó
Æóê Âàðêà Êèðèë³âíà, 20, 
ðîá³òí., óêð., 02.05.1933, 
âòîïëåííÿ (íåùàñíèé âèïàäîê)
Æóê Êàòåðèíà Àðòåì³âíà, 64, 
ðîá³òí., óêð., 11.07.1933, ïåëàãðà
Æóê Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 52, 
ðîá³òí., óêð., 12.05.1933, âèðàçêà 
øëóíêà
Æóê Îäàðêà íå âêàç., 38, íå 
âêàç., íå âêàç., 04.07.1933, ãîñòðå 
çàïàëåííÿ êèøîê
Æóêîâ Ëåîí³ä íå âêàç., 5 ì., íå 
âêàç., íå âêàç., 21.05.1933, êàòàð 
êèøîê
Æóêîâ Ïåòðî íå âêàç., 9 ì., 
ñëóæá., óêð., 06.08.1932, 
çàïàëåííÿ êèøîê òà î÷åðåâèíè
Æóêîâ Ñåðã³é ²âàíîâè÷, 
50, ðîá³òí., óêð., 22.09.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Æóêîâ Ôåä³ð Ñåìåíîâè÷, 19, 
ðîá³òí., ðîñ., 20.11.1933, âòîïèâñÿ
Æóêîâà Ë³çà íå âêàç., 10, 
íå âêàç., íå âêàç., 03.07.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Æóêîâà Îëüãà íå âêàç., 3 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 18.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Æóêîâñüêà Ñîô³ÿ ²ñàê³âíà, 62, 
ðîá³òí., ºâð., 04.11.1932, ìàðàçì
Æóêîâñüêèé Âîëîäèìèð 
Ìèõàéëîâè÷, 2, ðîá³òí., óêð., 
02.12.1932, ê³ð
Æóêîâñüêèé Àðêàä³é Ìóñ³éîâè÷, 
40, ñëóæá., ºâð., 05.12.1932, ðîæà, 
ïîðîê ñåðöÿ
Æóëà Âîëîäèìèð Ôåäîðîâè÷, 
33, â’ÿçåíü, íå âêàç., 10.03.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ

Æóëêâà Ïàâëî Ñòåïàíîâè÷, 64, 
ñëóæá., ðîñ., 05.08.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Æóì Ìèõàéëî Ìèòðîôàíîâè÷, 
40, ðîá³òí., óêð., 29.03.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Æóïèíà Â³ðà Ïèìîí³âíà, 
4, ðîá³òí., óêð., 02.07.1932, 
óòîïëåííÿ
Æóðàâåëü Äìèòðî Ôåäîòîâè÷, 
5, ðîá³òí., óêð., 30.07.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Æóðàâåëü Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, 
10, ðîá³òí., óêð., 01.06.1933, 
çàõâîðþâàííÿ íîãè
Æóðàâëüîâ Âëàäèñëàâ 
Êîñòüîâè÷, 11 ì., ðîá³òí., óêð., 
06.11.1932, ïðîíîñ
Æóðàâëüîâ Ìèõàéëî ²âàíîâè÷, 
íå âêàç., â’ÿçåíü, óêð., 19.03.1933, 
íå âêàç.
Æóðàâëüîâ Ìèêîëà Ñòåïàíîâè÷, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 10.08.1933, 
àêòèâíèé áðîíõàäåí³ò
Æóðàâëüîâà Ðà¿ñà Ñòåïàí³âíà, 
9 ì., ðîá³òí., óêð., 11.06.1932, 
ïðîíîñ
Æóðàâëüîâ Ôåä³ð íå âêàç., 2, 
íå âêàç., íå âêàç., 19.05.1932, 
øëóíêîâå çàõâîðþâàííÿ
Æóðàâëüîâà ²ðèíà íå âêàç., 9 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 18.05.1933, 
çàïàëåííÿ òîâñòî¿ êèøêè
Æóðàâëüîâà Îëåíà ªðîô³¿âíà, 
67, ñëóæá., óêð., 24.08.1933, 
ãîñòðîåíòåðèò
Æóðèáèäà Ïåòðî Àíäð³éîâè÷, 
20, ðîá³òí., óêð., 19.11.1933, òèô
Æóñèò(?) Àíäð³é ²âàíîâè÷, 41, 
â’ÿçåíü, óêð., 04.07.1933, ì³îêàðäèò
Æüÿíîâà Ïàëàæêà Ìèõàéë³âíà, 
28, íà óòðèì., óêð., 12.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Çàáàáèí ªâãåí³é Âàñèëüîâè÷, 
4, ðîá³òí., óêð., 13.02.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Çàáàøòà Íàñòÿ Ìàêàð³âíà, 
5, ðîá³òí., óêð., 16.01.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â, ê³ð
Çàáàøòà Ïåòðî Ìàêàðîâè÷, 6, 
ðîá³òí., óêð., 02.02.1933, ê³ð
Çàáåë³í Âàñèëü 
Îëåêñàíäðîâè÷, 8 ì., íå âêàç., 
ðîñ., 19.02.1932, ê³ð
Çàáëîöüêà Îëåíà íå âêàç., 21 
äí., íå âêàç., íå âêàç., 12.05.1933, 
êàòàð êèøîê
Çàáðàóñüêèé Àäîëüô 
Êàéòàíîâè÷, 20, ðîá³òí., óêð., 
29.01.1933, â÷àä³â
Çàáðàóñüêèé Êàéòàí 
Ãðèãîðîâè÷, 46, ðîá³òí., óêð., 
29.01.1933, â÷àä³â
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Çàáóãà Êèðèëî ßêîâè÷, 21, 
ðîá³òí., óêð., 23.01.1932, óáèòèé 
íà âèðîáíèöòâ³
Çàâàäîâñüêèé Àíäð³é 
Þõèìîâè÷, 50, â’ÿçåíü, óêð., 
09.04.1933, ïîñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ 
ä³ÿëüíîñò³
Çàâàäîâñüêèé Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 
28, ðîá³òí., óêð., 23.10.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Çàâàäñüêà ²ðìà Ãåíð³õ³âíà, 5, 
ñëóæá., í³ì., 13.12.1933, êîêëþø, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Çàâàäñüêà Ðîçà íå âêàç., 1, 
íå âêàç., íå âêàç., 09.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Çàâàäñüêèé Ëåîí³ä ²âàíîâè÷, 
3 ì., ðîá³òí., íå âêàç., 13.02.1933, 
äèòÿ÷³ ñóäîìè
Çàâàäñüêà Íîíà ßê³âíà, 
9 ì., ðîá³òí., óêð., 28.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Çàâãîðîäí³é Ìèõàéëî ²âàíîâè÷, 
42, ðîá³òí., óêð., 03.06.1933, 
çëîÿê³ñíå íåäîêð³â'ÿ
Çàâãîðîäí³é Â³êòîð Ôåäîðîâè÷, 
1 ì., ðîá³òí., óêð., 12.07.1932, 
åíòåðèò
Çàâãîðîäí³é Ãàâðèëî íå âêàç., 
75, êóñòàð,óêð., 22.02.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Çàâãîðîäí³é ²âàí Ñèäîðîâè÷, 
31, íå âêàç., íå âêàç., 11.12.1933, 
âèñèïíèé òèô
Çàâãîðîäíÿ Êàòåðèíà 
Òàðàñ³âíà, 22, ðîá³òí., óêð., 
08.03.1933, òóáåðêóëüîç, 
ì³îêàðäèò
Çàâãîðîäíÿ Ìàð³ÿ Ïåòð³âíà, 
4 ì., ðîá³òí., óêð., 29.06.1932, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Çàâãîðîäíÿ Íàä³ÿ íå âêàç., 7, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 15.06.1933, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Çàâîëîê³íà Ë³ä³ÿ ²âàí³âíà, 1, â³é-
ñüêî âîñëóæá., óêð., 06.02.1933, ê³ð
Çàâîðîòí³é Ãðèöüêî Ñàâè÷, 53, 
â’ÿçåíü, óêð., 21.12.1932, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Çàâÿëîâ Ïèëèï ²âàíîâè÷, 18, íå 
âêàç., íå âêàç., 07.07.1933, àâ³òàì³íîç
Çàãíåé Çàõàð Ñåìåíîâè÷, 
35, â’ÿçåíü, óêð., 14.08.1933, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Çàãíîé Ëîãâèí Àáðàìîâè÷, 42, 
ðîá³òí., óêð., 24.05.1933, ïðîíîñ ³ 
àâ³òàì³íîç
Çàãîíêà Ãðèãîð³é ²âàíîâè÷, 
43, â’ÿçåíü, óêð., 04.05.1933, 
åíòåðîêîë³ò, ïåðåðîäæåííÿ 
Çàãîíÿéêî ²âàí Îëåêñ³éîâè÷, 
47, ðîá³òí., óêð., 14.08.1933, 
íåùàñíèé âèïàäîê (çàð³çàíèé) 

Çàãîðóéêî Àðõèï Ãðèãîðîâè÷, 
54, ðîá³òí., óêð., 10.11.1932, 
çàâîðîò êèøîê
Çàãîðóëåíêî Ãðèãîð³é 
Ôåäîðîâè÷, 8 ì., ðîá³òí., óêð., 
07.02.1933, äèçåíòåð³ÿ
Çàãîðóëüêî Ëåîíò³é Äåíèñîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 26.07.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Çàãðåáà Ñâ³òëàíà Íåñòîð³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 24.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Çàãðåáåëüíèé Ãðèöüêî 
Êèðèëîâè÷, 43, ðîá³òí., óêð., 
04.06.1933, âèñèïíèé òèô
Çàãóòà Îëåêñàíäð 
Ïîðôèð³éîâè÷, 2 ì., ñëóæá., óêð., 
30.12.1931, ³íòîêñèêàö³ÿ
Çàãóòà Ïîðôèð³é Â³êòîðîâè÷, 
52, ñëóæá., óêð., 07.05.1933, 
òóáåðêóëüîç
Çàäåñåíåöü Àíäð³é Äàíèëîâè÷, 
20, ðîá³òí., óêð., 14.04.1932, 
íåùàñíèé âèïàäîê
Çàäîðîæíÿ Òàìàðà Ê³íäðàò³âíà, 
3 äí., ñëóæá., óêð., 26.05.1933, 
íåæèòòºçäàòí³ñòü
Çàäèðêà Ôåä³ð Ëàâðåíò³éîâè÷, 
40, íå âêàç., íå âêàç., 09.05.1933, 
òèô
Çàºöü Äåì'ÿí Àðòåìîâè÷, 
46, ñåëÿíèí, óêð., 13.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Çàçèðà Æîðæ Ìèõàéëîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 23.04.1933, 
²íòîêñèêàö³ÿ
Çà¿êèíà Â³ðà Ñåðàôèì³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 13.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Çà¿êà Êîñòü Ôåäîðîâè÷, 20, 
ðîá³òí., óêð., 03.11.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Çà¿÷åíêî Õàðèòèíà Ïàâë³âíà, 
62, íå âêàç., óêð., 05.02.1932, 
åíòåðîêîë³ò
Çàéäåíü Êàðñþ ²âàíîâè÷, 63, 
ñîöçàáåçïå÷., í³ì., 27.01.1933, 
åìô³çåìà ëåãåí³â
Çàéäë³í Ñîô³ÿ Ëüâ³âíà, 
52, ñëóæá., ºâð., 21.01.1933, 
ïåðôîðàòèâíèé ïåðèòîí³ò
Çà¿ðîâà(?) Ãàëüô³ÿ Øàï³ð³âíà, 
7 ì., ðîá³òí., òàòàð., 21.11.1932, 
ïíåâìîí³ÿ
Çàéêî Ãàííà Àíäð³¿âíà, 
19, ðîá³òí., óêð., 12.09.1932, 
ïíåâìîòèô ÷åðåâíèé
Çàéêîâñüêèé ²âàí Çàõàðîâè÷, 
65, ðîá³òí., óêð., 09.02.1933, 
âèðàçêà øëóíêà
Çàéôåïò Ôåäîðà Àíäð³¿âíà, 
79, ïåíñ³îí., ðîñ., 24.02.1933, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê

Çàéöåâ Àíàòîë³é íå âêàç., 
4 ì., ðîá³òí., óêð., 03.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Çàéöåâ Ãàâðèëî Ïðîõîðîâè÷, 
55, ðîá³òí., óêð., 31.12.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Çàéöåâ Åäóàðä Ïåòðîâè÷, 11 ì., 
ðîá³òí., óêð., 31.05.1933, ãîñòðå 
øëóíêîâî-êèøå÷íå çàïàëåííÿ
Çàéöåâ ²âàí ²âàíîâè÷, 48, ðîá³òí., 
óêð., 27.02.1933, ïîðîê ñåðöÿ
Çàéöåâ Îëåêñàíäð Âàñèëüîâè÷, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 03.08.1933, îáêëàä 
(àíã³íà)
Çàéöåâ Ñåðã³é íå âêàç., 3, íå 
âêàç., íå âêàç., 23.07.1933, êàòàð 
êèøîê
Çàéöåâà Êàòåðèíà Äåì’ÿí³âíà, 
7, ðîá³òí., óêð., 25.03.1933, 
òóáåðêóëüîç
Çàéöåâà Îðèøêà ²âàí³âíà, 42, 
íà óòðèì., ðîñ., 02.12.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Çàéöåâà ßâäîõà Ïðîõîð³âíà, 
70, íà óòðèì., ðîñ., 20.11.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Çàé÷åíêî Àíäð³é Àíäð³éîâè÷, 
9 ì., ðîá³òí., óêð., 02.03.1933, ãðèï
Çàé÷åíêî Ãàëèíà íå âêàç., 13, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 06.06.1933, 
òóáåðêóëüîç
Çàê Ñåìåí Ïåòðîâè÷, 28, 
ñåëÿíèí, íå âêàç., 26.06.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Çàê Ñîô³ÿ Ëüâ³âíà, 55, íà óòðèì., 
ºâð., 21.08.1932, òóáåðêóëüîç
Çàêàðæåâñüêèé Ôåä³ð 
Ìèõàéëîâè÷, 61, ñëóæá., ðîñ., 
25.12.1933, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Çàêëàäíèé Þõèì íå âêàç., 55, 
â’ÿçåíü, íå âêàç., 24.06.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Çàêîëîäíèé Ôåä³ð Ôåäîðîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 27.09.1932, 
çàõâîðþâàííÿ êèøå÷íèêà
Çàêðîâñüêà Îëåíà Ïåòð³âíà, 
2 ì., ðîá³òí., óêð., 13.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Çàëàòà Ñåìåí Ïðîêîïîâè÷, 41, 
â’ÿçåíü, óêð., 28.03.1933, çàãàëüíå 
âèñíàæåííÿ 
Çàë³çíèé ²âàí ßêîâè÷, íå âêàç., 
â’ÿçåíü, óêð., 15.03.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ, âèñíàæåííÿ
Çàëîçíèé Â³òàë³é Ôåäîðîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 05.08.1932, 
çàõâîðþâàííÿ êèøîê
Çàëîçíèé Ôåä³ð Ôåäîðîâè÷, 
10 ì., ðîá³òí., óêð., 05.07.1932, 
äèñïåïñ³ÿ
Çàìàð³é Àíäð³é Ìèêîëàéîâè÷, 
70, ñëóæá., óêð., 11.01.1932, 
ñòàð³ñòü
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Çàìèøëÿºâ Àíàòîë³é 
Ôåäîðîâè÷, 7 ì., ðîá³òí.,  
ðîñ., 26.12.1933,  
çàïàëåííÿ êèøîê
Çàìèøëÿºâ ªâãåí³é 
Ôåäîðîâè÷, 1, ñòóäåíò, ðîñ., 
20.05.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Çàìêîâà Ìàð³ÿ Ñòåïàí³âíà, 
62, íà óòðèì., óêð., 27.07.1933, 
ãîñòðèé ðîçëàä øëóíêà
Çàìêîâà Îëüãà ²âàí³âíà, 
3, ðîá³òí., óêð., 22.07.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Çàìîðàºâà Ôåîäîñ³ÿ 
Áîðèñ³âíà, 73, íà óòðèì., ðîñ., 
21.08.1933, êðèâàâèé ïðîíîñ
Çàìóëà Êàëåíèê Ñåðã³éîâè÷, 
70, ðîá³òí., óêð., 13.07.1932, 
ì³îêàðäèò
Çàìóëà Ëóêåð³ÿ ²âàí³âíà, 75, 
íå âêàç., óêð., 30.03.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Çàìóëà Ìàð³ÿ Äìèòð³âíà, 
66, íà óòðèì., óêð., 22.12.1932, 
ì³îêàðäèò
Çàíîãà Ñèä³ð ßêîâè÷, 39, 
â’ÿçåíü, óêð., 19.07.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Çàíüêîâñüêèé Ðóäîëüô 
íå âêàç., 7 ì., ðîá³òí., óêð., 
20.07.1933, çàïàëåííÿ ì³çê³â
Çàïàðà Àíàòîë³é 
Ëàâðåíò³éîâè÷, 3, ðîá³òí., óêð., 
12.07.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Çàïèõëèé-×óáð³ºíêî ªâãåí³é 
²âàíîâè÷, 3 ì., ðîá³òí., óêð., 
28.04.1933, çàïàëåííÿ êèøîê
Çàïîðîæåöü ªôèì Âàñèëüîâè÷, 
69, ðîá³òí., óêð., 05.07.1933, 
ñòàð³ñòü ³ ðîçëàä ñåðöåâî¿ 
ä³ÿëüíîñò³
Çàïîðîæåöü Ìèêîëà 
Ñåðã³éîâè÷, 1, íå âêàç., óêð., 
01.04.1933, âèñíàæåííÿ
Çàïîðîæåöü Í³íà ²âàí³âíà, 
3 ì., ðîá³òí., óêð., 23.06.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Çàïîðîæåöü Ñàâà Ïèëèïîâè÷, 
32, â’ÿçåíü, óêð., 21.07.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Çàïîðîæåöü Ñåðã³é Êàðëîâè÷, 
31, ðîá³òí., óêð., 01.04.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Çàïîðîæñüêèé Áîðèñ íå âêàç., 
1, íà óòðèì., íå âêàç., 12.11.1932, 
ãð³ï
Çàïðèâîäà Ìàð³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 
3, ðîá³òí., óêð., 25.09.1932, 
ìåí³íã³ò
Çàðâà Ë³ä³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 1 ì., 
ðîá³òí., íå âêàç., 10.08.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü

Çàðåâíèõ Êîñòÿíòèí 
Êîñòÿíòèíîâè÷, 22, â’ÿçåíü, óêð., 
30.12.1932, ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Çàðåöüêèé Ìóñ³é Ìàðêîâè÷, 
44, ñëóæá., ºâð., 10.11.1933, 
íåùàñíèé âèïàäîê (òðàâìà 
÷åðåïà)
Çàðæåâñüêà Îëüãà ²âàí³âíà, 
4, ðîá³òí., óêð., 22.05.1933, 
óñêëàäíåíÿ ï³ñëÿ õâîðîáè
Çàðèâíà Í³íà ²âàí³âíà, 2, ðîá³òí., 
óêð., 24.12.1933, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Çàðèïîâ Ãîòà íå âêàç., 36, 
ðîá³òí., òàòàð., 18.01.1932, ðîçðèâ 
ñåðöÿ
Çàðèöüêà Êàòåðèíà Ñèäîð³âíà, 
73, íà óòðèì., óêð., 19.08.1933, 
ñòàð³ñòü
Çàðêàâåíêî Ñåìåí Ìèõàéëîâè÷, 
38, â’ÿçåíü, íå âêàç., 16.05.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Çàðî÷³íöåâà Ëüîëÿ Ñåðã³¿âíà, 
5, ðîá³òí., óêð., 07.03.1933, 
òóáåðêóëüîç
Çàðóáà Ãðèãîð³é Ñåìåíîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 28.09.1932, 
çàõâîðþâàííÿ êèøå÷íèêà
Çàðóáèí Ëåîí³ä Ãåðàñèìîâè÷, 
2, ðîá³òí., ðîñ., 10.11.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Çàðóáèí Îëåêñàíäð Ôàä³éîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 08.06.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Çàðóáèíà Òàìàðà 
Âîëîäèìèð³âíà, 5 ì., ðîá³òí., 
ðîñ., 19.06.1932, çàïàëåííÿ 
êèøå÷íèêà
Çàñêàëüêî ²âàí Ìèòðîôàíîâè÷, 
24, â’ÿçåíü, óêð., 03.04.1933, 
çàãàëüíå âèñíàæåííÿ 
Çàñëàâñüêà Îëåêñàíäðà 
Ôåäîð³âíà, 42, äîìîãîñï., ðîñ., 
07.02.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Çàñîáà Ìàð³ÿ Ìèõàéë³âíà, 
76, äîìîãîñï., óêð., 30.06.1933, 
ñòàðå÷à êàõåêñ³ÿ
Çàñÿäüêî Áîðèñ Ìèêîëàéîâè÷, 
60, ðîá³òí., óêð., 25.08.1932, (?)
Çàòèïàéêî Ïàâëî ªôèìîâè÷, 25, 
â’ÿçåíü, óêð., 25.04.1933, çàíåïàä 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Çàòîëîêà Âàñèëü ª., 18, â’ÿçåíü, 
óêð., 22.11.1932, òóáåðêóëüîç 
ëåãåí³â
Çàõàðåíêî Àâä³é Ôåäîðîâè÷, 
84, íà óòðèì., óêð., 21.07.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Çàõàðåíêî Ìèêîëà Àíäð³éîâè÷, 
20, ðîá³òí., íå âêàç., 27.10.1933, 
÷åðåâíèé òèô
Çàõàðîâ Ê³íäðàò Àíäð³éîâè÷, 
48, ðîá³òí., óêð., 13.03.1933, òèô

Çàõàðîâ Þð³é Ôåäîðîâè÷, 
1, ñòóäåíò, óêð., 15.10.1932, 
äèôòåð³ÿ
Çàõàðîâà Ëþáîâ íå âêàç., 10 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 10.05.1933, 
êàòàð êèøîê
Çàõàðîâà Ëþäìèëà Ðîìàí³âíà, 
3, äîìîãîñï., ðîñ., 11.11.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Çàõàð÷åíêî Ìèêîëà 
Ìèêîëàéîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
30.01.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Çàõàð÷åíêî Ìèêîëà 
Ìèòðîôàíîâè÷, 70, ñëóæá., ðîñ., 
18.12.1933, ì³îêàðäèò
Çàõàð÷åíêî Ñîô³ÿ 
Âàëåð’ÿí³âíà, 3 òèæ., ðîá³òí., 
íå âêàç., 24.07.1933, ïîëîãîâà 
òðàâìà
Çàõàòåé ²âàí Ïàíàñîâè÷, 
32, â’ÿçåíü, óêð., 08.01.1933, 
òóáåðêóëüîç, âèñíàæåííÿ
Çàõîæàÿ Â³ðà Îëåêñàíäð³âíà, 
2 äí., ðîá³òí., ðîñ., 20.08.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Çàøåéêî Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷, 
11 ì., ðîá³òí., óêð., 06.07.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Çàÿðíà Ìàð³ÿ Îëåêñàíäð³âíà, 2, 
ðîá³òí., óêð., 18.09.1932, ê³ð
Çàÿðíèé Âîëîäèìèð 
Îëåêñàíäðîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
02.07.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Çàÿöü Ìèêîëà Ðîìàíîâè÷, 
8 ì., ðîá³òí., óêð., 09.09.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Çáàðñüêèé Ãðèãîð³é Ïèëèïîâè÷, 
28, ðîá³òí., óêð., 09.06.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Çá³äíºâà Äàð’ÿ Ãàâðèë³âíà, 7, 
ðîá³òí., ðîñ., 20.04.1933, ïðîíîñ
Çá³äíºâà Ìàð³ÿ Ãàâðèë³âíà, 5, 
ðîá³òí., ðîñ., 25.04.1933, ïðîíîñ
Çáîðåöü Âàðâàðà Ãðèãîð³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 15.02.1932, 
çàñòóäà
Çáîðîâñüêà ßâäîõà Ìàðê³âíà, 
2 òèæ., ðîá³òí., óêð., 14.03.1933, 
íåæèòòºçäàòí³ñòü
Çâåã³íöåâ Îëåêñ³é Ëóê'ÿíîâè÷, 
22, ñòóäåíò, ðîñ., 03.08.1932, 
óòîïëåííÿ (íåùàñíèé âèïàäîê)
Çâåã³íöåâà Îëÿíà 
Îëåêñàíäð³âíà, 2, ðîá³òí., óêð., 
14.08.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Çâåã³íöåâ Âàñèëü ²ëüêîâè÷, 
18, ðîá³òí., ðîñ., 15.01.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Çâåã³íöåâ ²âàí Îëåêñàíäðîâè÷, 
4 ì., ðîá³òí., óêð., 07.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Çâºðºâè÷ ²(?) Ãåðàñèì., 1, 
ðîá³òí., óêð., 19.10.1933, êîë³ò
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Çâºðºâè÷ Ë³ä³ÿ Ãåðàñèì³âíà, 
5, ðîá³òí., óêð., 05.04.1933, êàòàð 
êèøîê
Çâîëåìáîâñüêà(?) Îêòÿáðèíà 
Ìèõàéë³âíà, 3, ñëóæá., óêð., 
26.05.1933, êîêëþø ³ ê³ð
Çâîëèíñüêà Àñÿ Ïåòð³âíà, 
3 ì., ðîá³òí., óêð., 27.05.1933, 
äèñòðîô³ÿ
Çâîøèáîâñüêà(?) Âàëåíòèíà 
Ìèõàéë³âíà, 4, ñëóæá., óêð., 
08.06.1933, ê³ð, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Çäîðåíêî Îëåêñàíäð íå âêàç., 
1 äí., ðîá³òí., óêð., 28.11.1932, 
íåäîíîøåíèé
Çäðàâà Ë³íà íå âêàç., 1, íå 
âêàç., íå âêàç., 09.11.1933, êàòàð 
êèøå÷íèêà
Çåâíêî ²âàí Éîñèôîâè÷, 
34, â’ÿçåíü, óêð., 18.01.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Çåãåð Â³êòîð³ÿ Ïîðôèð³¿âíà, 
24 äí., ñëóæá., óêð., 26.04.1933, 
ðîæèñòå çàïàëåííÿ
Çåëåâñüêèé Ïåòðî 
Ìèêîëàéîâè÷, 45, ðîá³òí., óêð., 
06.03.1933, çàïàëåííÿ íèðîê
Çåëåíà Ìèëÿ Ëàð³îí³âíà, 12 
äí., ðîá³òí., óêð., 18.08.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Çåëåíèé Â³êòîð íå âêàç., 1 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 11.08.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Çåëåí³íà Ãàííà Ãåðàñèì³âíà, 88, 
ðîá³òí., ðîñ., 04.06.1933, ñòàð³ñòü
Çåëåíêåâè÷ Òàìàðà íå âêàç., 
10 ì., íå âêàç., óêð., 06.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Çåëåíêî Îëåíà íå âêàç., 4 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 10.10.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Çåëåíêîâà Îäàðêà 
Íèêèôîð³âíà, 97, ðîá³òí., ðîñ., 
17.06.1932, ñòàð³ñòü
Çåëåíñüêàÿ Ë³ä³ÿ Àíäð³¿âíà, 
1, íå âêàç., íå âêàç., 05.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Çåëåíñüêèé Â³êòîð Äìèòðîâè÷, 
3, ñòóäåíò, óêð., 24.02.1933, ê³ð
Çåëåíñüêèé Ìèõàéëî 
Äìèòðîâè÷, 9 ì., ðîá³òí., óêð., 
27.04.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Çåë³íñüêà Êàòåðèíà ²âàí³âíà, 
4, ðîá³òí., óêð., 14.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Çåëüöåð Ãåíÿ ßê³âíà, 1, ðîá³òí., 
ºâð., 16.06.1932, çàïàëåííÿ 
òîâñòî¿ ³ òîíêèõ êèøîê
Çåëüöåð ²çðà¿ëü Àáðàìîâè÷, 
55, ðîá³òí., ºâð., 21.03.1933, 
ìåí³íãîåíöåôàë³ò
Çåìê³íà Í³íà íå âêàç., 4, íå 
âêàç., íå âêàç., 30.07.1933, ìàëÿð³ÿ

Çåìëÿíà Ìàðôà Ïðîêîï³âíà, 
76, íà óòðèì., óêð., 16.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Çåðâà¿äîâà Ç³íà¿äà Ëàçàð³âíà, 
5 ì., êóñòàð, àñèð³éêà, 02.08.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Çåðâàíäîâ Ëåîí³ä Ìèõàéëîâè÷, 
7, ðîá³òí., àñèð³ºöü, 26.07.1932, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Çåðêàëîâ Ñåðã³é íå âêàç., 5 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 14.05.1933, 
øëóíêîâå çàõâîðþâàííÿ
Çåðÿ Òðîõèì Òèòîâè÷, 56, 
â’ÿçåíü, óêð., 10.03.1933, ñëàáê³ñòü 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Çèãàðü Ãðèöüêî Ìóñ³éîâè÷, 
5, ðîá³òí., óêð., 09.10.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Çèçåðà Ñåìåí Äåíèñîâè÷, 
54, ðîá³òí., óêð., 02.03.1933, 
ì³îêàðäèò
Çèìåíñ Ãåíð³õ ßêîâè÷, 1, 
íå âêàç., í³ì., 06.02.1933, 
òóáåðêóëüîç
Çèìåíñ Åðíà Ãåíð³õ³âíà, 5, 
êîëãîñïí., í³ì., 10.05.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Çèíêåâè÷ Êîñòÿíòèí ²âàíîâè÷, 
32, â’ÿçåíü, óêð., 08.06.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Çèíîíåíêî Ëþäìèëà 
Äàíèë³âíà, 16, â³éñüêîâîñëóæá., 
óêð., 26.03.1933, àñô³êñ³ÿ
Ç³í÷åíêî Àíäð³é Ñåìåíîâè÷, 
20, ðîá³òí., óêð., 13.05.1933, 
äåêîìïåíñàö³ÿ ñåðöÿ
Ç³í÷åíêî Â³êòîð 
Âîëîäèìèðîâè÷, 4, ðîá³òí., óêð., 
11.08.1933, åíòåðîêîë³ò
Ç³í÷åíêî Âîëîäèìèð Ïàâëîâè÷, 
9 ì., íà óòðèì., óêð., 14.09.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â ³ ê³ð
Ç³í÷åíêî Ëþäìèëà 
Âîëîäèìèð³âíà, 2, ðîá³òí., óêð., 
11.08.1933, åíòåðîêîë³ò
Ç³áàí Ôàíàñ³é ßêîâè÷, 20, 
ðîá³òí., óêð., 13.10.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Ç³ëüáåð Ìàðê ªâãåí³éîâè÷, 5, 
ðîá³òí., óêð., 31.10.1933, îáêëàä 
(àíã³íà)
Ç³ëüáåðã Âîëîäèìèð 
ªâãåí³éîâè÷, 6, ñëóæá., óêð., 
11.10.1933, ê³ð
Ç³ëüáåðã Îëåêñàíäð 
ªâãåí³éîâè÷, 3, ñëóæá., óêð., 
11.10.1933, ê³ð
Ç³ëüáåðìàí Ìóñ³é Éîñèïîâè÷, 
2 ì., ñëóæá., ºâð., 18.12.1933, 
øëóíêîâî-êèøêîâà ³íòîêñèêàö³ÿ
Ç³ìåíñ Êîðí³é ßêîâè÷, 20, 
â’ÿçåíü, í³ì., 14.02.1933, 
òóáåðêóëüîç

Ç³í³í ªâãåí Òåðåíò³éîâè÷, 
20, ðîá³òí., óêð., 19.06.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ç³íîâê³í Ïåòðî Äìèòðîâè÷, 
80, íà óòðèì., ðîñ., 20.04.1933, 
êâîë³ñòü ñåðöÿ
Ç³íîâüºâ Ãåîðã³é 
Õàðëàìï³éîâè÷, 8 ì., ðîá³òí., 
óêð., 08.06.1932, çàïàëåííÿ 
êèøå÷íèêà
Ç³í÷åíêî Ëóê’ÿí Ñòåïàíîâè÷, 
46, â’ÿçåíü, ìîëä., 20.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ç³í÷åíêî Ìèêîëà Ïåòðîâè÷, 
8 ì., ðîá³òí., óêð., 24.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ç³í÷åíêî Ìèõàéëî Ôîìè÷, 
70, â’ÿçåíü, óêð., 14.12.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ç³í÷åíêî Îëåêñ³é íå âêàç., 1, 
íå âêàç., íå âêàç., 07.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ç³í÷åíêî Ðà¿ñà Âàñèë³âíà, 10, 
äí., ðîá³òí., óêð., 20.05.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ç³í÷åíêî Ñåìåí ²âàíîâè÷, 45, 
ðîá³òí., óêð., 28.02.1933, ä³àãíîç 
íå âñòàíîâëåíî
Ç³íüêîâ Àíàòîë³é íå âêàç., 3, 
íå âêàç., íå âêàç., 14.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Çëàòîïîëüñüêà Ðàõ³ëü 
Àíèñèì³âíà, 45, íà óòðèì., ºâð., 
08.05.1933, âèñèïíèé òèô
Çëåíêî Ä³íà ßê³âíà, 3 ì., ðîá³òí., 
óêð., 23.02.1933, àòðîô³ÿ
Çìîâà Êëàðà íå âêàç., 1, íå 
âêàç., íå âêàç., 06.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Çíàìåíñüêèé ²âàí íå âêàç., 1 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 27.04.1933, 
êàòàð êèøîê
Çîàð Â³êòîð Îìåëÿíîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 04.07.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â ³ êèøå÷íèêà
Çîáîâ Âîëîäèìèð íå âêàç., 3, 
íå âêàç., íå âêàç., 03.08.1933,  
ê³ð
Çîãóòà Ìèêîëà Ïðîôàíîâè÷, 1, 
ðîá³òí., óêð., 17.07.1933, ê³ð
Çîçóëÿ Ãàííà íå âêàç., 72, 
íå âêàç., íå âêàç., 10.07.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Çîë³íà ªëèçàâåòà Àíäð³¿âíà, 
83, íà óòðèì., ëàòèø, 20.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Çîëîòàðüîâà Êàòåðèíà 
Äàâèä³âíà, 70, ñëóæá., 
ºâð., 13.12.1933, ñåðöåâà 
íåäîñòàòí³ñòü
Çîëîòåíüêà Îëåíà Ãîðä³¿âíà, 
67, ñëóæá., óêð., 27.06.1932, 
òóáåðêóëüîç
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Çîëîòíèê ²çÿ Ìèõàéëîâè÷, 
3, ðîá³òí., ºâð., 23.08.1933, 
òóáåðêóëüîçíèé ìåí³íã³ò
Çîëîòóõèí Ëåâîíò³é Êàðïîâè÷, 
56, â’ÿçåíü, óêð., 20.02.1933, 
ïëåâðèò
Çîëóíèí Ïåòðî Îëåêñàíäðîâè÷, 
8 ì., ðîá³òí., óêð., 29.12.1931, 
îáêëàä (àíã³íà)
Çîí÷åíêî Îëüãà Ãðèãîð³âíà, 
1 ì., ðîá³òí., ðîñ., 13.06.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Çîð³í Ïåòðî Ïðîõîðîâè÷, 72, 
ñîöçàáåçïå÷., ðîñ., 03.05.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Çîð³íà Âàñèëèíà íå âêàç., 1, 
íå âêàç., íå âêàç., 16.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Çîñèìåíêî Îëåêñ³é Êàðïîâè÷, 
3, ñëóæá., óêð., 10.04.1933, 
åíòåðèò
Çîñèìåíêî Îðèøêà Ôåäîð³âíà, 
72, ðîá³òí., óêð., 27.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Çîñ³ìà Êóçüìà Ôåäîðîâè÷, 46, 
â’ÿçåíü, óêð., 29.06.1932, ãîñòðèé 
ì³îêàðäèò
Çîñ³íà Âàñèëèíà Ïðîêîï³âíà, 
57, ðîá³òí., óêð., 06.08.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Çîòîâ Â³êòîð íå âêàç., 1, ðîá³òí., 
ðîñ., 22.08.1933, ³íòîêñèêàö³ÿ
Çðàæåâñüêà Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 
7, ðîá³òí., óêð., 12.10.1933, 
âèñíàæåííÿ ï³ñëÿ ìàëÿð³¿ 
Çðàæåâñüêà Ãàííà Ìèêîëà¿âíà, 
18, ðîá³òí., óêð., 03.02.1932, 
íåâ³äîìà
Çðàæåâñüêà Í³íà Ìèêîëà¿âíà, 
7 ì., ðîá³òí., óêð., 29.06.1932, 
íåâ³äîìà
Çðàçêîâ íå âêàç. íå âêàç., 2, íå 
âêàç., íå âêàç., 30.07.1933, îáêëàä 
(àíã³íà)
Çóáàðºâ Àðêàä³é Ëóê'ÿíîâè÷, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 06.07.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â, áðîíõ³ò
Çóáà÷ Êëàâä³ÿ Äìèòð³âíà, 
5 ì., ðîá³òí., óêð., 09.01.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Çóáà÷ Îëåêñ³é Ãðèãîðîâè÷, 1, 
ðîá³òí., óêð., 31.08.1932, Ent
Çóáåíêî Â³êòîð Âàñèëüîâè÷, 1 ì., 
ðîá³òí., óêð., 20.07.1932, íàðèâ
Çóáåíêî Â³òàë³é Âàñèëüîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 12.08.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Çóáåíêî Êîñòü Ãðèãîðîâè÷, 
32, ðîá³òí., óêð., 07.01.1933, 
ïíåâìîí³ÿ
Çóáêî Ìèõàéëî ²âàíîâè÷, 24, 
áåïðèòóë., óêð., 27.04.1933, 
åíòåðîêîë³ò

Çóáêî Îëåêñàíäð Íèêèôîðîâè÷, 
59, ðîá³òí., óêð., 09.08.1933, êîë³ò
Çóáêîâ Àíàòîë³é ²âàíîâè÷, 
3 ì., ðîá³òí., óêð., 23.11.1933, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Çóáêîâ Åäÿ Þõèìîâè÷, 1, 
ðîá³òí., ºâð., 30.05.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Çóáêîâ ²âàí Ãàâðèëîâè÷, 50, 
ðîá³òí., óêð., 23.03.1933, âáèòèé
Çóáêîâà Ìàð³ÿ íå âêàç., 2, íå 
âêàç., íå âêàç., 13.05.1933, êàòàð 
êèøîê
Çóáîâ Àíàòîë³é Ìèêîëàéîâè÷, 
2, ðîá³òí., ðîñ., 23.10.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Çóá÷åíêî Îëÿíà 
Âàðôîëîì³¿âíà, 72, äîìîãîñï., 
óêð., 12.06.1932, ñòàðå÷à êàõåêñ³ÿ
Çóá÷åíêî Ñòåïàí Âàñèëüîâè÷, 
50, ðîá³òí., óêð., 18.06.1932, 
çàð³çàíèé ïî¿çäîì
Çóá÷óê Ñåâåðèí íå âêàç., 48, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 15.06.1933, 
ì³îêàðäèò
Çóºâ Âîëîäèìèð Ñòåïàíîâè÷, 
10 ì., ðîá³òí., óêð., 15.09.1933, 
ãîñòðå çàïàëåííÿ êèøîê
Çóºâ Éîñèï Âàñèëüîâè÷, 
28, ðîá³òí., ðîñ., 21.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Çóºâà Ìàð³ÿ Îëåêñàíäð³âíà, 
7, ðîá³òí., ðîñ., 20.09.1933, 
ïîòðàïèëà ï³ä àâòîáóñ
Çóºâà Ìîòðÿ Ìèòðîôàí³âíà, 75, 
äîìîãîñï., ðîñ., 28.07.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ, àðòåð³îñêëåðîç
Çóºâà Íàä³ÿ íå âêàç., 3, íå 
âêàç., íå âêàç., 24.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Çóëè÷ Â³êòîð Îëåêñ³éîâè÷, 
10 ì., ðîá³òí., óêð., 21.06.1933, 
æèòòºâà ñëàáê³ñòü
Çóð³÷ Ìèêîëà Þçåôîâè÷, 
8, ðîá³òí., óêð., 27.06.1933, 
àâ³òàì³íîç
Çóñìàíîâè÷ Ãðèöüêî 
Ñàì³éëîâè÷, 74, íà óòðèì., ºâð., 
26.12.1933, íå âêàç.
Çþç³êîâ Îëåêñàíäð Àíäð³éîâè÷, 
11 ì., íå âêàç., óêð., 07.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Çþçþëüêî Òèìîô³é Àêèìîâè÷, 
55, ðîá³òí., óêð., 17.12.1933, 
êàõåêñ³ÿ
Çÿêóí Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 03.03.1932, 
íåâ³äîìà
²âàíåíêî Ôåä³ð Àáðàìîâè÷, 21, 
ðîá³òí., óêð., 14.03.1933, òèô
²âàíåöü ²âàí Îíóôð³éîâè÷, 
19, ðîá³òí., óêð., 16.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

²âàíèñîâ Òèõîí Ìèõàéëîâè÷, 
19, íå âêàç., íå âêàç., 16.06.1933, 
òèô
²âàíêîâ Ãðèãîð³é Ìàòâ³éîâè÷, 
23, ðîá³òí., óêð., 12.05.1933, 
çàñèïàíèé çåìëåþ
²âàíîâ Òèìîô³é 
Âîëîäèìèðîâè÷, 31, ðîá³òí., 
óêð., 02.05.1933, òóáåðêóëüîç
²âàíîâà Àííà ²âàí³âíà, 2, ðîá³òí., 
óêð., 14.06.1932, ãðèï
²âàíîâà ªâãåí³ÿ Áîðèñ³âíà, 17, 
ðîá³òí., óêð., 28.06.1933, òèô
²âàíîâà Ïàâëèíà Êîðí³¿âíà, 59, 
íà óòðèì., ðîñ., 19.03.1933, ðàê 
ìàòêè
²âàíñîâ Ïåòðî Âàâèëîâè÷, 
25, â’ÿçåíü, ðîñ., 24.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
²âàí÷åíêî Ãðèãîð³é Ãðèãîðîâè÷, 
2, ðîá³òí., óêð., 23.07.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
²âàñåíêî ²ãíàò Ïåòðîâè÷, 
32, â’ÿçåíü, óêð., 01.07.1933, 
åíòåðîêîë³ò
²âàøèíà Ëþáîâ ²âàí³âíà, 3 òèæ., 
ðîá³òí., ðîñ., 13.03.1932, ïðîíîñ
²âàùåíêî Ë³ä³ÿ ²âàí³âíà, 1, íå 
âêàç., óêð., 16.09.1933, òîêñè÷íà 
äèñïåïñ³ÿ
²âäåíêî Â³êòîð Ãðèãîðîâè÷, 2 ì., 
ðîá³òí., óêð., 14.08.1933, êàòàð 
êèøîê
²âîëãà Âåêëà Ïèëèï³âíà, 74, íà 
óòðèì., óêð., 27.03.1933, ñòàð³ñòü
²çîòîâ Ãðèöüêî 
Ïàíòåëåéìîíîâè÷, 52, ðîá³òí., 
óêð., 09.04.1933, âèñíàæåííÿ
²çîòîâà Ðà¿ñà Îëåêñ³¿âíà, 11 ì., 
ðîá³òí., óêð., 12.06.1933, ê³ð
²çðà¿ëºâ Àíäð³é Ñåìåíîâè÷, 
53, â’ÿçåíü, ºâð., 06.08.1933, 
åíòåðîêîë³ò
²ëüºíêî ²âàí Äìèòðîâè÷, 29, 
ðîá³òí., óêð., 13.02.1933, ìåí³íã³ò
²ëüöîâ ßê³â Éîñèïîâè÷, 
67, ðîá³òí., óêð., 08.05.1932, 
ðåâìàòèçì
²ëü÷åíêî ªëèçàâåòà 
Íèêèôîð³âíà, 42, ðîá³òí., óêð., 
12.03.1933, ðàê ìàòêè
²ëü÷åíêî ²âàí Ïåòàñîâè÷, 53, 
ðîá³òí., óêð., 28.03.1933, ñëàáê³ñòü 
ñåðöÿ
²íþ÷åíêî Àðñåí³é Ãðèãîðîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 12.08.1933, 
íåâ³äîìà
Éîôôå Éîñèï Ãðèãîðîâè÷, 74, 
ðîá³òí., ºâð., 01.03.1933, çàíåïàä 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïðîíîñ
²ðçà Îíèñ³ÿ Îëåêñàíäð³âíà, 
28, ðîá³òí., íå âêàç., 30.07.1932, 
÷åðåâíèé òèô
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²ñóïîâ ªâãåí³é Âàñèëüîâè÷, 
3, ðîá³òí., ðîñ., 06.05.1932, 
âòîïèâñÿ
²ùåíêî ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 
3, ðîá³òí., óêð., 22.07.1933, 
òóáåðêóëüîç êèøå÷íèêà
²ùåíêî Îêñàíà Ëóê'ÿí³âíà, 73, 
ðîá³òí., óêð., 19.07.1933, ïðîíîñ
²âàíåíêî Êàòåðèíà âêàç., 3, 
íà óòðèì., íå âêàç., 29.11.1932, 
äåêîìïåíñàö³ÿ ñåðöÿ
²âàíèöüêà ²ðèíà íå âêàç., 1, 
íå âêàç., íå âêàç., 02.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
²âàíîâ Âàëåíòèí ²âàíîâè÷, 8 ì., 
ðîá³òí., ðîñ., 14.01.1933, îï³ê
²âàíîâ Âàëåíòèí Â³êòîðîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 03.08.1933, 
ïíåâìîí³ÿ
²âàíîâ Âàñèëü íå âêàç., 2, 
íå âêàç., íå âêàç., 16.04.1933, 
çàïàëåííÿ òîâñòî¿ êèøêè
²âàíîâ Âëàäèñëàâ Ïåòðîâè÷, 
1 ì., â³éñüêîâîñëóæá., ðîñ., 
14.10.1932, çàïàëåííÿ 
²âàíîâ Ãåîðã³é Ìèêîëàéîâè÷, 1, 
ðîá³òí., ðîñ., 16.04.1933, ãîñòðèé 
åíòåðîêîë³ò
²âàíîâ Ãðèöüêî Ìèõàéëîâè÷, 
1 ì., ðîá³òí., ðîñ., 23.10.1932, 
òóáåðêóëüîç, ³íòîêñèêàö³ÿ
²âàíîâ Ìèõàéëî Ãíàòîâè÷, 
45, ðîá³òí., ðîñ., 14.07.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
²âàíîâ Îëåêñàíäð Ìàêñèìîâè÷, 
46, ñåëÿíèí, óêð., 01.09.1933, 
âèñíàæåííÿ, çàïàëåííÿ òîâñòî¿ 
êèøêè
²âàíîâ Îëåêñàíäð Îëåêñ³éîâè÷, 
21, ðîá³òí., óêð., 20.01.1933, 
ïåðåëîì ÷åðåïà
²âàíîâ Þð³é Ìèêîëàéîâè÷, 
30, ðîá³òí., óêð., 04.05.1933, 
ïðîðèâàííÿ âèðàçêè øëóíêà
²âàíîâ ßê³â Âàñèëüîâè÷, 82, 
ñëóæá., óêð., 07.03.1933, ñòàð³ñòü
²âàíîâà Êàòåðèíà íå âêàç., 6 
äí., íå âêàç., íå âêàç., 09.06.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
²âàíîâà Ïð³ñüêà Ãðèãîð³âíà, 
82, íà óòðèì., óêð., 01.05.1933, 
ñòàðå÷å âèñíàæåííÿ
²âàíîâà Ñâ³òëàíà íå âêàç., 2, íå 
âêàç., íå âêàç., 27.07.1933, ê³ð
²âàíîâà ßâäîõà ²âàí³âíà, 
44, ðîá³òí., ðîñ., 03.11.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â òà ãîðòàí³
²âàíöîâ Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷, 
1, íå âêàç., ðîñ., 04.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
²âàí÷åíêî Àíäð³é Ñòåïàíîâè÷, 
50, ðîá³òí., óêð., 05.08.1932, 
òóáåðêóëüîç

²âàí÷åíêî Äåìèä Ëîãâèíîâè÷, 
79, ðîá³òí., óêð., 26.08.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
²âàí÷åíêî Íèõ(?) ²âàíîâè÷, 50, 
ðîá³òí., óêð., 07.02.1933, áðîíõ³ò
²âàíüêî Ãðèöüêî íå âêàç., 29, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 06.06.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
²âàøèíà Ìàêñèì Ëåâîíò³éîâè÷, 
83, íà óòðèì., óêð., 23.11.1933, 
ñòàðå÷à êàõåêñ³ÿ
²âàùåíêî Ãàííà Ìèõàéë³âíà, 88, 
ðîá³òí., óêð., 05.06.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
²âàùåíêî Ãðèãîð³é íå âêàç., 2 ì., 
íà óòðèì., íå âêàç., 06.12.1932, 
ðîçëàä õàð÷óâàííÿ
²âàùåíêî ªôðåì ªí³êåéîâè÷, 
28, áåçïðèòóëüí., óêð., 04.07.1932, 
tBC
²âàùåíêî ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 8, íå 
âêàç., óêð., 30.05.1933, âèñèïíèé 
òèô
²âàùåíêî Îäàðêà ªôðåì³âíà, 
36, íà óòðèì., óêð., 13.10.1932, 
ëèõîìàíêà
²âäåíêî Ïðîê³ï íå âêàç., 6 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 09.06.1933, 
³íòîêñèêàö³ÿ
²âåêîâà ßâäîõà Àðõèï³âíà, 29, 
íà óòðèì., óêð., 07.01.1932, îï³ê 
âñüîãî ò³ëà
²âæåíêî Ôåä³ð Ôåäîðîâè÷, 
5, ðîá³òí., ðîñ., 30.10.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
²âëºâ Àíàòîë³é Äàíèëîâè÷, 
10 ì., ðîá³òí., ðîñ., 13.11.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
²âîëã³í Ïåòðî Ìîéñåéîâè÷, 
9, ðîá³òí., óêð., 17.07.1932, 
çàïàëåííÿ íèðîê
²âîí³í Àíàòîë³é 
Îëåêñàíäðîâè÷, 6, ðîá³òí., óêð., 
02.11.1932, çàïàëåííÿ íèðîê 
ï³ñëÿ ñêàðëàòèíè
²â÷åíêî Àíàòîë³é ²âàíîâè÷, 
1, ñëóæá., óêð., 09.07.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
²â÷åíêî Âàëåíòèíà Äàâèä³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 05.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
²â÷åíêî Äàð’ÿ Âàñèë³âíà, 76, íà 
óòðèì., óêð., 24.10.1933, ñòàð³ñòü
²â÷åíêî Ëþáîâ Ëåîí³ä³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 09.11.1932, 
çàõâîðþâàííÿ êèøå÷íèêà
²ãåëüìàí Ìåºð Âóëüôîâè÷, 
67, ðîá³òí., ºâð., 05.04.1933, 
âèñíàæåííÿ íà ´ðóíò³ õðîí³÷íîãî 
íåäî¿äàííÿ
²ãíàòåíêî Âàðâàðà Àíäð³¿âíà, 
31, ðîá³òí., óêð., 10.02.1933, 
ïåðèòîí³ò

²ãíàòåíêî Âëàäà íå âêàç., 1 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 15.05.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
²ãíàòåíêî Ãðèãîð³é íå âêàç., 
1, íå âêàç., íå âêàç., 19.06.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
²ãíàòåíêî Þð³é íå âêàç., 1 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 15.05.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
²ãíàòóøêîâà Ãàííà Ãðèãîð³âíà, 
1 ì., ðîá³òí., óêð., 08.05.1932, 
êîêëþø
²äåíêî ²âàí ²âàíîâè÷, 60, 
ðîá³òí., óêð., 24.05.1933, 
ñëàáê³ñòü ñåðöÿ
²çàê Â³ëüãåëüì ßêîâè÷, 
1, ðîá³òí., í³ì., 10.10.1932, 
çàõâîðþâàííÿ êèøå÷íèêà
²çìàëêîâà Þë³ÿ Îëåêñàíäð³âíà, 
1 ì., â³éñüêîâîñëóæá., ðîñ., 
03.08.1933, æèòòºâà ñëàáê³ñòü
²ëüºíêî Êëàâä³ÿ ²âàí³âíà, 
2, ðîá³òí., óêð., 23.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
²ëüºíêî Â³êòîð Ãðèãîðîâè÷, 1, 
ðîá³òí., óêð., 30.12.1932, äèòÿ÷èé 
ïðîíîñ
²ëü¿íñüêèé ²ãîð íå âêàç., 1, íå 
âêàç., íå âêàç., 24.05.1933, ê³ð
²ëüíèöüêà Âàëåíòèíà Ïàíàñ³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 21.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
²ëü÷åíêîâà ªâäîê³ÿ íå âêàç., 3 
òèæ., íå âêàç., íå âêàç., 24.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
²ëüÿøåíêî Þð³é Ïåòðîâè÷, 
22, ñëóæá., ðîñ., 06.09.1932, 
íåùàñíèé âèïàäîê (óòîïëåííÿ)
²ëþñèí Îëåêñàíäð Àðõèïîâè÷, 
8, ðîá³òí., ðîñ., 16.10.1932, 
åíòåðîêîë³ò
²íîâ Âàñèëü Ïåòðîâè÷, 19, 
ðîá³òí., óêð., 13.01.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
²íñïåêòîðîâ Æîðæ íå âêàç., 
3, íå âêàç., íå âêàç., 30.04.1933, 
êàòàð êèøîê
²îíîâ Âàñèëü Êîñòüîâè÷, 49, 
ðîá³òí., ðîñ., 02.09.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
²îòîâ Ìèõàéëî Àáðàìîâè÷, 
27, ðîá³òí., áîëã., 15.03.1933, 
åíòåðîêîë³ò
²îòîâà Â³ðà Ìèõàéë³âíà, 
5, ðîá³òí., áîëã., 26.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
²ðõà Ãðèöüêî Àíäð³éîâè÷, 
12, ðîá³òí., óêð., 05.06.1933, 
çàïàëåííÿ êèøîê, ñëàáê³ñòü 
ñåðöÿ
²ðõà Íàñòÿ Àíäð³¿âíà, 18,  
ðîá³òí., óêð., 22.08.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
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²ñàºâà Îëÿíà íå âêàç., 32, 
ñåëÿíêà, óêð., 05.06.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
²ñàêîâà Îëåêñàíäðà 
Ìèõàéë³âíà, 1, ðîá³òí., ðîñ., 
12.03.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
²ñàêîâà Ñîô³ÿ Ìèõàéë³âíà, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 11.03.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
²ñàêîâà Òàìàðà ßê³âíà, 2, 
ðîá³òí., ðîñ., 23.08.1932, äèôòåð³ÿ
²ñåíêî Ìèõàéëî 
Âîëîäèìèðîâè÷, 31, â’ÿçåíü, 
óêð., 26.03.1933, òóáåðêóëüîç, 
âèñíàæåííÿ
²ñåíêî Îëåíà Îìåëÿí³âíà, 1, 
ñëóæá., óêð., 05.02.1933, êîêëþø
²ñêîâ Îëåêñ³é Ôåäîðîâè÷, 
3, ðîá³òí., óêð., 02.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
²ñòîì³í Ìèõàéëî Ìàòâ³éîâè÷, 
30, ðîá³òí., óêð., 17.03.1933, 
ì³îêàðäèò
²òþøåâà Àë³ÿ Ñóëåéìàí³âíà, 
6, ðî á³òí., òàòàð., 12.01.1933, 
çàïàëåííÿ
²òþøåâà ²ðèíà Ñóëåéìàí³âíà, 
6, ðîá³òí., òàòàð., 25.12.1932, 
çàõâîðþâàííÿ êèøå÷íèêà
²ùåíêî Ãàëèíà Àíäð³¿âíà, 7, ðî-
á³òí., óêð., 30.06.1932, çàïàëåííÿ
²ùåíêî Äåì’ÿí Ìàêñèìîâè÷, 21, 
ðîá³òí., óêð., 23.01.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
²ùåíêî Ìàð³ÿ Ëóê'ÿí³âíà, 10, 
ðîá³òí., óêð., 06.09.1933, êðèâàâèé 
ïðîíîñ
²ùåíêî Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷, 
9 ì., ðîá³òí., óêð., 04.07.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
²ùåíêî Íèêèôîð ²âàíîâè÷, 
67, ðîá³òí., óêð., 16.03.1933, 
ì³îêàðäèò
²ùåíêî Ïð³ñüêà Òèìîô³¿âíà, 
52, ðîá³òí., óêð., 22.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Éîðø Àðîí Ìèðîíîâè÷, 57, 
ñåëÿíèí, ºâð., 03.12.1932, ãðèæà
Êàáàê ²âàí ªñèïîâè÷, 68, íå 
âêàç., óêð., 31.01.1933, ñòàð³ñòü
Êàáàêîâ Ïåòðî Òðîõèìîâè÷, 42, 
ðîá³òí., ðîñ., 23.06.1933, ñåðöåâà 
ñëàáê³ñòü
Êàáàëÿíñüêèé Ðóäîëüô 
²âàíîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
15.07.1932, çàïàëåííÿ êèøîê
Êàáàíåíêî ¯âãà ²âàí³âíà, 10, ðî-
á³òí., óêð., 28.10.1932, ÷åðåâíèé òèô
Êàáàíîâ Ñåìåí Ñòåïàíîâè÷, 28, 
ðîá³òí., óêð., 24.06.1932, íå âêàç.
Êàáàíîâà Ìàð³ÿ Ìèðîí³âíà, 
87, íà óòðèì., óêð., 06.11.1932, 
ñòàð³ñòü

Êàáà÷åíêî Òðèôîí 
Àôàíàñ³éîâè÷, 68, ðîá³òí., óêð., 
10.06.1933, ñòàð³ñòü ³ ïàðàë³÷
Êàáçîâ Òèìîô³é Ìàêñèìîâè÷, 
26, ðîá³òí., óêð., 05.07.1932, 
íåùàñíèé âèïàäîê íà 
âèðîáíèöòâ³
Êàáèùàíîâà Þë³ÿ ²âàí³âíà, 1, 
ðîá³òí., óêð., 19.08.1933, êîêëþø, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êàâàëåð÷èê Â³êòîð Áîðèñîâè÷, 
20, äí., ðîá³òí., ºâð., 05.04.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Êàâåë³í Àíäð³é Âàñèëüîâè÷, 83, 
ñëóæá., ðîñ., 10.07.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Êàâåðí³êîâ Ìèõàéëî 
Äìèòðîâè÷, 40, ðîá³òí., óêð., 
14.04.1933, îòðóºííÿ êëîà÷íèìè 
ìàñàìè
Êàâóí Äàâèä Þõèìîâè÷, 85, 
ðîá³òí., óêð., 13.09.1933, ñòàð³ñòü
Êàâóííèê Áîðèñ ²âàíîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 14.09.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Êàãàíîâè÷ Ìóñ³é Ìåºðîâè÷, 
86, ðîá³òí., ºâð., 23.11.1932, ðàê 
ñòðàâîõîäó
Êàäóê Ñåìåí Ïåòðîâè÷, 87, 
íà óòðèì., óêð., 02.08.1932, ðàê 
êèøå÷íèêà
Êàºâ Ìèêîëà Ïàâëîâè÷, 50, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 03.09.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Êàçàêîâà Ëþäìèëà ²âàí³âíà, 
16, ³íâàë³ä, óêð., 08.09.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êàçàíîâñüêèé Âîëîäèìèð 
Îëåêñàíäðîâè÷, 6 ì., ñòóäåíò, 
óêð., 06.10.1933, äèòÿ÷à 
õîëåðèêà
Êàçàíöåâ Îëåêñàíäð 
Þõèìîâè÷, 1 òèæ., ðîá³òí., ðîñ., 
17.05.1933, âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Êàçàöüêèé Ãðèöüêî Ôåäîðîâè÷, 
50, ðîá³òí., íå âêàç., 04.10.1933, 
íåðîçá.
Êàçáàí Ìèêîëà Òèìîô³éîâè÷, 
9, ðîá³òí., óêð., 11.09.1932, 
íåùàñíèé âèïàäîê
Êàçóíîâ Ìèêîëà 
Îëåêñàíäðîâè÷, 6 ì., ðîá³òí., 
óêð., 29.06.1932, ³íòîêñèêàö³ÿ
Êàé Âîëîäèìèð ßêèìîâè÷, 1, íå 
âêàç., óêð., 13.01.1932, ìåí³íã³ò
Êàéîëà Êëàðà Îëåêñ³¿âíà, 1, 
ñëóæá., óêð., 27.07.1933, êîë³ò
Êàëàáàºâà Ëþáîâ Ñåðã³¿âíà, 
3, ðîá³òí., óêð., 08.08.1933, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Êàëàá³íà Òàìàðà íå âêàç., 
9 ì., ðîá³òí., ðîñ., 04.07.1932, 
øëóíêîâî-êèøêîâà ³íòîêñèêàö³ÿ

Êàëà÷óê Éîñèï Êîðíåë³éîâè÷, 
1 ì., ðîá³òí., óêð., 06.10.1933, 
âðîäæåíå ïîðóøåííÿ äèõàííÿ
Êàëàøíèê Ãðèöüêî Ôåäîðîâè÷, 
8, ðîá³òí., óêð., 21.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êàëàøíèêîâà Ôåäîðà Ïåòð³âíà, 
43, ðîá³òí., óêð., 24.06.1933, 
íåâ³äîìà
Êàëàøíèêîâ Îëåêñ³é 
Çàõàðîâè÷, 45, â’ÿçåíü, óêð., 
14.03.1933, âèñíàæåííÿ, ñëàáê³ñòü 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Êàëàøíèêîâ ²âàí 
Ïàíòåëåéìîíîâè÷, 57, ðîá³òí., 
óêð., 11.05.1933, âèðàçêà øëóíêà
Êàëàøíèêîâ Ôåä³ð Ãðèãîðîâè÷, 
60, íà óòðèì., óêð., 06.10.1932, 
ì³îêàðäèò
Êàëàøíèêîâà Îäàðêà 
Ôåäîð³âíà, 36, ðîá³òí., óêð., 
27.11.1932, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êàëàøíèêîâà Îëåíà ²ëüê³âíà, 
40, íå âêàç., íå âêàç., 16.09.1933, 
ïåëàãðà
Êàëàøíèêîâà Îëüãà íå âêàç., 
9 ì., íå âêàç., íå âêàç., 25.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Êàëàøóí Ìèêîëà Ãð., 31, ðîá³òí., 
óêð., 19.03.1932, òóáåðêóëüîç
Êàëåéíèêîâà Ëþáîâ ²âàí³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 20.07.1932, 
ïðîíîñ
Êàëèáåðäà Ëåîí³ä Ìèõàéëîâè÷, 
4 ì., íå âêàç., óêð., 19.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êàëèíè÷åíêî Ãàâðèëî 
Ìèêèòîâè÷, 34, â’ÿçåíü, óêð., 
25.07.1933, åíòåðîêîë³ò
Êàëèíè÷åíêî Êëàðà Äìèòð³âíà, 
1, ñëóæá., óêð., 23.07.1932, 
åíòåðîêîë³ò
Êàëèí÷åíêî Í³íà íå âêàç., 7 
äí., íå âêàç., íå âêàç., 01.06.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Êàë³áåðäà Îëüãà 
Îëåêñàíäð³âíà, 6, ðîá³òí., óêð., 
23.11.1933, ìàëÿð³ÿ
Êàë³ìàí Êàòåðèíà Ãðèãîð³âíà, 
70, íà óòðèì., óêð., 28.07.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Êàë³í³í Ïåòðî Òèìîô³éîâè÷, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 06.07.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Êàë³í³í Òèìîô³é ²âàíîâè÷, 64, 
ðîá³òí., óêð., 23.07.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Êàë³í³íà Âàëåíòèíà Âàñèë³âíà, 
2, ðîá³òí., ðîñ., 25.07.1932, 
ìåí³íã³ò
Êàë³í³íà Âàðâàðà íå âêàç., 2, 
áåçïðèòóëüí., óêð., 28.02.1933, 
äèñïåïñ³ÿ
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Êàë³í³íà Ãàííà Òèìîô³¿âíà, 
3, ðîá³òí., óêð., 23.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êàë³í³÷åíêî Àíàòîë³é Ïàâëîâè÷, 
14 äí., ñëóæá., óêð., 26.11.1932, 
àáñöåñ
Êàëèíè÷åíêî Ðà¿ñà ²ëüê³âíà, 1, 
ðîá³òí., óêð., 25.03.1933, ãðèï
Êàë³íê³í Ïåòðî Êóçüìè÷, 
59, ðîá³òí., ðîñ., 13.09.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Êàë³íê³í Ðóäîëüô íå âêàç., 
11 ì., ðîá³òí., ðîñ., 18.06.1932, 
ê³ð, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êàëìèêîâ Â³êòîð Ôåäîðîâè÷, 
8 ì., ðîá³òí., óêð., 26.01.1933, ê³ð
Êàëóãèí Ìàòâ³é Ïåòðîâè÷, 
50, ðîá³òí., ðîñ., 18.06.1933, 
àâ³òàì³íîç
Êàëóæ³é Ãíàò Òèìîôéîâè÷, 54, 
ðîá³òí., óêð., 21.03.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Êàëóæñüêèé ²âàí ßêîâè÷, 4, 
ñòóäåíò, ðîñ., 02.05.1932, ê³ð
Êàëóæñüêèé Âîëîäèìèð ßêîâè÷, 
1, íå âêàç., ðîñ., 28.03.1932, ê³ð
Êàëüêî Áîðèñ Ôåäîðîâè÷, 38, 
ðîá³òí., óêð., 12.04.1933, íåâ³äîìà
Êàëüêî Êñåí³ÿ ²ëë³âíà, 40, 
ðîá³òí., óêð., 26.03.1933, 
äåêîìïåíñàö³ÿ ñåðöÿ
Êàëüìà Àííà Ìèõàéë³âíà, 64, 
ðîá³òí., óêð., 31.05.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Êàëü÷åíêî Ìèêîëà Ãðèãîðîâè÷, 
2 ì., ðîá³òí., óêð., 05.10.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Êàëþæíèé ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 
10 ì., íå âêàç., óêð., 13.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êàëþñê³í Áîðèñ Ì³õåëåâè÷, 
1, ñëóæá., ºâð., 04.10.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êàëÿºâà Ì³ëÿ íå âêàç., 1 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 13.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Êàìàùåíêî Ãåîðã³é 
Âàñèëüîâè÷, 12, ðîá³òí., óêð., 
08.07.1933, ðîçäðîáëåííÿ ïðàâî¿ 
ê³íö³âêè
Êàìåíºâ Äìèòðî ²âàíîâè÷, 1, 
ðîá³òí., óêð., 23.06.1932, êðèâàâèé 
ïðîíîñ
Êàìåíºâ Ìèõàéëî Ñåðã³éîâè÷, 
50, ðîá³òí., óêð., 10.06.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Êàìåíºâ Òèì³ø(?) Â(?), 
28, ðîá³òí., óêð., 22.08.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Êàìåíºâ Òèìîô³é 
Âàðôîëîì¿éîâè÷, 38, ñëóæá., 
óêð., 22.08.1932, êèøêîâà 
³íòîêñèêàö³ÿ

Êàìåíºâà Ãàííà Äåì’ÿí³âíà, 15, 
ðîá³òí., óêð., 06.10.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Êàìåíºâà Îëåíà Âàñèë³âíà, 
10 ì., íå âêàç., óêð., 20.05.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Êàìåíºâà Ìàð³ÿ ªâäîêèì³âíà, 
60, íà óòðèì., óêð., 19.08.1933, 
íåâ³äîìà
Êàìåíåöü Îíèñ³é Ìàðêîâè÷, 
83, íà óòðèì., óêð., 10.08.1933, 
ñòàð³ñòü
Êàìåíêîâ Ðîìàí ßêîâè÷, 51, 
â’ÿçåíü, óêð., 20.03.1933, õâîðîáà 
ñåðöÿ
Êàìåíñüêà Òåòÿíà íå âêàç., 1, 
íå âêàç., íå âêàç., 18.06.1932, 
øëóíêîâå çàõâîðþâàííÿ
Êàìåíñüêèé íå âêàç. íå âêàç., 
2 ì., íå âêàç., íå âêàç., 28.10.1933, 
âèñíàæåííÿ
Êàìóç Ðîìàí Îìåëÿíîâè÷, 78, 
ðîá³òí., óêð., 02.03.1933, ñòàðå÷à 
êàõåêñ³ÿ
Êàìÿíåöü Îëåíà Ãðèãîð³âíà, 
75, íà óòðèì., óêð., 27.10.1933, 
ñòàð³ñòü
Êàíàºâ Ãðèöüêî Ïåòðîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 12.06.1933, 
ïíåâìîí³ÿ
Êàíàðåâñüêèé Êîñòÿíòèí 
Ìèõàéëîâè÷, 36, ðîá³òí., ðîñ., 
01.06.1933, âèñèïíèé òèô
Êàíã³ñåð Éîñèï Ñîëîìîíîâè÷, 
2, êóñòàð, ºâð., 02.10.1933, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Êàíäèáà Äîìàõà Ïàâë³âíà, 
9 ì., ðîá³òí., ðîñ., 29.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êàíäðàøîâ Îëåêñàíäð 
Ïîë³êàðïîâè÷, 1 ì., ðîá³òí., óêð., 
19.10.1932, ³íòîêñèêàö³ÿ
Êàíåâñüêàÿ Ãåëÿ Íàóì³âíà, 
75, äîìîãîñï., ºâð., 21.08.1933, 
ì³îêàðäèò
Êàí³êîâ Ìóñ³é ªôðåìîâè÷, 
23, ðîá³òí., óêð., 26.04.1932, 
òóáåðêóëüîç
Êàíöèìàëîâà Ìîòðÿ 
Ãåðàñèì³âíà, 88, íà óòðèì., óêð., 
11.02.1933, ñòàð³ñòü
Êàí÷³íñüêàÿ Í³íà ²âàí³âíà, 42, 
ðîá³òí., ðîñ., 18.01.1933, ãîñòðèé 
íåôðèò
Êàïàºâñüêèé Âàñèëèíà 
Àíàí³¿âíà, 80, íà óòðèì., óêð., 
06.08.1933, ñëàáê³ñòü ñåðöÿ
Êàïèòîâ Ôåäîñ³é Îëåêñ³éîâè÷, 
65, ðîá³òí., ðîñ., 10.11.1933, 
êðîâîòå÷à ïðè àìïóòàö³¿ í³ã
Êàïèòîíîâà Îëåíà Ãåðàñèì³âíà, 
29, íà óòðèì., óêð., 26.04.1932, 
òóáåðêóëüîç

Êàïëåíêî Îëåíà Ñåìåí³âíà, 53, 
ðîá³òí., óêð., 09.05.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Êàïëåíêî Ìèðà Ìàêàð³âíà, 1, 
ðîá³òí., ðîñ., 12.08.1933, ê³ð
Êàïëåíêî Îëåêñ³é Äìèòðîâè÷, 
2, ðîá³òí., óêð., 18.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êàïëåíêî Ñòåïàí Ìèêèòîâè÷, 5, 
ðîá³òí., óêð., 13.03.1932, çàãèíóâ 
ï³ä ÷àñ ïîæåæ³
Êàïë³í Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 45, ðîá³òí., 
ðîñ., 13.09.1933, ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Êàïëóí Ë³ä³ÿ Ôåäîð³âíà, 
9 ì., ðîá³òí., óêð., 10.06.1932, 
øëóíêîâî-êèøêîâå 
çàõâîðþâàííÿ
Êàïëÿ Â³êòîð Ïåòðîâè÷, 
3, ñëóæá., óêð., 24.11.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êàïëÿ Ãàëèíà ªôèì³âíà, 9, 
ñëóæá., óêð., 25.09.1933, îï³ê
Êàïëÿ ²âàí Ìàêñèìîâè÷, 13, 
íå âêàç., íå âêàç., 28.06.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Êàïëÿ Ôåäîñ³é Âàñèëüîâè÷, 
32, ñåëÿíèí, óêð., 03.09.1933, 
òóáåðêóëüîç êèøîê
Êàïðàí ßê³â Ðîìàíîâè÷, 
38, ðîá³òí., óêð., 06.10.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êàïðèí Â³êòîð ²âàíîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 15.07.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Êàïòþõ Àãàô³ÿ Éîñèï³âíà, 82, íà 
óòðèì., óêð., 13.08.1933, ñòàð³ñòü
Êàïòþõ Ãðèãîð³é Ïåòðîâè÷, 3 
äí., ðîá³òí., óêð., 23.10.1932, íå 
âêàç.
Êàïòþõ Äàð’ÿ Ïèëèï³âíà, 
36, íå âêàç., óêð., 27.03.1933, 
íåïðîõ³äí³ñòü êèøå÷íèêà
Êàïòþõ ªâñ³é Ìèêèòîâè÷, 67, íà 
óòðèì., óêð., 03.11.1933, ñòàð³ñòü
Êàïòþõ Æîðæ Ñòåïàíîâè÷, 
3 ì., ðîá³òí., óêð., 01.08.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Êàïòþõ Ë³ä³ÿ Ñòåïàí³âíà, 
7 ì., ðîá³òí., óêð., 02.06.1932, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Êàïòþõ Ìèðîí Îâñ³éîâè÷, 
31, ðîá³òí., óêð., 21.01.1932, 
òóáåðêóëüîç
Êàïòþõ Òðîõèì ªâñ³éîâè÷, 
32, ðîá³òí., óêð., 20.07.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Êàïóñòà Âóñòÿ Ìèêîëà¿âíà, 
30, ðîá³òí., íå âêàç., 19.09.1933, 
ïåëàãðà
Êàïóñòà ªëèñåé 
Ëàâðåíò³éîâè÷, 42, ðîá³òí., óêð., 
13.07.1933, øëóíêîâî-êèøêîâå 
çàõâîðþâàííÿ
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Êàïóñòà Îìåëüêî Ìàðêîâè÷, 
60, â’ÿçåíü, óêð., 10.02.1933, 
ì³îêàðäèò
Êàïóñòèí ßê³â Îëåêñ³éîâè÷, 21, 
ðîá³òí., ðîñ., 14.07.1932, ïëåâðèò
Êàïóñòèíñüêà Àíòîí³íà ßê³âíà, 
3, ðîá³òí., óêð., 08.01.1933, 
ãîñòðèé êàòàð êèøîê
Êàðàáàºâ Êàñèì Ñóëèìîâè÷, 
2, ðîá³òí., òàòàð., 28.11.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Êàðàáëüîâ Àíäð³é Äàíèëîâè÷, 
22, ðîá³òí., ðîñ., 04.06.1932, 
íåùàñíèé âèïàäîê
Êàðàé Ìàð³ÿ Ôåäîð³âíà, 74, íå 
âêàç., óêð., 07.04.1932, ñòàð³ñòü
Êàðàêàé Îêñàíà Êèðèë³âíà, 56, 
ðîá³òí., óêð., 13.07.1933, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Êàðàìøóê Àíàòîë³é ²âàíîâè÷, 1, 
â³éñüêîâîñëóæá., óêð., 28.02.1933, 
çàïàëåííÿ
Êàðàïàø Çàõàð Âàñèëüîâè÷, 
47, â’ÿçåíü, óêð., 19.07.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Êàðàïóò Íàñòÿ Àêèì³âíà, 69, 
ñëóæá., óêð., 05.09.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Êàðàñü Îëåêñàíäð Ñåìåíîâè÷, 
3, ðîá³òí., óêð., 10.10.1933, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Êàðàñüîâà Îðèøêà Âàñèë³âíà, 
109, äîìîãîñï., óêð., 06.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Êàðàñþê Àáðàì Îëåêñ³éîâè÷, 
65, ðîá³òí., óêð., 28.09.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êàðàÿ Ë³âà íå âêàç., 1, íå âêàç., 
íå âêàç., 22.03.1933, ãí³éíå 
çàïàëåííÿ âóõà
Êàðãîïîëîâà Ë³íà Ìèõàéë³âíà, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 09.07.1932, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Êàðäàø Ìàðôà Íàóì³âíà, 
18, ðîá³òí., óêð., 15.08.1933, 
ñàìîãóáñòâî (êèíóëàñü ï³ä ïî¿çä)
Êàðäàøåí ²âàí íå âêàç., 1, 
äîìîãîñï., óêð., 27.11.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êàðåí³í ßê³â íå âêàç., 10 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 14.05.1933, 
çàïàëåííÿ òîâñòî¿ êèøêè
Êàðåí³íà Ãàííà íå âêàç., 7 äí., 
íå âêàç., íå âêàç., 18.08.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Êàðèøåâ Âàäèì íå âêàç., 8 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 13.05.1933, 
êàòàð êèøîê
Êàðèøåâà ²ííà íå âêàç., 3, íå âêàç., 
íå âêàç., 12.05.1933, êàòàð êèøîê
Êàðêà÷ Ïèëèï Ñàì³éëîâè÷, 
23, â’ÿçåíü, óêð., 23.01.1933, 
äåêîìïåíñîâàíèé ïîðîê ñåðöÿ

Êàðêî ªâãåí³ÿ íå âêàç., 3, 
íå âêàç., íå âêàç., 10.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êàðëîâ Â³êòîð Ìàòâ³éîâè÷, 3, 
ðîá³òí., ðîñ., 19.12.1932, äèôòåð³ÿ
Êàðëîâ Âîëîäèìèð 
Ìèõàéëîâè÷, 7 ì., ñòóäåíò, óêð., 
21.04.1932, çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Êàðëîâà Îëåêñàíäðà 
Ñåìåí³âíà, 55, ðîá³òí., ðîñ., 
24.06.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êàðëîâà Òåòÿíà Êñåíîôîíò³âíà, 
59, íà óòðèì., ðîñ., 19.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Êàðëóøà Ïåòðî Äîðîô³éîâè÷, 
48, ðîá³òí., óêð., 16.04.1933, òèô
Êàðìàç³í Ëàçàð Àðõèïîâè÷, 
68, ðîá³òí., óêð., 26.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êàðìàç³í Ìèêîëà ßêîâè÷, 
33, ðîá³òí., ðîñ., 20.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êàðìàçü ²âàí Îíèñ³éîâè÷, 58, 
ðîá³òí., óêð., 28.02.1933, ïîðîê ñåðöÿ
Êàðìàçü Ë³ä³ÿ Íèêèôîð³âíà, 2, 
ðîá³òí., óêð., 03.01.1933, ê³ð
Êàðìàçü Ìåôîä³é Ìèõàéëîâè÷, 
57, ðîá³òí., óêð., 21.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êàðìàçü Îíèñ³é Îíèñèìîâè÷, 
60, ðîá³òí., óêð., 16.05.1933, 
õâîðîáà ñåðöÿ
Êàðìàçü Ðà¿ñà Îëåêñàíäð³âíà, 
3, ðîá³òí., óêð., 08.07.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êàðìàçü Ôåä³ð Îíèñèìîâè÷, 47, 
ðîá³òí., óêð., 01.12.1933, ïîòðàïèâ 
ï³ä àâòîìàøèíó
Êàðìàë³òà Ëþäìèëà Ïåòð³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 09.05.1933, ãðèï
Êàðìàí Àêñåíò³é Êëèìîâè÷, 44, 
ñëóæá., óêð., 27.10.1933, íåðîçá.
Êàðìàíîâà Ìàð³ÿ Äìèòð³âíà, 5, 
íå âêàç., óêð., 17.02.1932, çãîð³ëà
Êàðì³íñüêà Áàñÿ Ëüâ³âíà, 
68, íà óòðèì., ºâð., 04.04.1933, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Êàðíàóõ Âàñèëü Àðõèïîâè÷, 
40, ðîá³òí., óêð., 06.03.1933, 
òóáåðêóëüîç
Êàðíàóõ Â³îëåòà Ñåðã³¿âíà, 1, 
ðîá³òí., ðîñ., 26.05.1933, ìåí³íã³ò
Êàðíàóõ ªâãåí³é Àôàíàñ³éîâè÷, 
53, áåçðîá³òí., óêð., 24.05.1933, 
íåäîêð³â'ÿ
Êàðíàóõ ªãîð Ñåìåíîâè÷, 85, 
ðîá³òí., ðîñ., 07.04.1933, ñòàð³ñòü
Êàðíàóõ Êàòåðèíà Ïàíòåë³¿âíà, 
65, íà óòðèì., óêð., 13.02.1933, 
ì³îêàðäèò
Êàðíàóõà Êàòåðèíà ²âàí³âíà, 85, 
íà óòðèì., íå âêàç., 11.12.1933, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê

Êàðíàóõîâà Ãàííà ²âàí³âíà, 
9 ì., ðîá³òí., óêð., 30.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êàðíàóõîâà Îëåíà Ïèëèï³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 19.03.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â, ê³ð
Êàðíººâ Ïåòðî Ñåìåíîâè÷, 
65, ðîá³òí., óêð., 17.01.1933, 
ìàðàçì
Êàðïà÷îâ Êîñòÿíòèí Ïàâëîâè÷, 
4 ì., ðîá³òí., ðîñ., 05.06.1932, 
çàïàëåííÿ î÷åðåâèíè
Êàðïåëü Àáðàì Ìîðóä(?), 73, 
ñëóæá., ºâð., 24.06.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Êàðïåíêî Âàëåíòèíà Ïàâë³âíà, 
6 ì., ñëóæá., ºâð., 27.10.1933, 
ïðîíîñ
Êàðïåíêî Âàëåíòèíà 
Ôåäîð³âíà, 14 äí., ðîá³òí., óêð., 
04.12.1933, ïðîíîñ
Êàðïåíêî Âàñèëü Îñòàïîâè÷, 1, 
ðîá³òí., óêð., 20.06.1932, ïðîíîñ
Êàðïåíêî Âàñèëü Ñâèðèäîâè÷, 
47, ðîá³òí., óêð., 25.10.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Êàðïåíêî ªôðîñèí³ÿ 
Ñòåïàí³âíà, 25, íà óòðèì., óêð., 
14.11.1933, ïîðîê ñåðöÿ
Êàðïåíêî Ìàêñèì ²âàíîâè÷, 
38, â’ÿçåíü, óêð., 28.03.1933, 
òóáåðêóëüîç
Êàðïåíêî Ìàð³ÿ Êëèì³âíà, 
22, ðîá³òí., óêð., 12.11.1932, 
ïåðèòîí³ò
Êàðïåíêî Ìàðôà Àêñåí³âíà, 66, 
ðîá³òí., óêð., 22.03.1933, õâîðîáà 
ñåðöÿ
Êàðïåíêî Îëåêñàíäð 
Ãðèãîðîâè÷, 28, ðîá³òí., óêð., 
26.07.1933, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êàðïåíêî Îëåêñàíäð 
Ìèêîëàéîâè÷, 10 ì., ðîá³òí., 
ðîñ., 27.07.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Êàðï³é Àâêñåíò³é Ôåäîðîâè÷, 
32, ñåëÿíèí, â’ÿçåíü, óêð., 
14.09.1933, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êàðïèëåíêî Âàñèëü Àñòàõîâè÷, 
30, ðîá³òí., óêð., 30.11.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Êàðïîâ Ãåííàä³é Ôåäîðîâè÷, 
14 äí., ðîá³òí., óêð., 17.05.1932, 
äèñòðîô³ÿ
Êàðïóøåâ Â³êòîð Éîñèïîâè÷, 
59, ðîá³òí., óêð., 18.06.1933, 
äåêîìïðåñ³éíèé ì³îêàðäèò
Êàðòàâèé Ìèõàéëî Ñåìåíîâè÷, 
22, ðîá³òí., óêð., 23.06.1932, 
âòîïëåííÿ
Êàðòåøêî Âàëåíòèí Ïàíàñîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 22.03.1933, 
³íòîêñèêàö³ÿ
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Êàðòåøêî Ãàïêà ßêèì³âíà, 38, íà 
óòðèì., óêð., 12.05.1933, âèñèïíèé 
òèô
Êàðöàí Òåòÿíà Ïèëèï³âíà, 
75, íà óòðèì., óêð., 05.08.1932, 
ñòàð³ñòü
Êàð÷åâñüêà Âàðâàðà ²ëüê³âíà, 
67, íà óòðèì., óêð., 29.11.1933, 
àðòåð³îñêëåðîç, ì³îêàðäèò
Êàðÿêà Ãàííà Ñåìåí³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 06.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êàðÿêà Êóçüìà Ñåðã³éîâè÷, 
57, ðîá³òí., óêð., 11.08.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Êàñàòê³í Âàñèëü Êîðí³éîâè÷, 
70, ðîá³òí., óêð., 04.09.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Êàñèíñüêà Îêñàíà Ëåâîíò³¿âíà, 
10, ðîá³òí., óêð., 14.01.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Êàñîâñüêàÿ Ñîô³ÿ ²ñàê³âíà, 
30, ðîá³òí., ºâð., 25.11.1933, 
ïñèõîç
Êàñòêîâ Ìàêñèì ²âàíîâè÷, 
46, ðîá³òí., ðîñ., 26.03.1933, 
òóáåðêóëüîç
Êàñüêîâ Àíàòîë³é 
Âîëîäèìèðîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
30.08.1933, ãîñòðèé ãàñòðèò
Êàñüêîâ Âàñèëü Ñåìåíîâè÷, 
40, ðîá³òí., óêð., 21.04.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êàñüêîâà Îðèøêà Êóçüì³âíà, 
53, ðîá³òí., óêð., 26.08.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êàñüêîâà ßâäîõà ²âàí³âíà, 54, 
ñîöçàáåçïå÷., óêð., 12.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Êàñüÿí Ìèõàéëî Îìåëÿíîâè÷, 
39, ðîá³òí., óêð., 03.05.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Êàñüÿíîâ ²âàí íå âêàç., 63, 
áåçðîá³òí., íå âêàç., 07.02.1933, 
ì³îêàðäèò
Êàñÿê ²ðèíà ßê³âíà, 49, íå âêàç., 
íå âêàç., 18.03.1932, ïàðàë³÷ 
ñåðöåâîãî ì'ÿçó
Êàóììàí Ë³çà Ñàìó¿ë³âíà, 1 ì., 
ðîá³òí., ºâð., 11.03.1933, æèòòºâà 
ñëàáê³ñòü
Êàõè÷êà Âàëåíòèíà ²âàí³âíà, 
7 äí., ðîá³òí., óêð., 18.06.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Êàõè÷êî Ëóêà Ðîìàíîâè÷, 
82, ðîá³òí., óêð., 20.07.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Êàö Õàÿ-Ëåÿ Õàí³âíà, 94, íà 
óòðèì., ºâð., 20.11.1932, ñëàáê³ñòü 
ñåðöÿ
Êàöåíåëåíáîãåí Ñºâà 
Ñåðã³éîâè÷, 7, ðîá³òí., ºâð., 
12.09.1932, ÷åðåâíèé òèô

Êàöèëî Ñåðã³é Ïàíàñîâè÷, 60, 
ðî á³òí., óêð., 01.04.1933, âèñèïíèé 
òèô
Êà÷àí Àíàòîë³é Ìåôîä³éîâè÷, 
9 ì., ðîá³òí., óêð., 22.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êà÷àí Àðõèï Ïàâëîâè÷, 41, ðî á³òí., 
óêð., 24.02.1933, íàáðÿê ëåãåí³â
Êà÷àí Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 1, ðîá³òí., 
óêð., 06.01.1933, ê³ð
Êà÷àí Ïàíòåëåéìîí 
Ñòåïàíîâè÷, 52, ðîá³òí., óêð., 
20.06.1932, àáñöåñ ëåãåí³â
Êà÷àí Ïðîêîï³é ªëèñåéîâè÷, 48, 
ðîá³òí., óêð., 07.07.1933, ãîñòðèé 
åíòåðèò
Êà÷àíîâñüêà Ñòåïàíèäà 
Ïðîêîï³âíà, 82, íà óòðèì., óêð., 
13.12.1932, ñòàðå÷èé ìàðàçì
Êà÷àíþê Âàñèëü Ïåòðîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 06.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êà÷åíêà ²âàí Íåñòîðîâè÷, 1, íå 
âêàç., óêð., 04.03.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Êà÷åíêî ªëèçàâåòà íå âêàç., 
2 ì., íå âêàç., íå âêàç., 03.09.1933, 
âèñíàæåííÿ
Êà÷óð Ë³ä³ÿ Ìèõàéë³âíà, 
5 ì., ðîá³òí., óêð., 23.05.1933, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Êàøåí Â³ðà íå âêàç., 1, íå 
âêàç., íå âêàç., 15.06.1933, ê³ð, 
âèñíàæåííÿ
Êàøèðèíà Îëåêñàíäðà Íèêè ôî-
ð³âíà, 2, ñëóæá., ðîñ., 03.05.1933, 
ê³ð ³ óñêëàäíåííÿ íà ëåãåí³
Êàøëºâ Ëåîí³ä Â³êòîðîâè÷, 22, 
ðîá³òí., ðîñ., 26.12.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Êàøïèðîâ Àðêàä³é ßêîâè÷, 5, 
ðîá³òí., ðîñ., 02.05.1932, êðèâàâèé 
ïðîíîñ
Êàùåºâ Òèìîô³é ²ëàð³îíîâè÷, 
63, íà óòðèì., óêð., 19.06.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Êâàê ²âàí Êàðïîâè÷, 19, â’ÿçåíü, 
óêð., 23.01.1933, ïîðîê ñåðöÿ
Êâàïï ²âàí Ïåòðîâè÷, 61, 
íà óòðèì., í³ì., 03.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êâàñ Ãîðä³é Îëåêñàíäðîâè÷, 42, 
ñëóæá., óêð., 06.01.1933, óáèòèé 
ïîòÿãîì
Êâàøà Âîëîäèìèð Ìèõàéëîâè÷, 
4, ðîá³òí., óêð., 25.12.1932, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Êâàøà Ìèêîëà íå âêàç., 6 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 14.07.1933, 
ãîñòðèé êàòàð øëóíêà
Êâè÷àñòèé Ãàâðèëî Ãàâðèëîâè÷, 
49, ðîá³òí., óêð., 31.05.1932, óäàð 
ò³ëà, êðîâîâèëèâ 

Êâ³òêà Ë³ä³ÿ íå âêàç., 6 ì., íå 
âêàç., íå âêàç., 12.08.1933, êàòàð 
êèøå÷íèêà
Êâ³òêà Òèìîô³é Ãðèãîðîâè÷, 75, 
ðîá³òí., óêð., 09.06.1933, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Êâ³òêî Ë³ä³ÿ Êîñòÿíòèí³âíà, 72, 
ñîöçàáåçïå÷., óêð., 24.04.1933, 
àðòåð³îñêëåðîç
Êâ³òêîâà Ëþäìèëà íå âêàç., 
2 ì., íå âêàç., íå âêàç., 10.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Êâ³òêîâñüêèé Ïåòðî Ïèëèïîâè÷, 
11, ó÷åíü, óêð., 05.12.1932, àáñöåñ 
ëåãåí³â
Êåâåð Áîðèñ Ïèëèïîâè÷, 
35, ðîá³òí., ìàäÿð 02.01.1933, 
÷åðåâíèé òèô
Êåäðîâ ²âàí íå âêàç., 3, íå âêàç., 
íå âêàç., 02.07.1933, ê³ð
Êåëåâñüêàÿ Êñåí³ÿ Àíäð³¿âíà, 
5, ñëóæá., óêð., 24.10.1933, 
íåùàñíèé âèïàäîê
Êåë³õîâà ßâäîõà Ãíàò³âíà, 75, 
ñëóæá., ðîñ., 12.01.1933, ðîæà 
ãîëîâè òà îáëè÷÷ÿ
Êåðêîðà Ãàííà ªðìîëà¿âíà, 
21, ðîá³òí., ðîñ., 23.07.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êåðíåð Çîÿ íå âêàç., 2, íå âêàç., 
íå âêàç., 22.05.1933, ê³ð
Êåñ Òåòÿíà Ìèðîí³âíà, 44, ðîá³òí., 
óêð., 01.12.1933, âèñèïíèé òèô
Êåññ Ìàð³ÿ Êèðèë³âíà, 90, íà 
óòðèì., óêð., 10.04.1932, ñòàð³ñòü
Êåò÷åíêî Áîðèñ Ëàð³îíîâè÷, 21, 
ñëóæá., óêð., 25.03.1933, òèô
Êèáà Òèõîí Òåðåíò³éîâè÷, 66, 
ðîá³òí., óêð., 23.09.1932, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Êèâà ßê³â Âàñèëüîâè÷, 22, 
ðîá³òí., óêð., 09.07.1932, òèô
Êèéâîáó Åäãàð ßíîâè÷, 7, íå 
âêàç., åñò., 09.04.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Êèëóíîâ Àíäð³é Àðõèïîâè÷, 
80, íà óòðèì., ðîñ., 08.11.1932, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Êèìáåðäà Ë³ä³ÿ ²âàí³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 26.10.1932, 
çàïàëåííÿ íèðîê, êèøå÷íèêà
Êèìîâà ªâäîê³ÿ ²ñà¿âíà, 35, 
ðîá³òí., óêð., 10.06.1933, çàíåïàä 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Êèíåáàñ Äåíèñ ßêîâè÷, 68, 
ðîá³òí., óêð., 14.06.1933, ñòàðå÷à 
ñëàáê³ñòü ñåðöÿ
Êèïîò Âîëîäèìèð Ê³íäðàòîâè÷, 
11 ì., ðîá³òí., óêð., 26.07.1933, íå 
âêàç.
Êèðººâ Ìèêîëà Ëåâêîâè÷, 
19, ðîá³òí., ðîñ., 30.05.1932, 
òóáåðêóëüîç
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Êèðººâà Ãàííà Ëåâê³âíà, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 05.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êèðåéêî Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷, 
11 ì., íå âêàç., óêð., 01.10.1932, 
ïàðàë³÷
Êèðèºâ Ìèõàéëî ²âàíîâè÷, 
60, ðîá³òí., ðîñ., 04.05.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Êèðèëåíêî Òàìàðà Ôåäîð³âíà, 
6 ì., â³éñüêîâîñëóæá., óêð., 
28.03.1933, ïðîíîñ
Êèðèëîâ Îëåêñàíäð Ïåòðîâè÷, 
1, ðîá³òí., êàðåë., 27.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êèðèëîâà Âàëåíòèíà 
Îëåêñ³¿âíà, 1, ðîá³òí., óêð., 
25.01.1933, ê³ð
Êèðèëîâà Îëÿíà Îëåêñ³¿âíà, 
26, íà óòðèì., óêð., 19.01.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êèðèëîâà Òàìàðà Ïåòð³âíà, 
4, ñëóæá., óêð., 13.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êèðèëþê Áîðèñ Äåíèñîâè÷, 
7 ì., ðîá³òí., óêð., 17.07.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Êèðè÷åêî ²ëàð³îí ßêîâè÷, 
32, ðîá³òí., óêð., 08.11.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êèðè÷åíêî Êëàâä³ÿ ²ëàð³îí³âíà, 
6, ðîá³òí., óêð., 06.10.1933, òèô
Êèðè÷åíêî Ëåâ Ñòåïàíîâè÷, 
55, ðîá³òí., ðîñ., 26.02.1933, 
íåâ³äîìà
Êèðè÷åíêî Ë³ä³ÿ Íèêèôîð³âíà, 
10 ì., ðîá³òí., óêð., 14.11.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â, ïðîíîñ
Êèðè÷åíêî Í³íà Ìèêîëà¿âíà, 20, 
ñëóæá., óêð., 12.06.1933, çëîÿê³ñíà 
ïóõëèíà
Êèðè÷åíêî Îëüãà Âàñèë³âíà, 
2, ðîá³òí., óêð., 13.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êèðè÷åíêî ßâäîõà íå âêàç., 
25, ñåëÿíêà íå âêàç., 13.07.1933, 
åíòåðèò
Êèðêîâà Íàñòÿ Ñåðã³¿âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 30.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êèðíîñ Ìèêîëà íå âêàç., 1, 
íå âêàç., íå âêàç., 20.08.1932, 
øëóíêîâå çàõâîðþâàííÿ
Êèðñèêîâ Â³êòîð Îëåêñ³éîâè÷, 1, 
³íâàë³ä, óêð., 19.04.1933, çàíåïàä 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Êèðõìàºð ²ðèíà Îëåêñàíäð³âíà, 
1, íå âêàç., í³ì., 17.02.1932, ê³ð
Êèñåëüîâ Áîðèñ Ïåòðîâè÷, 1, 
ðîá³òí., ðîñ., 30.06.1932, íå âêàç.
Êèñåëüîâ Ìèêèòà ²âàíîâè÷, 
50, ðîá³òí., ðîñ., 20.06.1933, 
êàõåêñ³ÿ

Êèñåëüîâà Âàëåíòèíà 
Ìèõàéë³âíà, 4 ì., ðîá³òí., óêð., 
23.06.1932, ïðîíîñ
Êèñåëü Ìàêñèì Ìàðêîâè÷, 
45, ðîá³òí., óêð., 21.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êèñëåíêî Àíòîí³íà 
Êîñòÿíòèí³âíà, 2, íå âêàç., óêð., 
08.03.1932, ñêàðëàòèíà
Êèñëîâà Ë³ä³ÿ Éîñèï³âíà, 13 
äí., íå âêàç., ðîñ., 04.02.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Êèñòåí Ìèêîëà Ïåòðîâè÷, 
67, ðîá³òí., óêð., 10.01.1933, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Êèòàéãîðîäñüêèé Ãåðø Ø(?), 
75, íå âêàç., ºâð., 16.04.1932, íå 
âêàç.
Êèøèíñüêà Ïàðàñêîâ³ÿ ²âàí³âíà, 
60, ðîá³òí., óêð., 29.04.1933, òèô
Êèøêà Àíòîí Íåñòîðîâè÷, 17, 
ðîá³òí., óêð., 09.07.1932, âáèòèé
Êèøêà Õðèñòÿ ²âàí³âíà, 50, íà 
óòðèì., óêð., 10.01.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Êèøêàíò ßê³â Ñåìåíîâè÷, 
55, ðîá³òí., ºâð., 13.06.1933, 
ïåðåðîäæåííÿ ñåðöåâîãî ì'ÿçó
Êèøëàêîâà Âàëåíòèíà 
Ìèõàéë³âíà, 6, ðîá³òí., ðîñ., 
13.09.1932, ÷åðåâíèé òèô
Êèÿøêî Äìèòðî Ðîä³îíîâè÷, 30, 
â’ÿçåíü, óêð., 18.03.1933, õâîðîáà 
ñåðöÿ
Êèÿøêî ²âàí Âàñèëüîâè÷, 35, 
â’ÿçåíü, óêð., 26.06.1933, çàíåïàä 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ê³äàëîâ Âàñèëü Ñåìåíîâè÷, 
24, ðîá³òí., ðîñ., 04.08.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ê³ç³íà Íàä³ÿ ²âàí³âíà, 1, ñëóæá., 
óêð., 01.08.1932, êîë³ò
Ê³ìëà÷ Êëàâä³ÿ Õàðèòîí³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 29.11.1932, ðîæà 
òóëóáà
Ê³íåáàñ Ãðèöüêî Ìèõàéëîâè÷, 
56, ðîá³òí., óêð., 25.07.1932, 
âîäÿíêà ÷åðåâà
Ê³ïðººâà Ëþáîâ Ãðèãîð³âíà, 69, 
äîìîãîñï., íå âêàç., 18.10.1932, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ê³ðäàí Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷, 19, 
ñòóäåíò, óêð., 11.08.1932, âòîïèâñÿ 
(íåùàñíèé âèïàäîê)
Êèð³ºíêî Íåëë³ Ìèêèò³âíà, 14 
äí., ðîá³òí., ðîñ., 24.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êèðèëåíêî Âàëåíòèíà 
Ñåðã³¿âíà, íå âêàç., íå âêàç., óêð., 
19.10.1933, æèòòºâà ñëàáê³ñòü
Êèðèëîâ ²âàí Éîñèïîâè÷, 
42, ðîá³òí., ðîñ., 28.01.1933, 
òóáåðêóëüîç ãîðëà òà ëåãåí³â

Êèðèëîâà Â³ðà íå âêàç., 3 òèæ., 
íå âêàç., íå âêàç., 04.08.1933, 
ñåïñèñ
Êèðèëþê Ìàêñèì Éîñèïîâè÷, 
55, ðîá³òí., óêð., 02.12.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Êèðèëþê Ïð³ñüêà Òðîõèì³âíà, 
37, íà óòðèì., óêð., 04.03.1933, 
øèçîôðåí³ÿ
Êèðè÷åíêî Àðòåì ²âàíîâè÷, 
20, ðîá³òí., íå âêàç., 29.10.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Êèðè÷åíêî ªâãåí³é Ãðèãîðîâè÷, 
2, ðîá³òí., óêð., 25.08.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êèðè÷åíêî ²âàí Àíäð³éîâè÷, 20, 
â’ÿçåíü, óêð., 21.02.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ê³ðï³÷í³êîâ Ãðèãîð³é íå âêàç., 
8 ì., íå âêàç., íå âêàç., 20.02.1933, 
êàòàð êèøîê
Êèðþõ³í Ìèêîëà Çîñèìîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 01.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êèñàðåâñüêèé Âàñèëü 
Ñåìåíîâè÷, 42, ðîá³òí., 
ðîñ., 04.02.1933, ðàê øëóíêà, 
ïåðôîðàö³ÿ
Êèñåéê³í ²âàí íå âêàç., 31, 
ðîá³òí., ðîñ., 21.06.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êèñåëüîâ Ìèêîëà 
Êîñòÿíòèíîâè÷, 4, ðîá³òí., óêð., 
20.10.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ê³ñåëüãîô Ðîìàí ²ëüêîâè÷, 
16, ðîá³òí., ºâð., 01.02.1933, 
ìåí³íãîåíöåôàë³ò
Êèñåëüîâ Ìèêîëà Ñòåïàíîâè÷, 
36, ðîá³òí., áîëã., 21.10.1933, 
ïîðàíåííÿ ñåðöÿ (çëî÷èí)
Êèñåëüîâà Ãàííà Äàíèë³âíà, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 21.10.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êèñåíêî Ãðèöüêî Àâåð’ÿíîâè÷, 
19, â’ÿçåíü, óêð., 09.04.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Êèñ³ëüîâà Îäàðêà Ïàâë³âíà, 
38, ðîá³òí., óêð., 25.11.1933, 
ïåëàãðà
Êèñ³ëüîâà Îëÿíà íå âêàç., 29, 
íå âêàç., íå âêàç., 02.07.1933, 
àâ³òàì³íîç
Ê³ñëÿäîâà Ìàð³ÿ íå âêàç., 3, íå 
âêàç., íå âêàç., 30.04.1933, êàòàð 
êèøîê
Ê³ñòð³íà Ñòåôàíèäà Ðîìàí³âíà, 
80, ðîá³òí., ðîñ., 06.08.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ê³÷åíêî ªâãåí íå âêàç., 9 ì., 
ðîá³òí., óêð., 26.03.1933, àòðîô³ÿ
Ê³÷³ìîí(?) Îëåêñàíäðà íå âêàç., 
4 ì., íà óòðèì., óêð., 27.11.1932, 
ðîçëàä õàð÷óâàííÿ
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Ê³øêî Îëåêñ³é íå âêàç., 25, 
íå âêàç., íå âêàç., 21.06.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êèòàºâà Ñîô³ÿ íå âêàç., 4, 
íå âêàç., íå âêàç., 09.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Êëàñåí ²ñàê ²ñàêîâè÷, 55, íå 
âêàç., íå âêàç., 18.08.1933, íå 
âêàç.
Êëàññåí Äàâèä Äàâèäîâè÷, 
2 ì., íå âêàç., í³ì., 15.11.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Êëàññåí Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, 1, íå 
âêàç., í³ì., 11.07.1932, íå âêàç.
Êëàññåí Ìàòâ³é ²âàíîâè÷, 
100, íà óòðèì., í³ì., 16.10.1932, 
ñòàð³ñòü
Êëàññåí Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 
20, ðîá³òí., í³ì., 10.08.1932, 
ïåðèòîíèò
Êëàññåí Ïåòðî Ñîëîìîíîâè÷, 
1 ì., ðîá³òí., í³ì., 27.03.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Êëåâàêà Íàñòÿ Ôåäîñ³¿âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 02.10.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êëåâöîâà Îêñàíà Ìèõàéë³âíà, 
80, íà óòðèì., óêð., 27.06.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Êëåéìàí Ìîðäêî Âîëüêîâè÷, 
62, ñëóæá., ºâð., 24.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êëåéìåíîâà Àíòîí³íà Ïàâë³âíà, 
3 ì., ðîá³òí., ðîñ., 16.04.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Êëåéí Í³íà íå âêàç., 3, íå âêàç., 
íå âêàç., 17.06.1933, ³íòîêñèêàö³ÿ
Êëåéí Ïåòåð Ïåòðîâè÷, 45, 
ðîá³òí., í³ì., 01.04.1932, íå âêàç.
Êëåìåíþê Â³êòîð Ìèêîëàéîâè÷, 
8 ì., ðîá³òí., óêð., 11.07.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ êèøå÷íèêà
Êëåí³í Âàñèëü Ôåäîðîâè÷, 50, 
íå âêàç., íå âêàç., 14.07.1933, 
ì³îêàðäèò, çàãàëüíå âèñíàæåííÿ
Êëåí³íà Âàëåíòèíà Òèìîô³¿âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 31.12.1931, 
òóáåðêóëüîç
Êëåï÷åíêî Âàëåíòèíà ²âàí³âíà, 
8 ì., ðîá³òí., óêð., 15.09.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Êëåï÷åíêî Íàä³ÿ ²ñà¿âíà, 
4, ðîá³òí., óêð., 12.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êëåòêîâñüêèé Âîëîäèìèð 
íå âêàç., 1, íå âêàç., íå âêàç., 
12.05.1933, âèñíàæåííÿ
Êëåùåíêî ªôðîñèí³ÿ 
Àôàíàñ³¿âíà, 30, íå âêàç., óêð., 
10.04.1932, òóáåðêóëüîç
Êëèìåíêî Àííà Àíäð³¿âíà, 
6 ì., ðîá³òí., óêð., 20.07.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â

Êëèìåíêî Àôàíàñ³é Òðîô., 
27, ðîá³òí., óêð., 13.03.1933, íå 
âêàç.
Êëèìåíêî Éîñèô Ôåäîòîâè÷, 
58, ðîá³òí., óêð., 02.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êëèìåíêî ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 4, 
ðîá³òí., óêð., 29.08.1932, êðèâàâèé 
ïðîíîñ
Êëèìåíêî Ë³ä³ÿ Ñåìåí³âíà, 2, 
ðîá³òí., óêð., 08.06.1933, íåâ³äîìà
Êëèìåíêî Ìèõàéëî Àáðàìîâè÷, 
49, ðîá³òí., óêð., 19.02.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Êëèìåíêî Ìîê³é Âàñèëüîâè÷, 
56, ðîá³òí., óêð., 24.10.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êëèìåíêî Îäàðêà íå âêàç., 60, 
ðîá³òí., óêð., 08.02.1933, îòðóºííÿ 
÷àäíèì ãàçîì
Êëèìåíêî Òàìàðà Ïðîêîï³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 18.11.1933, êîë³ò, 
âèñíàæåííÿ
Êëèìåíêî Ôåä³ð Àíäð³éîâè÷, 
10 ì., ðîá³òí., óêð., 06.07.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Êëèìåíêî Ôåä³ð Ìèõàéëîâè÷, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 02.08.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Êëèìåíêî ªëèçàâåòà 
Îìåëÿí³âíà, 25, ðîá³òí., óêð., 
16.06.1932, íå âêàç.
Êëèìîâà Ãàííà Òåðåíò³¿âíà, 
21, ñëóæá., ðîñ., 04.04.1932, 
òóáåðêóëüîç
Êëèìîâè÷ ªâãåí³é Ïåòðîâè÷, 
5 ì., íå âêàç., óêð., 16.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êëèì÷óê Çàõàð³é Ïèëèïîâè÷, 
48, â’ÿçåíü, íå âêàç., 31.03.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Êëèíãåðáåðã Ãåðáåðò 
Âàñèëüîâè÷, 34, ðîá³òí., í³ì., 
20.07.1932, îï³ê 3-ãî ñòóïåíÿ
Êë³ìàøåâñüêèé Îëåêñ³é 
Ïåòðîâè÷, 41, ðîá³òí., ðîñ., 
10.12.1933, âèñèïíèé òèô
Êëèìåíêî Àíòîí Ëàð³îíîâè÷, 
94, ñëóæá., óêð., 30.06.1932, â³êîâå 
ïåðåðîäæåííÿ 
Êëèìåíêî Âîëîäèìèð íå 
âêàç., 3 òèæ., íå âêàç., íå âêàç., 
08.07.1933, âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Êëèìåíêî Äàíèëî íå âêàç., 4, 
íå âêàç., íå âêàç., 09.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Êëèìåíêî Îëåêñàíäðà 
Êèðèë³âíà, 19, ðîá³òí., óêð., 
18.10.1932, ÷åðåâíèé òèô
Êëèìåíêî Ïàðàñêà ²âàí³âíà, 
43, äîìîãîñï., óêð., 28.11.1932, 
ïîðàíåííÿ ñïèííîãî ìîçêó 
(âáèâñòâî)

Êëèìåíêî Ïèëèï Ëåâîíò³éîâè÷, 
40, â’ÿçåíü, óêð., 12.12.1932, 
ãí³éíèé àïåíäèöèò
Êëèìåíêî Ôåä³ð Âàñèëüîâè÷, 
51, ðîá³òí., óêð., 30.10.1932, 
åíòåðîêîë³ò
Êëèìîâ Âàëåíòèí ²âàíîâè÷, 
7 ì., ðîá³òí., óêð., 08.12.1932, 
ïíåâìîí³ÿ
Êëèìîâ Âîëîäèìèð íå âêàç., 14 
äí., íå âêàç., íå âêàç., 21.05.1932, 
øëóíêîâå çàõâîðþâàííÿ
Êë³ï³ë³í Ìèõàéëî 
Ïàíòåëåéìîíîâè÷, 45, ñåëÿíèí, 
ðîñ., 28.06.1933, äåêîìïðåñ³éíèé 
ì³îêàðäèò
Êë³÷ëÿê Ìàð³ÿ Ãðèãîð³âíà, 23, íà 
óòðèì., ðîñ., 06.09.1932, ïàðàòèô
Êëîä³ò³ Ãàëèíà Âàñèë³âíà, 5, 
ðîá³òí., ãð 22.07.1932, äèôòåð³ÿ 
Êëîïîò Äàíèëî Ãðèãîðîâè÷, 
70, íà óòðèì., óêð., 02.11.1932, 
ñòàð³ñòü
Êëî÷àí Ñòåïàí Äìèòðîâè÷, 
48, â’ÿçåíü, óêð., 26.07.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Êëóáêîâà Íàòàëÿ íå âêàç., 3, íå 
âêàç., íå âêàç., 04.08.1933, ê³ð
Êëóãèëü÷óê ßê³â Ôåäîðîâè÷, 
34, â’ÿçåíü, óêð., 10.05.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Êëèáà ªâãåí³é Éîñèôîâè÷, 7 ì., 
ðîá³òí., óêð., 09.08.1933, ïðîíîñ
Êëþé ²âàí Ôåäîòîâè÷, 27, 
ðîá³òí., óêð., 18.12.1933, 
íåùàñíèé âèïàäîê (ïåðåëîì 
÷åðåïó)
Êëþéêî Ìèêèòà Êîñòÿíòèíîâè÷, 
45, ðîá³òí., óêð., 05.07.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Êëþêâà÷åâ Ãàâðèëî 
Ëåîíò³éîâè÷, 46, ðîá³òí., óêð., 
19.07.1933, íåâ³äîìà
Êëþö Îëåêñàíäð Õîìè÷, 
20, â’ÿçåíü, óêð., 28.11.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êëþö Ïåòðî Äåì'ÿíîâè÷, 
68, ðîá³òí., óêð., 31.03.1933, 
ì³îêàðäèò
Êíààë Îòòî Îòòîâè÷, 58, ðîá³òí., 
í³ì., 30.06.1932, õîëåöèñòèò
Êíèø Ïàíüêî íå âêàç., 43, 
íå âêàç., íå âêàç., 05.06.1933, 
ì³îêàðäèò
Êíèø Ïåòðî Îëåêñ³éîâè÷, 
19, ÷ë., àðò., óêð., 19.08.1933, 
÷åðåâíèé òèô
Êíîïîâà Ñ³ìà Ñàì³éë³âíà, 
1, ðîá³òí., ºâð., 25.08.1933, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Êíÿçºâ Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷, 
35, ³íâàë³ä, ðîñ., 01.08.1933, 
êàõåêñ³ÿ
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Êíÿçºâ Ñâèðèä Êîñòÿíòèíîâè÷, 
25, â’ÿçåíü, ðîñ., 09.06.1932, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ, ì³îêàðäèò
Êîáà Ñòåïàí Ïåòðîâè÷, 69, 
ðîá³òí., óêð., 03.09.1932, êâîë³ñòü 
ñåðöÿ
Êîáçºâà Ìóñÿ íå âêàç., 3, 
íå âêàç., íå âêàç., 03.10.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Êîáèêîâ Ìàð³ÿ Ôåäîñ³¿âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 05.06.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Êîáèëÿíñüêà Êàòåðèíà ²âàí³âíà, 
5, ðîá³òí., óêð., 01.11.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Êîáèöü Ïàëàæêà Ñåìåí³âíà, 
66, ðîá³òí., óêð., 15.04.1932, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Êîáîçºâ ²âàí Âàñèëüîâè÷, 
58, ðîá³òí., ðîñ., 07.12.1933, 
ì³îêàðäèò
Êîáîçºâà Ìàâðà Òèõîí³âíà, 58, 
ðîá³òí., ðîñ., 18.11.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Êîáîç³í Àíòîí Ãðèãîðîâè÷, 
33, ðîá³òí., ðîñ., 27.07.1933, 
åíöåôàë³ò
Êîáùåâà Ç³íà¿äà Ñåìåí³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 10.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîâàëüîâ ²ëüêî Àíäð³éîâè÷, 
69, ðîá³òí., óêð., 07.07.1933, 
ïðîãðåñóþ÷à ñëàáê³ñòü ñåðöÿ
Êîâàëüîâ Êîñòÿíòèí 
Âàñèëüîâè÷, 76, ñëóæá., ðîñ., 
24.06.1933, äåêîìïðåñ³éíèé 
ì³îêàðäèò
Êîâàëüîâà Íàä³ÿ Ñåðã³¿âíà, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 23.08.1933, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Êîâàëüîâà Íàòàë³ÿ Äìèòð³âíà, 
60, íà óòðèì., íå âêàç., 17.12.1933, 
òóáåðêóëüîç
Êîâàëåâñüêèé Ê³íäðàò 
Ãàâðèëîâè÷, 70, íà óòðèì., óêð., 
21.07.1933, åíòåðîêîë³ò
Êîâàëåâñüêèé Ïåòðî 
Àíäð³éîâè÷, 2, ðîá³òí., óêð., 
03.10.1933, åíòåðîêîë³ò, 
ïíåâìîí³ÿ
Êîâàëåâñüêèé Ôåä³ð Ïèëèïîâè÷, 
39, â’ÿçåíü, óêð., 23.03.1933, 
òóáåðêóëüîç, âèñíàæåííÿ
Êîâàëåíêî Àíàòîë³é 
Äèìèòðîâè÷, 10 ì., ðîá³òí., 
óêð., 25.06.1932, çàïàëåííÿ 
êèøå÷íèêà
Êîâàëåíêî Âàñèëèíà 
Ïëàòîí³âíà, 45, ðîá³òí., óêð., 
20.06.1933, êàõåêñ³ÿ
Êîâàëåíêî Â³êòîð 
Êîñòÿíòèíîâè÷, 2, ðîá³òí., óêð., 
02.10.1932, äèôòåð³ÿ

Êîâàëåíêî Â³êòîð Ëóêè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 28.09.1932, 
çàõâîðþâàííÿ êèøå÷íèêà
Êîâàëåíêî Äàíèëî 
Ìàêñèìîâè÷, 56, ðîá³òí., óêð., 
24.05.1932, ïîðîê ñåðöÿ
Êîâàëåíêî ªâãåí³é 
Ãåîðã³éîâè÷, 16, ó÷åíü, óêð., 
26.11.1933, âáèòèé
Êîâàëåíêî ²ðèíà ²âàí³âíà, 68, íà 
óòðèì., óêð., 29.08.1933, íåâ³äîìà
Êîâàëåíêî ²âàí Çàõàðîâè÷, 68, 
íà óòðèì., óêð., 13.09.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Êîâàëåíêî ²ëüêî Òèìîô³éîâè÷, 
67, ðîá³òí., óêð., 24.10.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Êîâàëåíêî Êàðïî Ñåðã³éîâè÷, 
70, íà óòðèì., óêð., 08.10.1932, 
çàâîðîò êèøîê
Êîâàëåíêî Êàòåðèíà íå âêàç., 7, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 01.05.1933, 
ê³ð
Êîâàëåíêî Êèðèëî Ïàíàñîâè÷, 
25, â’ÿçåíü, óçáåê, 16.12.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â,  
íåäî¿äàííÿ
Êîâàëåíêî Ë³ä³ÿ Òåðåíò³¿âíà, 
10 ì., ðîá³òí., óêð., 26.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîâàëåíêî Ìèêîëà Ìàòâ³éîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 21.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîâàëåíêî Íàñòÿ Êèðèë³âíà, 
2 ì., ñëóæá., óêð., 30.06.1932, 
ôóðóíêóëüîç
Êîâàëåíêî Ìèêèòà Ñåìåíîâè÷, 
29, ðîá³òí., óêð., 23.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîâàëåíêî Îëåíà Ìèõàéë³âíà, 
59, íà óòðèì., óêð., 22.04.1933, 
çàð³çàíà ïîòÿãîì
Êîâàëåíêî Òàìàðà Êèðèë³âíà, 
2, íå âêàç., óêð., 07.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîâàëåíêî Òåòÿíà Ãàâðèë³âíà, 
12, ðîá³òí., óêð., 27.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîâàëåíêî Àíàòîë³é íå 
âêàç., 4 ì., íà óòðèì., íå âêàç., 
17.12.1932, ðîçëàä õàð÷óâàííÿ
Êîâàëåíêîâà Â³ðà Ðîä³îí³âíà, 
36, íà óòðèì., óêð., 01.04.1932, 
òóáåðêóëüîç
Êîâàëü Âàëåíòèíà ²âàí³âíà, 2, 
ðîá³òí., óêð., 19.09.1933, êðèâàâèé 
ïðîíîñ
Êîâàëü Âàñèëü Éîñèïîâè÷, 66, 
â’ÿçåíü, óêð., 14.01.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Êîâàëü Âàñèëü Òðîõèìîâè÷, 28, 
ðîá³òí., óêð., 13.09.1932, çàâîðîò 
êèøîê

Êîâàëü Âîëîäèìèð 
Òèìîô³éîâè÷, 7 ì., ðîá³òí., óêð., 
10.08.1932, ³íòîêñèêàö³ÿ
Êîâàëü Ãîðä³é Îñòàïîâè÷, 
33, ðîá³òí., óêð., 07.12.1933, 
òóáåðêóëüîç
Êîâàëü ²âàí Àíèê³éîâè÷, 49, 
ðîá³òí., óêð., 14.09.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Êîâàëü ²âàí íå âêàç., 2 òèæ., 
íå âêàç., íå âêàç., 12.06.1933, 
äèñïåïñ³ÿ
Êîâàëüîâ Àíàòîë³é Ãðèãîðîâè÷, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 23.09.1932, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Êîâàëüîâ Âàñèëü ²âàíîâè÷, 
27, â’ÿçåíü, íå âêàç., 10.08.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Êîâàëüîâ Ìèêèòà Ñåìåíîâè÷, 
59, â’ÿçåíü, óêð., 03.09.1932, ðîæà
Êîâàëüîâ Ïåòðî Ïàíàñîâè÷, 58, 
ðîá³òí., óêð., 18.12.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Êîâàëüîâ Ñòåïàí ²âàíîâè÷, 
42, ñåëÿíèí, â’ÿçåíü, óêð., 
31.07.1933, ïîðîê ñåðöÿ, 
çàãàëüíå âèñíàæåííÿ
Êîâàëüîâà Ìàð³ÿ íå âêàç., 6, íå 
âêàç., íå âêàç., 30.07.1933, ê³ð
Êîâàëüîâà Îëåêñàíäðà 
Âàñèë³âíà, 76, íà óòðèì., ðîñ., 
09.11.1932, ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Êîâàëüñüêèé Âàñèëü Ìóñ³éîâè÷, 
65, ðîá³òí., ðîñ., 16.03.1933, 
ì³îêàðäèò
Êîâàëüñüêèé Ãåðìàí 
Ëþäâ³ãîâè÷, 19, â’ÿçåíü, óêð., 
05.04.1933, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â 
Êîâàëüñüêèé ²âàí Ìèêîëàéîâè÷, 
4, ðîá³òí., óêð., 31.12.1932, ê³ð
Êîâàëü÷óê Îëåíà Âàñèë³âíà, 
68, íå âêàç., ðîñ., 06.03.1933, 
÷åðåâíèé òèô
Êîâà÷îâ Îëåêñà Ôåäîðîâè÷, 4, 
íå âêàç., óêð., 23.03.1932, á³ãóíêà
Êîâà÷åâà Ë³ä³ÿ Ôåäîð³âíà, 13 
äí., ðîá³òí., ðîñ., 19.08.1932, 
íåäîíîøåíèé
Êîâàø Ôåä³ð Àíäð³éîâè÷, 
67, ðîá³òí., óêð., 26.03.1933, 
ì³îêàðäèò
Êîâáàñà Âîëîäèìèð 
Éîñèïîâè÷, 5 ì., ðîá³òí., óêð., 
12.01.1933, íåðîçá.
Êîâáàñà Êàòåðèíà Ãðèãîð³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 11.10.1933, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Êîâáàñà Êàòåðèíà Ãð., 3, íå 
âêàç., óêð., 31.03.1932, ê³ð, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîâáàñà Êàòåðèíà Äàí., 4 ì., 
ðîá³òí., óêð., 14.06.1932,  
á³ãóíêà
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Êîâáàñà Îëåêñàíäð Ìàêàðîâè÷, 
55, ðîá³òí., óêð., 02.05.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êîâðèãà Àíòîí Äìèòðîâè÷, 
22, â’ÿçåíü, óêð., 13.02.1933, 
òóáåðêóëüîç
Êîâòàíåöü Ôåäîñ³ÿ Þõèì³âíà, 
55, íà óòðèì., ðîñ., 05.06.1932, 
ïîðîê ñåðöÿ
Êîâòóí Àíäð³é Àäàìîâè÷, 5, 
ðîá³òí., óêð., 27.04.1933, ñëàáê³ñòü 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Êîâòóí ªâäîêèì Ìèõàéëîâè÷, 
48, ðîá³òí., óêð., 13.09.1933, 
euforacalitis
Êîâòóí ªâäîê³ÿ Ôåäîð³âíà, 
25, íà óòðèì., óêð., 08.07.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Êîâòóí ²âàí Ôåäîðîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 11.07.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîâòóí Êîñòÿíòèí 
Ïîðôèð³éîâè÷, 55, ðîá³òí., óêð., 
16.03.1933, ì³îêàðäèò
Êîâòóí Ìàð³ÿ Àíäð³¿âíà, 10, íå 
âêàç., óêð., 28.01.1932, ÷åðåâíèé òèô
Êîâòóí Ìèêîëà Ìóñ³éîâè÷, 40, 
â’ÿçåíü, óêð., 23.05.1933, ãîñòðèé 
åíòåðîêîë³ò
Êîâø Ëóêåð³ÿ Íèêèôîð³âíà, 60, 
íå âêàç., óêð., 11.09.1933, ñòàð³ñòü 
³ ñëàáê³ñòü
Êîãàí Àðîí Ìèíõîñîâè÷, 58, 
ðîá³òí., ºâð., 17.05.1933, òèô
Êîãàíîâ ²âàí Ôåäîðîâè÷, 
72, ðîá³òí., óêð., 26.05.1933, 
íàðîñòàþ÷à ñåðöåâà ñëàáê³ñòü
Êîãåí Ñàðà Àáðàì³âíà, 
20, ñëóæá., ºâð., 15.09.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êîãóò Ãàííà Ñåìåí³âíà, 3, ðî-
á³òí., óêð., 03.09.1932, åíòåðîêîë³ò
Êîãóò Òðèôîí Ïèìîíîâè÷, 48, 
ðîá³òí., óêð., 08.09.1932, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Êîãóò ßâäîõà Ñåìåí³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 07.07.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Êîäàí Ãðèöüêî Ñåìåíîâè÷, 
39, ðîá³òí., óêð., 10.11.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Êîæàí Âîëîäèìèð 
Ìèêîëàéîâè÷, 6 ì., ðîá³òí., ðîñ., 
23.07.1933, íåâ³äîìà
Êîæàð Ç³íà¿äà Äìèòð³âíà, 
6 ì., ðîá³òí., óêð., 01.09.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Êîæåâíèêîâà Ãàííà ²ãîð³âíà, 
2, ðîá³òí., ðîñ., 12.06.1933, 
çëîÿê³ñíå íîâîóòâîðåííÿ 
Êîæåì’ÿêà Îëåíà Ìèêèò³âíà, 
9 ì., ðîá³òí., óêð., 23.07.1933, 
åíòåðîêîë³ò

Êîæèí ²âàí Äàâèäîâè÷, 63, ðî-
á³òí., ðîñ., 09.11.1933, åìô³çåìà 
ëåãåí³â, ñåðöåâà êâîë³ñòü
Êîæóõàð Ïð³ñüêà Ãðèãîð³âíà, 
22, ñåëÿíêà, óêð., 09.09.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Êîæóøêî Ïîë³êàðï Ñåðã³éîâè÷, 
49, ðîá³òí., óêð., 05.06.1932, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Êîçàê ªôðåì ²âàíîâè÷, 
47, â’ÿçåíü, óêð., 10.06.1933, 
ì³îêàðäèò
Êîçàêîâ Âîëîäèìèð ²ëüêîâè÷, 
2 ì., ðîá³òí., ðîñ., 19.12.1933, íå 
âêàç.
Êîçàêîâà Ãàëèíà íå âêàç., 2 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 09.06.1932, 
øëóíêîâå çàõâîðþâàííÿ
Êîçàêîâà Îëåíà 
Âîëîäèìèð³âíà, 8, ðîá³òí., ðîñ., 
20.07.1933, äèçåíòåð³ÿ
Êîçàêîâà Ïð³ñüêà Òðîõèì³âíà, 
29, íà óòðèì., ðîñ., 01.10.1932, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Êîçàíêèí Áîðèñ Àðêàä³éîâè÷, 
1, ñëóæá., óêð., 17.07.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Êîçàðºâ ²âàí Ìàêñèìîâè÷, 
36, â’ÿçåíü, óêð., 21.05.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Êîçàðü Àíòîí Àíäð³éîâè÷, 68, 
ðîá³òí., óêð., 05.02.1933, çàñòóäà
Êîçà÷îê Àíàòîë³é íå âêàç., 7 
äí., ðîá³òí., óêð., 23.11.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Êîçà÷îê Âîëîäèìèð íå âêàç., 
4 ì., ðîá³òí., óêð., 31.03.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Êîçà÷åíêî Ç³íà¿äà íå âêàç., 1, 
íå âêàç., íå âêàç., 25.06.1933, ê³ð, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîçà÷åíêî ²âàí Ïðîêîïîâè÷, 
25, ðîá³òí., óêð., 11.04.1933, 
ïåðåëîì õðåáòà (íåùàñíèé 
âèïàäîê)
Êîçà÷åíêî Êîðí³é Ãàâðèëîâè÷, 
55, ñëóæá., óêð., 09.06.1932, 
äåêîìïðåñ³éíèé ì³îêàðäèò
Êîçà÷åíêîâà Îëåêñàíäðà 
Îìåëÿí³âíà, 37, íà óòðèì., óêð., 
27.07.1933, óòîïëåííÿ
Êîçåíêî ²ëüêî íå âêàç., 47, 
ðîá³òí., óêð., 04.07.1933, ðîæèñòå 
çàïàëåííÿ
Êîçèëÿöüêèé Ïàâëî Àíäð³éîâè÷, 
43, ðîá³òí., óêð., 27.04.1933, 
íåâ³äîìà
Êîçèðÿöüêèé Ðîñòèñëàâ 
Ïàâëîâè÷, 8 ì., ðîá³òí., óêð., 
21.12.1933, â÷àä³â
Êîçèðÿöüêà Àëëà Ïàâë³âíà, 
4, ðîá³òí., óêð., 26.12.1933, 
íåùàñíèé âèïàäîê (â÷àä³ëà)

Êîçèðÿöüêà Ãàëèíà Ñåìåí³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 08.09.1933, ãîñòðå 
çàïàëåííÿ êèøîê
Êîçè÷åíêî Îëåêñ³é íå âêàç., 
4 ì., íå âêàç., íå âêàç., 14.04.1933, 
êàòàð êèøîê
Êîç³é Êàòåðèíà ²ëüê³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 14.07.1932, 
çàïàëåííÿ
Êîç³öüêà Ëþáîâ Òèìîô³¿âíà, 
3 ì., ðîá³òí., óêð., 30.06.1932, 
âèñíàæåííÿ
Êîçàöüêèé Äîìàç³é Ãíàòîâè÷, 
68, ðîá³òí., ïîë., 03.07.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êîçëîâ ²âàí Âàñèëüîâè÷, 
4 ì., ðîá³òí., á³ëîð., 05.10.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîçëîâ ²âàí ²âàíîâè÷, 52, 
ðîá³òí., ðîñ., 29.12.1933, ðàê 
øëóíêà
Êîçëîâ Ìèõàéëî ²âàíîâè÷, 4, 
ðîá³òí., óêð., 02.12.1932, êðèâàâèé 
ïðîíîñ
Êîçëîâ Ðîìàí Ìàíó¿ëîâè÷, 83, 
íà óòðèì., óêð., 30.03.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Êîçëîâ Òàðàñ Ñåðã³éîâè÷, 
54, ðîá³òí., óêð., 14.09.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êîçëîâ Îìåëÿí Òèìîô³éîâè÷, 
55, ðîá³òí., óêð., 23.04.1933, 
ðîæèñòå çàïàëåííÿ îáëè÷÷ÿ
Êîçëîâà Ëþäìèëà Àíäð³¿âíà, 
1, ñëóæá., óêð., 19.10.1932, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Êîçëîâà Ìîòðîíà Ëåîíò³¿âíà, 
76, íå âêàç., óêð., 09.09.1933, 
íåâ³äîìà
Êîçëîâà Òàìàðà ²ëàð³îí³âíà, 
8 ì., ðîá³òí., óêð., 31.08.1932, 
çàãàëüíà ñëàáê³ñòü
Êîçëîâñüêà Íåëë³ 
Êîñòÿíòèí³âíà, 1, ñëóæá., óêð., 
11.12.1931, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Êîçëîâñüêèé Âàñèëü ²âàíîâè÷, 
1, ðîá³òí., í³ì., 01.04.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Êîçëîâñüêèé Æèëîð Ïèëèïîâè÷, 
10, ðîá³òí., óêð., 24.11.1932, 
ïíåâìîí³ÿ
Êîçëîâñüêèé Ëåâ íå âêàç., 1 ì., 
íà óòðèì., íå âêàç., 09.12.1932, 
ðîçëàä õàð÷óâàííÿ
Êîçìèð÷óê ²âàí Ô³ëàòîâè÷, 24, 
ðîá³òí., óêð., 23.11.1932, ïàðàòèô
Êîçíÿê Êàòåðèíà íå âêàç., 1 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 27.05.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Êîçîâñüêà ²îõåâåä Çàëåíàí³âíà, 
91, ðîá³òí., ºâð., 09.03.1933, 
äåêîìïåíñàö³ÿ ñåðöÿ
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Êîçîëóï Âîëîäèìèð 
Ìàêñèìîâè÷, 21, ðîá³òí., óêð., 
27.04.1933, òèô
Êîçîëóï Ðîìàí Îìåëÿíîâè÷, 
63, ñëóæá., óêð., 14.07.1933, 
ìàëÿð³ÿ
Êîçóáåíêî Îëåíà Ìèêîëà¿âíà, 
2, ðîá³òí., óêð., 09.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîçóºâ Ïåòðî Ñòåïàíîâè÷, 22, 
íå âêàç., íå âêàç., 02.07.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Êîçÿâê³íà Ëþáîâ ²âàí³âíà, 
1, ñëóæá., óêð., 22.07.1932, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Êîêîðºâ Ìèêîëà Ïàâëîâè÷, 
2, ðîá³òí., ðîñ., 14.05.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Êîêîñîâà Ëþäìèëà Çàõàð³âíà, 
9 ì., ðîá³òí., óêð., 13.08.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîêîøà Ãàëèíà Âàñèë³âíà, 3 
òèæ., ðîá³òí., óêð., 18.02.1932, íå 
âêàç.
Êîëàøíèêîâ Ìèõàéëî 
Âàñèëüîâè÷, 72, ðîá³òí., óêð., 
29.04.1933, íå âêàç.
Êîëáàñà À(?) Âàñèë³âíà, 
36, ðîá³òí., ðîñ., 24.10.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Êîëáàñà Ãàííà ²âàí³âíà, 71, 
äîìîãîñï., ðîñ., 12.12.1933, 
ñòàðå÷å âèñíàæåííÿ
Êîëáàñà Äìèòðî Òèìîô³éîâè÷, 
33, ðîá³òí., óêð., 13.03.1933, íå âêàç.
Êîëáàñà Ìàð³ÿ Ïàíàñ³âíà, 85, 
íà óòðèì., óêð., 19.06.1933, ãîñòðå 
çàïàëåííÿ êèøîê
Êîëáàñà Îëåêñàíäð Äìèòðîâè÷, 
21, ðîá³òí., óêð., 09.04.1933, 
êðóïîçíå çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîëáàñåíêî Ãàííà Äàíèë³âíà, 
47, íà óòðèì., óêð., 04.12.1932, 
ãàíãðåíîçíå çàïàëåííÿ ñëèçîâî¿ 
îáîëîíêè
Êîëåäà Îêñàíà Ñïèðèäîí³âíà, 
55, íà óòðèì., óêð., 13.09.1933, 
óòîïëåííÿ
Êîëåíêî Ãàíêà ²âàí³âíà, 52, 
äîìîãîñï., óêð., 14.03.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Êîëåñíèê Àíäð³é Àíäð³éîâè÷, 
3 äí., ðîá³òí., óêð., 21.05.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Êîëåñíèê Àííà Àíäð³¿âíà, 
1 ì., ðîá³òí., óêð., 05.09.1933, 
âèñíàæåííÿ
Êîëåñíèê Âîëîäèìèð 
Ôåäîòîâè÷, 3, ðîá³òí., óêð., 
12.11.1933, âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Êîëåñíèê ªâäîê³ÿ Àíäð³¿âíà, 
5, ðîá³òí., óêð., 13.04.1933, 
àñô³êñ³ÿ

Êîëåñíèê Îìåëÿí Îñèïîâè÷, 43, 
â’ÿçåíü, óêð., 26.05.1933, ãîñòðèé 
åíòåðîêîë³ò
Êîëåñíèê Ìèêîëà Ñåðã³éîâè÷, 
2, ðîá³òí., óêð., 17.10.1932, 
çàõâîðþâàííÿ êèøå÷íèêà
Êîëåñíèê Íàòàë³ÿ ²ñààê³âíà, 
37, ðîá³òí., óêð., 30.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Êîëåñíèêîâ ²âàí Ìèêîëàéîâè÷, 
2, ðîá³òí., óêð., 11.12.1932, ê³ð
Êîëåñíèêîâà Ìàðôà ªâòå¿âíà, 
39, íà óòðèì., óêð., 26.11.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Êîëåñíè÷åíêî Ãåîðã³é ²âàíîâè÷, 
3 ì., ðîá³òí., óêð., 05.09.1933, 
õðîí³÷íèé ïðîíîñ
Êîëåñíè÷åíêî Ôåä³ð 
²ëàð³îíîâè÷, 20, ðîá³òí., óêð., 
30.05.1933, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â  
Êîëåñíèê Äàíèëî Çàõàðîâè÷, 
70, ðîá³òí., óêð., 09.03.1933, 
îñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Êîëåñíèê ²âàí íå âêàç., 24, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 02.06.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Êîëåñíèê Îëåêñàíäð 
Ñâèðèäîâè÷, 34, â’ÿçåíü, 
óêð., 20.07.1933, àâ³òàì³íîç, 
òóáåðêóëüîç 
Êîëåñíèê Îëåêñàíäð 
Òèìîô³éîâè÷, 32, ñëóæá., óêð., 
03.04.1932, òóáåðêóëüîç ãîðòàí³
Êîëåñíèê Îïàíàñ íå âêàç., 20, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 30.06.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Êîëåñíèê ßâäîõà Ãóð³¿âíà, 
76, íà óòðèì., óêð., 24.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Êîëåñíèêîâà Âàëåíòèíà íå 
âêàç., 4 ì., íå âêàç., íå âêàç., 
14.03.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîëåñíèêîâà ªâôèì³ÿ 
Ãðèãîð³âíà, 70, íå âêàç., óêð., 
15.10.1933, ñòàð³ñòü
Êîëåñíèêîâà Íàòàëêà 
Õàðèòîí³âíà, 29, ñëóæá., óêð., 
03.10.1933, ðàê ìàëîãî òàçó
Êîëåñíèêîâà Ïð³ñüêà 
Ìèêîëà¿âíà, 62, ðîá³òí., ðîñ., 
04.03.1933, ðîç÷ëåíóâàííÿ ò³ëà
Êîëèíè÷åíêî Ñòåïàí Ïàâëîâè÷, 
46, ðîá³òí., óêð., 04.03.1933, 
ä³àãíîç íå âñòàíîâëåíî
Êîë³áåðäà ªëèçàâåòà 
Êîñòÿíòèí³âíà, 62, ñëóæá., 
óêð., 05.09.1933, êàòàð ëåãåí³â, 
õðîí³÷íèé ïðîíîñ
Êîë³áèé ßðèíà Êóçüì³âíà, 48, 
ðîá³òí., óêð., 15.05.1933, âèñèïíèé 
òèô
Êîë³çí³÷åíêî Òàìàðà 
Òðîõèì³âíà, 7 ì., ðîá³òí., óêð., 

08.06.1933, ãîñòðå øëóíêîâî-
êèøêîâå çàõâîðþâàííÿ
Êîë³íêî (?) Ëàâðåíò³é ²âàíîâè÷, 
63, ðîá³òí., ðîñ., 21.09.1933, 
êàðä³îñêëåðîç, ïåëàãðà
Êîë³íêî Àíàòîë³é Ïàâëîâè÷, 
9 ì., ðîá³òí., óêð., 02.10.1932, 
äèñïåïñ³ÿ
Êîëìè÷åíêî Ïàíòåëåéìîí 
Ìèõàéëîâè÷, 78, ðîá³òí., óêð., 
18.07.1933, äèçåíòåð³ÿ
Êîëîâîøóê íå âêàç., íå âêàç., 35, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 07.07.1933, 
àâ³òàì³íîç
Êîëîä³íà Òåòÿíà Ïàâë³âíà, 
52, ðîá³òí., óêð., 18.05.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Êîëîêîëîâà Ìàð³ÿ íå âêàç., 3, íå 
âêàç., íå âêàç., 21.07.1933, êàòàð 
øëóíêà òà êèøîê
Êîëîì³é÷óê Â³êòîð Ñèäîðîâè÷, 
2, ðîá³òí., óêð., 22.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîëîìîºöü Ìîòðÿ Ìàêñèì³âíà, 
65, íà óòðèì., óêð., 17.05.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êîëîìîºöü Ñîëîì³ÿ Ìàòâ³¿âíà, 
81, ðîá³òí., óêð., 14.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Êîëîìîºöü ßê³â Êèðèëîâè÷, 49, 
ðîá³òí., óêð., 07.03.1933, âáèòèé
Êîëîìîºöü Îëåêñ³é Àíòîíîâè÷, 
26, â’ÿçåíü, óêð., 21.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Êîëîìîéöåâ Âîëîäèìèð íå 
âêàç., 8 ì., íå âêàç., íå âêàç., 
07.05.1933, êàòàð êèøîê
Êîëîìîéöåâà Ìàð³ÿ Àíäð³¿âíà, 
9 ì., íå âêàç., ðîñ., 13.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîëîìîéöåâà Ðà¿ñà íå âêàç., 
3, íå âêàç., íå âêàç., 18.07.1933, 
êàòàð øëóíêà òà êèøîê
Êîëîñ Ãàííà Çàõàð³âíà, 
5, ðîá³òí., óêð., 13.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîëîñîâ Àíàòîë³é íå âêàç., 3 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 05.04.1933, 
êàòàð êèøîê
Êîëîñîâ íå âêàç., íå âêàç., 18, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 07.07.1933, 
àâ³òàì³íîç
Êîëîñîâà Ãàííà Ìàíóéë³âíà, 23, 
ðîá³òí., óêð., 23.09.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Êîëîñîâà Í³íà Âàñèë³âíà, 1, íå 
âêàç., óêð., 07.03.1932, ê³ð
Êîëîò³é ªâãåí³ÿ Äìèòð³âíà, 
2, ðîá³òí., óêð., 09.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â, ê³ð
Êîëîò³ëåíêî Ïàâëî ²âàíîâè÷, 
12, ðîá³òí., óêð., 10.05.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
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Êîëïàê Àíòîí³íà Çàõàð³âíà, 
1, ñëóæá., óêð., 14.09.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Êîëïàê Ìèêîëà Çàõàðîâè÷, 3, 
ñëóæá., óêð., 21.08.1933, ê³ð
Êîëïàêîâ ²âàí Ïàâëîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 27.05.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Êîëóïèíà Àííà ²âàí³âíà, 18, 
ðîá³òí., óêð., 17.07.1933, ãàíãðåíà 
ë³âî¿ ñòîïè
Êîëóïîâ ²ëüêî Ê³íäðàòîâè÷, 75, 
ñëóæá., ðîñ., 28.09.1933, ñêëåðîç, 
çàíåïàä ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Êîëüöîâ Ìèõàéëî íå âêàç., 
10 ì., íå âêàç., íå âêàç., 
23.05.1933, êàòàð êèøîê
Êîëüöîâà Âàëåíòèíà íå âêàç., 
1 ì., íå âêàç., íå âêàç., 05.09.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Êîëü÷èáà Îëåêñàíäð Ïåòðîâè÷, 
12, ðîá³òí., óêð., 09.10.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîëÿäà Âàñèëü Ïîðôèð³éîâè÷, 
8, ó÷åíü, óêð., 06.12.1932, âîäÿíêà
Êîëÿäà Îëåíà ²âàí³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 15.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîëÿäà ²âàí ²âàíîâè÷, 1, ðîá³òí., 
óêð., 10.07.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Êîìàíäàêîâà Òàìàðà 
Äìèòð³âíà, 1, ðîá³òí., ðîñ., 
25.10.1933, åíòåðîêîë³ò
Êîìàð Ë³ä³ÿ íå âêàç., 2, íå 
âêàç., íå âêàç., 17.11.1933, êàòàð 
êèøå÷íèêà
Êîìàð Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷, 
8, ðîá³òí., óêð., 03.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîìàðåâñüêà Îëåêñàíäðà 
Àíäð³¿âíà, 65, ðîá³òí., óêð., 
30.08.1933, åíòåðîêîë³ò
Êîìàðåíêî Òàìàðà Ñåðã³¿âíà, 
2, ðîá³òí., óêð., 22.10.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â, ïðîíîñ
Êîìàðîâ Ïàíòåë³é Âàñèëüîâè÷, 
34, ðîá³òí., ðîñ., 26.08.1933, íå 
âêàç.
Êîìàðîâ Àíàòîë³é íå âêàç., 1, íå 
âêàç., íå âêàç., 10.06.1933, êàòàð 
êèøîê
Êîìàðîâà Í³íåëü Îëåêñ³¿âíà, 1, 
ðîá³òí., óêð., 08.01.1933, êèøêîâå 
îòðóºííÿ
Êîìàøêî ªôðîñèí³ÿ 
Ìèõàéë³âíà, 67, ðîá³òí., óêð., 
21.08.1933, ñòàð³ñòü
Êîìàùåíêî Þõèì Ñòåïàíîâè÷, 
66, ðîá³òí., óêð., 17.04.1933, 
çàðàæåííÿ êðîâ³ ï³ñëÿ ïîðàíåííÿ 
Êîìîõ Íþðà íå âêàç., 4, íå âêàç., 
íå âêàç., 09.05.1933, êàòàð êèøîê

Êîìïàí³ºöü ²âàí ²âàíîâè÷, 60, 
ðîá³òí., óêð., 13.03.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Êîìñüêà Ôà¿íà Ìóñ³¿âíà, 80, 
íà óòðèì., ºâð., 16.05.1933, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Êîíäðàòåíêî Âàëåíòèíà 
Âàñèë³âíà, 10, äí., ðîá³òí., óêð., 
24.09.1933, æèòòºâà ñëàáê³ñòü
Êîíäðàòüºâ Àíäð³é Òðîõèìîâè÷, 
3, ðîá³òí., óêð., 05.12.1932, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Êîíäðàöüêèé Ñòåïàí 
Âàñèëüîâè÷, 46, â’ÿçåíü, ìîëä., 
20.03.1933, âèñíàæåííÿ
Êîíäðàøåâñüêèé Ñåìåí 
ßêîâè÷, 78, ðîá³òí., ïîëÿê, 
11.07.1933, çàïàëåííÿ íèðîê
Êîíäðàøîâà Ä³íà Ïëàòîí³âíà, 
7 ì., ñòóäåíò, óêð., 17.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîíèâ÷åíêî Àãåé Ïàâëîâè÷, 
52, ðîá³òí., óêð., 27.06.1933, 
íåâ³äîìà
Êîíèøîâà Òàìàðà Ìèõàéë³âíà, 
5 ì., ðîá³òí., ðîñ., 02.07.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Êîí³íñüêèé (Êîï³íñüêèé) Òåîô³ë 
Êàçèìèðîâè÷, 78, ðîá³òí., ðîñ., 
01.08.1932, ñòàð³ñòü
Êîíêîâà Íàòàë³ÿ Îëåêñ³¿âíà, 19, 
ðîá³òí., ðîñ., 28.12.1932, ïåðåëîì 
÷åðåïà
Êîíîâàëîâ Ìèêîëà Ãðèãîðîâè÷, 
7, íå âêàç., óêð., 14.09.1933, 
ìàëÿð³ÿ
Êîíîâàëîâ ßê³â Ìàòâ³éîâè÷, 
7, ðîá³òí., ðîñ., 24.05.1932, 
ìåí³íã³ò
Êîíîêîò Àíàñòàñ³ÿ Ñòåïàí³âíà, 
38, íà óòðèì., óêð., 05.06.1933, 
îòðóºííÿ ãðèáàìè
Êîíîêîò Âîëîäèìèð Ïåòðîâè÷, 
4, ðîá³òí., óêð., 04.07.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Êîíîêîò Ç³íà¿äà Ïåòð³âíà, 15, 
ðîá³òí., óêð., 05.06.1933, îòðóºííÿ 
ãðèáàìè
Êîíîêîò ²âàí Ïåòðîâè÷, 3, 
ðîá³òí., óêð., 08.07.1933, äèòÿ÷èé 
ïðîíîñ
Êîíîíåíêî Ãàííà Äåíèñ³âíà, 
22, ðîá³òí., óêð., 24.07.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êîíîíåíêî Ãàííà ßâäîêèì³âíà, 
70, íà óòðèì., ðîñ., 30.08.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Êîíîíåíêî ²âàí Ãàâðèëîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 05.06.1932, 
åíòåðîêîë³ò
Êîíîíåíêî Ë³ä³ÿ Òèò³âíà, 3, íå 
âêàç., óêð., 20.02.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â

Êîíîíåíêî Ëþáîâ Ìàðê³âíà, 
5 ì., íå âêàç., óêð., 14.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîíîíåíêî Ìàðêî Ìàðêîâè÷, 
30, ðîá³òí., óêð., 01.05.1933, 
íåâ³äîìà
Êîíîíåíêî Ïàëàæêà 
Ëàâðåíò³¿âíà, 80, íà óòðèì., óêð., 
21.07.1933, íåùàñíèé âèïàäîê 
(òðàâìà ãðóäíî¿ êë³òêè)
Êîíîíåíêî Ôåä³ð íå âêàç., 12, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 24.04.1933, 
âèñèïíèé òèô
Êîíîíîâ Â³òàë³é Ãåðã³éîâè÷, 
7 ì., ðîá³òí., óêð., 28.07.1932, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Êîíîíîâ Ìèêèòà Ñåðã³éîâè÷, 71, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 14.12.1932, 
åíòåðîêîë³ò
Êîíîíîâà Ñâ³òëàíà ªâãåí³¿âíà, 
10 ì., ñòóäåíò, ðîñ., 11.07.1932, 
ïðîíîñ
Êîíîïàòñüêà Íàä³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 07.12.1933, ê³ð
Êîíîïåíêî Ôåä³ð íå âêàç., 
55, êóñòàð,íå âêàç., 09.05.1933, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Êîíîïêà Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷, 
2, ðîá³òí., óêð., 30.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîíîïëåâà Ìàð³ÿ íå âêàç., 3, 
íå âêàç., íå âêàç., 04.06.1933, ê³ð, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîíîïëÿ Ïàðàñêà Ëüâ³âíà, 29, íà 
óòðèì., óêð., 02.11.1932, ïåðèòîí³ò
Êîíîïëÿíêà Ìèêîëà 
Ôåäîñ³éîâè÷, 3, ðîá³òí., óêð., 
12.04.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîíîïëÿñòà Âàëåíòèíà 
Êàë³ñòðàò³âíà, 1 ì., ðîá³òí., óêð., 
28.08.1932, âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Êîíîï÷åêî ²âàí Éîñèïîâè÷, 18, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 08.06.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Êîíîòîï Êàòåðèíà Çàõàð³âíà, 
28, â’ÿçåíü, óêð., 10.08.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Êîíñòàíòèíîâ Àíàòîë³é 
Íàçàðîâè÷, 9 ì., ðîá³òí., ðîñ., 
15.08.1933, ê³ð, êîë³ò
Êîíñòàíòèíîâ Ìèêîëà 
Ñåìåíîâè÷, 62, ðîá³òí., ðîñ., 
06.04.1933, óáèòèé ïîòÿãîì 
(íåùàñíèé âèïàäîê)
Êîíñòàíòèíîâ Îëåêñàíäð 
Êîñòÿíòèíîâè÷, 29, ñëóæá., ðîñ., 
18.07.1932, òóáåðêóëüîç
Êîíñòàíòèíîâà Í³íà Íàçàð³âíà, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 04.07.1932, 
øëóíêîâî-êèøêîâå çàõâîðþâàííÿ
Êîíñòàíòèíîâà ßâäîõà ²âàí³âíà, 
32, ðîá³òí., ðîñ., 16.01.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
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Êîíöåíò Âîëîäèìèð 
Äàâèäîâè÷, 1, ðîá³òí., ºâð., 
09.07.1933, ê³ð, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Êîï íå âêàç. Àíàí³âíà, 4, ðîá³òí., 
ºâð., 07.03.1932, ê³ð
Êîïàºâà Òåòÿíà Ñåðã³¿âíà, 
10 ì., ðîá³òí., óêð., 07.07.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà ³ íèðîê
Êîïàºâñüêèé Â³êòîð 
Ãðèãîðîâè÷, 2 òèæ., ðîá³òí., óêð., 
14.08.1933, õâîðîáà øëóíêà
Êîïàºâñüêèé ²ëëÿ 
Âîëîäèìèðîâè÷, 5, ðîá³òí., óêð., 
27.07.1933, ñëàáê³ñòü ñåðöÿ
Êîïàëåíêî Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 
26, ðîá³òí., óêð., 17.03.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Êîïåð Ãîòèê ²âàíîâè÷, 54, 
â’ÿçåíü, í³ì., 03.07.1933, 
åíòåðîêîë³ò, ñêëåðîç
Êîïåð÷óê Âàñèëü Ç³íîâ³éîâè÷, 
57, ðîá³òí., óêð., 11.07.1933, 
äåêîìïðåñ³éíèé êàðä³îñêëåðîç
Êîïåð÷óê Ãàííà Ñòåïàí³âíà, 
84, íà óòðèì., ðîñ., 13.10.1933, 
ì³îêàðäèò, àðòåð³îñêëåðîç
Êîïèë Îðèøêà Òðîõèì³âíà, 
20, ñåëÿíêà óêð., 22.10.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Êîïèëîâ Áîðèñ Âàñèëüîâè÷, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 12.01.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîïèíüîâà Ìàð³ÿ Ñàì³éë³âíà, 
64, ñëóæá., óêð., 15.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Êîïèòüêî Äîìàõà Ìèêîëà¿âíà, 
82, íà óòðèì., óêð., 18.12.1932, 
ñòàð³ñòü
Êîïè÷ Àíàòîë³é íå âêàç., 
2 ì., ðîá³òí., óêð., 23.06.1932, 
åíòåðîêîë³ò
Êîïè÷ ßê³â ªâñòàô³éîâè÷, 49, 
ðîá³òí., óêð., 30.06.1933, âèñèïíèé 
òèô
Êîïè÷åâ ²âàí ²âàíîâè÷, 6, ðîá³òí., 
óêð., 01.08.1932, ³íòîêñèêàö³ÿ
Êîïëåíêî Òåòÿíà Ôåäîð³âíà, 1, 
ðîá³òí., óêð., 14.08.1933, êðèâàâèé 
ïðîíîñ
Êîïîâàëîâ ßê³â Êèðèëîâè÷, 53, 
ñåëÿíèí, óêð., 11.03.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Êîïøòàëü Ãåðãàðä Ôåäîðîâè÷, 
83, ðîá³òí., í³ì., 20.02.1933, 
ì³îêàðäèò ñåðöÿ
Êîïøòàíü Ïàðàñêà íå âêàç., 
75, äîìîãîñï., ðîñ., 22.03.1933, 
êàðáóíêóë øè¿
Êîïèíîñ ßê³â ªâòèô³éîâè÷, 27, 
ðîá³òí., óêð., 19.07.1933, ïåëàãðà
Êîïè÷åíêî ²âàí Ôåîôàíîâè÷, 46, 
ðîá³òí., óêð., 13.06.1933, íåâ³äîìà

Êîðàáëüîâ Àíàòîë³é 
Îëåêñàíäðîâè÷, 1, ðîá³òí., ðîñ., 
06.09.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîðáèíà Âàëåíòèíà ²âàí³âíà, íå 
âêàç., ðîá³òí., á³ëîð., 02.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîðåäèñüêà Ïð³ñüêà ²âàí³âíà, 
62, íà óòðèì., óêð., 14.04.1933, 
àðòåð³îñêëåðîç
Êîðåëêîâ Ìèêîëà Ãíàòîâè÷, 76, 
ðîá³òí., ðîñ., 14.07.1933, ñòàðå÷å 
âèñíàæåííÿ
Êîðåíºâ ²âàí Âàñèëüîâè÷, 
68, ðîá³òí., ðîñ., 20.03.1933, 
òóáåðêóëüîç
Êîðåíºâà Ïàðàñêà Ìèêîëà¿âíà, 
64, ðîá³òí., ðîñ., 05.09.1933, 
õðîí³÷íèé ãàñòðèò
Êîðåíºâà Ñîô³ÿ Ôåäîð³âíà, 
77, íà óòðèì., ðîñ., 14.09.1933, 
õðîí³÷íèé êîë³ò, ì³îêàðäèò
Êîðåíºâ Ôåä³ð ²âàíîâè÷, 
24, ðîá³òí., ðîñ., 22.05.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êîðåíü ²âàí íå âêàç., 2 òèæ., 
íå âêàç., íå âêàç., 03.10.1933, 
âèñíàæåííÿ
Êîðåíüêîâà Îëüãà Ïåòð³âíà, 75, 
êóñòàð, ðîñ., 22.05.1933, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Êîðæ Âîëîäèìèð Âàñèëüîâè÷, 
14, ðîá³òí., óêð., 28.08.1933, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Êîðæ Çîÿ Âàñèë³âíà, 10, ðîá³òí., 
óêð., 18.10.1933, ìàëÿð³ÿ
Êîðæ Îäàðêà ßê³âíà, 70, 
íà óòðèì., óêð., 19.12.1933, 
ïëåâðèò
Êîðæ Òåòÿíà Ôåîêòèñò³âíà, 77, 
íå âêàç., óêð., 25.06.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Êîðæóºâ ªâãåí ²âàíîâè÷, 
31, ðîá³òí., óêð., 20.12.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êîðèòíà Òåòÿíà ßðèâîí³âíà, 
18, ðîá³òí., óêð., 31.03.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Êîðèòíèé Âîëîäèìèð íå âêàç., 
1, ðîá³òí., óêð., 25.01.1933, tBC
Êîðóíü Ëþáîâ Òàðàñ³âíà, 3, 
ðîá³òí., óêð., 12.11.1933, ê³ð
Êîðíàóõîâà Ñîëîìîíà 
Äìèòð³âíà, 73, íà óòðèì., óêð., 
04.07.1933, åíòåðîêîë³ò
Êîðíºâ Âîëîäèìèð 
Òèìîô³éîâè÷, 8, ðîá³òí., ðîñ., 
25.05.1932, ìåí³íã³ò
Êîðíåºöü Ãàííà Îâñ³¿âíà, 27, 
ðîá³òí., íå âêàç., 29.10.1933, 
âèñèïíèé òèô
Êîðíºâ Â³êòîð íå âêàç., 4, 
íå âêàç., íå âêàç., 14.05.1933, 
øëóíêîâå çàõâîðþâàííÿ

Êîðí³ºíêî Ëþáîâ Ãðèãîð³âíà, 
5 ì., íå âêàç., óêð., 06.02.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Êîðíèëîâà Âàðâàðà ²âàí³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 12.09.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Êîðí³ºíêî Àíàòîë³é 
Ìèõàéëîâè÷, 3 ì., ðîá³òí., óêð., 
02.05.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîðí³ºíêî Ìèêèòà Éîñèïîâè÷, 
26, ðîá³òí., óêð., 08.01.1932, 
ðîçäðîáëåííÿ ÷åðåïà
Êîðí³ºíêî Ìèõàéëî 
Ìèõàéëîâè÷, 1, ñëóæá., óêð., 
13.07.1932, ãîñòðå çàïàëåííÿ 
øëóíêà
Êîðí³ºíêî Íåñòîð Òðèôîíîâè÷, 
30, ðîá³òí., óêð., 28.11.1933, 
êðèâàâèé êîë³ò
Êîðí³ºíêî Îëåêñàíäðà 
Îëåêñ³¿âíà, 1, ðîá³òí., óêð., 
20.02.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîðí³ºíêî Ôåä³ð ²âàíîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 18.10.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîðí³ºíêî Ëþáîâ Ãðèãîð³âíà, 
4 ì., íå âêàç., óêð., 06.02.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Êîðí³ºíêî Ñåðã³é ßêîâè÷, 34, 
ðîá³òí., óêð., 03.11.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Êîðí³ëîâà Ãàííà Êàë³ñòðàò³âíà, 
50, íà óòðèì., óêð., 08.06.1932, 
êèøêîâà êðîâîòå÷à
Êîðí³ñòêî Îëåêñàíäð 
Ìèêèòîâè÷, 56, â’ÿçåíü, óêð., 
25.02.1933, ïîðîê ñåðöÿ, 
âèñíàæåííÿ
Êîðîáåéíèê Ë³ä³ÿ Ïðîêîï³âíà, 
10 ì., ðîá³òí., óêð., 27.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîðîáêà Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷, 
2, ðîá³òí., óêð., 08.09.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Êîðîáêà Äàíèëî Âàñèëüîâè÷, 
67, ðîá³òí., óêð., 29.04.1933, 
òèô
Êîðîáêà Ëþáîâ Ôåäîð³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 02.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîðîáîâ Îëåêñ³é Òåðåíò³éîâè÷, 
28, ðîá³òí., ðîñ., 08.05.1932, 
ïðîðèâíà âèðàçêà êèøîê, 
ïåðèòîí³ò
Êîðîá÷èíñüêèé Áðîí³ñëàâ 
Ôðîéêîâè÷, 11 ì., ðîá³òí., óêð., 
09.06.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîðîâàé Â³ðà Ïåòð³âíà, 5, 
ðîá³òí., óêð., 22.04.1933, êàòàð 
êèøîê
Êîðîâèí Ñòåïàí Ëåîíò³éîâè÷, 
32, ðîá³òí., óêð., 10.07.1933, 
àâ³òîì³íîç
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Êîðîãîä ßê³â Àíäð³éîâè÷, 40, 
ñåëÿíèí, â’ÿçåíü, óêð., 05.08.1933, 
äåêîìïðåñ³éíèé ì³îêàðäèò
Êîðîãîäñüêèé Íàóì Âóëüêîâè÷, 
61, êóñòàð, ºâð., 26.04.1933, 
âèñèïíèé òèô
Êîðîêàø Ãàííà Êîñòÿíòèíîâè÷, 
2, íå âêàç., óêð., 24.01.1932, 
òóáåðêóëüîç
Êîðîëüîâ ²âàí Ê³íäðàòîâè÷, 
50, ðîá³òí., ðîñ., 18.12.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êîðîëüîâà Âàðâàðà Àðõèï³âíà, 
15, ðîá³òí., ðîñ., 04.06.1933, 
âèñèïíèé òèô
Êîðîëåíêî Ãàëèíà íå âêàç., 
3 ì., íå âêàç., íå âêàç., 07.10.1933, 
ðîçëàä òðàâëåííÿ
Êîðîëåíêî Ìèêèòà Ñåðã³éîâè÷, 
51, ðîá³òí., á³ëîð., 16.11.1932, 
æîâ÷íî-êàì'ÿíà õâîðîáà
Êîðîëü Ìàêñèì Òðîõèìîâè÷, 
31, â’ÿçåíü, óêð., 21.07.1933, 
ñåðöåâèé íàïàä
Êîðîëüêîâ Ëåîí³ä ²âàíîâè÷, 1, 
ñëóæá., ðîñ., 28.08.1933, êîë³ò
Êîðîëüêîâ Ïåòðî Ñòåïàíîâè÷, 
32, ðîá³òí., ðîñ., 31.10.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êîðîëüîâ Ìèõàéëî Ìèõàé-
ëîâè÷, 2, ³íâàë³ä, óêð., 14.02.1933, 
âèïàä³ííÿ ïðÿìî¿ êèøêè
Êîðîñòåëüîâ Àíàòîë³é 
Ôåäîñ³éîâè÷, 1 ì., ðîá³òí., óêð., 
14.10.1932, íåäîíîøåíèé
Êîðîñòèëüîâ Îëåêñ³é Ïåòðîâè÷, 
59, ðîá³òí., ðîñ., 29.04.1933, 
âèñèïíèé òèô
Êîðîòêèíà Ìàðãàðèòà 
Áîðèñ³âíà, 15, ó÷åíü, óêð., 
18.05.1933, òèô
Êîðîòóí Øóðà íå âêàç., 1, 
íå âêàç., íå âêàç., 12.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîðîõ ªëèçàâåòà ²ñàê³âíà, 8 
äí., ðîá³òí., ºâð., 07.09.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Êîðïîíü Â³êòîð Ëåîí³äîâè÷, 
1, íà óòðèì., óêð., 13.08.1933, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Êîðïóñ Ñåìåí Ñåìåíîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 10.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîðïóñîâà (?) Ñåìåí³â., 3, 
ðîá³òí., óêð., 11.12.1931, êðóï
Êîðñàê Ìèêîëà Ëþäâ³ãîâè÷, 
64, ðîá³òí., óêð., 22.03.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîðñóíñüêèé Ñîëîìîí 
Àáðàìîâè÷, 50, ñëóæá., ºâð., 
13.05.1933, çàïàëåííÿ î÷åðåâèíè
Êîðñóíü ßê³â Ïàâëîâè÷, 46, ðî á³òí., 
óêð., 01.10.1932, çàâîðîò êèøîê

Êîðòººâ ²âàí Âàñèëüîâè÷, 
29, ðîá³òí., óêð., 09.04.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê, çàíåïàä 
ä³ÿëüíîñò³ ñåðöÿ
Êîðõ Ðîçàë³ÿ ²ñàê³âíà, 7, ðîá³òí., 
ºâð., 07.01.1933, òèôîçíèé 
ïåðèòîí³ò
Êîð÷àã³í Àíàòîë³é Â³êòîðîâè÷, 
6, ðîá³òí., ðîñ., 01.11.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Êîð÷àã³íà Í³íà Â³êòîð³âíà, 5, 
ðîá³òí., ðîñ., 23.11.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Êîð÷íîé Áîð³â Äàâèäîâè÷, 
8 ì., ðîá³òí., ºâð., 04.06.1932, 
åíòåðîêîë³ò
Êîðøóíêîâà Îëåíà Ïàâë³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 28.11.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Êîðÿãà Àíàòîë³é íå âêàç., 14 
äí., ðîá³òí., óêð., 24.05.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Êîðÿê ²âàí ßêîâè÷, 67, íà óòðèì., 
óêð., 21.01.1933, ïîðîê ñåðöÿ
Êîðÿê Êàòåðèíà Ðîìàí³âíà, 
14, ðîá³òí., óêð., 15.01.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîðÿêà Îëåíà Êîðí³¿âíà, 66, íà 
óòðèì., óêð., 07.01.1933, ñòàð³ñòü
Êîðÿ÷åâöåâà Ïàðàñêåâà 
Ìèõàéë³âíà, 72, äîìîãîñï., óêð., 
01.06.1933, ïàðàë³÷ ñåðöåâîãî 
ì'ÿçó
Êîñà Ïàâëî Ïèëèïîâè÷, 
27, ðîá³òí., óêð., 04.05.1933, 
àâ³òàì³íîç
Êîñà÷ Óñòèí Ôåäîðîâè÷, 84, 
ðîá³òí., íå âêàç., 03.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Êîñà÷åâ Ïåòðî Êèðèëîâè÷, 
9, ðîá³òí., á³ëîð., 24.09.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Êîñåíêî Àãàô³ÿ Ëàâðåíò³¿âíà, 
81, ðîá³òí., óêð., 28.03.1933, 
äåêîìïåíñàö³ÿ ñåðöÿ
Êîñåíêî ²âàí Ôåäîðîâè÷, 
6, ðîá³òí., óêð., 02.03.1932, 
ñêàðëàòèíà, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîñåíêî Ìàð³ÿ Ôåäîð³âíà, 
4 ì., ðîá³òí., óêð., 13.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîñåíêî Ðà¿ñà Ãðèãîð³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 17.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîñåíêî Ôåäîðà Ìàðê³âíà, 57, 
íà óòðèì., óêð., 31.10.1932, ðàê 
øëóíêà
Êîñåí÷óê ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 
29, ðîá³òí., óêð., 20.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîñèíñüêà Ä³íà Ïåòð³âíà, 
1 ì., ðîá³òí., óêð., 18.07.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü

Êîñìàòà Ïàðàñêà Þõèì³âíà, 
40, ðîá³òí., óêð., 02.02.1933, 
ïíåâìîí³ÿ
Êîñîâ Àíòîí Òåðåíò³éîâè÷, 
19, â’ÿçåíü, ðîñ., 17.08.1932, 
òóáåðêóëüîç
Êîñîâà Ðîçà Îëåêñ³¿âíà, 
7 ì., ðîá³òí., óêð., 04.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîñîâñüêèé ²ñàê Ãåðøîâè÷, 
60, ðîá³òí., ºâð., 17.02.1933, 
ì³îêàðäèò
Êîñîãîðîâà Ë³ä³ÿ Ãðèãîð³âíà, 
9 ì., ðîá³òí., óêð., 06.07.1932, 
êàòàð êèøîê
Êîñîëàïîâ Â³êòîð Ñåìåíîâè÷, 
9 ì., ðîá³òí., ðîñ., 25.08.1933, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Êîñîðîòîâà Âàëåíòèíà 
²âàí³âíà, 1, â³éñüêîâîñëóæá., ðîñ., 
07.12.1932, êàòàð êèøîê
Êîñòåíêî Âàëåð’ÿí íå âêàç., 
1 ì., íå âêàç., íå âêàç., 21.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Êîñòåíêî Æîðæ ßêîâè÷, 
10 ì., ðîá³òí., óêð., 26.11.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîñòåíêî ²âàí Îâåðêîâè÷, 13, 
áåçïðèòóëüí., óêð., 30.04.1933, ê³ð
Êîñòåíêî Êîñòÿíòèí 
Ôåäîðîâè÷, 56, ðîá³òí., óêð., 
29.04.1933, õâîðîáà ñåðöÿ
Êîñòåíêî Ëóêåð³ÿ Ïðîêîï³âíà, 
67, ðîá³òí., óêð., 29.06.1933, 
çàíåïàä ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Êîñòåíêî Íàçàð Àíòîíîâè÷, 
62, â’ÿçåíü, óêð., 06.02.1933, 
äåêîìïåíñàö³ÿ ñåðöÿ
Êîñòåíêî Îíîïð³é 
Ìèêîëàéîâè÷, 68, ðîá³òí., óêð., 
12.07.1933, çàíåïàä ñåðöåâî¿ 
ä³ÿëüíîñò³
Êîñòåíêî Ïåòðî Ïåòðîâè÷, 
59, â’ÿçåíü, óêð., 20.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Êîñòåíêî Ïð³ñüêà Þõèì³âíà, 
26, ðîá³òí., óêð., 03.01.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Êîñòåíêî Òàìàðà Ïåòð³âíà, 1, íå 
âêàç., ðîñ., 16.02.1932, ê³ð
Êîñòåíêî Òàðàñ Ñåìåíîâè÷, 33, 
ðîá³òí., óêð., 23.11.1932, âèðàçêà 
øëóíêà
Êîñòèí Âàñèëü Ãðèãîðîâè÷, 35, 
ñëóæá., óêð., 18.06.1932, ÷åðåâíèé òèô
Êîñòèí Âîëîäèìèð 
Ëåîíò³éîâè÷, 6 ì., ðîá³òí., óêð., 
25.06.1933, çàïàëåííÿ êèøîê
Êîñòèí Ãðèãîð³é Ïàâëîâè÷, 1, 
ðîá³òí., óêð., 02.06.1933, àòðîô³ÿ
Êîñòèí Ïåòðî Ïàâëîâè÷, 3, 
ðîá³òí., óêð., 08.06.1933, çàíåïàä 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
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Êîñòèíà Ìàð³ÿ Ïàâë³âíà, 
10, ðîá³òí., óêð., 04.06.1933, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Êîñò³íà Âàñèëèíà Ïëàòîí³âíà, 
68, ðîá³òí., ðîñ., 15.02.1933, 
ì³îêàðäèò
Êîñòîìàðîâ Àíàòîë³é 
Ñåðã³éîâè÷, 1, ðîá³òí., 
ðîñ., 18.09.1932, çàïàëåííÿ 
êèøå÷íèêà
Êîñòð³÷åíêî Ãàííà Ñòåïàí³âíà, 
70, ðîá³òí., ðîñ., 07.06.1932, 
áåøèõà
Êîñòðîâ Òèìîô³é Ìèõàéëîâè÷, 
41, â’ÿçåíü, óêð., 13.07.1933, 
ãîñòðèé åíòåðîêîë³ò
Êîñòðîâñüêèé Â³êòîð 
Þõèìîâè÷, 4, ñëóæá., ðîñ., 
21.02.1933, àòðîô³ÿ
Êîñòüºâà Ðîçà Ôåäîð³âíà, 6 ì., 
ðîá³òí., óêð., 01.03.1933, ê³ð
Êîñòþê Àâåð’ÿí Àíäð³éîâè÷, 48, 
ðîá³òí., óêð., 02.09.1932, ðîæà
Êîñòþê Âàñèëü Êëèìîâè÷, 
26, â’ÿçåíü, óêð., 26.02.1933, 
òóáåðêóëüîç, âèñíàæåííÿ
Êîñòþêîâ Ïåòðî Ìèõàéëîâè÷, 
40, ñëóæá., ðîñ., 10.01.1933, 
ãàíãðåíà ëåãåí³â
Êîñòþ÷åíêî Îëåêñ³é ²ëüêîâè÷, 
11 ì., ðîá³òí., óêð., 07.07.1932, 
ðîæà
Êîñòþ÷åíêî Þíÿ ²âàí³âíà, 1, 
ðîá³òí., óêð., 18.08.1933, ãîñòðå 
êèøêîâî-øëóíêîâå çàïàëåííÿ
Êîñòÿºâà Ãàííà íå âêàç., 2 ì., 
íà óòðèì., íå âêàç., 26.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîñòÿíèé Âîëîäèìèð 
Íåñòîðîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
18.10.1932, çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Êîñòÿíîâà Ç³íà¿äà Òèìîô³¿âíà, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 25.09.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Êîñòÿíþê Ñòåïàí ²âàíîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 25.06.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Êîñüÿíîâ Ñåðã³é Ñåðã³éîâè÷, 
4 ì., ðîá³òí., óêð., 14.04.1933, 
îï³ê
Êîñþòüêî ªâãåí Ìèêîëàéîâè÷, 
2 òèæ., â³éñüêîâîñëóæá., óêð., 
19.04.1933, âèñíàæåííÿ
Êîñÿê Ðàäèâîí ²ëüêîâè÷, 
51, ðîá³òí., óêð., 18.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîñÿíåíêî Ç³íà¿äà ªãîð³âíà, 
8 ì., ðîá³òí., óêð., 10.02.1933, ê³ð
Êîñÿ÷óê Îëåêñ³é Àðõèïîâè÷, 49, 
ðîá³òí., óêð., 11.04.1933, çàíåïàä 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Êîò ²âàí ßêîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
14.04.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Êîò Ôåäîò ²ëüêîâè÷, 68, ðîá³òí., 
óêð., 02.05.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Êîòåíêî Íàòà íå âêàç., 3, íå 
âêàç., íå âêàç., 28.06.1933, êàòàð 
êèøîê
Êîòåíêî Ïàðàñêà Ç³íîâ³¿âíà, 
60, íà óòðèì., óêð., 17.07.1933, 
ñòàðå÷èé ì³îêàðäèò
Êîòåíêî Ñèä³ð íå âêàç., 44, 
íå âêàç., íå âêàç., 25.06.1933, 
âèñèïíèé òèô
Êîòåíêî Ñèä³ð Ñåìåíîâè÷, 44, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 26.06.1933, 
âèñèïíèé òèô
Êîò³é Ïîòàï Äåìèäîâè÷, 67, 
íà óòðèì., óêð., 26.07.1933, íå 
âêàç.
Êîòëÿð Ëåéáà Íàòàíîâè÷, 
52, ðîá³òí., ºâð., 21.02.1933, 
ã³ïåðòðîô³ÿ
Êîòëÿðåâñüêà Ñîô³ÿ ßê³âíà, 64, 
ñëóæá., ºâð., 29.04.1933, òèô
Êîòëÿðåâñüêèé Ñåðã³é ²âàíîâè÷, 
57, ñëóæá., óêð., 25.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîòîâ Âîëîäèìèð íå âêàç., 2, 
íå âêàç., íå âêàç., 05.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîòîâ Ìèêîëà Îëåêñàíäðîâè÷, 
2, ðîá³òí., óêð., 14.09.1932, ãîñòðå 
êèøêîâå çàõâîðþâàííÿ
Êîòîâà Íàä³ÿ íå âêàç., 4, íå 
âêàç., íå âêàç., 15.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîò÷åíêî Òèìîô³é 
Ïàíòåëåéìîíîâè÷, 23, ðîá³òí., 
óêð., 13.03.1933, òóáåðêóëüîç 
õðåáòà
Êîóëüêî Âîëîäèìèð 
Ñàâåë³éîâè÷, 1, ðîá³òí., 
óêð., 01.09.1933, çàïàëåííÿ 
êèøå÷íèêà
Êîõàëüñüêà Ôåäîñ³ÿ Äìèòð³âíà, 
80, íà óòðèì., óêð., 24.11.1932, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Êîõàëüñüêèé Îëåêñàíäð 
²âàíîâè÷, 80, êóñòàð,ïîë., 
31.08.1933, ì³îêàðäèò
Êîõàí ²âàí Ïîë³êàðïîâè÷, 40, 
ðîá³òí., ðîñ., 11.07.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Êîõàí Ìàòâ³é ²âàíîâè÷, 40, 
ðîá³òí., óêð., 01.11.1933, 
ñåïñèñ
Êîõàí Íàä³ÿ ²âàí³âíà, 39, ðîá³òí., 
ðîñ., 02.11.1933, ñàìîãóáñòâî 
(ðîçìîææåííÿ í³ã) 
Êîõàí Òåòÿíà ²âàí³âíà, 77, íà 
óòðèì., óêð., 09.07.1932, îï³êè
Êîö Ãàëìàí Ãàðìîâè÷, 65, 
ñëóæá., ºâð., 22.05.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ

Êîöèëî Íàä³ÿ Ñòåïàí³âíà, 
6, ñëóæá., óêð., 10.10.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Êîöþáà Âîëîäèìèð íå âêàç., 
10, íà óòðèì., íå âêàç., 09.12.1932, 
æîâòÿíèöÿ
Êîöþáà Ãðèöüêî Çàõàðîâè÷, 50, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 05.07.1932, 
åíòåðîêîë³ò
Êîöþáà Íàä³ÿ íå âêàç., 7 ì., íå 
âêàç., íå âêàç., 22.04.1933, êàòàð 
êèøîê
Êîöþáà Þõèì Ïèëèïîâè÷, 
56, ðîá³òí., óêð., 20.10.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êî÷àí Â³êòîð ²ñ(?), 30, ñëóæá., 
ºâð., 07.04.1933, ñàðêîìà íèæíüî¿ 
ùåëåïè 
Êî÷àí Ìîðäóõ Áñèäèõîâè÷, 86, 
ðîá³òí., ºâð., 18.03.1933, çàíåïàä 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Êî÷à÷åíêî Íàòàëêà íå âêàç., 
2, íå âêàç., íå âêàç., 18.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Êî÷èí Äîìíà Îëåêñ³¿âíà, 70, 
íà óòðèì., ðîñ., 22.07.1933, 
øëóíêîâî-êèøêîâà õâîðîáà
Êî÷êà Âàñèëü Äìèòðîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 30.05.1932, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Êî÷êà Âîëîäèìèð Äìèòðîâè÷, 
3 ì., ðîá³òí., óêð., 29.08.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Êî÷êîâñüêèé Ìèêîëà 
Îëåêñàíäðîâè÷, 1, äîìîãîñï., 
óêð., 03.03.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êî÷óá³ºâñüêèé Äàâèä ßöêîâè÷, 
56, ñëóæá., ºâð., 22.01.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Êîøàí Îëåêñàíäðà ²âàí³âíà, 
2, ðîá³òí., óêð., 28.10.1933, 
òóáåðêóëüîç
Êîøàðåíêî Îëüãà ²âàí³âíà, 52, 
íà óòðèì., íå âêàç., 02.07.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Êîøàðíèé Îëåêñàíäð 
Ïàâëîâè÷, 20, ðîá³òí., óêð., 
29.07.1933, ñåðöåâà ñëàáê³ñòü
Êîøàðîâà Îëåíà Ìàêàð³âíà, 
69, íå âêàç., ðîñ., 22.03.1932, 
ñëàáê³ñòü ñåðöÿ
Êîøåâèé Îëåã Àíäð³éîâè÷, 8 ì., 
ðîá³òí., íå âêàç., 20.07.1933, ãîñòðå 
øëóíêîâî-êèøêîâå çàïàëåííÿ
Êîøåëºâ Â³êòîð ²âàíîâè÷, 
1 ì., ðîá³òí., óêð., 11.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîøåëºâ ²âàí ²âàíîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 04.01.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîøåëåíêî Ãðèãîð³é Êóçüìè÷, 
3, ðîá³òí., óêð., 04.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
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Êîøåëü Ñåðã³é Äàíèëîâè÷, 
69, ðîá³òí., óêð., 20.04.1933, 
íåâ³äîìà
Êîøèð Îëüãà Îëåêñàíäð³âíà, 
14, ñëóæá., óêð., 05.04.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Êîøìàí Ïàâëî Ïåòðîâè÷, 44, íå 
âêàç., óêð., 19.06.1933, ì³îêàðäèò
Êîøìåíêî Ñåìåí Òèõîíîâè÷, 
43, â’ÿçåíü, óêð., 23.02.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ, âèñíàæåííÿ
Êðàâåöü-Ì³íñüêîé Àíàòîë³é 
Àíäð³éîâè÷, 4, ðîá³òí., óêð., 
05.10.1933, çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Êðàâåöü Áîðèñ Ãàâðèëîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 07.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êðàâåöü Îëåêñàíäðà 
Äåì'ÿí³âíà, 26, íà óòðèì., óêð., 
23.05.1932, ÷åðåâíèé òèô
Êðàâåöü Ðà¿ñà Ïðîêîï³âíà, 4, 
ðîá³òí., óêð., 05.07.1933, æèòòºâà 
ñëàáê³ñòü
Êðàâåöü-Ì³íñüêîé Âîëîäèìèð 
Êóçüìè÷, 7, ðîá³òí., óêð., 
10.11.1932, ä³àðåÿ
Êðàâåöü Âàëåíòèíà Ïåòð³âíà, 
11 ì., ðîá³òí., óêð., 12.06.1933, 
äèñïåïñ³ÿ, âèñíàæåííÿ
Êðàâåöü-Ì³íñüêèé ²âàí 
Êîñòÿíòèíîâè÷, 41, â’ÿçåíü, 
óêð., 27.06.1932, äåãåíåðàö³ÿ 
ñåðöåâîãî ì'ÿçó
Êðàâöîâ ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 04.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êðàâöîâ Êîñòÿíòèí 
Íèêèôîðîâè÷, 33, íà óòðèì., ðîñ., 
09.05.1933, ïàðàë³÷ çàãàëüíèé
Êðàâöîâ Ìèíàé ªôðåìîâè÷, 58, 
íà óòðèì., óêð., 23.07.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Êðàâöîâ Ïåòðî Ãðèãîðîâè÷, 21, 
ðîá³òí., óêð., 06.05.1932, ãí³éíèé 
ïëåâðèò
Êðàâöîâ Ïðîê³ï Äîðîô³éîâè÷, 
62, â’ÿçåíü, óêð., 22.02.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Êðàâöîâ Ñåìåí Ìèõàéëîâè÷, 
65, ðîá³òí., óêð., 16.02.1933, 
ì³îêàðäèò
Êðàâöîâ Þð³é Ñåðã³éîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 16.02.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Êðàâöîâà Êàòåðèíà íå âêàç., 
72, áåçïðèòóëüí., óêð., 02.08.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Êðàâöîâà Ëþäìèëà Ïàâë³âíà, 
6, ðîá³òí., ðîñ., 21.11.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êðàâöóí Ïîðôèð³é Ê³íäðàòîâè÷, 
26, ðîá³òí., óêð., 19.04.1933, 
òóáåðêóëüîç

Êðàâ÷åíêî Âàñèëü Êóçüìè÷, 
20, ñëóæá., óêð., 12.04.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êðàâ÷åíêî Àíàòîë³é 
Ìèõàéëîâè÷, 2, ðîá³òí., óêð., 
17.08.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â, ê³ð 
³ êîêëþø
Êðàâ÷åíêî Àíäð³é Ïàõîìîâè÷, 
íå âêàç., ðîá³òí., óêð., 27.03.1933, 
ìåðòâîíàðîäæåíèé
Êðàâ÷åíêî Âîëîäèìèð 
Ãðèãîðîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
28.05.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êðàâ÷åíêî ²âàí Ìàðêîâè÷, 
58, ðîá³òí., óêð., 02.08.1933, 
çàãàëüíèé íàáðÿê, ñëàáê³ñòü 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Êðàâ÷åíêî ²âàí Ìèíîâè÷, 57, 
ðîá³òí., óêð., 29.07.1933, êðóïîçíå 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êðàâ÷åíêî ²âàí Íåñòîðîâè÷, 68, 
íà óòðèì., óêð., 16.01.1933, ð³çêèé 
çàíåïàä ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Êðàâ÷åíêî ²âàí Òèìîô³éîâè÷, 
29, ðîá³òí., óêð., 08.08.1932, 
òóáåðêóëüîç
Êðàâ÷åíêî Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, íå 
âêàç., ðîá³òí., óêð., 21.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êðàâ÷åíêî Ìàð³ÿ Òàðàñ³âíà, 
23, íà óòðèì., óêð., 26.11.1932, 
÷åðåâíèé òèô, çàïàëåííÿ íèðîê
Êðàâ÷åíêî Ìàéÿ Àôàíàñ³¿âíà, 5, 
ðîá³òí., óêð., 10.11.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Êðàâ÷åíêî Îäàðêà Ñåìåí³âíà, 
65, ðîá³òí., óêð., 04.08.1933, 
àâ³òàì³íîç
Êðàâ÷åíêî Îëüãà íå âêàç., 1 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 05.08.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Êðàâ÷åíêî Ïàâëèíà ²ëüê³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 10.06.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Êðàâ÷åíêî Ïàðàñêà íå âêàç., 12, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 21.06.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Êðàâ÷åíêî Ïðîê³ï Þõèìîâè÷, 
65, ðîá³òí., óêð., 11.06.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Êðàâ÷åíêî Ðîìàí 
Âîëîäèìèðîâè÷, 73, íà óòðèì., 
óêð., 11.04.1933, õðîí³÷íèé 
ì³îêàðäèò 
Êðàâ÷åíêî Ñåðã³é Ïåòðîâè÷, 39, 
ðîá³òí., óêð., 01.05.1933, çàíåïàä 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Êðàâ÷åíêî Ñèëàíò³é Àíòîíîâè÷, 
72, ³íâàë³ä, ðîñ., 04.10.1933, ðàê 
øëóíêà
Êðàâ÷åíêî Àíàòîë³é íå âêàç., 
2, íå âêàç., íå âêàç., 22.05.1933, 
ê³ð

Êðàâ÷èíà Àíäð³é Ñåìåíîâè÷, 
60, ðîá³òí., óêð., 05.03.1933, 
çàãàëüíå âèñíàæåííÿ
Êðàâ÷èêîâ Îëåêñ³é Âàñèëüîâè÷, 
20, ðîá³òí., ðîñ., 17.07.1932, 
âòîïëåííÿ(íåùàñíèé âèïàäîê)
Êðàâ÷óê ²âàí Ìàòâ³éîâè÷, 
20, â’ÿçåíü, óêð., 07.02.1933, 
òóáåðêóëüîç
Êðàâ÷óê ²ëëÿ Òèìîô³éîâè÷, 
39, â’ÿçåíü, óêð., 27.04.1933, 
ðîçøèðåííÿ ñåðöÿ
Êðàâ÷óê Øóðà íå âêàç., 9 ì., íå 
âêàç., íå âêàç., 09.08.1933, êàòàð 
êèøå÷íèêà
Êðàºâîé Òèìîô³é Ñåìåíîâè÷, 
47, ðîá³òí., óêð., 28.04.1933, 
íåâ³äîìà
Êðàéí³ê ßâäîêèì Ïàâëîâè÷, 68, 
â’ÿçåíü, óêð., 13.02.1933, ñòàð³ñòü
Êðàéíþê Ìàð³ÿ Äìèòð³âíà, 52, 
ðîá³òí., óêð., 16.09.1933, ñòàð³ñòü
Êðàëåâåöü ²âàí Ïàâëîâè÷, 72, íà 
óòðèì., óêð., 15.08.1932, ìàðàçì
Êðàìàðåíêî Âàñèëü 
Âàñèëüîâè÷, 23, ðîá³òí., óêð., 
07.10.1933, ïåðåëîì ÷åðåïà
Êðàìàðåíêî ªëèçàâåòà 
Ïèëèï³âíà, 46, ðîá³òí., óêð., 
16.09.1933, äèôòåð³ÿ
Êðàìàðåíêî Îëåêñ³é 
Ãàâðèëîâè÷, 52, ðîá³òí., óêð., 
26.03.1933, ì³îêàðäèò
Êðàìàðîâà Âàëåíòèíà Ïåòð³âíà, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 10.08.1932, 
êèøêîâà ³íòîêñèêàö³ÿ
Êðàì÷åíêî ²âàí Ìîð., 1, ðîá³òí., 
óêð., 11.10.1932, çàïàëåííÿ 
êèøå÷íèêà
Êðàí Êàòåðèíà Ãðèãîð³âíà, 
52, ðîá³òí., í³ì., 05.05.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êðàí Êîðí³é Ãðèãîðîâè÷, 
67, ðîá³òí., í³ì., 21.12.1932, 
àïîïëåêñ³ÿ ìîçêó
Êðàïèâ³í Îìåëÿí Àíäð³éîâè÷, 
65, ðîá³òí., ðîñ., 07.04.1933, 
ì³îêàðäèò
Êðàïèâêà Ïåëàãåÿ Òèìîô³¿âíà, 
75, íà óòðèì., óêð., 11.09.1933, 
ñòàð³ñòü
Êðàïèâíèé Ïàâëî íå âêàç., 5 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 12.08.1933, 
êàòàð êèøå÷íèêà
Êðàñà Íàòàë³ÿ Çàõàð³âíà, 1, 
ðîá³òí., óêð., 21.05.1933, çàíåïàä 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Êðàñàí ßê³â Ìåôîä³éîâè÷, 
29, ðîá³òí., óêð., 19.11.1933, 
òóáåðêóëüîç
Êðàñ³ëüùèê ßíèñåé Ñåìåíîâè÷, 
54, â’ÿçåíü, óêð., 23.01.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
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Êðàñêîâñüêèé Ñòåïàí 
Ãðèãîðîâè÷, 46, ðîá³òí., óêð., 
26.04.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êðàñíåíêî Ìèêîëà Ðîìàíîâè÷, 
23, â³éñüêîâîñëóæá., óêð., 
11.09.1933, åíòåðîêîë³ò
Êðàñíèöüêà Ðîçà ªâñå¿âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 26.08.1933, ê³ð, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êðàñí³êîâà Ìàð³ÿ Ôåäîð³âíà, 
55, ðîá³òí., ðîñ., 10.08.1933, 
ñåðöåâà ñëàáê³ñòü 
Êðàñí³êîâà Ôåäîñ³ÿ Çàõàð³âíà, 
70, ðîá³òí., ðîñ., 10.01.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Êðàñíîáàºâ Àíàòîë³é íå 
âêàç., 3 ì., íà óòðèì., íå âêàç., 
17.12.1932, ðîçëàä õàð÷óâàííÿ
Êðàñíîáðèæèé Â³êòîð ²âàíîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 03.08.1933, 
ãîñòðèé êîë³ò
Êðàñíîâ Ãåîðã³é íå âêàç., 1, 
íå âêàç., íå âêàç., 12.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êðàñíîâ Ãðèãîð³é Ìèêèòîâè÷, 
29, ðîá³òí., ðîñ., 26.04.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Êðàñíîâà Â³ðà íå âêàç., 3, íå 
âêàç., íå âêàç., 17.06.1933, ê³ð
Êðàñíîêóòñüêèé Ê³íäðàò 
Âàðèâîíîâè÷, 24, ñëóæá., óêð., 
24.11.1932, òèô
Êðàñíîêóöüêà Ðà¿ñà íå âêàç., 
11 ì., ðîá³òí., óêð., 21.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êðàñíîêóöüêèé Ñåðã³é 
Ïàâëîâè÷, 32, ðîá³òí., óêð., 
21.03.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êðàñíîêóöüêà Í³íà Ïàâë³âíà, 5, 
ñëóæá., óêð., 20.08.1933, êðèâàâèé 
ïðîíîñ
Êðàñíîêóöüêèé ²âàí Ïàâëîâè÷, 
2, ñëóæá., óêð., 15.08.1933, ê³ð
Êðàñíîïîëüñüêèé Âàëåíòèí 
íå âêàç., 6 ì., íå âêàç., íå âêàç., 
21.05.1933, âèñíàæåííÿ
Êðàñíîøàïêà Îëåíà Ïåòð³âíà, 
23, êóñòàð,óêð., 25.09.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Êðàñíÿíñüêèé Ìèõàéëî 
Ñåìåíîâè÷, 20, â’ÿçåíü, óêð., 
05.05.1933, åíòåðîêîë³ò
Êðàñîðêà Ìàð³ÿ Ìóñ³¿âíà, 
18, ðîá³òí., óêð., 23.03.1933, 
åêëàìïñ³ÿ ï³ä ÷àñ ïîëîã³â
Êðàñîòêà Àíäð³é Òðèôîíîâè÷, 
44, ðîá³òí., óêð., 24.10.1933, 
òóáåðêóëüîç
Êðàñüêî Ôåä³ð Îìåëÿíîâè÷, 37, 
êóñòàð, ðîñ., 16.01.1933, ãðóäíà æàáà
Êðàñþê Ìèêîëà íå âêàç., 10, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 24.07.1933, 
åíòåðèò

Êðàóçå Ôðàíö Ìèõàéëîâè÷, 
47, ñåëÿíèí, í³ì., 16.11.1932, 
òóáåðêóëüîç
Êðàóñ Àíäð³é Áîãäàíîâè÷, 2, 
ðîá³òí., í³ì., 28.09.1932, ãîñòðå 
øëóíêîâî-êèøêîâå çàõâîðþâàííÿ
Êðàøåí³êîâ Ñåðã³é Îìåëÿíîâè÷, 
43, ðîá³òí., ðîñ., 01.03.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êðåéäè÷ Âàðâàðà ²âàí³âíà, 
52, íà óòðèì., óêð., 24.09.1933, 
ïåðåëîì ñòåãíà ïðàâî¿ íîãè
Êðåéä³ã Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 33, 
ñëóæá., ðóì 07.12.1932, îïåðàö³ÿ 
Êðåéñ Äìèòðî Ñåðã³éîâè÷, 26, 
â’ÿçåíü, íå âêàç., 17.07.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ, çàãàëüíå 
Êðåéòîð Àíäð³é Àðñåíò³éîâè÷, 
36, ñëóæá., óêð., 16.04.1933, 
ðîçðèâ ñåðöÿ
Êðåìåð Â³êòîð ªâãåí³éîâè÷, 
2 ì., ðîá³òí., í³ì., 04.12.1933, 
êîêëþø, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êðåïàê Ëþäìèëà Îëåêñ³¿âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 11.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êðåñò³ê Ìàð³ÿ íå âêàç., 2, íå 
âêàç., íå âêàç., 08.09.1933, ê³ð
Êðå÷óí Ìàð³ÿ Ãðèãîð³âíà, 21, íå 
âêàç., íå âêàç., 01.02.1932, íå âêàç.
Êðèâîðîòåíêî Íàä³ÿ Âàñèë³âíà, 
3, ðîá³òí., óêð., 22.10.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êðèâåíþê Ôåä³ð Ôåîôàíîâè÷, 
60, ðîá³òí., óêð., 09.04.1933, 
ñåðöåâà ñëàáê³ñòü
Êðèâêî Ë³ä³ÿ ²âàí³âíà, 7 ì., 
ðîá³òí., óêð., 29.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êðèâêî Ñàâåë³é Êîñòÿíòèíîâè÷, 
27, â’ÿçåíü, óêð., 14.07.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Êðèâîçóáîâà ßðèíà Þõèì³âíà, 
26, ðîá³òí., ðîñ., 29.08.1932, 
àïåíäèöèò
Êðèâîíîñ Îëåêñàíäð 
Ñòåïàíîâè÷, 33, ðîá³òí., óêð., 
19.06.1933, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êðèâîíîñ Ôåä³ð Ñâèðèäîâè÷, 
42, â’ÿçåíü, óêð., 22.02.1933, êàòàð 
êèøîê
Êðèâîïëÿñ ªëèñåé Âàñèëüîâè÷, 
49, ðîá³òí., óêð., 10.04.1933, 
ì³îêàðäèò
Êðèâîðîòèêîâ Ìåôîä³é 
²âàíîâè÷, 35, ðîá³òí., óêð., 
10.06.1933, íåâ³äîìà
Êðèâîðó÷êà Æîðæ 
Îëåêñàíäðîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
15.12.1933, çàïàëåííÿ êèøîê
Êðèâîðó÷êî Âîëîäèìèð 
Îëåêñ³éîâè÷, 5, ðîá³òí., óêð., 
10.10.1932, ïàðàòèò

Êðèâîðó÷êî Ãàííà Ôåäîð³âíà, 
32, ðîá³òí., óêð., 16.10.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êðèâîñïèöüêà Àííà 
Íèêèôîð³âíà, 24, ðîá³òí., óêð., 
31.03.1933, íåðîçá.
Êðèâîñòóê ²âàí Ïàâëîâè÷, 22, 
â’ÿçåíü, óêð., 03.07.1933, ãîñòèé 
åíòåðîêîë³ò
Êðèâîøåé Îëåêñàíäð 
Ìèêèòîâè÷, 3 ì., ðîá³òí., 
óêð., 17.10.1932, ³íòîêñèêàö³ÿ, 
âèñíàæåííÿ
Êðèâóëÿ Ñåðã³é Àôàíàñ³éîâè÷, 
46, ðîá³òí., óêð., 11.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êðèâóëÿê Âàñèëü ßêîâè÷, 4, íå 
âêàç., óêð., 12.09.1933, çàïàëåííÿ 
êèøå÷íèêà
Êðèâóëÿêà Â³ðà ßê³âíà, 8 ì., íå 
âêàç., óêð., 13.02.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Êðèâöîâà ªâäîê³ÿ íå âêàç., 2, 
íå âêàç., íå âêàç., 18.05.1932, 
ñåðöåâà ñëàáê³ñòü
Êðèãèíà Âàëåíòèíà ²âàí³âíà, 4, 
ñëóæá., óêð., 01.01.1933, ê³ð
Êðèãèíà Ïåëàãåÿ Ïèëèï³âíà, 
48, ðîá³òí., íå âêàç., 21.06.1933, 
äåêîìïåíñàö³ÿ ñåðöÿ
Êðèæàíîâñüêà ¯âãà Ìèêîëà¿âíà, 
26, ðîá³òí., óêð., 03.01.1933, 
áðîíõ³ò, òèô
Êðèæîâà Îäàðêà Àíòîí³âíà, 
26, íà óòðèì., óêð., 16.01.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Êðèêåð Îëüãà Äìèòð³âíà, 11, 
ðîá³òí., óêð., 02.06.1933, ìåí³íã³ò
Êðèêëèâåöü Òèõ³í ßêîâè÷, 
27, ñòóäåíò, óêð., 18.12.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Êðèêóí Ç³íà¿äà íå âêàç., 1 ì., íå 
âêàç., íå âêàç., 14.08.1933, ðîçëàä 
òðàâëåííÿ
Êðèêóíîâ Âàëåíòèí Ãðèãîðîâè÷, 
2, ðîá³òí., óêð., 09.05.1933, íå 
âêàç.
Êðèëà÷ ßâäîõà Êàëèí³âíà, 90, íà 
óòðèì., óêð., 14.01.1933, ñòàð³ñòü
Êðèëîâà Ìàð³ÿ Îëåêñàíäð³âíà, 
5, â³éñüêîâîñëóæá., óêð., 
18.10.1933, îï³ê 3 -ãî ñòóïåíÿ
Êðèíà÷ ßê³â Òèìîô³éîâè÷, 
42, ðîá³òí., óêð., 26.06.1933, 
âèñíàæåííÿ ï³ñëÿ âèñèïíîãî 
òèôó
Êðèñîâà Ãàííà Ïåòð³âíà, 39, 
ðîá³òí., óêð., 28.11.1933, ðàê 
ìàòêè
Êðèñîâñüêèé ²âàí Àíäð³éîâè÷, 
36, ñåëÿíèí, â’ÿçåíü, óêð., 
12.09.1933, çàïàëåííÿ òîâñòî¿ 
êèøêè
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Êðèñîâñüêèé Êîñòÿ Ìèêèòîâè÷, 
33, ðîá³òí., ðîñ., 14.02.1933, 
òóáåðêóëüîç
Êðèñòè÷ Ëþáîâ íå âêàç., 3, 
íå âêàç., íå âêàç., 23.09.1933, 
âèñíàæåííÿ
Êðè÷èí Âàñèëü Ãðèãîðîâè÷, 
54, ðîá³òí., óêð., 23.11.1933, 
ì³îêàðäèò
Êðè÷èí Ìèõàéëî Ïèëèïîâè÷, 
8, ðîá³òí., ðîñ., 08.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êðè÷èí Àíàòîë³é Ïåòðîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 02.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êðè÷èí Îëåêñàíäð Ïàâëîâè÷, 
5, ðîá³òí., óêð., 10.06.1932, 
ñïàçìîô³ë³ÿ
Êðèøíüîâà ¯âãà Ïàâë³âíà, 
10, ðîá³òí., óêð., 07.02.1933, 
çàõâîðþâàííÿ ëåãåí³â
Êðèâ³ò÷åíêî Íàòàëêà Ñåðã³¿âíà, 
56, íà óòðèì., ðîñ., 09.09.1932, 
ïîðîê ñåðöÿ
Êðèâîíîñ Áîðèñ 
Îëåêñàíäðîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
06.06.1933, çàïàëåííÿ êèøîê
Êðèâîðó÷êà Ïëàòîí Ðîìàíîâè÷, 
77, ðîá³òí., óêð., 08.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Êðèâîðó÷êî Âîëîäèìèð 
²âàíîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
12.06.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â, 
êîë³ò
Êðèâîøåé Àâòîä³é Ïåòðîâè÷, 
40, â’ÿçåíü, óêð., 04.04.1933, òèô
Êðèâîøåé Â³êòîð íå âêàç., 2, íå 
âêàç., íå âêàç., 16.05.1933, êàòàð 
êèøîê
Êðèæ ªâãåí Ñåðã³éîâè÷, 
4 ì., ñëóæá., óêð., 28.06.1932, 
äèñïåïñ³ÿ
Êð³êîðüÿíö Àâåø³ê Éîñèïîâè÷, 
2, ðîá³òí., â³ðì., 02.08.1932, 
çàïàëåííÿ êèøîê òà î÷åðåâèíè
Êðèíèïêî Ñòåïàí Îâñ³éîâè÷, 
33, â’ÿçåíü, óêð., 20.03.1933, 
òóáåðêóëüîç, âèñíàæåííÿ
Êðîâöîâ Ðîìàí Ñåìåíîâè÷, 
23, ðîá³òí., óêð., 12.07.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êðîìêî Ðà¿ñà Âàñèë³âíà, 
2, ðîá³òí., óêð., 25.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êðîíèâèíà ²ðèíà Ñåðã³¿âíà, 
50, íà óòðèì., óêð., 15.08.1933, 
ì³îêàðäèò
Êðîí³í ²ñàê Ñîëîìîíîâè÷, 56, 
ñëóæá., ºâð., 11.08.1932, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Êðîïà÷åê ßí³íà Âîäñëàâ³âíà, 
36, íå âêàç., ïîë., 26.06.1932, 
òóáåðêóëüîç

Êðîïèâêà ªâãåí³ÿ Äìèòð³âíà, 
2, ðîá³òí., óêð., 14.12.1933, ê³ð, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êðîïîâíèöüêèé Ïåòðî 
Àíäð³éîâè÷, 14, ðîá³òí., óêð., 
23.11.1932, ÷åðåâíèé òèô
Êðîòåíêî Ìèêîëà 
Ìèòðîôàíîâè÷, 13 äí., ðîá³òí., 
óêð., 21.06.1932, âðîäæåíà 
ñëàáê³ñòü
Êðîòèê Àãàô³ÿ ²âàí³âíà, 85, íà 
óòðèì., óêð., 24.07.1932, ãîñòðèé 
åíòåðîêîë³ò
Êðîòèí Þë³é Ñòåïàíîâè÷, 
3, ðîá³òí., óêð., 23.07.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Êðîòèí ßê³â Ñòåïàíîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 03.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êðîõìàëüîâ Â³êòîð Àíäð³éîâè÷, 
2 äí., ðîá³òí., óêð., 10.04.1933, 
íåæèòòºçäàòí³ñòü
Êðîõìàëîâà Òåòÿíà Àíäð³¿âíà, 
5 ì., ðîá³òí., óêð., 25.06.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Êðîõìàëü Ãåëÿ íå âêàç., 2, 
íå âêàç., íå âêàç., 29.12.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Êðîõìàëü Ìàéÿ Ôåäîð³âíà, 
1, îäíîîñ³áí., ðîñ., 14.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â íà ´ðóíò³ êîðó
Êðîøêà Âàñèëü Ê³íäðàòîâè÷, 42, 
ðîá³òí., óêð., 08.11.1933, óáèâñòâî
Êðóãëèêîâà Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, 
4, ðîá³òí., óêð., 28.06.1932, 
ïîðóøåííÿ îáì³íó ðå÷îâèí
Êðóãëîâà ßâäîõà Âàñèë³âíà, 
32, ðîá³òí., ðîñ., 06.12.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êðóãëîëèêîâ Ôåä³ð Êîñòüîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 06.06.1932, ê³ð
Êðóãëÿêîâ Îëåêñàíäð ªãîðîâè÷, 
22, ðîá³òí., ðîñ., 04.03.1933, 
íåôðèò
Êðóãëÿòêîâ Õàðèòîí Ôîìè÷, 
78, íà óòðèì., ðîñ., 27.09.1933, 
ñëàáê³ñòü ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Êðóê Òîéáà Éîñèï³âíà, 72, 
íà óòðèì., ºâð., 20.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êðóïèíà Ìîòðÿ Ñåìåí³âíà, 64, 
ðîá³òí., óêð., 03.03.1933, ñòàð³ñòü
Êðóïíèêîâà Áåðòà Àáðàì³âíà, 
57, íà óòðèì., ºâð., 02.05.1933, 
âèñèïíèé òèô
Êðóïñüêèé Òðîõèì íå âêàç., 
38, ñåëÿíèí, óêð., 17.06.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Êðóòüêî ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 60, 
ñëóæá., óêð., 17.11.1932, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Êðó÷åíêî ²ãíàò ²ëë³÷, 87, íå âêàç., 
óêð., 01.06.1932, ñòàð³ñòü

Êðèãèí Ìèêîëà Ñåìåíîâè÷, 51, 
ðîá³òí., ðîñ., 18.03.1933, íåâ³äîìà
Êðèãèíà Ôåäîñ³ÿ ²âàí³âíà, 4, 
ðîá³òí., óêð., 11.05.1933, óïàäîê 
ñèë
Êðèøòàëü Ìèêîëà Ñåìåíîâè÷, 
29, ðîá³òí., óêð., 01.07.1933, 
ïðîíîñ
Êðþêîâ Àíàòîë³é Ñåìåíîâè÷, 
50, ñëóæá., ðîñ., 09.12.1933, 
ì³îêàðäèò
Êðþ÷êîâ Éîñèï Ïðîêîïîâè÷, 56, 
ðîá³òí., óêð., 08.02.1933, ðàïòîâà 
ñìåðòü
Êðþ÷êîâ Îëåêñàíäð 
Ìèêîëàéîâè÷, 7 ì., ñëóæá., ðîñ., 
23.11.1933, îáêëàä (àíã³íà)
Êðþ÷îê Âàñèëü Îìåëÿíîâè÷, 
2, íå âêàç., óêð., 26.03.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êñåíåâè÷ Ñòåïàí Ìèêîëàéîâè÷, 
47, â’ÿçåíü, óêð., 06.06.1933, 
ãîñòðå ðîçøèðåííÿ ñåðöÿ
Êóáàðîâñüêèé ²ñàê Áîðèñîâè÷, 
70, íà óòðèì., ºâð., 07.12.1932, 
íåùàñíèé âèïàäîê (òðàâìà 
ãðóäèíè)
Êóáðàê Ìàðôà Ìèõàéë³âíà, 23, 
íà óòðèì., íå âêàç., 12.07.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Êóáðèê ßê³â ²ãíàòîâè÷, 61, 
ðîá³òí., ðîñ., 03.03.1933, 
çàõâîðþâàííÿ ñåðöÿ
Êóáèøêà Áîðèñ Ïðîêîï³éîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 14.08.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êóãàºíêî Ìóñ³é Äìèòðîâè÷, 
65, ðîá³òí., ðîñ., 06.06.1933, 
çàãàëüíèé ïàðàë³÷
Êóäèíîâ Âàñèëü íå âêàç., 20, 
ñåëÿíèí, íå âêàç., 11.07.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Êóäèíîâ ²âàí Ñòåïàíîâè÷, 11, 
ðîá³òí., ðîñ., 28.05.1933, ïàäó÷à 
õâîðîáà
Êóäèíîâ ²âàí Ôåäîðîâè÷, 
2, ðîá³òí., óêð., 18.10.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êóäèíîâà Ëþáîâ Ôåäîð³âíà, 
5, ðîá³òí., ðîñ., 27.09.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Êóä³íîâ Êîñòÿ Ïåòðîâè÷, 7, 
ñëóæá., ðîñ., 09.06.1932, åï³ëåïñ³ÿ, 
ïàðàë³÷ ñïèííîãî ìîçêó
Êóä³íîâà Êèëèíà íå âêàç., 48, 
ðîá³òí., íå âêàç., 08.12.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Êóä³íîâà Îëåêñàíäðà 
Ôåäîð³âíà, 1, â³éñüêîâîñëóæá., 
ðîñ., 25.11.1933, çàïàëåííÿ íèðîê
Êóäëàé Àíàòîë³é Ôåäîñ³éîâè÷, 
1, â³éñüêîâîñëóæá., óêð., 
01.01.1933, çàïàëåííÿ íèðîê
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Êóäðèöüêà Ç³íà¿äà Âàñèë³âíà, 
18, ðîá³òí., óêð., 15.02.1933, íå 
âêàç.
Êóäðÿ Ãîðïèíà Êàðï³âíà, 72, íà 
óòðèì., óêð., 09.09.1933, ãîñòðèé 
êàòàð êèøîê
Êóäðÿ Äîìàõà Âàñèë³âíà, 
32, ðîá³òí., óêð., 07.10.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Êóäðÿ Íàä³ÿ Âàñèë³âíà, 
5, ðîá³òí., óêð., 08.10.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êóæåâ³íà Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 55, íà 
óòðèì., óêð., 18.11.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Êóçèíà Êàòåðèíà Ìèêîëà¿âíà, 
2, ðîá³òí., óêð., 04.06.1933, 
òîêñè÷íèé ïðîíîñ
Êóçìåíêî Íèêèôîð Òèõîíîâè÷, 
60, ðîá³òí., ðîñ., 08.04.1933, 
íåôðèò
Êóçì³íñüêà Âàñèëèíà íå âêàç., 
1, íå âêàç., íå âêàç., 05.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Êóçì³íñüêà Íàñòÿ Íèêèôîð³âíà, 
2 ì., ðîá³òí., óêð., 25.10.1932, 
êèøêîâà ³íòîêñèêàö³ÿ
Êóçíºö Ãðèãîð³é íå âêàç., 
íå âêàç., íå âêàç., íå âêàç., 
09.09.1932, ãîñòðèé åíòåðèò
Êóçíºö Ôåä³ð Âàñèëüîâè÷, 
18, â’ÿçåíü, óêð., 24.05.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Êóçíåöîâ Àíàòîë³é íå âêàç., 
21, ñòóäåíò, ðîñ., 08.07.1933, 
çàð³çàíèé ïîòÿãîì
Êóçíåöîâ Äàâèä Ìèõàéëîâè÷, 1, 
ðîá³òí., ºâð., 01.11.1933, ìåí³íã³ò
Êóçíåöîâ Ìèêîëà íå âêàç., 1, 
íå âêàç., íå âêàç., 15.03.1933, 
ãîñòðèé áðîíõ³ò
Êóçíåöîâ Îëåêñàíäð 
Àíäð³éîâè÷, 42, ðîá³òí., óêð., 
29.01.1933, çàâîðîò êèøîê
Êóçíåöîâà Àíàñòàñ³ÿ ²âàí³âíà, 
40, ðîá³òí., ðîñ., 02.04.1933, 
òèô
Êóçíåöîâà Äîìí³ê³ÿ Òàðàñ³âíà, 
39, ðîá³òí., óêð., 27.10.1933, 
÷åðåâíèé òèô
Êóçíåöîâà Êàòåðèíà Âàñèë³âíà, 
68, ðîá³òí., óêð., 30.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Êóçíåöîâ Âàëåíòèí ²âàíîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 04.09.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Êóçóá íå âêàç. íå âêàç., 1, 
íå âêàç., íå âêàç., 12.08.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Êóçüêî Êèðèëî Êèðèëîâè÷, 18, 
ðîá³òí., óêð., 30.05.1932, âèñèïíèé 
òèô

Êóçüêî Ïð³ñüêà Êèðèë³âíà, 13, 
ðîá³òí., óêð., 27.05.1932, âèñèïíèé 
òèô
Êóçüìåíêî Áîðèñ ªâòèõîâè÷, 1 ì., 
ñëóæá., óêð., 17.07.1933, äèòÿ÷à
Êóçüìåíêî Æàí Âàñèëüîâè÷, 
1, ñëóæá., íå âêàç., 17.05.1933, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Êóçüìåíêî Ëåñÿ ²âàí³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 06.07.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Êóçüìåíêî Ìîòðÿ ²ãíàò³âíà, 
40, ñëóæá., óêð., 19.06.1932, 
òóáåðêóëüîç
Êóçüìåíêî Øóðà íå âêàç., 1, 
íå âêàç., íå âêàç., 02.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Êóçüìåíêîâà Ìàð³ÿ Ïàâë³âíà, 
2 ì., ðîá³òí., óêð., 11.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êóçüìèíà Ìîòðîíà Äìèòð³âíà, 
40, äîìîãîñï., ðîñ., 10.06.1933, 
àâ³òàì³íîç
Êóçüì³íà Âàðâàðà Ïåòð³âíà, 
71, íå âêàç., óêð., 11.04.1932, ðàê 
ìàòêè
Êóçüì³íà Ãàííà ²âàí³âíà, 60, íà 
óòðèì., óêð., 24.06.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Êóçüì³íà Ëþäìèëà ²âàí³âíà, 3, 
â³éñüêîâîñëóæá., ðîñ., 31.10.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Êóçüì³íà Ðà¿ñà Ñåìåí³âíà, 2 ì., 
ðîá³òí., óêð., 01.06.1932, äèñïåïñ³ÿ
Êóçüì³íñüêèé Ãðèöüêî 
Íèêèôèðîâè÷, 7, ðîá³òí., óêð., 
14.12.1933, åíòåðîêîë³ò
Êóçüìîâ Â³êòîð ²âàíîâè÷, 
3 ì., ðîá³òí., óêð., 22.06.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Êóêëà ²âàí Ìèêèòîâè÷, 2, ðîá³òí., 
óêð., 14.08.1932, óñêëàäíåííÿ 
ï³ñëÿ êîðó
Êóêëà Êàòåðèíà ²âàí³âíà, 74, íå 
âêàç., óêð., 24.03.1932, ñòàð³ñòü
Êóêëà Ïàëàæêà Ôåäîð³âíà, 28, 
ðîá³òí., óêð., 27.06.1932, çàð³çàíà 
ïîòÿãîì
Êóêîâ³öüêà Ëþáîâ Âàñèë³âíà, 
3 ì., íå âêàç., óêð., 26.05.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Êóêîòà Í³íà Ðàäèâîí³âíà, 2, 
ðîá³òí., óêð., 16.06.1932, êîë³ò
Êóêîòà Òåòÿíà Ãàâðèë³âíà, 
68, ðîá³òí., óêð., 06.08.1933, 
äåêîìïðåñ³éíèé ì³îêàðäèò
Êóêîÿøèí Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷, 
5 ì., ðîá³òí., óêð., 30.07.1932, 
ïðîíîñ
Êóêóðóçà Ôåäîñ³ÿ ªðîôå¿âíà, 
48, ðîá³òí., óêð., 11.10.1933, 
åíòåðîêîë³ò, áðîíõ³ò

Êóêóøêèí Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷, 
50, ðîá³òí., ðîñ., 30.03.1933, òèô
Êóëàêîâà Ä³íà ²âàí³âíà, 1, 
ðîá³òí., ðîñ., 12.04.1933, ïðîíîñ
Êóëàêîâà Ìàðãàðèòà ²âàí³âíà, 1, 
ðîá³òí., ðîñ., 27.04.1933, êðèâàâèé 
ïðîíîñ
Êóëåíêî Ìèêîëà ßêîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 12.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êóëåøîâ Ïåòðî 
Âîëîäèìèðîâè÷, 7, ðîá³òí., ðîñ., 
01.11.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êóëèê Àíàòîë³é Âàñèëüîâè÷, 
21 äí., ðîá³òí., óêð., 10.11.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Êóëèê Ç³íà¿äà Îëåêñ³¿âíà, 
1, íå âêàç., ðîñ., 27.01.1932, 
åíòåðîêîë³ò
Êóëèê Ôåä³ð ßêîâè÷, 7, ðîá³òí., 
óêð., 12.04.1933, íå âêàç.
Êóëèêîâà Ïàðàñêîâ³ÿ Íàçàð³âíà, 
37, ñëóæá., óêð., 22.07.1933, 
çàðàæåííÿ êðîâ³
Êóëèê Âàëåíòèí Ðîìàíîâè÷, 
5 ì., ðîá³òí., óêð., 20.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êóëèê Ãðèöüêî íå âêàç., 19, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 06.07.1933, 
àâ³òàì³íîç
Êóëèê Êàòåðèíà íå âêàç., 8 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 29.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Êóëèê Ïð³ñüêà íå âêàç., 2 òèæ., 
íå âêàç., íå âêàç., 27.05.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Êóëèê Óëÿíà Ñåìåí³âíà, 40, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 19.09.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Êóëèêîâà Ìàð³ÿ íå âêàç., 2, íå 
âêàç., íå âêàç., 26.05.1933, êàòàð 
êèøîê
Êóë³íà Ìàëêà Ãîð³âíà, 80, 
íà óòðèì., ºâð., 22.06.1933, 
äåêîìïðåñ³éíèé ì³îêàðäèò
Êóë³í³÷ Íàä³ÿ íå âêàç., 10 ì., íå 
âêàç., íå âêàç., 09.08.1933, êàòàð 
øëóíêà
Êóë³í³÷ Ïåòðî íå âêàç., 4, íå 
âêàç., íå âêàç., 01.08.1933, ê³ð
Êóë³í³÷ Õàðèòèíà Àíäð³¿âíà, 
65, ðîá³òí., óêð., 25.08.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Êóë³÷ ²âàí Ïåòðîâè÷, 23, â’ÿçåíü, 
óêð., 07.04.1933, çàïàëåííÿ 
òîâñòî¿ êèøêè
Êóë³øîâ Ìèõàéëî ²âàíîâè÷, 
42, ðîá³òí., íå âêàç., 25.06.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êóë³øîâà Âàëåíòèíà Ïàíàñ³âíà, 
1, â³éñüêîâîñëóæá., ðîñ., 
23.11.1933, ê³ð
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Êóìà÷åíêî Êîñòÿ ²âàíîâè÷, 33, 
ñëóæá., óêð., 12.02.1933, êðîâîòå÷à
Êóìåéêî Êàòåðèíà Àðñåíò³¿âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 17.09.1932, ïðîíîñ
Êóí Îëåêñàíäð Îëåêñàíäðîâè÷, 
íå âêàç., ðîá³òí., óêð., 08.06.1932, 
ìåðòâîíàðîäæåíèé
Êóíàõîâ Ìèêîëà íå âêàç., 1 ì., 
ðîá³òí., óêð., 12.03.1933, æèòòºâà 
ñëàáê³ñòü
Êóíäèóñîâ Ìàêàð Ãàâðèëîâè÷, 
42, ðîá³òí., óêð., 27.06.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Êóíåöü Ìèêîëà Ãðèãîðîâè÷, 
2 äí., ðîá³òí., óêð., 01.06.1933, 
íåæèòòºçäàòí³ñòü
Êóíüêî Ìèêîëà íå âêàç., 
1 ì., ñåëÿíèí, óêð., 09.02.1933, 
âèñíàæåííÿ
Êóïä³íà Íàòàëêà ²ëë³âíà, 
3, ñëóæá., ºâð., 19.08.1932, 
òóáåðêóëüîçíå çàïàëåííÿ 
Êóïåëåâà Ïàëàæêà ²çîò³âíà, 
31, íå âêàç., íå âêàç., 19.10.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â, êàõåêñ³ÿ
Êóï³í Ñòåïàí Âàñèëüîâè÷, 
26, â’ÿçåíü, óêð., 30.01.1933, 
äåêîìïåíñîâàíèé ïîðîê ñåðöÿ
Êóïð³ÿíåíêî Îëåêñ³é 
Ìèêîëàéîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
30.09.1933, ïðîíîñ
Êóïð³ºíêî Ïàíòåë³é íå âêàç., 17, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 24.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êóïð³ÿíîâ ²âàí ßêîâè÷, 2, 
ðîá³òí., óêð., 26.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êóïð³ÿíîâà Í³íà Äìèòð³âíà, 
2 ì., íå âêàç., ðîñ., 26.03.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êóïöîâ Â. Ñ., 21, ðîá³òí., ðîñ., 
20.07.1932, âòîïëåííÿ
Êóïöîâà Ëþáîâ Ïàâë³âíà, 4, 
ðîá³òí., á³ëîð., 07.04.1932, îï³ê 
3-ãî ñòóïåíÿ
Êóðàêîâ íå âêàç., íå âêàç., 
íå âêàç., íå âêàç., íå âêàç., 
04.09.1932, åíòåðèò
Êóðáàòîâ Ïåòðî Ïåòðîâè÷, 
7, ðîá³òí., óêð., 05.08.1933, 
íåùàñíèé âèïàäîê (òðàâìà 
÷åðåïà)
Êóðãàöüêà Íàä³ÿ Ïåòð³âíà, 1, 
ðîá³òí., óêð., 31.12.1932, ê³ð
Êóðãàöüêèé Âîëîäèìèð 
Ïåòðîâè÷, 4, ðîá³òí., óêð., 
25.12.1932, ê³ð
Êóðäàìà Òåòÿíà íå âêàç., 1 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 22.07.1933, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Êóðäåíêîâ Âàñèëü ²âàíîâè÷, 
34, ðîá³òí., ðîñ., 30.07.1933, 
çàãàëüíèé óäàð

Êóðåëåõ Ìàð³ÿ íå âêàç., 3 
òèæ., ðîá³òí., óêð., 11.04.1933, 
âðîäæåíà êâîë³ñòü
Êóðèëåíêî Ìèõàéëî 
Ãðèãîðîâè÷, 65, ðîá³òí., óêð., 
13.04.1933, ñòàð³ñòü
Êóð³ïêà Òà¿ñà Îðåñò³âíà, 30, 
ðîá³òí., óêð., 05.06.1933, íåðîçá.
Êóðèøîâà Ãàííà Ìèõàéë³âíà, 
80, íà óòðèì., ðîñ., 09.05.1933, 
õðîí³÷íèé ãàñòðèò, ïàðàë³÷ ïðàâî¿ 
ê³íö³âêè
Êóðèë³íà Íàòàëêà Äàíèë³âíà, 
27, íà óòðèì., ðîñ., 28.05.1932, 
ï³ñëÿïîëîãîâà ëèõîìàíêà
Êóðèëîâ Ìèõàéëî íå âêàç., 20, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 26.05.1933, 
âèñèïíèé òèô
Êóð³ííèé Â³êòîð Þõèìîâè÷, 8, 
ðîá³òí., ðîñ., 12.08.1932, åíòåðèò
Êóð³ííà Ëþäìèëà Ïåòð³âíà, 
10 ì., ðîá³òí., óêð., 20.11.1932, 
áðîíõîïíåâìîí³ÿ
Êóð³ïêà Â³òàë³é Âàñèëüîâè÷, 
4 ì., ðîá³òí., óêð., 02.10.1932, íå 
âêàç.
Êóð³ïêà ²âàí Ïðîêîïîâè÷, 
32, ñëóæá., óêð., 19.09.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êóð³ïêà ²ëüêî Âàñèëüîâè÷, 2, 
ðîá³òí., óêð., 03.07.1932, ìåí³íã³ò
Êóð³ñ Ñòåïàí ²âàíîâè÷, 48, 
â’ÿçåíü, íå âêàç., 15.03.1933, 
õðîí³÷íèé áðîíõ³ò
Êóðêîâ Îëåêñàíäð 
Îëåêñàíäðîâè÷, 8, ðîá³òí., óêð., 
17.06.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êóðëÿí Ìàð³ÿ Ôîò³¿âíà, 56, 
ðîá³òí., óêð., 09.08.1933, ðàê 
äâàíàäöÿòèïåðñíî¿ êèøêè
Êóðìàí Îëåêñà 
Âîëîäèìèðîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
12.07.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êóðíîñà(?) Â³òàë³é ²âàíîâè÷, 
3, ðîá³òí., ðîñ., 19.04.1932, 
òóáåðêóëüîç
Êóðîâ ßê³â Ìàðêîâè÷, 18, 
â’ÿçåíü, óêð., 18.01.1933, ãîñòðèé 
ì³îêàðäèò òà òóáåðêóëüîç 
Êóðî¿äîâà Ñîô³ÿ ªâãðàô³âíà, 
60, íà óòðèì., óêð., 12.10.1932, 
ãàíãðåíà ëåãåí³â
Êóðîïÿòíèê Ìàðôà Ñîôðîí³âíà, 
42, ðîá³òí., óêð., 13.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êóðñüêèé Ôåä³ð íå âêàç., 4, íå 
âêàç., íå âêàç., 25.06.1933, ê³ð
Êóðüÿòà Âàëåíòèíà Ìèõàéë³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 04.10.1933, 
ïðîíîñ, áëþâàííÿ
Êóñòîâàÿ ªëèçàâåòà íå âêàç., 
1 ì., íå âêàç., íå âêàç., 09.09.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü

Êóòàêîâ Ïèëèï ßêîâè÷, 62, 
ðîá³òí., óêð., 10.07.1933, ñëàáê³ñòü 
ñåðöåâîãî ì'ÿçó
Êóòåïîâà Ãîðèíà Ïàâë³âíà, 
69, ðîá³òí., ðîñ., 27.07.1933, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Êóòèãöåâ Îëåêñàíäð 
Ôåäîðîâè÷, 3, ðîá³òí., íå âêàç., 
24.11.1933, ãåìîðî¿äàëüíèé 
åíòåðîêîë³ò
Êóòèê Ìàéÿ Àíòîí³âíà, 1, ðîá³òí., 
óêð., 02.12.1932, òîêñè÷íèé êîë³ò
Êóòèðüîâà Ìàðèíà Àíäð³¿âíà, 
76, ïåíñ³îí., ðîñ., 19.01.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Êóòîâà Ãàííà Àíòîí³âíà, 
9 ì., ðîá³òí., óêð., 22.12.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Êóòîâà Í³íà Àíòîí³âíà, 1, ðîá³òí., 
óêð., 07.09.1932, êàòàð êèøîê
Êóòîâè÷ Ë³ä³ÿ ²âàí³âíà, 2, ðîá³òí., 
ðîñ., 30.09.1933, ïíåâìîí³ÿ
Êóõàð Ç³íüêî ßêîâè÷, 25, â’ÿçåíü, 
óêð., 01.02.1933, ïîðîê ³ ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Êóõàð÷óê Ïåòðî ²âàíîâè÷, 3, 
ñëóæá., óêð., 17.06.1932, ê³ð, 
ñêàðëàòèíà
Êóö Òàìàðà Ìèõàéë³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 05.07.1932, 
âèñíàæåííÿ
Êóöåâîë Ãàâðèëî ²âàíîâè÷, 
85, íå âêàç., óêð., 05.06.1932, 
ñòàð³ñòü
Êóöåâîë ²âàí Ãàâðèëîâè÷, 
34, ðîá³òí., óêð., 29.06.1932, 
òóáåðêóëüîç
Êóöåíêî ²âàí Ïåòðîâè÷, 55, 
ñëóæá., óêð., 22.10.1933, íåùàñíèé 
âèïàäîê (òðàâìà ÷åðåïà)
Êóöåíêî Ë³ä³ÿ Äàâèä³âíà, 
12, ðîá³òí., óêð., 26.05.1932, 
òóáåðêóëüîç
Êóöåíêî Ìàéÿ íå âêàç., 3 òèæ., 
íå âêàç., íå âêàç., 30.05.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Êóöåíêî Íàä³ÿ ²âàí³âíà, 85, íà 
óòðèì., óêð., 11.08.1933, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Êó÷à Îëåíà ²âàí³âíà, 34, 
íà óòðèì., óêð., 04.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êó÷àêîâ Àíäð³é Àíäð³éîâè÷, 
31, ñëóæá., óêð., 20.11.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êó÷åð Âàñèëü Ïàâëîâè÷, 67, íà 
óòðèì., óêð., 10.07.1933, ñòàð³ñòü
Êó÷åðåíêî Àôàíàñ³é 
Ñåðã³éîâè÷, 44, â’ÿçåíü, óêð., 
25.03.1933, ì³îêàðäèò
Êó÷åðåíêî Âàñèëèíà Ïàâë³âíà, 
54, áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 
16.04.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
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Êó÷åðåíêî Âàñèëü Ôåäîðîâè÷, 
2 ì., ðîá³òí., óêð., 08.02.1932, 
íåâ³äîìà
Êó÷åðåíêî Ãàííà ²âàí³âíà, 
5 ì., ðîá³òí., óêð., 04.04.1932, 
íåâ³äîìà
Êó÷åðåíêî ²âàí ²âàíîâè÷, 38, 
â’ÿçåíü, óêð., 13.05.1933, çàíåïàä 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Êó÷åðåíêî Äìèòðî Ôåäîðîâè÷, 
6, ðîá³òí., óêð., 08.02.1932, 
íåâ³äîìà
Êó÷åðåíêî Îðèøêà íå âêàç., 27, 
áåçðîá³òí., íå âêàç., 24.08.1933, 
êðèâàâèé êîë³ò
Êó÷åðåíêî Ïðîêîï³é Éîñèïîâè÷, 
56, ðîá³òí., óêð., 09.01.1932, 
ñòàð³ñòü
Êó÷åðåíêî ßâäîõà Ðàäèâîí³âíà, 
24, ðîá³òí., óêð., 31.05.1933, 
âèñèïíèé òèô
Êó÷åðîâ Âàñèëü íå âêàç., 4, 
íå âêàç., íå âêàç., 28.05.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Êó÷åðîâ Êîñòÿíòèí ²âàíîâè÷, 
32, ñëóæá., óêð., 15.12.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êó÷åðîâ Ìèêîëà Îëåêñ³éîâè÷, 
45, ðîá³òí., ðîñ., 27.09.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êó÷åðîâ Ìèõàéëî íå âêàç., 40, 
áåçðîá³òí., ðîñ., 18.06.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Êó÷åðîâ Þð³é ²âàíîâè÷, 3, 
ðîá³òí., óêð., 29.06.1933, ê³ð
Êó÷åðþê Âàñèëü íå âêàç., 2, íå 
âêàç., íå âêàç., 24.05.1933, ê³ð, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êó÷åðÿâèé Ïåòðî Ôåäîðîâè÷, 
42, ðîá³òí., óêð., 24.03.1933, 
çàíåïàä ñåðöÿ
Êó÷ê³íà Ïàðàñêà Ïàâë³âíà, 
69, ñëóæá., ðîñ., 05.10.1933, 
äåêîìïðåñ³éíèé ì³îêàðäèò
Êó÷êîâ Ôåä³ð Àíäð³éîâè÷, 29, 
ðîá³òí., óêð., 13.08.1933, àíã³íà
Êó÷ìåíêî Íàñòÿ Àíäð³¿âíà, 
3 ì., ðîá³òí., óêð., 28.02.1933, 
äèñïåïñ³ÿ
Êó÷ìåíêî Îëüãà Àíäð³¿âíà, 2, 
ðîá³òí., óêð., 10.04.1933, çàíåïàä 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Êóøàêîâ ªâäîêèì Íåñòîðîâè÷, 
55, ðîá³òí., ðîñ., 24.04.1933, 
çàíåïàä ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Êóøíàðåíêî Ñèä³ð 
ªï³ôàíîâè÷, 48, ðîá³òí., óêð., 
08.12.1933, íåùàñíèé âèïàäîê 
(óðàæåííÿ) 
Êóøíàðüîâà Òàìàðà Êóçüì³âíà, 
6 ì., ñëóæá., ïîë., 20.06.1932, 
øëóíêîâî-êèøêîâà 
³íòîêñèêàö³ÿ

Êóøíåðåíêî Ðà¿ñà Ôåäîð³âíà, 
9 ì., ðîá³òí., óêð., 20.11.1933, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Êóøíåð÷óê Âîëîäèìèð 
Ïåòðîâè÷, 2, ðîá³òí., óêð., 
06.05.1933, çàïàëåííÿ ì³çê³â
Êóøíèðü ²âàí Ïåòðîâè÷, 50, 
êóñòàð, ðîñ., 25.01.1933, ïåðåëîì 
÷åðåïà
Êóøí³ð ßâäîõà Ôåäîð³âíà, 
80, íà óòðèì., ðîñ., 02.11.1932, 
ì³îêàðäèò, ñòàð³ñòü
Êóù Àíòîí Ëóêè÷, 22, â’ÿçåíü, 
óêð., 10.08.1933, çàãàëüíå 
âèñíàæåííÿ
Êóù Ë³ä³ÿ Ëóê'ÿí³âíà, 9, ñëóæá., 
óêð., 03.08.1932, ñêàðëàòèíà
Êóù Ìèêîëà Îëåêñàíäðîâè÷, 
22, â’ÿçåíü, óêð., 20.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Êóùåâ Àíäð³é Ñòåïàíîâè÷, 33, 
ðîá³òí., óêð., 13.10.1933, óäàð 
åëåêòðè÷íèì ñòðóìîì
Êóùåíêî Àíòîí³íà Ôåäîñ³¿âíà, 
10 ì., ðîá³òí., ðîñ., 28.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Êóùåíêî Ç³íà¿äà ²âàí³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 20.09.1932, 
åíòåðîêîë³ò
Êóùåíêî Íèêèôîð 
Ñåâàñòÿíîâè÷, 49, ðîá³òí., óêð., 
09.03.1933, çàíåïàä ñåðöåâî¿ 
ä³ÿëüíîñò³
Êóùîâ Âîëîäèìèð íå âêàç., 
1 ì., íå âêàç., óêð., 14.04.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ëàáóíåöü Íàòàë³ÿ Ãðèãîð³âíà, 
39, ðîá³òí., óêð., 22.04.1933, íå 
âêàç.
Ëàâðåíòüºâ ²âàí Íèêèôîðîâè÷, 
íå âêàç., íå âêàç., ðîñ., 23.12.1931, 
ìåðòâîíàðîäæåíèé
Ëàâðåíòüºâà Íàä³ÿ 
Íèêèôîð³âíà, 7, ñëóæá., íå âêàç., 
15.07.1933, çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ëàâðåíòüºâ Êîñòÿíòèí 
Íèêîíîâè÷, 1, ñëóæá., ðîñ., 
25.09.1932, çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ëàâðèê Òåòÿíà Ñòåïàí³âíà, 18, 
ðîá³òí., óêð., 05.09.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Ëàâðèê Ãàëèíà íå âêàç., 2, 
íå âêàç., íå âêàç., 10.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëàâðîâ ßê³â Îëåêñ³éîâè÷, 
65, ðîá³òí., ðîñ., 09.06.1933, 
âèñèïíèé òèô
Ëàâðóñü Íàä³ÿ Ãàâðèë³âíà, 
7 ì., ðîá³òí., óêð., 24.02.1933, 
çàõâîðþâàííÿ êèøå÷íèêà
Ëàâóìòîí ¯âãà ßí³âíà, 1, ðîá³òí., 
óêð., 15.07.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â

Ëàãçä³í ßí Àäàìîâè÷, 66, 
ðîá³òí., í³ì., 16.03.1933, ñòàð³ñòü
Ëàãîäà Êëàâä³ÿ Àðòåì³âíà, 
6 ì., ðîá³òí., óêð., 09.10.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Ëàãîäà Íàòàë³ÿ ²ëë³âíà, 29, 
ðîá³òí., óêð., 04.06.1933, òèô, 
çàïàëåííÿ ñåðåäíüîãî âóõà 
Ëàãîäà ßê³â ªôðåìîâè÷, 65, 
ðîá³òí., óêð., 05.07.1933, ïðîíîñ ³ 
íàáðÿê í³ã
Ëàäíþê Ãàííà Òèìîô³¿âíà, 
9 ì., ðîá³òí., óêð., 30.01.1933, 
áðîíõîïíåâìîí³ÿ
Ëàçàðåíêî Âîëîäèìèð 
²âàíîâè÷, 8 ì., ðîá³òí., óêð., 
21.07.1933, êàòàð êèøîê
Ëàçàðåíêî ²âàí Àíäð., 46, ðîá³òí., 
óêð., 16.02.1932, ïîâ³øåííÿ
Ëàçàðåíêî ²âàí Êîñòÿíòèíîâè÷, 
40, ðîá³òí., óêð., 07.07.1933, 
äèñòðîô³ÿ
Ëàçàðåíêî Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷, 
3, äîìîãîñï., óêð., 19.07.1933, 
ãîñòðå íåäîêð³â'ÿ
Ëàçàðåíêî Ïàëàæêà Îëåêñ³¿âíà, 
58, ðîá³òí., óêð., 04.07.1933, 
ïîðóøåííÿ îáì³íó ðå÷îâèí
Ëàçàðîê Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 
22, ñåëÿíêà, óêð., 02.08.1933, 
äîïîëîãîâà åêëàìïñ³ÿ 
Ëàçàð Àáðàì ²çðà¿ëüîâè÷, 66, 
íà óòðèì., ºâð., 17.09.1932, ðàê 
øëóíêà
Ëàçåáíèé Âîëîäèìèð 
Ïàíàñîâè÷, 6 ì., ðîá³òí., óêð., 
13.06.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëàçóðåíêî Í³íà ßê³âíà, 22, 
íå âêàç., óêð., 24.07.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ëàçüêî ²âàí ßâòóõîâè÷, 
3, ðîá³òí., óêð., 29.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëàë³õ³í Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷, 
44, ðîá³òí., óêð., 30.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Ëàìàíîâ Îëåêñ³é Àôåõîâè÷, 
48, ðîá³òí., ðîñ., 16.07.1933, 
ïåðåðîäæåííÿ ñåðöåâîãî ì'ÿçó
Ëàíãåìàí ªëèçàâåòà Ãåíð³õ³âíà, 
52, íå âêàç., í³ì., 02.04.1932, 
âîäÿíêà
Ëàíäç³ºíêî Ñåìåí ßêîâè÷, 
37, â’ÿçåíü, óêð., 03.07.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ëàíê Êàòåðèíà ßê³âíà, 66, íà 
óòðèì., ðîñ., 21.10.1932, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Ëàíîâàÿ Ìàð³ÿ íå âêàç., 3, íå 
âêàç., íå âêàç., 02.07.1933, ê³ð
Ëàíñüêà Îêñàíà Âàñèë³âíà, 
6, ñåëÿíèí, óêð., 18.02.1933, 
äèñïåïñ³ÿ
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Ëàïà Â³ðà Òèõîí³âíà, 2, ðîá³òí., 
óêð., 10.09.1932, íåôðèò
Ëàïêî Òðîõèì ²âàíîâè÷, 29, 
ñåëÿíèí, â’ÿçåíü, óêð., 05.08.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ëàïòà Ìèêèòà Ãíàòîâè÷, 56, 
ðîá³òí., óêð., 16.03.1932, çàâîðîò 
êèøîê
Ëàïòèõ³íà Ãàëèíà Ïåòð³âíà, 
2, ðîá³òí., ðîñ., 06.10.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â ³ ïðîíîñ
Ëàïøèíà Ïð³ñüêà Âëàñ³âíà, 
45, íà óòðèì., ðîñ., 13.05.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ëàð³í Àôàíàñ³é Ãðèãîðîâè÷, 
59, ðîá³òí., óêð., 02.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëàð³íà Îëåêñàíäðà Ìèêîëà¿âíà, 
2 ì., ðîá³òí., ðîñ., 22.02.1932, 
íåâ³äîìà
Ëàð³îíîâà Ìîòðÿ Îëåêñ³¿âíà, 
68, íà óòðèì., ðîñ., 27.09.1932, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ëàð÷åíêî Äìèòðî Ôåäîðîâè÷, 
21, ñòóäåíò, óêð., 31.05.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ëàð÷åíêî Ìîòðÿ Ìèõàéë³âíà, 
21, ðîá³òí., óêð., 14.03.1932, 
çàð³çàíà ïî¿çäîì
Ëàñåíêî Ìàð³ÿ Ç³íîâ³¿âíà, 20, 
ðîá³òí., íå âêàç., 01.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ëàñêèí Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 14.10.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëàñíåöüêèé Òðîõèì 
Àôàíàñ³éîâè÷, 51, â’ÿçåíü, óêð., 
08.07.1933, ì³îêàðäèò
Ëàñòîâåöüêèé Ôåä³ð 
Àíòîíîâè÷, 49, ðîá³òí., óêð., 
27.02.1933, ïåðåîõîëîäæåííÿ 
ò³ëà
Ëàòèí³í ²âàí ²âàíîâè÷, 62, 
ðîá³òí., ðîñ., 14.02.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Ëàòèø Âîëîäèìèð Ïàíàñîâè÷, 
9, ðîá³òí., óêð., 14.06.1933, 
àâ³òàì³íîç
Ëàòèø Ãðèöüêî Ïàíàñîâè÷, 
10, ðîá³òí., óêð., 07.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ëàòèø Äìèòðî Ìèêîëàéîâè÷, 
23, ðîá³òí., óêð., 19.06.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Ëàòèø Äìèòðî íå âêàç., 20, 
ðîá³òí., íå âêàç., 19.06.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ëàòèø Ñåðàôèìà Ìèõàéë³âíà, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 08.06.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Ëàòèøåâ ²âàí Ìàðêîâè÷, 73, 
³íâàë³ä, ðîñ., 13.12.1932, ðàê 
øëóíêà òà êèøîê

Ëàóáø Âàëåð³é Âàñèëüîâè÷, 3, 
ðîá³òí., í³ì., 27.09.1932, îòðóºííÿ 
øëóíêà
Ëàóáø Â³êòîð Âàñèëüîâè÷, 
1, ðîá³òí., í³ì., 14.10.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëàõìàòîâà Ïð³ñüêà Ãðèãîð³âíà, 
55, ñëóæá., óêð., 25.10.1933, 
ñàðêîìà ñòåãíà, ñàðêîìà ëåãåí³â
Ëàõíî Âàëåíòèíà Òðîõèì³âíà, 
1, ñëóæá., óêð., 01.06.1932, ãîñòðà 
êèøêîâà ³íòîêñèêàö³ÿ
Ëàõíþê Ë³ä³ÿ Ìèõàéë³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 27.07.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ëàùåíêî ªôèì Êîíîíîâè÷, 
25, ðîá³òí., óêð., 21.05.1933, 
çàð³çàíèé ïîòÿãîì
Ëåáåäºâ Îëåêñàíäð Ïåòðîâè÷, 
33, ðîá³òí., ðîñ., 08.12.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ëåáåäºâ Ïàíàñ ²âàíîâè÷, 48, ðî-
á³òí., óêð., 13.12.1933, âèñèïíèé òèô
Ëåáåäºâ Ïåòðî íå âêàç., 10 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 27.05.1933, 
ãîñòðà ñåðöåâà ñëàáê³ñòü
Ëåáåäºâ Ñòàí³ñëàâ Äåíèñîâè÷, 
3 ì., ðîá³òí., ðîñ., 20.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëåáåäºâà Àãàô³ÿ íå âêàç., 2 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 09.06.1932, 
âèñíàæåííÿ
Ëåáåäºâà Êàòåðèíà íå âêàç., 
2 ì., íå âêàç., íå âêàç., 12.03.1933, 
êàòàð êèøîê
Ëåáåäåíêî Àííà ªôèì³âíà, 45, 
ðîá³òí., óêð., 06.05.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ëåáåäåíêî Ñåìåí íå âêàç., 
60, ðîá³òí., íå âêàç., 25.07.1933, 
ì³îêàðäèò, àðòåð³îñêëåðîç
Ëåáåäåíêî ßâäîõà 
Ñâåðåäîí³âíà, 74, ñëóæá., óêð., 
12.12.1933, âèñèïíèé òèô
Ëåáåäèíåöü Ïåòðî Ôåäîðîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 05.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëåáåäèíñüêà Ðàõ³ëü Õàéì³âíà, 
72, íå âêàç., ºâð., 20.06.1933, 
÷åðåâíèé òèô
Ëåá³äü Ïåòðî íå âêàç., 2, íå 
âêàç., íå âêàç., 05.08.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëåáåíêî Îìåëÿí Àíäð³éîâè÷, 
70, ðîá³òí., óêð., 28.06.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ëåá³äü Ïðîêîï³é Êàðïîâè÷, 50, 
ðîá³òí., óêð., 23.11.1932, òèô
Ëåâ Ìàðà ßê³âíà, 12, ðîá³òí., 
ºâð., 04.09.1933, íå âêàç.
Ëåâàíäîâñüêèé Ñòåôàí 
²âàíîâè÷, 21, ðîá³òí., óêð., 
15.05.1933, âáèòèé

Ëåâàíäîâñüêèé Âëàäèñëàâ 
Îëåêñàíäðîâè÷, 2 ì., ðîá³òí., 
óêð., 06.07.1932, ïåðèòîí³ò
Ëåâàí÷åíêî ²ëëÿ Ãðèãîðîâè÷, 
53, êóñòàð, óêð., 01.10.1933, êàòàð 
òîâñòîãî êèøå÷íèêà
Ë³âèé Àíäð³é Ïàâëîâè÷, 76, ðî-
á³òí., óêð., 11.09.1933, âèñíàæåííÿ
Ëåâèöüêèé Äìèòðî Çàõàðîâè÷, 
25, ðîá³òí., óêð., 01.12.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Ëåâ³í Ìîðäóõ Ìàéîðäîâè÷, 12, 
ðîá³òí., ºâð., 13.09.1932, âòîïèâñÿ 
(íåùàñíèé âèïàäîê)
Ëåâ³í Í³ñîí Àáðàìîâè÷, 40, ñëóæá., 
ºâð., 13.06.1933, âèñèïíèé òèô
Ëåâ³íà Ãàëèíà Àáðàì³âíà, 11, íà 
óòðèì., ºâð., 04.11.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Ëåâ³ò³íà Ãàííà Ìàðê³âíà, 83, 
ñëóæá., ºâð., 07.07.1933, ìàðàçì
Ëåâèöüêà Îëåíà Àëüôðåä³âíà, 
66, äîìîãîñï., óêð., 08.03.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ëåâêî Àëüîøà íå âêàç., 6 ì., íå 
âêàç., íå âêàç., 06.06.1933, ê³ð, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëåâêîâñüêèé Êàçèì³ð Ïåòðîâè÷, 
72, ñëóæá., óêð., 04.08.1933, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê ÷åðåç 
Ëåâ÷åíêî Âàëåíòèí Ïàâëîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 28.01.1933, 
íåùàñíèé âèïàäîê (îï³ê 3-ãî ñò.)
Ëåâ÷åíêî Âàëåíòèíà Âàñèë³âíà, 
20, ñëóæá., íå âêàç., 20.09.1933, 
òðîï³÷íà ìàëÿð³ÿ
Ëåâ÷åíêî Âàëåíòèíà Äàíèë³âíà, 
8 äí., ñëóæá., óêð., 22.09.1933, 
ñëàáê³ñòü ñåðöåâîãî ì'ÿçó
Ëåâ÷åíêî Âàñèëü íå âêàç., 
33, ðîá³òí., óêð., 16.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëåâ÷åíêî ²âàí Ñåìåíîâè÷, 47, 
ðîá³òí., óêð., 25.08.1933, çàâîðîò 
êèøîê
Ëåâ÷åíêî ²ãíàò Ëåîí³äîâè÷, 71, 
ðîá³òí., óêð., 03.05.1933, çàíåïàä 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ëåâ÷åíêî ²âàí Ïðîêîï³éîâè÷, 
68, íà óòðèì., óêð., 21.01.1933, 
ñòàð³ñòü
Ëåâ÷åíêî Êàòåðèíà Ïàâë³âíà, 4, 
ðîá³òí., óêð., 24.10.1933, ÷åðåâíèé 
òèô
Ëåâ÷åíêî Ë³ä³ÿ Ôåäîð³âíà, 7 ì., 
ñëóæá., óêð., 25.07.1933, ãîñòðå 
çàïàëåííÿ òîâñòî¿ êèøêè
Ëåâ÷åíêî Ëóêåð³ÿ Ëóê'ÿí³âíà, 
25, íå âêàç., óêð., 13.05.1933, 
äåêîìïåíñîâàíèé ïîðîê ñåðöÿ
Ëåâ÷åíêî Ëþäìèëà Àíäð³¿âíà, 
3 ì., ñëóæá., óêð., 20.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â òà î÷åðåâèíè



221

Ëåâ÷åíêî Ìèõàéëî Àíòîíîâè÷, 
62, ðîá³òí., óêð., 02.10.1933, 
ãîñòðèé êàòàð øëóíêà
Ëåâ÷åíêî Ìèõàéëî Ãîðä³éîâè÷, 
17, ðîá³òí., óêð., 17.10.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Ëåâ÷åíêî Íàòàëêà Ãîðä³¿âíà, 10, 
ðîá³òí., óêð., 19.10.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Ëåâ÷åíêî Íåñòîð ²âàíîâè÷, 37, 
ñåëÿíèí, â’ÿçåíü, óêð., 27.07.1933, 
âèñíàæåííÿ, ïîðîê ñåðöÿ
Ëåâ÷åíêî Îëüãà íå âêàç., 3, 
íå âêàç., íå âêàç., 23.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ëåâ÷åíêî Þð³é Òèìîô³éîâè÷, 
7 ì., ðîá³òí., óêð., 25.08.1933, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Ëåâ÷èíà Âàëåíòèíà Ñåìåí³âíà, 
6 ì., ñëóæá., ðîñ., 09.08.1932, 
ïîðóøåííÿ îáì³íó ðå÷îâèí
Ëåâ÷óê Àíòîí³íà Ãðèãîð³âíà, 
1, ðîá³òí., á³ëîð., 06.12.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ëåâøèíñüêèé Áîðèñ 
Àíäð³éîâè÷, 2, ðîá³òí., óêð., 
14.11.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëåãà Âàñèëü ²âàíîâè÷, 50, 
ðîá³òí., óêð., 15.08.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ëåãåçà Ñåðàôèìà Ñòåïàí³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 24.06.1933, 
ãåìîðî¿äàëüíèé êîë³ò
Ëåãåçà ßê³â ²âàíîâè÷, 67, 
íà óòðèì., óêð., 12.02.1933, 
ì³îêàðäèò
Ëåãåíüêèé Ãðèöüêî Ãàâðèëîâè÷, 
26, ðîá³òí., óêð., 27.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëåæåíêî Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 
2, ðîá³òí., óêð., 04.04.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê, ê³ð
Ëåæåíêî Îëåêñ³é ²âàíîâè÷, 
38, ðîá³òí., óêð., 16.08.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ëåæåíêî Ïàðàñêà Àíäð³¿âíà, 68, 
íà óòðèì., ðîñ., 06.12.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ëåéáåíçîí Ñàâà íå âêàç., 2 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 27.02.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ëåéáîâè÷ Ãàííà Ìóñ³¿âíà, 46, 
äîìîãîñï., ºâð., 10.12.1933, 
âèñèïíèé òèô
Ëåéçåðçîí Ëàçàð ²ñàêîâè÷, 
72, ðîá³òí., ºâð., 16.03.1933, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Ëåéêî Äàð’ÿ Ôîì³âíà, 42, 
ðîá³òí., óêð., 03.10.1933, öèðîç 
ïå÷³íêè
Ëåéêî Æàííà Àðòåì³âíà, 
10 ì., ñëóæá., óêð., 01.05.1932, 
åíòåðîêîë³ò

Ëåéêî ²âàí Ïðîêîï³éîâè÷, 
20, ñåëÿíèí, óêð., 23.08.1933, 
çàãàëüíå âèñíàæåííÿ 
Ëåéñ Ðåâì³ðà Â³êòîð³âíà, 
1, ñëóæá., óêð., 03.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëåêàðºâ Äìèòðî Ìèõàéëîâè÷, 
24, â’ÿçåíü, ðîñ., 13.11.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ëåëå¿ö Ïðîòàñ ªâäîêèìîâè÷, 
70, ðîá³òí., óêð., 02.06.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ëåëåêî Îëåêñàíäð Ñòåïàíîâè÷, 
22, ñëóæá., óêð., 10.07.1932, 
âòîïëåííÿ (íåùàñíèé âèïàäîê)
Ëåëèêîâ Ìèêîëà Éîñèôîâè÷, 
40, ðîá³òí., óêð., 12.07.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ëåëè÷åíêî Íàòàë³ÿ Ïèëèï³âíà, 
4, ðîá³òí., óêð., 10.01.1933, ê³ð
Ëåì³ê Ìèõàéëî Éîñèïîâè÷, 9, 
ðîá³òí., óêð., 07.08.1932, âòîïèâñÿ
Ëåì³øåâà Íàä³ÿ ²âàí³âíà, 
4 ì., íå âêàç., ðîñ., 14.04.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Ëåíèâåíêî ²âàí Çîñèìîâè÷, 
7 ì., ðîá³òí., óêð., 05.11.1932, 
ïðîíîñ
Ëåíèöüêèé Òèõîí Ìèêèòîâè÷, 
28, â’ÿçåíü, óêð., 01.07.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ëåíèøàéêî Ñåìåí íå âêàç., 
5, íå âêàç., íå âêàç., 05.10.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ëåíê³íà Ìàð³ÿ íå âêàç., 6 ì., íå 
âêàç., íå âêàç., 27.06.1933, ê³ð
Ëåíñüêà Óëÿíà Îìåëÿí³âíà, 
38, íà óòðèì., óêð., 21.03.1933, 
åíòåðèò
Ëåíñüêèé Äìèòðî íå âêàç., 7 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 13.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ëåíñüêèé ²ãîð íå âêàç., 2 òèæ., 
íå âêàç., íå âêàç., 01.07.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ëåíþê Ìåôîä³é Ëóêè÷, 
28, ðîá³òí., óêð., 15.05.1932, 
ìàñòî¿äèò
Ëåîíîâ Â³êòîð Îëåêñ., 1, ðîá³òí., 
óêð., 16.06.1932, íå âêàç.
Ëåîíîâ Äìèòðî ²ãíàòîâè÷, 
42, ðîá³òí., ðîñ., 11.05.1933, 
âáèòèé
Ëåîíîâ ²âàí Êîñòÿíòèíîâè÷, 53, 
äîìîãîñï., óêð., 24.03.1932, íå 
âêàç.
Ëåîíîâà Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, 7, 
ðîá³òí., óêð., 28.04.1933, òèô
Ëåïåòèõ³í Àíòîí íå âêàç., 1, 
íà óòðèì., íå âêàç., 04.12.1932, 
ðîçëàä õàð÷óâàííÿ
Ëåïï ªëèçàâåòà ßê³âíà, 69, íå 
âêàç., í³ì., 11.02.1933, âîäÿíêà

Ë³ñíè÷èé ²âàí Ïàâëîâè÷, 1, 
ðîá³òí., óêð., 10.07.1933, ê³ð
Ë³ñîâèê Ðà¿ñà Àíòîí³âíà, 
2, ðîá³òí., óêð., 27.07.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëåòèíñüêèé Âîëîäèìèð 
²çðà¿ëüîâè÷, 42, íå âêàç., ºâð., 
01.06.1932, çàð³çàíèé ïîòÿãîì
Ëåò³í Êóçüìà Îìåëÿíîâè÷, 59, 
ðîá³òí., óêð., 13.08.1933, ñòàðå÷à 
ñëàáê³ñòü
Ëåòóòà Îëåêñ³é Ïàâëîâè÷, 
18, ðîá³òí., óêð., 12.04.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ëåòó÷à Ëþäìèëà Ìèêîëà¿âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 15.08.1933, 
äèôòåð³ÿ
Ëåöåíîê Â³ðà Çàõàð³âíà, 45, 
ñëóæá., óêð., 09.07.1932, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Ëåøåíêî Ñåìåí Îíèñèìîâè÷, 
72, ðîá³òí., óêð., 03.06.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ëåùåíêî Ãðèöüêî ²âàíîâè÷, 
13, ðîá³òí., óêð., 05.06.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ëåùåíêî Ëóêà Íàçàðîâè÷, 
67, ðîá³òí., óêð., 11.10.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëåùåíêî Îëüãà Ñàâåë³¿âíà, 22, 
ðîá³òí., óêð., 02.07.1932, ïóõëèíà 
ìîçêó
Ëåùèíñüêèé Ôðàíö ²âàíîâè÷, 
35, â’ÿçåíü, ïîëÿê, 28.07.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ëåùóê ²âàí ²âàíîâè÷, 37, â’ÿçåíü, 
íå âêàç., 14.04.1933, åíòåðîêîë³ò
Ëèá³í ßê³â Ñðîëüºâè÷, 4, 
ðîá³òí., ºâð., 19.08.1933, êèøêîâà 
³íòîêñèêàö³ÿ
Ë³âàíîâè÷ Íàä³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 2, 
ðîá³òí., óêð., 12.04.1933,  
áðîíõ³ò
Ë³âøèö Ãàëèíà Ìàðê³âíà, 29, 
ñëóæá., ºâð., 22.08.1933, òèô
Ë³âøèö Õàíîí Ñàì³éëîâè÷, 74, 
ñëóæá., ºâð., 19.07.1933, ãîñòðå 
çàïàëåííÿ êèøîê
Ë³îíîâ ²âàí Âàñèëüîâè÷, 
2, ðîá³òí., óêð., 26.04.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ëèçåáíèê Ëþáîâ Ëåéá³âíà, 65, 
ðîá³òí., óêð., 09.02.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ëèçåíêî Ïåòðî íå âêàç., 8 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 28.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëèëè÷åíêîâà Ðîçà Çàõàð³âíà, 
7 ì., ðîá³òí., óêð., 23.06.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ëèìàð Äàíèëî Ç³íîâ³éîâè÷, 19, 
ðîá³òí., óêð., 29.11.1932, ÷åðåâíèé 
òèô, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
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Ëèìàð Â³êòîð Ìèõàéëîâè÷, 
11 ì., ðîá³òí., óêð., 25.06.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ëèìîí÷åíêî ªôèì 
Òåðåíò³éîâè÷, 45, ðîá³òí., óêð., 
07.07.1933, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ëèíèêîâ Ñåìåí Ìîéñåéîâè÷, 
47, â’ÿçåíü, óêð., 09.06.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ëèí÷åâñüêà Í³íà Â³êòîð³âíà, 
10 ì., íå âêàç., óêð., 04.02.1932, 
ê³ð
Ëèïà ªôðåì Òèìîô³éîâè÷, 
46, ðîá³òí., óêð., 06.06.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ëèïà Åäóàðä íå âêàç., 7 ì., 
ðîá³òí., óêð., 28.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëèïàðòîâè÷ Àëüá³íà 
Åäóàðä³âíà, 10 ì., ñëóæá., ïîë., 
18.04.1933, ê³ð
Ëèñàê Àíàñòàñ³ÿ ªâäîêèì³âíà, 
1, â³éñüêîâîñëóæá., óêð., 
19.03.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëèñàê Âîëîäèìèð Éîñèïîâè÷, 
21, â’ÿçåíü, óêð., 09.02.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Ëèñàê Îìåëÿí ²âàíîâè÷, 52, 
ðîá³òí., óêð., 18.08.1932, ðàê 
øëóíêà
Ëèñàêîâ ªãîð Âàðëàìîâè÷, 26, 
ðîá³òí., óêð., 16.07.1932, ãîñòðå 
çàïàëåííÿ
Ëèñà÷ Ãàííà ßê³âíà, 8, ñëóæá., 
óêð., 28.09.1933, àâ³òàì³íîç
Ëèñà Ë³ä³ÿ Ïàíòåëåéìîí³âíà, 7, 
ðîá³òí., óêð., 13.11.1932, òèô
Ëèñåíêî Àíàòîë³é íå âêàç., 27, 
ñëóæá., óêð., 10.02.1933, òóáåðêóëüîç
Ëèñåíêî Àíòîí íå âêàç., 70, 
ñåëÿíèí, íå âêàç., 03.07.1933, 
ôëåãìîíà ñòåãíà
Ëèñåíêî Àðõèï Âàñèëüîâè÷, 
39, ðîá³òí., ðîñ., 19.01.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ëèñåíêî Â³ðà Íèêèôîð³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 23.07.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ëèñåíêî Âîëîäèìèð 
Äàíèëîâè÷, 10 ì., ñëóæá., óêð., 
04.06.1932, êèøêîâà ³íòîêñèêàö³ÿ
Ëèñåíêî Âîëîäèìèð 
Ìèêîëàéîâè÷, 6 ì., ðîá³òí., óêð., 
28.04.1932, çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ëèñåíêî Ãåðàñèì ²âàíîâè÷, 57, 
ðîá³òí., óêð., 04.05.1933, êðóïîçíå 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëèñåíêî Ãðèãîð³é Ãðèãîðîâè÷, 
6 ì., ðîá³òí., óêð., 19.10.1933, 
äèôòåð³ÿ
Ëèñåíêî ²âàí Ìèêîëàéîâè÷, 
21, â’ÿçåíü, óêð., 21.03.1933, 
âèñíàæåííÿ

Ëèñåíêî ²ñàé Ìàðê³ÿíîâè÷, 53, 
â’ÿçåíü, óêð., 04.03.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ, âèñíàæåííÿ
Ëèñåíêî Ë³ä³ÿ Ãðèãîð³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 23.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëèñåíêî Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 70, íà 
óòðèì., óêð., 29.10.1933, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Ëèñåíêî Ìèõàéëî Ïåòðîâè÷, 4, 
ðîá³òí., óêð., 07.07.1932, ïóõëèíà 
íèðîê
Ëèñåíêî Îêñàíà ªï³ôàí³âíà, 18, 
ðîá³òí., óêð., 14.12.1933, ÷åðåâíèé 
òèô
Ëèñåíêî Îëåêñàíäð 
Ìèõàéëîâè÷, 4, íå âêàç., óêð., 
14.05.1932, ñêàðëàòèíà
Ëèñåííà Ëþáîâ íå âêàç., 7 ì., 
ðîá³òí., óêð., 08.12.1933, æèòòºâà 
ñëàáê³ñòü
Ëèñèëîâà Îëåíà íå âêàç., 2, íå 
âêàç., íå âêàç., 27.06.1933, ê³ð
Ëèñèöÿ Êàë³ñòðàò Ôåäîðîâè÷, 
40, ïåíñ³îí., óêð., 20.04.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ëèñèêîâ ²ãîð Ñåðã³éîâè÷, 1, 
ñëóæá., óêð., 03.09.1933, åíòåðîêîë³ò
Ëèñêîâ Àíäð³é Ìèõàéëîâè÷, 34, 
ðîá³òí., ðîñ., 07.05.1933, çàãàëüíå 
âèñíàæåííÿ
Ëèñîâ Äàíèëî Ëàçàðîâè÷, 
40, ðîá³òí., óêð., 11.04.1933, 
äåêîìïåíñîâàíèé ì³îêàðäèò
Ëèñîêîíü Íàñòÿ Àðõèï³âíà, 
43, äîìîãîñï., óêð., 17.02.1932, 
ñåðöåâà ñëàáê³ñòü
Ëèñòðàòåíêî Äàíèëî 
Ìèõàéëîâè÷, 32, ðîá³òí., ðîñ., 
16.12.1933, òèô
Ëèòâèí Ñîô³ÿ Àôàíàñ³¿âíà, 6, 
ðîá³òí., óêð., 14.11.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Ëèòâèíåíêî Àâêñåíò³é 
Àáðàìîâè÷, 70, íå âêàç., óêð., 
30.07.1932, ñòàð³ñòü
Ëèòâèíåíêî ²âàí Ìàêàðîâè÷, 1, 
ðîá³òí., óêð., 11.06.1933, äèôòåð³ÿ
Ëèòâèíåíêî Ë³ä³ÿ Øàðèï³âíà, 
10 ì., ðîá³òí., òàòàð., 14.07.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ëèòâèíåíêî Îëåêñàíäð ßêîâè÷, 
1 ì., ðîá³òí., óêð., 23.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëèòâèíåíêî Òåòÿíà 
Âîëîäèìèð³âíà, 1, ðîá³òí., óêð., 
24.11.1933, çàïàëåííÿ êèøîê
Ëèòâèíåíêî Þõèì Ïåòðîâè÷, 33, 
â’ÿçåíü, óêð., 28.03.1933, çàãàëüíå 
âèñíàæåííÿ
Ëèòó÷èé Ñåìåí Ôåäîðîâè÷, 58, 
³íâàë³ä, óêð., 09.03.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ

Ëèõîâ³ä Âàëåíòèíà íå âêàç., 
1, ðîá³òí., ðîñ., 07.09.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ëèõîëà Âàëåíòèí Äìèòðîâè÷, 
2, ðîá³òí., óêð., 15.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëèõîëàò Í³íà Äìèòð³âíà, 10, 
äí., íå âêàç., óêð., 29.02.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ëèõîëåò Îëåêñàíäðà 
Äàíèë³âíà, 6 ì., ðîá³òí., óêð., 
28.06.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëèõóòà Ìèõàéëî Ãðèãîðîâè÷, 
3 ì., ðîá³òí., óêð., 24.08.1933, 
ïðîíîñ
Ëèøøèí Êîñòÿíòèí Ïèëèïîâè÷, 
1, íå âêàç., óêð., 16.09.1933, ê³ð
Ëèùàíîâñüêà Äàð’ÿ Ñòåïàí³âíà, 
42, ðîá³òí., óêð., 16.11.1933, 
çàâîðîò êèøîê
Ëèùèí Âàñèëü ²âàíîâè÷, 6, ðîá³òí., 
óêð., 24.02.1933, êðèâàâèé ïðîíîñ
Ë³áåðîâ Àíàòîë³é Çàõàðîâè÷, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 30.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ë³áêíåõò Êàðë íå âêàç., 1, íå 
âêàç., íå âêàç., 07.11.1933, ðîçëàä 
òðàâëåííÿ
Ë³âîíîâ ²âàí íå âêàç., 2 ì., íå 
âêàç., íå âêàç., 02.03.1933, êàòàð 
êèøîê
Ë³âøèöü Ëåéáà Çà(?), 87, íà 
óòðèì., ºâð., 25.12.1932, íå âêàç.
Ë³âøèöü ¯âãà Ìàðê³âíà, 
39, ðîá³òí., ºâð., 26.07.1933, 
çëîÿê³ñíå íîâîóòâîðåííÿ 
Ë³ãóíîâ Îëåêñàíäð Ãðèãîðîâè÷, 
8, íà óòðèì., ðîñ., 24.12.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Ë³ä³íñüêèé ßê³â Ìåºðîâè÷, 
56, êóñòàð, ºâð., 12.01.1933, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Ë³çóíîâà Ãàííà ²âàí³âíà, 6 ì., 
ðîá³òí., á³ëîð., 14.12.1933, ãîñòðå 
øëóíêîâî-êèøêîâå çàïàëåííÿ
Ë³ê÷åíêî Ïð³ñüêà Äàíèë³âíà, 
78, ðîá³òí., óêð., 14.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Ë³íåöüêèé Ïàâëî Ñîëîìîíîâè÷, 
68, ðîá³òí., ºâð., 25.11.1933, ðàê 
øëóíêà
Ë³í³ê Îñòàï Äåìèäîâè÷, 
48, â’ÿçåíü, óêð., 22.04.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ë³ííèê Àíàòîë³é íå âêàç., 6 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 30.06.1933, 
êàòàð êèøîê
Ë³ïëÿíñüêèé Âîëîäèìèð íå 
âêàç., 1 òèæ., íå âêàç., íå âêàç., 
03.08.1933, âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ë³ï÷åíêî Ìàð³ÿ Ïðîêîï³âíà, 
53, ðîá³òí., óêð., 26.09.1933, 
ïåëàãðà
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Ë³ñåöüêà Ë³ä³ÿ Ôåäîð³âíà, 
2 ì., ðîá³òí., óêð., 16.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ë³ñ³íà Íîíà Îëåêñàíäð³âíà, 
3 ì., ðîá³òí., ðîñ., 06.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ë³ñîâà Âàëåíòèíà ²ëüê³âíà, 1, 
ðîá³òí., óêð., 21.12.1932, ê³ð
Ë³ñîâà Ðà¿ñà íå âêàç., 2, 
ñëóæá., óêð., 23.05.1933, 
âèñíàæåííÿ, ê³ð
Ë³ñîâèé Ìèêîëà Ãðèãîðîâè÷, 
4 ì., ðîá³òí., óêð., 28.02.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ë³ñîâèé Îëåêñàíäð 
Îëåêñàíäðîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
11.09.1932, çàïàëåííÿ íèðîê
Ë³ñîâñüêèé Áîëèñëàâ íå âêàç., 
1 ì., íå âêàç., íå âêàç., 29.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ë³ñîêîíü ²âàí Âàðôîëîì³éîâè÷, 
18, â’ÿçåíü, óêð., 22.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ë³ñÿíñüêèé Àíàòîë³é 
Ôåäîðîâè÷, 4, ðîá³òí., óêð., 
01.12.1932, çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ë³ò³íñüêèé ²çðà¿ëü Àáðàìîâè÷, 
81, íà óòðèì., ºâð., 02.05.1933, 
íàáðÿê ëåãåí³â
Ë³òîâê³í Ñåìåí ²âàíîâè÷, 77, 
ñëóæá., ðîñ., 09.09.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöåâèõ ì'ÿç³â
Ë³òó÷íà Ç³íà¿äà Ôåäîð³âíà, 2, 
ðîá³òí., óêð., 19.09.1932, êàòàð 
êèøîê
Ë³õîí³í Ìèõàéëî 
Îëåêñàíäðîâè÷, 9 ì., ðîá³òí., 
ðîñ., 20.07.1933, ³íòîêñèêàö³ÿ
Ëèìàðåíêî Õàðëàìï 
Àíäð³éîâè÷, 30, ñåëÿíèí, óêð., 
06.10.1933, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ëèñèêîâ Ãåðàñèì íå âêàç., 
64, ñåëÿíèí, óêð., 15.06.1933, 
ì³îêàðäèò
Ëèòâèíåíêî Ìèêèòà 
Ñåâîñòÿíîâè÷, 53, ðîá³òí., óêð., 
20.09.1932, ãðóäíà æàáà
Ëèòâèíåíêî Àíòîí³íà 
Ñåìåí³âíà, 1, ðîá³òí., óêð., 
12.09.1933, êîë³ò
Ëèòâèíåíêî Îêñàíà 
Äèìèòð³âíà, 73, íà óòðèì., 
óêð., 17.04.1933, òóáåðêóëüîç 
ëåãåí³â
Ëèòâèíåíêî Îëåêñàíäð 
Äèìèòðîâè÷, 44, ðîá³òí., óêð., 
28.04.1933, òðîï³÷íà ìàëÿð³ÿ
Ëèòâèíåíêî Ïåòðî Ìèêèòîâè÷, 
68, íà óòðèì., óêð., 25.04.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ëèòâèíåíêî Õèìêà Ôîê³¿âíà, 
86, íà óòðèì., óêð., 06.12.1932, 
äåêîìïðåñ³éíèé ì³îêàðäèò

Ëèòâèíîâ Àíàòîë³é ²âàíîâè÷, 
2 òèæ., ðîá³òí., óêð., 15.04.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ëèòâèíîâ Äàíèëî Âàñèëüîâè÷, 
30, ñëóæá., óêð., 29.04.1933, 
âèñèïíèé òèô
Ëèòâèíîâà Âàëåíòèíà íå âêàç., 
1 ì., íå âêàç., íå âêàç., 20.02.1933, 
êàòàð êèøîê
Ëèòâèíîâà Ãàííà ²âàí³âíà, 
5 ì., ðîá³òí., óêð., 24.06.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ëèòâèíîâà Îëÿíà Ìàðê³âíà, 
84, ïåíñ³îí., óêð., 06.09.1932, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ëèòâèíîâà Òàìàðà ßê³âíà, 
11 ì., ðîá³òí., ðîñ., 14.04.1933, 
øëóíêîâî-êèøêîâà 
³íòîêñèêàö³ÿ
Ëèòîâ÷åíêî Ãðèöüêî ²âàíîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 19.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëèòîâ÷åíêî Òèõ³í Ëóêè÷, 
59, ðîá³òí., óêð., 10.12.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ëèõàðüîâ Ïàâëî Ïðîêîïîâè÷, 
23, â’ÿçåíü, ðîñ., 21.12.1932, 
åíòåðîêîë³ò
Ëèõîëàò Æàííà íå âêàç., 3 ì., 
ñëóæá., óêð., 16.03.1933, êàòàð 
êèøîê
Ë³õîòê³í ²âàí Òèìîô³éîâè÷, 
27, â’ÿçåíü, óêð., 27.12.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ëîáàíîâ Âàñèëü Òðîõèìîâè÷, 
60, ñëóæá., óêð., 01.10.1932, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Ëîáçåíêî Ñåðã³é Äàíèëîâè÷, 
18, ðîá³òí., óêð., 09.12.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ëîáè÷ Ïèëèï Àíäð³éîâè÷, 56, 
ñëóæá., óêð., 15.04.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ, òóáåðêóëüîç 
Ëîáîâ Äìèòðî Ëàâðåíò³éîâè÷, 
38, ðîá³òí., íå âêàç., 10.07.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ëîáîâà Îëåêñàíäðà 
Ñòåïàí³âíà, 4, ðîá³òí., ðîñ., 
09.08.1933, êîë³ò
Ëîáîâà Ðà¿ñà Ñòåïàí³âíà, 7 ì., 
ðîá³òí., ðîñ., 03.09.1933, ãîñòðå 
çàïàëåííÿ øëóíêà
Ëîáîâè÷ Òàìàðà Ñåìåí³âíà, 1, 
ðîá³òí., ðîñ., 04.08.1933, êîë³ò
Ëîáîäà ªâäîê³ÿ Ïèëèï³âíà, 55, 
ðîá³òí., óêð., 07.04.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ëîâãèíåíêî Ñîô³ÿ Ôåîäîñ³¿âíà, 
38, íà óòðèì., óêð., 12.09.1933, 
÷åðåâíèé òèô
Ëîâðóøêèí Îëåêñàíäð 
Êîðí³éîâè÷, 20, ñëóæá., ðîñ., 
12.10.1933, ðàíà ó ñåðö³

Ëîâñüêà Ìàð³ÿ Ñåìåí³âíà, 
67, íà óòðèì., óêð., 25.11.1933, 
îñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ëîãâèí Ìèðîí Ñåìåíîâè÷, 
48, ðîá³òí., óêð., 12.08.1933, 
puenmjnie
Ëîãâèíîâ ²âàí ²âàíîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 22.04.1933, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Ëîãâèíîâ Ìèõàéëî ²âàíîâè÷, 
3, ðîá³òí., óêð., 18.04.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ëîãâèíîâ Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 
12, ðîá³òí., óêð., 01.05.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ëîãâèí ²ëüêî Íåñòîðîâè÷, 30, 
ñåëÿíèí, â’ÿçåíü, óêð., 08.09.1933, 
çàïàëåííÿ òîâñòî¿ êèøêè, 
âîäÿíêà 
Ëîãâèíåíêî Òà¿ñ³ÿ Ñåìåí³âíà, 
19, ðîá³òí., óêð., 25.07.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ëîçä³í Åäóàðä (?), 4 ì., ñëóæá., 
ëàòèø, 24.12.1933, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Ëîçåíêî Ôåä³ð Ïèëèïîâè÷, 1, 
ðîá³òí., óêð., 04.07.1932, tBC
Ëîçîâà Ãàííà Ìàêàð³âíà, 2, 
â³éñüêîâîñëóæá., óêð., 17.11.1932, 
ïíåâìîí³ÿ
Ëîçîâèé Ëàçàð 
Âîëîäèìèðîâè÷, 53, ðîá³òí., 
óêð., 14.11.1933, ïîðîê ñåðöÿ
Ëîçîâèé Ñåðã³é íå âêàç., 2, 
íå âêàç., íå âêàç., 28.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ëîìèíêîâà Àííà Àâåð’ÿí³âíà, 
39, ðîá³òí., ðîñ., 26.05.1933, 
ñåðöåâà íåäîñòàòí³ñòü
Ëîíäîí Àðêàä³é íå âêàç., 10 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 21.05.1933, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Ëîíñüêèé Ïàíôèí ²âàíîâè÷, 
57, ðîá³òí., óêð., 18.08.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ëîñºâ Âîëîäèìèð Ñòåïàíîâè÷, 
7, ðîá³òí., íå âêàç., 02.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëîñºâà Ôåäîñ³ÿ Ñåðã³¿âíà, 
27, íà óòðèì., ðîñ., 28.08.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Ëîñºâà ßâäîõà Ïåòð³âíà, 
24, ðîá³òí., óêð., 27.01.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ëîñü Ìèõàéëî ²âàíîâè÷, 
65, ðîá³òí., óêð., 30.08.1933, 
ñàìîãóáñòâî (ïîâ³ñèâñÿ)
Ëîøàíîâ Ìèõàéëî ²âàíîâè÷, 
7 ì., ðîá³òí., ðîñ., 05.10.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ëóá³íåöü Àíäð³é ²ñàêîâè÷, 24, 
ñëóæá., óêð., 19.08.1932, ÷åðåâíèé 
òèô, çàïàëåííÿ ì³çê³â
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Ëóá÷åíêî Ðà¿ñà ²âàí³âíà, 18, 
ðîá³òí., óêð., 19.10.1933, âèñèïíèé 
òèô
Ëóãàíñüêà Äîìíà íå âêàç., 4, íå 
âêàç., íå âêàç., 12.04.1933, êàòàð 
êèøîê
Ëóã³íà Ìàðèíà Ïåòð³âíà, 84, íà 
óòðèì., óêð., 08.08.1933, äèçåíòåð³ÿ
Ëóãîâåíêî Ãàâðèëî Ñèäîðîâè÷, 
59, êóñòàð, óêð., 21.10.1933, 
ñåðöåâà íåäîñòàòí³ñòü
Ëóæåâèé Ìèõàéëî íå âêàç., 3, íå 
âêàç., íå âêàç., 04.06.1933, Morbilli
Ëóêàöüêà Ëþäìèëà Þõèì³âíà, 
9 ì., ñëóæá., ºâð., 20.08.1933, 
øëóíêîâî-êèøêîâå çàõâîðþâàííÿ
Ëóêàø Âîëîäèìèð 
Êîñòÿíòèíîâè÷, 2, ðîá³òí., óêð., 
02.06.1933, îï³ê
Ëóêàøåâ ²âàí íå âêàç., 1, ðîá³òí., 
óêð., 13.02.1933, âèñíàæåííÿ
Ëóêàøåâà Â³ðà Îëåêñàíäð³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 06.06.1932, 
äèôòåð³ÿ, åíòåðîêîë³ò
Ëóêàøîâà Ç³íà¿äà íå âêàç., 5 ì., 
ñèðîòà, íå âêàç., 20.04.1933, êàòàð 
êèøå÷íèêà
Ëóêèíà Êëàâä³ÿ Âàñèë³âíà, 19, 
ðîá³òí., óêð., 22.07.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Ëóêè÷ Íàä³ÿ Àíòîí³âíà, 1, ñëóæá., 
óêð., 12.06.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Ëóê³ÿí÷óê Êóïð³ÿí Ëóê’ÿíîâè÷, 
39, ðîá³òí., óêð., 24.03.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ëóê’ÿíåíêî Àíòîí³íà ²âàí³âíà, 
2 ì., ñëóæá., óêð., 16.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëóê’ÿíåíêî Âàðâàðà 
Òðîõèì³âíà, 28, íà óòðèì., óêð., 
02.05.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëóê’ÿíåíêî Êëàâä³ÿ 
Êîñòÿíòèí³âíà, 1, ðîá³òí., óêð., 
28.06.1933, åíòåðîêîë³ò
Ëóê'ÿíåíêî Àíàòîë³é Êîñòüîâè÷, 
1 ì., ðîá³òí., óêð., 21.02.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ëóê’ÿíåíêî Àíàòîë³é 
Ôåäîðîâè÷, 2, ðîá³òí., óêð., 
08.05.1932, íå âêàç.
Ëóê'ÿíåíêî Ãðèãîð³é Êîñòüîâè÷, 
íå âêàç., ðîá³òí., óêð., 26.02.1933, 
çàïàëåííÿ
Ëóê’ÿíåíêî Îäàðêà 
Êîñòÿíòèí³âíà, 1, íå âêàç., óêð., 
23.01.1932, ê³ð
Ëóê'ÿí÷åíêî Ìàêñèì ßêèìîâè÷, 
61, â’ÿçåíü, íå âêàç., 05.02.1933, 
äåêîìïåíñîâàíèé ïîðîê ñåðöÿ
Ëóíåâ Ðîìàí Àíòîíîâè÷, 
42, ñåëÿíèí, ðîñ., 04.07.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â

Ëóííà Æàííà íå âêàç., 10, äí., 
íå âêàç., íå âêàç., 12.08.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ëóíòîâñüêèé Îëåêñàíäð íå 
âêàç., 8, íå âêàç., íå âêàç., 
13.06.1933, íå âêàç.
Ëóïèíîñ Âàðâàðà ²âàí³âíà, 45, 
â’ÿçåíü, óêð., 18.09.1932, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Ëóïèíîñ ²âàí Ëóê'ÿíîâè÷, 23, 
ñåëÿíèí, â’ÿçåíü, óêð., 28.07.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Ëóïòîâñüêèé Îëåêñàíäð 
Âàñèëüîâè÷, 8 ì., 
â³éñüêîâîñëóæá., ðîñ., 13.06.1933, 
çàïàëåííÿ îáîëîíîê ìîçêó
Ëóòèöüêèé Â³êòîð Ìèõàéëîâè÷, 
4, ðîá³òí., óêð., 23.08.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ëóõò Êîñòÿíòèí ²âàíîâè÷, 55, 
ðîá³òí., óêð., 08.03.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Ëóöåíêî Ãðèöüêî Ïàíàñîâè÷, 27, 
ñåëÿíèí, â’ÿçåíü, óêð., 04.08.1933, 
àâ³òàì³íîç
Ëóöåíêî ªãîð Éîñèïîâè÷, 86, íà 
óòðèì., óêð., 03.07.1933, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Ëóöåíêî Ç³íà¿äà Ãðèãîð³âíà, 
7 ì., ðîá³òí., óêð., 19.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëóöåíêî Êàðïî Ñèäîðîâè÷, 
32, ñåëÿíèí, óêð., 16.09.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ëóöåíêî Îêñàíà ²âàí³âíà, 62, 
ðîá³òí., óêð., 17.02.1933, ðàê 
øëóíêà
Ëóöåíêî Ñâèðèä Îñèïîâè÷, 
73, íå âêàç., óêð., 24.03.1932, 
ñòàð³ñòü
Ëó÷àíèíîâ Ïåòðî Ãåðàñèìîâè÷, 
67, ðîá³òí., óêð., 09.03.1933, ðàê, 
âíóòð³øíÿ êðîâîòå÷à
Ëó÷àí³íîâ Â³êòîð Ãåîðã³éîâè÷, 
2, ðîá³òí., óêð., 19.01.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ëó÷àí³íîâ Îëåã Ñòåïàíîâè÷, 
6 ì., ðîá³òí., ðîñ., 07.10.1932, 
êàï³ëÿðíèé áðîíõ³ò
Ëó÷êî Ìèêîëà ²ëüêîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 31.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëèñåíêî Îëåêñ³é Ïèëèïîâè÷, 
60, ðîá³òí., óêð., 12.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Ëèñåíêî Äàð’ÿ Ëåîíò³¿âíà, 
65, íà óòðèì., óêð., 23.08.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ëèñèêîâà Ôåêëà Ñåìåí³âíà, 
67, íà óòðèì., ðîñ., 22.05.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ëèøêî Íàä³ÿ Ìèêèò³âíà, 5 ì., 
ðîá³òí., óêð., 27.05.1933, êîêëþø

Ëüîõíà Â³ðà Ìóñ³¿âíà, 7 ì., 
ðîá³òí., óêð., 19.06.1932, 
çàïàëåííÿ
Ëþáàðñüêà Ñîô³ÿ Ìàðê³âíà, 80, 
íå âêàç., ºâð., 14.06.1932, ñêëåðîç 
ñåðöÿ
Ëþáàðñüêèé Áîðèñ 
Âîëîäèìèðîâè÷, 8, ñëóæá., ºâð., 
05.10.1932, çàïàëåííÿ ñå÷îâîãî 
ì³õóðà
Ëþáåíêî Ïàëàæêà Ëóê'ÿí³âíà, 
4, ðîá³òí., óêð., 13.07.1932, 
äèôòåð³ÿ
Ëþáåíêî Ñåêëåòà Ìàêñèì³âíà, 84, 
ðîá³òí., óêð., 06.06.1933, ñòàð³ñòü
Ëþáåöüêèé Ìàð’ÿí Äåíèñîâè÷, 
54, ðîá³òí., íå âêàç., 23.06.1933, 
íå âêàç.
Ëþáèìîâà Ìàðôà Òèìîô³¿âíà, 
20, ðîá³òí., óêð., 15.07.1933, 
ïîðàíåííÿ ãîëîâè
Ëþáè÷ Âîëîäèìèð Ñåìåíîâè÷, 
32, ðîá³òí., ðîñ., 06.05.1932, 
êðîâîòå÷à
Ëþáèâèé ²âàí Ìóñ³éîâè÷, 23, íà 
óòðèì., óêð., 21.04.1933, ìàðàçì
Ëþáèìåíêî Ìèêîëà 
Ñòåïàíîâè÷, 2, ñåëÿíèí, óêð., 
28.12.1932, ê³ð
Ëþáèìîâ Âàëåíòèí íå âêàç., 
4 ì., íå âêàç., íå âêàç., 13.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëþá³í³íà ªâà ²çðà¿ë³âíà, 33, 
äîìîãîñï., ºâð., 18.12.1933, 
ì³îêàðäèò
Ëþáî÷åâñüêèé Âåíåäèêò 
Ãíàòîâè÷, 58, êîëãîñïí., ðîñ., 
15.04.1933, comtre cerebro
Ëþá÷åíêî Ãàííà íå âêàç., 
2 ì., íå âêàç., óêð., 28.02.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ëþòèé ªôðåì íå âêàç., 8 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 23.05.1933, 
øëóíêîâå çàõâîðþâàííÿ
Ëþòèêîâ ßê³â Áîðèñîâè÷, 
22, ðîá³òí., óêð., 04.08.1932, 
çàõâîðþâàííÿ ïå÷³íêè
Ëÿäà Ñòåïàí Ãðèãîðîâè÷, 
54, ðîá³òí., ïîë., 20.10.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëÿäíîâ Âîëîäèìèð Þõèìîâè÷, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 24.08.1932, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Ëÿñêîâñüêèé Îëåêñàíäð 
²âàíîâè÷, 24, ñåëÿíèí, óêð., 
22.03.1933, àáñöåñ ïå÷³íêè
Ëÿõ Ìèêîëà Ãðèãîðîâè÷, 20, 
ðîá³òí., íå âêàç., 20.09.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Ëÿøåâñüêèé Âàëåíòèí 
Ïàâëîâè÷, 8 ì., ðîá³òí., 
óêð., 15.10.1933, çàïàëåííÿ 
êèøå÷íèêà
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Ëÿøåíêî Âîëîäèìèð 
Ôåäîðîâè÷, 1 ì., ðîá³òí., óêð., 
20.06.1933, àòðîô³ÿ
Ëÿøåíêî Äåì'ÿí Äåì'ÿíîâè÷, 5, 
ðîá³òí., óêð., 16.06.1932, êðèâàâèé 
ïðîíîñ
Ëÿøåíêî Ïàâëî Ôîìè÷, 65, 
ðîá³òí., óêð., 26.09.1933, çàíåïàä 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ëÿøèíà ßâäîõà ²âàí³âíà, 21, 
ðîá³òí., ðîñ., 22.10.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Ëÿøêî Îëåíà Àáðàì³âíà, 48, 
ðîá³òí., óêð., 17.12.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ëÿøêî ßâäîõà Ñèäîð³âíà, 75, 
ðîá³òí., óêð., 13.06.1933, ì³îêàðäèò
Ìåëüöòåð Ìàðãàðèòà ßê³âíà, 
1, ðîá³òí., ºâð., 29.10.1932, 
âòîïëåííÿ
Ìàãàëà Ìèõàéëî Ñåðã³éîâè÷, 
37, ñëóæá., óêð., 03.04.1932, 
âèñèïíèé òèô, áðîíõîïíåâìîí³ÿ
Ìàãäà Àíàòîë³é ²ëàð³îíîâè÷, 
5 ì., ðîá³òí., óêð., 28.12.1933, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Ìàãäåíêî Ìàêñèì 
Òèìîô³éîâè÷, 46, â’ÿçåíü, óêð., 
06.06.1933, ïîðîê ñåðöÿ
Ìàãëåâàíèé Àíàòîë³é 
Ñòåïàíîâè÷, 5 ì., ðîá³òí., óêð., 
09.06.1932, êðèâàâèé ïðîíîñ
Ìàãí³ñ Ëåâ Çåìêîâè÷, 68, 
êîëãîñïí., ºâð., 22.09.1933, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Ìàãðàì Ëåâ Ñàì³éëîâè÷, 25, 
ðîá³òí., ºâð., 13.12.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Ìàäîíåíêî Æåíÿ íå âêàç., 3, íå 
âêàç., íå âêàç., 12.07.1933, ê³ð
Ìàºð÷åíêî Àííà Íåñòîð³âíà, 
10 ì., ðîá³òí., óêð., 29.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìàæàðîâ Ìàêàð Òèìîô³éîâè÷, 
38, ñåëÿíèí, óêð., 18.06.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ òà âèñíàæåííÿ
Ìàçàíãà Òàì³ëà íå âêàç., 2, 
íå âêàç., íå âêàç., 24.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ìàçàíêî Ïàâëî íå âêàç., 5 òèæ., 
íå âêàç., íå âêàç., 07.10.1933, 
ãîñòðèé êàòàð øëóíêà
Ìàçóêà Ëóêà Ìèõàéëîâè÷, 75, íà 
óòðèì., óêð., 12.01.1933, ñòàð³ñòü
Ìàçóð Àðíîëüä ²âàíîâè÷, 2 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 25.06.1933, 
íåâ³äîìà
Ìàçóð Íàä³ÿ Ãðèãîð³âíà, 
14, ðîá³òí., óêð., 21.06.1933, 
çàð³çàíèé ïîòÿãîì
Ìàçóð Ìèêîëà Àíäð³éîâè÷, 
20, ðîá³òí., óêð., 01.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Ìàçþê Ñòåïàí Ïàâëîâè÷, 59, 
â’ÿçåíü, óêð., 31.01.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ 
Ìàéáîðîäà Ãàííà ²âàí³âíà, 
1 ì., êîëãîñïí., óêð., 25.04.1932, 
íåâ³äîìà
Ìàéáîðîäà Ãðèãîð³é ßêîâè÷, 
1 ì., êîëãîñïí., óêð., 18.04.1932, 
íåâ³äîìà
Ìàéáîðîäà ²âàí Ôåäîðîâè÷, 78, 
íà óòðèì., óêð., 13.11.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ìàéáîðîäà Òàìàðà íå âêàç., 1, 
ðîá³òí., óêð., 27.05.1933, ê³ð
Ìàéãóð Ôåä³ð Àðòåì³éîâè÷, 32, 
êóñòàð, óêð., 23.07.1933, ðîçðèâ 
ñåðöÿ
Ìàéºð ªëÿ Ãóñòàâ³âíà, 20, 
ðîá³òí., í³ì., 18.07.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Ìàéíåðò Ãóñòàâ Ãóñòàâîâè÷, 27, 
ðîá³òí., í³ì., 08.01.1933, â÷àä³â
Ìàéîðåíêî Âîëîäèìèð 
Ïåòðîâè÷, 45, ñëóæá., óêð., 
09.07.1933, ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ìàéîð÷åíêî Ðîçà íå âêàç., 7 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 12.08.1933, 
³íòîêñèêàö³ÿ êèøå÷íèêà
Ìàéñüêà Ñåðàôèìà íå âêàç., 
4 ì., íå âêàç., íå âêàç., 02.06.1933, 
êðóïîçíå çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìàéñüêèé Â³êòîð íå âêàç., 2 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 11.05.1933, 
êàòàð êèøîê
Ìàéòîí Àëüáåðò íå âêàç., 1, 
ñèðîòà, íå âêàç., 20.04.1933, 
çàïàëåííÿ òîâñòî¿ êèøêè
Ìàêàãîíîâ Âîëîäèìèð 
Îëåêñàíäðîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
21.06.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìàêàð Ìèõàéëî Ãðèãîðîâè÷, 
23, â’ÿçåíü, óêð., 15.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ìàêàðåâè÷ Îëÿíà Ãðèãîð³âíà, 
28, äîìîãîñï., ïîë., 28.01.1933, 
ñòàð³ñòü
Ìàêàðåíêî Âàëåíòèíà 
Ñòåïàí³âíà, 4 ì., áåçðîá³òí., óêð., 
21.02.1933, âèñíàæåííÿ
Ìàêàðåíêî ²âàí íå âêàç., 9 ì., íå 
âêàç., íå âêàç., 20.06.1933, ê³ð
Ìàêàðåíêî Ãðàôèíà Ãàâðèë³âíà, 
68, íà óòðèì., ðîñ., 14.06.1932, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Ìàêàðåíêî Îëåíà ²âàí³âíà, 
6 ì., ñëóæá., óêð., 24.05.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ìàêàðåíêî Ìèêîëà 
Ñòåïàíîâè÷, 1, íå âêàç., óêð., 
06.02.1932, ãðèï
Ìàêàðåíêî Íàñòÿ Ïàíàñ³âíà, 
25, íà óòðèì., óêð., 07.12.1932, 
÷åðåâíèé òèô

Ìàêàðåíêî Ïåòðî Ñåìåíîâè÷, 
9, ðîá³òí., óêð., 20.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ìàêàðåíêî Ñîô³ÿ ßê³âíà, 52, 
íå âêàç., óêð., 04.10.1931, ï³ñëÿ 
îïåðàö³¿
Ìàêàðèí Ñàìñîí Òåðåíò³éîâè÷, 
60, ðîá³òí., óêð., 03.08.1933, íå 
âêàç.
Ìàêàðîâ Áîðèñ Ïåòðîâè÷, 48, 
ñåëÿíèí, â’ÿçåíü, óêð., 01.08.1933, 
àâ³òàì³íîç
Ìàêàðîâ Âàñèëü ²âàíîâè÷, 50, 
ðîá³òí., ðîñ., 27.03.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ìàêàðîâ Ãåñ.(?) Òèìîô³éîâè÷, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 29.10.1933, 
ìåí³íã³ò, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìàêàðîâ Ñåìåí Âàñèëüîâè÷, 
2, ðîá³òí., óêð., 17.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìàêàðîâà Êèëèíà ªãîð³âíà, 50, 
íà óòðèì., óêð., 28.10.1932, òèô
Ìàêàðîâà Îêñàíà ²âàí³âíà, 
56, ðîá³òí., óêð., 18.08.1933, 
ì³îêàðäèò
Ìàêàð÷óê Þõèì Þõèìîâè÷, 
56, â’ÿçåíü, óêð., 05.12.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ìàêåºâ Ãåîðã³é Ãåîðã³éîâè÷, 
1, ñëóæá., óêð., 21.10.1933, 
âèñíàæåííÿ ï³ñëÿ êîðó
Ìàêåºâ Ïåòðî Ìàòâ³éîâè÷, 
26, ðîá³òí., óêð., 13.06.1932, 
çàäàâëåíèé ïîòÿãîì
Ìàêåé÷îâ Îëåêñàíäð 
Âàñèëüîâè÷, 1, íå âêàç., ðîñ., 
07.02.1932, ê³ð, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Ìàêººâ Àíàòîë³é íå âêàç., 
íå âêàç., íå âêàç., íå âêàç., 
17.10.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìàê³ºíêî Ïåòðî ²âàíîâè÷, 24, 
ðîá³òí., óêð., 28.09.1933, ïåðåëîì 
òàçà ³ ðâàíà ðàíà ñïèíè
Ìàêîâåöüêà Ìîòðîíà Ôàäå¿âíà, 
49, íà óòðèì., ðîñ., 12.11.1933, 
ïóõëèíà ëåãåí³â
Ìàêîâñüêèé ²âàí Àíäð³éîâè÷, 
22, ðîá³òí., óêð., 06.04.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ìàêîãîí Íàä³ÿ Ïèëèï³âíà, 
22, ðîá³òí., óêð., 01.10.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â, ïîðîê ñåðöÿ
Ìàêîðîâà÷ Ìèõàéëî íå âêàç., 
18, ñòóäåíò, íå âêàç., 04.07.1933, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Ìàêñèìåíêî Êîñòÿíòèí 
Ôåäîðîâè÷, 44, ñëóæá., óêð., 
18.04.1932, âòîïëåííÿ
Ìàêñèìåíêî-Ðóäåíêî Â³ðà 
Áîðèñ³âíà, 1, ñëóæá., óêð., 
09.07.1932, êàòàð êèøîê
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Ìàêñèìîâ Ëåîí³ä Ìèõàéëîâè÷, 
3, ðîá³òí., óêð., 12.06.1933, ê³ð, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìàêñèìîâ Ëåîí³ä Çàõàðîâè÷, 2, 
ñëóæá., ðîñ., 13.09.1933, êèøêîâà 
³íòîêñèêàö³ÿ
Ìàêñèøèí Ìèêèòà ²âàíîâè÷, 20, 
ðîá³òí., óêð., 30.04.1933, çàâîðîò 
êèøîê
Ìàêñèìîâ Âàñèëü ßêîâè÷, 75, 
ðîá³òí., ðîñ., 06.03.1933, ñòàð³ñòü
Ìàêñèìîâ Êîñòÿíòèí 
Àíäð³éîâè÷, 23, ðîá³òí., óêð., 
13.04.1933, òèô
Ìàêñèìîâè÷ Ëåîí³ä íå âêàç., 
3 ì., íå âêàç., íå âêàç., 28.05.1932, 
øëóíêîâå çàõâîðþâàííÿ
Ìàêñèì÷óê ²âàí Ôðîëîâè÷, 28, 
â’ÿçåíü, óêð., 21.07.1933, çàíåïàä 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ìàêñèøêî Ìàðôà Àíòîí³âíà, 
68, ïåíñ³îí., óêð., 17.10.1933, 
ì³îêàðäèò
Ìàêñþòà Ïåòðî íå âêàç., 52, 
ðîá³òí., íå âêàç., 14.07.1933, 
åíòåðèò, âèñíàæåííÿ
Ìàëàõîâ Ôåä³ð Äàíèëîâè÷, 
43, êîëãîñïí., óêð., 02.05.1933, 
âîäÿíêà ÷åðåâà 
Ìàëàõîâà Í³íà Îëåêñàíäð³âíà, 
4, ðîá³òí., ðîñ., 13.09.1933, 
ìàëÿð³ÿ
Ìàëàÿ Ãàííà Ìàêñèì³âíà, íå 
âêàç., ðîá³òí., óêð., 12.10.1932, 
ìåðòâîíàðîäæåíà
Ìàëàÿ Ñåêëåòà Àâðàì³âíà, 
50, íà óòðèì., óêð., 22.12.1932, 
ïåðåëîì õðåáòà, òðàâìà  
ëåãåí³â
Ìàëººâ Â³êòîð íå âêàç., 2, íå 
âêàç., íå âêàç., 25.03.1933, íåðîçá.
Ìàëººâ Îìåëüêî Âàñèëüîâè÷, 
65, ðîá³òí., ðîñ., 08.07.1933, 
íàáðÿê ëåãåí³â
Ìàëººâà Õèìêà ßê³âíà, 64, íà 
óòðèì., ðîñ., 17.02.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ìàëººâ ²âàí ²âàíîâè÷, 1 ì., 
ðîá³òí., ðîñ., 19.09.1932, 
äèñïåïñ³ÿ
Ìîëèáîãà Ñåìåí ²âàíîâè÷, 
60, ðîá³òí., ðîñ., 25.11.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ìàëèé ªâãåí Âàñèëüîâè÷, 
1, ñëóæá., óêð., 01.07.1932, 
òóáåðêóëüîçíèé ìåí³íã³ò
Ìàëèé ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 22, 
êóñòàð, óêð., 03.05.1933, íå âêàç.
Ìàëà Ë³ä³ÿ Ôåäîò³âíà, 15 äí., 
ðîá³òí., óêð., 24.03.1932, íå âêàç.
Ìàëèé Ïåòðî Âàñèëüîâè÷, 
22, áåçðîá³òí., óêð., 11.11.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â

Ìàëèé Ïåòðî Ïèëèïîâè÷, 24, 
ðîá³òí., óêð., 26.02.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ìàëèõ³í Îëåêñà Ïåòðîâè÷, 
10 ì., íå âêàç., óêð., 08.02.1932, 
ê³ð, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìàëèø ²ãíàò Ïåòðîâè÷, 43, 
â’ÿçåíü, óêð., 04.06.1933, çàíåïàä 
ä³ÿëüíîñò³ ñåðöÿ
Ìàëèø ²ëüêî Ëåîí³äîâè÷, 
4, ðîá³òí., óêð., 02.05.1933, 
òóáåðêóëüîç î÷åðåâèíè
Ìàëèø Ìàð³ÿ Äåì'ÿí³âíà, 7, 
ñåëÿíèí, óêð., 02.11.1932, ñêàç
Ìàëèø Íàòàëêà ²âàí³âíà, 
41, ðîá³òí., óêð., 20.07.1933, 
³íâîëþö³éíèé ïñèõîç
Ìàëèø Ñåðã³é Ìèòðîôàíîâè÷, 
24, ðîá³òí., óêð., 01.06.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ìàëèøåâñüêà ßâäîõà íå 
âêàç., 27, áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 
27.08.1933, àâ³òàì³íîç
Ìàëèøåâñüêèé Ìèõàéëî 
íå âêàç., 1, íå âêàç., íå âêàç., 
02.07.1933, âèñíàæåííÿ
Ìàëèøêî Êîñòÿíòèí Êóçüìè÷, 
31, ðîá³òí., óêð., 22.11.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ìàë³ãîíîâ Âîëîäèìèð 
Îëåêñàíäðîâè÷, 40, ñëóæá., ðîñ., 
19.01.1933, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ìàë³ºíêî Ëåîí³ä 
Ìèòðîôàíîâè÷, 9 ì., ðîá³òí., 
óêð., 01.06.1932, ïðîíîñ
Ìàëèê Ìàêñèì Õàðèòîíîâè÷, 
65, ðîá³òí., óêð., 25.04.1933, 
çàð³çàíèé ïî¿çäîì (íåùàñíèé 
âèïàäîê) 
Ìàëèíêà Ìåëàí³ÿ ßê³âíà, 80, íà 
óòðèì., óêð., 27.06.1933, ãðèï
Ìàëèíîâñüêà Âàëåíòèíà íå 
âêàç., 2, íà óòðèì., íå âêàç., 
29.11.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìàëèøêî Â³êòîð Ìèõàéëîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 29.05.1933, 
êðåòèí³çì
Ìàëîâ³÷êî Âîëîäèìèð 
Ìèêîëàéîâè÷, 9 ì., ñëóæá., óêð., 
07.10.1932, äèçåíòåð³ÿ
Ìàëîé ²âàí ²âàíîâè÷, 1, íå 
âêàç., óêð., 27.01.1933, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Ìàëèõ³íà Íàòàëêà Àíäð³¿âíà, 
65, ðîá³òí., óêð., 15.10.1933, 
äèñòðîô³ÿ
Ìàëèøåâ Ìèêîëà Ïåòðîâè÷, 19, 
ðîá³òí., ðîñ., 29.11.1933, íåâ³äîìà
Ìàëüâ³íà Ìîòðÿ ²âàí³âíà, 78, 
ïåíñ³îí., ðîñ., 11.09.1932, ñòàð³ñòü
Ìàëüêî Âàëåíòèíà Àíäð³¿âíà, 
1, ðîá³òí., á³ëîð., 05.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Ìàëüêî Ìàðê Ëåîí³äîâè÷, 
36, â’ÿçåíü, óêð., 15.04.1933, 
ðîçøèðåííÿ ñåðöÿ
Ìàëüêîâ Â³êòîð Þõèìîâè÷, 
2, ðîá³òí., óêð., 06.11.1932, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Ìàëüöåâ Âîëîäèìèð 
Ïðîêîïîâè÷, 3, íå âêàç., íå âêàç., 
12.09.1933, äèôòåð³ÿ
Ìàëüöåâ Ïåòðî ßêîâè÷, 29, 
â’ÿçåíü, óêð., 24.02.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ, âèñíàæåííÿ
Ìàëüöåâà Ìàð³ÿ Ïàâë³âíà, 
53, íà óòðèì., óêð., 27.04.1933, 
ìàðàçì
Ìàëüöåâà Ïàëàæêà ²ëüê³âíà, 
28, ðîá³òí., óêð., 28.02.1933, 
ìåí³íãîåíöåôàë³ò
Ìàëü÷óêîâ Âîëîäèìèð íå âêàç., 
1, íå âêàç., íå âêàç., 15.08.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ìàëþê Ìèêèòà íå âêàç., 
27, ñëóæá., óêð., 14.09.1932, 
óðîñåïñèñ
Ìàëÿð Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷, 
2, ðîá³òí., óêð., 23.12.1933, 
íåâ³äîìà
Ìàëÿð Êèðèëî Ñåðã³éîâè÷, 32, 
ñåëÿíèí, â’ÿçåíü, óêð., 23.07.1933, 
çàãàëüíå âèñíàæåííÿ
Ìàëÿðàíü Âîëîäèìèð 
Ïåòðîâè÷, 1, êîëãîñïí., óêð., 
08.05.1933, ê³ð
Ìàëÿðåíêî Àíàòîë³é 
Êèðèëîâè÷, 6, ðîá³òí., óêð., 
30.07.1933, çàïàëåííÿ êèøîê
Ìàëÿðåíêî Ãðèãîð³é ²âàíîâè÷, 
18, â’ÿçåíü, óêð., 21.07.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ìàëÿðåíêî Ëþáîâ Êèðèë³âíà, 
3, ðîá³òí., óêð., 25.07.1933, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Ìàëÿðîâ Àíàòîë³é íå âêàç., 
1, ðîá³òí., ðîñ., 08.07.1933, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Ìàìàé Ãàííà ²âàí³âíà, 19, 
ðîá³òí., óêð., 08.08.1933, îòðóºííÿ
Ìàìàé Ä³íà íå âêàç., 4 ì., íå 
âêàç., íå âêàç., 13.02.1933, êàòàð 
êèøîê
Ìàìåíêî Ìèêîëà 
Êîñòÿíòèíîâè÷, 63, ðîá³òí., 
íå âêàç., 27.11.1933, õðîí³÷íèé 
ëàðèíã³ò
Ìàìèëîâà Ìîòðÿ Ìèêîëà¿âíà, 
85, äîìîãîñï., ðîñ., 28.08.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ìàìîí Ìàðôà Ïèëèï³âíà, 
32, íà óòðèì., óêð., 31.01.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ìàìîíòîâ Îëåêñàíäð 
Ãðèãîðîâè÷, 5, ðîá³òí., ðîñ., 
13.07.1933, åíòåðèò
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Ìàìîíòîâà Âàëåíòèíà 
Äîðîô³¿âíà, 2, ðîá³òí., óêð., 
20.02.1933, êðèâàâèé ïðîíîñ
Ìàìîíòîâà Ìàð³ÿ Ãðèãîð³âíà, 1, 
ðîá³òí., ðîñ., 09.08.1933, åíòåðèò
Ìàíäðººâà Îëüãà íå âêàç., 3, íå 
âêàç., íå âêàç., 14.08.1933, ê³ð
Ìàíæåâ Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷, 
22, ðîá³òí., óêð., 03.01.1932, 
âáèòèé
Ìàíæóëà Ãóð³é Ñòåïàíîâè÷, 
33, ñëóæá., ðîñ., 16.07.1933, 
çàïàëåííÿ ñïèííîãî ìîçêó
Ìàíæóëîâà Îäàðêà ²âàí³âíà, 88, 
ðîá³òí., óêð., 14.08.1933, ñòàð³ñòü
Ìàíîâ Ãåðø Àðîíîâè÷, 63, 
íà óòðèì., ºâð., 25.04.1933, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Ìàíîôîâ Âàñèëü ªãîðîâè÷, 58, 
ðîá³òí., ðîñ., 08.07.1933, íåâ³äîìà
Ìàíîøåíêî Ìîéñåé 
Ê³íäðàòîâè÷, 57, ðîá³òí., óêð., 
26.10.1933, âèñíàæåííÿ
Ìàíñóðåô Õóñà¿í Óìåðîâè÷, 
3, íå âêàç., òàòàð., 19.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìàíñóðîâ Àë³ì Ñåéôóëåâè÷, 70, 
íå âêàç., òàòàð., áðîíõ³ò
Ìàíóêîâà Ëþáîâ Ñåòðàê³âíà, 
1 ì., ðîá³òí., â³ðì., 01.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìàíüêî Íåîí³ëà Ìèêîëà¿âíà, 
2, ðîá³òí., óêð., 27.06.1932, 
ñêàðëàòèíà
Ìàíüêî Ñåìåí Óñòèíîâè÷, 63, íå 
âêàç., ðîñ., 19.03.1932, íå âêàç.
Ìàðãàíåöü ªâãåí íå âêàç., 1 ì., 
íà óòðèì., íå âêàç., 24.11.1932, 
êàòàð êèøîê
Ìàðãåíøòåéí Ïåðèçü íå âêàç., 
60, áåçïðèòóëüí., ºâð., 17.02.1933, 
ïåðåîõîëîäæåííÿ ò³ëà
Ìàðåíáàõ Ôàíÿ Ïàâë³âíà, 47, 
ðîá³òí., ºâð., 14.06.1933, ðàê 
ïå÷³íêè òà êèøå÷íèêà
Ìàðåíãîëüö Ñâ³òëàíà 
Ìèêîëà¿âíà, 4 ì., ðîá³òí., óêð., 
16.06.1932, ³íòîêñèêàö³ÿ
Ìàðèíåíêî ßê³â ²âàíîâè÷, 
66, ðîá³òí., óêð., 06.08.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ìàð³º÷ Ìàêàð Êàðïîâè÷, 
42, ðîá³òí., óêð., 22.07.1933, 
çàõâîðþâàííÿ ëåãåí³â
Ìàð³íà Âàëåíòèíà 
Ñòåïàí³âíà, 1, ðîá³òí., áîëã., 
28.12.1932, êðóï
Ìàð³í÷åíêî Òåòÿíà Ñåìåí³âíà, 
90, îäíîîñ³áí., óêð., 01.05.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ìàðèøêèíà Êëàâä³ÿ Ãàâðèë³âíà, 
8 ì., ðîá³òí., óêð., 14.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â, ê³ð

Ìàð³ÿíïîëüñüêèé Ä. Ì., 32, 
â’ÿçåíü, íå âêàç., 05.03.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ìàðêåëîâà ªëèçàâåòà íå âêàç., 
2, íå âêàç., íå âêàç., 17.06.1933, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Ìàðê³íà Íàòàëêà Àíäð³àí³âíà, 
75, äîìîãîñï., ðîñ., 14.09.1933, 
ñêëåðîç ñåðöÿ
Ìàðêîâ Âàñèëü Ïèëèïîâè÷, 
23, ðîá³òí., óêð., 28.08.1933, 
àïåíäèöèò (îïåðàö³ÿ)
Ìàðêîâ Ëåìêî ßêîâè÷, 39, 
â’ÿçåíü, ðîñ., 02.03.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ, âèñíàæåííÿ
Ìàðêîâ Ìèêîëà Ïàâëîâè÷, 
1 ì., ðîá³òí., óêð., 05.04.1932, 
ëèõîìàíêà
Ìàðêîâ Ïàâëî Ïàâëîâè÷, 
1 ì., ðîá³òí., óêð., 12.04.1932, 
ëèõîìàíêà
Ìàðêîãîíåíêî Ãàííà Òèõîí³âíà, 
2, ðîá³òí., óêð., 30.05.1933, ê³ð
Ìàðòàêîâ Áîðèñ Àíäð³éîâè÷, 
8 ì., ñëóæá., ðîñ., 20.09.1933, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Ìàðòåíñ Êàòåðèíà Ãåíð³õ³âíà, 
70, íå âêàç., í³ì., 23.01.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ìàðòåíñ Îëåíà Ôðàíö³âíà, 
63, íå âêàç., í³ì., 08.09.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Ìàðòåíñ Ìàð³ÿ Ãåíð³õ³âíà, 
1 ì., áåçðîá³òí., í³ì., 23.06.1932, 
äèòÿ÷èé êàòàð
Ìàðòåíñ Íàòàë³ÿ Ìàðê³âíà, 38, 
ðîá³òí., í³ì., 16.03.1933, âíàñë³äîê 
îïåðàö³¿ íà æîâ÷íîìó ì³õóðà
Ìàðòåíñ ßê³â Êîðí³éîâè÷, 1, 
ðîá³òí., í³ì., 26.03.1932, ê³ð
Ìàðòèíåíêî Ìàð³ÿ Ãðèãîð³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 01.11.1933, ê³ð
Ìàðòèíåöü Äìèòðî íå âêàç., 
7 äí., íà óòðèì., íå âêàç., 
01.11.1932, æîâòóõà
Ìàðòèíîâ Éîñèï Àíäð³éîâè÷, 
26, ðîá³òí., óêð., 07.06.1933, 
ñëàáê³ñòü ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ìàðòèíîâà Ëóêåð³ÿ Òèìîô³¿âíà, 
75, ñîöçàáåçïå÷., ðîñ., 25.04.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ìàðòèíîâà Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 25, 
íà óòðèì., óêð., 20.03.1933, òèô, 
ïðîðèâàííÿ òîíêî¿ êèøêè
Ìàðòèíîâñüêèé Ñâèðèä 
Êàëåíèêîâè÷, 58, ðîá³òí., óêð., 
10.11.1932, ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ìàðòèíñèê Ïåòðî Êàëåíèêîâè÷, 
47, â’ÿçåíü, óêð., 26.02.1933, 
òóáåðêóëüîç, âèñíàæåííÿ
Ìàðòèíñèê Ñòåïàí Îìåëüêîâè÷, 
47, ñëóæá., óêð., 22.01.1933, 
òóáåðêóëüîç ãîðëà

Ìàðòèí÷óê Ñåìåí íå âêàç., 1, íå 
âêàç., íå âêàç., 02.07.1933, ê³ð
Ìàðòèíåíêî Ïàâëî 
Ìèêîëàéîâè÷, 5, ðîá³òí., óêð., 
20.11.1933, åíòåðîêîë³ò
Ìàðòî ²âàí Ñàðêêîâè÷, 8, ðîá³òí., 
â³ðì., 12.08.1933, íåùàñíèé 
âèïàäîê (âòîïèâñÿ)
Ìàðòîâà ªëèçàâåòà íå âêàç., 
1 ì., íå âêàç., íå âêàç., 08.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ìàðòèíåíêî Áîðèñ ²ãíàòîâè÷, 
54, ðîá³òí., óêð., 21.07.1933, 
åíòåðîêîë³ò, çàíåïàä ñåðöåâî¿ 
ä³ÿëüíîñò³
Ìàðòèíåíêî Ãàííà Ìèêîëà¿âíà, 
2, ðîá³òí., óêð., 07.06.1933, 
íåâ³äîìà
Ìàðóá³í Îëåêñàíäð Äìèòðîâè÷, 
41, â’ÿçåíü, óêð., 13.07.1932, 
åíòåðîêîë³ò
Ìàðóíè÷ Âàëåíòèí Ïåòðîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 24.04.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Ìàðóùàê Êàðï Òåðåíò³éîâè÷, 
28, ðîá³òí., íå âêàç., 04.10.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ìàðóùàê Í³íà Êàëåíèê³âíà, 
2, íå âêàç., íå âêàç., 23.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìàðóùàê Ñåìåí 
Îëåêñàíäðîâè÷, 44, ðîá³òí., 
óêð., 30.07.1933, çàãàëüíå 
âèñíàæåííÿ
Ìàð÷åíêî Àíòîí³íà 
Êîñòÿíòèí³âíà, 3, íå âêàç., óêð., 
23.02.1932, êðèâàâèé ïðîíîñ, ê³ð
Ìàð÷åíêî Âàñèëü Ãðèãîðîâè÷, 
33, ðîá³òí., óêð., 12.09.1933, 
ïðàâåöü
Ìàð÷åíêî Âàñèëü Ðîìàíîâè÷, 
30, ðîá³òí., óêð., 18.12.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ìàð÷åíêî Â³êòîð Ôåäîðîâè÷, 
3, íå âêàç., óêð., 19.06.1933, 
ìåí³íã³ò
Ìàð÷åíêî Ãðèãîð³é Ñòåïàíîâè÷, 
80, ðîá³òí., óêð., 16.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Ìàð÷åíêî ²âàí Íèêèôîðîâè÷, 
60, ðîá³òí., óêð., 22.05.1932, 
íàáðÿê ëåãåí³â
Ìàð÷åíêî ²âàí Ïàâëîâè÷, 
26, ñëóæá., óêð., 25.05.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ìàð÷åíêî ²ëëÿ Àíäð³éîâè÷, 73, 
ðîá³òí., óêð., 10.03.1933, ñòàð³ñòü
Ìàð÷åíêî Êàòåðèíà Ñåìåí³âíà, 
3 ì., ðîá³òí., óêð., 15.06.1932, íå 
âêàç.
Ìàð÷åíêî Êëàðà ²âàí³âíà, 
42, ðîá³òí., óêð., 07.03.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
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Ìàð÷åíêî Ìàð³ÿ Àíòîí³âíà, 
78, íà óòðèì., óêð., 01.12.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Ìàð÷åíêî Íàóì Àôàíàñ³éîâè÷, 
56, ðîá³òí., óêð., 18.09.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ìàð÷åíêî Í³íà ²âàí³âíà, 
20, êóñòàð, óêð., 17.06.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ìàð÷åíêî Í³íà ²âàí³âíà, 
6 ì., ðîá³òí., óêð., 28.09.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ìàð÷åíêî Ïåòðî íå âêàç., 
49, ðîá³òí., óêð., 26.01.1933, 
ñàðêîìà
Ìàð÷åíêî Ñòåïàí Ôåäîðîâè÷, 
27, â’ÿçåíü, óêð., 25.07.1933, íå 
âêàç.
Ìàð÷åíêî Òàìàðà Ñèäîð³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 09.08.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ìàð÷åíêî Þõèì³ÿ Êóçüì³âíà, 
35, ðîá³òí., ðîñ., 29.07.1933, 
òóáåðêóëüîç êèøîê
Ìàðøàê Õà¿ì Ëåéáîâè÷, 84, 
íà óòðèì., ºâð., 02.11.1932, 
ì³îêàðäèò
Ìàñàëèêèí Îëåêñàíäð 
²âàíîâè÷, 57, ðîá³òí., óêð., 
18.04.1933, ïîðîê ñåðöÿ
Ìàñàëüñüêèé Òèìîô³é 
Íèêèôîðîâè÷, 72, ðîá³òí., óêð., 
17.03.1933, ïîðîê ñåðöÿ
Ìàñè÷ Ëþäìèëà Ñòåïàí³âíà, 
2 ì., ñëóæá., óêð., 04.10.1932, 
äèñïåïñ³ÿ
Ìàñêîí³÷ Ìîòðÿ Àáðàì³âíà, 
75, íà óòðèì., óêð., 29.05.1932, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê, ïàðàë³÷ 
Ìàñëàê Ïàâëî ²âàíîâè÷, 43, 
â’ÿçåíü, íå âêàç., 08.03.1933, 
çàíåïàä ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ìàñëàêîâ Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷, 
4, ðîá³òí., óêð., 10.06.1933, 
çàïàëåííÿ øëóíêà
Ìàñëàêîâà Âàëåíòèíà 
Ãàâðèë³âíà, 2 ì., ðîá³òí., óêð., 
29.08.1932, øëóíêîâî-êèøêîâå 
çàõâîðþâàííÿ
Ìàñëàêîâà Ãàëèíà Ãàâðèë³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 21.07.1932, ê³ð
Ìàñëîâ Âîëîäèìèð Ãðèãîðîâè÷, 
7 ì., ðîá³òí., ðîñ., 26.04.1933, íå 
âêàç.
Ìàñëîâ ²âàí Éîñèïîâè÷, 87, 
íà óòðèì., ðîñ., 26.08.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Ìàñëîâ Ïàâëî Ïàâëîâè÷, 8, íå 
âêàç., óêð., 04.03.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Ìàñëîâ Ïåòðî Ïàâëîâè÷, 2 
äí., ðîá³òí., óêð., 19.05.1933, 
íåæèòòºçäàòí³ñòü

Ìàñëîâ Ïåòðî Ïåòðîâè÷, 
34, ðîá³òí., ðîñ., 27.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â, çàïàëåííÿ 
Ìàñëîâ Õàðèòîí Äìèòðîâè÷, 
72, â’ÿçåíü, óêð., 01.10.1932, 
äåêîìïðåñ³éíèé ì³îêàðäèò
Ìàñëîâà Âàëåíòèíà Âàñèë³âíà, 
7 ì., ðîá³òí., óêð., 02.07.1933, 
êîë³ò
Ìàñëîâà Ëþäìèëà Ïàâë³âíà, 
3 äí., ðîá³òí., óêð., 20.05.1933, 
íåæèòòºçäàòí³ñòü
Ìàñëîâà Ìàð³ÿ Ôåäîð³âíà, 
80, íà óòðèì., óêð., 09.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Ìàñëîâà Ïîë³íà íå âêàç., 3 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 10.06.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Ìàñëÿºâ Ãðèöüêî Àðòåìîâè÷, 
74, ðîá³òí., ðîñ., 13.06.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê, ì³îêàðäèò
Ìàñò³ñëàâñüêèé Íàòàí ßêîâè÷, 
21, ñëóæá., ºâð., 05.01.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ìàòàéêî Êàðï Ðîìàíîâè÷, 
23, â’ÿçåíü, óêð., 03.08.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ìàòâººâ Âîëîäèìèð Ïåòðîâè÷, 
6, ðîá³òí., ðîñ., 03.11.1933, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Ìàòâººâà Âàëåíòèíà 
Ìèêîëà¿âíà, 8 ì., ðîá³òí., ðîñ., 
14.06.1932, ãîñòðå øëóíêîâî-
êèøêîâå çàïàëåííÿ
Ìàòâººâà Ëþáîâ íå âêàç., 9 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 21.06.1933, 
êàòàð øëóíêà òà êèøîê
Ìàòâ³ºíêî Â³êòîð íå âêàç., 2, 
ðîá³òí., óêð., 13.07.1933, ê³ð
Ìàòâ³ºíêî ²ëàð³îí íå âêàç., 
47, ñåëÿíèí, óêð., 17.06.1933, 
åìô³çåìà ëåãåí³â
Ìàòâ³é÷åíêî Ë³ä³ÿ 
Âîëîäèìèð³âíà, 10 ì., ðîá³òí., 
ðîñ., 23.08.1933, ãîñòðå çàïàëåííÿ 
êèøîê
Ìàòâ³ºíêî Îëåêñàíäð 
Ïåòðîâè÷, 36, íå âêàç., íå âêàç., 
21.06.1933, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â ³ 
ãîðòàí³
Ìàòâ³ºíêî Ãðèãîð³é Êóçüìè÷, 
7, ðîá³òí., óêð., 01.08.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Ìàòâ³ºíêî Îëåêñ³é Êóçüìè÷, 
6, ðîá³òí., óêð., 05.05.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Ìàòâ³ºíêî Àíàòîë³é íå âêàç., 
1, ðîá³òí., óêð., 15.05.1932, 
êîêëþø
Ìàòâ³ºíêî Ç³íüêî 
Ìèòðîôàíîâè÷, 53, 
ñîöçàáåçïå÷., óêð., 18.05.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â

Ìàòâ³ºíêî Òàì³ëà Ñòåïàí³âíà, 
3 òèæ., ðîá³òí., óêð., 19.05.1933, 
øëóíêîâî-êèøêîâå çàõâîðþâàííÿ
Ìàòâ³ºíêî Àíäð³é ²ëàð³îíîâè÷, 
23, áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 
05.06.1933, àâ³òàì³íîç
Ìàòâ³ºíêî Âàñèëü ²ëàð³îíîâè÷, 
íå âêàç., ðîá³òí., óêð., 07.07.1933, 
ìàëÿð³ÿ
Ìàòâ³ºíêî Ñòåïàí Ôåäîðîâè÷, 
56, ðîá³òí., ðîñ., 07.06.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ìàòåíêî Ïàðàñêà Ãðèãîð³âíà, 
39, ðîá³òí., óêð., 16.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ìàòðåíåíêî ²ñàé ²âàíîâè÷, 
78, ðîá³òí., ðîñ., 14.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Ìàòóñåâè÷ Ìàð³ÿ Áîðèñ³âíà, 
47, ³íâàë³ä, ºâð., 16.10.1933, ðàê 
ãðóäåé
Ìàòóõíîâà Îëüãà Âàñèë³âíà, 
52, íå âêàç., óêð., 24.03.1932, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Ìàòþð³íà Ãàííà Ìèõàéë³âíà, 
42, íà óòðèì., óêð., 04.10.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Ìàòþð³íà Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, 
102, íà óòðèì., ðîñ., 20.11.1932, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Ìàòþõ³í ²âàí Ìèêîëàéîâè÷, 4, 
ðîá³òí., óêð., 05.08.1932, íå âêàç.
Ìàòþùåíêî Àíàòîë³é íå âêàç., 
1, ðîá³òí., óêð., 04.07.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ìàòÿæ Òàìàðà íå âêàç., 2, 
ñëóæá., óêð., 08.06.1932, øëóíêîâå 
çàõâîðþâàííÿ
Ìàóåð Ôåä³ð Åäóàðäîâè÷, 
53, ðîá³òí., ðîñ., 28.01.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ìàõàë Âîëîäèìèð Ìàêàðîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 26.11.1932, 
çàïàëåííÿ
Ìàõèø Íàòàëêà ²âàí³âíà, 50, íà 
óòðèì., óêð., 18.01.1933, òèô
Ìàõìàòîâà Ãàë³ÿ Íóðèñìàí³âíà, 
5 ì., ðîá³òí., òàòàð., 09.06.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Ìàõíîðèëî Ïàâëî Òèõîíîâè÷, 
59, â’ÿçåíü, óêð., 08.03.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ìàõîíüêî ªâãåí 
Îëåêñàíäðîâè÷, 1, ñëóæá., ðîñ., 
13.10.1933, çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ìàõðîâ Âàñèëü Ìèêîëàéîâè÷, 
48, ñëóæá., ðîñ., 04.05.1933, 
ñëàáê³ñòü ñåðöÿ
Ìàö Àëè Àíò., 3, ðîá³òí., í³ì., 
16.09.1932, ñêàðëàòèíà
Ìàöåíêî ²âàí Íèêîíîâè÷, 45, 
ðîá³òí., óêð., 27.06.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
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Ìàöåíîâà ªâäîê³ÿ íå âêàç., 8, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 16.05.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ìàö³ºâè÷ Îëåêñàíäð 
Îëåêñàíäðîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
06.08.1932, ³íòîêñèêàö³ÿ
Ìàöüêî Âåêëà Àâðàì³âíà, 
19, ðîá³òí., óêð., 27.07.1932, 
óòîïëåííÿ
Ìàöüêî Êàòåðèíà Ëóê'ÿí³âíà, 
50, ðîá³òí., óêð., 30.07.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ìàöþðà Â³êòîð íå âêàç., 4, 
íå âêàç., íå âêàç., 23.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ìàøåíåöü Êàðïî ²ãíàòîâè÷, 
70, íå âêàç., óêð., 20.05.1932, 
ñòàð³ñòü
Ìàøåíåöü Ìàð³ÿ Ãàâðèë³âíà, 8, 
ðîá³òí., óêð., 30.04.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Ìàøåíåöü Ìàð³ÿ Ãàâðèë³âíà, 
4 äí., ðîá³òí., óêð., 26.04.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ìàøèí Â³êòîð ²ëë³÷, 1, ðîá³òí., 
óêð., 22.01.1933, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Ìàøèíåöü ªâäîê³ÿ ²ãíàò³¿âíà, 
81, ðîá³òí., óêð., 24.03.1933, 
ñåðöåâà íåäîñòàòí³ñòü
Ìàøèíåöü Òèõîí Ìèêîëàéîâè÷, 
45, ðîá³òí., óêð., 25.05.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ìàøêèí Ñåìåí ²âàíîâè÷, 16, 
ðîá³òí., ðîñ., 22.01.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Ìàøêèí Îëåêñ³é ²ëüêîâè÷, 
2, ðîá³òí., óêð., 05.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìàøê³íà Íàòàëêà Ãðèãîð³âíà, 
60, íà óòðèì., óêð., 25.11.1932, 
õðîí³÷íèé áðîíõ³ò
Ìàøêî Îäàðêà Êèðèë³âíà, 18, 
ñëóæá., óêð., 07.02.1933, íåâ³äîìà
Ìàøóòêî Âîëîäèìèð Ïàâëîâè÷, 
14 äí., ðîá³òí., óêð., 03.04.1933, 
íåâ³äîìà
Ìàùåíêî Îëåêñàíäðà 
Êèðèë³âíà, 71, íà óòðèì., óêð., 
04.03.1933, ñòàð³ñòü
Ìàùåíêî Âàñèëü Àíòîíîâè÷, 
8, ðîá³òí., óêð., 28.10.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Ìàùåíêî Ëåîí³ä Àô., 17 äí., 
ñëóæá., óêð., 13.01.1932, íå âêàç.
Ìàùåíêî Þõèì ßêîâè÷, 20, íå 
âêàç., óêð., 26.03.1933, òèô
Ìàÿêîâñüêà Ìàéÿ íå âêàç., 1 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 09.05.1933, 
êàòàð êèøîê
Ìàÿêîâñüêèé ²ãîð íå âêàç., 4 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 01.06.1933, 
³íòîêñèêàö³ÿ

Ìåãåëüñüêà Ëþáîâ Ñåðã³¿âíà, 
2, íå âêàç., óêð., 26.03.1932, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Ìåäâåäºâ Ñåðã³é Êàëèíîâè÷, 
56, ðîá³òí., óêð., 26.04.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ìåäâåäºâ Ñåðã³é íå âêàç., 1, 
íå âêàç., íå âêàç., 08.07.1933, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Ìåäâåäºâ Þð³é Àðêàä³éîâè÷, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 03.05.1933, 
³íòîêñèêàö³ÿ, ïðîíîñ
Ìåäâåäºâà Åëëà Ëàâðåíò³¿âíà, 
5 ì., ðîá³òí., óêð., 12.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìåäâåäºâà Îëüãà Äìèòð³âíà, 2, 
ðîá³òí., ðîñ., 01.08.1932, ïðîíîñ, 
ðàõ³ò
Ìåäâåäºâ Âîëîäèìèð 
Ëàâðåíò³éîâè÷, 2, ðîá³òí., óêð., 
26.01.1933, ãåìîðî¿äàëüíèé 
êîë³ò
Ìåäâåäºâà Çîÿ ²âàí³âíà, 8, 
ñëóæá., óêð., 15.11.1932, äèôòåð³ÿ
Ìåäâåäîâñüêèé Ëåéáà 
Ìîðäóõîâè÷, 73, íà óòðèì., ºâð., 
05.10.1932, ì³îêàðäèò
Ìåäâåä÷óê Îëåêñà Àíäð³éîâè÷, 
11 ì., íå âêàç., óêð., 10.02.1932, 
åíòåðîêîë³ò
Ìåäâåäþê Â³êòîð Äàíèëîâè÷, 
12, ðîá³òí., óêð., 08.02.1933, ê³ð, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìåäèíñüêèé Êîñòÿíòèí 
Òèìîô³éîâè÷, 71, íà óòðèì., óêð., 
10.07.1933, ïîðîê ñåðöÿ
Ìåäèíñüêèé Ãðèöüêî 
Êàñÿíîâè÷, 22, ðîá³òí., óêð., 
05.09.1932, òóáåðêóëüîç
Ìåä³íãåð Àëüáåðò Ãåîðã³éîâè÷, 
1 ì., ñëóæá., í³ì., 29.04.1933, 
íåäîíîøåíèé
Ìåäíèé Íèêàíäð Íèêàíäðîâè÷, 
65, ðîá³òí., óêð., 21.01.1933, 
øëóíêîâà êðîâîòå÷à
Ìåäí³êîâà Âàëåíòèíà íå âêàç., 
2 ì., íå âêàç., íå âêàç., 16.05.1933, 
øëóíêîâå çàõâîðþâàííÿ
Ìåºðñîí Õàéÿ Ãðèãîð³âíà, 81, 
ñëóæá., ºâð., 20.10.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ìåæåâñüêèé Ïàâëî 
Íèêèôîðîâè÷, 33, ðîá³òí., óêð., 
18.11.1933, òóáåðêóëüîç
Ìåæåðèöüêèé ²ëëÿ Ôåäîðîâè÷, 
21, ðîá³òí., óêð., 11.05.1933, 
òóáåðêóëüîç êèøîê
Ìåçèíöåâà ßêèëèíà 
Íèêèôîð³âíà, 47, ðîá³òí., ðîñ., 
09.12.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìåêãëåð ²âàí ²âàíîâè÷, 
42, ðîá³òí., í³ì., 16.09.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â ³ ãîðëà

Ìåëåíòüºâ ªâãåí íå âêàç., 5 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 15.09.1933, 
ðîçëàä òðàâëåííÿ
Ìåëåíòüºâ Àíàòîë³é íå âêàç., 
5 ì., íå âêàç., íå âêàç., 06.08.1933, 
äèñïåïñ³ÿ
Ìåëåøêî Ìèõàéëî Ïèëèïîâè÷, 
29, ðîá³òí., óêð., 22.02.1933, êàòàð 
êèøîê
Ìåëèí÷óê ²âàí Àíòîíîâè÷, 
32, â’ÿçåíü, óêð., 21.07.1933, íå 
âêàç.
Ìåëèõîâà Ìàð³ÿ Ãåðàñèì³âíà, 
55, ðîá³òí., ðîñ., 13.06.1933, 
çàíåïàä ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ìåëîâà Ãàííà íå âêàç., 4 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 20.10.1933, 
êðóïîçíå çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìåëîìóò Ðèâà Ìîéñå¿âíà, 
49, ðîá³òí., ºâð., 24.08.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ìåëüìàí Ôð³äð³õ Ôð³äð³õîâè÷, 
72, íà óòðèì., í³ì., 18.06.1933, 
ì³îêàðäèò
Ìåëüíèê Âàñèëü Ïðîõîðîâè÷, 
1, ñëóæá., óêð., 16.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìåëüíèê ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 
3 ì., ðîá³òí., óêð., 06.07.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Ìåëüíèê Ìàð³ÿ (?), 48, ðîá³òí., 
óêð., 17.03.1933, íåâ³äîìà
Ìåëüíèêîâ Îëåêñàíäð 
ªãîðîâè÷, 20, ðîá³òí., ðîñ., 
12.01.1933, ÷àõîòêà 
Ìåëüíèöüêà Ñåðàôèìà 
Îïàíàñ³âíà, 25, ðîá³òí., óêð., 
10.06.1933, òóáåðêóëüîçíèé 
ìåí³íã³ò
Ìåëüíèê Ãðèöüêî Àíäð³éîâè÷, 
22, â’ÿçåíü, óêð., 24.12.1932, 
äåêîìïðåñ³éíèé ïîðîê ñåðöÿ 
Ìåëüíèê Äîðà íå âêàç., 1, 
íå âêàç., íå âêàç., 27.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ìåëüíèêîâ Âîëîäèìèð íå âêàç., 
1, íå âêàç., íå âêàç., 14.04.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Ìåëüíè÷åíêî Ìàëàíêà 
Ïðîêîï³âíà, 18, ðîá³òí., óêð., 
23.12.1932, ÷åðåâíèé òèô
Ìåëþê Âîëîäèìèð Ñåðã³éîâè÷, 
6, ñëóæá., óêð., 02.12.1932, 
åíòåðîêîë³ò
Ìåíóð³í Âàñèëü íå âêàç., 3, íå 
âêàç., íå âêàç., 02.05.1933, êàòàð 
êèøîê
Ìåíÿéëî Âàëåíòèíà ²âàí³âíà, 
8 ì., ðîá³òí., óêð., 17.07.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ìåíÿéëî Êàòåðèíà Ñòåïàí³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 12.07.1933, ê³ð ³ 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
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Ìåðçëèê³í Ì³ðàò Ñòåïàíîâè÷, 
11 ì., ðîá³òí., ðîñ., 07.07.1932, 
ãîñòðå çàïàëåííÿ êèøîê
Ìåðèñ Àíòîí Â³ëüãåëüìîâè÷, 
40, îäíîîñ³áí., í³ì., 05.10.1932, 
ãîñòðå îòðóºííÿ
Ìåðèí÷óê Ëþáîâ Àíòîí³âíà, 
5 ì., ðîá³òí., ðîñ., 19.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìåðêóëîâ Àíäð³é Äìèòðîâè÷, 
30, ðîá³òí., ðîñ., 15.11.1932, 
êîë³ò
Ìåðêóëîâ Êîñòÿíòèí íå âêàç., 
3, íå âêàç., íå âêàç., 18.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ìåðòåïà Ãåîðã³é Ìèêèòîâè÷, 
48, áåçïðèòóëüí., óêð., 07.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìåðòè÷íà(?) Ïàðàñêîâ³ÿ 
²âàí³âíà, 7, ðîá³òí., óêð., 
20.07.1933, åíòåðîêîë³ò
Ìåðöàëîâà Í³íà Àíäð³¿âíà, 
2, ðîá³òí., óêð., 21.08.1932, 
øëóíêîâî-êèøêîâå çàõâîðþâàííÿ
Ìåñåíþê ²âàí Ïàâëîâè÷, 22, 
íå âêàç., íå âêàç., 03.11.1933, 
÷åðåâíèé òèô
Ìåñíÿíêèí Âàñèëü ²âàíîâè÷, 1, 
ðîá³òí., óêð., 14.08.1933, êîë³ò
Ìåñíÿíêèíà Çîÿ Âàñèë³âíà, 
5 ì., ðîá³òí., óêð., 14.08.1933, 
òîêñè÷íèé ïðîíîñ
Ìåñòèñëàâñüêà Êëàðà 
Âëàäèñëàâ³âíà, 9 ì., ñëóæá., 
ðîñ., 12.09.1933, ãîñòðå êèøêîâå 
çàõâîðþâàííÿ
Ìåòåëü Àííà Ôåäîð³âíà, 
21, ðîá³òí., óêð., 27.09.1933, 
íåùàñíèé âèïàäîê (ïîòðàïèëà ï³ä 
ïî¿çä)
Ìåòþê Ìèðîí Äìèòðîâè÷, 56, 
â’ÿçåíü, íå âêàç., 05.08.1932, 
ãîñòðèé ãàñòðîåíòåðèò
Ìåùåðèêîâ ²âàí Ôåäîðîâè÷, 
19, ðîá³òí., ðîñ., 15.08.1933, 
ïîðàíåííÿ î÷åðåâèíè
Ìåùåðèêîâ Ñòåïàí 
Ïðîõîðîâè÷, 56, ðîá³òí., ðîñ., 
01.03.1933, ñåðöåâà ñëàáê³ñòü
Ìèçèíÿ Òàìàðà Ãíàò³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 21.09.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ìèêèò÷óê Îëåêñ³é 
Îëåêñàíäðîâè÷, 4, ðîá³òí., 
á³ëîð., 18.11.1932, ÷åðåâíèé òèô
Ìèêîëàºíêî Òåòÿíà Ìàòâ³¿âíà, 
50, êîëãîñïí., óêð., 21.04.1933, 
ñòàðå÷å âèñíàæåííÿ
Ìèêóëåíêî Âàñèëü Âàñèëüîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 23.02.1933, ê³ð
Ìèêóëåíêî Âàñèëü Ôåäîðîâè÷, 
24, ðîá³òí., óêð., 15.10.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â

Ìèêóëåíêî ²âàí Ôåäîðîâè÷, 
7 ì., ðîá³òí., óêð., 19.04.1932, ê³ð
Ìèëåíêî Òðèôîí ßêîâè÷, 
60, ðîá³òí., óêð., 27.01.1933, 
ã³ïåðòðîô³ÿ ïðîñòàòè
Ìèëëåð Ãåðáåðò Îòòîâè÷, 1, ðî-
á³òí., í³ì., 10.01.1933, åêëàìïñ³ÿ
Ìèëüêî Òåòÿíà Êèðèë³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 10.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìèëÿºâà Ê³ðà íå âêàç., 3, íå 
âêàç., íå âêàç., 29.06.1933, ê³ð
Ìèíàêîâ Â³êòîð 
Îëåêñàíäðîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
03.03.1933, ãðèï
Ìèíàêîâ Ìàêàð Ãðèãîðîâè÷, 63, 
â’ÿçåíü, óêð., 05.03.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Ìèíþê(?) Êàòåðèíà íå âêàç., 
8 ì., íå âêàç., íå âêàç., 30.07.1933, 
îáêëàä (àíã³íà)
Ìèðãîðîäñüêà Ë³ä³ÿ Àíäð³¿âíà, 
10 ì., ðîá³òí., óêð., 15.06.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ìèðãîðîäñüêèé Ïåòðî 
Ïàâëîâè÷, 21, ðîá³òí., óêð., 
16.03.1933, ïåðåëîì ÷åðåïà
Ìèðãîðîäñüêà Ë³ä³ÿ Ïåòð³âíà, 
8 ì., ðîá³òí., óêð., 11.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìèðãîðîäñüêèé Âîëîäèìèð 
Ïåòðîâè÷, 7 ì., ðîá³òí., óêð., 
24.04.1932, ê³ð
Ìèðíà Ãàííà Âàñèë³âíà, 10 ì., 
â³éñüêîâîñëóæá., óêð., 09.07.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ìèðîíåíêî Þë³ÿ Îëåêñ³¿âíà, 
1 ì., ðîá³òí., óêð., 27.08.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ìèðîíîâ Âîëîäèìèð 
Àðòåìîâè÷, 5, íå âêàç., óêð., 
30.01.1932, çàïàëåííÿ íèðîê
Ìèðîíîâà Àíòîí³íà Ïèëèï³âíà, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 28.07.1933, 
êèøêîâà ³íòîêñèêàö³ÿ
Ì³ðîøíè÷åíêî ²âàí ²âàíîâè÷, 23, 
ðîá³òí., óêð., 04.05.1933, ä³àáåò
Ì³ðîøíè÷åíêî Êàðïèíà 
Ïåòð³âíà, 26, ðîá³òí., óêð., 
04.07.1933, çàíåïàä ñåðöåâî¿ 
ä³ÿëüíîñò³
Ì³ðîøíè÷åíêî Ëàð³îí 
Ìîéñåéîâè÷, 52, ðîá³òí., óêð., 
16.12.1933, òèô
Ì³ðîøíè÷åíêî Àíàòîë³é íå 
âêàç., 2, íå âêàç., íå âêàç., 
24.07.1933, ê³ð
Ì³ðîøíè÷åíêî Òðîõèì 
Ãðèãîðîâè÷, 28, ðîá³òí., óêð., 
15.03.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìèñåíêî ²âàí Íèêèôîðîâè÷, 68, 
ñîöçàáåçïå÷., óêð., 19.04.1933, 
ãîñòðèé êàòàð øëóíêà

Ìèòðîõ³í Äìèòðî Àíäð³éîâè÷, 
30, ðîá³òí., ðîñ., 04.06.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ìèõàéëåíêî Ê³íäðàò 
Ëàâðåíò³éîâè÷, 25, ðîá³òí., óêð., 
22.02.1933, ïîðîê ñåðöÿ
Ìèõàéëåíêî Îêñàíà Ïåòð³âíà, 
45, íå âêàç., íå âêàç., 08.08.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ìèõàéëåöü Ñåìåí Îñòàïîâè÷, 
55, ðîá³òí., óêð., 10.03.1933, 
õðîí³÷íèé êàòàð êèøîê
Ìèõàéëèê Òàðàñ Ìàêñèìîâè÷, 
25, â’ÿçåíü, íå âêàç., 08.02.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ìèõàéëè÷åíêî Ãðèãîð³é ßêîâè÷, 
47, ðîá³òí., óêð., 19.07.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ìèõàéëè÷åíêî Ïàâëî Êóçüìè÷, 
3, ðîá³òí., óêð., 27.12.1932, êàòàð 
êèøîê
Ìèõàéëèøèí Òåðåíò³é 
Ñåìåíîâè÷, 53, ðîá³òí., óêð., 
26.10.1932, ïîðîê ñåðöÿ
Ìèõàéëîâ Âàðâàðà ²âàí³âíà, 
5 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 30.05.1932, 
á³ãóíêà
Ìèõàéëîâ Âàñèëü Ãðèãîðîâè÷, 
2, ðîá³òí., óêð., 13.07.1932, ê³ð
Ìèõàéëîâ ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 2, 
ðîá³òí., óêð., 03.01.1933, ê³ð
Ìèõàéëîâ ²âàí Õàì³ñîâè÷, 16, 
ðîá³òí., àñèð³ºöü, 30.09.1932, 
òðàâìà ìîçêó (íåùàñíèé 
âèïàäîê)
Ìèõàéëîâ Êóçüìà Ïåòðîâè÷, 75, 
³íâàë³ä, ðîñ., 09.08.1932, ñòàðå÷å 
âèñíàæåííÿ
Ìèõàéëîâ Ìàòâ³é Êèðèëîâè÷, 
61, áåçðîá³òí., óêð., 26.08.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ìèõàéëîâ Ìèõàéëî íå âêàç., 
3, íå âêàç., íå âêàç., 31.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ìèõàéëîâ Ìèõàéëî Ôåäîðîâè÷, 
20, ðîá³òí., ðîñ., 19.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìèõàéëîâ Ïåòðî Êèðèëîâè÷, 68, 
ñëóæá., ðîñ., 10.06.1933, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Ìèõàéëîâà Íàòàëÿ Òèìîô³¿âíà, 
50, ³íâàë³ä, ðîñ., 16.03.1933, 
ñåðöåâà íåäîñòàòí³ñòü
Ìèõàéëîâà Òàìàðà ßê³âíà, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 17.10.1933, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Ìèõàéëîâñüêèé Âàðôîëîì³é 
Ìèõàéëîâè÷, 40, ðîá³òí., óêð., 
07.07.1933, ñåïñèñ, â³äêðèòèé 
ïåðåëîì
Ìèõàéëîâñüêèé Ìàòâ³é 
Êèðèëîâè÷, 51, êîëãîñïí., óêð., 
28.09.1933, ñòàð³ñòü
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Ìèõàéëþê Äìèòðî Âàñèëüîâè÷, 
4, ðîá³òí., óêð., 15.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìèõàëåâè÷ Âàëåð³é 
Ìèêîëàéîâè÷, 7 ì., ðîá³òí., óêð., 
24.10.1932, ³íòîêñèêàö³ÿ
Ìèõåºâà Òåòÿíà Ôåäîò³âíà, 
29, ðîá³òí., óêð., 07.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìèõíî Àíàòîë³é Ãåðàñèìîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 13.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìèõíî Êèëèíà Àôàíàñ³¿âíà, 26, 
íà óòðèì., óêð., 02.12.1932, ðîæà
Ìèõíî Îëåêñ³é Ìàêñèìîâè÷, 
39, ñëóæá., ðîñ., 14.09.1933, 
ñàìîãóáñòâî
Ìèõíîâñüêèé Òîäåíò 
Â³êåíò³éîâè÷, 42, â’ÿçåíü, 
íå âêàç., 08.03.1933, çàíåïàä 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ìè÷óðà ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 
19, ðîá³òí., óêð., 21.02.1933, 
íåùàñíèé âèïàäîê (çàð³çàíèé 
ïîòÿãîì)
Ìèøêî ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 3, 
ñëóæá., óêð., 02.11.1932, êîë³ò
Ìèøêî Îëüãà Îëåêñ³¿âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 10.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ì³øèí ²âàí Ìèêîëàéîâè÷, 
46, ðîá³òí., ðîñ., 06.09.1932, 
êðîâîâèëèâ
Ì³øèíà Íàòàëêà ²âàí³âíà, 
43, ³íâàë³ä, ðîñ., 03.08.1933, 
çàïàëåííÿ ïå÷³íêè
Ì³ùåíêî Âàðâàðà Ãðèãîð³âíà, 
77, ðîá³òí., óêð., 13.06.1932, 
ñòàð³ñòü
Ì³ùåíêî Îëüãà Ëåâê³âíà, 22, íà 
óòðèì., óêð., 29.05.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Ì³ùåíêî Ôåäîò Íèêèôîðîâè÷, 
17, ñåëÿíèí, óêð., 06.10.1933, 
òóáåðêóëüîç êèøîê, ïðîíîñ 
Ì³ä³íà ªëèçàâåòà Ìèð³âíà, 
20, ðîá³òí., ðîñ., 12.01.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ì³êîÿí Áîðèñ íå âêàç., 2, 
íå âêàç., íå âêàç., 18.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ì³êîÿí Ëåâ íå âêàç., 1, íå 
âêàç., íå âêàç., 20.02.1933, êàòàð 
êèøîê
Ì³ëåíòüºâ Àíàòîë³é 
Ñòåïàíîâè÷, 5 ì., ñëóæá., ðîñ., 
06.08.1933, ãîñòðèé êàòàð øëóíêà
Ì³ëîâ Ìèêîëà Ñåìåíîâè÷, 
6, ³íâàë³ä, ðîñ., 01.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â ³ âóõà
Ì³ëüêîâ Âàñèëü ªãîðîâè÷, 80, 
íà óòðèì., óêð., 01.11.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ

Ì³ëüøèí Ïåòðî ßêîâè÷, 
65, ðîá³òí., ðîñ., 03.07.1933, 
äåêîìïðåñ³éíèé ì³îêàðäèò
Ìèíàºâà Ç³íà¿äà íå âêàç., 1, 
íà óòðèì., íå âêàç., 18.12.1932, 
âèñíàæåííÿ
Ì³íàê Ñåðã³é ²âàíîâè÷, 19, 
ðîá³òí., óêð., 04.11.1932, 
íåùàñíèé âèïàäîê (òðàâìà)
Ì³íàêîâà Ïð³ñüêà Àíäð³¿âíà, 
27, ðîá³òí., ðîñ., 01.12.1933, 
íåùàñíèé âèïàäîê (â÷àä³ëà â³ä 
ãàçó)
Ì³íñüêà Ë³ä³ÿ íå âêàç., 2, 
íå âêàç., íå âêàç., 27.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ì³íóëèíà Ðèòà Áîðèñ³âíà, 4 äí., 
ñëóæá., ºâð., 05.10.1932, ïîëîãîâà 
òðàâìà
Ì³íüêîâ Ãðèöüêî Ñâèðèäîâè÷, 
43, ðîá³òí., ðîñ., 03.03.1933, 
äåêîìïåíñîâàíèé ïîðîê ñåðöÿ
Ì³íÿéëî Êàòåðèíà Ìèêîëà¿âíà, 
8 ì., ðîá³òí., óêð., 01.09.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ì³íÿéëî Ìèêîëà Òèìîô³éîâè÷, 
36, ðîá³òí., óêð., 08.07.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ì³ð³íà Òàìàðà ²âàí³âíà, 1, 
ðîá³òí., óêð., 10.10.1933, êîêëþø
Ì³ðêàëüîâà ßâäîõà Ìèêîëà¿âíà, 
75, íà óòðèì., ðîñ., 31.01.1933, 
âîäÿíêà, ì³îêàðäèò
Ìèðíèé Îëåêñàíäð íå âêàç., 
1, íå âêàç., íå âêàç., 21.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìèðîíåíêî Ãðèöüêî 
Êîñòÿíòèíîâè÷, 20, ðîá³òí., óêð., 
14.09.1933, åíòåðîêîë³ò
Ìèðîíåíêî Ëåîí³ä íå âêàç., 
1, íå âêàç., íå âêàç., 15.04.1933, 
êàòàð êèøîê
Ìèðîíåíêî Ñåðã³é Ãàâðèëîâè÷, 
47, ðîá³òí., óêð., 04.02.1933, 
ãí³éíèé ïëåâðèò, ñåïñèñ
Ìèðîíîâ Ïåòðî íå âêàç., 4 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 29.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìèðîíþê Í³íà Íèêèôîð³âíà, 
3 ì., ðîá³òí., óêð., 30.05.1932, 
øëóíêîâà ³íòîêñèêàö³ÿ
Ì³ðîøíè÷åíêî Ãðèãîð³é 
Àíäð³éîâè÷, 31, â’ÿçåíü, óêð., 
15.01.1933, ïàðàë³÷ ³ ïîðîê ñåðöÿ
Ì³ðîøíè÷åíêî ªëèçàâåòà 
Ïàâë³âíà, 1 ì., ðîá³òí., óêð., 
18.10.1932, ïåìô³ãóñ
Ì³ðîøíè÷åíêî Ðà¿ñà 
Òðîõèì³âíà, 2, ðîá³òí., óêð., 
08.09.1932, êîë³ò, âèñíàæåííÿ
Ì³ðîøíè÷åíêî Ôåäîñ³é 
Ìèêèòîâè÷, 65, ðîá³òí., óêð., 
08.06.1932, ïîðîê ñåðöÿ

Ì³ò³í Ïàâëî Ê³íäðàòîâè÷, 37, 
ñåëÿíèí, â’ÿçåíü, ðîñ., 30.07.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â, ïîðîê 
Ì³òíèê Îëåêñàíäð Ìîøêîâè÷, 
52, ñåëÿíèí, ºâð., 06.07.1933, 
êèøêîâà ³íòîêñèêàö³ÿ
Ì³òðîôàíîâ Îëåã íå âêàç., 3, 
íå âêàç., íå âêàç., 09.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ì³òðîõ³í Â³òàë³é Êóçüìè÷, 
11 ì., ñëóæá., ðîñ., 24.08.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Ìèðãîðîäñüêèé Àôàíàñ³é 
Ïåòðîâè÷, 67, ðîá³òí., óêð., 
10.04.1933, ñòàð³ñòü
Ìèðãîðîäñüêèé Ñì³ð(?) íå 
âêàç., 1, ðîá³òí., óêð., 05.09.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ìèõàéëåíêî Àëëà íå âêàç., 
11 ì., ðîá³òí., óêð., 17.06.1932, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Ìèõàéëåíêî Âàëåíòèíà 
²âàí³âíà, 4, ñëóæá., óêð., 
05.06.1932, çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ìèõàéëèê Õàðèòîí Ïåòðîâè÷, 
60, íà óòðèì., óêð., 15.10.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Ìèõàéëè÷åíêî Îëåêñàíäð 
Ðîìàíîâè÷, 20, ñëóæá., ïîë., 
17.11.1933, íåùàñíèé âèïàäîê 
(îï³êè)
Ìèõàéëè÷óê ²âàí íå âêàç., 1, 
íå âêàç., íå âêàç., 03.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ìèõàéëîâ Âàñèëü Îëåêñ³éîâè÷, 
56, ðîá³òí., ðîñ., 02.02.1933, 
äåêîìïðåñ³éíèé ì³îêàðäèò
Ìèõàéëîâ Ñåìåí Àðêàä³éîâè÷, 
56, ðîá³òí., óêð., 03.11.1932, 
äåêîìïðåñ³éíèé ì³îêàðäèò
Ìèõàéëîâà Ãàëèíà Âàñèë³âíà, 2, 
â³éñüêîâîñëóæá., ðîñ., 06.10.1933, 
õðîí³÷íå çàõâîðþâàííÿ 
Ìèõàéëîâà Ìàð³ÿ Äìèòð³âíà, 
3, ðîá³òí., áîëã., 12.06.1933, íå 
âêàç.
Ì³õåºíêî Ãàííà ²âàí³âíà, 
5 ì., ðîá³òí., óêð., 16.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ì³õåëîâè÷ Ôàíÿ Ïàâë³âíà, 75, 
ñîöçàáåçïå÷., ºâð., 26.04.1933, 
äåêîìïåíñîâàíèé ì³îêàðäèò
Ì³õåëüñîí Ìàðòèí 
Îëåêñàíäðîâè÷, 29, ðîá³òí., 
ëàòèø, 13.09.1932, òóáåðêóëüîç
Ì³õíîâè÷ Êîñòÿíòèí Â³êòîðîâè÷, 
25, ðîá³òí., ðîñ., 21.01.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ì³øàêîâ Ãóð³é Ïàâëîâè÷, 48, êóñòàð, 
ðîñ., 22.04.1933, ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ì³øåêîâà Ë³ä³ÿ ²âàí³âíà, 49, 
äîìîãîñï., óêð., 07.07.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
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Ì³ùåíêî Âàëåíòèíà Òàðàñ³âíà, 
3 ì., ðîá³òí., óêð., 29.06.1932, 
ïðîíîñ
Ì³ùåíêî Ãàííà Ïàâë³âíà, 28, íà 
óòðèì., óêð., 29.04.1933, âèðàçêà 
øëóíêà
Ì³ùåíêî Äåì'ÿí Òðîõèìîâè÷, 
62, ðîá³òí., óêð., 11.08.1933, 
âèðàçêà øëóíêà
Ì³ùåíêî Êàòåðèíà Ãåðàñèì³âíà, 
8, ðîá³òí., óêð., 20.11.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Ì³ùåíêî Ë³ä³ÿ Âàñèë³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 10.07.1933, 
çàïàëåííÿ êèøîê òà î÷åðåâèíè
Ì³ùåíêî Ìåëàíêà Ãðèãîð³âíà, 
47, ñëóæá., óêð., 22.06.1933, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Ìêî÷åíêî Àííà Àôàíàñ³¿âíà, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 23.10.1933, íå 
âêàç.
Ìëàäîâà Ë³ÿ Îëåêñàíäð³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 17.07.1933, 
òóáåðêóëüîç ñóãëîá³â òàçó
Ìíîãîë³ò ²âàí Äàíèëîâè÷, 
23, â’ÿçåíü, óêð., 24.02.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê, âèñíàæåííÿ
Ìîâ÷àí Âàñèëü ²âàíîâè÷, 80, 
ïåíñ³îí., óêð., 19.06.1933, íå 
âêàç.
Ìîâ÷àí Îëåêñàíäð Àðõèïîâè÷, 
8 ì., ðîá³òí., óêð., 04.10.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìîâ÷àí Ïåòðî Íàçàðîâè÷, 16, 
ðîá³òí., óêð., 11.07.1932, ãí³éíèé 
ïëåâðèò
Ìîãèëåâè÷ Îëåêñ³é Àíäð³éîâè÷, 
34, ðîá³òí., óêð., 25.07.1933, 
ïåðåëîì ñòåãíà ³ ãîì³ëêè
Ìîãèëüíà Íàä³ÿ Äìèòð³âíà, 
4, ðîá³òí., óêð., 24.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìîãèëüíèé Â³êòîð Ìàðòèíîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 20.06.1932, 
ãîñòðèé åíòåðîêîë³ò
Ìîãèëüíèé Êîñòü Êîñòüîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 09.09.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ìîãèëåâñüêà Ö³ëÿ ²ñàê³âíà, 1, 
â³éñüêîâîñëóæá., ºâð., 22.08.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìîãèëüíèé Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 08.06.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ìîãðà÷îâà Ãàííà Ïåòð³âíà, 
81, íà óòðèì., ðîñ., 13.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Ìîãó÷èé Âàëåð³é Ìèêîëàéîâè÷, 
7 ì., ðîá³òí., óêð., 11.07.1932, 
ãîñòðå øëóíêîâî-êèøêîâå 
çàõâîðþâàííÿ
Ìîçåëåâà Áàñÿ Ñîëîìîí³âíà, 
60, ñëóæá., ºâð., 07.05.1933, òèô

Ìîçèðåâè÷ Ìàð³ÿ Ñåðã³¿âíà, 
1 ì., ðîá³òí., óêð., 30.05.1932, 
ïíåâìîí³ÿ
Ìîçèðñüêèé Ñüîìà Ëüâîâè÷, 
14, ðîá³òí., ºâð., 06.09.1932, 
ïîðàíåííÿ ÷åðåïà
Ìîçîëåâñüêèé Âëàäèñëàâ 
Ãåîðã³éîâè÷, 11 ì., ðîá³òí., óêð., 
13.07.1932, êèøêîâà ³íòîêñèêàö³ÿ
Ìîçîõà Îëüãà Äìèòð³âíà, 1, 
ðîá³òí., óêð., 04.07.1933, äèòÿ÷èé 
ïðîíîñ
Ìîçóð Â³êòîð Àíäð³éîâè÷, 
5 ì., íå âêàç., óêð., 26.02.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ìî¿ñåºâ Îëåã Ôåäîðîâè÷, 6 
äí., ðîá³òí., ðîñ., 24.07.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ìî¿ñåºíêî Àáðàì ßêîâè÷, 1, 
ðîá³òí., ºâð., 28.09.1932, êðèâàâèé 
ïðîíîñ
Ìî¿ñåíêî Ñåêëåòà Ìàêàð³âíà, 
68, íà óòðèì., óêð., 04.02.1933, 
äåêîìïðåñ³éíèé ì³îêàðäèò
Ìîêëÿê Âàëåíòèíà Éîñèï³âíà, 
2, ðîá³òí., óêð., 06.08.1932, 
åíòåðîêîë³ò
Ìîêðà Ìàð³ÿ Ôåäîð³âíà, 65, íå 
âêàç., óêð., 22.04.1932, ñòàð³ñòü
Ìîêðèé Âàëåíòèí ßêîâè÷, 
9 ì., ðîá³òí., óêð., 08.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìîêðîâà Ìàð³ÿ Ïèìîí³âíà, 75, 
ðîá³òí., óêð., 07.03.1933, íå âêàç.
Ìîëèáîãà Îëåêñàíäð 
Ãðèãîðîâè÷, 10 ì., ðîá³òí., óêð., 
07.01.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìîëîêîºäîâ Îëåêñàíäð 
²âàíîâè÷, 11 ì., ñëóæá., ðîñ., 
27.02.1932, çàïàëåííÿ î÷åðåâèíè
Ìîëîòîâà Àííà íå âêàç., 3 ì., íå 
âêàç., íå âêàç., 27.04.1933, êàòàð 
êèøîê
Ìîëîõîâà Ìàð³ÿ Ïðîêîï³âíà, 3, 
ðîá³òí., óêð., 28.07.1933, êðèâàâèé 
ïðîíîñ
Ìîëî÷êî Ïèëèï Ñåðã³éîâè÷, 28, 
ðîá³òí., óêð., 31.12.1932, òóáåðêóëüîç
Ìîë÷àë³íà ªëèçàâåòà íå âêàç., 
2, íå âêàç., íå âêàç., 25.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ìîë÷àí Ïëàòîí Ôåäîðîâè÷, 40, 
â’ÿçåíü, óêð., 05.04.1933, ðîæèñòå 
çàïàëåííÿ ë³âî¿ íîãè
Ìîë÷àíîâ Â³êòîð Àðñåíò³éîâè÷, 
3 ì., ðîá³òí., óêð., 16.09.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ìîë÷àíîâ Âîëîäèìèð 
Òàðàñîâè÷, 2, ðîá³òí., óêð., 
31.01.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìîë÷àíîâ Òðîõèì Ñòåïàíîâè÷, 
51, ðîá³òí., ðîñ., 09.10.1933, 
íåùàñíèé âèïàäîê (òðàâìîâàíèé) 

Ìîë÷àíîâà Õðèñòèíà 
Âàñèë³âíà, 78, ðîá³òí., óêð., 
07.04.1933, ñòàð³ñòü
Ìîìà Â³òàë³é Ìèòðîôàíîâè÷, 
14, ðîá³òí., óêð., 22.02.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ìîìîò Îìåëÿí Ôåäîðîâè÷, 
72, íà óòðèì., óêð., 27.07.1933, 
ñòàð³ñòü
Ìîìóò Ç³íîâ³é Ïàâëîâè÷, 
45, ðîá³òí., óêð., 19.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìîìóò Ñòåïàíèäà Àâðàì³âíà, 
90, ñëóæá., óêð., 11.03.1933, 
ì³îêàðäèò
Ìîíàøê³í Ìèêîëà Àíòîíîâè÷, 
4, ðîá³òí., ðîñ., 17.10.1933, 
àìïóòàö³ÿ í³ã
Ìîíîâ Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷, 
5 ì., ðîá³òí., óêð., 25.08.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â ³ ê³ð
Ìîíòâ³ä Áëþìà Àáðàì³âíà, 47, 
ñëóæá., ºâð., 24.07.1933, çàãàëüíå 
ïåðåðîäæåííÿ 
Ìîíòâ³é Ðåáåêà Äàâèä³âíà, 
23, ñëóæá., ºâð., 21.03.1933, ÒÁÑ 
ïóëüìîí.
Ìîíòðåìîâè÷ ²âàí Ïåòðîâè÷, 
75, ñëóæá., óêð., 25.10.1933, 
ãàíãðåíà ìîøîíêè
Ìîí÷èíñüêà Ñîô³ÿ 
Êîñòÿíòèí³âíà, 73, äîìîãîñï., 
óêð., 21.06.1932, çàïàëåííÿ íèðîê
Ìîðãóíîâ Àðòåì íå âêàç., 3, 
íå âêàç., íå âêàç., 04.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ìîðãóíîâ Åäóàðä Âàñèëüîâè÷, 
3 ì., â³éñüêîâîñëóæá., óêð., 
14.04.1933, ³íòîêñèêàö³ÿ
Ìîðãóíîâà ¯âãà Âóñòèí³âíà, 
22, íà óòðèì., óêð., 14.12.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Ìîðãóíîâà Êëàâä³ÿ Ïåòð³âíà, 
27, ðîá³òí., óêð., 07.12.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ìîðãóíîâà Òàìàðà Ãðèãîð³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 02.07.1933, 
øëóíêîâî-êèøêîâå çàïàëåííÿ
Ìîðäâèíîâ Âîëîäèìèð 
Ïàâëîâè÷, 1 ì., ðîá³òí., óêð., 
13.07.1932, âðîäæåíà 
ñëàáê³ñòü
Ìîðäâèíîâ Ìèêîëà Ïåòðîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 23.05.1933, 
îïåðàö³ÿ îêà
Ìîðäâèíîâ Ïàâëî Ïåòðîâè÷, 45, 
ðîá³òí., óêð., 21.03.1933, òèô
Ìîðäîâåöü ²âàí Ìèíîâè÷, 75, 
ðîá³òí., íå âêàç., 01.06.1933, 
äåêîìïðåñ³éíà ì³îêàðä³ÿ
Ìîðäîâåöü ²âàí Ïåòðîâè÷, 
14, ñåëÿíèí, óêð., 29.10.1932, 
øëóíêîâî-êèøêîâå çàõâîðþâàííÿ
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Ìîðäîâåöü Îêñàíà ²âàí³âíà, 
53, íà óòðèì., óêð., 24.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìîðåíèí Ìèêîëà ªâòåë³éîâè÷, 
23, íå âêàç., óêð., 04.06.1933, 
çàíåïàä ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ìîðåíêî Àôàíàñ³é Îìåëÿíîâè÷, 
59, ðîá³òí., óêð., 07.07.1933, 
çàíåïàä ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ìîðåíêî Êèëèíà Àðòåì³âíà, 
63, ñëóæá., óêð., 08.09.1933, 
çàïàëåííÿ î÷åðåâèíè 
Ìîðåíö Â³ëüãåëüì Îòòîâè÷, 
78, ðîá³òí., í³ì., 24.09.1933, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Ìîðåóñ Ãàííà Ìàðê³âíà, 55, íà 
óòðèì., óêð., 20.10.1933,  
íå âêàç.
Ìîðîç ²âàí Ñàâè÷, 1, íå âêàç., 
óêð., 13.08.1933, åíòåðîêîë³ò
Ìîðîç íå âêàç. Ìèêèòîâè÷, 
22, â’ÿçåíü, óêð., 20.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ìîðîç Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷, 
1, áåçðîá³òí., óêð., 29.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â, êîêëþø
Ìîðîç ªôðåì íå âêàç., 3, 
íå âêàç., íå âêàç., 01.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ìîðîç ²ñàê Äåíèñîâè÷, 
30, ñëóæá., óêð., 30.05.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ìîðîç Êàòåðèíà Ìèõàéë³âíà, 
15, îäíîîñ³áí., óêð., 05.08.1932, 
ïàðàë³÷
Ìîðîç Êóçüìà ²âàíîâè÷, 48, 
ðîá³òí., óêð., 28.11.1932, çàâîðîò 
êèøîê
Ìîðîç Êóçüìà Ãðèãîðîâè÷, 57, 
ðîá³òí., óêð., 06.07.1933, ñëàáê³ñòü 
ñåðöåâîãî ì'ÿçó
Ìîðîç Ñòåïàí ²âàíîâè÷, 
49, ðîá³òí., óêð., 16.07.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ìîðîç Ôåäîò Àíäð³éîâè÷, 
21, ñåëÿíèí, óêð., 22.08.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â, çàãàëüíå 
âèñíàæåííÿ
Ìîðîç ßê³â Ïàâëîâè÷, 48, 
ðîá³òí., óêð., 19.04.1933, 
ïîñëàáëåííÿ ñåðöÿ
Ìîðîçîâ ªâãåí³é ªãîðîâè÷, 
17, íå âêàç., ðîñ., 08.03.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Ìîðîçîâ ²âàí ªãîðîâè÷, 
2, ðîá³òí., ðîñ., 29.10.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Ìîðîçîâ ²âàí Ìèêîëàéîâè÷, 
40, ðîá³òí., ðîñ., 20.03.1933, íå 
âêàç.
Ìîðîçîâ Ïðîê³ï Âàñèëüîâè÷, 
56, ñëóæá., ðîñ., 22.06.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ, íåäîêð³â'ÿ

Ìîðîçîâà Âàëåíòèíà 
Ìèêîëà¿âíà, 1, ðîá³òí., ðîñ., 
24.08.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìîðîçîâà Ãàííà íå âêàç., 
íå âêàç., íå âêàç., íå âêàç., 
29.01.1933, êàòàð êèøå÷íèêà
Ìîðîçîâà ªëèçàâåòà 
Âàñèë³âíà, 52, íå âêàç., íå âêàç., 
äåêîìïðåñ³éíèé ì³îêàðäèò
Ìîðîçîâà Ë³íà Àíàòîë³¿âíà, 
2 ì., ðîá³òí., óêð., 18.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìîðîçîâà Òåòÿíà Ñòåïàí³âíà, 
37, ðîá³òí., óêð., 08.09.1933, 
ïåëàãðà
Ìîðîêà Âàñèëü Ïàâëîâè÷, 37, 
â’ÿçåíü, óêð., 17.09.1932, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ, ì³îêàðäèò
Ìîðùèêîâ Àíäð³é Ïàâëîâè÷, 57, 
ñëóæá., ðîñ., 10.07.1933, âèðàçêà 
äâàíàäöÿòèïàëî¿ êèøêè
Ìîñåíöîâ Âëàäèñëàâ ²âàíîâè÷, 
2, ðîá³òí., óêð., 20.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìîñåíöîâ Ëàð³îí íå âêàç., 18, 
íå âêàç., íå âêàç., 10.06.1933, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Ìîñ³ºíêî Êèðèëî Ïàâëîâè÷, 
28, íå âêàç., íå âêàç., 21.07.1933, 
âèðàçêà øëóíêà
Ìîñ³í ªâãåí ²âàíîâè÷, 11 ì., 
ðîá³òí., óêð., 12.07.1932, ãîñòðå 
øëóíêîâî-êèøêîâå çàïàëåííÿ
Ìîñêàëüîâ Äìèòðî 
Ìèõàéëîâè÷, 39, ðîá³òí., óêð., 
08.01.1932, åíäîêàðäèò
Ìîñêàëåâ ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 
3, ðîá³òí., óêð., 11.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìîñêàëåâ Ëåâîíò³é Ãðèãîðîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 29.11.1932, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Ìîñêàëåíêî Ëþáîâ Ïèëèï³âíà, 
6, ðîá³òí., óêð., 02.10.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â, ìàëÿð³ÿ
Ìîñêàëåíêî Ìàð³ÿ Ñåìåí³âíà, 
3, ðîá³òí., óêð., 28.10.1932, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ìîñêàëåíêî Ìèêîëà Ìàðêîâè÷, 
21, ðîá³òí., óêð., 26.12.1933, 
çàðàæåííÿ êðîâ³
Ìîñêàëåíêî Í³íà Ïèëèï³âíà, 
3, ñëóæá., óêð., 25.09.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ìîñêàëåíêî Ïàðàñêà 
Ãåðàñèì³âíà, 30, ðîá³òí., óêð., 
29.02.1932, ñåïñèñ
Ìîñêàëåíêî Ïåòðî Ìàòâ³éîâè÷, 
65, ðîá³òí., óêð., 06.05.1933, íå 
âêàç.
Ìîñêàëåíêî Ñåðã³é íå âêàç., 
3, íå âêàç., íå âêàç., 08.10.1933, 
êàòàð êèøå÷íèêà

Ìîñêâè÷åâ Ìèõàéëî 
Ôåäîðîâè÷, 53, ðîá³òí., ðîñ., 
04.10.1933, êðóïîçíå çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Ìîñêâ³í íå âêàç. íå âêàç., íå 
âêàç., ñëóæá., óêð., 21.02.1933, 
ìåðòâîíàðîäæåíèé
Ìîñêâ³íà Äîðà íå âêàç., 4 ì., íå 
âêàç., íå âêàç., 07.04.1933, êàòàð 
êèøîê
Ìîñêîëåíêî Îäàðêà Òèõîí³âíà, 
16, ðîá³òí., óêð., 09.07.1933, 
àâ³òàì³íîç
Ìîòèëüîâ Òèìîô³é Éîñèïîâè÷, 
50, íà óòðèì., óêð., 02.05.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ìîòèøåâà Ç³íà¿äà Ìîéñå¿âíà, 
3 ì., ðîá³òí., óêð., 29.10.1933, 
îòðóºííÿ øëóíêà
Ìîòîâèëåíêî Âîëîäèìèð 
Äåì’ÿíîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
27.09.1933, çàïàëå�íÿ ëåãåí³â
Ìîòîðíèé ²âàí ²âàíîâè÷, 1 
äí., íå âêàç., óêð., 22.09.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ìîòîðíèé Ìèêîëà ßêîâè÷, 
16, ðîá³òí., óêð., 25.12.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ìîòîðíèé Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 3 
äí., íå âêàç., óêð., 04.03.1933, íå 
âêàç.
Ìîòîõ³í Ïîë³êàðï Âàñèëüîâè÷, 
40, ðîá³òí., ðîñ., 02.06.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ìîòðåâè÷ Øóðà íå âêàç., 3 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 18.05.1933, 
ãîñòðèé êàòàð êèøîê
Ìîòðå÷êî Îëåíà ²âàí³âíà, 
4, ðîá³òí., óêð., 03.12.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ìîòóç Âàñèëü ²âàíîâè÷, 
9 ì., ðîá³òí., óêð., 16.07.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â ³ êèøå÷íèêà
Ìîòóçîâà Ãàííà Ãðèãîð³âíà, 58, 
íà óòðèì., óêð., 07.05.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ìîòóçîê Îëåêñàíäðà ²âàí³âíà, 
75, ñëóæá., óêð., 11.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Ìîòÿæîâ Â³êòîð Îíèê³éîâè÷, 
3 ì., ðîá³òí., óêð., 07.01.1932, 
çàïàëåííÿ
Ìîõîâà Àêñåí³ÿ Ñåðã³¿âíà, 
25, ðîá³òí., ðîñ., 25.10.1933, 
íåâ³äîìà
Ìîõîâà Í³íà Ïàâë³âíà, 6, ðîá³òí., 
ðîñ., 08.06.1933, çàïàëåííÿ 
êèøå÷íèêà
Ìî÷îí³í Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 4 ì., 
ðîá³òí., óêð., 13.01.1933, ïðîíîñ
Ìîøèíåöü Íàòàëêà Óñòèí³âíà, 
26, íà óòðèì., óêð., 26.04.1932, ïðè 
ïîëîãàõ
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Ìîøêèí Âîëîäèìèð 
Ðîìàíîâè÷, 2, ðîá³òí., óêð., 
11.12.1933, çàïàëåííÿ íèðîê
Ìîøëÿê Àíòîí³íà 
Õðèñòîôîð³âíà, 25, ðîá³òí., óêð., 
11.06.1932, äèçåíòåð³ÿ
Ìîùåíåöü ªâòèõ³é 
Ìàêñèìîâè÷, 40, ðîá³òí., óêð., 
29.05.1933, òèô
Ìóäðàê Îëåêñ³é Âàñèëüîâè÷, 
6 äí., ðîá³òí., óêð., 27.01.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ìóçîâåðîâ Ñåâåðèí ²âàíîâè÷, 
1 ì., ñëóæá., ðîñ., 26.06.1932, 
çàãàëüíà ñëàáê³ñòü
Ìóçèêà Àíàòîë³é Äàâèäîâè÷, 
9 ì., ñëóæá., óêð., 23.05.1933, ê³ð
Ìóê³ôèàí³ÿí À÷³ê íå âêàç., 
42, êóñòàð, â³ðì., 19.08.1933, 
íåùàñíèé âèïàäîê (òðàâìà ÷åðåïà)
Ìóêîâîç Îëåêñ³é Ëóêè÷, 65, 
ðîá³òí., óêð., 07.06.1933, ïàðàë³÷ 
ïðàâîãî áîêó ò³ëà
Ìóëåíêî Ãàëèíà ²âàí³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 12.09.1932, 
åíòåðîêîë³ò
Ìóëåíêî Ê³íäðàò Ìàêñèìîâè÷, 
60, íå âêàç., óêð., 06.06.1932, 
àáñöåñ ëåãåí³â
Ìóëåíêî Íàòàë³ÿ ßê³âíà, 36, 
ðîá³òí., óêð., 03.06.1933, çàíåïàä 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ìóëêèäæàÿí ªâãåí³ÿ Ïåòð³âíà, 
35, êóñòàð, â³ðì., 23.12.1933, 
âèñèïíèé òèô
Ìóëþêèíà Ìàð³ÿ Ïàâë³âíà, 
7 ì., ðîá³òí., óêð., 16.01.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ìóëÿâêà ßê³â Âàñèëüîâè÷, 58, 
ðîá³òí., óêð., 18.06.1933, íåâ³äîìà
Ìóíòàí³îí Àëüá³íà Äàíèë³âíà, 
11 ì., ðîá³òí., í³ì., 07.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â ³ êèøå÷íèêà
Ìóðàâêèíà Ç³íà¿äà Ìàòâ³¿âíà, 
8 ì., ðîá³òí., íå âêàç., 04.09.1932, 
çàõâîðþâàííÿ êèøå÷íèêà
Ìóðàâê³íà Íàä³ÿ ²âàí³âíà, 1, 
ðîá³òí., óêð., 23.07.1933, êîë³ò
Ìóðàøêî Ðåâì³ðà Ïåòð³âíà, 
1, ñëóæá., á³ëîð., 02.08.1933, 
çàïàëåííÿ êèøîê òà î÷åðåâèíè
Ìóðàøêî ßâäîõà Ãàâðèë³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 18.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìóðàøîâà Ç³íà¿äà íå âêàç., 
4 ì., íå âêàç., íå âêàç., 07.06.1933, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Ìóñàòîâ Îëåêñ³é Âàñèëüîâè÷, 
3, ðîá³òí., ðîñ., 16.10.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìóñ³ºíêî ªëèçàâåòà 
Ëàêòèîí³âíà, 60, íà óòðèì., óêð., 
16.08.1933, åíòåðîêîë³ò

Ìóñ³ºíêî Âîëîäèìèð ²ëüêîâè÷, 
7 ì., ñòóäåíò, óêð., 22.10.1932, ãðèï
Ìóñ³ïîâ Ôåä³ð íå âêàç., 7, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 08.06.1933, 
çàïàëåííÿ ñåðåäíüîãî âóõà
Ìóñòàô³í Ïåòðî Âàñèëüîâè÷, 
2 òèæ., ñëóæá., ðîñ., 07.05.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ìóõà÷åâ Ìèêîëà Àôàíàñ³éîâè÷, 
8 ì., ðîá³òí., ðîñ., 12.08.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Ìóõ³í Àðñåí³é ²âàíîâè÷, 82, 
ñëóæá., ðîñ., 20.11.1933, ì³îêàðäèò
Ìóõ³í Àôàíàñ Ìèõàéëîâè÷, 
75, íà óòðèì., ðîñ., 30.12.1932, 
ñåðöåâà íåäîñòàòí³ñòü
Ìóõ³í Îëåêñàíäð Ñåìåíîâè÷, 
70, ñîöçàáåçïå÷., ðîñ., 13.05.1933, 
ñåðöåâà êâîë³ñòü
Ìóõ³í Îëåêñ³é ²âàíîâè÷, 68, ðîá³òí., 
ðîñ., 07.01.1933, êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Ìþä Í³íà íå âêàç., íå âêàç., 
íà óòðèì., íå âêàç., 14.11.1932, 
ðîçëàä õàð÷óâàííÿ
Ìÿñíèê³íà Àíàñòàñ³ÿ ²âàí³âíà, 
4, íå âêàç., óêð., 24.03.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â ³ íèðîê
Íàáîêà Í³íà Àíäð³¿âíà, 11 ì., 
ðîá³òí., óêð., 26.11.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Íàáîêîâ ²âàí íå âêàç., 2 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 04.07.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Íàãàºâ Ìàðêî Áîðèñîâè÷, 46, 
ðîá³òí., ðîñ., 10.03.1932, íå âêàç.
Íàãàºöü Àíàòîë³é Äìèòðîâè÷, 
2, ðîá³òí., óêð., 02.01.1933, ê³ð, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Íàãàéöåâà Îëåêñàíäðà 
Ìàíó¿ë³âíà, 4 ì., ðîá³òí., óêð., 
02.01.1933, dystropnia
Íàãîðíèé Àíäð³é Îëåêñ³éîâè÷, 
70, ðîá³òí., óêð., 24.09.1932, 
ãîñòðà êèøêîâà íåïðîõ³äí³ñòü
Íàãîðíèé Ìèêîëà Ïëàòîíîâè÷, 
44, ðîá³òí., óêð., 09.03.1933, 
çàíåïàä ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Íàçàðåíêî Àíäð³é Òðîõèìîâè÷, 
22, áåçðîá³òí., óêð., 10.08.1932, 
òóáåðêóëüîç
Íàçàðåíêî Àðñåí³é 
Ìèõàéëîâè÷, 47, ðîá³òí., óêð., 
07.05.1933, íåâ³äîìà
Íàçàðåíêî Âàñèëü ²âàíîâè÷, 
20, â’ÿçåíü, óêð., 28.01.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Íàçàðåíêî Âàñèëü 
Íèêèôîðîâè÷, 7 ì., ðîá³òí., 
óêð., 03.10.1932, çàõâîðþâàííÿ 
êèøå÷íèêà
Íàçàðåíêî Âàñèëü Ôåäîðîâè÷, 
5, ðîá³òí., óêð., 02.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Íàçàðåíêî Àãàô³ÿ Òåðåíò³¿âíà, 
84, íà óòðèì., óêð., 14.09.1933, 
ñòàð³ñòü
Íàçàðåíêî Êàòåðèíà Âàñèë³âíà, 
41, ðîá³òí., óêð., 19.10.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Íàçàðåíêî ²âàí Ôåäîñîâè÷, 
46, ðîá³òí., óêð., 18.01.1933, 
íåâ³äîìà
Íàçàðåíêî Ë³ä³ÿ Àíòîí³âíà, 15, 
ðîá³òí., óêð., 10.12.1933, ê³ð
Íàçàðåíêî Ëóêà Ïàâëîâè÷, 
52, ðîá³òí., óêð., 04.03.1933, 
ì³îêàðäèò
Íàçàðåíêî Ìàðê Ôåäîðîâè÷, 
75, ðîá³òí., íå âêàç., 28.01.1933, 
ñòàð³ñòü
Íàçàðåíêî Ìèõàéëî 
Ðîìàíîâè÷, 79, íå âêàç., óêð., 
30.12.1932, ñòàð³ñòü
Íàçàðåíêî Íàä³ÿ Ãð., 2 ì., 
ðîá³òí., óêð., 18.03.1932, íå âêàç.
Íàçàðåíêî Ïåëàãåÿ Êóçüì³âíà, 
22, ñëóæá., óêð., 02.05.1933, 
íåùàñíèé âèïàäîê (âòîïëåííÿ)
Íàçàðåíêî Ïèëèï Àíäð³éîâè÷, 
90, ðîá³òí., óêð., 26.07.1932, 
ñòàð³ñòü
Íàçàðåíêî Ôåäîò Ãðèãîðîâè÷, 
44, ðîá³òí., óêð., 14.05.1933, 
òóáåðêóëüîç
Íàçàðåíêî ßâäîõà 
Êîñòÿíòèí³âíà, 70, ðîá³òí., óêð., 
19.05.1933, ñòàðå÷èé ì³îêàðäèò
Íàçàðåíêî ßê³â Âàñèëüîâè÷, 
75, íà óòðèì., óêð., 08.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Íàçàðîâ Ïèëèï Ôîìè÷, 55, 
ðîá³òí., á³ëîð., 25.09.1932, êîë³ò
Íàçàðîâà Ìîòðîíà Âàñèë³âíà, 
50, íà óòðèì., ðîñ., 20.09.1933, 
ïåëàãðà
Íàéäà Ìèêîëà Ôåäîðîâè÷, 
5, ðîá³òí., óêð., 26.05.1933, 
òóáåðêóëüîç
Íàéäåíà Ðà¿ñà íå âêàç., 10 äí., 
íå âêàç., íå âêàç., 18.05.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Íàéäåíèé ²âàí íå âêàç., 1, 
íå âêàç., íå âêàç., 29.05.1932, 
âèñíàæåííÿ
Íàéäåíîâ Â³êòîð íå âêàç., 9 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 06.11.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Íàéäåíîâ Ìóñ³é ªðìîëàéîâè÷, 
65, ðîá³òí., óêð., 22.09.1933, 
òóáåðêóëüîç
Íàéäè÷ Òà¿ñ³ÿ Ëàçàð³âíà, 16, 
íà óòðèì., ºâð., 31.07.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Íàéäüîíîâ Ìèêîëà íå âêàç., 
1 ì., íå âêàç., íå âêàç., 22.02.1933, 
âèñíàæåííÿ
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Íàêàçàêîâà Ëàðèñà Äìèòð³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 01.07.1932, 
ãåìîðî¿äàëüíèé êîë³ò
Íàêîíå÷íèé Ïàíàñ Àíäð³éîâè÷, 
27, ñëóæá., óêð., 20.02.1933, 
òóáåðêóëüîç
Íàëèâàéêî Êîðí³é 
Ìèòðîôàíîâè÷, 54, ðîá³òí., 
óêð., 10.07.1933, ïîðîê ñåðöÿ, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Íàëèâàé÷åíêî Â³ðà Ïåòð³âíà, 
9 ì., íå âêàç., ðîñ., 10.10.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Íàëèâàé÷åíêî Ä³íà Ïåòð³âíà, 
2, íå âêàç., ðîñ., 19.10.1932, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Íàëèâàéêî Êàòåðèíà Àíòîí³âíà, 
9 ì., ðîá³òí., óêð., 13.07.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Íàì³ñíèê Ìèêîëà íå âêàç., 
55, ðîá³òí., íå âêàç., 29.08.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Íàíñåíêî Âàëÿ íå âêàç., 1 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 28.09.1933, 
âèñíàæåííÿ
Íàïàäàéëî Ãðèãîð³é Ïàâëîâè÷, 
3 ì., ðîá³òí., óêð., 02.08.1932, 
íåâ³äîìà
Íàðèòíèêîâà Âàëåíòèíà 
Ãåîðã³¿âíà, 3, ñëóæá., óêð., 
24.04.1933, òóáåðêóëüîç ì³çê³â
Íàðèøê³í Ìèêîëà íå âêàç., 2, íå 
âêàç., íå âêàç., 18.06.1933, êàòàð 
êèøîê
Íàðÿºâ Áîðèñ íå âêàç., 2, 
íå âêàç., íå âêàç., 07.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Íàñòåíêî Ãàííà Ãð., 19, íå 
âêàç., óêð., 19.07.1932, íåùàñíèé 
âèïàäîê (âòîïëåííÿ)
Íàñòåíêî Ãàííà Ïåòð³âíà, 40, 
ðîá³òí., óêð., 17.06.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Íàòàëåâè÷ Áîðèñ Íàóìîâè÷, 
15, ñëóæá., ºâð., 01.10.1933, 
íåùàñíèé âèïàäîê
Íàòàðîâ Â³êòîð íå âêàç., 11 äí., 
ðîá³òí., óêð., 18.01.1933, æèòòºâà 
ñëàáê³ñòü (íåäîíîøåíèé)
Íàòàðîâ Ìèõàéëî Þõèìîâè÷, 3, 
ðîá³òí., ðîñ., 16.11.1932, íåðîçá.
Íàóìåíêî ²âàí ßêîâè÷, 56, 
ñëóæá., óêð., 26.03.1933, çàâîðîò 
êèøîê
Íàóìåíêî Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 
3, ðîá³òí., óêð., 12.08.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Íàóìåíêî Ïð³ñüêà Ïàâë³âíà, 
54, ðîá³òí., óêð., 23.02.1933, 
íåôðèò
Íàóìîâ Ìèêîëà Îìåëüêîâè÷, 
2, ðîá³òí., óêð., 26.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Íàóìîâà Íàä³ÿ Âàñèë³âíà, 
2 ì., ðîá³òí., óêð., 12.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Íàóìîâà Îëåêñàíäðà âêàç., 
1 ì., íå âêàç., íå âêàç., 04.10.1933, 
âèñíàæåííÿ
Íàóì÷óê Àíòîí Ôåäîðîâè÷, 
34, â’ÿçåíü, óêð., 26.01.1933, 
äåêîìïåíñîâàíèé ì³îêàðäèò
Íàóì÷óê Ïåòðî Ìèõàéëîâè÷, 
22, â’ÿçåíü, óêð., 27.11.1932, 
òóáåðêóëüîç
Íà÷åëü Ëåéíãàðò Îòòîâè÷, 2, 
ðîá³òí., í³ì., 01.01.1933, ãîñòðå 
çàïàëåííÿ êèøîê
Íåá Î. íå âêàç., 26, â’ÿçåíü, 
íå âêàç., 08.05.1933, êðèâàâèé 
ïðîíîñ
Íåáîãà Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 6, 
íà óòðèì., ðîñ., 06.09.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Íåáîæåíêî Ìàð³ÿ Ñåðã³¿âíà, 
3, ðîá³òí., óêð., 28.10.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Íåáîæåíêî Ìàð³ÿ Êàðï³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 10.12.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Íåâåí÷àíèé ²âàí Ïåòðîâè÷, 
3, ðîá³òí., óêð., 22.11.1932, 
òóáåðêóëüîç êèøå÷íèêà
Íåâåðèöüêà Ìóñÿ íå âêàç., 2 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 31.07.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Íåâºðîâ Æîðæ íå âêàç., 1, íå 
âêàç., íå âêàç., 11.05.1933, êàòàð 
êèøîê
Íåâºðîâñüêèé Àíäð³é 
Ìàêñèìîâè÷, 20, â’ÿçåíü, óêð., 
30.01.1933, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Íåâ³äîìà Ì³ëÿ íå âêàç., 4, 
íå âêàç., íå âêàç., 11.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Íåâ³äîìèé Âàñèëü íå âêàç., 4, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 11.06.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Íåâ³äîìèé Ãðèöüêî íå âêàç., 9, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 20.06.1933, 
ê³ð
Íåâ³äîìèé ²âàí íå âêàç., 17, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 08.07.1933, 
àâ³òàì³íîç
Íåâëåð Ðóâ³ò ²çðà¿ëüîâè÷, 
5, íà óòðèì., ºâð., 15.07.1933, 
ñêàðëàòèíà
Íåâìîâàõà Áîðèñ íå âêàç., 
10 ì., ñèðîòà, íå âêàç., 21.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Íåâñüêèé Ãðèöüêî íå âêàç., 1, 
íå âêàç., íå âêàç., 25.04.1933, 
çàïàëåííÿ ïðÿìî¿ êèøêè
Íåãàé Äìèòðî ²âàíîâè÷, 4, 
ñëóæá., óêð., 19.10.1933,  
ìàëÿð³ÿ

Íåãîäà Þõèì íå âêàç., 55, 
íå âêàç., íå âêàç., 10.07.1933, 
ì³îêàðäèò
Íåãðåáåöüêà Âåêëà ²ëüê³âíà, 78, 
ðîá³òí., óêð., 11.05.1933, ñòàðå÷å 
âèñíàæåííÿ 
Íåãðåáåöüêà Æàííà Áîðèñ³âíà, 
4 ì., ñëóæá., óêð., 13.08.1933, 
äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Íåäàâí³é Ãë³á Âàñèëüîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 25.09.1933, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Íåäàâí³é Ìèõàéëî Äìèòðîâè÷, 
3, ðîá³òí., óêð., 15.01.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â, ê³ð
Íåäàâíÿ Ìàð³ÿ Äìèòð³âíà, 
5 ì., ðîá³òí., óêð., 23.01.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Íåäàðóºâà Â³ðà Îíèê³¿âíà, 
1 ì., ðîá³òí., óêð., 13.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Íåäåëêîâ Ïàíàñ Ñàâåïðîâè÷, 
74, íà óòðèì., áîëã., 15.05.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Íåäîáåð Îëåêñàíäðà íå âêàç., 
2, ðîá³òí., íå âêàç., 01.03.1933, 
ðîçëàä òðàâëåííÿ
Íåäîâåñ Ä³ê Âàñèëüîâè÷, 
1 ì., ðîá³òí., óêð., 19.09.1932, 
íåäîíîøåíèé
Íåäîñòóïíèí Äàíèëî 
Ôåäîðîâè÷, 57, â’ÿçåíü, óêð., 
07.03.1933, âèñíàæåííÿ
Íåäîòîïà Ãàííà Îìåëÿí³âíà, 
16, ðîá³òí., óêð., 20.01.1933, 
íåùàñíèé âèïàäîê íà 
âèðîáíèöòâ³ 
Íåæåâèé Ìèêîëà Àíäð³éîâè÷, 1, 
ðîá³òí., óêð., 14.06.1932, ê³ð
Íåæíèêîâñüêèé Ñïèðèäîí 
Ìàðêîâè÷, 75, ñëóæá., óêð., 
23.07.1933, ì³îêàðäèò, êîë³ò
Íåæóðêà ßâäîõà Ìèõàéë³âíà, 1, 
ðîá³òí., óêð., 20.06.1932, êðèâàâèé 
ïðîíîñ
Íåæóðêî Ìèêîëà Êèðèëîâè÷, 
4, ðîá³òí., óêð., 25.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Íåæóðêî Ïàâëî Ìàêñèìîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 22.12.1932, 
äèôòåð³ÿ
Íåçâàíîâ Àðêàä³é íå âêàç., 3, 
íå âêàç., íå âêàç., 24.05.1933, ê³ð, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Íåçíàºâà Êàòåðèíà íå âêàç., 60, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 10.11.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Íå³çâåñòíèé Ìèêîëà íå âêàç., 
6, íå âêàç., íå âêàç., 19.10.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Íåéìàí Òàìàðà Àíäð³¿âíà, 
8 ì., ðîá³òí., í³ì., 18.07.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ
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Íåê Ìàð³ÿ Ïåòð³âíà, 73, ðîá³òí., 
åñòîí 06.11.1933, êðîâîâèëèâ ó 
ìîçîê
Íåêòóò Íàä³ÿ ªôðåì³âíà, 
2, ðîá³òí., óêð., 30.06.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Íåëüìàí Â³ðà íå âêàç., 3, íå 
âêàç., íå âêàç., âèñíàæåííÿ
Íåìèðîâ Àíäð³é íå âêàç., 10 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 27.05.1933, 
êàòàð êèøîê
Íåìèðîâñüêà Õàéÿ Éîñèï³âíà, 
59, íà óòðèì., ºâð., 12.07.1932, ðàê 
ãðóäåé
Íåìöåâà ²ííà Ìèðîí³âíà, 1 ì., 
ñëóæá., ºâð., 05.07.1932, îòðóºííÿ 
êîðîâ'ÿ÷èì ìîëîêîì
Íåìöîâà Âàðâàðà ²âàí³âíà, 
82, íà óòðèì., ðîñ., 02.05.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Íåì÷åíêî ²ëëÿ Ìèêîëàéîâè÷, 
47, ðîá³òí., óêð., 20.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Íåì÷åíêî Õ³âðÿ ßêèì³âíà, 
68, ðîá³òí., óêð., 07.09.1933, 
êàðä³îñêëåðîç
Íåì÷óíîâ Âàñèëü Âàñèëüîâè÷, 
1, íå âêàç., ðîñ., 12.03.1932, 
êîíòðàêòóðà 
Íåïîãîäèí ²âàí Ïåòðîâè÷, 57, 
ðîá³òí., óêð., 27.04.1933, çàíåïàä 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Íåïîãîäèí Ôåä³ð Âàêóëîâè÷, 
9 ì., ðîá³òí., óêð., 24.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Íåïîìíÿùèé Âàñèëü 
Ïàíàñîâè÷, 42, ðîá³òí., óêð., 
18.12.1933, ïîðîê ñåðöÿ
Íåïîìíÿùèé Ãåðöîâ Ëåéáà 
ßíêåëüîâè÷, 67, ðîá³òí., ºâð., 
08.10.1933, äåêîìïðåñèâíèé 
ì³îêàðäèò 
Íåïîìíÿùèé ²âàí Òðîõèìîâè÷, 
50, ðîá³òí., óêð., 12.07.1933, 
äåêîìïðåñèâíèé ì³îêàðäèò
Íåïîìíÿùèé Ñåìåí 
Ìèõàéëîâè÷, 28, ðîá³òí., ºâð., 
01.07.1933, íåùàñíèé âèïàäîê 
(âáèòî) 
Íåïîìíÿùèé Ñîëîìîí 
Ëåéáîâè÷, 35, ñîöçàáåçïå÷., 
ºâð., 30.04.1933, òóáåðêóëüîç ³ 
êðîâîòå÷à ëåãåí³â
Íåïðèöüêà Àíòîí³íà 
Ìèõàéë³âíà, 26, ñëóæá., ðîñ., 
14.05.1933, òèô, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Íåï'þùèé Þõèì Àíäð³éîâè÷, 
22, ñòóäåíò, óêð., 19.06.1932, 
âîãíåïàëüíå ïîðàíåííÿ ó æèâ³ò
Íåðîäà Ôåä³ð Ôåäîðîâè÷, 51, 
â’ÿçåíü, óêð., 30.01.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ

Íåñâàò Íàä³ÿ Ìèêèò³âíà, 
27, ñëóæá., óêð., 07.03.1933, 
ñàìîãóáñòâî
Íåñêðîìíèé Âîëîäèìèð 
Ïåòðîâè÷, 9 ì., ðîá³òí., óêð., 
29.04.1932, åíòåðîêîë³ò
Íåñïîâèòèé Ñòåïàí 
Ñòåïàíîâè÷, 58, ðîá³òí., óêð., 
07.04.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Íåñòåðåíêî Àãàô³ÿ Îìåëÿí³âíà, 
101, íå âêàç., óêð., 17.07.1932, 
ñòàð³ñòü
Íåñòåðåíêî Àíàòîë³é 
Ìèêîëàéîâè÷, 3, ðîá³òí., óêð., 
17.08.1932, êàòàð øëóíêà
Íåñòåðåíêî Âàëåíòèíà 
Ìèêèò³âíà, 1, ðîá³òí., óêð., 
13.08.1933, ê³ð, êîë³ò
Íåñòåðåíêî ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 51, 
ðîá³òí., óêð., 26.10.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Íåñòåðåíêî Ëàð³îí Ôåäîðîâè÷, 
58, ðîá³òí., óêð., 24.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Íåñòåðåíêî Ëþáîâ Ñåðã³¿âíà, 
3 ì., íå âêàç., óêð., 18.03.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Íåñòåðåíêî Ìàð³ÿ Ôåäîð³âíà, 
75, íà óòðèì., óêð., 09.09.1933, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Íåñòåðåíêî Ñåìåí Ìîê³éîâè÷, 
42, â’ÿçåíü, óêð., 18.03.1933, òèô
Íåñòåðîâà Îëåíà Äìèòð³âíà, 2, 
ðîá³òí., ðîñ., 21.11.1932, ìåí³íã³ò
Íåòººâ ²âàí ²âàíîâè÷, 35, êóñòàð, 
ðîñ., 13.11.1933, íåôðèò
Íåòåñèíà Íàñòÿ Òèõîí³âíà, 
54, íà óòðèì., óêð., 13.07.1932, 
õâîðîáà ñåðöÿ
Íåòëÿ-×åðíèø Òåòÿíà 
Äèìèòð³âíà, 22, ðîá³òí., óêð., 
22.10.1932, ÷åðåâíèé òèô
Íåóìèâàêà Áîðèñ íå âêàç., 
11 äí., ñëóæá., óêð., 09.06.1932, 
âèñíàæåííÿ
Íåóìèâàêà Ïèëèï Îìåëÿíîâè÷, 
44, ðîá³òí., óêð., 08.09.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Íåõìàðîâ Ëåîí³ä íå âêàç., 4 
òèæ., íå âêàç., íå âêàç., 07.07.1933, 
åíòåðèò
Íå÷àºâ Ëåîí³ä íå âêàç., 5 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 22.02.1933, 
âèñíàæåííÿ
Íå÷àºâà Ìàð³ÿ Äàíèë³âíà, 
19, ðîá³òí., óêð., 17.07.1932, 
óòîïëåííÿ
Íå÷èïàñ Ìèêîëà Àáðàìîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 04.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Íå÷èïîðåíêî ²âàí Ìèêèòîâè÷, 
7, ðîá³òí., óêð., 01.11.1932, êîë³ò, 
÷åðåâíèé òèô

Íå÷èïîðåíêî Ìèêîëà 
Ìàêàðîâè÷, 2, ðîá³òí., óêð., 
19.07.1932, êîë³ò
Íå÷èïóðåíêî Ë³ä³ÿ Ìèêèò³âíà, 
4, ðîá³òí., óêð., 16.10.1932, 
ãåìîðî¿äàëüíèé êîë³ò
Íå÷èïóðåíêî Ôåä³ð Ïàâëîâè÷, 
45, ðîá³òí., ðîñ., 11.06.1932, 
åíòåðîêîë³ò
Íå÷èïóðóê Ìèõàéëî 
Àíäð³éîâè÷, 43, ðîá³òí., óêð., 
24.12.1933, àïîïëåêñ³ÿ
Íå÷èò Ç³íà¿äà ²âàí³âíà, 
3 ì., ðîá³òí., óêð., 08.01.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Íå÷èòàéëî Àíäð³é 
Ïîë³êàðïîâè÷, 75, ñîöçàáåçïå÷., 
óêð., 21.05.1933, ì³îêàðäèò, êàòàð 
ëåãåí³â
Íå÷èòàéëî Âàñèëü Àíäð³éîâè÷, 
43, ðîá³òí., óêð., 02.04.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Íåøêî Âàñèëü Îëåêñàíäðîâè÷, 
11, ðîá³òí., óêð., 18.07.1933, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Íºì÷åíêî Ìèêîëà Îëåêñ³éîâè÷, 
6, ðîá³òí., óêð., 21.10.1932, íåðîçá.
Íèáóð Àáðàì Äàâèäîâè÷, 55, 
ðîá³òí., í³ì., 26.08.1933, ðàê 
ãðóäíî¿ êë³òêè
Íèâìèâàêà Ìèêîëà íå âêàç., 
2 ì., ðîá³òí., óêð., 14.06.1932, 
òîêñè÷íà äèñïåïñ³ÿ
Í³ê³ò³í ²âàí Ôèëèìîíîâè÷, 54, 
ðîá³òí., óêð., 13.07.1933, çàíåïàä 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Í³ê³ò³íà Ñåðàôèìà Ñåìåí³âíà, 
5, ðîá³òí., óêð., 04.10.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Íèêèôîðîâ Â³êòîð Ôåäîðîâè÷, 
2, ðîá³òí., óêð., 05.11.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â, ãàñòðèò
Í³êêåëü Ìàð³ÿ Ãåíð³õ³âíà, 
27, ðîá³òí., í³ì., 18.04.1932, 
òóáåðêóëüîç
Í³êîëàºâ Â’ÿ÷åñëàâ íå âêàç., 
2, íå âêàç., íå âêàç., 28.07.1933, 
åíòåðèò
Í³êîëàºíêî Âàñèëü 
Àôàíàñ³éîâè÷, 42, ðîá³òí., óêð., 
19.04.1933, òèô
Í³êîëàºíêî Ìèðîí Ñåìåíîâè÷, 
43, ðîá³òí., ðîñ., 21.07.1933, 
ãåìîðî¯äàëüíèé åíòåðîêîë³ò
Í³êîëàºíêî Ìèðîí Ñåìåíîâè÷, 
43, ðîá³òí., óêð., 21.07.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Í³êîëàºíêî Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 
43, ðîá³òí., ðîñ., 17.05.1933, 
òóáåðêóëüîç
Í³êîëàºíêî Îëüãà íå âêàç., 4 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 22.07.1933, 
³íòîêñèêàö³ÿ
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Í³êîëàøèíà Ïàðàñêîâ³ÿ 
Ãàâðèë³âíà, 88, ðîá³òí., ðîñ., 
15.12.1933, áðîíõ³àëüíèé 
îñòëþò
Í³êîëåíêî Ðà¿ñà Êîñòÿíòèí³âíà, 
7, ðîá³òí., óêð., 02.05.1933, òèô
Í³êîïîëüñüêèé Àðñåí íå âêàç., 
4 ì., íå âêàç., íå âêàç., 23.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Í³ìîíåò³íà Âàëåíòèíà 
Ïîë³êàðï³âíà, 3 ì., ðîá³òí., óêð., 
20.02.1933, ïðîíîñ
Í³ìîí³õ³í Ãàâðèëî ²ñàéîâè÷, 
35, â’ÿçåíü, óêð., 09.05.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Íèöü Ãîðä³é Ïàâëîâè÷, 59, 
ðîá³òí., óêð., 29.08.1933, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Íè÷àºâà Íàä³ÿ ²âàí³âíà, 
2 ì., ñëóæá., óêð., 26.08.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Íè÷òà Àííà ßê³âíà, 7 ì., ðîá³òí., 
óêð., 26.08.1933, ïðîíîñ
Íèøà ²âàí ²âàíîâè÷, 4, ðîá³òí., 
óêð., 20.03.1933, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Í³áóð ªãîð Äàâèäîâè÷, 39, 
ðîá³òí., í³ì., 21.08.1933, ñåðöåâà 
ñëàáê³ñòü
Í³çîë³í Âàñèëü íå âêàç., 2 òèæ., 
íå âêàç., íå âêàç., 18.06.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Í³êåò³í ªâãåí Âîëîäèìèð³âè÷, 
38, ñëóæá., ðîñ., 03.05.1933, 
âèñèïíèé òèô
Í³ê³òåíêî Ãðèöüêî Êîðí³éîâè÷, 
68, ñîöçàáåçïå÷., óêð., 12.04.1933, 
ñêëåðîç ñåðöÿ
Í³ê³òåíêî Ìîòðÿ Êîíîí³âíà, 
62, íà óòðèì., óêð., 27.05.1933, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Í³ê³ò³í Ìèêîëà Ëåâîíò³éîâè÷, 
23, ðîá³òí., óêð., 23.09.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Í³ê³ò³íà Ñâ³òëàíà íå âêàç., 14 
äí., íå âêàç., íå âêàç., 14.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Íèêèôîðîâ Àðñåíò³é 
Ôåäîðîâè÷, 65, ðîá³òí., ðîñ., 
30.06.1932, ñòàð³ñòü, ñåðöåâà 
ñëàáê³ñòü
Íèêèôîðîâ Ñòåïàí Àáðàìîâè÷, 
46, â’ÿçåíü, óêð., 26.02.1933, 
òóáåðêóëüîç, âèñíàæåííÿ
Í³ê³÷óê Âîëîäèìèð 
Îëåêñàíäðîâè÷, 1, ðîá³òí., 
á³ëîð., 15.01.1933, ê³ð
Í³êîëàºâà Îë³ìï³àäà 
Îëåêñàíäð³âíà, 27, ñëóæá., ðîñ., 
18.03.1933, òèô
Í³êîëàºâè÷ Ìèõàéëî 
Îëåêñ³éîâè÷, 11 ì., ðîá³òí., óêð., 
16.07.1933, êèøêîâà ³íòîêñèêàö³ÿ

Í³êîëàºíêî Ñåðã³é Ìèõàéëîâè÷, 
71, ðîá³òí., óêð., 05.07.1932, 
ñòàð³ñòü, ìàëÿð³ÿ, àðòåðîñêëåðîç
Í³êîëàºâ Âåí³àì³í íå âêàç., 1 ì., 
íà óòðèì., íå âêàç., 06.12.1932, 
âèñíàæåííÿ
Í³êîëàºâñüêèé Ëåîí³ä ²âàíîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 23.12.1932, ê³ð
Í³êîëàºíêî Àíäð³é 
Ïîðôèð³éîâè÷, 3, ðîá³òí., óêð., 
03.07.1932, ê³ð, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Í³êîëåíêî Àíòîí³íà ²âàí³âíà, 
3, ðîá³òí., óêð., 06.11.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Í³êîíåíêî Ëóê³ÿ Ìèðîí³âíà, 
63, íà óòðèì., óêð., 23.04.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Í³êóë³í Àíàòîë³é ßêîâè÷, 
2, ðîá³òí., óêð., 21.12.1932, 
çàãàëüíèé îï³ê ò³ëà
Í³êóë³í Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 
16, â’ÿçåíü, ðîñ., 03.02.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Í³ìåíêî Ãðèãîð³é íå âêàç., 9 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 08.08.1933, 
êàòàð êèøå÷íèêà
Í³ìåðîâñüêà Êëàâä³ÿ ²çðà¿ë³âíà, 
25, ðîá³òí., ºâð., 24.01.1933, 
âèñíàæåííÿ
Íîâàê Ë³ä³ÿ íå âêàç., 5, íå âêàç., 
íå âêàç., 11.03.1933, âèñíàæåííÿ
Íîâà Ë³ä³ÿ íå âêàç., 1, íå âêàç., 
íå âêàç., 09.05.1933, êàòàð êèøîê
Íîâèé ²âàí íå âêàç., 5 ì., íå 
âêàç., íå âêàç., 24.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Íîâèêîâ Â³êòîð íå âêàç., 
1, ðîá³òí., óêð., 04.07.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Íîâèêîâ ²âàí ßêîâè÷, 58, ðîá³òí., 
óêð., 10.04.1933, ïåðåðîäæåííÿ 
ñåðöåâîãî ì'ÿçó
Íîâèêîâ Éîñèï Òåðåíò³éîâè÷, 
52, ðîá³òí., óêð., 31.07.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Íîâèêîâà Êàòåðèíà Ôåäîð³âíà, 
62, ðîá³òí., óêð., 12.07.1933, 
íåðîçá.
Íîâèêîâà Ìîòðîíà Ìèðîí³âíà, 
50, ðîá³òí., á³ëîð., 10.11.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Íîâ³òíÿ Ìîòðîíà ²âàí³âíà, 
60, ðîá³òí., óêð., 15.06.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Íîâèöüêà Îíèñ³ÿ Þõèì³âíà, 
55, íà óòðèì., óêð., 15.06.1932, 
åíòåðîêîë³ò
Íîâèöüêà Îëüãà Îëåêñ³¿âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 08.10.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Íîâèê Àíäð³é Ãíàòîâè÷, 
3, ðîá³òí., óêð., 07.09.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â

Íîâèêîâ Àíäð³àí Íèêèôîðîâè÷, 
67, ðîá³òí., ðîñ., 12.10.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Íîâèêîâ Äàâèä Ëåéáîâè÷, 18, 
ðîá³òí., ºâð., 25.11.1932, ïîðîê ñåðöÿ
Íîâèêîâ ²âàí (?), 11, ðîá³òí., óêð., 
08.10.1932, ÷åðåâíèé òèô
Íîâèêîâ ²âàí ²âàíîâè÷, 2, 
ðîá³òí., ðîñ., 25.01.1932, ê³ð
Íîâèêîâ ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 
26, ðîá³òí., óêð., 04.02.1933, 
íåùàñíèé âèïàäîê
Íîâèêîâ ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 
íå âêàç., íå âêàç., íå âêàç., 
08.02.1933, íå âêàç.
Íîâèêîâ Îëåêñ³é Ïåòðîâè÷, 42, 
ðîá³òí., ðîñ., 27.11.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Íîâèêîâà Êàòåðèíà íå âêàç., 3, 
íå âêàç., íå âêàç., 31.05.1933, ê³ð
Íîâèò÷åíêî Ëåîí³ä Ôåäîðîâè÷, 
4, ðîá³òí., óêð., 16.10.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Íîâèöüêèé Ñòåïàí 
Êîñòÿíòèíîâè÷, 26, ñëóæá., 
óêð., 18.04.1933, çàõâîðþâàííÿ 
íåðâîâî¿ ñèñòåìè
Íîâèöüêèé Ìèêîëà íå âêàç., 
1, íå âêàç., íå âêàç., 24.06.1933, 
ãí³éíèé êàòàð íîñà
Íîâèöüêà Îäàðêà Àíäð³¿âíà, 
73, äîìîãîñï., óêð., 19.12.1933, 
ïàðàë³÷
Íîâîìëèíåöü Ãàëèíà 
Äìèòð³âíà, 5, ðîá³òí., óêð., 
05.09.1932, çàïàëåííÿ ì³çê³â
Íîâîìîäíà Âàëåíòèíà ²âàí³âíà, 
5 ì., ðîá³òí., óêð., 06.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Íîâîïðóöüêèé Ìèðîí Äàâèäîâè÷, 
49, ñëóæá., ºâð., 25.12.1933, 
ïðîäîëüíà âèðàçêà øëóíêà
Íîâîñüîëîâà Ìàéÿ 
Êîñòÿíòèí³âíà, 2, ðîá³òí., ºâð., 
03.07.1933, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Íîâîõàòíÿ Êèëèíà Äàíèë³âíà, 
33, íà óòðèì., óêð., 22.12.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Íîâðîöüêèé Ïàâëî Ðîìàíîâè÷, 
32, ðîá³òí., óêð., 30.08.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Íîãàºöü Çàõàð Þõèìîâè÷, 70, 
ñîöçàáåçïå÷., óêð., 29.04.1933, 
õðîí³÷íèé êàòàð ëåãåí³â
Íîãàºâ Ìàðêåë Áîðèñîâè÷, 
47, ðîá³òí., ðîñ., 10.03.1932, 
òóáåðêóëüîç
Íîæê³í Ìèêîëà Ôåäîðîâè÷, 
39, ñëóæá., ðîñ., 31.03.1933, 
òóáåðêóëüîç
Íîæíèöüêèé Íàóì 
Çåàòìàíîâè÷, 47, ðîá³òí., ºâð., 
12.04.1933, çàâîðîò êèøîê
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Íîæíîâà Ãàííà íå âêàç., 3, 
íå âêàç., íå âêàç., 02.08.1933, 
âèñíàæåííÿ
Íîçäðÿ Êèëèíà ßê³âíà, 75, íà 
óòðèì., óêð., 12.11.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöåâèõ ì'ÿç³â
Íîð³íñüêèé Íàóì Îíèñèìîâè÷, 
59, ðîá³òí., öèãàí, 27.05.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Íîðê ²äà íå âêàç., 3 ì., íå âêàç., 
íå âêàç., 17.03.1933, êàòàð êèøîê
Íîðê³í ²âàí Ïåòðîâè÷, 48, 
â’ÿçåíü, ðîñ., 06.04.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Íîðìàí Âàëåíòèí íå âêàç., 3, 
íå âêàç., íå âêàç., 29.07.1933, 
íåðîçá.
Íîñ Ãàííà Îíèñèì³âíà, 1, 
ðîá³òí., óêð., 03.08.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Íîñàëü Ïàâëî ²âàíîâè÷, 12, 
ðîá³òí., óêð., 13.09.1932, ïàðîòèò
Íîñà÷îâà ¯âãà Àíäð³¿âíà, 21, 
ñëóæá., ðîñ., 23.04.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Íîñåíêî Ñòåïàí Ãðèãîðîâè÷, 16, 
íå âêàç., óêð., 18.01.1933, çàñòóäà
Íîñèê Ìèêèòà Ìèêèòîâè÷, 
70, ðîá³òí., óêð., 06.09.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Íîñèêîâà Óëÿíà Ãåîðã³¿âíà, 
55, ðîá³òí., óêð., 17.08.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Íîñèðü Ìèõàéëî Îëåêñ³éîâè÷, 
56, ðîá³òí., ðîñ., 28.04.1933, 
êàðä³îñêëåðîç
Íîñèê Àíäð³é Êàëåíèêîâè÷, 
30, ðîá³òí., óêð., 29.09.1933, 
íåùàñíèé âèïàäîê 
(òðàâìîâàíèé) 
Íîñèê Ëþäìèëà Îëåêñàíäð³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 29.09.1932, êîë³ò
Íîñèê Õàðèòîí Ãðèãîðîâè÷, 61, 
ðîá³òí., óêð., 26.11.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ, êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Íîñîâ Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 31.08.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Íîñîâ Ìèõàéëî ²âàíîâè÷, 62, 
ðîá³òí., ðîñ., 10.10.1933, ìàëÿð³ÿ, 
çàíåïàä ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Íîñîâ Ìèêîëà Îëåêñ³éîâè÷, 
64, íà óòðèì., óêð., 08.08.1933, 
çàíåïàä ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Íîñîâ Ñàâåë³é Ìèõàéëîâè÷, 
38, ðîá³òí., ðîñ., 17.04.1933, 
ìåí³íã³ò
Íîñîâà Ìàðôà Äìèòð³âíà, 40, 
ðîá³òí., ðîñ., 25.06.1933, êðèâàâèé 
ïðîíîñ
Íîñîâñüêà Íàòàë³ÿ ßê³âíà, 18, 
ðîá³òí., óêð., 02.06.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ

Íîñóëåíêî Âàëåíòèíà 
Êîñòÿíòèí³âíà, 1, ðîá³òí., óêð., 
05.07.1933, çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Íî÷êî ßê³â Äìèòðîâè÷, 50, 
â’ÿçåíü, óêð., 24.01.1933, 
äåêîìïðåñèâíèé ì³îêàðäèò 
Íóãîôèìåíêî Äàâèä íå âêàç., 
1, íå âêàç., íå âêàç., 13.08.1933, 
ñåïñèñ
Íóæíàÿ Ñîëîì³ÿ Éîñèï³âíà, 
62, íà óòðèì., óêð., 01.12.1933, 
íåâ³äîìà
Íóæíèé Äìèòðî Ñàì³éëîâè÷, 
16, ñåëÿíèí, óêð., 10.09.1932, 
âîãíåïàëüíå ïîðàíåííÿ ëåãåí³â
Íþí³í Ìèêîëà íå âêàç., 3, íå 
âêàç., íå âêàç., 21.05.1933, ãîñòðà 
ñåðöåâà ñëàáê³ñòü
Îáåðåìêî Âîëîäèìèð 
Îëåêñ³éîâè÷, 2, ðîá³òí., óêð., 
25.07.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Îáåðåìîê Ãåîðã³é Ìèõàéëîâè÷, 
60, ðîá³òí., óêð., 23.08.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Îáåðåìîê Þõèì Íèêèôîðîâè÷, 
75, ðîá³òí., óêð., 11.07.1933, 
ñòàðå÷èé àòåðîñêëåðîç
Îáîçíèé Êîñòÿíòèí Ôåäîðîâè÷, 
51, ðîá³òí., ðîñ., 27.10.1933, 
çëîÿê³ñíà ïóõëèíà ïå÷³íêè
Îáîëåíñüêà Àëëà íå âêàç., 3, íå 
âêàç., íå âêàç., 02.08.1933, ê³ð
Îáîðåíêî Òà¿ñ³ÿ íå âêàç., 1, íå 
âêàç., íå âêàç., 06.08.1933, ê³ð
Îáðàçöîâ Ìàðêåë Ìèõàéëîâè÷, 
56, ðîá³òí., óêð., 23.07.1933, 
ñåðöåâå çàõâîðþâàííÿ
Îáóêîâ ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 
63, ïåíñ³îí., óêð., 17.08.1933, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Îáóõîâ Ñåìåí Ìèõàéëîâè÷, 
5, ðîá³òí., ºâð., 14.10.1933, 
íåùàñíèé âèïàäîê (ïîòðàïèâ ï³ä 
ïîòÿã)
Îáóøêî ²âàí Ìèêèòîâè÷, 32, 
ðîá³òí., á³ëîð., 18.06.1933, ðàíà 
÷åðåïà
Îâàíåñîâà Âàëåíòèíà 
Ìóðàò³âíà, 2, ðîá³òí., â³ðì., 
07.11.1933, çàïàëåííÿ êèøîê, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Îâåðêî Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, 
2, ðîá³òí., óêð., 29.06.1933, 
³íòîêñèêàö³ÿ, âèñíàæåííÿ
Îâå÷êî Ãàâðèëî Ïðîêîïîâè÷, 
20, ðîá³òí., óêð., 21.08.1933, 
ïðàâåöü
Îâðàìåíêî Ôåäîðà 
Ñïèðèäîí³âíà, 28, ðîá³òí., óêð., 
09.09.1932, íå âêàç.
Îâñÿíèé Ãðèöüêî íå âêàç., 2, 
íå âêàç., íå âêàç., 27.06.1933, 
âèñíàæåííÿ

Îâñÿíèé Ãðèöüêî íå âêàç., 3, 
íå âêàç., íå âêàç., 12.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Îâñÿíèê Ðîìàí ²âàíîâè÷, 
58, â’ÿçåíü, óêð., 25.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Îâñÿíèê ßê³â Ãíàòîâè÷, 27, 
ðîá³òí., ïîë., 18.11.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Îâñÿíèêîâ ²âàí Êóçüìè÷, 
59, ðîá³òí., ïîëÿê, 21.12.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Îâñÿíèêîâ Ïèëèï Ëóê'ÿíîâè÷, 
37, ðîá³òí., óêð., 17.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Îâ÷àð Õàðèòîí Ïèëèïîâè÷, 
47, â’ÿçåíü, íå âêàç., 13.09.1932, 
ïåðåðîäæåííÿ ñåðöåâîãî ì'ÿçó
Îâ÷àðåíêî Âàðâàðà Ãðèãîð³âíà, 
60, ðîá³òí., óêð., 03.09.1933, 
äåêîìïðåñèâíèé ì³îêàðäèò
Îâ÷àðåíêî ²âàí Ãàâðèëîâè÷, 
16, íà óòðèì., óêð., 16.05.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Îâ÷àðåíêî Òåòÿíà Ôåäîð³âíà, 
36, ðîá³òí., óêð., 13.04.1933, 
ñåðöåâà ñëàáê³ñòü
Îâ÷àðåíêî Ôåä³ð Ñåðã³éîâè÷, 
38, ðîá³òí., óêð., 17.03.1933, òèô
Îâ÷èííèêîâà Ðà¿ñà ²âàí³âíà, 
2 ì., ðîá³òí., ðîñ., 25.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Îâ÷èííèêîâ Ãðèöüêî 
Ïðîêîïîâè÷, 10 ì., ðîá³òí., óêð., 
09.08.1933, íå âêàç.
Îâ÷îðîâ Ìèêîëà Ìèõàéëîâè÷, 
60, ñëóæá., ðîñ., 11.06.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Îãàðêî Ôåä³ð ²âàíîâè÷, 59, 
ðîá³òí., óêð., 12.07.1933, òèô
Îãîðåíêî Ñåìåí 
Ìèêîëàéîâè÷, 87, ðîá³òí., óêð., 
13.04.1933, ãðèï
Îãóä³í ªðàñò Ñåðã³éîâè÷, 
68, ðîá³òí., ðîñ., 28.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Îäåéêî ²âàí íå âêàç., 3, íå âêàç., 
íå âêàç., 29.06.1933, íå âêàç.
Îäèíîêèé ²âàí ªâäîêèìîâè÷, 
51, ðîá³òí., ðîñ., 19.10.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Îäèíöîâà Ìàð³ÿ Ïèëèï³âíà, 38, 
íà óòðèì., óêð., 03.07.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Îäèíåöü Ãàëèíà ²âàí³âíà, 1, 
ðîá³òí., óêð., 20.12.1933, ê³ð, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Îçàð÷óê Ìèêîëà Àíòîíîâè÷, 1, 
ðîá³òí., óêð., 28.05.1933, ê³ð
Îçåðîâ Ôåä³ð Ïèëèïîâè÷, 
29, ðîá³òí., ðîñ., 21.04.1933, 
íåùàñíèé âèïàäîê (îòðóºííÿ 
÷àäíèì ãàçîì)
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Îçåðÿíñüêà Í³íà Âàñèë³âíà, 1, 
ðîá³òí., óêð., 29.04.1933, íåðîçá.
Îçîë³íà Ë³íà íå âêàç., 1 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 01.05.1933, 
çàïàëåííÿ òîâñòî¿ êèøêè
Îêàðîâ ²âàí Õàâìåíîâè÷, 
1, ðîá³òí., ïåðñ., 31.07.1933, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Îêàðîâà Ç³íà¿äà Ä³øåâíà, 38, 
íà óòðèì., àñèð³éêà, 08.01.1933, 
êàõåêñ³ÿ ï³ñëÿ ÷åðåâíîãî òèôó 
Îêàðîâà Ìàð³ÿ Àâåéøåâíà, 
2 ì., ðîá³òí., àñèð³éêà, 13.06.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Îêîâñüêèé Îëåêñàíäð 
ªôèìîâè÷, 50, ðîá³òí., ðîñ., 
22.08.1933, âèðàçêà øëóíêà ³ 
çàïàëåííÿ î÷åðåâèíè
Îêîðîâà Àíòîí³íà Ãåîðã³¿âíà, 
4 ì., êóñòàð, àñèð³éêà, 30.03.1933, 
ãîñòðå øëóíêîâî-êèøêîâå 
çàïàëåííÿ
Îêîðîêîâ Âàñèëü Ëåîí³äîâè÷, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 13.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Îêîðîêîâà Õàðèòèíà Ïàâë³âíà, 
29, íà óòðèì., óêð., 15.11.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Îêñàíè÷åíêî Íèêèôîð 
Òåðåíò³éîâè÷, 74, ðîá³òí., óêð., 
24.03.1933, ñòàð³ñòü
Îêñîì Àôàíàñ³é Ñòåïàíîâè÷, 
62, ðîá³òí., óêð., 17.08.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Îêòÿáðñüêà Í³íåëü íå âêàç., 
2 ì., íå âêàç., íå âêàç., 24.10.1932, 
âèñíàæåííÿ
Îêòÿáðñüêèé Îëåêñàíäð 
íå âêàç., 3 òèæ., ñèðîòà, íå 
âêàç., 11.01.1933, çàïàëåííÿ 
êèøå÷íèêà
Îë³éíèê ªôèì Ñàìîéëîâè÷, 
57, áåçðîá³òí., óêð., 22.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Îë³éíèê ²âàí Ìèêîëàéîâè÷, 
44, ðîá³òí., óêð., 07.04.1933, 
òóáåðêóëüîç
Îë³éíèê Êàëèíà Êàë³ñòðàòîâè÷, 
33, íà óòðèì., óêð., 23.04.1932, 
òóáåðêóëüîç
Îë³éíèê Ëþäìèëà ²âàí³âíà, 3, 
ïåíñ., óêð., 19.02.1933, ê³ð
Îë³éíèê Í³íà Îëåêñàíäð³âíà, 41, 
ðîá³òí., óêð., 24.03.1933, òèô
Îë³éíèê Ðîìàí Ñåìåíîâè÷, 
60, ðîá³òí., óêð., 29.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Îë³éíèêîâ Ê³ì Âîëîäèìèðîâè÷, 
23, ðîá³òí., óêð., 14.06.1933, 
ñàìîãóáñòâî
Îë³éíèê Àíäð³é Çàõàðîâè÷, 
40, ðîá³òí., óêð., 06.11.1932, 
äåêîìïðåñèâíèé ïîðîê ñåðöÿ

Îë³éíèê Àííà Ìèõàéë³âíà, 
17, ðîá³òí., óêð., 28.06.1933, 
òóáåðêóëüîç
Îë³éíèê Ãðèöüêî Ãðèãîðîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 06.08.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Îë³éíèê Ôåä³ð Ïåòðîâè÷, 
67, â’ÿçåíü, óêð., 15.02.1933, 
òóáåðêóëüîç
Îë³éíèê Ôåäîñ³é Ìèêèòîâè÷, 
32, â’ÿçåíü, óêð., 09.05.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Îë³éíèêîâ Ãðèöüêî Àíäð³éîâè÷, 
63, íà óòðèì., óêð., 18.06.1933, 
ñòàðå÷à êàõåêñ³ÿ
Îëåêñåíêî Ñåìåí Ïåòðîâè÷, 
17, ðîá³òí., óêð., 15.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Îëåêñ³ºíêî Ãðèãîð³é 
Ñåìåíîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
18.11.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Îëåêñ³ºíêî Ëàð³îí íå âêàç., 
53, ðîá³òí., íå âêàç., 02.07.1933, 
àâ³òàì³íîç
Îëåêñ³ºíêî Ìàðòà íå âêàç., 1, 
íå âêàç., íå âêàç., 10.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Îëåíèê Ìèêèòà Ôåäîðîâè÷, 39, 
ðîá³òí., óêð., 12.07.1933, çàãàëüíå 
âèñíàæåííÿ 
Îëåô³ð Â’ÿ÷åñëàâ Àäð³ÿíîâè÷, 
1, ñëóæá., óêð., 12.08.1932, 
êèøêîâà ³íòîêñèêàö³ÿ
Îëåô³ð Ìåëàøêà Äìèòð³âíà, 
48, íà óòðèì., óêð., 12.10.1932, ðàê 
ìàòêè
Îëåô³ðåíêî Æîðæ ²âàíîâè÷, 3 ì., 
ðîá³òí., óêð., 28.03.1932, íåâ³äîìà
Îëåöåíêî Â³ðà Ãðèãîð³âíà, 
22, ðîá³òí., íå âêàç., 25.09.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Îëåöüêàÿ Âàëåíòèíà íå âêàç., 
2, íå âêàç., íå âêàç., 24.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Îëåøêî Ìàð³ÿ Ìèõàéë³âíà, 41, 
ðîá³òí., óêð., 10.11.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Îëèíåöü Øóðà íå âêàç., 1, 
íå âêàç., íå âêàç., 14.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Îëèôåð÷óê Áîðèñ Îíèñèìîâè÷, 
6 ì., ðîá³òí., óêð., 28.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Îë³âñîí Àáðàì Õàöêåëåâè÷, 62, 
êóñòàð, ºâð., 28.08.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Îë³éíèê Âàñèëü Ñòåïàíîâè÷, 2, 
ðîá³òí., óêð., 28.03.1932, ãðèæà
Îë³éíèê Âîëîäèìèð 
Ôåäîòîâè÷, 2, ðîá³òí., ðîñ., 
11.08.1932, pneumonia
Îë³éíèê ²âàí Íèêèôîðîâè÷, 63, 
ñëóæá., óêð., 05.09.1932, íå âêàç.

Îë³éíèê Ê³íäðàò ²âàíîâè÷, 
48, â’ÿçåíü, óêð., 27.07.1933, 
àâ³òàì³íîç
Îëîäå Ìèêîëà Íàñòàñ³éîâè÷, 
1 ì., íå âêàç., óêð., 15.03.1932, 
ê³ð
Îëè÷àíñüêà Ôåíÿ Ìèêîëà¿âíà, 
1, ðîá³òí., íå âêàç., 23.11.1933, ê³ð
Îëüõîâ Þð³é Ìóñ³éîâè÷, 24, 
êóñòàð, ºâð., 19.01.1933, öèðîç 
ïå÷³íêè
Îëüõîâà Îëüãà Ïîòàï³âíà, 45, 
ñëóæá., ðîñ., 17.09.1932, åíòåðèò, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Îëüõîâà Îëåíà íå âêàç., 3, 
íå âêàç., íå âêàç., 26.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Îëüõîâñüêèé ßâäîêèì íå 
âêàç., íå âêàç., íå âêàç., íå âêàç., 
24.04.1933, êàòàð êèøîê
Îìåëü÷àê Ãíàò Êóçüìè÷, 
48, ðîá³òí., óêð., 15.03.1933, 
ì³îêàðäèò
Îìåëü÷àê ¯âãà ²âàí³âíà, 5 ì., 
ðîá³òí., óêð., 24.07.1933, êîë³ò
Îìåëü÷åíêî ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 
65, ðîá³òí., óêð., 03.04.1933, 
äåêîìïðåñèâíèé ì³îêàðäèò
Îìåëü÷åíêî Íàñòÿ Òàðàñ³âíà, 
6 ì., ðîá³òí., ðîñ., 04.07.1932, 
åíòåðîêîë³ò
Îìåëü÷åíêî Ïèëèï Ñòåïàíîâè÷, 
íå âêàç., â’ÿçåíü, óêð., 18.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Îìåëü÷åíêî Ïîðôèð³é 
Àêèíä³íîâè÷, 74, íà óòðèì., 
óêð., 31.07.1933, àðòåð³îñêëåðîç, 
ïåðåðîäæåííÿ 
Îìåëü÷åíêî Ïð³ñüêà Ëóê’ÿí³âíà, 
62, ðîá³òí., óêð., 17.08.1933, 
ì³îêàðäèò, ñêëåðîç ñåðöÿ
Îìåëÿíåíêî Âàëåíòèí 
Äàíèëîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
11.06.1933, äèçåíòåð³ÿ
Îìåëÿíåíêî Âàñèëü 
Îëåêñ³éîâè÷, 2 äí., íå âêàç., óêð., 
19.03.1932, ãàçè
Îíèùåíêî Âîëîäèìèð Ëóêè÷, 
1 ì., íå âêàç., óêð., 03.09.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Îíèê³ºíêî ²âàí Þõèìîâè÷, 50, 
ðîá³òí., óêð., 23.07.1932, íå âêàç.
Îíèê³ºíêî Îëåêñàíäð 
Ôåäîðîâè÷, 11 ì., íå âêàç., óêð., 
21.06.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Îí³íîâà Í³íà Ðîä³îí³âíà, 24, ðîá³òí., 
óêð., 07.06.1933, îòðóºííÿ ÿäîì
Îíèùåíêî ²âàí ªðìîëàéîâè÷, 
20, â’ÿçåíü, óêð., 21.05.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Îíèùåíêî Îëåêñàíäð 
Ñòåïàíîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
15.12.1933, ê³ð
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Îíèùåíêî Âàñèëü Àíäð³éîâè÷, 
22, ðîá³òí., óêð., 27.07.1933, 
øëóíêîâå çàõâîðþâàííÿ
Îíèùåíêî Ç³íà¿äà Ïåòð³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 04.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Îíèùåíêî Ëþñÿ Àíäð³¿âíà, 3 ì., 
ðîá³òí., óêð., 17.07.1933, íåâ³äîìà
Îíèùåíêî Îëåêñàíäð 
Àíäð³éîâè÷, 4, ðîá³òí., óêð., 
26.09.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Îí³ê³ºíêî Îëåêñ³é Òèìîô³éîâè÷, 
24, â’ÿçåíü, óêð., 14.03.1933, 
òóáåðêóëüîç, âèñíàæåííÿ
Îí³ê³ºíêî Ãàííà ²âàí³âíà, 20, 
ðîá³òí., óêð., 21.12.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Îíîïåíêî(?) ßê³â íå âêàç., 4, 
íå âêàç., íå âêàç., 10.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Îíóïð³ºíêî Ãàííà Ìàðòèí³âíà, 
33, ðîá³òí., ïîëÿ÷êà, 10.12.1931, 
ïîâ³øåíà
Îíóôð³ºâ Ïàâëî Ãðèãîðîâè÷, 
8, ñëóæá., óêð., 18.06.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Îíóôð³ºâà Ñîô³ÿ ²âàí³âíà, 
3, ðîá³òí., ðîñ., 05.11.1933, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Îíóôð³ºíêî Îëåêñàíäðà 
Ñåìåí³âíà, 10 ì., ñëóæá., óêð., 
12.06.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Îíóôð³ºíêî Ñåðã³é Àíòîíîâè÷, 
21, â’ÿçåíü, óêð., 16.01.1933, 
ì³îêàðäí³ íàáðÿêè í³ã
Îïàíàñåíêî Âàñèëü ²âàíîâè÷, 
29, ñëóæá., óêð., 22.11.1933, 
òóáåðêóëüîç
Îïàíàñåíêî ²âàí Âëàñîâè÷, 58, 
ñëóæá., óêð., 16.04.1932, íå âêàç.
Îïàíàñþê Âàñèëü Àíòîíîâè÷, 
33, â’ÿçåíü, óêð., 20.03.1933, 
õâîðîáà ñåðöÿ
Îïàøêî Êèðèëî Ãíàòîâè÷, 67, 
ðîá³òí., óêð., 09.07.1933, ì³îêàðäèò
Îïîëîâè÷ Â³ëüãåëüì 
Àäîëüôîâè÷, 1, ðîá³òí., á³ëîð., 
13.09.1932, çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Îïîðòèé Ñåìåí ²âàíîâè÷, 
32, â’ÿçåíü, óêð., 15.07.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Îðåë ²âàí Ìèêèòîâè÷, 52, 
íå âêàç., íå âêàç., 23.07.1933, 
çàíåïàä ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Îðåøê³íà Êàòåðèíà Ïåòð³âíà, 
85, ðîá³òí., ðîñ., 03.07.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Îðèñåíêî ªôðîñèí³ÿ 
Ôåäîð³âíà, 11, ðîá³òí., óêð., 
16.05.1933, íåðîçá.
Îðëîâ Âàñèëü Àíäð³éîâè÷, 65, 
ðîá³òí., óêð., 31.03.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ

Îðëîâ ²âàí íå âêàç., 1 ì., ðîá³òí., 
óêð., 11.02.1933, âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Îðëîâ Ôåä³ð Ïèëèïîâè÷, 
17, ñòóäåíò, ðîñ., 03.08.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Îðëîâà ªâãåí³ÿ íå âêàç., 4, 
íå âêàç., íå âêàç., 30.04.1933, 
çàïàëåííÿ òîâñòî¿ êèøêè
Îðëîâà Òàìàðà ²âàí³âíà, 
7 ì., ñëóæá., óêð., 20.04.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Îðëîâñüêèé Ìèêîëà 
Îëåêñàíäðîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
27.09.1933, ðàõ³ò
Îðëîâñüêèé Íèêèôîð 
Àíàí³éîâè÷, 73, íà óòðèì., óêð., 
26.10.1932, ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü 
ì³îêàðäó
Îðëÿíñüêà Â³ðà Òåðåíò³¿âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 14.07.1932, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Îðòåíáåðã Ì³ëÿ ²ëüê³âíà, 
1, ðîá³òí., ºâð., 24.08.1933, 
³íôåêö³éíèé êîë³ò
Îñàä÷à Ìîòðÿ Áîðèñ³âíà, 65, 
äîìîãîñï., óêð., 05.05.1932, 
ñòàð³ñòü
Îñàä÷à Íàòàë³ÿ 
Ãåðàñèì³âíà,1 ì., ðîá³òí., óêð., 
18.04.1932, íåâ³äîìà
Îñàä÷èé Àíäð³é ²âàíîâè÷, 
4, ðîá³òí., óêð., 16.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Îñàä÷èé Âàñèëü Â³êòîðîâè÷, 
8, ðîá³òí., óêð., 27.10.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Îñàä÷èé Ãðèãîð³é Çàõàðîâè÷, 4, 
íå âêàç., óêð., 08.02.1932, ê³ð
Îñàä÷à Íàòàëÿ Ïåòð³âíà, 19 äí., 
ðîá³òí., óêð., 05.04.1932, íåâ³äîìà
Îñàä÷èé Îëåêñ³é 
Ïàíòåëåéìîíîâè÷, 40, ðîá³òí., 
óêð., 31.05.1933, âèñèïíèé òèô
Îñèïîâ Îëåêñàíäð ßêîâè÷, 
11 ì., ðîá³òí., ðîñ., 29.08.1933, 
òîêñè÷íèé ïðîíîñ
Îñèïîâ Àíàòîë³é íå âêàç., 
2 ì., ðîá³òí., ðîñ., 21.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Îñèïîâà Àííà ²âàí³âíà, 31, 
íà óòðèì., óêð., 27.08.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Îñèïîâ Âàñèëü Âàñèëüîâè÷, 40, 
ðîá³òí., óêð., 25.11.1933, íå âêàç.
Îñíîâà Âîëîäèìèð Ïàâëîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 08.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â, êîêëþø
Îñíîâ³êîâ Ìàðê Ñåìåíîâè÷, 
54, íà óòðèì., ºâð., 15.08.1932, 
òóáåðêóëüîç
Îñîê³íà Ë³ë³ÿ íå âêàç., 3, íå 
âêàç., íå âêàç., 22.07.1933, 
âèñíàæåííÿ

Îñï³ùåâ Àíàòîë³é Þõèìîâè÷, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 06.11.1933, 
äèôòåð³ÿ, êðóï
Îñï³ùåâ Þõèì ²âàíîâè÷, 38, 
êóñòàð, óêð., 09.05.1933, âèñèïíèé 
òèô
Îñï³ùåâà Â³ðà Þõèì³âíà, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 01.10.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Îñòàïåíêî Ãàííà ²âàí³âíà, 
2, ðîá³òí., óêð., 03.01.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Îñòàïåíêî Ñàì³éëî 
Âàñèëüîâè÷, 39, â’ÿçåíü, 
óêð., 19.03.1933, âèñíàæåííÿ, 
òóáåðêóëüîç
Îñòàïåíêî Óëÿíà Âàñèë³âíà, 
75, ðîá³òí., óêð., 14.06.1933, 
äåêîìïåíñàö³ÿ ñåðöÿ
Îñòàïåöü Àíàòîë³é ²âàíîâè÷, 
8 ì., ðîá³òí., óêð., 23.08.1933, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Îñòàïåöü Àíòîí Âàñèëüîâè÷, 
45, îäíîîñ³áí., óêð., 04.02.1932, 
íåâ³äîìà
Îñòàïåöü Âàëåíòèíà 
Àôàíàñ³¿âíà, 1, ðîá³òí., óêð., 
17.06.1932, á³ãóíêà
Îñòàïåöü ²âàí ²âàíîâè÷, 
68, íå âêàç., óêð., 12.03.1932, 
ì³îêàðäèò
Îñòàïåöü Ëþáîâ ²âàí³âíà, 7 äí., 
ðîá³òí., óêð., 16.08.1932, íå âêàç.
Îñòàïåöü Íèêèôîð 
Íèêèôîðîâè÷, 70, íà óòðèì., óêð., 
18.03.1933, ñòàð³ñòü
Îñòàïåöü Íèêèôîð 
Îìåëüêîâè÷, 75, íà óòðèì., óêð., 
19.11.1932, ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Îñòàøåâñüêà Îëåêñàíäðà 
Ìèêîëà¿âíà, 8, ðîá³òí., óêð., 
10.11.1932, äèçåíòåð³ÿ
Îñòðà Ëóêåð³ÿ Êîñòÿíòèí³âíà, 
48, íà óòðèì., óêð., 18.08.1933, 
çàíåïàä ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
Îñòðåíêî Àíàòîë³é Ïàâëîâè÷, 
8 ì., ðîá³òí., óêð., 11.07.1932, 
ãîñòðå øëóíêîâå çàõâîðþâàííÿ
Îñòðåíêî ªëèçàâåòà Âàñèë³âíà, 
2, ðîá³òí., óêð., 25.11.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Îñòðèêîâà Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, 
6, ðîá³òí., ðîñ., 08.05.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Îñòðèíñüêà Àñÿ ²ñà¿âíà, 
16, ñëóæá., ºâð., 06.10.1933, 
åï³ëåïñ³ÿ
Îñòðîâåðõ Ãàííà Ïèëèï³âíà, 
96, íà óòðèì., óêð., 18.08.1932, 
ñòàð³ñòü
Îñòðîâñüêèé Â³êòîð íå âêàç., 
5 ì., ñèðîòà, íå âêàç., 27.01.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
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Îñòðîâñüêèé Äàâèä Ìóñ³éîâè÷, 
75, íà óòðèì., ºâð., 26.04.1933, 
ïíåâìîí³ÿ
Îñòðîâñüêèé Ïåòðî íå âêàç., 
2 ì., íå âêàç., íå âêàç., 08.06.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Îòâåðêî Îëåíà Âàñèë³âíà, 55, íà 
óòðèì., óêð., 06.11.1932, ì³îêàðäèò
Îòò Åì³ë³ÿ íå âêàç., 11 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 16.05.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Îõîòíèê Êàòåðèíà Ñåìåí³âíà, 
3, íå âêàç., óêð., 23.03.1932, 
çàïàëåííÿ íèðîê, ê³ð
Îõîòíèê Ñåðã³é Ñåìåíîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 03.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Îõð³ìåíêî Âîëîäèìèð 
Ìèõàéëîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
18.09.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Î÷åðåäüêî Â³ðà Íèêèôîð³âíà, 
72, íà óòðèì., óêð., 16.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Îø³í(?) ²ñàê Àáðàìîâè÷, 72, 
íà óòðèì., ºâð., 05.07.1933, ðàê 
øëóíêà
Îøóºâà Âàëåíòèíà Ïåòð³âíà, 
1, íå âêàç., óêð., 15.01.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Îùåðîâà Áðîíÿ Êîñòÿíòèí³âíà, 
29, íà óòðèì., ºâð., 28.02.1933, 
íåðîçá.
Ïàâåëêî Àíòîí Ìèõàéëîâè÷, 
41, â’ÿçåíü, óêð., 09.08.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ïàâåëêî Âîëîäèìèð ßêîâè÷, 
10 ì., ðîá³òí., óêð., 01.07.1932, 
ïíåâìîí³ÿ
Ïàâëåíêî Àíäð³é Àíàí³éîâè÷, 
70, êóñòàð, óêð., 05.09.1933, 
äåêîìïåíñàö³ÿ ñåðöÿ
Ïàâëåíêî Áîðèñ Ìèõàéëîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 25.10.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ïàâëåíêî Âàëåíòèíà 
Ãðèãîð³âíà, 4 ì., ðîá³òí., óêð., 
08.08.1933, ïðîíîñ
Ïàâëåíêî Âàñèëü Ïèëèïîâè÷, 
24, â’ÿçåíü, óêð., 11.02.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ïàâëåíêî Â³êòîð Ìèõàéëîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 25.02.1933, ãðèï, 
êîêëþø
Ïàâëåíêî Æåíÿ íå âêàç., 7 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 07.10.1933, 
êðóïîçíå çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïàâëåíêî Ìåëàí³ÿ 
Êîñòÿíòèí³âíà, 27, ðîá³òí., óêð., 
02.11.1932, öèðîç ïå÷³íêè
Ïàâëåíêî Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 3, 
ðîá³òí., óêð., 28.06.1932, ê³ð
Ïàâëåíêî Íàä³ÿ Ìèêèò³âíà, 50, 
ðîá³òí., óêð., 22.05.1933, òèô

Ïàâëåíêî Ìèêèòà Ôåäîðîâè÷, 
32, êîëãîñïí., óêð., 10.05.1933, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Ïàâëåíêî Ïåëàãåÿ ²âàí³âíà, 24, 
íà óòðèì., óêð., 30.03.1933, íå 
âêàç.
Ïàâëåíêî Ïåòðî Îñèïîâè÷, 26, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 09.06.1933, 
öóêðîâèé ä³àáåò
Ïàâëåíêî Òðîõèì Ãåðàñèìîâè÷, 
27, ñëóæá., óêð., 23.08.1932, 
íåùàñíèé âèïàäîê (âòîïëåííÿ)
Ïàâëè÷åíêî Àíàòîë³é 
Îìåëÿíîâè÷, 1 ì., ðîá³òí., óêð., 
19.05.1933, àòðîô³ÿ
Ïàâëè÷óê Âîëîäèìèð 
Àðòåìîâè÷, 1 ì., ðîá³òí., óêð., 
13.06.1932, âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ïàâëè÷åíêî ²âàí ²âàíîâè÷, 44, 
ðîá³òí., óêð., 19.12.1933, âèñèïíèé 
òèô
Ïàâëîâ Âîëîäèìèð 
Âàñèëüîâè÷, 1, íå âêàç., óêð., 
18.02.1932, åíòåðîêîë³ò
Ïàâëîâ Âîëîäèìèð íå âêàç., 11 
äí., íå âêàç., íå âêàç., 09.08.1933, 
æîâòóõà
Ïàâëîâ Êîñòÿíòèí íå âêàç., 2 
òèæ., íå âêàç., íå âêàç., 26.07.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ïàâëîâ Ìèêîëà Äåì’ÿíîâè÷, 
59, ðîá³òí., ðîñ., 03.06.1933, 
ïåðèòîí³ò
Ïàâëîâà Âàëåíòèíà íå âêàç., 11 
äí., íå âêàç., íå âêàç., 11.08.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ïàâëþê Ìèõàéëî ²âàíîâè÷, 
65, ðîá³òí., óêð., 01.08.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïàâëþê Îëüãà Àíäð³¿âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 29.01.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïàâëþê Ïåòðî ªôèìîâè÷, 
3 ì., íå âêàç., ðîñ., 11.09.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Ïàâëþñ Ñòàí³ñëàâ Êîðí³éîâè÷, 
1, ðîá³òí., í³ì., 14.08.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Ïàâëþ÷åíêî Àíàòîë³é 
Ìåôîä³éîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
27.09.1932, êèøêîâà ³íòîêñèêàö³ÿ
Ïàâëþ÷åíêî Âàëåíòèíà 
Ìåôîä³¿âíà, 3, ðîá³òí., óêð., 
16.06.1932, öåðåáðîñï³íàëüíèé 
ìåí³íã³ò
Ïàâëþ÷åíêî Ãàííà Ñòåïàí³âíà, 
9 ì., ðîá³òí., ðîñ., 16.08.1932, 
colitis
Ïàâëþ÷åíêî Ãðèöüêî íå 
âêàç., 21, áåçðîá³òí., íå âêàç., 
13.09.1933, ìàëÿð³ÿ
Ïàâëþ÷åíêî Îëåêñàíäðà 
Îëåêñàíäð³âíà, 16, ðîá³òí., 

óêð., 14.06.1932, åíäîêàðäèò, 
õðîí³îñåïñèñ
Ïàâëþ÷èê ²âàí Òàðàñîâè÷, 
48, â’ÿçåíü, óêð., 04.12.1932, 
äåêîìïðåñ³éíèé ì³îêàðäèò
Ïàâñòÿíèé Ïàâëî Ìèêèòîâè÷, 
51, â’ÿçåíü, óêð., 28.01.1933, 
êðîâîòå÷à ï³ñëÿ âîãíåñòðåëüíîãî 
ïîðàíåííÿ
Ïàäàëêà Ìèõàéëî 
Íèêèôîðîâè÷, 56, íå âêàç., íå 
âêàç., 12.07.1933, ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ïàçþê Í³íà Ïåòð³âíà, 1, ðîá³òí., 
óêð., 17.04.1933, ê³ð
Ïàçþê Ôåä³ð ßêèìîâè÷, 
34, ñëóæá., óêð., 11.01.1933, 
ìåí³íãîåíöèôàë³ò
Ïàê³äà ßâäîõà Äìèòð³âíà, 70, 
îäíîîñ³áí., óêð., 26.04.1933, 
ñòàðå÷å âèñíàæåííÿ
Ïàëàæ÷åíêî Ïàâëî ßêîâè÷, 
46, â’ÿçåíü, íå âêàç., 15.05.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ïàëåíêî Ïàâëî ²âàíîâè÷, 
3, ðîá³òí., óêð., 18.08.1933, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Ïàëåíêî Ñòåïàí Îñèïîâè÷, 
32, ðîá³òí., óêð., 28.08.1933, 
íåùàñíèé âèïàäîê (çàð³çàíèé) 
Ïàëåõ³í Âëàäèñëàâ íå âêàç., 
3 òèæ., ðîá³òí., ðîñ., 09.08.1932, 
øëóíêîâî-êèøêîâà ³íòîêñèêàö³ÿ
Ïàëåöü ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 
2, ðîá³òí., óêð., 22.07.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Ïàëåöü ²âàí Íàçàðîâè÷, 
10 ì., ðîá³òí., óêð., 01.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïàëåöü Íàä³ÿ Ïàâë³âíà, 6 ì., 
ðîá³òí., óêð., 11.06.1933, ê³ð
Ïàëèâîäà ²ëüêî Ìèõàéëîâè÷, 
18, ðîá³òí., óêð., 15.06.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Ïàëèâîäà Ïð³ñüêà ²âàí³âíà, 
31, íà óòðèì., óêð., 19.07.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ïàëèé Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 26.09.1933, 
çàïàëåííÿ òîâñòî¿ êèøêè
Ïàë³ãîíîâ Ìèêîëà íå âêàç., 3 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 22.12.1932, 
âèñíàæåííÿ
Ïàë³ºíêî Ñòåïàí Äîðîô³éîâè÷, 
80, íà óòðèì., óêð., 12.02.1933, 
ì³îêàðäèò, ñòàðå÷å âèñíàæåííÿ
Ïàëê³íà Áåðòà Ñàì³éë³âíà, 56, 
ñåëÿíêà, ºâð., 23.11.1932, êàì³íü 
æîâ÷íîãî ì³õóðà
Ïàëü÷óê Ìàð³ÿ Êèðèë³âíà, 1, 
ðîá³òí., óêð., 28.09.1933, ïðîíîñ
Ïàíàñåâè÷ Îëåêñàíäðà 
Àíòîí³âíà, 56, ñëóæá., óêð., 
02.07.1933, ïàðàë³÷ ñåðöÿ
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Ïàíàñåíêî Ä³íà ßð(?), 2, íå 
âêàç., óêð., 02.02.1932, ê³ð, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïàíàñåíêî Ìàð³ÿ Ôåäîñ³¿âíà, 
31, ñëóæá., óêð., 17.11.1932, 
ñåðöåâèé íàïàä
Ïàíàñîâñüêà Îëåêñàíäðà 
Êóçüì³âíà, 24, ðîá³òí., óêð., 
13.02.1933, ïîðîê ñåðöÿ
Ïàíêººâ ²âàí Àíàòîë³éîâè÷, 63, 
ðîá³òí., ðîñ., 15.12.1933, òèô
Ïàíêºâà Îëåêñàíäðà ªôèì³âíà, 
2 ì., ðîá³òí., óêð., 13.04.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ïàíêººâà Íàòàë³ÿ Âàñèë³âíà, 70, 
íà óòðèì., ðîñ., 29.04.1933, òèô
Ïàíêººâà Íàòàë³ÿ Âàñèë³âíà, 
70, ðîá³òí., ðîñ., 07.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Ïàíêººâ Ìàòâ³é ßêèìîâè÷, 23, 
ðîá³òí., ðîñ., 28.01.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Ïàíêîâ Àíäð³é ²âàíîâè÷, 
6 ì., ðîá³òí., óêð., 07.08.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ïàíêîâñüêà Õðèñòÿ Ìèêîëà¿âíà, 
50, íå âêàç., á³ëîð., 25.04.1932, 
ì³îêàðäèò
Ïàíîâ ²âàí Êîð(?), 46, â’ÿçåíü, 
óêð., 20.06.1933, ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ïàíîñåíêî Îëåêñàíäð 
Ïèëèïîâè÷, 55, ðîá³òí., óêð., 
09.08.1933, òèô
Ïàíóê Ëåîí³ä ²âàíîâè÷, 
1 ì., ðîá³òí., óêð., 13.10.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïàíôèëîâñüêèé Âîëîäèìèð 
Ñåìåíîâè÷, 4, ðîá³òí., óêð., 
08.09.1933, çàãàëüíå âèñíàæåííÿ
Ïàíôèëîâñüêèé Â³êòîð 
Ñåìåíîâè÷, 9 ì., ðîá³òí., óêð., 
03.03.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïàíôèëîâñüêà Îëåíà 
Ïàâë³âíà, 22, ðîá³òí., óêð., 
24.05.1933, êîë³ò
Ïàí÷åíêî Àíàòîë³é Àíäð³éîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 24.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïàí÷åíêî Àíäð³é ²âàíîâè÷, 
35, ðîá³òí., óêð., 26.07.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ïàí÷åíêî Âàñèëü Ãðèãîðîâè÷, 
80, êóñòàð, óêð., 24.09.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ïàí÷åíêî ²ëüêî Âàñèëüîâè÷, 
38, ðîá³òí., ðîñ., 18.04.1933, 
íåùàñíèé âèïàäîê íà âèðîáíèöòâ³
Ïàí÷åíêî ¯âãà Âîëîäèìèð³âíà, 
3, ðîá³òí., óêð., 31.05.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ïàí÷åíêî Îëåêñàíäð Ïàâëîâè÷, 
4 ì., ðîá³òí., óêð., 02.08.1932, 
ïðîíîñ

Ïàí÷åíêî Òåðåøêî ²âàíîâè÷, 50, 
ðîá³òí., óêð., 09.04.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Ïàí÷óê Âîëîäèìèð 
Îëåêñ³éîâè÷, 2, ðîá³òí., ðîñ., 
10.11.1932, çàõâîðþâàííÿ 
êèøå÷íèêà
Ïàíüê³íà Ëåñÿ íå âêàç., 6, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 26.05.1933, 
â³ñïà
Ïàïàñþê Ãðèãîð³é Àâåê(?), 3 
òèæ., ðîá³òí., óêð., 25.05.1933, 
íåâ³äîìà
Ïàï³ðîâè÷ Øóðà íå âêàç., 1, 
íå âêàç., íå âêàç., 09.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ïàïóöÿ Àíàñòàñ³ÿ Ìèõàéë³âíà, 
71, íå âêàç., óêð., 28.02.1933, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Ïàïóöÿ Ìèêîëà Ïåòðîâè÷, 
3, ðîá³òí., óêð., 22.12.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ïàïó÷à Çàõàð ²âàíîâè÷, 54, 
ðîá³òí., óêð., 13.06.1933, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Ïàðàêîíà Ãàëèíà Ìèõàéë³âíà, 1, 
ñëóæá., óêð., 27.04.1933, íåâ³äîìà
Ïàðàëèí ßê³â Ãðèãîðîâè÷, 
24, â’ÿçåíü, óêð., 22.02.1933, 
çàïàëåííÿ ñóãëîá³â
Ïàðàìîíîâ Âîëîäèìèð 
Ãðèãîðîâè÷, 17, áåçïðèòóëüí., íå 
âêàç., 19.09.1933, àâ³òàì³íîç
Ïàðàùåíêî Ìàðêî Âàñèëüîâè÷, 
54, êóñòàð, óêð., 29.04.1933, 
êðóïîçíå çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïàðàùóê Ë³ä³ÿ Îëåêñ³¿âíà, 
30, íà óòðèì., óêð., 17.09.1932, 
ï³ñëÿïîëîãîâèé ñåïñèñ
Ïàðêîâ Îëåêñàíäð íå âêàç., 2, 
íå âêàç., íå âêàç., 28.06.1933, ê³ð
Ïàðòèêà Ïàòðîí ßêèìîâè÷, 
47, ðîá³òí., óêð., 23.04.1933, 
äåêîìïåíñàö³ÿ ñåðöÿ, àâ³òàì³íîç
Ïàðô³ëîâ Òèìîô³é ²âàíîâè÷, 
35, â’ÿçåíü, ðîñ., 09.03.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê, ðîçëàä ñåðöåâî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ 
Ïàðôüîíîâ íå âêàç. íå âêàç., 
íå âêàç., ðîá³òí., ðîñ., 22.12.1932, 
ìåðòâîíàðîäæåíèé
Ïàðõîìåíêî Ìàð³ÿ Àíäð³¿âíà, 
11, ðîá³òí., óêð., 01.08.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ïàðõîìåíêî Îëåêñàíäð 
²âàíîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
14.08.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïàðõîìåíêî Ïåòðî Ñåìåíîâè÷, 
80, ðîá³òí., óêð., 16.02.1933, 
îõîëîäæåííÿ ò³ëà
Ïàðõîìîâà Õàðèòèíà 
ªôðåì³âíà, 48, ðîá³òí., óêð., 
05.12.1933, çàâîðîò êèøîê

Ïàñà÷èíîâà(?) ¯âãà Ìåôîä³¿âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 14.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïàñàøêîâ Ìåôîä³é 
Îìåëÿíîâè÷, 27, â’ÿçåíü, ðîñ., 
29.01.1933, ïîðîê ñåðöÿ 
Ïàñåí÷óê Àäîëüô Ïåòðîâè÷, 
2, ðîá³òí., óêð., 26.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïàñ³÷íèê Àíàòîë³é 
Îëåêñàíäðîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
31.05.1933, ê³ð
Ïàñ³÷íèê ßê³â ²âàíîâè÷, 50, 
ðîá³òí., óêð., 29.06.1932, ïîðîê ³ 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ïàñèíêîâñüêà Ðà¿ñà Ñòåïàí³âíà, 
5, ðîá³òí., óêð., 05.03.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ïàñèïóõà Ïåòðî Ìèõàéëîâè÷, 
27, ðîá³òí., óêð., 11.04.1933, 
ì³îêàðäèò
Ïàñêàëü Âàñèëü Ïàíòåë³éîâè÷, 
41, ðîá³òí., áîëã., 17.07.1933, 
âòîïèâñÿ
Ïàñêàëü Â³ðà Ôåäîð³âíà, 
1, ðîá³òí., áîëã., 20.05.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Ïàñêàëü Ïàíòåë³é ßêîâè÷, 72, íà 
óòðèì., óêð., 27.01.1933, ñòàð³ñòü
Ïàñòóøåíêî Âàñèëü Äìèòðîâè÷, 
11 ì., ïåíñ., óêð., 25.02.1933, ê³ð
Ïàñòóøåíêî Ä. ß., íå âêàç., 
ðîá³òí., óêð., 08.04.1932, 
çàäóøåíèé ï³ä ÷àñ îáâàëó çåìë³
Ïàñòóøåíêî Êàðïî íå âêàç., 
21, íå âêàç., íå âêàç., 08.07.1933, 
åíòåðèò
Ïàñüêî Ë³ä³ÿ ²âàí³âíà, 1, ðîá³òí., 
óêð., 05.07.1933, äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Ïàñüîâèíà Ë³ä³ÿ Ìàêñèì³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 19.10.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïàòàëàõ Îëåêñàíäð Êàðïîâè÷, 
11 ì., ðîá³òí., óêð., 23.08.1932, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Ïàòåíêî Ãðèãîð³é Îëåêñ³éîâè÷, 
24, ðîá³òí., óêð., 10.06.1933, 
íåâ³äîìà
Ïàòëàòåíêî Ëåâîíò³é Ïåòðîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 18.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïàòëàòåíêî Ìîòðÿ 
Ìèòðîôàí³âíà, 26, íà óòðèì., 
óêð., 07.02.1933, çàðàæåííÿ êðîâ³
Ïàóêîâ Ñåðã³é Îëåêñàíäðîâè÷, 
37, ñëóæá., ðîñ., 21.07.1932, 
çàâîðîò ³ çàùåìëåííÿ òîíêèõ êèøîê
Ïàóëüñ Àííà Ìàðò., 67, 
íà óòðèì., í³ì., 13.10.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ïàóëüñ ßê³â Ãåíð³õîâè÷, 58, 
êîëãîñïí., í³ì., 04.10.1932, 
çàïàëåííÿ ñå÷îâîãî ì³õóðà
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Ïàõàðü Ìèêîëà Äàíèëîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 16.07.1932, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ïàõîëêî Àíàòîë³é Çàõàðîâè÷, 
3 ì., ðîá³òí., óêð., 28.07.1933, 
êàòàð êèøîê
Ïàõîì÷èê Íåëÿ Ìàðòèí³âíà, 
4, ñëóæá., óêð., 29.12.1933, 
òóáåðêóëüîçíèé ìåí³íã³ò
Ïàõîðåíêî Ìèêîëà Çàõàðîâè÷, 
21, â’ÿçåíü, óêð., 20.01.1933, 
äåêîìïðåñîâàíèé ì³îêàðäèò 
Ïàõóöüêà Í³íà Ìèõàéë³âíà, 
2, ðîá³òí., óêð., 04.03.1933, 
ìåí³íã³ò
Ïàöóê ²âàí Ñèëüâåñòðîâè÷, 
61, ³íâàë³ä, óêð., 17.06.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Ïàöþê Ïàðàñêà Ãðèãîð³âíà, 
3 ì., â’ÿçåíü, óêð., 28.01.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïà÷åíêî Ñòåïàí ²âàíîâè÷, 43, 
ðîá³òí., óêð., 09.04.1933, çàíåïàä 
ä³ÿëüíîñò³ ñåðöÿ
Ïà÷åïàíîâà ªôðîñèí³ÿ 
²ëàð³îí³âíà, 70, ðîá³òí., ðîñ., 
02.05.1933, åíòåðîêîë³ò
Ïà÷èíà Îëüãà Ñåðã³¿âíà, 
35, ðîá³òí., ðîñ., 03.06.1933, 
çàïàëåííÿ ïå÷³íêè
Ïàøèí Êèðèëî Êàðïîâè÷, 45, 
ðîá³òí., óêð., 15.09.1933, ïåëàãðà
Ïàøêåâè÷ Âàñèëü Þõèìîâè÷, 
33, â’ÿçåíü, íå âêàç., 24.02.1933, 
çàíåïàä ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ïàùåíêî Àíòîí³íà Ñòåïàí³âíà, 
24, íà óòðèì., óêð., 04.01.1933, 
ìåí³íãîåíöåôàë³ò
Ïàùåíêî Âàëåíòèí Ãë³áîâè÷, 
5 ì., íå âêàç., óêð., 31.01.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ïàùåíêî Ëþäìèëà Ñåðã³¿âíà, 
1, ñëóæá., óêð., 10.12.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïàùåíêî Ìàð³ÿ Ìèõàéë³âíà, 
72, íà óòðèì., óêð., 30.10.1933, 
ïàðàë³÷
Ïàùåíêî Ìàðôà Ñåìåí³âíà, 7, 
ðîá³òí., óêð., 07.12.1932, ìåí³íã³ò
Ïàùåíêî Ìèõàéëî Þð³éîâè÷, 
45, ñëóæá., óêð., 25.11.1933, òèô
Ïàùåíêî íå âêàç., íå âêàç., 5, 
íå âêàç., íå âêàç., 29.03.1933, 
ìåí³íãîåíöåôàë³ò
Ïåâçíåð Ìàð³ÿ Ãðèãîð³âíà, 
75, íà óòðèì., ºâð., 12.10.1932, 
ñêëåðîç ñåðöÿ
Ïåäàê Àíàòîë³é Ãåîðã³éîâè÷, 
8, ñëóæá., óêð., 20.08.1932, 
ñêàðëàòèíà
Ïåäàê Ëþáîâ Îëåêñàíäð³âíà, 
5 ì., ðîá³òí., óêð., 24.03.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Ïåäàê Ìîòðÿ ²âàí³âíà, 59, ðîá³òí., 
óêð., 04.09.1932, ïîðîê ñåðöÿ
Ïåäàê Íåëÿ Ìèêîëà¿âíà, 30, 
äí., ñëóæá., óêð., 21.12.1933, 
çàïàëåííÿ äèõàëüíèõ øëÿõ³â
Ïåäàê Ïåëàãåÿ Ñòåïàí³âíà, 57, 
ðîá³òí., óêð., 04.05.1933, âèñèïíèé 
òèô
Ïåäàí Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 21, 
ðîá³òí., óêð., 31.05.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ïåäàí Ìèêîëà Îëåêñàíäðîâè÷, 
20, ðîá³òí., óêð., 27.04.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ïåäàí Íàä³ÿ ²âàí³âíà, 1, ðîá³òí., 
óêð., 03.05.1933, ðàõ³ò
Ïåäàí Íàñòÿ ßê³âíà, 92, íà 
óòðèì., óêð., 20.01.1933, ñòàð³ñòü
Ïåäàí Ïàâëî Þõèìîâè÷, 72, 
ñîöçàáåçïå÷., óêð., 18.05.1933, 
ì³îêàðäèò, ñëàáê³ñòü ñåðöÿ
Ïåäàí Ñòåïàí Ôåäîðîâè÷, íå 
âêàç., íà óòðèì., ðîñ., 23.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ïåäàí Ôåä³ð ²âàíîâè÷, 31, 
ðîá³òí., óêð., 01.06.1933, âèðàçêà 
øëóíêà
Ïåäåíêî ªâãåí³é Ôåäîðîâè÷, 
1, íå âêàç., óêð., 03.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïåäîñåíêî Àíäð³é Âàñèëüîâè÷, 
103, äîìîãîñï., ðîñ., 12.10.1933, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Ïåéñåðîâ Ïàâëî Àôàíàñ³éîâè÷, 
50, ðîá³òí., ðîñ., 03.05.1933, 
ì³îêàðäèò
Ïåëåâàíîâà Àííà Ìèõàéë³âíà, 
1, ðîá³òí., áîëã., 21.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïåëåï÷óê Í³íà Þð³¿âíà, 3, íå 
âêàç., óêð., 19.03.1932, ê³ð
Ïåëèïåíêî ßê³â Ñåðã³éîâè÷, 42, 
â’ÿçåíü, óêð., 04.01.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ, íàáðÿê íèðîê
Ïåë³øåê ¯âãà Ìèêîëà¿âíà, 
2, ðîá³òí., ðîñ., 28.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïåìïåëü ªâãåí Ëåîí³äîâè÷, 
23, ñëóæá., ðîñ., 03.10.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ïåííåð Ñóñàíà Ïåòð³âíà, 
5, ðîá³òí., í³ì., 12.02.1932, 
ñêàðëàòèíà
Ïåíòêîâ Ìàêñèì Àíäð³éîâè÷, 
43, ðîá³òí., ðîñ., 26.03.1933, 
ïåðåðîäæåííÿ ñåðöÿ
Ïåíüêî Ìèõàéëî Ïåòðîâè÷, 
32, â’ÿçåíü, óêð., 22.05.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ïåíüêîâñüêèé Ìèõàéëî 
Ïåòðîâè÷, 20, ðîá³òí., ðîñ., 
23.09.1933, óáèòèé ï³ä ÷àñ àâàð³¿ 
ïî¿çäà

Ïåðåâåçåíöåâà Ìàð³ÿ 
Ñòåïàí³âíà, 2 ì., íå âêàç., ðîñ., 
12.03.1932, àáñöåñ
Ïåðåâåðçºâà Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, 
29, íà óòðèì., ðîñ., 05.12.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ïåðåâåðòàéëî Àðêàä³é 
Ãðèãîðîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
19.03.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïåðåâîçíþê Àííà Êèðèë³âíà, 5, 
ðîá³òí., óêð., 24.10.1933, ìàëÿð³ÿ
Ïåðåäåðà Ìàéÿ Ìèõàéë³âíà, 1, 
ðîá³òí., óêð., 17.02.1933, íåôðèò
Ïåðåäåð³é Â³òàë³é Îëåêñ³éîâè÷, 
1 ì., ðîá³òí., óêð., 19.07.1933, 
ïðîíîñ
Ïåðåäåð³é Êîñòÿíòèí Ïåòðîâè÷, 
2, ðîá³òí., óêð., 07.11.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïåðåäåðèøåéêî Âîëîäèìèð 
²âàíîâè÷, 2, ðîá³òí., óêð., 
13.09.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïåðåêóïåíêî Ìàð³ÿ Íàóì³âíà, 
26, ðîá³òí., óêð., 03.11.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ïåðåëîìîâà Òàìàðà Îëåêñ³¿âíà, 
1, ñëóæá., ðîñ., 29.05.1933, ê³ð ³ 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ïåðåìåò Ðîçà Âàñèë³âíà, 
9 ì., íå âêàç., óêð., 19.03.1932, 
ïíåâìîí³ÿ
Ïåðåïåëèöÿ Ñòåïàí Àíòîíîâè÷, 
48, â’ÿçåíü, óêð., 16.03.1933, 
âèñíàæåííÿ, çàïàëåííÿ íèðîê
Ïåðåïåëêà ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 
10 ì., ðîá³òí., óêð., 12.07.1932, 
òîêñè÷íèé ðîçëàä òðàâëåííÿ
Ïåðåñóíüêî Îëåêñàíäðà 
Íèêèôîð³âíà, 22, ðîá³òí., óêð., 
29.04.1933, íåùàñíèé âèïàäîê 
(çàð³çàíà ïî¿çäîì) 
Ïåðåñóíüêî Ïåòðî Àíäð³éîâè÷, 
9 ì., ðîá³òí., ðîñ., 19.06.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Ïåðåõðåñò Ìèêîëà Éîñèôîâè÷, 
4 ì., ðîá³òí., óêð., 14.10.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïåðåöü Ë³ä³ÿ Ôðàíö³âíà, 1, 
íå âêàç., ïîë., 01.03.1932, ê³ð, 
ïíåâìîí³ÿ
Ïåðêèíà Àííà Ñàâåë³¿âíà, 25, íå 
âêàç., ðîñ., 17.06.1933, ïîëîãè
Ïåðëîâ Ñîëîìîí Ñåìåíîâè÷, 
1, ðîá³òí., ºâð., 09.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïåðîâ Áîðèñ Îëåêñ³éîâè÷, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 13.07.1933, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Ïåðøèíà Êñåí³ÿ ßê³âíà, 56, íå 
âêàç., óêð., 09.09.1933, ïóõëèíà 
øè¿
Ïåñêîâ Ïåòðî íå âêàç., 3, íå 
âêàç., íå âêàç., 03.06.1933, ê³ð
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Ïåñêîâà ªâäîê³ÿ Äìèòð³âíà, 42, 
ðîá³òí., óêð., 09.07.1933, çàíåïàä 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ïåòåðñ Îëåíà Êîðí³¿âíà, 59, 
ñëóæá., í³ì., 25.04.1932, ðàê
Ïåòåðñ ªëèçàâåòà Àáðàì³âíà, 
28, ðîá³òí., í³ì., 09.04.1932, 
çàïàëåííÿ âíóòð³øíüî¿ 
Ïåòåðñ ²âàí Ñîëîìîíîâè÷, 
65, ðîá³òí., í³ì., 21.10.1933, 
ë³ìôîãðàíóëåìàòîç
Ïåòåðñ Ïåòðî Ïåòðîâè÷, 
24, ðîá³òí., í³ì., 16.11.1932, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ïåòåðñ ßê³â ßêîâè÷, 36, â’ÿçåíü, 
í³ì., 06.12.1932, ïàðàë³÷ ñåðöÿ, 
ì³îêàðäèò, ãîñòðå çàïàëåííÿ
Ïåòèøê³í ªâãåí³é ²âàíîâè÷, 2, 
ðîá³òí., óêð., 17.03.1932, íåðîçá.
Ïåòèøê³í Ñåðã³é ²âàíîâè÷, 5, íå 
âêàç., óêð., 04.04.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Ïåòðàøåâñüêà Êëàðà Ëóê³âíà, 
4 ì., ðîá³òí., óêð., 21.04.1932, 
ïðîíîñ
Ïåòðåíêî Àíàòîë³é Âàñèëüîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 25.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â, ðàõ³ò
Ïåòðåíêî Âàëåíòèíà 
Ëåâîíò³¿âíà, 5 ì., ðîá³òí., óêð., 
28.07.1932, çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ïåòðåíêî Â³êòîð íå âêàç., 8 ì., 
ðîá³òí., óêð., 28.07.1933, Pemsie - 
pèñèí
Ïåòðåíêî Ãàííà Àôàíàñ³¿âíà, 
16, ðîá³òí., óêð., 26.05.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ïåòðåíêî Äåì'ÿí Õàðèòîíîâè÷, 
27, ðîá³òí., óêð., 23.01.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ïåòðåíêî ²âàí Ãîðä³éîâè÷, 25, 
áåçïðèòóëüí., óêð., 30.05.1933, 
âèñèïíèé òèô
Ïåòðåíêî Ëåîí³ä Ñòåïàíîâè÷, 
8 ì., íå âêàç., á³ëîð., 13.02.1932, 
ðàõ³ò, çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ïåòðåíêî Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 
40, ðîá³òí., ðîñ., 14.08.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ïåòðåíêî Ìóñ³é ²ëüêîâè÷, 65, 
ðîá³òí., óêð., 03.05.1933, âèñèïíèé 
òèô
Ïåòðåíêî íå âêàç., íå âêàç., 
íåâêàç., ñëóæá., óêð., 07.01.1933, 
ìåðòâîíàðîäæåíèé
Ïåòðåíêî Ñòåïàí Íèêèôîðîâè÷, 
66, ðîá³òí., óêð., 16.05.1933, âîäÿíêà
Ïåòðåíêî Òà¿ñ³ÿ Îëåêñ³¿âíà, 
4, ðîá³òí., óêð., 18.07.1933, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Ïåòðåíêî Òåòÿíà Ìàòâ³¿âíà, 19, 
ñëóæá., óêð., 26.10.1932, ÷åðåâíèé 
òèô

Ïåòðåíêî Òðîõèì ßêîâè÷, 54, 
ðîá³òí., óêð., 10.10.1933, êðèâàâèé 
ïðîíîñ ³ çàïàëåííÿ íèðîê
Ïåòðåíêî ßâäîõà Îìåëüê³âíà, 
24, ðîá³òí., óêð., 12.12.1932, 
åíäîêàðäèò
Ïåòðåíêîâà Âàñèëèñà ²âàí³âíà, 
75, íå âêàç., óêð., 04.07.1932, 
ñòàð³ñòü
Ïåòðèãà Âîëîäèìèð 
Òðîõèìîâè÷, 9 ì., ðîá³òí., óêð., 
28.10.1932, ³íòîêñèêàö³ÿ
Ïåòðîâ ªãîð Ïàâëîâè÷, 47, 
ðîá³òí., óêð., 07.04.1933, ðîæèñòå 
çàïàëåííÿ ë³âî¿ íîãè
Ïåòðîâ ªãîð Ïàâëîâè÷, 47, 
ðîá³òí., óêð., 10.03.1933, ñèá³ðñüêà 
âèðàçêà
Ïåòðîâ Éîñèô Àðòåìîâè÷, 
38, â’ÿçåíü, óêð., 13.08.1933, 
çàïàëåííÿ òîâñòî¿ êèøêè
Ïåòðîâ Ëåîí³ä íå âêàç., 5 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 08.10.1933, 
ôóðóíêóëüîç
Ïåòðîâ Ìàðê ²âàíîâè÷, 67, 
ðîá³òí., ðîñ., 15.11.1933, ðàê 
øëóíêà òà ëåãåí³â
Ïåòðîâà Âàðâàðà íå âêàç., 7 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 23.06.1933, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Ïåòðîâà Êèëèíà Ïåòð³âíà, 
8, ðîá³òí., áîëã., 29.06.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ïåòðîâà Ë³ä³ÿ íå âêàç., 
8 ì., ðîá³òí., óêð., 20.01.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïåòðîâñüêèé Àíäð³é 
Ôåäîòîâè÷, 20, ðîá³òí., óêð., 
15.01.1932, òóáåðêóëüîç
Ïåòðóõ³í Ïàíàñ Îëåñ(?), 
63, ðîá³òí., ðîñ., 18.01.1933, 
ì³îêàðäèò
Ïåòðóõ³íà Êàòåðèíà Ïèëèï³âíà, 
55, äîìîãîñï., ðîñ., 24.06.1933, 
ìàðàçì
Ïåòóõîâ Ëåîí³ä ²âàíîâè÷, 1, 
ðîá³òí., óêð., 12.08.1933, êðèâàâèé 
ïðîíîñ
Ïåòóõîâà íå âêàç. íå âêàç., 1 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 17.10.1932, 
øëóíêîâå çàõâîðþâàííÿ
Ïåò÷åíêî Âàñèëü Ïèëèïîâè÷, 2, 
ðîá³òí., ðîñ., 27.07.1933, êîë³ò
Ïåòüêî Æàííà Ãàâðèë³âíà, 1, 
ðîá³òí., ðîñ., 21.08.1933, êîêëþø
Ïåòüêî Òàìàðà ²âàí³âíà, 7 ì., 
ðîá³òí., óêð., 03.06.1932, ãîñòðå 
øëóíêîâå òà êèøêîâå çàïàëåííÿ
Ïåòüêîâà Ãàííà ²âàí³âíà, 95, íà 
óòðèì., óêð., 15.06.1933, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Ïå÷åíåðñüêà Ôåäîñ³ÿ ²âàí³âíà, 
76, íå âêàç., óêð., 20.06.1932, ãðèï

Ïå÷åíèê Îëåêñàíäð 
Àðñåí³éîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
15.03.1932, íå âêàç.
Ïå÷åíèê ßâäîõà ²âàí³âíà, 25, íà 
óòðèì., óêð., 17.02.1932, õâîðîáà 
ñåðöÿ
Ïå÷åíþê Âàëåíòèí Ñåìåíîâè÷, 
1, ñëóæá., ºâð., 10.07.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Ïå÷åðñüêèé Ñåìåí Çàõàðîâè÷, 
78, ñîöçàáåçïå÷., óêð., 09.04.1933, 
äåêîìïðåñîâàíèé ïîðîê ñåðöÿ
Ïåøêîâ Ìàêñèì Ñåìåíîâè÷, 72, 
ðîá³òí., ðîñ., 09.07.1933, çàãàëüíå 
ïåðåðîäæåííÿ 
Ï³âåíü Ïàíàñ Ôåäîðîâè÷, 47, 
â’ÿçåíü, óêð., 18.02.1933, ñòàð³ñòü
Ïèâîâàðîâ Âîëîäèìèð 
Äìèòðîâè÷, 1, ñëóæá., óêð., 
20.07.1933, çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ïèâþê Âàñèëü íå âêàç., 2, 
íå âêàç., íå âêàç., 29.12.1932, 
åíòåðèò
Ïèäàíåíêî Ñåðã³é Àðòåìîâè÷, 
50, ðîá³òí., óêð., 30.08.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ïèêàëîâà Ñîô³ÿ Îëåêñ³¿âíà, 55, 
ñëóæá., óêð., 02.03.1933, òèô
Ïèëèïåíêî Â³ðà Ìèõàéë³âíà, 
1 ì., ðîá³òí., óêð., 19.03.1933, 
ãîñòðå êèøêîâå çàõâîðþâàííÿ
Ïèëèïåíêî Âîëîäèìèð 
Ãíàòîâè÷, 3 ì., ðîá³òí., óêð., 
23.04.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïèëèïåíêî Ìàêàð Êèðèëîâè÷, 
55, ðîá³òí., óêð., 24.10.1932, 
ïåðåëîì ÷åðåïà
Ïèëèïåíêî Ïåòðî Àôàíàñ³éîâè÷, 
10, ðîá³òí., óêð., 01.03.1932, 
îòðóºííÿ ÷àäíèì ãàçîì
Ïèëèïåíêî Ñàâà Àíäð³éîâè÷, 
49, ðîá³òí., óêð., 27.05.1933, 
çàïàëåííÿ ñå÷îâîãî ì³õóðà
Ïèëèïåíêî Ôåäîðà Ñàì³éë³âíà, 
34, íà óòðèì., óêð., 24.03.1933, 
õâîðîáà øëóíêà
Ïèëèïåöü ²âàí íå âêàç., 30, 
ðîá³òí., íå âêàç., 14.07.1933, 
åíòåðèò, âèñíàæåííÿ
Ïèëèï÷óê Âàðâàðà Þð³¿âíà, 
6, ðîá³òí., óêð., 11.03.1932, ê³ð, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ïèëüùèê Ñåìåí Îëåêñ³éîâè÷, 
84, ðîá³òí., óêð., 30.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Ïèëüùèê Ô³îíà Ìàêñèì³âíà, 82, 
íå âêàç., óêð., 03.07.1932, ñòàð³ñòü
Ïèëþê Âîëîäèìèð íå âêàç., 
1, ðîá³òí., óêð., 21.04.1933, 
ïíåâìîí³ÿ
Ïèëÿâñêà Ãàëèíà Îëåêñ³¿âíà, 
2, ñòóäåíò, óêð., 17.05.1932, 
åêëàìïñ³ÿ
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Ïèíêàëåíêî Íàä³ÿ 
Îëåêñàíäð³âíà, 2, ðîá³òí., óêð., 
23.05.1933, çàïàëåííÿ êèøîê
Ï³í÷óê Ëþáîâ ²âàí³âíà, 1, 
ðîá³òí., óêð., 09.10.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â, ïðîíîñ
Ïèðîã Ëåîíò³é Ìèêèòîâè÷, 
40, ðîá³òí., óêð., 01.09.1933, 
òóáåðêóëüîçíèé îñöèò
Ïèðîã ßê³â Âàñèëüîâè÷, 24, 
ðîá³òí., óêð., 10.05.1933, íåâ³äîìà
Ïèðõ Ìèêîëà Êîñòÿíòèíîâè÷, 3, 
ðîá³òí., óêð., 06.12.1933, íåâ³äîìà
Ïèñàðåâ Àíòîí Ïèëèïîâè÷, 
45, ðîá³òí., ðîñ., 02.05.1933, 
ì³îêàðäèò
Ïèñàðåâ ²âàí Ïîðôèð³éîâè÷, 63, 
ðîá³òí., óêð., 13.04.1933, ñåðöåâà 
íåäîñòàòí³ñòü
Ïèñàðåâà Ñòåïàíèäà ²âàí³âíà, 
55, ïåíñ³îí., óêð., 01.08.1933, 
íåðîçá.
Ïèñàðåâñüêèé Àíàòîë³é 
Ñïèðèäîíîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
04.08.1933, êèøêîâà ³íòîêñèêàö³ÿ
Ïèñàðåíêî ²âàí Ãàâðèëîâè÷, 25, 
â’ÿçåíü, óêð., 01.04.1933, çàãàëüíå 
âèñíàæåííÿ 
Ïèñàðåíêî Îëåêñ³é ßêîâè÷, 
22, ðîá³òí., óêð., 21.10.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ïèñêëîâ Â³êòîð Ôåäîðîâè÷, 
1 ì., ñëóæá., ðîñ., 14.03.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïèñêóí Âàñèëü Ïåòðîâè÷, 47, 
ðîá³òí., óêð., 21.03.1933, çàíåïàä 
ñåðöåâî¿ ä³ëüíîñò³
Ïèñîðåâ Ñòåïàí Ïàíòåë³éîâè÷, 
75, ðîá³òí., óêð., 29.07.1933, 
ñòàð³ñòü
Ïèñîöüêà Âàðâàðà Îìåëÿí³âíà, 
45, íà óòðèì., óêð., 03.08.1933, 
ïåðåðîäæåííÿ ñåðöåâîãî ì'ÿçó
Ïèñîöüêèé Îëåêñàíäð 
Îëåêñàíäðîâè÷, 2, ðîá³òí., óêð., 
15.07.1933, íåâ³äîìà
Ïèñüìàí Îëåêñàíäð Êèðèëîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 29.07.1932, êîë³ò
Ïèñüìåííèé ²âàí ²âàíîâè÷, 60, 
ðîá³òí., óêð., 13.03.1933,  
ñòàð³ñòü
Ïèõîòåíêî ßê³â Ãàâðèëîâè÷, 20, 
â’ÿçåíü, óêð., 14.03.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ, âèñíàæåííÿ
Ïè÷óã³íà Ãàëèíà íå âêàç., 
1 ì., ðîá³òí., óêð., 16.05.1933, 
òîêñè÷íèé ïðîíîñ
Ïèøíÿê Ñòåïàí ²âàíîâè÷, 58, 
ðîá³òí., óêð., 19.07.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ, áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Ïèøíÿê ßâäîõà Êîðí³¿âíà, 
80, äîìîãîñï., óêð., 03.08.1933, 
ì³îêàðäèò, àðòåð³îñêëåðîç

Ï³âåíü Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 34, 
íà óòðèì., óêð., 08.05.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ï³âçíåð Ñàìñîí Àáðàìîâè÷, 37, 
êóñòàð, ºâð., 24.01.1933, ä³àáåò
Ï³âíºâ Îëåêñàíäð Ïàâëîâè÷, 
11 ì., ðîá³òí., óêð., 28.06.1933, ê³ð
Ï³âíºâà Âàëåíòèíà íå âêàç., 
6 ì., ðîá³òí., óêð., 26.01.1933, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Ïèâîâàðîâ Ìàðêî Ñèäîðîâè÷, 
63, ðîá³òí., óêð., 29.04.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ïèâîâàðîâ Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷, 
2, ðîá³òí., óêð., 24.09.1932, êîë³ò
Ïèâîâàðîâ Ñàâåë³é Âàñèëüîâè÷, 
65, ðîá³òí., óêð., 05.06.1933, 
ì³îêàðäèò
Ïèâîâàðîâà Âàëåíòèíà íå 
âêàç., 42, íå âêàç., íå âêàç., 
02.07.1933, åíòåðîêîë³ò
Ïèâîâàðîâà Ç³íà¿äà Ïåòð³âíà, 
6 ì., ðîá³òí., óêð., 17.07.1933, 
ïíåâìîí³ÿ
Ï³ãèäà Êàòåðèíà ²âàí³âíà, 3, 
ðîá³òí., óêð., 13.12.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Ï³äáóðòíèé Âîëîäèìèð 
Ìèêîëàéîâè÷, 19, ñåëÿíèí, óêð., 
11.06.1933, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â 
Ï³äëóáíèé ²âàí Àíäð³éîâè÷, 1, 
ðîá³òí., óêð., 08.06.1932, ãîñòðèé 
êîë³ò
Ï³äìîãèëüíèé Âîëîäèìèð 
Ñòåïàíîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
06.05.1932, çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ï³äòåïà Êèëèíà ßê³âíà, 
6, ðîá³òí., óêð., 24.10.1932, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ï³äòêå Îëåêñàíäð Êàðëîâè÷, 15, 
ðîá³òí., í³ì., 26.11.1933, çëîÿê³ñíà 
ïóõëèíà íèðîê
Ï³çèê Ê³íäðàò Àíäð³éîâè÷, 80, íà 
óòðèì., óêð., 30.07.1932, ñòàð³ñòü
Ï³êàëîâ Îìåëüêî Âàñèëüîâè÷, 
60, ðîá³òí., ðîñ., 02.12.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Ï³êí³ê Êèëèíà Ïèëèï³âíà, 76, íà 
óòðèì., óêð., 14.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Ï³êóùåíêî Ñåðã³é íå âêàç., 3 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 10.04.1933, 
êàòàð êèøîê
Ïèëèïåíêî Ìèõàéëî 
Îìåëüêîâè÷, 56, ðîá³òí., óêð., 
28.02.1933, çàïàëåííÿ íèðîê, 
ì³îêàðäèò
Ï³ëüâåð Ãðèöüêî Ãðèãîðîâè÷, 
4 ì., íå âêàç., í³ì., 18.03.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ï³íñîí Ðà¿ñà ²çðà¿ë³âíà, 
4, ñëóæá., ºâð., 09.04.1933, 
òóáåðêóëüîçíå çàïàëåííÿ ì³çê³â

Ï³ï÷åíêî Ïàíòåë³é Äìèòðîâè÷, 
38, ðîá³òí., óêð., 27.12.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ïèðîæîê Óëÿíà Êîíîí³âíà, 
65, íà óòðèì., óêð., 05.09.1933, 
çàíåïàä ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ïèñàðåâ Îëåêñàíäð 
Ãðèãîðîâè÷, 5 ì., ðîá³òí., ðîñ., 
07.09.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïèñàðåâ Ñòåïàí Òèõîíîâè÷, 47, 
ðîá³òí., ðîñ., 19.09.1933, åíòåðèò, 
ïëåâðèò
Ïèñàðåâà ªëèçàâåòà Ìèêèò³âíà, 
54, ðîá³òí., óêð., 23.10.1933, 
ïåëàãðà
Ïèñàðåâà Ìàð³ÿ Ãàâðèë³âíà, 50, 
íå âêàç., ðîñ., 02.08.1932, íå âêàç.
Ïèñàðåâñüêèé Éîñèï 
Êàëìàíîâè÷, 55, ñëóæá., ºâð., 
28.06.1932, ïíåâìîí³ÿ
Ïèñàðåíêî Ïàâëî Ñàâè÷, 3, 
ðîá³òí., ðîñ., 16.09.1933, êðèâàâèé 
ïðîíîñ
Ïèñêëè÷ Ïèëèï Þõèìîâè÷, 62, 
ðîá³òí., óêð., 08.04.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ïèñêóí Íàòàëêà Îêñåíò³¿âíà, 
5, íå âêàç., óêð., 24.03.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ïèñêóíîâ Àíàòîë³é íå âêàç., 
5 ì., ðîá³òí., óêð., 20.06.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ïèñêóíîâ Â³ëëîð Ôåäîðîâè÷, 1, 
ðîá³òí., ðîñ., 21.07.1932, ãîñòðå 
çàïàëåííÿ êèøîê
Ïèñüìåííèé Ìèõàéëî ²âàíîâè÷, 
7, îäíîîñ³áí., óêð., 27.04.1933, 
àâ³òàì³íîç
Ïèùåìóõà ²âàí Ãåðàñèìîâè÷, 
42, â’ÿçåíü, óêð., 06.01.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ, âîäÿíêà æèâîòà
Ïëàâèíñüêèé Êîñòÿíòèí 
Ñåìåíîâè÷, 67, ñëóæá., ïîë., 
08.06.1933, ñàìîãóáñòâî
Ïëàêñ³í Â³êòîð ²âàíîâè÷, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 08.07.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ïëàòîíîâ ²âàí Àáðàìîâè÷, 22, 
â’ÿçåíü, íå âêàç., 05.05.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ïëàòîíîâà Ãàëèíà íå âêàç., 7 ì., 
íå âêàç., óêð., 05.03.1933, ê³ð
Ïëàòîíîâà Íàòàëêà Ðîìàí³âíà, 
54, íà óòðèì., ïîë., 05.04.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Ïëàõîòíèê Âàñèëü Àíäð³éîâè÷, 
6, ðîá³òí., óêð., 20.03.1933, ê³ð
Ïëàõîòíèê ²âàí ²âàíîâè÷, 
18, ðîá³òí., óêð., 09.07.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ïëàõîòíèê ²ëüêî Ìàðêîâè÷, 33, 
ðîá³òí., ðîñ., 30.08.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
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Ïëàõîòíèê Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 5, 
ðîá³òí., óêð., 08.07.1933, êðèâàâèé 
ïðîíîñ
Ïëàõîòòîí ²ëàð³îí Ìàðòèíîâè÷, 38, 
ðîá³òí., óêð., 21.04.1933, åíòåðîêîë³ò
Ïëàõòèâà Âàëåíòèíà Ïàâë³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 08.08.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïëàøêîâ Âîëîäèìèð íå âêàç., 
1 ì., íå âêàç., íå âêàç., 05.09.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ïëàøêîâà Íþðà íå âêàç., 2, 
íå âêàç., íå âêàç., 30.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ïëåâà Îëåêñàíäð Àðõèïîâè÷, 
7 ì., ðîá³òí., óêð., 10.09.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ïëåêóí Ë³ä³ÿ ²ëüê³âíà, 6, íå 
âêàç., óêð., 28.01.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â, äèçåíòåð³ÿ
Ïëåòíüîâ Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷, 
5, ñëóæá., ðîñ., 02.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â ï³ñëÿ êîðó
Ïëåòíüîâ Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 
8 ì., ñëóæá., óêð., 04.01.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ïëåòíè÷åíêî Ìàð³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 
3, ðîá³òí., óêð., 02.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïëåòíüîâ Ìèêèòà ßêîâè÷, 60, 
ðîá³òí., óêð., 29.01.1933, ðàê øëóíêà
Ïëåõîâ Àíàòîë³é ²âàíîâè÷, 
10 ì., ðîá³òí., óêð., 11.07.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ïëåõîâ ²âàí Íèêèôîðîâè÷, 33, 
ðîá³òí., óêð., 22.09.1933, çàâîðîò 
êèøîê
Ïëîòê³í Ñåìåí Íèêîíîâè÷, 
1, ðîá³òí., ºâð., 10.06.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Ïëîòí³êîâà ªâäîê³ÿ Ïðîõîð³âíà, 
76, íà óòðèì., óêð., 13.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Ïëîõàòí³é ²âàí Âàñèëüîâè÷, 50, 
ðîá³òí., óêð., 09.06.1933, çàíåïàä 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ïëîõîòíèê Ê³íäðàò Ãðèãîðîâè÷, 
50, ðîá³òí., óêð., 12.08.1933, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Ïëóæíèê Àíàòîë³é Ñèäîðîâè÷, 
11 ì., ðîá³òí., óêð., 10.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â òà ìîçêó
Ïëóæíèöüêèé Ìèêîëà íå âêàç., 
18, ðîá³òí., óêð., 08.05.1933, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Ïëüîõ³í Ñåðã³é Ìèõàéëîâè÷, 37, 
ñåëÿíèí, â’ÿçåíü, ðîñ., 30.07.1933, 
âèñíàæåííÿ, ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ïëîõèõ Òàìàðà Âàñèë³âíà, 1, 
ðîá³òí., ðîñ., 20.09.1933, ê³ð
Ïëþù Âîëîäèìèð Ïåòðîâè÷, 
5 ì., ðîá³òí., óêð., 01.07.1932, 
äèçåíòåð³ÿ

Ïëþù Ìèêîëà Ïåòðîâè÷, 
7 ì., ðîá³òí., óêð., 08.07.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Ïëÿñîâ Âîëîäèìèð Ìèêèòîâè÷, 
10 ì., íå âêàç., íå âêàç., 
23.06.1933, íå âêàç.
Ïëÿñîâèöÿ Ñîô³ÿ Ãíàò³âíà, 72, 
íà óòðèì., óêð., 07.08.1932, ðàê 
øëóíêà
Ïîá³ãàéëî Âåíåäèêò 
Òèìîô³éîâè÷, 65, ðîá³òí., óêð., 
02.03.1933, íå âêàç.
Ïîáîðöåâ Áîðèñ ²âàíîâè÷, 
11 ì., ðîá³òí., á³ëîð., 08.06.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Ïîâåëè÷êî Ìèêîëà Ñàâè÷, 
28, ðîá³òí., óêð., 14.11.1932, 
íåùàñíèé âèïàäîê (çàð³çàíèé)
Ïîâºòêèí Ñåðã³é Êîñòüîâè÷, 
1, ñëóæá., óêð., 29.10.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïîâèñåíêîâà Ìàðôà ªâòèõ³¿âíà, 
73, íå âêàç., óêð., 22.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Ïîâñòóãàð Ñåìåí Ôåäîðîâè÷, 
30, ðîá³òí., óêð., 23.09.1932, 
íåùàñíèé âèïàäîê íà âèðîáíèöòâ³
Ïîâñòÿííà Ìàð³ÿ ßðåì³âíà, 
47, íà óòðèì., óêð., 09.04.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ïîâñòÿíîâ Ìèõàéëî ²âàíîâè÷, 
3, ðîá³òí., óêð., 28.09.1932, 
åíòåðîêîë³ò
Ïîâñòÿíèé Äàíèëî Îñòàïîâè÷, 
51, íà óòðèì., óêð., 18.12.1933, 
òèô
Ïîâõ Ñîôîí Ãåðàñèìîâè÷, 
37, â’ÿçåíü, óêð., 11.12.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â, íàáðÿê í³ã
Ïîãîä³íà Ãðóíÿ íå âêàç., 6 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 29.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ïîãîðºëîâ Âëàäèñëàâ 
ªâãåí³éîâè÷, 1, ñëóæá., óêð., 
17.07.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïîãîðºëîâ Ñåìåí ßêîâè÷, 29, 
ðîá³òí., óêð., 24.09.1933, ìàëÿð³ÿ
Ïîãðåáíÿê Â³êòîð Îâåð’ÿíîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 17.07.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Ïîãðåáíÿê Ìèêîëà Ìèõàéëîâè÷, 
6 ì., ðîá³òí., óêð., 29.09.1933, íå 
âêàç.
Ïîäà Ìàð³ÿ Êèðèë³âíà, 52, íà 
óòðèì., óêð., 06.11.1933, íåâ³äîìà
Ïîäãàéíà Ë³ä³ÿ íå âêàç., 6, íå 
âêàç., íå âêàç., 16.11.1933, ð³çà÷êà
Ïîäãàéíèê Âîëîäèìèð 
Ãàâðèëîâè÷, 5, ñëóæá., óêð., 
24.03.1933, äèôòåð³ÿ
Ïîäãàéöåâ Àíàòîë³é íå âêàç., 
3 ì., ðîá³òí., óêð., 29.04.1933, 
íåðîçá.

Ïîäãàëüíà Â³ðà íå âêàç., 3, 
íå âêàç., íå âêàç., 02.12.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ïîäãîðíàÿ Ë³ä³ÿ ²âàí³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 24.11.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ïîäãîðíàÿ Ðà¿ñà Ñåìåí³âíà, 
2 ì., ðîá³òí., ºâð., 22.08.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïîäãîðíèé ²âàí Îëåêñ³éîâè÷, 
38, ñåëÿíèí, â’ÿçåíü, óêð., 
04.08.1933, àâ³òàì³íîç
Ïîäãîðíèé ²âàí Òðîõèìîâè÷, 24, 
ðîá³òí., óêð., 06.03.1933, ÷åðåâíèé 
òèô
Ïîäãîðíèé Ïåòðî Ïåòðîâè÷, 
20, â’ÿçåíü, óêð., 17.01.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê, âîäÿíêà æèâîòà
Ï³ääóáíèé Ëàâðåíò³é 
Âàñèëüîâè÷, 59, ðîá³òí., óêð., 
29.11.1932, çàð³çàíèé ïî¿çäîì
Ïîäåíêî Êàòåðèíà ²ëüê³âíà, 
5, ðîá³òí., óêð., 08.10.1932, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ïîäåðåãà Îëåêñàíäð 
Âàñèëüîâè÷, 2, ðîá³òí., óêð., 
14.09.1932, çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ïîäåðåã³í Ñèä³ð Äîðîô³éîâè÷, 
72, ðîá³òí., óêð., 03.02.1933, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Ïîäçåìåëüíèé Æîðæ íå 
âêàç., 10 ì., íà óòðèì., íå âêàç., 
31.10.1932, âèñíàæåííÿ
Ïîäçåðåé Îëåêñ³é Ïåòðîâè÷, 14, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 22.05.1933, 
ïëåâðèò
Ïîäç³ðåé Êîñòü ²âàíîâè÷, 
16, ðîá³òí., óêð., 12.10.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ïîäëåïà Ñòåïàí Îëåêñ³éîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 16.08.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ïîäëîáíèé Ïåòðî íå âêàç., 45, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 18.06.1933, 
àâ³òàì³íîç
Ïîäëóæíàÿ Âàëåíòèíà ²âàí³âíà, 
5 äí., ñëóæá., óêð., 20.07.1933, 
íåðîçá.
Ïîäîëåöü Ìèêîëà Êóçüìè÷, 69, 
ðîá³òí., á³ëîð., 22.09.1932, ðàê 
øëóíêà
Ïîäîëè÷ Ïð³ñüêà Àíòîí³âíà, 30, 
ñëóæá., óêð., 24.10.1933, ñåïñèñ
Ïîäîëüñüêèé Çàõàðêî 
Âîëîäèìèðîâè÷, 20, â’ÿçåíü, 
óêð., 21.03.1933, âèñíàæåííÿ
Ïîäîëüñüêèé Ëåîí³ä 
Âàñèëüîâè÷, 1, ðîá³òí., ðîñ., 
14.08.1933, åíòåðèò
Ï³äîïðèãîðà Íàä³ÿ Ìàòâ³¿âíà, 
36, ðîá³òí., óêð., 03.12.1933, 
íåùàñíèé âèïàäîê (òðàâìà 
÷åðåïà)
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Ïîäîôàé Õ³âðÿ Òàðàñ³âíà, 45, 
ñåëÿíèí, â’ÿçåíü, óêð., 09.09.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â, êàðáóíêóë øè¿
Ïîäóñòîâ Àíàòîë³é Êëèìîâè÷, 
1, íå âêàç., ðîñ., 12.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïîäõàºâà Îêñàíà Ôåäîð³âíà, 
36, ðîá³òí., óêð., 11.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïîçäíÿêîâà Ïàëàæêà Àíäð³¿âíà, 
69, íà óòðèì., ðîñ., 30.03.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Ïîçíÿê ²âàí Ôåäîðîâè÷, 50, 
ðîá³òí., ðîñ., 24.04.1933, íåâ³äîìà
Ïîçíÿê Óëÿíà Ïàâë³âíà, 
15, ðîá³òí., óêð., 07.08.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ïîçíÿêîâ Ïàâëî Òèìîô³éîâè÷, 
57, ðîá³òí., ðîñ., 26.05.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ïîçíÿêîâà ¯âãà Äèìèòð³âíà, 
6, ðîá³òí., óêð., 22.01.1933, 
òóáåðêóëüîçíèé ìåí³íã³ò
Ïîêðàñ Àíäð³é Âàñèëüîâè÷, 40, 
â’ÿçåíü, óêð., 19.01.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Ïîêðîâñüêèé Ôåä³ð 
Àíäð³éîâè÷, 45, ðîá³òí., ðîñ., 
16.03.1933, òèô
Ïîëºæàé÷åíêî Ãàëèíà Ïåòð³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 10.07.1932, 
çàïàëåííÿ øëóíêîâî-êèøêîâîãî 
òðàêòó
Ïîëºòàºâ Ïåòðî ²âàíîâè÷, 
27, ðîá³òí., ðîñ., 17.11.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ïîëè÷óê Ëåîí³ä Îñòàô³éîâè÷, 1, 
â³éñüêîâîñëóæá., óêð., 10.07.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ïîëèøêî Êñåí³ÿ Îëåêñ³¿âíà, 
47, ðîá³òí., óêð., 08.06.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Ïîë³ùóê Òðîõèì Ìèõàéëîâè÷, 
36, â’ÿçåíü, óêð., 25.04.1933, 
çàíåïàä ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ïîë³ºíêî Ìèõàéëî ªãîðîâè÷, 
9 ì., ðîá³òí., óêð., 08.06.1932, 
ïðîíîñ
Ïîë³íî Íàñòÿ Ïðîòàñ³âíà, 32, 
ðîá³òí., óêð., 24.08.1933, âèðàçêà 
äâàíàäöÿòèïàëî¿ êèøêè
Ïîë³ùóê Âàëåíòèí 
Âîëîäèìèðîâè÷, 1, ñëóæá., 
óêð., 03.07.1933, ê³ð, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Ïîë³ùóê Ëþäìèëà Ìèõàéë³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 30.09.1932, ê³ð
Ïîë³ùóê Îëåíà Ñòåïàí³âíà, 
6, ñëóæá., óêð., 17.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïîë³ùóê ßêèì Ôèëèìîíîâè÷, 
26, ðîá³òí., óêð., 12.10.1932, 
÷åðåâíèé òèô

Ïîëîíñüêà Ë³ä³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 31.08.1932, êàòàð 
êèøå÷íèêà, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïîëîñê³íà Êàòåðèíà íå âêàç., 3, 
íå âêàç., íå âêàç., 26.07.1933, ê³ð
Ïîëîñÿê Òðîõèì Àíäð³éîâè÷, 70, 
ïåíñ³îí., óêð., 08.08.1932, ãðóäíà 
æàáà, á³ëîêð³â'ÿ
Ïîëòîðèõ³í Àíäð³é Ïèëèïîâè÷, 47, 
ðîá³òí., ðîñ., 10.06.1933, óòîïëåííÿ
Ïîëóåêòîâà Â³ðà Ôåä., 1, ðîá³òí., 
óêð., 23.08.1932, íå âêàç.
Ïîëü Íàòàëêà Îëåêñàíäð³âíà, 
52, ñëóæá., ðîñ., 01.06.1932, 
àðòåð³îñêëåðîç
Ïîëüñüêèé Îëåêñàíäð 
Îëåêñàíäðîâè÷, íå âêàç., ðîá³òí., 
ðîñ., 04.10.1932, çàïàëåííÿ 
êèøå÷íèêà
Ïîëü÷óê Àíòîí³íà Ñâèðèä³âíà, 
65, íà óòðèì., óêð., 04.05.1933, 
íåùàñíèé âèïàäîê
Ïîëüùåâà Îëåêñàíäðà 
Äìèòð³âíà, 1 ì., ðîá³òí., óêð., 
24.07.1933, êîêëþø
Ïîëÿâñüêèé Ãîðä³é 
Îëåêñàíäðîâè÷, 65, â’ÿçåíü, 
óêð., 05.12.1932, ïàðàë³÷ ñåðöÿ, 
àòåðîñêëåðîç
Ïîëÿêîâ Âàñèëü Ïàíàñîâè÷, 83, 
ñîöçàáåçïå÷., óêð., 31.01.1933, 
ìàðàçì
Ïîëÿêîâ Âàñèëü Ñàì³éëîâè÷, 
78, íà óòðèì., ºâð., 30.12.1933, 
äåêîìïåíñàö³ÿ ñåðöÿ
Ïîëÿêîâ Äìèòðî Ñàìñîíîâè÷, 45, 
ðîá³òí., ðîñ., 01.12.1933, ïîðîê ñåðöÿ
Ïîëÿêîâ ²âàí Ìèêîëàéîâè÷, 2, 
ðîá³òí., ðîñ., 03.10.1932, ìåí³íã³ò
Ïîëÿêîâ Êîòÿ íå âêàç., 2 òèæ., 
íå âêàç., íå âêàç., 19.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ïîëÿêîâà Ãàííà Ïàâë³âíà, 2, 
ðîá³òí., ðîñ., 01.07.1932, ãîñòðèé 
åíòåðîêîë³ò
Ïîëÿêîâà Äîáà Ìèõàéë³âíà, 
14, ñëóæá., ºâð., 08.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïîëÿêîâà ²ðèíà íå âêàç., 4 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 16.08.1932, 
âèñíàæåííÿ
Ïîëÿêîâà Êàòåðèíà Ïèëèï³âíà, 
4, ðîá³òí., óêð., 20.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïîëÿêîâà Ëþáîâ Ïåòð³âíà, 
7 äí., ñëóæá., óêð., 10.12.1932, 
íåäîíîøåíèé
Ïîëÿêîâà Í³íà Ïåòð³âíà, 
1 ì., ðîá³òí., óêð., 25.08.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ïîëÿêîâà Îêñàíà Ëàð³îí³âíà, 
35, íà óòðèì., óêð., 19.01.1933, 
ãîñòðèé ïåðèòîí³ò

Ïîëÿêîâà ßðèíà Ãðèãîð³âíà, 
59, íà óòðèì., óêð., 06.10.1932, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Ïîëÿíñêàÿ Ìîòðÿ Ñàâåë³¿âíà, 
63, ðîá³òí., óêð., 06.11.1933, 
íåùàñíèé âèïàäîê (ïåðåëîì 
÷åðåïà)
Ïîëÿíñüêèé Ñòåïàí ²âàíîâè÷, 
44, ðîá³òí., óêð., 21.11.1932, 
íåùàñíèé âèïàäîê
Ïîëÿíöåâ Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 07.07.1933, íå 
âêàç.
Ïîìîãàéáî Ðîìàí 
Ëåâîíò³éîâè÷, 27, ðîá³òí., óêð., 
30.11.1932, ÷åðåâíèé òèô
Ïîíîìàðüîâ Çàõàð³é Òèòîâè÷, 
49, ðîá³òí., óêð., 17.05.1933, òèô
Ïîíîìàðüîâ ²âàí Ïóäîâè÷, 38, 
ñëóæá., óêð., 12.07.1933, òèô
Ïîíîìàðüîâ Êîñòü Ïèëèïîâè÷, 
23, ðîá³òí., óêð., 31.12.1931, 
òóáåðêóëüîç
Ïîíîìàðåíêî Êîñòü ßêîâè÷, 50, 
ðîá³òí., óêð., 13.02.1933, ðîæà
Ïîíîìàðåíêî Ë³ä³ÿ Îëåêñ³¿âíà, 
4, ðîá³òí., óêð., 23.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïîíîìàðåíêî Îëåíà Ôåäîð³âíà, 
10 ì., ñëóæá., ðîñ., 11.07.1933, 
êàòàð êèøîê
Ïîíîìàð Ìèõàéëî íå âêàç., 
1, íå âêàç., íå âêàç., 18.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ïîíîìàðüîâà Ðà¿ñà Àáðàì³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 05.02.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ïîíîøåíêî Äìèòðî Ïåòðîâè÷, 
50, ðîá³òí., óêð., 04.05.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ïîï Ôð³äð³õ Êàñïàðîâè÷, 
10, ðîá³òí., í³ì., 29.09.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ïîïêººâ Àôàíàñ³é Íàçàðîâè÷, 
70, ðîá³òí., óêð., 25.05.1933, 
ïåðåðîäæåííÿ ñåðöåâîãî ì'ÿçó
Ïîïêîâ Âàñèëü Âàñèëüîâè÷, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 01.07.1933, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Ïîïêîâ Ñåìåí ²âàíîâè÷, 76, 
ðîá³òí., ðîñ., 01.10.1932, ñåðöåâà 
ñëàáê³ñòü
Ïîïêîâà Âàëåíòèíà 
Ãåðàñèì³âíà, 3 ì., ðîá³òí., óêð., 
07.07.1932, êèøêîâà ³íòîêñèêàö³ÿ
Ïîïëàâñüêà Ðà¿ñà Éîñèï³âíà, 1, 
íå âêàç., á³ëîð., 26.02.1932, ê³ð
Ïîïîâ ªâãåí³é Ñåðàôèìîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 27.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïîïîâ ²âàí Òðîõèìîâè÷, 
39, ðîá³òí., ðîñ., 23.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
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Ïîïîâ ²âàí ²âàíîâè÷, 22, ðîá³òí., 
óêð., 26.05.1933, òóáåðêóëüîç 
ëåãåí³â
Ïîïîâ Ìèêèòà Ãðèãîðîâè÷, 
75, íà óòðèì., óêð., 07.07.1932, 
ì³îêàðäèò
Ïîïîâ Ìèõàéëî Ê³íäðàòîâè÷, 
2 ì., ðîá³òí., óêð., 19.10.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ïîïîâ Îëåêñ³é Îñèïîâè÷, 67, 
ðîá³òí., ðîñ., 03.06.1933, ñòàðå÷å 
âèñíàæåííÿ
Ïîïîâ Ïàâëî Äìèòðîâè÷, 
37, ðîá³òí., ðîñ., 29.07.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ïîïîâ Ïàíàñ Âàñèëüîâè÷, 41, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 13.04.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ïîïîâà Ãàííà Äàíèë³âíà, 
3, ðîá³òí., óêð., 07.11.1932, 
åíòåðîêîë³ò
Ïîïîâà Ìàð³ÿ íå âêàç., 6 äí., 
íå âêàç., íå âêàç., 24.07.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ïîïîâà Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 
48, ñëóæá., ðîñ., 31.08.1933, 
õðîí³÷íèé ãàñòðèò, ïàðàë³÷ í³ã
Ïîïîâà Ìàð³ÿ Ëàâðåíò³¿âíà, 
10 ì., ðîá³òí., ðîñ., 03.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïîïîâà Îëåêñàíäðà Þõèì³âíà, 
42, ðîá³òí., ðîñ., 08.09.1933, 
àñô³êñ³ÿ
Ïîïîâà Îëüãà Àôàíàñ³¿âíà, 
11 ì., ðîá³òí., ðîñ., 19.06.1932, 
äèñïåïñ³ÿ
Ïîïîâà Îëüãà íå âêàç., 1, íå 
âêàç., íå âêàç., 17.09.1933, ðîçëàä 
òðàâëåííÿ
Ïîïîâà ßâäîõà ²âàí³âíà, 
8 ì., ðîá³òí., óêð., 16.12.1932, 
åêëàìïñ³ÿ
Ïîïîâà ßâäîõà Êóçüì³âíà, 63, 
äîìîãîñï., ðîñ., 12.02.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ïîïîâè÷ Àíäð³é Íèêèôîðîâè÷, 
50, íà óòðèì., íå âêàç., 15.07.1933, 
åíòåðîêîë³ò, çàíåïàä ñåðöåâî¿ 
ä³ÿëüíîñò³
Ïîïîâè÷ Âîëîäèìèð Êóçüìè÷,  
1, ðîá³òí., óêð., 27.12.1933, 
õðîí³÷íà äèñïåïñ³ÿ
Ïîïîâè÷ Ôåä³ð ²âàíîâè÷, 58, 
ðîá³òí., óêð., 29.11.1932, îòðóºííÿ
Ïîïîíäîïóëî Êëàâä³ÿ ²âàí³âíà, 
46, ðîá³òí., ãð 27.07.1933, ðàê 
ëåãåí³â
Ïîïîï Ãðèöüêî Îëåêñ³éîâè÷, 18, 
ðîá³òí., óêð., 30.03.1933, ïëåâðî-
ïíåâìîí³ÿ
Ïîïðàâêà Âàñèëü Àðñåíò³éîâè÷, 
54, ðîá³òí., óêð., 15.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Ïîïñ³÷êåâè÷ Ñòàñÿ íå âêàç., 
1 ì., íå âêàç., íå âêàç., 18.06.1933, 
àòðîô³ÿ
Ïîïóòüêî Ãàííà Ìàòâ³¿âíà, 
25, äîìîãîñï., óêð., 07.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïîïóòüêî Ìèêîëà Äìèòðîâè÷, 
63, ³íâàë³ä, óêð., 20.11.1932, 
êàðä³îñêëåðîç, nephritis
Ïîðêóÿí Ôåä³ð Ïåòðîâè÷, 
60, ðîá³òí., óêð., 02.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ïîðîäèí Ìèêîëà Âëàñîâè÷, 
40, ðîá³òí., óêð., 22.12.1932, 
íåùàñíèé âèïàäîê (ïåðåëîì 
÷åðåïà)
Ïîðîäèíà Îêñàíà Ãðèãîð³âíà, 
37, íà óòðèì., ðîñ., 13.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïîðîæíÿê ²ãîð Ïåòðîâè÷, 
6, ðîá³òí., á³ëîð., 19.12.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ïîðîæíÿê Íàä³ÿ íå âêàç., 1 òèæ., 
íå âêàç., íå âêàç., 23.11.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ïîðîñêóí Äìèòðî Ìàêñèìîâè÷, 
7, êîëãîñïí., óêð., 15.02.1932, 
íåâ³äîìà
Ïîðîõîâ Âîëîäèìèð 
Ãðèãîðîâè÷, 10, äí., ðîá³òí., óêð., 
10.04.1933, âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ïîðòíàÿ Òàìàðà Îëåêñàíäð³âíà, 
10 ì., ðîá³òí., óêð., 09.09.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Ïîðòíîâ Þð³é Ôåäîðîâè÷, 8 ì., 
ðîá³òí., ðîñ., 29.07.1933, ê³ð
Ïîðòíîâà Ìåòõà Ëåéá³âíà, 50, 
ñëóæá., ºâð., 09.02.1933, íàáðÿê 
ìîçêó
Ïîðòíèé Ñòåïàí Ãðèãîðîâè÷, 
49, â’ÿçåíü, óêð., 23.06.1932, 
äåãåíåðàö³ÿ ñåðöåâèõ ì'ÿç³â
Ïîðòîíåíêî Ãàííà Éîñèï³âíà, 
19, ðîá³òí., öèãàíêà, 18.08.1932, 
îï³ê âñüîãî ò³ëà
Ïîðòÿíêî Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 
2, ñëóæá., óêð., 05.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïîðóáàéëî Ïàâëî Ñòåïàíîâè÷, 
3, ðîá³òí., óêð., 30.09.1932, 
çàõâîðþâàííÿ êèøå÷íèêà
Ïîðø Ôåäîðà Ãðèãîð³âíà, 
29, ðîá³òí., óêð., 01.03.1933, 
íåùàñíèé âèïàäîê
Ïîñàøêîâ Ñòåôàí 
Îëåêñàíäðîâè÷, 25, ðîá³òí., ðîñ., 
15.03.1933, ïåðåëîì õðåáòà
Ïîñèäüêî Òåðåíò³é ²âàíîâè÷, 
40, ðîá³òí., óêð., 15.04.1933, 
õðîí³÷íèé îòèò
Ïîñèëàºâ Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 22.07.1932, 
ïðîíîñ

Ïîñìºøíèê Îëåêñàíäð 
Ðîä³îíîâè÷, 55, ðîá³òí., óêð., 
22.05.1933, êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Ïîñïºëîâ ²âàí ²âàíîâè÷, 8 ì., 
ðîá³òí., óêð., 22.04.1933, íåðîçá.
Ïîñòîëàò Âàëåíòèíà ²âàí³âíà, 
7, ðîá³òí., óêð., 30.05.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Ïîñòîëüíèêîâ Ìèêîëà 
Ñåìåíîâè÷, 11 ì., ðîá³òí., óêð., 
29.04.1932, íå âêàç.
Ïîñòîðîíîê Ïð³ñüêà íå âêàç., 18, 
ðîá³òí., óêð., 27.05.1933, ïîðîê ñåðöÿ
Ïîòàïåíêî Ãðèöüêî Ïåòðîâè÷, 
22, ðîá³òí., óêð., 23.11.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ïîòàïåíêî Ôåä³ð Õàðèòîíîâè÷, 
42, íå âêàç., íå âêàç., 19.09.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ïîòàïåíêî ßê³â ßêîâè÷, 65, 
ðîá³òí., óêð., 01.08.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Ïîòàïîâ Â³êòîð ²âàíîâè÷, 8 ì., 
ñëóæá., ðîñ., 03.01.1932, ê³ð
Ïîòáåíêî Êîñòÿíòèí 
Äìèòðîâè÷, 2, ðîá³òí., óêð., 
02.04.1933, ìåí³íã³ò
Ïîòåíêî ßäÿ íå âêàç., 9 ì., 
ðîá³òí., óêð., 22.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïîòºõà Îëåêñàíäðà ²âàí³âíà, 
24, íà óòðèì., ðîñ., 10.06.1933, 
ïðè ïîëîãàõ, çàíåïàä ñåðöåâî¿ 
ä³ÿëüíîñò³
Ïîòºðÿºâà Îëåíà Âàñèë³âíà, 
7 ì., â³éñüêîâîñëóæá., ðîñ., 
16.12.1932, çàïàëåííÿ êèøîê òà 
î÷åðåâèíè
Ïîòºõ³íà Âàëåíòèíà Îëåêñ³¿âíà, 
7, ðîá³òí., ðîñ., 08.10.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â, ê³ð
Ïîòèíêî Àíàòîë³é Ñåðã³éîâè÷, 
8 ì., ðîá³òí., óêð., 10.01.1932, 
áðîíõîïíåâìîí³ÿ
Ïîòóðàéêî Ìèêîëà 
Îëåêñàíäðîâè÷, 2, ðîá³òí., óêð., 
15.06.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïîõâàëåíêî ²âàí Ôåäîðîâè÷, 
8 ì., ðîá³òí., óêð., 15.02.1933, ê³ð
Ïîõèëîâ Ïåòðî ²âàíîâè÷, 
5, ñëóæá., óêð., 20.11.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ïîõèëîâà Ãàëèíà Ôåäîð³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 27.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïîõèëîâà ßâäîõà Íåñòîð³âíà, 
65, äîìîãîñï., ðîñ., 14.07.1933, 
íå âêàç.
Ïîõîòà Ïåòðî ²ëë³÷, 4, ðîá³òí., 
óêð., 21.08.1933, êðèâàâèé ïðîíîñ
Ïîøêîâà Îëåêñàíäðà 
Ñòåïàí³âíà, 78, ðîá³òí., ðîñ., 
05.10.1933, ñòàðå÷à êàõåêñ³ÿ
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Ïîøóêàéëî Âîëîäèìèð 
Ìàêñèìîâè÷, 1 ì., äîìîãîñï., 
óêð., 05.07.1932, âðîäæåíà 
ñëàáê³ñòü
Ïîøóêàéëî Ì. Î., íå âêàç., 
ðîá³òí., óêð., 08.04.1932, 
çàäóøåíèé ï³ä ÷àñ îáâàëó çåìë³
Ïðàçäíèêîâ Ãåðìàí 
Ìèõàéëîâè÷, 1, ðîá³òí., ºâð., 
23.09.1933, òîêñè÷íèé åíòåðîêîë³ò
Ïðàéäàøåíêî Ìèõàéëî íå 
âêàç., 1 ì., íå âêàç., íå âêàç., 
12.10.1933, ðîçëàä òðàâëåííÿ
Ïðàöüêî ²ãíàò³é ªôèìîâè÷, 
11, ðîá³òí., óêð., 27.07.1933, 
çàð³çàíèé ïîòÿãîì
Ïðàöüêî Âàñèëü Ïèëèïîâè÷, 
40, ðîá³òí., óêð., 24.03.1933, 
äåêîìïåíñàö³ÿ ñåðöÿ
Ïðäîìîâ Æîðæ Ôåäîðîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 20.07.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïðåéñ Áîëèñëàâ Ìèêîëàéîâè÷, 
89, ðîá³òí., ïîëÿê, 27.10.1933, 
ñòàð³ñòü
Ïðåéñà Ñåâåðèíà ²âàí³âíà, 83, 
ðîá³òí., óêð., 19.04.1933, ñòàð³ñòü
Ïðåêðàñíàÿ Îëüãà íå âêàç., 
1 ì., íå âêàç., íå âêàç., 05.08.1933, 
êèøêîâå çàõâîðþâàííÿ
Ïðèáèø Ë³ÿ Ñàìñîí³âíà, 
1, ðîá³òí., ºâð., 03.10.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ïðèâàðñüêèé Ïàâëî Àðõèïîâè÷, 
40, ðîá³òí., óêð., 18.06.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ïðèäâîðîâ Àâðàì ßêîâè÷, 
42, ðîá³òí., óêð., 26.06.1933, 
íåâ³äîìà
Ïðèéîìîâà Ïð³ñüêà Âàñèë³âíà, 
41, ðîá³òí., óêð., 15.07.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ïðèéìàê ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 
24, â’ÿçåíü, óêð., 19.06.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ïðèéìåíêî Ïåòðî Ëåîíò³¿éîâè÷, 
48, ðîá³òí., óêð., 01.10.1933, 
íåâ³äîìà
Ïðèëèïà Ïàëàæêà ²âàí³âíà, 
78, íà óòðèì., óêð., 04.10.1933, 
åíòåðîêîë³ò, ì³îêàðäèò
Ïðèëóöüêèé Àíòîí ²âàíîâè÷, 
56, ðîá³òí., ðîñ., 16.09.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ïðèëóöüêèé Ïåòðî Àíäð³éîâè÷, 
25, ðîá³òí., óêð., 13.10.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïðèìàêîâ Ìèêîëà Ãðèãîðîâè÷, 
5, ðîá³òí., óêð., 15.05.1933, 
ìåí³íã³ò
Ïðèìà÷îê Âîëÿ Òàðàñ³âíà, 
8, ðîá³òí., óêð., 26.08.1932, 
ñêàðëàòèíà

Ïðèíåíêîâà(?) Ä³íà Ôåäîð³âíà, 
3 ì., íå âêàç., óêð., 20.02.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ïðèñ Ãåíð³õ Êîðí³éîâè÷, 
1, ðîá³òí., í³ì., 14.12.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â, ê³ð
Ïðèñ ßê³â Ïåòðîâè÷, 61, ñëóæá., 
í³ì., 23.02.1933, äåêîìïåíñàö³ÿ 
ñåðöÿ
Ïðèñòàâêà Ô³ëîí Ìàêñèìîâè÷, 
43, ðîá³òí., óêð., 21.03.1933, 
çàíåïàä ñåðöÿ
Ïðèòóëà Â³ðà íå âêàç., 10 ì., 
ðîá³òí., óêð., 31.07.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ïðèòóëà Âîëîäèìèð 
Îìåëÿíîâè÷, 55, ðîá³òí., óêð., 
22.08.1932, íåðîçá.
Ïðèòóëà Í³íà Íåñòîð³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 05.07.1932, 
åíòåðîêîë³ò
Ïðèòóëà Þõèì Íåñòîðîâè÷, 
18, â’ÿçåíü, íå âêàç., 06.06.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ïðèõîäüêî Àíàòîë³é 
Ìèêîëàéîâè÷, 1 ì., ðîá³òí., óêð., 
21.07.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïðèõîäüêî Áîðèñ 
Âàñèëüîâè÷, 15, ðîá³òí., óêð., 
24.04.1933, òèô
Ïðèõîäüêî Â³ðà Ìèõàéë³âíà, 
9 ì., ðîá³òí., óêð., 06.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïðèõîäüêî Ìåëàøêà Âàñèë³âíà, 
58, ñëóæá., óêð., 10.12.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ïðèõîäüêî Ìèõàéëî 
Ìèêèòîâè÷, 34, ðîá³òí., óêð., 
09.07.1932, âáèòèé
Ïðèõîäüêî Ìîòðîíà 
Ãðèãîð³âíà, 43, ðîá³òí., óêð., 
16.04.1933, òèô
Ïðèõîäüêî Îäàðêà Ãèê³âíà, 
73, ðîá³òí., ðîñ., 13.03.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ïðèõîäüêî Îëüãà Âàñèë³âíà, 
18, êîëãîñïí., óêð., 16.05.1933, 
âèñèïíèé òèô
Ïðèõîäüêî Ñåðã³é íå âêàç., 
25, ðîá³òí., íå âêàç., 26.07.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ïðèùåïà Ñåðã³é Ïåòðîâè÷, 
4, ðîá³òí., óêð., 04.03.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ïðèìàêîâ Îëåêñ³é Àíàò³éîâè÷, 
6 ì., ðîá³òí., ðîñ., 05.09.1933, 
êðèâàâèé êîë³ò
Ïðèìà÷îê Ñåðã³é ²ëüêîâè÷, 
26, ðîá³òí., óêð., 01.09.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ïðèìà÷åíêî Àðõèï Îìåëüêîâè÷, 
64, íà óòðèì., óêð., 14.04.1933, 
ñêëåðîç ñåðöÿ

Ïðèìà÷åíêî Â³êòîð 
Îëåêñ³éîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
17.09.1932, äèôòåð³ÿ
Ïðèíöåâà Òåòÿíà íå âêàç., 21 
äí., íå âêàç., íå âêàç., 04.07.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ïðîæåé Õðèñòèÿí ²âàíîâè÷, 
43, â’ÿçåíü, í³ì., 09.04.1933, 
äåêîìïðåñîâàíèé ì³îêàðäèò
Ïðîêîïåíêî Àíòîí³íà 
Êóçüì³âíà, 1, ðîá³òí., óêð., 
20.10.1933, íåâ³äîìà
Ïðîêîïåíêî Âàëåíòèí 
Ôåäîðîâè÷, 6 ì., ðîá³òí., óêð., 
29.11.1932, ³íòîêñèêàö³ÿ
Ïðîêîïåíêî Âàñèëü Ïèëèïîâè÷, 
58, ñëóæá., óêð., 31.05.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ïðîêîïåíêî Âîëîäèìèð 
ßêèìîâè÷, 5 ì., ñëóæá., óêð., 
10.08.1933, êðèâàâèé ïðîíîñ
Ïðîêîïåíêî Äàíèëî 
Îëåêñ³éîâè÷, 28, ðîá³òí., íå 
âêàç., 06.06.1933, êðèâàâèé 
ïðîíîñ
Ïðîêîïåíêî Ìàð³ÿ Àíäð³¿âíà, 48, 
ðîá³òí., óêð., 18.10.1933, ñåðöåâà 
íåäîñòàòí³ñòü
Ïðîêîïåíêî Ìèêîëà ßêîâè÷, 29, 
ðîá³òí., óêð., 20.11.1933, ÷åðåâíèé 
òèô
Ïðîêîïåíêî Òåòÿíà ßê³âíà, 10, 
ðîá³òí., óêð., 20.10.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Ïðîêîïåíêî Ôåä³ð Ìàêñèìîâè÷, 
15, ðîá³òí., óêð., 29.06.1933, 
íåâ³äîìà
Ïðîêîïîâà Ìàð³ÿ Ïàâë³âíà, 42, 
ðîá³òí., óêð., 09.06.1933, àáñöåñ 
ëåãåí³â
Ïðîêîïîâè÷ Îëåêñàíäð 
Âñåâîëîäîâè÷, 9 ì., ðîá³òí., óêð., 
16.08.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïðîêîô’ºâ Îëåêñàíäð 
Ëåîíò³éîâè÷, 33, ðîá³òí., óêð., 
21.02.1933, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ïðîêîô’ºâ Ïàâëî Áîðèñîâè÷, 
54, ðîá³òí., ðîñ., 26.03.1933, 
àâèòàì³íîç
Ïðîêîô’ºâà Àííà ²âàí³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 20.08.1933, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Ïðîëåòàðîâ Ìèêîëà íå âêàç., 
4 ì., íå âêàç., íå âêàç., 21.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ïðîí³í Ìèõàéëî íå âêàç., 4, íå 
âêàç., íå âêàç., 03.06.1933, ê³ð
Ïðîí³÷åíêî Ôåä³ð 
Àâêñåíò³éîâè÷, 50, ðîá³òí., óêð., 
23.09.1933, êðèâàâèé ïðîíîñ
Ïðîíñüêàÿ Îäàðêà Ãðèãîð³âíà, 
27, ðîá³òí., ðîñ., 07.11.1932, 
âèñèïíèé òèô
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Ïðîíñüêèé Äìèòðî 
Âîëîäèìèðîâè÷, 30, ðîá³òí., 
ðîñ., 23.12.1932, ÷åðåâíèé òèô
Ïðîñ³í Ôåä³ð íå âêàç., 3 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 02.06.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Ïðîñêóðà Ñåìåí Ðîä³îíîâè÷, 
32, ðîá³òí., íå âêàç., 19.06.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ïðîñêóðîâ Âîëîäèìèð 
Ñåìåíîâè÷, 34, ðîá³òí., ðîñ., 
09.05.1933, òèô
Ïðîñêóðîâ Ñòåïàí íå âêàç., 10, 
äí., íå âêàç., íå âêàç., 22.12.1932, 
ðîçëàä õàð÷óâàííÿ
Ïðîñêóðîâ Òèìîô³é 
Òèìîô³éîâè÷, 68, ðîá³òí., ðîñ., 
02.03.1933, ñòàð³ñòü
Ïðîñêóðîâ Òèò Ñåðã³éîâè÷, 83, íà 
óòðèì., óêð., 20.10.1932, äèçåíòåð³ÿ
Ïðîñêóðîâà Âåêëà Ãîðä³¿âíà, 
55, ðîá³òí., óêð., 07.07.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ïðîòàñåâè÷ Àíàòîë³é 
Ðîìàíîâè÷, 7 ì., ðîá³òí., óêð., 
01.05.1932, ³íòîêñèêàö³ÿ
Ïðîòàñîâà Â³ðà Ìèêîëà¿âíà, 
9, ñëóæá., íå âêàç., 17.09.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ïðîõîðîâ Pîä³îí íå âêàç., 1, íå 
âêàç., íå âêàç., 11.06.1933, êàòàð 
òîâñòî¿ êèøêè
Ïðîõîðîâè÷ Ãðèãîð³é 
Îìåëÿíîâè÷, 74, íà óòðèì., óêð., 
03.09.1933, ñòàð³ñòü
Ïðîöåíêî Ãàííà Òèìîô³¿âíà, 
22, ðîá³òí., óêð., 15.05.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ïðîöåíêî ²âàí Òèìîô³éîâè÷, 
63, ðîá³òí., óêð., 10.06.1932, 
ì³îêàðäèò
Ïðîöåíêî Ìèõàéëî íå âêàç., 
17, íå âêàç., íå âêàç., 04.07.1933, 
òóáåðêóëüîçíèé ì³ºë³ò
Ïðîöåíêî Ïàâëî íå âêàç., 51, 
ðîá³òí., íå âêàç., 05.06.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ïðîöåíêî Òàìàðà íå âêàç., 1 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 13.08.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ïðîöåíêî Ôîò³é ²âàíîâè÷, 26, 
³íâàë³ä, óêð., 06.05.1933, ãîëîä
Ïðî÷àí Êàòåðèíà Ìèõàéë³âíà, 
2, ðîá³òí., óêð., 23.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïðî÷àí Ìèêîëà Ñàâè÷, 20, ðîá³òí., 
óêð., 02.10.1932, ÷åðåâíèé òèô
Ïðîøêîâñüêà Àíòîí³íà 
²ïîë³ò³âíà, 44, ñëóæá., óêð., 
06.05.1932, ñåðöåâà ñëàáê³ñòü
Ïðóãëî Àíäð³é Õàðèòîíîâè÷, 
41, ðîá³òí., óêð., 25.06.1933, 
äåêîìïðåñ³éíèé ì³îêàðäèò

Ïðóãëî Â³ðà Àíäð³¿âíà, 18, ðîá³òí., 
óêð., 12.11.1932, ÷åðåâíèé òèô
Ïðóãëî Ëàâðåíò³é Ïàâëîâè÷, 78, 
ðîá³òí., óêð., 19.07.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Ïðóãëî Ë³ä³ÿ Ñèäîð³âíà, 
60, ðîá³òí., óêð., 27.08.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ïðóãëî Ìàðôà ²âàí³âíà, 70, íà 
óòðèì., óêð., 11.10.1932, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Ïðóäñüêèé Ïàâëî ßêîâè÷, 
2 ì., ðîá³òí., ðîñ., 26.06.1932, 
åêëàìïñ³ÿ
Ïðóñåíêî Â³ðà Êóçüì³âíà, 86, 
ðîá³òí., óêð., 20.12.1933, ñòàð³ñòü
Ïðóòêèé ²âàí Ðîìàíîâè÷, 
18, ðîá³òí., óêð., 07.05.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ïðÿäêà Ëþäìèëà Ìèðîí³âíà, 
2, ðîá³òí., óêð., 23.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïðÿõ³íà ßðèíà Ïåòð³âíà, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 30.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïðÿõ³íà Âàëåíòèíà ²âàí³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 14.08.1933, 
øëóíêîâî-êèøêîâà ³íòîêñèêàö³ÿ
Ïñàðüîâ ²âàí Âàñèëüîâè÷, 
33, ðîá³òí., óêð., 24.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïòàøíèê Àíàòîë³é Àíäð³éîâè÷, 
5, ñòóäåíò, óêð., 22.08.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ïòóõà Îëüãà Àíòîí³âíà, 
8 ì., ðîá³òí., óêð., 23.08.1933, 
áðîíõàäåí³ò, êîë³ò
Ïóãà÷ Àíäð³é ²âàíîâè÷, 20, 
â’ÿçåíü, óêð., 18.03.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ, âèñíàæåííÿ
Ïóãà÷îâ Ñòåïàí ²âàíîâè÷, 4, 
ðîá³òí., óêð., 23.07.1933, êîêëþø
Ïóãà÷îâ Âîëîäèìèð íå âêàç., 1, 
ðîá³òí., óêð., 16.03.1932, ê³ð
Ïóçàíîâ Ñåðã³é Âàñèëüîâè÷, 
48, ðîá³òí., óêð., 19.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïóçàíîâ ßê³â Àíàòîë³éîâè÷, 27, 
ñëóæá., óêð., 06.07.1933, ÷åðåâíèé 
òèô
Ïóçàíîâà Ñåðàôèìà íå âêàç., 
4 ì., íå âêàç., íå âêàç., 08.06.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Ïóçèêîâ Àíàòîë³é 
Âîëîäèìèðîâè÷, íå âêàç., 
ðîá³òí., óêð., 03.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïóçèêîâ Âàñèëü ²âàíîâè÷, 
1, ñëóæá., ðîñ., 06.08.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ïóçèíîâ Îëåêñàíäð íå âêàç., 
1 ì., íå âêàç., íå âêàç., 30.05.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ

Ïóçèðåé Ãðèãîð³é 
Íèêèôîðîâè÷, 45, ðîá³òí., óêð., 
08.04.1933, çàíåïàä ä³ÿëüíîñò³ 
ñåðöÿ
Ïóçü Ïåòðî Çàõàðîâè÷, 1, 
ðîá³òí., íå âêàç., 28.07.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ïóë³ÿ(?) Ìèêîëà íå âêàç., 3 òèæ., 
íå âêàç., íå âêàç., 19.05.1933, 
øëóíêîâå çàõâîðþâàííÿ
Ïóíüê³í Ìóñ³é Éîñèïîâè÷, 72, íà 
óòðèì., ºâð., 13.07.1932, ðîçëàä 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ïóíüêî Ãðèãîð³é íå âêàç., 2, 
íå âêàç., íå âêàç., 11.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ïóñòîâà Ëþáîâ Ìèêîëà¿âíà, 
4 ì., ñëóæá., óêð., 29.09.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Ïóñòîâà Ñåðàôèìà Àíàòîë³¿âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 25.11.1932, 
åíòåðîêîë³ò
Ïóñòîâàé Âàñèëü íå âêàç., 6, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 07.08.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ïóñòîâàð Òèìîô³é ²âàíîâè÷, 
22, â’ÿçåíü, íå âêàç., 08.03.1933, 
ãîñòðå çàïàëåííÿ êèøîê
Ïóñòîâàðîâà Ïàðàñêà 
Ñèäîð³âíà, 40, ðîá³òí., óêð., 
05.06.1933, âèñèïíèé òèô
Ïóñòîâà Ì³ë³ÿ Îëåêñàíäð³âíà, 
1, íå âêàç., óêð., 12.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïóñòîâèé Ìèõàéëî ßêîâè÷, 23, 
ðîá³òí., óêð., 12.04.1933, çàíåïàä 
ä³ÿëüíîñò³ ñåðöÿ
Ïóñòîâèé Âîëîäèìèð 
Îëåêñàíäðîâè÷, 2, íå âêàç., óêð., 
14.02.1932, ïðîíîñ, ñëàáê³ñòü 
ñåðöåâîãî ì'ÿçó
Ïóòèê Àëüôðåä Êèðèëîâè÷, 
2, ðîá³òí., ëàòèø, 13.06.1932, 
çàïàëåííÿ òîâñòî¿ êèøêè
Ïóò³éêî Âëàñ íå âêàç., 32, ðîá³òí., 
íå âêàç., 29.07.1933, åíòåðèò
Ïóòðÿ Íàä³ÿ Òðîõèì³âíà, 
7, ðîá³òí., óêð., 09.05.1933, 
çàïàëåííÿ î÷åðåâèíè
Ïóòÿò³í Ô³ëàò Äàíèëîâè÷, 40, 
ðîá³òí., íå âêàç., 20.09.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Ïóõàðåâ Âîëîäèìèð Ïåòðîâè÷, 
3 ì., ðîá³òí., óêð., 30.05.1933, 
³íòîêñèêàö³ÿ êèøîê
Ïóõàðåâà Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, 44, 
íå âêàç., íå âêàç., 19.06.1933, ê³ð
Ïóõàð³â Âàñèëü Ôåäîðîâè÷, 
17, â’ÿçåíü, íå âêàç., 06.06.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ïóöåõîâ Îëåêñàíäð 
Ãåîðã³éîâè÷, 8 ì., äîìîãîñï., 
óêð., 24.11.1932, ïíåâìîí³ÿ
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Ïó÷êà ²âàí Ïðîêîïîâè÷, 75, íà 
óòðèì., óêð., 28.08.1933, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Ïó÷êîâà ªâäîê³ÿ ªëèñå¿âíà, 
31, íà óòðèì., óêð., 15.03.1933, 
âáèòèé
Ïóøêàðüîâ Ìèêîëà 
Îëåêñ³éîâè÷, 20, ðîá³òí., ðîñ., 
14.04.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïóøêàðüîâà Ãàííà Äìèòð³âíà, 
23, ðîá³òí., óêð., 04.06.1933, 
âèñèïíèé òèô
Ïóøê³íà Ìàð³ÿ íå âêàç., 2 ì., íà 
óòðèì., íå âêàç., 05.12.1932, êàòàð 
êèøîê
Ïôåöåð Í³ëà Âàñèë³âíà, 1, 
ðîá³òí., í³ì., 28.08.1933, ãîñòðå 
çàïàëåííÿ êèøîê
Ï÷åëèíñüêèé Àíàòîë³é 
Ìèðîíîâè÷, 10 ì., ðîá³òí., óêð., 
07.08.1933, íåâ³äîìà
Ïøåíè÷íèé Îëåêñàíäð 
Ïåòðîâè÷, 3 òèæ., ðîá³òí., óêð., 
24.04.1933, íåâ³äîìà
Ïøåíè÷íèé ²âàí ²âàíîâè÷, 
11 ì., ñëóæá., óêð., 11.08.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ïøåíè÷ê³í Ïåòðî Âàñèëüîâè÷, 
10 ì., ðîá³òí., ðîñ., 29.12.1933, 
ê³ð, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïøåíè÷íèé Àíàòîë³é 
Çàõàðîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
21.06.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïøåíè÷íèé Ëåîí³ä íå âêàç., 
8 ì., íå âêàç., íå âêàç., 10.04.1933, 
êàòàð êèøîê
Ïøåíè÷íèé Þð³é Ëàçàðîâè÷, 
4 ì., ñëóæá., ðîñ., 10.09.1933, 
êîêëþø, ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ïøèê Îëåêñ³é Ìèêèòîâè÷, 53, 
ðîá³òí., óêð., 10.06.1932, çàâîðîò 
êèøîê
Ïøèöèí Îëåêñ³é íå âêàç., 3, 
íå âêàç., íå âêàç., 30.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ï’ÿòàêîâà Ëþáîâ íå âêàç., 6 
òèæ., íå âêàç., íå âêàç., 10.06.1933, 
äèñïåïñ³ÿ
Ï’ÿòåíêî Ãðèãîð³é Îëåêñ³éîâè÷, 
39, ðîá³òí., óêð., 12.11.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ï’ÿòèáðàòîâ Â³êòîð ²âàíîâè÷, 
11 ì., ðîá³òí., ðîñ., 11.05.1932, 
ìåí³íã³ò
Ï’ÿòèïåðåöü Ðà¿ñà ²âàí³âíà, 
6 ì., ðîá³òí., óêð., 09.03.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ï’ÿòíèöÿ Âîëîäèìèð 
Âàñèëüîâè÷, 2 ì., ðîá³òí., óêð., 
28.10.1932, ãîñòðå êèøêîâå 
çàõâîðþâàííÿ
Ðàáîòÿãà Ïàâëî Ïðîêîïîâè÷, 34, 
ðîá³òí., óêð., 05.12.1932, áðîíõ³ò

Ðàä³îíîâà Ïàðàñêà ²âàí³âíà, 
80, îäíîîñ³áí., óêð., 09.05.1933, 
ì³îêàðäèò
Ðàäóêàí Òèìîô³é Êèðèëîâè÷, 
58, ðîá³òí., óêð., 18.08.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ðàäóòíèé Áîðèñ Äìèòðîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 07.10.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Ðàä÷åíêî Ãðèöüêî Ìèêèòîâè÷, 
1, ñëóæá., óêð., 24.04.1932, 
êèøêîâà ³íòîêñèêàö³ÿ
Ðàä÷åíêî Ìàð³ÿ Äåì'ÿí³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 25.06.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Ðàä÷åíêî Ìàòâ³é ²âàíîâè÷, 68, 
íå âêàç., óêð., 06.01.1933, ñòàð³ñòü
Ðàä÷åíêî Ìèðîí ßêèìîâè÷, 66, 
ðîá³òí., óêð., 08.05.1933, ï³ñëÿ 
îïåðàö³¿
Ðàä÷åíêî Îëüãà ²âàí³âíà, 52, íà 
óòðèì., óêð., 02.02.1933, õâîðîáà 
øëóíêà
Ðàä÷åíêî Þõèì ²âàíîâè÷, 44, 
â’ÿçåíü, óêð., 10.01.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ðàäüêî Ìèõàéëî Ãåðàñèìîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 19.06.1932, 
åíòåðîêîë³ò
Ðàäüêîâ Ãåðìàí ²âàíîâè÷, 
19, ðîá³òí., ðîñ., 23.03.1933, 
íåâ³äîìà
Ðàºâñüêà Íàòà íå âêàç., 2 ì., 
ñèðîòà, íå âêàç., 29.03.1933, êàòàð 
êèøå÷íèêà
Ðàç³íà Ëþáîâ ²âàí³âíà, 67, 
íà óòðèì., óêð., 06.09.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ðàç³í Ìèðîí íå âêàç., 1, íå âêàç., 
íå âêàç., 19.05.1933, êàòàð êèøîê
Ðàç³í Ñòåïàí íå âêàç., 1, íà 
óòðèì., íå âêàç., 08.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ðàçóìíà Ìàð³ÿ Òèìîô³¿âíà, 
2, ðîá³òí., ðîñ., 26.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ðàçóìíèé Àíäð³é Àôàíàñ³éîâè÷, 
47, ðîá³òí., óêð., 12.05.1933, 
ïóõëèíà ì³çê³â
Ðàçóìîâ Ãåîðã³é íå âêàç., 1, íå 
âêàç., íå âêàç., 05.06.1933, êàòàð 
êèøîê
Ðàéáóë Äìèòðî Àíäð³éîâè÷, 22, 
ðîá³òí., óêð., 17.10.1933, ÷åðåâíèé 
òèô
Ðàéêîâ Ïàíàñ ²âàíîâè÷, 
48, ðîá³òí., ðîñ., 01.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ðàê Ìèõàéëî Ãíàòîâè÷, 67, íå 
âêàç., óêð., 05.06.1932, ñòàð³ñòü
Ðàêîâñüêà Àíòîí³íà 
Îëåêñàíäð³âíà, 6 ì., ðîá³òí., 
í³ì., 19.09.1932, ³íòîêñèêàö³ÿ

Ðàêóëåíêî Ôåä³ð Ìèõàéëîâè÷, 
3, ðîá³òí., óêð., 13.08.1932, 
ìåí³íã³ò
Ðàêóëîâ Äìèòðî Ñòåïàíîâè÷, 
50, ñëóæá., ðîñ., 03.07.1933, 
äåêîìïðåñ³éíèé ì³îêàðäèò
Ðàëêî Â³ðà Âàñèë³âíà, 8 ì., 
ðîá³òí., óêð., 02.07.1932, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Ðàëêî ²âàí Ìèêèòîâè÷, 88, 
ðîá³òí., óêð., 24.01.1933, ìàðàçì
Ðàñêåâè÷ Âàñèëü Ìèêîëàéîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 14.03.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê, âèñíàæåííÿ
Ðàñêåâè÷ Ä³íà Ìèêîëà¿âíà, 1 ì., 
ðîá³òí., óêð., 06.10.1932, íå âêàç.
Ðàñêåâè÷ Ïàâëî Òðîõèìîâè÷, 1, 
ðîá³òí., óêð., 01.12.1932, äèñòðîô³ÿ
Ðàñêîëüí³êîâ Ãðèöüêî íå âêàç., 
2, íå âêàç., íå âêàç., 24.05.1933, 
ê³ð, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ðîçñîõ³íà Íàä³ÿ 
Îëåêñàíäð³âíà, 6 ì., ðîá³òí., 
óêð., 18.08.1933, ê³ð
Ðàñòâîðîâ ²âàí Ñîôðîíîâè÷, 38, 
ðîá³òí., ðîñ., 18.03.1933, âèðàçêà 
øëóíêà
Ðàñòâîðîâà Îëÿíà ßê³âíà, 35, 
ðîá³òí., óêð., 17.08.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ðàò³ºâ Àíäð³é Ïåòðîâè÷, 52, 
ðîá³òí., óêð., 23.10.1932, âèðàçêà 
øëóíêà
Ðàòíåð Ãðèöüêî Ç³íîâ³éîâè÷, 
2, ðîá³òí., ºâð., 08.09.1932, 
òóáåðêóëüîçíèé ìåí³íã³ò
Ðàòíèêîâ Âàñèëü Ìèêèòîâè÷, 
55, ðîá³òí., ðîñ., 03.08.1933, 
íåâ³äîìà
Ðàó÷åíêî Ãàëèíà ßê³âíà, 
41, ðîá³òí., óêð., 27.04.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ðàôàåëîâà Àçà íå âêàç., 21 äí., 
íå âêàç., íå âêàç., 18.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ðàö Ïåòðî ªôðåìîâè÷, 
28, ³íâàë³ä, óêð., 05.10.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ðà÷èíñüêèé Àëüôðåä 
Ìèõàéëîâè÷, 9 ì., ðîá³òí., 
ïîë., 16.08.1932, çàïàëåííÿ 
êèøå÷íèêà
Ðà÷èíñüêèé Ïèëèï Ïèëèïîâè÷, 
2, ðîá³òí., óêð., 30.10.1933, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Ðà÷êî Ëóê³ÿ Ïåòð³âíà, 4, íå âêàç., 
óêð., 10.09.1933, ïàðàë³÷
Ðàøåâñüêèé Â³êòîð íå âêàç., 
4 ì., äîìîãîñï., óêð., 21.02.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ðåáð³ê Ãàëèíà ßëèñå¿âíà, 43, 
ñëóæá., óêð., 17.04.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
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Ðåâà Ìåëàí³ÿ Âàñèë³âíà, 47, 
íà óòðèì., ðîñ., 05.09.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ðåâà Îëåíà Ñòåïàí³âíà, 58, 
ñëóæá., óêð., 17.10.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ðåâåíêî ²âàí Ïèëèïîâè÷, 22, 
â’ÿçåíü, óêð., 22.01.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ ³ òóáåðêóëüîç 
Ðåâåíêî Ïåòðî ²âàíîâè÷, 28, 
ðîá³òí., óêð., 01.11.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ðåâåíþê Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 16, 
ðîá³òí., óêð., 12.11.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Ðåâîëþö³îííèé Îêòÿáðü íå 
âêàç., 2, íå âêàç., íå âêàç., 
21.10.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ðåãîíåê(?) Ìàð³ÿ Ëåîíò³¿âíà, 
75, íà óòðèì., óêð., 12.07.1933, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Ðåäêàóñ Ìàð³ÿ Ñòåïàí³âíà, 
4, ðîá³òí., óêð., 21.07.1933, 
äèñòðîô³ÿ
Ðåäüêà Îëåêñàíäðà Ðîìàí³âíà, 
1, íå âêàç., óêð., 08.02.1932, ê³ð
Ðåäüêî Â³êòîð Îëåêñ³éîâè÷, 
3 ì., ðîá³òí., óêð., 02.11.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ðåäüêîâà ªâäîê³ÿ íå âêàç., 1, íå 
âêàç., íå âêàç., 19.06.1933, êàòàð 
êèøîê
Ðåºíò Õðèñàí ªâëàìï³éîâè÷, 
28, ðîá³òí., óêð., 21.05.1932, 
íåùàñíèé âèïàäîê íà âèðîáíèöòâ³
Ð³çíè÷åíêî Îëåêñàíäðà 
Âîëîäèìèð³âíà, 4, ðîá³òí., óêð., 
12.04.1933, çàïàëåííÿ íèðîê
Ð³çíè÷åíêî Àíòîí³íà 
Ìèêîëà¿âíà, 2 ì., ðîá³òí., óêð., 
08.05.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ð³çíè÷åíêî Þð³é Áîðèñîâè÷, 
7 äí., ðîá³òí., óêð., 07.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ðºçíèê Ìàðôà Ìèêèò³âíà, 24, 
ñëóæá., óêð., 25.05.1933, ïåðåëîì 
õðåáòà (ñàìîãóáñòâî)
Ðºçíèê Îêñàíà Ôåäîð³âíà, 
26, íà óòðèì., óêð., 11.07.1932, 
çàâîðîò êèøîê
Ðºçí³êîâà Ã³òåëü Äàâèä³âíà, 85, 
ñëóæá., ºâð., 12.06.1933, çàíåïàä 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ðºçí³êîâà Êàòåðèíà Áîðèñ³âíà, 
43, ñëóæá., ºâð., 25.12.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ð³çíè÷åíêî Ãàííà Îëåêñ³¿âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 18.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ð³çíè÷åíêî Þð³é 
Âîëîäèìèðîâè÷, 8 ì., ðîá³òí., 
óêð., 19.05.1933, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â

Ðåéìåð Àãàòà Äàâèä³âíà, 44, 
äîìîãîñï., í³ì., 03.01.1932, 
ñåðöåâà õâîðîáà
Ðåéìåð Âàñèëü Êîðí³éîâè÷, 53, 
ñëóæá., í³ì., 27.07.1933, ñòàðå÷à 
êàõåêñ³ÿ, ïàðàë³÷
Ðåéìåð Ãåíð³õ Ãåíð³õîâè÷, 52, íå 
âêàç., í³ì., 09.02.1933, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Ðåéìåð Ëàðèñà íå âêàç., 4 ì., íå 
âêàç., íå âêàç., 10.05.1933, êàòàð 
êèøîê
Ðåéíîâ Îëåêñàíäð ²ñàéîâè÷, 38, 
ñëóæá., ºâð., 30.06.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Ðåë³íà Ðîçà Ìóñ³¿âíà, 37, 
íà óòðèì., ºâð., 02.01.1933, 
êðîâîòå÷à
Ðåìåç Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 18.07.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ðåìïåëü Àáðàì Âàñèëüîâè÷, 
75, ðîá³òí., íå âêàç., 15.07.1932, 
ñòàð³ñòü
Ðåìïåëü Ãåíð³õ Ãåíð³õîâè÷, 2, íå 
âêàç., í³ì., 16.01.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Ðåìïåëü Êàòåðèíà ²âàí³âíà, 
1, íå âêàç., íå âêàç., 09.07.1933, 
ïíåâìîí³ÿ
Ðåìïåëü Ïåòðî Ãåðãàðä., 6 ì., 
ñëóæá., í³ì., 04.06.1932, êàòàð 
êèøîê
Ðåíãåâè÷ Àëàð³ÿ Îëåêñ³¿âíà, 75, 
íå âêàç., óêð., 03.04.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ðåíåâà Àííà Ìàëàô³¿âíà, 49, 
íà óòðèì., ðîñ., 23.08.1933, 
åíòåðîêîë³ò, ñëàáê³ñòü ñåðöåâî¿
Ðºïà Ë³ä³ÿ Âàñèë³âíà, 1, ðîá³òí., 
óêð., 29.07.1933, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Ðºïê³íà Íåîí³ëà Ìèêîëà¿âíà, 
6 ì., â³éñüêîâîñëóæá., íå âêàç., 
21.06.1933, ãîñòðå êèøêîâå 
çàõâîðþâàííÿ
Ðºïíèê Âàñèëü ²âàíîâè÷, 
43, ðîá³òí., ðîñ., 03.10.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ðåóòîâ Ïàâëî Ëàð³îíîâè÷, 
52, ðîá³òí., ðîñ., 26.07.1932, 
íåùàñíèé âèïàäîê
Ðåôíåð Ìàð³ÿ Àíäð³¿âíà, 
1, ðîá³òí., í³ì., 08.06.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ðåöü Ìàðôà Ïèëèï³âíà, 42, 
ðîá³òí., óêð., 03.07.1933, âèñèïíèé 
òèô
Ðåøåòèëîâ Êóçüìà ²âàíîâè÷, 
43, ñëóæá., óêð., 08.08.1933, 
äåêîìïðåñ³éíèé ïîðîê ñåðöÿ
Ðåøåòèëîâà Í³íà Ïåòð³âíà, 8, 
ðîá³òí., óêð., 18.01.1933, ê³ð

Ðåøåòíèêîâ Àðòåì Çàõàðîâè÷, 
50, ðîá³òí., óêð., 10.02.1933, 
âèñèïíèé òèô
Ðåøåòíèêîâ ²âàí Àíòîíîâè÷, 2, 
ñëóæá., ðîñ., 11.03.1932, ê³ð
Ðåøåòíè÷åíêî ßâäîõà 
Äåì'ÿí³âíà, 63, íà óòðèì., óêð., 
08.06.1932, ì³îêàðäèò
Ðåøåòíÿê Àíàòîë³é ªôèìîâè÷, 
2 ì., ñëóæá., óêð., 20.11.1933, 
ìåí³íã³ò
Ðèáàëêà Êàðïî Ïàâëîâè÷, 
75, ðîá³òí., óêð., 30.07.1933, 
ïíåâìîí³ÿ
Ðèáàëêà Ìàêñèì Êèðèëîâè÷, 85, 
íå âêàç., óêð., 05.02.1933, ñòàð³ñòü
Ðèáàëê³íà Ë³ä³ÿ Ôåäîð³âíà, 
30, ñëóæá., óêð., 10.03.1933, 
ñàìîãóáñòâî
Ðèáàëêî Ãðèöüêî ßêîâè÷, 20, 
ðîá³òí., óêð., 19.11.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Ðèáàëêî Äîìíà ²âàí³âíà, 73, íà 
óòðèì., óêð., 05.10.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ðèáàëêî Ëþáîâ Ïàíòåë³¿âíà, 1, 
ðîá³òí., óêð., 01.08.1932, ê³ð
Ðèáàëêî Ñòåïàí Àíäð³éîâè÷, 72, 
ðîá³òí., óêð., 18.06.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ, çàïàëåííÿ íèðîê
Ðèáàëüñüêà Ë³ä³ÿ Êèðèë³âíà, 
3, ðîá³òí., óêð., 23.11.1932, 
åíòåðèò
Ðèáàëüñüêèé Â³òàë³é 
Êèðèëîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
15.11.1932, çàïàëåííÿ êèøîê
Ðèáàëüñüêèé Îëåêñ³é 
Êèðèëîâè÷, 10, ðîá³òí., óêð., 
30.03.1933, ïîðîê ñåðöÿ
Ðèáàëü÷åíêî Ãàííà Êóçüì³âíà, 
24, ðîá³òí., óêð., 03.06.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ðèáàñ Âîëîäèìèð Àíäð³éîâè÷, 
47, â’ÿçåíü, óêð., 23.12.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ðèáèöüêà Íàòà íå âêàç., 2 òèæ., 
íå âêàç., íå âêàç., 03.06.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ðèáêà Íàä³ÿ Âàñèë³âíà, 
6 ì., ðîá³òí., óêð., 14.05.1932, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Ðèáê³íà ¯âãà Ïàâë³âíà, 10 ì., 
ðîá³òí., óêð., 19.06.1932, êðèâàâèé 
ïðîíîñ
Ðèá÷èíñüêèé Ãðèãîð³é 
Äàíèëîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
25.06.1933, äèçåíòåð³ÿ
Ðèâê³í Ìàðê Ãðèãîðîâè÷, 59, 
ðîá³òí., ºâð., 13.10.1933, âèðàçêà 
øëóíêà
Ðèâîëàï Îëåíà Ìèõàéë³âíà, 
5, ñëóæá., óêð., 14.02.1933, 
ïóõèð÷àòêà ãîëîâè
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Ðèãàéëîâ Ëàâðåíò³é 
Òðîõèìîâè÷, 68, ³íâàë³ä, óêð., 
06.10.1932, êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Ðèäüêî Ìèêîëà Ïåòðîâè÷, 60, 
ñëóæá., óêð., 08.04.1933, ñòàð³ñòü
Ðèæåâñüêèé Ñàìó¿ë Ãðèãîðîâè÷, 
76, ðîá³òí., ºâð., 03.10.1933, 
íàáðÿê ëåãåí³â ÷åðåç ñåðöåâó 
íåäîñòàòí³ñòü
Ðèæåíêî Ôåä³ð Ïîë³êàðïîâè÷, 
58, ðîá³òí., óêð., 09.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ðèæèé Â³êòîð Ôåîäîñ³éîâè÷, 1, 
ñëóæá., óêð., 29.07.1932, íå âêàç.
Ðèæîâ Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷, 
8 ì., ðîá³òí., óêð., 14.07.1932, 
äèñïåïñ³ÿ
Ðèæîâ ²âàí Àíäð³éîâè÷, 
9, ðîá³òí., ðîñ., 27.07.1933, 
âèðàçêîâèé êîë³ò
Ðèæîâ Ìèêîëà Àíäð³éîâè÷, 24, 
ðîá³òí., ðîñ., 29.10.1932, òðàâìà 
õðåáòà
Ðèçåð Íàòàëêà Ôåäîð³âíà, 1, 
ðîá³òí., í³ì., 10.08.1932, êàòàð 
êèøîê
Ðèçåð Îëåêñàíäð 
Âàëåíòèíîâè÷, 2 ì., ðîá³òí., í³ì., 
15.08.1932, âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ð³çíè÷åíêî Ìèêîëà Âëàñîâè÷, 
36, ñëóæá., óêð., 18.10.1933, 
âáèòèé
Ðèêîâà Ìàð³ÿ íå âêàç., 5, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 03.05.1933, 
ê³ð
Ðèìàðåíêî ßâäîõà íå âêàç., 70, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 21.06.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ðèñîâñüêèé Ïàâëî Ïèëèïîâè÷, 
39, ðîá³òí., ðîñ., 29.07.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ðè÷êà Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷, 
4 ì., ðîá³òí., óêð., 04.01.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ðè÷êà Ãàâðèëî Ìèêèòîâè÷, 20, 
êîëãîñïí., óêð., 09.05.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ òà òóáåðêóëüîç 
Ðèáàê Ë³ä³ÿ Îëåêñ³¿âíà, 
2, êóñòàð, óêð., 23.10.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ð³äâàíþê Ãðèöüêî Ìàðêîâè÷, 42, 
â’ÿçåíü, óêð., 21.02.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ð³çà Ë³ä³ÿ Ëóê'ÿí³âíà, 28, ñëóæá., 
óêð., 16.09.1932, ñåïñèñ
Ð³òòåð Äàâèä Ôåäîðîâè÷, 
1 ì., ðîá³òí., ïîëÿê, 07.05.1933, 
æèòòºâà ñëàáê³ñòü
Ð³òòåð ßê³â ßêîâè÷, 2, ðîá³òí., 
í³ì., 25.10.1933, åíòåðèò
Ð³ö Íàôòîëü Ìîðäóõîâè÷, 78, 
íà óòðèì., ºâð., 06.10.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ

Ðîâíà Ìàéÿ ²âàí³âíà, 1, ðîá³òí., 
óêð., 18.06.1932, ãîñòðå øëóíêîâå 
òà êèøêîâå çàïàëåííÿ
Ðîãàëüñüêà Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 
34, íà óòðèì., í³ì., 09.03.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ðîãîâà ªâäîê³ÿ ªëèñå¿âíà, 
48, ðîá³òí., óêð., 30.03.1933, 
äåêîìïåíñàö³ÿ ñåðöÿ
Ðîãîâà Ïàðàñêîâ³ÿ Ïàâë³âíà, 
75, ðîá³òí., óêð., 30.03.1933, 
ì³îêàðäèò
Ðîãîâèê Þð³é Àíäð³éîâè÷, 
52, ðîá³òí., ðîñ., 29.04.1933, 
âèñèïíèé òèô
Ðîãîâèé ²âàí Êèðèëîâè÷, 
28, ñåëÿíèí, óêð., 13.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ðîãîçà Êèðèëî Ëàâðåíò³éîâè÷, 
49, ðîá³òí., óêð., 06.06.1933, 
âèñèïíèé òèô
Ðîãîçà Òàðàñ íå âêàç., 2, íå 
âêàç., íå âêàç., 28.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ðîä³í Âàñèëü ²ëüêîâè÷, 6, 
ðîá³òí., ðîñ., 11.06.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Ðîä³íà Âàëåíòèíà ²ëüê³âíà, 
4, ðîá³òí., ðîñ., 04.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ðîä³íà Íàñòÿ íå âêàç., 2, íå 
âêàç., íå âêàç., 30.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ðîä³îíîâà Ç³íà¿äà Ìàêñèì³âíà, 
3, ðîá³òí., á³ëîð., 12.09.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Ðîäð³ãåñ Îëåã Âàñèëüîâè÷, 1, 
ðîá³òí., óêð., 26.06.1932, ãîñòðå 
çàïàëåííÿ êèøîê
Ðîäü Îëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷, 
19, â’ÿçåíü, óêð., 03.02.1933, 
äåêîìïðåñîâàíèé ïîðîê ñåðöÿ
Ðîæà Ãà(?) Ëåâîíò³¿âíà, 87, 
ðîá³òí., óêð., 24.08.1933, ñåðöåâà 
ñëàáê³ñòü
Ðîæåêîâñüêèé Âåíåäèêò 
Øîåëîâè÷, 2, ðîá³òí., ºâð., 
14.05.1933, êèøêîâà ³íòîêñèêàö³ÿ 
Ðîæêîâ Äìèòðî Îëåêñ³éîâè÷, 
60, ðîá³òí., ðîñ., 07.12.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ðîçäàéá³äà ²âàí ²âàíîâè÷, 
32, â’ÿçåíü, óêð., 22.02.1933, 
òóáåðêóëüîç, âèñíàæåííÿ
Ðîçäîáóòüêî Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 25.01.1932, 
íåâ³äîìà
Ðîçåãàí Âàëåíòèíà Ñòåïàí³âíà, 
2 ì., ñëóæá., óêð., 22.07.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ðîçåíáåðã Îëåã íå âêàç., 1, 
íå âêàç., íå âêàç., 16.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Ðîçåíòóëü Øîéëèê Äàâèäîâè÷, 
7, íå âêàç., ºâð., 21.02.1932, ê³ð
Ðîçåíôëÿíñ Ðîçà íå âêàç., 1, 
íå âêàç., íå âêàç., 14.06.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Ðîç³íà Ìàð³ÿ Òåðåíò³¿âíà, 28, 
ðîá³òí., ðîñ., 08.01.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Ðîçìàðèíñüêà Þë³ÿ Ôåäîð³âíà, 
74, íå âêàç., ðîñ., 21.01.1932, 
íàáðÿê ëåãåí³â
Ðîçíàòîâñüêèé Âîëîäèìèð 
Ïàâëîâè÷, 47, ðîá³òí., ðîñ., 
18.04.1933, âáèòèé
Ðîçí³÷åíêî Â³êòîð 
Âîëîäèìèðîâè÷, 3, ðîá³òí., óêð., 
12.05.1933, íàáðÿê ëåãåí³â
Ðîçñîõà ²âàí Ìèêîëàéîâè÷, 
14, ðîá³òí., óêð., 04.09.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ðîçóìîâ Äìèòðî ªëÿíîâè÷, 45, 
â’ÿçåíü, óêð., 01.04.1933, íàáðÿê 
ëåãåí³â
Ðîìàíåíêî Ãðèöüêî íå âêàç., 
21, ðîá³òí., íå âêàç., 21.07.1933, 
åíòåðèò, âèñíàæåííÿ
Ðîìàíåíêî ªôèì ²âàíîâè÷, 
34, â’ÿçåíü, óêð., 24.03.1933, 
òóáåðêóëüîç, âèñíàæåííÿ
Ðîìàíåíêî Êàòåðèíà 
Ïëàòîí³âíà, 2, íå âêàç., óêð., 
10.04.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ðîìàíåíêî Ëþáîâ Àíäð³¿âíà, 
2, ðîá³òí., óêð., 15.04.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ðîìàíåíêî Íàä³ÿ íå âêàç., 1, 
íå âêàç., íå âêàç., 21.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ðîìàíåíêî Ñòåïàí íå âêàç., 
40, íå âêàç., íå âêàç., 22.06.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ðîìàíåíêî Þð³é íå âêàç., 8 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 26.07.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ðîìàíåöü Ãðèãîð³é Âàñèëüîâè÷, 
3 ì., ðîá³òí., óêð., 27.08.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ðîìàíåöü ²âàí ²âàíîâè÷, 28, 
íå âêàç., íå âêàç., 13.07.1933, 
çàïàëåííÿ êèøîê, çàãàëüíå 
âèñíàæåííÿ
Ðîìàíè÷åâ Ñåìåí Ãðèãîðîâè÷, 
31, ðîá³òí., ðîñ., 10.01.1933, 
åíöåôàë³ò
Ðîìàíêî Àíäð³é Ïåòðîâè÷, 
35, êîëãîñïí., óêð., 18.05.1933, 
êðóïîçíå çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ðîìàíîâ Â³êòîð Â³êòîðîâè÷, 
1, íå âêàç., óêð., 17.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ðîìàíîâ Â³òàë³é Ìèêîëàéîâè÷, 
2, ðîá³òí., óêð., 05.12.1932, ê³ð, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
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Ðîìàíîâ Ãåîðã³é Âàñèëüîâè÷, 6, 
â³éñüêîâîñëóæá., ðîñ., 15.01.1933, 
÷åðåâíèé òèô
Ðîìàíîâ ²âàí Ãàâðèëîâè÷, 
21, â’ÿçåíü, óêð., 20.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ðîìàíîâ Ïîðôèð³é Êóçüìè÷, 46, 
ðîá³òí., óêð., 28.10.1933, âèðàçêà 
øëóíêà
Ðîìàíîâ Â³êòîð íå âêàç., 1 ì., íå 
âêàç., íå âêàç., 18.10.1933, ðîçëàä 
òðàâëåííÿ
Ðîìàíîâñüêà Ïàðàñêà ªãîð³âíà, 
55, íà óòðèì., ðîñ., 07.04.1933, íå 
âêàç.
Ðîìàí÷åíêî Âîëîäèìèð 
²âàíîâè÷, 2, ðîá³òí., óêð., 
03.08.1933, âèñíàæåííÿ
Ðîìàí÷åíêî Ãðèãîð³é 
Ñïèðèäîíîâè÷, 38, ðîá³òí., óêð., 
12.12.1932, ïåðåëîì îñíîâè 
÷åðåïà
Ðîìàí÷óê Âîëîäèìèð 
ªðìîëàéîâè÷, 5, ñëóæá., óêð., 
04.08.1933, êîë³ò
Ðîìàíüêî Êîðí³é íå âêàç., 8, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 09.06.1933, 
àòîí³ÿ êèøîê
Ðîìàíüêî Ïîë³íà íå âêàç., 11, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 24.05.1933, 
ãðèï, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ðîìàíþê Ñòåïàí Äåíèñîâè÷, 
29, ðîá³òí., ðîñ., 19.08.1932, 
íåôðèò
Ðîìàíþê Òðîõèì Âàñèëüîâè÷, 
50, ðîá³òí., óêð., 01.03.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ðîìàøåâ Àíòîí Àíòîíîâè÷, 
39, ðîá³òí., óêð., 29.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ðîìàøåâ Ìåôîä³é ªâãåí³éîâè÷, 
49, ðîá³òí., ðîñ., 08.07.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ðîíöåò³ Êëàðà íå âêàç., 3, íå 
âêàç., íå âêàç., 26.07.1933, ê³ð
Ðîñëîâåöüêèé Ðîìàí 
Àðòåìîâè÷, 51, â’ÿçåíü, óêð., 
08.08.1932, ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ðîñëþêîâ Ïàâëî Òðîõèìîâè÷, 
6 ì., ðîá³òí., ðîñ., 16.06.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ðîñìàí Ìàðê Âîëîäèìèðîâè÷, 
54, ñëóæá., ºâð., 07.07.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ðîñìîâà Ä³íà íå âêàç., 2 òèæ., 
íå âêàç., íå âêàç., 03.06.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ðîññîëîâà Ñëàâà ßê³âíà, 
7 ì., ðîá³òí., óêð., 24.05.1932, 
äèñïåïñ³ÿ
Ðîñòîâà Íàòàøà íå âêàç., 1, íå 
âêàç., íå âêàç., 08.11.1933, êàòàð 
øëóíêà

Ðîñòîðãóºâà Òàìàðà 
Òèìîô³¿âíà, 1, ðîá³òí., óêð., 
29.12.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ðîñÿíîé Æîðæ íå âêàç., 1, íå 
âêàç., íå âêàç., 25.06.1933, êàòàð 
øëóíêà
Ðîøåâñüêà Ìàð³ÿ Ìèõàéë³âíà, 
33, íà óòðèì., óêð., 22.06.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ðòåòüÿêîâ Âîëîäèìèð 
Ñòåïàíîâè÷, 8 ì., ðîá³òí., óêð., 
21.05.1933, çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ðóá Ãåíð³õ Ãåíð³õîâè÷, 6, ðîá³òí., 
í³ì., 03.08.1933, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â ï³ñëÿ êîðó
Ðóáàê Ãðèöüêî Âîëîäèìèðîâè÷, 
22, ðîá³òí., óêð., 20.12.1933, 
êðîâîòå÷à ãîðëà
Ðóáàí Ç³íà¿äà Êèðèë³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 23.05.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ðóáàí ²âàí Êèðèëîâè÷, 64, 
ðîá³òí., óêð., 10.03.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ, çàïàëåííÿ íèðîê
Ðóáàíîâ ²âàí ²âàíîâè÷, 15, 
ðîá³òí., ðîñ., 26.07.1932, ãîñòðèé 
ðåâìàòèçì ñóãëîá³â
Ðóáàíîâ Îëåêñàíäð 
Îëåêñàíäðîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
26.02.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ðóáàíîâè÷ Ìèõàéëî 
Âîëîäèìèð., 1, ðîá³òí., ºâð., 
30.05.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ðóáåëü ²âàí Àíäð³éîâè÷, 
44, ðîá³òí., óêð., 24.03.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ðóáåëü ²âàí Ìàêàðîâè÷, 
32, ðîá³òí., óêð., 12.03.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ðóáåëü Ðîìàí ªðìîëàéîâè÷, 
45, ðîá³òí., óêð., 15.02.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ðóá³íà Àíàñòàñ³ÿ Òðîõèì³âíà, 
31, ñëóæá., óêð., 30.06.1933, 
íåâ³äîìà
Ðóá³íîâ Ê³ì Ñòåïàíîâè÷, 4 ì., 
ðîá³òí., ðîñ., 05.07.1932, ãîñòðà 
øëóíêîâî-êèøêîâà õâîðîáà
Ðóáöîâà Í³íà Ãðèãîð³âíà, 
2, ðîá³òí., ðîñ., 27.11.1932, 
óñêëàäíåííÿ ï³ñëÿ õâîðîáè
Ðóâ³ìñüêèé Ëåâêî Ìàòâ³éîâè÷, 
42, îäíîîñ³áí., ºâð., 18.04.1933, 
íå âêàç.
Ðóäà÷åíêî Âàëåíòèíà Ïåòð³âíà, 
1, ñëóæá., óêð., 27.08.1932, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Ðóäåíêî Âàëåíòèíà 
Òðîõèì³âíà, 8 ì., ðîá³òí., óêð., 
02.05.1932, ê³ð
Ðóäåíêî Ç³íà¿äà Ìèêîëà¿âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 19.06.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà

Ðóäåíêî ²âàí Âàñèëüîâè÷, 
33, ðîá³òí., óêð., 31.12.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ðóäåíêî Ìàð³ÿ Ãðèãîð³âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 05.03.1932, 
íåâ³äîìà
Ðóäåíêî Ìîòðÿ Âàñèë³âíà, 
17, ðîá³òí., óêð., 30.09.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ðóäåíêî Ïàâëî íå âêàç., 5 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 18.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ðóäåíêî Ïåòðî Ïàâëîâè÷, 
18, â’ÿçåíü, óêð., 18.04.1933, 
âèñèïíèé òèô
Ðóäåíêî Ðà¿ñà Ìèõàéë³âíà, 
2, ðîá³òí., óêð., 07.10.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà ³ íèðîê
Ðóäåíêî Ðà¿ñà ²âàí³âíà, 6 ì., 
ðîá³òí., óêð., 19.03.1933, êèøêîâà 
³íòîêñèêàö³ÿ
Ðóäåíêî Ñåìåí ²âàíîâè÷, 
10 ì., ðîá³òí., óêð., 13.04.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ðóäèê Àíäð³é Ïðîêîïîâè÷, 
68, íà óòðèì., óêð., 28.06.1933, 
äåêîìïðåñ³éíèé êàðä³îñêëåðîç
Ðóäèê Þð³é Àíäð³éîâè÷, 15, 
ðîá³òí., óêð., 23.06.1932, âòîïèâñÿ 
(íåùàñíèé âèïàäîê)
Ðóäêîâñüêà Ìåëàí³ÿ íå âêàç., 
1 ì., íå âêàç., íå âêàç., 06.02.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ðóäêîâñüêèé Ìèõàéëî 
Ãðèãîðîâè÷, 44, â’ÿçåíü, óêð., 
04.06.1933, ì³îêàðäèò
Ðóäíºâ Ïåòðî Ïåòðîâè÷, 
33, ðîá³òí., óêð., 20.09.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ðóäíºâà Êàòåðèíà ²âàí³âíà, 
62, ðîá³òí., óêð., 28.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Ðóäíèöüêèé Ãåîðã³é 
Ñòåïàíîâè÷, 1, ðîá³òí., ïîëÿê, 
06.06.1933, ê³ð
Ðóäíèê Ïàâëî Êàðïîâè÷, 
45, ðîá³òí., óêð., 20.08.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Ðóäíèöüêèé Ìèêîëà 
Îëåêñ³éîâè÷, 40, ñëóæá., ðîñ., 
16.12.1933, ãí³éíèé ïëåâðèò
Ðóäèé Ìèêîëà íå âêàç., 1, íå 
âêàç., íå âêàç., 10.06.1933, ê³ð, 
âèñíàæåííÿ
Ðóäñüêèé ßê³â ßêîâè÷, 9 ì., 
ðîá³òí., óêð., 12.01.1933, ê³ð
Ðóä÷åíêî Âàëåíòèíà 
Ãðèãîð³âíà, 1, ðîá³òí., óêð., 
10.12.1932, íåùàñíèé âèïàäîê 
(óäóøåííÿ)
Ðóä÷åíêî Âàñèëü Óëÿíîâè÷, 
24, ðîá³òí., óêð., 25.12.1932, 
çàêóïîðêà ÿðåìíî¿ âåíè
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Ðóä÷åíêî Ìàðôà Ïàâë³âíà, 33, íå 
âêàç., íå âêàç., 23.06.1933, íå âêàç.
Ðóä÷åíêî Ìåëàøêà Ïàíàñ³âíà, 
37, íà óòðèì., óêð., 09.07.1932, 
ïîçàìàòêîâà âàã³òí³ñòü
Ðóäü Ïåòðî Äåì’ÿíîâè÷, 27, 
ðîá³òí., óêð., 18.04.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ðóäü Ïîðôèð³é Ìèêîëàéîâè÷, 
75, ñëóæá., óêð., 03.09.1932, 
óñêëàäíåííÿ ï³ñëÿ ãðèïó
Ðóäü Òàìàðà Ïåòð³âíà, 1, ðîá³òí., 
óêð., 09.08.1933, çàïàëåííÿ 
êèøå÷íèêà
Ðóäüêî ²âàí Ïèëèïîâè÷, 80, íà 
óòðèì., óêð., 20.01.1933, íåùàñíèé 
âèïàäîê (çàð³çàíèé ïî¿çäîì)
Ðóäþê Ìèêîëà Àíäð³éîâè÷, 
9 ì., ðîá³òí., óêð., 20.06.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Ðóäÿê Îëåêñàíäð íå âêàç., 2, íå 
âêàç., íå âêàç., 29.05.1933, ãîñòðà 
ñåðöåâà ñëàáê³ñòü
Ðóæèí Îëåêñàíäðà Àíäð³¿âíà, 
90, íà óòðèì., óêð., 04.09.1932, 
ì³îêàðäèò
Ðóç³í Â³òàë³é Ëåâîíò³éîâè÷, 
2, ñëóæá., ºâð., 30.10.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ðóç³íà Ñîô³ÿ Àáðàì³âíà, 12, 
ñëóæá., ºâð., 10.08.1932, ãí³éíèé 
ìåí³íã³ò
Ðóêîáðàòñüêèé Âàñèëü 
Âàñèëüîâè÷, 11 ì., ðîá³òí., óêð., 
06.07.1933, åíòåðîêîë³ò
Ðóìÿíöåâ ²âàí Ïåòðîâè÷, 62, 
ñëóæá., ðîñ., 02.06.1933, âèñèïíèé 
òèô
Ðóíè÷ Àííà Àôàíàñ³¿âíà, 34, 
ðîá³òí., óêð., 01.07.1933, âáèòà
Ðóï Ãîòë³á Ãåíð³õîâè÷, 1, ðîá³òí., 
í³ì., 14.09.1933, êðèâàâèé ïðîíîñ
Ðóï Äàâèä Àíäð³éîâè÷, 3, 
ðîá³òí., í³ì., 27.04.1933, åíòåðèò
Ðóñàê Â³ðà ²âàí³âíà, 1, ðîá³òí., 
óêð., 09.10.1932, êðóï
Ðóñàê Â³êòîð Ñåðã³éîâè÷, 1 ì., 
ñëóæá., óêð., 22.04.1933, çàñòóäíå 
çàõâîðþâàííÿ 
Ðóñàíîâ Çàõàðêî Òèìîô³éîâè÷, 
64, ðîá³òí., ðîñ., 11.05.1933, 
äåêîìïðåñ³éíèé ì³îêàðäèò 
Ðóñåöüêèé Ñåìåí Âàñèëüîâè÷, 
17, ðîá³òí., ðîñ., 28.08.1933, 
íåâ³äîìà
Ðóòêîâñüêèé Âëàäèñëàâ 
Ìèêîëàéîâè÷, 20, ðîá³òí., ðîñ., 
22.09.1932, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ðóòøòåéí ²ñàê íå âêàç., 1, íå 
âêàç., íå âêàç., 30.03.1933, êàòàð
Ðóöüêà Àãàô³ÿ Òðîõèì³âíà, 
43, íà óòðèì., óêð., 03.07.1932, 
óñêëàäíåííÿ

Ðó÷êà Îëåíà Ìèõàéë³âíà, 1 ì., 
ñëóæá., óêð., 20.04.1933, âðîäæåíà 
êâîë³ñòü
Ðó÷êà Ïîë³íà íå âêàç., 6 ì., 
ñèðîòà, íå âêàç., 29.03.1933, êàòàð 
êèøå÷íèêà
Ðó÷êàí Áîðèñ Ëüâîâè÷, 
32, ñëóæá., ºâð., 19.10.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â òà ãîðòàí³
Ðó÷êî Îëåíà Ìèõàéë³âíà, 1, íå 
âêàç., óêð., 23.06.1933, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Ðèáàëêà Îëåêñàíäðà 
Ôåäîð³âíà, 63, íà óòðèì., óêð., 
17.08.1933, åíòåðîêîë³ò
Ðèêîâ ²âàí íå âêàç., 2 òèæ., 
íå âêàç., íå âêàç., 29.06.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ðèíàð Òàìàðà Äìèòð³âíà, 
3, ðîá³òí., ðîñ., 02.10.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ðÿáeöü Âàëåíòèíà Ñàâåë³¿âíà, 
8 ì., ðîá³òí., óêð., 05.06.1933, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Ðÿáà Îëåíà íå âêàç., 2, íå âêàç., 
íå âêàç., 27.07.1933, ê³ð
Ðÿáåíêî Âîëîäèìèð 
Ñåìåíîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
08.12.1932, çàïàëåííÿ íèðîê
Ðÿáèêîâ Âîëîäèìèð 
Ìèêîëàéîâè÷, 1, íå âêàç., ðîñ., 
16.09.1933, íåâ³äîìà
Ðÿáèëü÷åíêî Îëüãà íå âêàç., 1, 
íå âêàç., íå âêàç., 01.06.1933, ê³ð
Ðÿáèíîâà Âàëåíòèíà 
Ìèêîëà¿âíà, 2, ðîá³òí., óêð., 
13.12.1932, õðîí³÷íèé ïðîíîñ
Ðÿáêî Ìèêèòà Êàëåíèêîâè÷, 
41, â’ÿçåíü, óêð., 11.08.1933, 
âèñíàæåííÿ, ãîñòðèé åíòåðîêîë³ò
Ðÿáîâ Àðêàä³é íå âêàç., 4 ì., íå 
âêàç., íå âêàç., 13.02.1933, êàòàð 
êèøîê
Ðÿáîâ Êîñòÿíòèí 
Êîñòÿíòèíîâè÷, 41, ñëóæá., óêð., 
26.08.1933, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ðÿáîâà Ìàð³ÿ Íåñòîð³âíà, 75, íå 
âêàç., óêð., 14.04.1932, ñòàð³ñòü
Ðÿáîêîíü Âàëåíòèíà Ìóñ³¿âíà, 
2, ðîá³òí., óêð., 20.12.1932, 
ïðîíîñ, ³íòîêñèêàö³ÿ
Ðÿáîêîíü Ãðèöüêî íå âêàç., 2, 
íå âêàç., íå âêàç., 19.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ðÿáîêîíü ²âàí Ìèêîëàéîâè÷, 
61, â’ÿçåíü, óêð., 13.02.1933, 
ì³îêàðäèò
Ðÿáóõà Éîñèï Àíäð³éîâè÷, 
49, ðîá³òí., óêð., 16.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ðÿáöåâ Âàñèëü ²âàíîâè÷, 45, 
ðîá³òí., ðîñ., 23.11.1932, ñòðóñ 
ìîçêó, àëêîãîëüíà äåïðåñ³ÿ

Ðÿáöåâ ªôèì ßêîâè÷, 47, êóñòàð, 
ðîñ., 16.07.1933, ïåðåëîì îñíîâè 
÷åðåïà
Ðÿá÷åíêî Îëåêñ³é ²âàíîâè÷, 
60, â’ÿçåíü, óêð., 24.03.1933, 
ì³îêàðäèò, âèñíàæåííÿ
Ðÿá÷åíêî Â³êòîð Àíäð³éîâè÷, 26, 
ðîá³òí., ðîñ., 08.11.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Ðÿá÷åíêî ²âàí Ïðîêîô³éîâè÷, 
4 ì., ñëóæá., ðîñ., 14.09.1933, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Ðÿí³÷åâà Âàñèëèíà Ëåîí³âíà, 
98, íà óòðèì., ðîñ., 04.11.1932, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ðÿñêåâè÷ Êàðïî Êèðèëîâè÷, 
20, ðîá³òí., óêð., 27.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñàáàêàðü Áîðèñ ²ñàéîâè÷, 
2, ðîá³òí., óêð., 07.04.1933, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Ñàáàêàðü Ìèêîëà ²ñàéîâè÷, 
8, ðîá³òí., óêð., 19.03.1933, 
äèôòåð³ÿ
Ñàáóð Ìåôîä³é Ê³íäðàòîâè÷, 
70, â’ÿçåíü, óêð., 19.02.1933, 
ñêëåðîç ñåðöÿ
Ñàâåëåíêî Ìàð³ÿ Àôàíàñ³¿âíà, 
20, ðîá³òí., óêð., 25.07.1932, òèô
Ñàâåëåíêî Ðà¿ñà Îëåêñ³¿âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 24.05.1933, ê³ð, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñàâåëåíêî Ïèëèï ²ãíàòîâè÷, 64, 
ðîá³òí., óêð., 29.05.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ñàâåëî Íàä³ÿ Íàçàð³âíà, 10 ì., 
ðîá³òí., óêð., 21.10.1932, íå âêàç.
Ñàâåëüºâ ²âàí Ïåòðîâè÷, 
52, ðîá³òí., ðîñ., 05.07.1932, 
åíòåðîêîë³ò
Ñàâåíêî Àíàòîë³é Âàñèëüîâè÷, 
9 ì., ðîá³òí., ðîñ., 15.06.1932, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Ñàâåíêî ªï³ôàí ²âàíîâè÷, 
72, íà óòðèì., ðîñ., 13.11.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Ñàâåíêî Êóçüìà Ôåäîðîâè÷, 62, 
ðîá³òí., ðîñ., 26.10.1933, ñàðêîìà 
ñòåãíà
Ñàâåíêî Ìåëàí³ÿ Ôåäîð³âíà, 37, 
ðîá³òí., óêð., 26.11.1933, òèô
Ñàâåíêî Ìèêîëà ßêîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 09.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñàâåíêî Óëÿíà Ãðèãîð³âíà, 
82, íà óòðèì., óêð., 12.09.1933, 
çàíåïàä ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ñàâåíêîâ Ìàêñèì Ãàâðèëîâè÷, 
55, ñëóæá., ðîñ., 03.09.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ñàâåíêîâà Ïð³ñüêà Òðîõèì³âíà, 
47, íà óòðèì., ðîñ., 03.11.1932, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
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Ñàâèöüêèé Ïåòðî Ìèõàéëîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 14.07.1932, 
åíòåðîêîë³ò
Ñàâêèí ²âàí Íèêèôîðîâè÷, 75, 
êóñòàð, ðîñ., 24.04.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ñàâêóí Àðñåíò³é Ïåòðîâè÷, 52, 
ðîá³òí., óêð., 01.01.1933, íàðèâ
Ñàâêóí Ìèõàéëî Ôåäîðîâè÷, 
8, ðîá³òí., óêð., 29.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñàâîëüñüêèé ßê³â ßêîâè÷, 
44, ñëóæá., ðîñ., 10.02.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ñàâîñò³í Îëåêñàíäð 
Âàñèëüîâè÷, 47, ðîá³òí., óêð., 
16.07.1932, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â ³ 
ãîðòàí³
Ñàâðàé Àíäð³é Éîñèôîâè÷, 
25, ðîá³òí., óêð., 28.04.1933, 
ïëåâðèò
Ñàâðàí Íàä³ÿ Ïåòð³âíà, 
30, ðîá³òí., óêð., 05.07.1933, 
êðîâîòå÷à ëåãåí³â
Ñàâðàí Í³íà íå âêàç., 1 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 22.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ñàâðàíñüêèé Ïåòðî Çàõàðîâè÷, 
41, ðîá³òí., óêð., 10.09.1933, 
ìàëÿð³ÿ
Ñàâ÷åíêî Àííà Ãðèãîð³âíà, 27, 
ðîá³òí., óêð., 29.12.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Ñàâ÷åíêî Àôàíàñ³é ßêîâè÷, 
19, ³íâàë³ä, óêð., 18.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñàâ÷åíêî Âîëîäèìèð íå âêàç., 
7 ì., íå âêàç., íå âêàç., 14.07.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Ñàâ÷åíêî Âîëîäèìèð íå âêàç., 
5 ì., ðîá³òí., óêð., 13.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñàâ÷åíêî Ãàëèíà Ìàðê³âíà, 
2, ðîá³òí., óêð., 14.08.1933, 
çàïàëåííÿ êèøîê òà î÷åðåâèíè
Ñàâ÷åíêî Äìèòðî Àíäð³éîâè÷, 
15, ñëóæá., ðîñ., 03.11.1933, 
÷åðåâíèé òèô
Ñàâ÷åíêî Ë³ä³ÿ Ñåìåí³âíà, 
2, ðîá³òí., óêð., 18.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñàâ÷åíêî Ë³ëÿ íå âêàç., 2, íå 
âêàç., íå âêàç., 21.05.1933, êàòàð 
êèøîê
Ñàâ÷åíêî Ëþáîâ Ìèõàéë³âíà, 
3 òèæ., íå âêàç., óêð., 08.04.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ñàâ÷åíêî Ëþäìèëà Ãðèãîð³âíà, 
4 ì., ðîá³òí., óêð., 08.03.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â, áðîíõ³ò
Ñàâ÷åíêî Ìàêñèì Àíäð³éîâè÷, 
60, îäíîîñ³áí., óêð., 23.05.1932, 
ñòàð³ñòü

Ñàâ÷åíêî Ìèêîëà Ìàêñèìîâè÷, 
2 ì., ðîá³òí., óêð., 08.08.1932, íå âêàç.
Ñàâ÷åíêî Íèêèôîð Ñàì³éëîâè÷, 
52, ³íâàë³ä, óêð., 28.06.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ñàâ÷åíêî Îëåíà Ìàêñèì³âíà, 
68, íà óòðèì., óêð., 07.10.1932, 
äåêîìïðåñ³éíèé ïîðîê ñåðöÿ
Ñàâ÷åíêî Ïåòðî Ìàêàðîâè÷, 63, 
ðîá³òí., óêð., 29.08.1933, âèðàçêà 
ãîì³ëêè, âèñíàæåííÿ
Ñàâ÷åíêî Ïð³ñüêà Ñòåïàí³âíà, 
48, íå âêàç., óêð., 28.03.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ñàâ÷åíêî Ñåìåí Ïåòðîâè÷, 4 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 26.10.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Ñàâ÷åíêî Ñòåïàí ªï³ôàíîâè÷, 
60, ðîá³òí., ðîñ., 01.07.1933, 
êðóïîçíå çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñàâ÷åíêî Òèìîô³é Ôåäîðîâè÷, 
62, ðîá³òí., óêð., 29.04.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê, ñåðöåâà 
ñëàáê³ñòü
Ñàâ÷åíêî Óëÿíà Ìèòðîôàí³âíà, 
43, ðîá³òí., óêð., 22.06.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ñàâ÷åíêî ßê³â Àíäð³éîâè÷, 
38, â’ÿçåíü, óêð., 03.06.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ñàâ÷åíêî Ïåòðî Îëåêñ³éîâè÷, 
20, ðîá³òí., óêð., 01.08.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ñàãàéäà Ìèõàéëî íå âêàç., 2 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 16.03.1933, 
êàòàð êèøîê
Ñàãàéäàê Ïåòðî Ìèêîëàéîâè÷, 
56, ðîá³òí., óêð., 17.11.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â, çàïàëåííÿ
Ñàãàéäàê Ñåìåí Ïåòðîâè÷, 
28, ðîá³òí., óêð., 25.05.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ñàãóìÿí Êàçàð Ñòåïàíîâè÷, 
72, ðîá³òí., â³ðì., 10.07.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ñàãóðà ²âàí íå âêàç., 3 äí., 
ðîá³òí., óêð., 16.11.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ñàãóðà Êàòåðèíà íå âêàç., 4 
äí., ðîá³òí., óêð., 17.11.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ñàäàðîâ Ãîðèô íå âêàç., 20, 
ðîá³òí., òàòàð., 17.12.1931, 
÷åðåâíèé òèô
Ñàäë³í ²âàí ²âàíîâè÷, 48, 
â’ÿçåíü, óêð., 21.02.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ñàäîâíèê Ëåîí³ä Ëåâîíò³éîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 17.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñàäîâíèê Ðîìàí Ìàêñèìîâè÷, 
46, â’ÿçåíü, óêð., 10.06.1933, 
åíòåðîêîë³ò

Ñàäîõà Âàëåíòèíà Äìèòð³âíà, 
26, ðîá³òí., ðîñ., 06.11.1932, 
âîãíåïàëüíå ïîðàíåííÿ
Ñàä÷èêîâà Ðà¿ñà Âàñèë³âíà, 7, 
ðîá³òí., ðîñ., 14.10.1933, òèô
Ñàºíêî Ãðèöüêî Ìèõàéëîâè÷, 
26, â’ÿçåíü, óêð., 22.02.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ, âèñíàæåííÿ
Ñàºíêî ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 
13, ðîá³òí., óêð., 28.05.1932, 
íåùàñíèé âèïàäîê (âòîïèâñÿ)
Ñàºíêî Þõèì ²âàíîâè÷, 15, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 29.03.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ñàçîíîâ Ãàâðèëî Þõèìîâè÷, 
19, ðîá³òí., óêð., 24.08.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ñàçîíîâ Ðîáåðò íå âêàç., 5 äí., 
íå âêàç., íå âêàç., 23.07.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ñàçîíîâ Ôåä³ð Ãðèãîðîâè÷, 
26, ñëóæá., ðîñ., 21.08.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ñà¿äîâ ²áðàã³ì íå âêàç., 6, 
íå âêàç., íå âêàç., 12.03.1933, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Ñàéãàê Ë³ä³ÿ Ñàâåë³¿âíà, 
3, ðîá³òí., óêð., 16.06.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ñàéêî Îëüãà Îìåëÿí³âíà, 
8 ì., ñëóæá., óêð., 06.09.1933, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Ñàê Ìèêîëà Àíòîíîâè÷, 3, ðîá³òí., 
óêð., 19.05.1933, ³íòîêñèêàö³ÿ
Ñàê Îëåêñàíäðà Ôåäîð³âíà, 
38, íà óòðèì., á³ëîð., 28.10.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Ñàêóð Ëþäìèëà Ìèõàéë³âíà, 
4 ì., ðîá³òí., óêð., 09.10.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â ³ êîêëþø
Ñàëàçê³íà Îëåíà ²âàí³âíà, 17 
äí., ðîá³òí., óêð., 14.07.1932, 
íåâ³äîìà
Ñàëàïàºâ Íèêèôîð ²âàíîâè÷, 
69, ðîá³òí., óêð., 21.03.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñàëãàë Êîñòÿíòèí ²âàíîâè÷, 55, 
â’ÿçåíü, óêð., 09.04.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Ñàëäàòîâ Ïåòðî Óñòèíîâè÷, 
40, â’ÿçåíü, ðîñ., 07.07.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ñàëåíêî Ìèõàéëî Ïàâëîâè÷, 43, 
ñëóæá., óêð., 06.05.1933, òèô
Ñàëèìîíîâ ²âàí ²ëüêîâè÷, 54, 
ðîá³òí., óêð., 13.06.1933, âèðîáíè÷à 
òðàâìà (ïåðåëîì ÷åðåïà)
Ñàëîáîé Äìèòðî Ìåëåò³éîâè÷, 
49, ðîá³òí., óêð., 09.08.1933, 
õðîí³÷íà ìàëÿð³ÿ
Ñàëî¿ä Ñòåïàí ßêîâè÷, 37, 
â’ÿçåíü, íå âêàç., 03.08.1933, 
àâ³òàì³íîç
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Ñàëîìàò³í Ãðèöüêî Ãðèãîðîâè÷, 
32, ðîá³òí., óêð., 03.09.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Ñàëîìîíåíêî Ç³íà¿äà 
Âîëîäèìèð³âíà, 29, ñëóæá., óêð., 
17.01.1932, íåðîçá.
Ñàëòèêîâ Àíàòîë³é Ôåäîðîâè÷, 
4 ì., ðîá³òí., óêð., 02.07.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Ñàëòèðñèò Ìèêîëà 
Îëåêñàíäðîâè÷, 1, ñëóæá., óêð., 
24.07.1932, åíòåðîêîë³ò
Ñàëüêîâ Â³êòîð ²âàíîâè÷, 22, 
ðîá³òí., ðîñ., 13.01.1933, ïåðåëîì 
õðåáòà
Ñàëüêîâ Ìèõàéëî ²âàíîâè÷, 1 ì., 
ðîá³òí., óêð., 01.08.1933, æèòòºâà 
ñëàáê³ñòü
Ñàëüñüêèé Àðêàä³é Ëóêè÷, 
55, ðîá³òí., óêð., 08.09.1933, 
ïðîãðåñóþ÷èé òóáåðêóëüîç 
Ñàìàðñüêèé Ãåîðã³é 
Âîëîäèìèðîâè÷, 1, ðîá³òí., ðîñ., 
16.07.1932, êîë³ò
Ñàìàõ³í Â³êòîð Ìèõàéëîâè÷, 
1, íå âêàç., óêð., 22.03.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñàìáóð Àíäð³é ²âàíîâè÷, 10, íå 
âêàç., óêð., 21.10.1932, äèçåíòåð³ÿ
Ñàìáóðñüêèé Ìóñ³é 
Îíèñèìîâè÷, 28, ñëóæá., ºâð., 
26.06.1932, ïîðàíåííÿ ëåãåí³â 
(ñàìîãóáñòâî)
Ñàì³ò³íà Êëàâä³ÿ Êîñò³âíà, 
21, ðîá³òí., ðîñ., 29.10.1932, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Ñàìîéëåíêî Êàðï Òèìîô³éîâè÷, 
67, â’ÿçåíü, óêð., 13.01.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ, âîäÿíêà æèâîòà
Ñàìîéëåíêî Ìèêîëà 
Òðèôîíîâè÷, 5 ì., ðîá³òí., 
óêð., 01.06.1932, çàïàëåííÿ 
êèøå÷íèêà
Ñàìîéëåíêî Íàòàëêà 
Ëóê'ÿí³âíà, 23, ðîá³òí., óêð., 
21.11.1933, ïîðîê ñåðöÿ, 
çàïàëåííÿ íèðîê 
Ñàìîê³ø Ñòåïàí ²âàíîâè÷, 62, 
ðîá³òí., óêð., 18.06.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ñàìñèêà Îðèøêà Ñàìñîí³âíà, 
80, íà óòðèì., óêð., 17.12.1932, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ñàìóëà Ãðèöüêî íå âêàç., 3, 
íå âêàç., íå âêàç., 29.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ñàìóëåâè÷ Ëóêåð³ÿ Îìåëüê³âíà, 
68, äîìîãîñï., ðîñ., 04.06.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ñàìóñåíîâà Òåòÿíà Îëåêñ³¿âíà, 
36, ñëóæá., (?), 27.02.1933, ñàðêîìà
Ñàíãàëîâ Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 48, 
ðîá³òí., óêð., 23.10.1933, íåðîçá.

Ñàíäåöüêà Äîìíà ªðîô³¿âíà, 
37, ðîá³òí., óêð., 19.11.1932, 
òðîìáîôëåá³ò
Ñàíðàíîâà Íàòàë³ÿ ßê³âíà, íå 
âêàç., íà óòðèì., óêð., 07.06.1933, 
íå âêàç.
Ñàíþêîâà ªâäîê³ÿ ²âàí³âíà, 
52, ðîá³òí., ðîñ., 26.03.1933, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Ñàï Ñàâà Àíòîíîâè÷, 6, ðîá³òí., 
óêð., 13.06.1933, ãîñòðèé åíòåðèò
Ñàïà Ìèêîëà Ñåìåíîâè÷, 62, 
ðîá³òí., óêð., 07.01.1933, ðàê 
øëóíêà
Ñàïàëºâ Áîðèñ (?), 70, ðîá³òí., 
ðîñ., 16.03.1933, ñåðöåâà 
íåäîñòàòí³ñòü
Ñàï³ðî Àðêàä³é Ìèðîíîâè÷, 
20, ðîá³òí., ºâð., 31.07.1932, 
ïîðàíåííÿ ñåðöÿ (çëî÷èí)
Ñàïêî Â³êòîð ²âàíîâè÷, 6 ì., 
ðîá³òí., óêð., 03.10.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ñàïîæíèêîâ Ïèëèï ßêîâè÷, 
20, íå âêàç., íå âêàç., 26.06.1933, 
Exanthemateus (âèñèïíèé òèô)
Ñàï'ÿí Ïèëèï Ìèò., 47, 
êîëãîñïí., óêð., 15.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â òà òóáåðêóëüîç
Ñàðàºâ Ìèêîëà Þõèìîâè÷, 1, íå 
âêàç., ðîñ., 14.04.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Ñàðàíà Ìèõàéëî Ïàâëîâè÷, 
2 ì., ðîá³òí., óêð., 03.11.1932, 
ïíåâìîí³ÿ
Ñàðàíà Ñèä³ð Ïåòðîâè÷, 31, 
ðîá³òí., óêð., 07.02.1932, óäàð 
ãîëîâè (íåùàñíèé âèïàäîê)
Ñàðàíàíþê Ìèõàéëî íå âêàç., 
1, ðîá³òí., óêð., 24.01.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñàðàíåíêî Ëóêåð³ÿ Ôåäîð³âíà, 
62, äîìîãîñï., óêð., 10.09.1933, 
ìàëÿð³ÿ
Ñàðåºâ ªôèì Ôåäîðîâè÷, 38, 
ðîá³òí., ðîñ., 05.05.1933, íåâ³äîìà
Ñàðñüêèé ²âàí Òàðàñîâè÷, 12, 
ñëóæá., óêð., 08.06.1932, ìåí³íã³ò
Ñàð÷åíêî Ñåðàôèìà 
Ãðèãîð³âíà, 39, ðîá³òí., óêð., 
01.08.1933, åíòåðîêîë³ò
Ñàòóðíèêîâ Ìèõàéëî íå âêàç., 
1, íå âêàç., íå âêàç., 10.04.1933, 
êàòàð êèøîê
Ñàôîíîâ Â³êòîð Ô³íîãåíîâè÷, 
58, ðîá³òí., óêð., 15.07.1933, 
ãîñòðèé åíòåðîêîë³ò
Ñàôîíîâà Âàëåíòèíà 
Âàñèë³âíà, 1, ðîá³òí., ðîñ., 
16.08.1933, îï³ê
Ñàôîíîâà Àãàï³ÿ íå âêàç., 37, 
íå âêàç., íå âêàç., 14.07.1933, 
åíòåðèò, âèñíàæåííÿ

Ñàôðîíîâ Âàñèëü íå âêàç., 7 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 25.06.1933, 
êàòàð êèøîê
Ñàôðîíîâà Óñòÿ Îëåêñ³¿âíà, 
19, ðîá³òí., óêð., 13.12.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ñàôóë³íà Ãàííà Âàñèë³âíà, 
2, ðîá³òí., óêð., 03.03.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñàõíî Ìàð³ÿ ²ëë³âíà, 96, íà 
óòðèì., óêð., 01.06.1933, ñòàð³ñòü
Ñàõíî Ïàâëî íå âêàç., 36, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 26.08.1933, 
àâ³òàì³íîç
Ñàõíîâñüêà Ãàííà Ìèðîí³âíà, 
90, íà óòðèì., óêð., 06.08.1932, 
ñòàð³ñòü
Ñà÷êîâ Ïåòðî íå âêàç., 3, 
íå âêàç., íå âêàç., 30.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ñà÷êîâ Ñåðã³é Ôåäîðîâè÷, 
25, ðîá³òí., óêð., 07.10.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ñáèòíºâ Âàñèëü Ãàâðèëîâè÷, 9, 
ðîá³òí., ðîñ., 26.05.1933, çàíåïàä 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ñáèòíºâà Íàòàë³ÿ Ãàâðèë³âíà, 
12, ðîá³òí., óêð., 07.06.1933, òèô
Ñâåðäëîâ ²ñàê Íàôòóëîâè÷, 
58, ðîá³òí., ºâð., 17.12.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñâåðäëîâà Ë³ä³ÿ ²âàí³âíà, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 27.11.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñâåðäëîâà Òàìàðà íå âêàç., 
10 ì., íå âêàç., íå âêàç., 
26.05.1933, ³íòîêñèêàö³ÿ
Ñâåñåíêî Ìèõàéëî 
Ìàêñèìîâè÷, 20, â’ÿçåíü, óêð., 
29.01.1933, ïîðîê ñåðöÿ 
Ñâåòëîâà ²äà íå âêàç., 2 òèæ., 
íå âêàç., íå âêàç., 17.06.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ñâå÷íèêîâà ßâäîõà ²âàí³âíà, 70, 
äîìîãîñï., ðîñ., 21.06.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ, êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Ñâèíàðåíêî Âîëîäèìèð ßêîâè÷, 
4, ðîá³òí., óêð., 14.03.1933, 
ìåí³íã³ò
Ñâèíàðåíêî Ìèíà Ãðèãîðîâè÷, 
55, ðîá³òí., óêð., 01.08.1933, 
àâ³òàì³íîç
Ñâèðãóíîâ ªâãåí³é Âàñèëüîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 03.09.1932, êîë³ò
Ñâèðñüêèé ²ñàê 
Âîëîäèìèðîâè÷, 34, ðîá³òí., 
óêð., 28.01.1933, óäàð
Ñâ³òè÷ Îëåêñà ²âàíîâè÷, 
3, ðîá³òí., óêð., 20.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñâ³òè÷ Ïð³ñüêà Îëåêñàíäð³âíà, 
86, íå âêàç., óêð., 17.06.1932, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
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Ñâèíàðåíêî ²âàí íå âêàç., 1 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 26.09.1933, 
ðîçëàä òðàâëåííÿ
Ñâ³ðåëà Îëåíà ²âàí³âíà, 
2, ðîá³òí., óêð., 01.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñâèðèäåíêî Ìèêîëà Þõèìîâè÷, 
48, ñëóæá., óêð., 27.11.1933, 
àëêîãîëüíå îòðóºííÿ
Ñâèðèäê³íà Ïàëàæêà ²âàí³âíà, 
66, íà óòðèì., ðîñ., 06.07.1932, 
ðàê ìàòêè
Ñâ³ðñüêèé Îëåêñ³é íå âêàç., 
2 ì., íå âêàç., íå âêàç., 10.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ñâèñòóíîâ Âàñèëü Ïåòðîâè÷, 
67, ðîá³òí., óêð., 24.09.1933, 
ì³îêàðäèò
Ñâ³ò³ã ßâäîõà Äìèòð³âíà, 67, 
íà óòðèì., ðîñ., 25.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñâîáèðü Ëåîíò³é Àôîíîâè÷, 
6 ì., íå âêàç., óêð., 17.07.1933, 
íåùàñíèé âèïàäîê
Ñâîáîäà Âàäèì íå âêàç., 4 ì., 
ñèðîòà, íå âêàç., 18.01.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ñâîáîä³íà Ìàðóñÿ íå âêàç., 
1, íå âêàç., íå âêàç., 03.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ñâÿòîäóõ Ãðèöüêî Îëåêñ³éîâè÷, 
27, ðîá³òí., óêð., 12.11.1933, 
âèñèïíèé òèô
Ñåâàñòüÿíîâ Ëåîí³ä íå âêàç., 
1 ì., íå âêàç., íå âêàç., 27.09.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ñåâÿðèí Ïîðà Ôåäîðîâè÷, 46, 
â’ÿçåíü, íå âêàç., 16.03.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Ñåãàë Ë³ä³ÿ íå âêàç., 3, íå âêàç., 
íå âêàç., 06.04.1933, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Ñåãàë Õàñÿ íå âêàç., 73, ðîá³òí., 
ºâð., 20.10.1932, êàòàð ëåãåí³â, 
ïîðîê ñåðöÿ
Ñåçîíîâà Ìàð³ÿ Ìèêèò³âíà, 57, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 30.10.1933, 
àâ³òàì³íîç
Ñåêóëîâè÷ ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 
46, ðîá³òí., áîëã., 26.07.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ñåëåâñüêèé Äìèòðî 
Ìèðîíîâè÷, 3, ðîá³òí., óêð., 
19.03.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñåëåçíüîâ Âàñèëü Ñåìåíîâè÷, 
35, ñëóæá., ðîñ., 11.08.1932, 
ñàìîãóáñòâî
Ñåëåçíüîâà Âåíåðà Â³êòîð³âíà, 
14 äí., íå âêàç., óêð., 28.01.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ñåëåíêîâà Ìàð³ÿ Ìàêàð³âíà, 
45, íà óòðèì., óêð., 12.05.1933, 
âèñèïíèé òèô

Ñåëåöüêèé Àáðàì Ìóñ³éîâè÷, 
42, ñëóæá., ºâð., 10.11.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Ñåë³âàíîâ Àíàòîë³é 
Ñåëåïàíîâè÷, 1, ñòóäåíò, óêð., 
14.01.1933, ïíåâìîí³ÿ
Ñåë³âàíîâà Îë³ìï³àäà 
Ãðèãîð³âíà, 69, ñëóæá., ðîñ., 
26.09.1933, ãðóäíà æàáà
Ñåë³íà Ìàð³ÿ Îëåêñàíäð³âíà, 
15, ðîá³òí., óêð., 14.11.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Ñåëüâàíîâè÷ Âàëåíòèíà 
²âàí³âíà, 1, ñëóæá., ðîñ., 
12.03.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñåëüîâ Ñåðã³é íå âêàç., 11 ì., íå 
âêàç., íå âêàç., 30.01.1933, êàòàð 
êèøå÷íèêà
Ñåëþøèí Âîëîäèìèð 
Ïåòðîâè÷, 2, ñëóæá., ðîñ., 
17.06.1933, çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ñåìàê ²âàí Äìèòðîâè÷, 
21, ðîá³òí., óêð., 02.02.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ñåìåíåíêî ²ëüêî Âàñèëüîâè÷, 
74, íå âêàç., óêð., 23.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñåìåíåíêî Ïåòðî Ôåäîðîâè÷, 
15, ó÷åíü, óêð., 21.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñåìåíåöü Ë³ä³ÿ Ëåîíò³¿âíà, 2, 
ðîá³òí., óêð., 13.03.1933, ê³ð
Ñåìåíîâ Âîëîäèìèð 
Ìàòâ³éîâè÷, 2, ðîá³òí., ðîñ., 
03.09.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñåìåíîâ Îìåëÿí 
Ïîðôèð³éîâè÷, 42, ðîá³òí., ðîñ., 
06.10.1933, êðèâàâèé ïðîíîñ
Ñåìåíîâ Çàõàð³é ßêîâè÷, íå 
âêàç., â’ÿçåíü, ðîñ., 29.01.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ñåìåíîâ Îëåêñàíäð íå âêàç., 
10, áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 
04.09.1933, åíòåðîêîë³ò
Ñåìåíîâ Îëåêñ³é Ìèêîëàéîâè÷, 
21, â’ÿçåíü, ðîñ., 22.07.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ñåìåíîâ Ïåòðî Ôîìè÷, 30, 
â³éñüêîâîñëóæá., ðîñ., 15.10.1933, 
âèðàçêà øëóíêà
Ñåìåíîâ Ôåä³ð Âàñèëüîâè÷, 
35, ðîá³òí., íå âêàç., 26.05.1933, 
òèô
Ñåìåíîâà Âàëåíòèíà 
Çàõàð³âíà, 4, ðîá³òí., óêð., 
23.02.1932, çàãèíóëà ï³ä ÷àñ 
ïîæåæ³
Ñåìåíîâà Êñåí³ÿ Ìèõàéë³âíà, 
77, íà óòðèì., ðîñ., 13.08.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ñåìåíîâà Ëþáîâ Ìèêîëà¿âíà, 
9 ì., ñëóæá., óêð., 13.08.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Ñåìåíîâà Îëåêñàíäðà 
Çàõàð³âíà, 1, ðîá³òí., ðîñ., 
23.02.1932, çàãèíóëà ï³ä ÷àñ 
ïîæåæ³
Ñåìåí÷åíêî Ìàð³ÿ 
Ìèòðîôàí³âíà, 30, íå âêàç., íå 
âêàç., 07.11.1933, âèñèïíèé òèô
Ñåìåíþòà Í³íà Ñèäîð³âíà, 5, 
ðîá³òí., óêð., 10.01.1933, ÷åðåâíèé 
òèô
Ñåìåðåíêî Éîñèï Ïàâëîâè÷, 
57, íà óòðèì., óêð., 15.06.1932, 
ãðèæà
Ñåìåðóí³÷åíêî Âàñèëü 
Îíèñ³éîâè÷, 51, ðîá³òí., 
óêð., 09.09.1932, ðàê 
äâàíàäöÿòèïåðñíî¿ êèøêè
Ñåìèêîïèíêî ¯âãà Ôåäîð³âíà, 7, 
ðîá³òí., óêð., 11.12.1932, ìåí³íã³ò
Ñåìèðåíêî Âîëîäèìèð 
²âàíîâè÷, 1, ðîá³òí., ðîñ., 
09.10.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñåìîíåíêî Âàêóëà ßêîâè÷, 45, 
ðîá³òí., óêð., 29.08.1933, òèô
Ñåì÷åíêî Â³ðà íå âêàç., 1, íå 
âêàç., íå âêàç., 16.08.1933, íàðèâ
Ñåìÿ÷åâà Îëåêñàíäðà 
Îëåêñ³¿âíà, 4 ì., ðîá³òí., óêð., 
13.07.1932, ïíåâìîí³ÿ
Ñåíè÷êà Àííà Ñåìåí³âíà, 72, íà 
óòðèì., óêð., 27.09.1933, ñòàð³ñòü
Ñåí³í Ìèêîëà Ïåòðîâè÷, 75, 
ðîá³òí., ðîñ., 12.09.1933, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Ñåíêåâè÷ ªâãåí ²âàíîâè÷, 
25, ðîá³òí., óêð., 24.08.1933, 
íåùàñíèé âèïàäîê
Ñåííà Êàðîë³íà Àáðàì³âíà, 
39, ðîá³òí., åñòîí., 01.10.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñåí÷à Éîñèô Àíòîíîâè÷, íå 
âêàç., â’ÿçåíü, ïîëÿê, 24.03.1933, 
òóáåðêóëüîç, âèñíàæåííÿ
Ñåí÷óðîâ Éîñèï Ãåîðã³éîâè÷, 
32, ñëóæá., ðîñ., 08.06.1932, 
ñàìîãóáñòâî
Ñåíü Â’ÿ÷åñëàâ Ìèõàéëîâè÷, 22 
äí., íå âêàç., íå âêàç., 24.06.1933, 
íåâ³äîìà
Ñåíü Ìàð³ÿ Îëåêñ³¿âíà, 23 äí., 
ñëóæá., íå âêàç., 28.06.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ñåðá³í Ãðèãîð³é ²âàíîâè÷, 
39, â’ÿçåíü, ìîëä., 18.03.1933, 
âèñíàæåííÿ, ñëàáê³ñòü ñåðöåâî¿ 
ä³ÿëüíîñò³
Ñåðá³íà Îëåêñàíäðà 
Âîëîäèìèð³âíà, 60, ðîá³òí., óêð., 
05.05.1933, äåêîìïðåñ³éíèé ïîðîê 
ñåðöÿ
Ñåðá³íåíêî Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 3, 
ðîá³òí., óêð., 13.08.1933, äèòÿ÷à 
õîëåðà
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Ñåðá³íåíêî Îëüãà ²âàí³âíà, 2 ì., 
ðîá³òí., óêð., 10.06.1933, àòðîô³ÿ
Ñåðãººâ Áîðèñ Ñåðã³éîâè÷, 62, 
³íâàë³ä, óêð., 18.06.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ñåðãººâà Ãàëèíà Ïàâë³âíà, 6 
äí., ðîá³òí., ðîñ., 28.12.1932, 
íåäîíîøåíèé
Ñåðãººâà Ãàííà Ïàâë³âíà, 
70, íà óòðèì., óêð., 09.11.1932, 
äåêîìïðåñèâíèé ì³îêàðäèò
Ñåðã³ºíêî Ìàðôà Äàâèä³âíà, 
57, íà óòðèì., óêð., 20.07.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñåðã³ºíêî Ôåä³ð 
Îëåêñàíäðîâè÷, íå âêàç., ñëóæá., 
óêð., 14.10.1932, íå âêàç.
Ñåðã³é Â³êòîð íå âêàç., 2, íå âêàç., 
íå âêàç., 28.04.1933, âèñíàæåííÿ
Ñåðã³ºíêî ²âàí 
Ïàíòåëåéìîíîâè÷, 89, ðîá³òí., 
óêð., 18.09.1933, êðîâîâèëèâ ó 
ìîçîê
Ñåðã³ºíêî Ìàð³ÿ Ïåòð³âíà, 1, 
ðîá³òí., óêð., 03.08.1933, ãîñòðå 
çàõâîðþâàííÿ 
Ñåðã³ºíêî Ìèêèòà Âàñèëüîâè÷, 
52, ðîá³òí., óêð., 28.10.1933, 
çàïàëåííÿ î÷åðåâèíè
Ñåðã³ºíêî Ëþäìèëà 
Îëåêñàíäð³âíà, 1, ñëóæá., óêð., 
23.06.1933, êîë³ò
Ñåðã³ºíêî Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 54, 
ðîá³òí., óêð., 12.02.1933, íàáðÿê 
ëåãåí³â
Ñåðã³ºíêî Ìèõàéëî Ôåäîðîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 08.10.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ñåðã³ºíêî ßê³â Äìèòðîâè÷, 60, 
ðîá³òí., óêð., 09.02.1933, êðóïîçíå 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñåðãóíîâà Âàëåíòèíà ²âàí³âíà, 1, 
ðîá³òí., ðîñ., 18.09.1933, íå âêàç.
Ñåðäþê Îëåêñàíäð Ñåìåíîâè÷, 
3 òèæ., ðîá³òí., óêð., 13.03.1933, 
çàïàëåííÿ î÷åðåâèíè
Ñåðäþê Îëåêñ³é Àíäð³éîâè÷, 1, 
ðîá³òí., óêð., 29.05.1933, íå âêàç.
Ñåðäþê Îíèñ³ÿ íå âêàç., 30, 
íå âêàç., íå âêàç., 04.07.1933, 
àâ³òàì³íîç
Ñåðäþê Âàëåíòèí Äìèòðîâè÷, 
8 ì., ñëóæá., óêð., 30.07.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ñåðäþê Â³êòîð ßêîâè÷, 
9, ðîá³òí., óêð., 02.07.1933, 
íåùàñíèé âèïàäîê (âòîïèâñÿ)
Ñåðäþê ªâäîêèì Âëàñîâè÷, 
37, â’ÿçåíü, óêð., 03.07.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ñåðäþê ªâãåí Òðîõèìîâè÷, 
3 ì., ðîá³òí., óêð., 16.11.1933, 
çàïàëåííÿ òîíêèõ êèøîê

Ñåðäþê Çàõàð Àðòåì³éîâè÷, 72, 
ðîá³òí., óêð., 08.07.1933, ñòàð³ñòü
Ñåðäþê Îëåíà Ìèòðîôàí³âíà, 
36, ðîá³òí., óêð., 13.12.1932, òèô
Ñåðäþê Ðîçàë³ÿ Ïàâë³âíà, 
4 ì., ðîá³òí., óêð., 24.10.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Ñåðåáðåíèêîâ Ôåä³ð 
Âàñèëüîâè÷, 71, ðîá³òí., ðîñ., 
02.04.1933, ñòàð³ñòü
Ñåðåáðÿíèêîâ Âàñèëü 
Âàñèëüîâè÷, 55, ðîá³òí., ðîñ., 
25.09.1933, ìàëÿð³ÿ
Ñåðåäà Âîëîäèìèð 
Îíèñèìîâè÷, 2, ðîá³òí., óêð., 
25.05.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñåðåäà Ãàííà Ñåðã³¿âíà, 27, 
íà óòðèì., óêð., 21.08.1932, íå 
âêàç.
Ñåðåäà Ãàííà Ñåðã³¿âíà, 2, 
ðîá³òí., óêð., 14.12.1932, çàãàëüíå 
çàðàæåííÿ êðîâ³
Ñåðåäà Æåíÿ íå âêàç., 1 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 17.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ñåðåäà Ê³ì íå âêàç., 3, íå 
âêàç., íå âêàç., 12.05.1933, êàòàð 
êèøîê
Ñåðåäà Îäàðêà Ãðèãîð³âíà, 
76, íà óòðèì., óêð., 21.04.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ñåðåäà Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷, 
22, ñëóæá., óêð., 25.03.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ñåðåäà Îëüãà Ìèêîëà¿âíà, 
5, ðîá³òí., óêð., 14.07.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñåðåäåíêî Àôàíàñ³é 
Ìèòðîôàíîâè÷, 46, â’ÿçåíü, óêð., 
30.07.1933, åíòåðîêîë³ò
Ñ³ðèé ²âàí Âåíåäèêòîâè÷, 
20, ðîá³òí., óêð., 27.07.1932, 
ðîçäðîáëåííÿ ÷åðåïà ïîòÿãîì 
Ñ³ðèé Ìèêîëà íå âêàç., 1, íå 
âêàç., íå âêàç., 14.07.1933, ê³ð
Ñºð³êîâ Òèìîô³é ²âàíîâè÷, 
63, ðîá³òí., óêð., 18.11.1932, 
curdiosklevosis decompenskta
Ñåð³êîâà Ìàð³ÿ íå âêàç., 
2, ðîá³òí., ðîñ., 02.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñ³ðîøòàí ªâäîê³ÿ Âàñèë³âíà, 
65, ðîá³òí., óêð., 30.06.1933, 
ñåðöåâà ñëàáê³ñòü
Ñå÷èêîâà Ëþáîâ íå âêàç., 2 ì., 
íà óòðèì., íå âêàç., 31.10.1932, 
ïíåâìîí³ÿ
Ñå÷èíà Ãîðïèíà ªãîð³âíà, 17, 
ðîá³òí., ðîñ., 20.09.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Ñºä³íà Ãîðïèíà ²âàí³âíà, 15, íå 
âêàç., óêð., 24.01.1932, ÷åðåâíèé 
òèô

Ñ³ðà Ìàð³ÿ Ïðîêîï³âíà, 
18, ðîá³òí., óêð., 26.11.1932, 
ãðèïîçíèé ñòàí, ï³äîçðà íà òèô
Ñèâàêîâ Â³êòîð ªðåì³éîâè÷, 
4, ðîá³òí., óêð., 02.10.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Ñèâöîâà Ðèòà íå âêàç., 
7 ì., ðîá³òí., óêð., 16.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñèäåëüíèêîâ Ôåä³ð ßêèìîâè÷, 
75, ðîá³òí., ðîñ., 28.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñèäîðåíêî Àãàô³ÿ 
Ïàðôåíò³¿âíà, 2, ðîá³òí., óêð., 
29.12.1932, ê³ð
Ñèäîðåíêî ²âàí Ìèðîíîâè÷, 
67, ðîá³òí., óêð., 06.03.1933, 
íåðîçá.
Ñèäîðåíêî Ëþáîâ ²âàí³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 20.08.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ñèäîðåíêî Ëþáîâ 
Ïàðôåíò³¿âíà, 5, ðîá³òí., óêð., 
10.10.1933, ê³ð
Ñèäîðåíêî Ëþäìèëà 
Âîëîäèìèð³âíà, 44, ñëóæá., óêð., 
18.05.1933, âèñèïíèé òèô
Ñèæíåíêî Ëþáîâ íå âêàç., 1, 
ñèðîòà, íå âêàç., 24.01.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñèçàíîâ ªâãåí Ôåäîðîâè÷, 2, 
ðîá³òí., óêð., 26.08.1933, êèøêîâà 
³íòîêñèêàö³ÿ
Ñèçà Àãí³ÿ ªôèì³âíà, 20, ñëóæá., 
ïîëÿ÷êà, 23.04.1933, òèô
Ñèçîâ Ãåííàä³é Îëåêñàíäðîâè÷, 
3 ì., ñëóæá., ðîñ., 12.07.1933, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Ñèçüêî Ë³ä³ÿ Ïåòð³âíà, 4, ðîá³òí., 
óêð., 04.10.1932, çàïàëåííÿ íèðîê
Ñèëåíêî Ìèõàéëî 
Îëåêñàíäðîâè÷, 45, ðîá³òí., óêð., 
01.09.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñèëçîâñüêèé Âåí³àì³í 
Ëåéáîâè÷, 52, ðîá³òí., ºâð., 
18.10.1933, ðàê òîâñòî¿ êèøêè
Ñèëèí Â³êòîð Îëåêñàíäðîâè÷, 
5 ì., ñëóæá., óêð., 14.07.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ñèëèíà Í³íà Ôåäîð³âíà, 
9 ì., ðîá³òí., ðîñ., 11.06.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Ñèë³í Çàõàð³é Ïåòðîâè÷, 30, 
â’ÿçåíü, óêð., 23.02.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ, âèñíàæåííÿ
Ñèëêà ²âàí ²ëë³÷, 9 ì., ðîá³òí., 
óêð., 01.05.1933, äèçåíòåð³ÿ
Ñèëü÷åíêî Àãàô³ÿ Îìåëÿí³âíà, 
36, íà óòðèì., á³ëîð., 17.05.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ñèëü÷åíêî Ìà³íà 
Âîëîäèìèð³âíà, 3 ì., ðîá³òí., 
óêð., 03.08.1933, æèòòºâà ñëàáê³ñòü
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Ñèëþêîâà Ìàð³ÿ Ìèòðîôàí³âíà, 
40, ðîá³òí., óêð., 11.10.1933, 
çàíåïàä ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ñèìåíèõèíà Ðà¿ñà ²âàí³âíà, 
7 ì., ñëóæá., óêð., 20.03.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ñèìåíîâè÷ Çàëüìàí Âåí³àì³í., 
45, ðîá³òí., ºâð., 12.05.1933,  
òèô
Ñèìåíñ ²âàí ßêîâè÷, 2, íå âêàç., 
í³ì., 30.01.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Ñèìîíåíêî Âàñèëü ªãîðîâè÷, 
3, ðîá³òí., óêð., 07.06.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ñèìîíåíêî Êàòåðèíà 
Êèðèë³âíà, 74, ðîá³òí., óêð., 
15.08.1932, çàïàëåííÿ ïå÷³íêè
Ñèìîíåíêî ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 1, 
ðîá³òí., óêð., 01.05.1933, ê³ð
Ñèìîíåíêî Íèêèôîð 
Ìèêèòîâè÷, 53, ðîá³òí., óêð., 
08.07.1933, ñëàáê³ñòü ñåðöåâîãî 
ì'ÿçó 
Ñèìîíåíêî Ïàâëî Ôåîôàíîâè÷, 
57, ðîá³òí., óêð., 04.07.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Ñèìîíåíêî Ïàâëî Êàëåíèêîâè÷, 
36, ðîá³òí., óêð., 21.06.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ñèìîíåíêî Ñåìåí ªãîðîâè÷, 
10, ðîá³òí., óêð., 19.10.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ñèìîíîâ Âàñèëü 
Îëåêñ³éîâè÷, 45, ðîá³òí., ðîñ., 
25.03.1933, òèô
Ñèíüîîêîâà Ïåëàãåÿ ßê³âíà, 
53, íà óòðèì., óêð., 14.05.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Ñèí÷èíîâ Íàóì Äàíèëîâè÷, 40, 
â’ÿçåíü, óêð., 07.07.1933, ãîñòðèé 
åíòåðîêîë³ò
Ñèíüêî Ãðèöüêî Ìèêèòîâè÷, 
58, îäíîîñ³áí., óêð., 25.07.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ñèíÿ Àâðîðà Àíòîí³âíà, 
5, ðîá³òí., ðîñ., 15.10.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ñèïêî Âàðâàðà Äîðîô³¿âíà, 9, 
ðîá³òí., óêð., 12.12.1932, ÷åðåâíèé 
òèô, çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ñèðîâàòêà Àíòîí Òèìîô³éîâè÷, 
55, ðîá³òí., óêð., 28.02.1933, 
çàìåðç
Ñèðîâàòêà Äåìèä Îíèñèìîâè÷, 
54, ðîá³òí., óêð., 10.09.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ñèðîâàòêà ²âàí ²âàíîâè÷, 
8 ì., ðîá³òí., óêð., 06.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñèðîâàòêà Êàòåðèíà Âàñèë³âíà, 
39, ðîá³òí., óêð., 04.03.1932, 
òóáåðêóëüîç

Ñèðîâàòêà Ëþäìèëà Äàâèä³âíà, 
7 ì., ðîá³òí., óêð., 02.04.1932, 
ïðîíîñ
Ñèðîâàòêà Îëÿíà ²., 26, 
äîìîãîñï., óêð., 21.08.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Ñèðîâàòêà Ïàëàæêà ²âàí³âíà, 
85, äîìîãîñï., óêð., 08.07.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñèðîâàòêà Ðà¿ñà Ïåòð³âíà, 2, 
ðîá³òí., óêð., 05.09.1932, íå âêàç.
Ñèðîâàòêî Äåìèä Îíèñèìîâè÷, 
53, ðîá³òí., óêð., 09.09.1933, 
ìåí³íã³ò
Ñèðîâàòêî ªâäîê³ÿ Ìèêèò³âíà, 
68, íà óòðèì., óêð., 10.08.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñèðîâèöüêèé Ìèêîëà ßêîâè÷, 
25, â’ÿçåíü, óêð., 25.02.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ, âèñíàæåííÿ
Ñèðîêëåé ²âàí Ïðîâè÷, 22, 
â’ÿçåíü, óêð., 28.01.1933, ãîñòðèé 
ì³îêàðäèò
Ñèðîòåíêî Ëàçàð íå âêàç., 7 
äí., íå âêàç., íå âêàç., 09.09.1932, 
åíòåðîêîë³ò
Ñ³ðîøòàíü Îëüãà Àíäð³¿âíà, 1, 
ðîá³òí., óêð., 22.05.1932, êèøêîâà 
³íòîêñèêàö³ÿ
Ñ³ðÿ÷åíêî ªëèçàâåòà Îíèñ³¿âíà, 
61, ðîá³òí., óêð., 01.03.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ñèñîºâà Ìàð³ÿ Ìèõàéë³âíà, 
41, ðîá³òí., óêð., 13.06.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ñèñîé Ìèêîëà Ëàâðåíò³éîâè÷, 
4, íå âêàç., óêð., 27.01.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â, êàòàð
Ñèòåíêî Ë³ä³ÿ ²âàí³âíà, 1, 
ðîá³òí., óêð., 01.04.1932, ãðèï
Ñèòíºâ Â³êòîð Âàñèëüîâè÷, 
10 ì., ðîá³òí., ðîñ., 03.07.1932, 
åíòåðîêîë³ò
Ñèòíèê Ìîòðÿ Àíäð³¿âíà, 18, 
ðîá³òí., óêð., 15.02.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Ñèòíèêîâà Êàòåðèíà íå âêàç., 
6, íå âêàç., íå âêàç., 23.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ñèòüêî Ìèêîëà ßêîâè÷, 
8 ì., ðîá³òí., óêð., 25.07.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Ñè÷ ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 32, 
â’ÿçåíü, óêð., 09.08.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ñè÷îâà Ç³íà¿äà Ìèõàéë³âíà, 
1, ñëóæá., óêð., 27.11.1932, 
åíòåðîêîë³ò
Ñèá³ðÿê Òàì³ëà íå âêàç., 1 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 29.12.1932, 
êèøêîâå çàõâîðþâàííÿ
Ñèâàêîâà Ëþáîâ Âåðåì³¿âíà, 1, 
ðîá³òí., óêð., 08.11.1932, äèôòåð³ÿ

Ñ³âàëüíºâ Ïåòðî ²âàíîâè÷, 
17, ñòóäåíò, ðîñ., 15.11.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Ñ³âåðîâà Íàñòÿ ßêèì³âíà, 33, 
ñëóæá., ðîñ., 10.05.1933, âèñèïíèé 
òèô
Ñ³ãåëü Áåðòà Áîðèñ³âíà, 40, 
ñëóæá., ºâð., 25.03.1933, õðîí³÷íèé 
íåôðèò
Ñ³äàê Ìèêîëà Îëåêñ³éîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 21.01.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñèäåëüíèê Áóñÿ Ôèìîâè÷, 
11 ì., ðîá³òí., ºâð., 12.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñèäåëüíèêîâ Âàñèëü 
Ìèêèòîâè÷, 4, ðîá³òí., óêð., 
24.07.1932, òóáåðêóëüîç
Ñèäåëüíèêîâ Îëåêñàíäð 
Òåðåíò³éîâè÷, 2, ðîá³òí., óêð., 
22.07.1933, äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Ñèäåëüíèêîâ Òåðåøêî ²âàíîâè÷, 
27, ðîá³òí., óêð., 08.02.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ñèäåëüíèêîâà Í³íà íå âêàç., 
8 ì., ñèðîòà, íå âêàç., 18.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñèäåíêî Ìèêèòà Àâðàìîâè÷, 
45, ñåëÿíèí, óêð., 03.06.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â 
Ñèäîðåíêî Ãàííà Ïàâë³âíà, 9, 
ñëóæá., óêð., 11.03.1933, òèô
Ñèäîðåíêî Ë³ë³ÿ Íàçàð³âíà, 
5 ì., ñëóæá., ðîñ., 14.10.1933, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Ñèäîðåíêî Ìèõàéëî 
Íèêèôîðîâè÷, 52, ðîá³òí., óêð., 
22.05.1933, ñàìîãóáñòâî
Ñèäîðåíêî íå âêàç. íå âêàç., 
45, íå âêàç., íå âêàç., 09.07.1933, 
àâ³òàì³íîç
Ñèäîðåíêî Îëåíà Ìàòâ³¿âíà, 
íå âêàç., íå âêàç., íå âêàç., 
28.03.1933, íå âêàç.
Ñèäîðåíêî Ðà¿ñà Ãðèãîð³âíà, 3, 
ðîá³òí., óêð., 26.07.1933, çàãàëüíå 
âèñíàæåííÿ 
Ñèäîðåíêî Õ³âðÿ íå âêàç., 40, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 14.06.1933, 
ì³îêàðäèò
Ñèäîðê³í Îëåêñàíäð Ïåòðîâè÷, 
14 äí., ðîá³òí., ÷óâàø, 16.05.1932, 
íåäîíîøåíèé
Ñèäîðîâà Ìàð³ÿ íå âêàç., 1, 
íå âêàç., íå âêàç., 21.06.1933, 
ãîñòðèé êàòàð øëóíêà
Ñèäîðîâè÷ Âàëåíòèíà 
Ôåäîð³âíà, 1, ðîá³òí., á³ëîð., 
25.01.1933,  
áðîíõîïíåâìîí³ÿ
Ñèäîðîâè÷ Ôåä³ð Àðòåìîâè÷, 
27, ðîá³òí., ðîñ., 27.03.1933, 
ïåðèòîí³ò
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Ñèçîíåíêî Ìåëàøêà ²âàí³âíà, 
51, ðîá³òí., óêð., 04.09.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ, ìàëÿð³ÿ
Ñ³êîðåíêî Ìèêîëà 
Ìèêîëàéîâè÷, 8 ì., ðîá³òí., óêð., 
29.01.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñ³êîðñüêà Êëàâä³ÿ 
Îëåêñàíäð³âíà, 11 ì., ðîá³òí., 
óêð., 05.07.1932, çàïàëåííÿ 
êèøå÷íèêà
Ñ³ëàíîâà Ëþáîâ Òðîõèì³âíà, 
9 ì., ðîá³òí., óêð., 26.01.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñ³ëåöüêèé ªâãåí Ìèêîëàéîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 28.08.1933, ãîñòðå 
øëóíêîâî-êèøêîâå çàïàëåííÿ
Ñ³ë³í ßê³â Òðîõèìîâè÷, 70, 
ðîá³òí., óêð., 08.03.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Ñ³ëê³í Âàñèëü Ïåòðîâè÷, 
36, ñëóæá., ðîñ., 30.11.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ñ³ìàêîâ ²âàí Ôåäîðîâè÷, 26, 
ðîá³òí., óêð., 23.03.1933, òèô
Ñ³ìåíåíêî Âîëîäèìèð 
²âàíîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
21.07.1932, ³íòîêñèêàö³ÿ
Ñ³ìåíîâè÷ Çàëåïàí 
Áåë³àì³íîâè÷, 45, ðîá³òí., ºâð., 
12.05.1933, âèñèïíèé òèô
Ñ³ì³ëºò Ìèõàéëî ²âàíîâè÷, 1, íå 
âêàç., óêð., 18.04.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Ñèìêî Óëèòà íå âêàç., 55, 
íå âêàç., íå âêàç., 12.06.1933, 
ì³îêàðäèò
Ñèìîíåíêî ²ãíàò Ìèõàéëîâè÷, 16, 
â’ÿçåíü, ðîñ., 15.03.1933, íå âêàç.
Ñèìîíîâ Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷, 
3, ñëóæá., ðîñ., 02.12.1932, ê³ð
Ñèìîíîâà Ëþäìèëà 
Âàëåíòèí³âíà, 10 ì., ñëóæá., ðîñ., 
05.09.1932, êàòàð êèøîê
Ñèíèöà ²âàí Ìèêîëàéîâè÷, 
62, ðîá³òí., ðîñ., 28.10.1933, 
õðîí³÷íèé êàòàð ëåãåí³â, ì³îêàðäèò
Ñèíèöèí Ïåòðî Ãðèãîðîâè÷, 
18, ðîá³òí., ðîñ., 28.11.1933, 
óñêëàäåííÿ ï³ñëÿ ÷åðåâíîãî òèôó
Ñ³í÷åíêî Îëüãà Âàñèë³âíà, 
7, ðîá³òí., óêð., 11.09.1932, 
âèñíàæåííÿ íà ´ðóíò³ îï³êó
Ñèíÿâñüêà Ãàííà Àíòîí³âíà, 
6, íå âêàç., íå âêàç., 02.03.1933, 
äèòÿ÷³ ñóäîìè
Ñ³îðà Ãàííà Äìèòð³âíà, 20, ðîá³òí., 
óêð., 03.01.1933, ÷åðåâíèé òèô
Ñåðã³ºíêî Àíàòîë³é Íàóìîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 11.07.1933, ê³ð, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñ³ðåíêî Ìèêèòà Ìèêèòîâè÷, 
22, ðîá³òí., óêð., 07.06.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â

Ñ³ðåíêî Òàìàðà Ãðèãîð³âíà, 3 ì., 
ðîá³òí., ðîñ., 20.01.1933, àñô³êñ³ÿ
Ñèðîòèíñüêà Ãàëèíà 
Îëåêñàíäð³âíà, 2, ðîá³òí., óêð., 
18.12.1932, óñêëàäíåííÿ ï³ñëÿ 
÷åðåâíîãî òèôó
Ñêàêóí Ïàâëî Ïëàòîíîâè÷, 
51, ðîá³òí., íå âêàç., 27.12.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Ñêàëêî Äìèòðî Òèõîíîâè÷, 43, 
â’ÿçåíü, óêð., 16.08.1933, çàíåïàä 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ñêâîðöîâ Âîëîäèìèð 
Àíäð³éîâè÷, 1, íå âêàç., ðîñ., 
07.03.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñêâîðöîâà Ëþáîâ Ìàêñèì³âíà, 
3 ì., ðîá³òí., óêð., 17.06.1932, ïðîíîñ
Ñêâîðöîâà Òàìàðà Êàðï³âíà, 
7, ðîá³òí., ðîñ., 18.05.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ñêèáêà Ìîòðÿ ªâò., 75, íå âêàç., 
óêð., 19.05.1932, ñòàð³ñòü
Ñêèäàíîâà Ìåëàøêà Âàñèë³âíà, 
5, ðîá³òí., óêð., 14.08.1933, ê³ð
Ñêèðòà Ë³ä³ÿ Ìàêñèì³âíà, 
9 ì., ðîá³òí., óêð., 08.10.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ñê³ä³íîâ Îëåêñ³é Äìèòðîâè÷, 
20, ðîá³òí., ðîñ., 15.01.1932, 
àïåíäèöèò
Ñê³÷êî Àíäð³é Êèðèëîâè÷, 92, 
ðîá³òí., óêð., 11.03.1933, ñòàð³ñòü
Ñêëÿð Ðà¿ñà Áîðèñ³âíà, 7, 
ðîá³òí., óêð., 24.04.1933, ìåí³íã³ò
Ñêëÿðåíêî Îëåêñ³é 
Êîñòÿíòèíîâè÷, 62, ïåíñ³îí., 
ðîñ., 15.12.1933, ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ñêëÿðîâ Àíàòîë³é Ãðèãîðîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 01.08.1933, ê³ð
Ñêëÿðîâ Ãíàò íå âêàç., 15, íå 
âêàç., íå âêàç., 04.05.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Ñêëÿðîâà Ôåäîñ³ÿ íå âêàç., 
38, ñëóæá., íå âêàç., 04.05.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ñêëÿðñüêèé Îëåêñàíäð 
Ïàâëîâè÷, 33, ðîá³òí., óêð., 
11.12.1933, òèô
Ñêîïà ªâäîê³ÿ ªôèì³âíà, 4, 
ðîá³òí., óêð., 11.04.1933, áðîíõ³ò
Ñêîïà Ìèêîëà Þõèìîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 19.08.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñêîðèê Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷, 
6, íå âêàç., óêð., 28.01.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ñêîðèê ªâãåí³ÿ Àíòîí³âíà, 70, íà 
óòðèì., óêð., 20.10.1933, íåðîçá.
Ñêîðèê Îëåíà ²âàí³âíà, 
7, ðîá³òí., óêð., 02.05.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ñêîðèê Ïàëàæêà Äìèòð³âíà, 
6 ì., ðîá³òí., óêð., 26.02.1933, ê³ð

Ñêîðè÷åíêî Àíàòîë³é Äìèòðîâè÷, 
1, ñëóæá., óêð., 01.07.1933, íàáðÿê 
ëåãåí³â ï³ñëÿ çàïàëåííÿ 
Ñêîðèê Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 51, 
ñåëÿíêà óêð., 04.07.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Ñêîðèê Íàòàëêà Àíäð³¿âíà, 
29, íà óòðèì., óêð., 01.10.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Ñêîðèê Îëåêñ³é Ãíàòîâè÷, 45, 
â’ÿçåíü, óêð., 15.03.1933, òèô
Ñêîðèêîâà Ä³íà ²âàí³âíà, 
3, ðîá³òí., óêð., 03.08.1933, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Ñêîðè÷åíêî Þõèì Êèðèëîâè÷, 
72, ðîá³òí., óêð., 22.03.1933, 
äåêîìïðåñ³éíèé ì³îêàðäèò
Ñêîðíÿêîâ Âàñèëü Îëåêñ³éîâè÷, 
56, ðîá³òí., ðîñ., 18.08.1932, ðàê 
ïå÷³íêè
Ñêîðíÿêîâà Ãàííà ªôðåì³âíà, 
71, ñëóæá., ðîñ., 10.09.1933, 
ñòàð³ñòü, îñëàáëåííÿ õàð÷óâàííÿ
Ñêîðîä³ä Âàëåíòèíà Âàñèë³âíà, 
1, ñëóæá., óêð., 04.12.1932, 
äèôòåð³ÿ, àñô³êñ³ÿ
Ñêîðîõîä Ñåðã³é íå âêàç., 3 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 30.05.1932, 
âèñíàæåííÿ
Ñêîðîõîäîâ Âàñèëü 
Ïîë³êàðïîâè÷, 36, ðîá³òí., ðîñ., 
03.03.1933, çàïàëåííÿ íèðîê
Ñêîñèðºâ ²âàí Îñèïîâè÷, 32, ñëóæá., 
ðîñ., 03.04.1933, ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ñêðåáåòêîâ Ïàâëî 
Íèêèôîðîâè÷, 45, â’ÿçåíü, ðîñ., 
17.04.1933, ïîðîê ñåðöÿ
Ñêðèáóíîâà Íàòàëêà Ïåòð³âíà, 
4 ì., ðîá³òí., ðîñ., 07.07.1933, 
àòðîô³ÿ
Ñêðèïàëü Àðêàä³é Ãðèãîðîâè÷, 
20, ñòóäåíò, óêð., 16.07.1932, 
ïíåâìîò³ôóñ
Ñêðèïè÷åíêî Ìèõàéëî 
ªâäîêèìîâè÷, 21, áåçïðèòóëüí., 
íå âêàç., 30.07.1933, ò³âàñ
Ñêðèïêà Ãàëèíà Éîñèï³âíà, 
6 ì., ðîá³òí., óêð., 06.07.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Ñêðèïêà Îëåêñàíäð Êóçüìè÷, 8, 
ðîá³òí., óêð., 30.07.1933, ãîñòðèé 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Ñêðèïêà Ïîðôèð³é Ôåäîðîâè÷, 
29, â’ÿçåíü, óêð., 30.05.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ñêðèïêî Ñåðã³é Àíäð³éîâè÷, 6, 
ðîá³òí., óêð., 13.09.1933, åíòåðèò
Ñêðèïíå÷åíêî ²âàí 
Òèìîô³éîâè÷, 68, ðîá³òí., óêð., 
09.12.1933, ïîðîê ñåðöÿ
Ñêðèïíèê Áîðèñ Îíèñ³éîâè÷, 
9 ì., ðîá³òí., óêð., 12.05.1933, 
êèøêîâå çàõâîðþâàííÿ
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Ñêðèïíèê Âàñèëü Ñàìñîíîâè÷, 
13, ðîá³òí., óêð., 31.10.1932, ï³ñëÿ 
îïåðàö³¿
Ñêðèïíèê Ìèõàéëî Àíòîíîâè÷, 
42, ðîá³òí., óêð., 10.08.1933, 
÷åðåâíèé òèô
Ñêðèïíèê Âàëåíòèí Àíòîíîâè÷, 
8, ðîá³òí., óêð., 05.06.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Ñêðèïíèê Âñåâîëîä Ìèêèòîâè÷, 
6 ì., ðîá³òí., óêð., 17.01.1933, 
ìåí³íã³ò
Ñêðèïêà Ãðèöüêî Êóçüìè÷, 
4, ðîá³òí., óêð., 30.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñêðèïêà Íàñòÿ Àíäð³¿âíà, 19, 
ðîá³òí., óêð., 25.05.1933, ðîæà
Ñêðÿáèí Ìèêîëà ªãîðîâè÷, 12, 
ðîá³òí., óêð., 23.09.1933, âáèòèé
Ñêóá³é Àíäð³é Ìàòâ³éîâè÷, 
45, ðîá³òí., óêð., 12.06.1932, 
òóáåðêóëüîç, á³ëîêð³â'ÿ
Ñêóñîâà Îíèñ³ÿ Ïåòð³âíà, 90, íà 
óòðèì., á³ëîð., 05.03.1933, ñêëåðîç 
ñåðöÿ
Ñëàáêî Òðîõèì Ñåìåíîâè÷, 
42, â’ÿçåíü, óêð., 06.06.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ñëàâèíñüêèé Îëåêñ³é 
Ôåäîðîâè÷, 37, ðîá³òí., óêð., 
18.05.1933, âáèòèé
Ñëàäêîâà Ãàííà Ìèõàéë³âíà, 
67, ðîá³òí., ºâð., 23.06.1933, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Ñëåïíüîâ Ìèêîëà íå âêàç., 6 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 15.06.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Ñëºïîâà Îëüãà Âàñèë³âíà, 
26, ðîá³òí., óêð., 10.07.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ñë³ïèé Ôåä³ð Ëåîíò³éîâè÷, 63, 
ðîá³òí., óêð., 19.06.1933, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Ñëåïÿê Ìîâøà Øèìîíîâè÷, 72, 
ðîá³òí., ºâð., 09.11.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ñëºïíºâà Â³ðà íå âêàç., íå âêàç., 
íå âêàç., íå âêàç., 13.08.1932, 
øëóíêîâå çàõâîðþâàííÿ
Ñëèçíîâ Áîðèñ ßêîâè÷, 9 ì., 
ðîá³òí., óêð., 11.09.1933, íåâ³äîìà
Ñëèçîâñüêèé ²ñààê Ëåéáîâè÷, 
54, êîëãîñïí., ºâð., 05.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñëèíüêî Ìà¿íà Òèìîô³¿âíà, 
5 ì., ðîá³òí., óêð., 28.10.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Ñë³ï÷åíêî Ë³ä³ÿ Àíòîí³âíà, 
2, ðîá³òí., óêð., 12.08.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Ñëèòèíñüêà Ðåéçà Õàöêåë³âíà, 
75, äîìîãîñï., ºâð., 31.05.1933, 
ðàê êèøîê

Ñë³ñàðåíêî Âîëîäèìèð 
Ïåòðîâè÷, 2, ðîá³òí., óêð., 
07.08.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñëèòèíñüêèé Ãåéêî Ãðèãîðîâè÷, 
8, ðîá³òí., ºâð., 30.05.1932, 
âòîïèâñÿ
Ñëîáîä³íà Õàÿ Ìàðê³âíà, 22, 
ñëóæá., ºâð., 03.11.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Ñëóõíÿíà Ç³íà¿äà íå âêàç., 3, íå 
âêàç., íå âêàç., 06.08.1933, êàòàð 
êèøå÷íèêà
Ñëóöüêèé Ðóâ³í-Ëåéá Þäêîâè÷, 
69, ðîá³òí., ºâð., 21.07.1933, 
ñòàðå÷å âèñíàæåííÿ
Ñëóöüêèé Ìèêîëà Àíäð³éîâè÷, 
57, ðîá³òí., óêð., 24.03.1933, òèô
Ñëóùåíêî Óëèòà ²âàí³âíà, 
45, ðîá³òí., óêð., 01.07.1933, 
äåêîìïðåñ³éíèé ì³îêàðäèò
Ñëþñàð Ìèõàéëî Àðòåìîâè÷, 
14, ðîá³òí., óêð., 03.12.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ñëþñàð ªâäîê³ÿ Ôåäîð³âíà, 
62, ðîá³òí., óêð., 25.05.1933, ðàê 
øëóíêà
Ñëþñàð Ìàð³ÿ Àíäð³¿âíà, 
2, ðîá³òí., óêð., 27.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â, åíòåðèò
Ñìàãà Ëóê'ÿí Ïåòðîâè÷, 70, 
ðîá³òí., óêð., 23.09.1932, êîë³ò
Ñìàêîòà Ïàíàñ íå âêàç., 20, 
ðîá³òí., íå âêàç., 02.06.1933, 
îñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ñìà÷íà Ëþáîâ Ìèõàéë³âíà, 
4, ðîá³òí., óêð., 23.07.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Ñìåíüêî ²âàí Ïðîêîïîâè÷, 22, 
â’ÿçåíü, óêð., 17.11.1932, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Ñìåíüêî Ìàð³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 
2 òèæ., ðîá³òí., óêð., 11.04.1933, 
âèñíàæåííÿ òà ïðîíîñ
Ñìåðøíº Ëåí³îä íå âêàç., 3, íå 
âêàç., íå âêàç., 13.07.1933, ñåïñèñ
Ñìåòàíà Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 16.07.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñìèêîâ Ìàêñèì ²âàíîâè÷, 19, 
â’ÿçåíü, óêð., 30.01.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Ñìèðè÷èíñüêèé Ïàâëî 
²âàíîâè÷, 45, ðîá³òí., óêð., 
16.08.1933, åíòåðîêîë³ò
Ñìèðíîâ Âîëîäèìèð 
Ãåîðã³éîâè÷, 28, ðîá³òí., óêð., 
03.11.1933, òèô
Ñìèðíîâ Âîëîäèìèð 
Ìèõàéëîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
13.02.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñìèðíîâà Îëåêñàíäðà 
Âàñèë³âíà, 7 ì., íå âêàç., ðîñ., 
09.04.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Ñìèðíîâ Ìèêîëà íå âêàç., 3 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 18.08.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ñìèðíîâ Ìèêîëà Ñåìåíîâè÷, 
56, ðîá³òí., ðîñ., 24.07.1933, 
äåêîìïðåñ³éíèé ì³îêàðäèò
Ñìèðíîâà Ë³ä³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 6, 
ðîá³òí., óêð., 07.08.1933, îòðóºííÿ 
çåðíàìè ê³ñòî÷îê àáðèêîñó
Ñìèðñüêà Ëþáîâ íå âêàç., 
2, ñëóæá., óêð., 30.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñì³þõà Â³ðà Ìèõàéë³âíà, 2 
äí., ðîá³òí., óêð., 02.12.1932, 
íåäîíîøåíèé
Ñì³þõà Âîëîäèìèð 
Ìèõàéëîâè÷, 2 äí., ðîá³òí., óêð., 
02.12.1932, íåäîíîøåíèé
Ñìîêâèí ²âàí Ëåîíò³¿éîâè÷, 67, 
ðîá³òí., óêð., 26.02.1933, ì³îêàðäèò
Ñìîëà Ãðèöüêî Êóçüìè÷,  46, 
â’ÿçåíü, óêð., 16.03.1933, òèô
Ñìîëà Ìàð³ÿ ßê³âíà, 8, ðîá³òí., 
óêð., 15.06.1933, ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ñìîëîâ Ëóêà ²ëüêîâè÷, 41, 
â’ÿçåíü, óêð., 11.02.1933, ñòàð³ñòü
Ñìîëÿíåöü ²ëëÿ ²âàíîâè÷, 11, 
ðîá³òí., óêð., 02.05.1933, òóáåðêóëüîç
Ñìîëÿíåöü Îëåêñàíäðà 
²âàí³âíà, 3, ðîá³òí., óêð., 
18.12.1932, ê³ð, êðîâàâèé ïðîíîñ
Ñìîëÿíèöüêèé Ëåâ 
Áåíö³îíîâè÷, 18, ðîá³òí., ºâð., 
29.09.1933, íåùàñíèé âèïàäîê
Ñìîëÿíêîâà Ë³ä³ÿ Ôåäîò³âíà, 1, 
ðîá³òí., ðîñ., 18.06.1933, ê³ð
Ñìîëÿíîâ Îëåêñàíäð Ïåòðîâè÷, 
31, ðîá³òí., óêð., 21.08.1933, 
ïîðàíåííÿ ïðàâî¿ ãîì³ëêè
Ñìîëÿðîâ ²âàí Òðîõèìîâè÷, 54, 
ðîá³òí., óêð., 16.06.1933, çàíåïàä 
ä³ÿëüíîñò³ ñåðöÿ
Ñìîòðèöüêèé Ãðèãîð³é 
²âàíîâè÷, 60, ðîá³òí., íå âêàç., 
25.06.1933, íåâ³äîìà
Ñí³ãîâà Àëëà íå âêàç., 2 ì., 
ñèðîòà, íå âêàç., 28.01.1933, êàòàð 
êèøå÷íèêà
Ñí³æèíêà Ñàøà íå âêàç., 1 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 12.06.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Ñí³øêî Îëåêñàíäð Ãíàòîâè÷, 
64, ñëóæá., ðîñ., 05.08.1932, 
åíäîêàðäèò
Ñí³æêî ¯âãà Àíäð³¿âíà, 6 ì., 
ðîá³òí., óêð., 12.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñíîïîê Éîñèï Çàõàðîâè÷, 50, 
â’ÿçåíü, íå âêàç., 24.02.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ñíóåðñ Ãîòôð³ä Ôð³äð³õîâè÷, 
62, ðîá³òí., í³ì., 11.06.1932, 
ñàðêîìà øè¿
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Ñîáàêàð Ãàííà ²âàí³âíà, 
7, ðîá³òí., óêð., 30.09.1933, 
çàïàëåííÿ î÷åðåâèíè
Ñîáîëºâ Ëåâîíò³é Ñåðã³éîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 14.09.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ñîáêî Àíäð³é Àíòîíîâè÷, 
22, ñåëÿíèí, óêð., 06.06.1933, 
çàãàëüíå âèñíàæåííÿ 
Ñîáêî Ë³ä³ÿ Ôåäîð³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 11.01.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñîáîäàø Òèìîô³é 
ßâäîõèìîâè÷, 45, ðîá³òí., íå 
âêàç., 28.07.1933, ïåëàãðà
Ñîáîëºâà Îðèøêà Ìèêèò³âíà, 
61, äîìîãîñï., óêð., 16.11.1933, 
îñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ñîáîëºâà Ïàëàæêà Òåðàíê³âíà, 
56, íà óòðèì., óêð., 09.05.1933, 
âèñèïíèé òèô
Ñîáîëüîâ Ìèõàéëî Ìèêèòîâè÷, 
7 ì., íå âêàç., ðîñ., 07.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñîáîëüîâà Íàòàëêà Àðòåì³âíà, 
23, äîìîãîñï., óêð., 14.03.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Ñîá÷åíêî Ìèêîëà Ãðèãîðîâè÷, 
73, ðîá³òí., ðîñ., 28.06.1932, 
ñòàð³ñòü
Ñîâà Ãåîðã³é Îëåêñ³éîâè÷, 
6 ì., ðîá³òí., óêð., 11.10.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ñîâðàí ²âàí ²âàíîâè÷, 3, ðîá³òí., 
óêð., 31.08.1933, ê³ð
Ñîçîíîâà Âàëåíòèíà 
Ìèêîëà¿âíà, 2, ðîá³òí., ðîñ., 
16.10.1933, åíòåðîêîë³ò
Ñî³í ²âàí Ñåìåíîâè÷, 38, 
ðîá³òí., óêð., 24.06.1932, âòîïèâñÿ 
(íåùàñíèé âèïàäîê)
Ñîêèðÿíñüêà Ñàðà Ìåºð³âíà, 
59, îäíîîñ³áí., ºâð., 15.05.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ñîêîë Âàñèëü Ïåòðîâè÷, 
9 ì., ñëóæá., óêð., 27.04.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ñîêîë ªôðîñèí³ÿ íå âêàç., 7, 
áåçïðèòóëüí., óêð., 03.05.1933, 
àáñöåñ
Ñîêîëåíêî Îëåêñàíäð íå âêàç., 
5 ì., íå âêàç., íå âêàç., 24.04.1933, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Ñîêîëîâ Âàñèëü Ïåòðîâè÷, 12, 
ñëóæá., óêð., 31.10.1933, ïåðåëîì 
ñòåãîí
Ñîêîëîâ Âîëîäèìèð 
Àíäð³éîâè÷, 7 ì., ðîá³òí., ðîñ., 
12.09.1932, ïîðóøåííÿ îáì³íó 
ðå÷îâèí
Ñîêîëîâ Äìèòðî Àôàíàñ³éîâè÷, 
21, ðîá³òí., óêð., 06.12.1932, 
îòðóºííÿ ÷àäíèì ãàçîì

Ñîêîëîâ ²âàí ²âàíîâè÷, 8 ì., 
â³éñüêîâîñëóæá., óêð., 15.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñîêîëîâ Ëåâîíò³é Ôåäîðîâè÷, 
20, ðîá³òí., ðîñ., 30.06.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ñîêîëîâ Ìèõàéëî Ãîðä³éîâè÷, 
39, ðîá³òí., ðîñ., 19.04.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ñîêîëîâ Ìèõàéëî Ïåòðîâè÷, 58, 
ðîá³òí., óêð., 20.03.1933, åíòåðîêîë³ò
Ñîêîëîâ Ïåòðî íå âêàç., 8 ì., 
íà óòðèì., íå âêàç., 07.11.1932, 
çàïàëåííÿ âóõà
Ñîêîëîâ Þð³é Êèðèëîâè÷, 9 ì., 
ðîá³òí., óêð., 01.09.1932, íàïàä 
ñïàçìîô³ë³¿
Ñîêîëîâà Àííà íå âêàç., 1, íå 
âêàç., íå âêàç., 11.08.1933, êàòàð 
êèøå÷íèêà
Ñîêîëîâà Âàëåíòèíà íå âêàç., 
6 ì., íå âêàç., íå âêàç., 15.03.1933, 
êàòàð êèøîê
Ñîêîëîâà ªâëàìï³ÿ Ïèëèï³âíà, 
67, ðîá³òí., óêð., 26.07.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ñîêîëîâà Ëàðèñà Çàõàð³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 07.07.1932, 
òîêñè÷íèé åíòåðîêîë³ò
Ñîêîëîâ-Ñàóë Êîñòÿíòèí 
Âàñèëüîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
28.02.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñîêîëüíèê Ëþáîâ Ôåäîð³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 24.08.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ñîêðóò Ìàð³ÿ Íèêîí³âíà, 
4, ðîá³òí., óêð., 14.05.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ñîêðóò Ïåòðî Íèêîíîâè÷, 
11, ðîá³òí., óêð., 29.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ñîëäàòåíêî Êàòåðèíà ²âàí³âíà, 
30, äîìîãîñï., ðîñ., 11.02.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Ñîëîâåé ²âàí ²âàíîâè÷, 75, íà 
óòðèì., ðîñ., 22.02.1933, ñòàð³ñòü
Ñîëîâåé ²âàí Ðàä., 28, ðîá³òí., 
óêð., 03.07.1932, âòîïèâñÿ
Ñîëîâåé íå âêàç. íå âêàç., 35, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 10.06.1933, 
çàíåïàä ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ñîëîâåé Òàìàðà ²âàí³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 13.10.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ñîëîâåé Ôåäîñ³é ²âàíîâè÷, 
31, ðîá³òí., óêð., 16.06.1933, 
çàð³çàíèé ïîòÿãîì
Ñîëîâåé÷èê Ëþáîâ ßê³âíà, 
80, ðîá³òí., ºâð., 21.12.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ñîëîâéîâ Ãðèöüêî 
Ëàâðåíò³éîâè÷, 6, íå âêàç., ðîñ., 
14.02.1932, òóáåðêóëüîç

Ñîëîâéîâà Êàòåðèíà 
Îìåëüê³âíà, 36, íà óòðèì., óêð., 
13.04.1933, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ñîëîâéîâ Ìèõàéëî 
Ìèõàéëîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
04.08.1933, çàïàëåííÿ êèøîê
Ñîëîâéîâ Ìèêîëà ²ãíàòîâè÷, 29, 
ðîá³òí., ðîñ., 16.07.1933, âáèòèé
Ñîëîâ’ÿí Íàñòÿ ßêèì³âíà, 
49, êîëãîñïí., óêð., 29.05.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â òà ãîðòàí³
Ñîëîãóá Þð³é íå âêàç., 2 ì., 
ðîá³òí., ðîñ., 15.08.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ñîëîä³ëîâ Àíàòîë³é ªãîðîâè÷, 
26, ñëóæá., ðîñ., 11.03.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ñîëîäêèé Âàëåíòèí íå âêàç., 
6 ì., íå âêàç., íå âêàç., 12.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ñîëîäîâíèê ²ëüêî Þõèìîâè÷, 
59, êóñòàð, óêð., 27.05.1933, 
êðóïîçíå çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñîëîìàò³íà Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 71, 
ðîá³òí., ðîñ., 09.04.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ñîëîìàõà Îëåêñàíäð 
Ãðèãîðîâè÷, 11 äí., ðîá³òí., óêð., 
30.08.1933, âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ñîëîìàõà Óëèòà Ìèêîëà¿âíà, 
59, áåçðîá³òí., óêð., 02.06.1933, 
çàíåïàä ä³ÿëüíîñò³ ñåðöÿ
Ñîëîìêî Òðîõèì Ìèêîëàéîâè÷, 
19, ðîá³òí., óêð., 03.10.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Ñîëîì’ÿíèé Àðõèï Ãðèãîðîâè÷, 
49, ðîá³òí., óêð., 19.05.1933, 
³íòîêñèêàö³ÿ 
Ñîëîíåöü Îëåêñàíäðà Ïåòð³âíà, 
30, ñëóæá., óêð., 22.07.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ñîëîõà Ìèêîëà Ãðèãîðîâè÷, 
30, â’ÿçåíü, óêð., 20.07.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ñîëîõà ßê³â Àôàíàñ³éîâè÷, 2, 
ðîá³òí., óêð., 29.12.1932, ê³ð
Ñîëòèíñüêèé Ç³íîâ³é 
Ãîðä³éîâè÷, 33, â’ÿçåíü, óêð., 
20.07.1933, åíòåðîêîë³ò
Ñîëò³ñ Ìàð³ÿ Íèêèôîð³âíà, 8, 
ñëóæá., óêð., 15.02.1932, íå âêàç.
Ñîëüìàí Éîñèô Ñåìåíîâè÷, 
48, ðîá³òí., åñòîí 21.09.1933, 
àïîïëåêñ³ÿ
Ñîëÿíà Êàòåðèíà Ôåäîò³âíà, 
64, íà óòðèì., óêð., 29.09.1933, ðàê 
øëóíêà
Ñîëÿíèê Àíàòîë³é Ñåìåíîâè÷, 
9 ì., ðîá³òí., óêð., 12.11.1933, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Ñîëÿíèê Âîëîäèìèð 
Ôåäîðîâè÷, 3, ñëóæá., óêð., 
21.07.1932, åíòåðîêîë³ò
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Ñîëÿíèê Ïåòðî Ñåðã³éîâè÷, 
46, ðîá³òí., óêð., 22.05.1933, 
ïåðåðîäæåííÿ ñåðöåâîãî ì'ÿçó
Ñîëÿíèê ²âàí Çàõàðîâè÷, 25, 
ñåëÿíèí, â’ÿçåíü, óêð., 07.08.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â 
Ñîëÿíèê ßê³â ²âàíîâè÷, 
39, ðîá³òí., óêð., 21.07.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ñîíà Ë³ä³ÿ íå âêàç., 7 ì., íå 
âêàç., íå âêàç., 30.09.1933, ðîçëàä 
øëóíêà
Ñîíäèê Õà³ì Øåïøåëåâè÷, 
70, ñëóæá., ºâð., 04.07.1932, 
ïíåâìîí³ÿ
Ñîïà ªâäîêèì Íèêèôîðîâè÷, 
26, ðîá³òí., óêð., 21.07.1933, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Ñîïåëüíÿê Í³íà Ìàêàð³âíà, 1, 
ðîá³òí., óêð., 15.01.1933, æèòòºâà 
êâîë³ñòü, ðàõ³ò
Ñîïå÷èíà ªâãåí³é ªôðåìîâè÷, 
9 ì., ñëóæá., óêð., 26.08.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Ñîïèíà Ë³ë³ÿ Ïåòð³âíà, 11, 
ðîá³òí., óêð., 25.04.1933, êðèâàâèé 
ïðîíîñ
Ñîïèòüêî Ãàííà Ìàòâ³¿âíà, 76, 
íà óòðèì., óêð., 31.07.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ñîï³ëüíÿê Â³ðà Òðîõèì³âíà, 12 äí., 
ñëóæá., óêð., 22.02.1933, ïðîíîñ
Ñîï³í Ñåìåí Ôåäîðîâè÷, 25, 
ðîá³òí., óêð., 02.04.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ñîïêî Ëåîí³ä ²âàíîâè÷, 1, 
ðîá³òí., óêð., 08.06.1932, õâîðîáà 
ñåðöÿ ³ øëóíêà
Ñîïêî Þõèì íå âêàç., 2, íå âêàç., 
íå âêàç., 03.07.1933, âèñíàæåííÿ
Ñîðãóòà Îëåêñ³é íå âêàç., 3 ì., 
ðîá³òí., óêð., 26.01.1933, ìåí³íã³ò
Ñîð³í Îëåêñàíäð 
Îëåêñàíäðîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
12.08.1933, ê³ð, çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ñîð³í Ñåðã³é Òðîõèìîâè÷, 50, 
ðîá³òí., óêð., 07.09.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Ñîðê³í Äàâèä Ìóñ³éîâè÷, 
82, ðîá³òí., ºâð., 14.08.1933, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Ñîðîêà Âåí³àì³í íå âêàç., 62, 
ñëóæá., ºâð., 18.01.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Ñîðîêà Âîëîäèìèð 
Òåðåíò³éîâè÷, 33, ðîá³òí., ðîñ., 
15.10.1931, ÷åðåâíèé òèô
Ñîðîêà Ïàâëî Ôåäîðîâè÷, 24, 
â’ÿçåíü, íå âêàç., 14.03.1933, íå 
âêàç.
Ñîðîêà Ïåòðî Ïåòðîâè÷, 
12, ðîá³òí., óêð., 10.08.1933, 
åíòåðîêîë³ò

Ñîðîêà Ñàâåë³é Âàñèëüîâè÷, 60, 
ðîá³òí., óêð., 14.03.1933, ïåðèòîí³ò
Ñîðîêàë³ò Òåòÿíà ²âàí³âíà, 
8 ì., ðîá³òí., óêð., 04.06.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Ñîðîê³í Âàñèëü íå âêàç., 2 òèæ., 
íå âêàç., íå âêàç., 27.06.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ñîðîê³íà Ìàéÿ Ãðèãîð³âíà, 
10 ì., ðîá³òí., ðîñ., 24.11.1932, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Ñîðîê³íà Ïàëàæêà ²âàí³âíà, 
75, íà óòðèì., ðîñ., 30.04.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ñîðî÷åíêî Â³êòîð ²âàíîâè÷, 
3 ì., ðîá³òí., óêð., 02.02.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ñîðî÷èíñüêàÿ Àë³ñà 
Îëåêñàíäð³âíà, 3, ðîá³òí., óêð., 
28.11.1933, êàòàð êèøîê
Ñîðî÷èíñüêèé Àðñåíò³é 
²âàíîâè÷, 69, íà óòðèì., óêð., 
26.01.1933, ñòàð³ñòü
Ñîðî÷èíñüêèé Ìàêàð ²âàíîâè÷, 
65, ðîá³òí., óêð., 07.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â, òóáåðêóëüîç 
Ñîðþøåíêî Ïåòðî ªãîðîâè÷, 
56, ðîá³òí., óêð., 05.09.1932, 
ñåïñèñ
Ñîñåäêî ªâãåí Ëåîí³äîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 31.07.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Ñîñåäêî Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷, 
20, ðîá³òí., óêð., 06.02.1933, 
÷åðåâíèé òèô
Ñîñèíà Íàñòÿ Ëåâîíò³¿âíà, 20, 
ðîá³òí., óêð., 18.09.1932, âòîïèëàñÿ
Ñîñíèöüêà Âåêëà Ôåäîò³âíà, 
27, íà óòðèì., óêð., 05.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñîñíèöüêà Ãàëèíà 
Ìèòðîôàí³âíà, 1, ñëóæá., óêð., 
25.07.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñîñí³íà Åììà íå âêàç., 1, íå 
âêàç., íå âêàç., 25.06.1933, ê³ð
Ñîñîíîâà Ëþáîâ Ìàêñèì³âíà, 
1, êîëãîñïí., ðîñ., 14.06.1933, 
íåâ³äîìà
Ñîñþê ²âàí Ôåäîðîâè÷, 35, 
ðîá³òí., óêð., 17.02.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Ñîòíèê Àíäð³é Ôåäîðîâè÷, 
16, ðîá³òí., óêð., 30.11.1932, 
íåùàñíèé âèïàäîê (çàãèíóâ)
Ñîòèê ßê³â Ñåðã³éîâè÷, 63, 
ðîá³òí., óêð., 10.08.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Ñîòíèêîâ Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷, 
52, ðîá³òí., ðîñ., 04.06.1932, 
òóáåðêóëüîç êèøå÷íèêà
Ñîõà Ïàâëî ªï³ôàíîâè÷, 55, 
ðîá³òí., óêð., 12.07.1933, òðàâìà 
ì'ÿêîãî ï³äíåá³ííÿ

Ñïàñüêèé Ïîë³êàðï Àíäð³éîâè÷, 
31, ðîá³òí., óêð., 07.09.1932, 
ïåðåëîì ê³ñòîê ÷åðåïà (íåùàñíèé 
âèïàäîê)
Ñïèðèäîíîâà Ë³ä³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 
9 äí., ðîá³òí., ðîñ., 30.05.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ñïèö ²âàí Ëåîíò³éîâè÷, 60, 
ðîá³òí., óêð., 03.09.1933, íå âêàç.
Ñï³âàê Ìèõàéëî íå âêàç., 1 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 10.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ñïèðèäîíîâà Ãàëèíà 
Ìèêîëà¿âíà, 9 ì., ñëóæá., óêð., 
08.08.1933, çàïàëåííÿ êèøîê òà 
î÷åðåâèíè
Ñïèöèíà Ãàëèíà Âàñèë³âíà, 2 ì., 
ðîá³òí., óêð., 14.04.1933, âèñíàæåííÿ
Ñïîëüíèêîâ Ïåòðî Ñåìåíîâè÷, 
42, ðîá³òí., ðîñ., 03.09.1933, 
ïåëàãðà
Ñïðèíö (íåðîçá³ðëèâî) Ïåòðî 
Éîñèïîâè÷, 38, ðîá³òí., ºâð., 
09.08.1933, fitiç àbdominocis 
Ñïðóò Þð³é Åðíåñòîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 23.08.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ñïóðíà Îêñàíà Îíóôð³¿âíà, 70, 
ðîá³òí., óêð., 08.08.1932, ñòàð³ñòü
Ñðºçí³êîâ Ìàðê Äàâèäîâè÷, 
54, ðîá³òí., ºâð., 04.06.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ñðºçí³êîâ Äàâèä ßêîâè÷, 77, íà 
óòðèì., ºâð., 05.05.1933, õðîí³÷íà 
íåïðîõ³äí³ñòü 
Ñòàäíèêîâà Êàòåðèíà ßê³âíà, 
20, ó÷åíü, óêð., 07.04.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ñòàäíèê Àíäð³é Ñåðã³éîâè÷, 3, 
ñëóæá., óêð., 23.07.1933, ê³ð
Ñòàäíèê Â³êòîð Äìèòðîâè÷, 
3, ðîá³òí., ðîñ., 25.10.1932, 
øëóíêîâî-êèøêîâà ³íòîêñèêàö³ÿ
Ñòàºâ Ðàôèê ²ñàéîâè÷, 5 ì., 
ðîá³òí., òàòàð., 23.04.1932, íå âêàç.
Ñòàí³ñëàâñüêà Òàìàðà íå âêàç., 
5 ì., íå âêàç., íå âêàç., 27.09.1933, 
ðîçëàä òðàâëåííÿ
Ñòàíö³îííà Ìàéÿ íå âêàç., 2, 
íå âêàç., íå âêàç., 10.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ñòàíö³îííèé ²âàí íå âêàç., 1 ì., 
íà óòðèì., íå âêàç., 24.11.1932, 
ðîçëàä õàð÷óâàííÿ
Ñòàðèêîâ ²ëëÿ Ôåäîðîâè÷, 
18, ðîá³òí., ðîñ., 02.12.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñòàðèêîâà Í³íà ªâñòðàò³âíà, 20, 
íà óòðèì., óêð., 25.04.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ñòàðêîâà Òàìàðà Ãåííàä³¿âíà, 
2, ðîá³òí., óêð., 10.01.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
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Ñòàðîäóá Ôåä³ð ²âàíîâè÷, 32, 
â’ÿçåíü, óêð., 09.07.1933, çàíåïàä 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ñòàðîäóáîâ Âîëîäèìèð 
ªëèñåéîâè÷, 1 òèæ., ðîá³òí., óêð., 
01.07.1933, øëóíêîâî-êèøêîâå 
çàõâîðþâàííÿ
Ñòàðîñòåíêî ªâãåí³é 
Ãàâðèëîâè÷, 2, ðîá³òí., óêð., 
22.11.1933, çàïàëåííÿ êèøîê
Ñòàðóøêî Â³òàë³é Áîðèñîâè÷, 
3 ì., ðîá³òí., óêð., 30.05.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Ñòàðóøêî Ìàð³ÿ Ê³íäðàò³âíà, 
22, íà óòðèì., óêð., 13.11.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Ñòàðöåâà Òàìàðà Ìèõàéë³âíà, 
7, ðîá³òí., ðîñ., 25.06.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ñòàð÷åâñüêà Âàëåíòèíà íå 
âêàç., 4, íå âêàç., íå âêàç., 
09.07.1933, êîêëþø
Ñòàð÷åâñüêèé Ìèõàéëî íå 
âêàç., 3, íå âêàç., íå âêàç., 
24.05.1933, ê³ð
Ñòàñåíêî Ïàëàæêà ²âàí³âíà, 
53, íà óòðèì., óêð., 26.05.1933, 
ì³îêàðäèò
Ñòåáëåâñüêèé Îëåêñàíäð 
Ìèêîëàéîâè÷, 6 ì., ñëóæá., óêð., 
26.06.1933, çàãàëüíà  
ñëàáê³ñòü
Ñòåáë³íà Áîðèñëàâà 
Ôåäîð³âíà, 10 ì., íå âêàç., óêð., 
14.04.1932, çàïàëåííÿ  
ëåãåí³â
Ñòåëüìàëîâà Ä³íà íå âêàç., 
1 ì., íå âêàç., íå âêàç., 25.06.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ñòåïàíåíêî Ãðèöüêî íå âêàç., 
2, íå âêàç., íå âêàç., 04.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ñòåïàíåíêî Îëåã íå âêàç., 5 ì., 
ñèðîòà, íå âêàç., 08.01.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ñòåïàíåíêî Îëåíà Ìàêàð³âíà, 
27, íå âêàç., íå âêàç., 09.07.1933, 
íå âêàç.
Ñòåïàíåíêî Ïåòðî 
Âîëîäèìèðîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
15.04.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñòåïàíîâ Ãíàò Àáðàìîâè÷, 58, 
ðîá³òí., óêð., 03.10.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ñòåïàíîâ Îëåêñà Ïèëèïîâè÷, 
5 ì., íå âêàç., ðîñ., 01.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñòåïàíîâà Ëþáîâ íå âêàç., 4 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 30.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñòåïàíóøê³íà Îëåíà 
Ìèêîëà¿âíà, 80, íà óòðèì., ðîñ., 
11.05.1933, ñòàð³ñòü

Ñòåïàí÷åíêî Ãàííà Ñàìñîí³âíà, 
72, íà óòðèì., óêð., 14.08.1932, êîë³ò
Ñòåïàí÷åíêî Ëîãâèí Ãíàòîâè÷, 
74, íà óòðèì., óêð., 18.06.1932, 
ì³îêàðäèò
Ñòåïêîâèé Áîí³ôàñ³é 
Äåìèäîâè÷, 87, ðîá³òí., óêð., 
02.04.1933, ñòàð³ñòü
Ñòåïîâèé Ìèêîëà íå âêàç., 2, 
íå âêàç., íå âêàç., 24.03.1933, 
çàïàëåííÿ òîâñòî¿ êèøêè
Ñòåïóðêî Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 
48, ðîá³òí., óêð., 06.10.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñòåïóðêî Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 
2, ðîá³òí., óêð., 08.08.1932, 
çàïàëåííÿ êèøîê òà î÷åðåâèíè
Ñòåð³íà Ç³íà¿äà ßê³âíà, 77, íà 
óòðèì., ºâð., 23.04.1933, ñåðöåâà 
êâîë³ñòü
Ñòåôàíåíêî Ñåìåí Àíäð³éîâè÷, 
65, ðîá³òí., óêð., 04.08.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ñòåöü Ïàíòåë³é Äìèòðîâè÷, 54, 
ðîá³òí., óêð., 23.08.1933, çàíåïàä 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ñòåöåíêî Âàëÿ íå âêàç., 2 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 10.07.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ñòåöåíêî Ãðèãîð³é Ñòåïàíîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 12.08.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñòåöåíêî Ïàâëî Ïåòðîâè÷, 23, 
ðîá³òí., óêð., 19.12.1932, òðàâìà 
ìîçêó
Ñòåöåíêî Ïåòðî Îëåêñ³éîâè÷, 
50, ðîá³òí., óêð., 03.06.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ñòåöåíêî Ñåìåí Âàñèëüîâè÷, 
74, ðîá³òí., óêð., 27.05.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ñòåöüêî Ìåëàøêà íå âêàç., 3, íå 
âêàç., íå âêàç., 18.07.1933, ê³ð
Ñòåöþðà Ïð³ñüêà Ìèõàéë³âíà, 
63, äîìîãîñï., óêð., 06.07.1933, 
çàãàëüíå ñòàðå÷å âèñíàæåííÿ
Ñòåøåíêî Êîðí³é Ëóêîâè÷, 
57, íà óòðèì., óêð., 09.04.1933, 
íåâ³äîìà
Ñòåøåíêî Ìèõàéëî íå âêàç., 64, 
ðîá³òí., óêð., 06.03.1933, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Ñòåøåíêî Ñåìåí ²âàíîâè÷, 48, 
â’ÿçåíü, óêð., 11.05.1933, íå âêàç.
Ñòåïàíîâà ¯âãà Ôåäîð³âíà, 
42, íà óòðèì., óêð., 10.08.1932, 
çëîÿê³ñíà ïóõëèíà
Ñòèïóðà Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷, 
15 äí., íå âêàç., óêð., 19.04.1932, 
íåäîíîøåíèé
Ñòèðêóëü Ë³ä³ÿ Äìèòð³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 12.10.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Ñòîâáóð Âàðâàðà Ðîìàí³âíà, 68, 
äîìîãîñï., óêð., 20.08.1932, ðàê 
øëóíêà
Ñòîâáóð Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 5 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 24.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñòîâîëîñ Àíàòîë³é 
Ìåôîä³éîâè÷, 3 òèæ., ðîá³òí., 
óêð., 19.04.1933, íåäîíîøåíèé
Ñòîâïàêîâ Îëåêñàíäðà 
Ìèõàéë³âíà, 1, ðîá³òí., óêð., 
15.02.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñòîãàíåíêî Îëåêñàíäð 
Éîñèïîâè÷, 22, ðîá³òí., óêð., 
21.03.1933, çàïàëåííÿ  
ëåãåí³â
Ñòîãí³é Ìèêîëà Äìèòðîâè÷, íå 
âêàç., ðîá³òí., ðîñ., 02.11.1933, 
æèòòºâà ñëàáê³ñòü
Ñòîãí³é íå âêàç. íå âêàç., íå 
âêàç., ðîá³òí., ðîñ., 02.11.1933, 
ìåðòâîíàðîäæåíèé
Ñòîãí³é Îëåêñ³é Ôåäîðîâè÷, 
23, ðîá³òí., óêð., 06.05.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ñòîëáîâà Îëüãà íå âêàç., 3, 
íå âêàç., íå âêàç., 30.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ñòîëïàêîâ ²âàí Äìèòðîâè÷, 
21, â’ÿçåíü, óêð., 12.03.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ñòîëïàêîâà Ë³ä³ÿ ²âàí³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 11.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñòîëïàêîâà Ë³ä³ÿ Ì(?), 5, 
ðîá³òí., óêð., 24.02.1932,  
ïðîíîñ
Ñòîëïîâñüêà Þë³ÿ Îëåêñ³¿âíà, 
3, ñëóæá., ðîñ., 27.05.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Ñòîëÿðîâà Ãàííà Ñåðã³¿âíà, 
55, íà óòðèì., ðîñ., 14.10.1932, 
çàâîðîò êèøîê
Ñòîíîãà Ìàð³ÿ Ïðîêîï³âíà, 
67, íå âêàç., óêð., 22.03.1932, 
ì³îêàðäèò
Ñòîð÷åóñ Ñàâà Çàõàðîâè÷, 
73, ðîá³òí., óêð., 05.01.1933, 
çàïàëåííÿ ñåðöåâîãî ì'ÿçó
Ñòî÷íèé Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 12.08.1932, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Ñòîÿí Âîëîäèìèð íå âêàç., 2, íå 
âêàç., íå âêàç., 21.03.1933, êàòàð 
êèøîê
Ñòðàæêîâ Êëèì íå âêàç., 6, 
ñèðîòà, íå âêàç., 16.01.1933, 
ñåðöåâà õâîðîáà
Ñòðàï ªâãåí íå âêàç., 2, íå âêàç., 
íå âêàç., 09.06.1932, øëóíêîâå 
çàõâîðþâàííÿ
Ñòðàõîâà Ãàïêà ²â., 35, ðîá³òí., 
óêð., 13.08.1932, êàòàð êèøîê
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Ñòðºëêîâ ªâãåí³é Ãðèãîðîâè÷, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 27.10.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ñòðºëüí³êîâ Ãðèãîð³é Ïåðòîâè÷, 
75, íà óòðèì., óêð., 16.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñòðºëüíèêîâà Óëÿíà Ôåäîð³âíà, 
70, ðîá³òí., óêð., 06.06.1933, 
çàíåïàä ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ñòðèæèòîâ Âàëåíòèí 
Âîëîäèìèðîâè÷, 13, ðîá³òí., 
óêð., 27.03.1933, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Ñòðèæíîâ Âîëîäèìèð 
Âîëîäèìèðîâè÷, 4, ðîá³òí., óêð., 
31.03.1933, çàíåïàä ñåðöåâî¿ 
ä³ÿëüíîñò³
Ñòð³ëåöü Ë³ä³ÿ íå âêàç., 1, íå 
âêàç., íå âêàç., 18.08.1933, êàòàð 
êèøå÷íèêà
Ñòð³ëåöü Íàä³ÿ Àíäð³¿âíà, 
22, ðîá³òí., óêð., 19.02.1933, 
åêëàìïñ³ÿ ï³ä ÷àñ ïîëîã³â
Ñòð³ëåöü Îëüãà ²âàí³âíà, 
7 ì., ðîá³òí., óêð., 08.06.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ñòð³ñåëåíêî Âîëîäèìèð 
ßêîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
15.10.1932, åíòåðèò
Ñòðîãàíîâà Îäàðêà Ïðîêîï³âíà, 
110, äîìîãîñï., óêð., 06.07.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ñòðîãîâ Þð³é Ñåìåíîâè÷, 7, íå 
âêàç., ðîñ., 17.09.1933, óòîïëåííÿ
Ñòðîäîìñüêèé íå âêàç. 
Ãåííàä³éîâè÷, íå âêàç., 2, íå 
âêàç., íå âêàç., 16.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ñòðîêàíü Ìàð³ÿ Êîðí³¿âíà, 22, 
ðîá³òí., óêð., 01.06.1932, ìåí³íã³ò
Ñòðóãàöüêèé Ãðèöüêî 
Çàëìàíîâè÷, 4, ðîá³òí., ºâð., 
15.08.1932, ìåí³íã³ò
Ñòðó¿íîâ Ìèêîëà Ôåäîðîâè÷, 
1, íå âêàç., óêð., 18.03.1932, ê³ð, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ñòðþê ªãîð Ãðèãîðîâè÷, 48, 
ðîá³òí., óêð., 16.05.1933, ïîðîê ñåðöÿ
Ñòðþêîâ ²âàí íå âêàç., 2, íå 
âêàç., íå âêàç., 02.08.1933, îáêëàä 
(àíã³íà)
Ñòðþêîâà Êëàâä³ÿ Àíäð³¿âíà, 
10 ì., íå âêàç., ðîñ., 22.03.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñòóäåíòîâà Ç³íà¿äà íå âêàç., 7 
äí., íå âêàç., íå âêàç., 29.05.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Ñòóêàê Âàëåð³ÿ Ãðèãîð³âíà, 
10 ì., ðîá³òí., óêð., 10.04.1933, 
ãîñòðèé åíòåðîêîë³ò
Ñòóêàíîâ Ãðèãîð³é Òèõîíîâè÷, 
87, íà óòðèì., ðîñ., 03.07.1933, 
åíòåðîêîë³ò

Ñòóêàíîâà Ìàâðà ²ãíàò³âíà, 
78, ðîá³òí., óêð., 14.07.1933, 
íåäîñòàòí³ñòü ñåðöÿ
Ñòóê³ëî Îêñåíò³é Ãàâðèëîâè÷, 
61, â’ÿçåíü, óêð., 25.02.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ, âèñíàæåííÿ
Ñòóëüºâ Îëåêñ³é íå âêàç., 2, 
íå âêàç., íå âêàç., 21.05.1932, 
øëóíêîâå çàõâîðþâàííÿ
Ñòóïàê Ìèêîëà Ìàòâ³éîâè÷, 1, 
ðîá³òí., óêð., 24.07.1933, ê³ð
Ñòóïàê Îëåêñàíäðà Ãðèãîð³âíà, 
18, ðîá³òí., óêð., 21.06.1932, 
åíòåðîêîë³ò
Ñòóïàêîâ Âàñèëü Àíäð³éîâè÷, 
54, ðîá³òí., ðîñ., 13.08.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ñòóïà÷åíêî ²âàí ²âàíîâè÷, 
26, ðîá³òí., óêð., 02.09.1933, 
âèñíàæåííÿ, ïñèõ³÷íå 
çàõâîðþâàííÿ
Ñóáîòà ²âàí Ñòåïàíîâè÷, 70, 
ðîá³òí., óêð., 12.05.1933, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Ñóáîòà Ìèêîëà Ïåòðîâè÷, 
34, â’ÿçåíü, óêð., 14.04.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ñóáîò³í Ëåîí³ä íå âêàç., 2 ì., 
íà óòðèì., íå âêàç., 04.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñóáîò³íà Íþñÿ íå âêàç., 4, 
íå âêàç., íå âêàç., 07.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ñóâîðîâà Ç³íà¿äà ªôðåì³âíà, 
8, ðîá³òí., óêð., 07.08.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Ñóâîðîâà Îëåíà ²âàí³âíà, 75, 
ðîá³òí., ðîñ., 20.09.1933, ñòàðå÷èé 
ì³îêàðäèò ç 
Ñóãàíü Ñòåïàí ²ëüêîâè÷, 66, íà 
óòðèì., óêð., 20.03.1933, ñòàð³ñòü
Ñóäîïëàòîâ ªâãåí³é 
Ïàíòåëåéìîíîâè÷, 63, ðîá³òí., 
óêð., 08.05.1933, ïëåâðèò
Ñóêåðíèê Ìèõàéëî Çàõàðîâè÷, 
31, ñëóæá., ºâð., 08.08.1932, 
çëîÿê³ñíå íîâîóòâîðåííÿ 
Ñóêóðåíêî Ãðèöüêî Ãðèãîðîâè÷, 
28, ðîá³òí., óêð., 09.04.1932, 
íåðîçá.
Ñóëèì Ìèõàéëî Ãðèãîðîâè÷, 55, 
ñëóæá., óêð., 28.03.1933, ì³îêàðäèò
Ñóìöîâ Ëåîí³ä Ãðèãîðîâè÷, 62, 
ñîöçàáåçïå÷., ðîñ., 24.05.1933, 
äåêîìïåíñîâàíèé ì³îêàðäèò
Ñóïðóí Ìèõàéëî Ïàíàñîâè÷, 
2, ðîá³òí., óêð., 27.11.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Ñóïðóí Îëåêñà Ïðîêîïîâè÷, 
3 ì., ðîá³òí., óêð., 08.07.1932, 
íåâ³äîìà
Ñóïðóí Ïåòðî Äìèòðîâè÷, 1, 
ðîá³òí., óêð., 24.06.1932, ê³ð

Ñóïðóíåíêî Ñòåïàíèäà 
Âàñèë³âíà, 85, ðîá³òí., óêð., 
01.02.1933, çàãàëüíà ñëàáê³ñòü
Ñóðàêîâ Êðàñíîñëàâ 
Ïèëèïîâè÷, 7 ì., ðîá³òí., ðîñ., 
10.03.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñóðîâöåâ Ãåðàñèì Ïàíàñîâè÷, 
57, ðîá³òí., ðîñ., 23.09.1932, ðàê 
øëóíêà
Ñóñëîâ Êîñòÿ Âàñèëüîâè÷, 
4, ðîá³òí., ðîñ., 01.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñóòóãà Ãðèöüêî ªâìåíîâè÷, 25, 
ðîá³òí., óêð., 19.10.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ñóõàíîâ Îëåêñàíäð 
Ìèêîëàéîâè÷, 50, ðîá³òí., ðîñ., 
12.09.1933, íåâ³äîìà
Ñóõàíîâà Âàðâàðà Îíèñ³¿âíà, 67, 
ðîá³òí., óêð., 02.10.1933, ñëàáê³ñòü 
ñåðöÿ-ïåëàãðà
Ñóõåíêî Â³êòîð 
Âîëîäèìèðîâè÷, 30, â’ÿçåíü, 
óêð., 13.06.1933, åíòåðîêîë³ò
Ñóõåíêî Ôåä³ð Ãðèãîðîâè÷, íå 
âêàç., ðîá³òí., óêð., 20.07.1933, íå 
âêàç.
Ñóõ³í Îëåêñà ßêîâè÷, 3, íå âêàç., 
óêð., 27.02.1932, ê³ð
Ñóõîâà Ìàð³ÿ íå âêàç., 3, 
íå âêàç., íå âêàç., 09.07.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ñóõîäîëîâ Þð³é Àíäð³éîâè÷, 
5, ñëóæá., óêð., 09.09.1933, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Ñóõîðóê Ïàâëî Ïàâëîâè÷, 61, 
ñëóæá., óêð., 06.06.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Ñóõîðóêîâ Ñòåïàí 
Ìèòðîôàíîâè÷, 23, â’ÿçåíü, óêð., 
11.06.1933, åíòåðîêîë³ò
Ñóøèöüêà Ïåëàãåÿ Ïàâë³âíà, 
60, íå âêàç., óêð., 06.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñóøêî Àííà Ôåäîð³âíà, 
12, ðîá³òí., óêð., 27.04.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Ñóøêî ²âàí Ìàêñèìîâè÷, 18, 
ó÷åíü, óêð., 25.10.1932, çàíåïàä 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ñóøêî Ìèêîëà íå âêàç., 8 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 26.04.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ñóøêî Îëåêñàíäðà 
Îëåêñàíäð³âíà, 5 ì., ðîá³òí., 
óêð., 16.04.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Ñóøêîâà Ëþáîâ Òðîõèì³âíà, 1, 
ðîá³òí., óêð., 26.08.1932, ãîñòðå 
øëóíêîâî-êèøêîâå çàïàëåííÿ
Ñóøêîâà Ïð³ñüêà Êîñò³âíà, 
6, ðîá³òí., óêð., 06.01.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
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Ñóùåíêî Òèõîí Âàñèëüîâè÷, 57, 
ðîá³òí., óêð., 14.08.1933, ïåëàãðà
Ñøåíáðåíåð(?) Ïèëèï 
Ãåíð³õîâè÷, 58, ðîá³òí., í³ì., 
24.06.1933, çàíåïàä ñåðöåâî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ ÷åðåç 
Ñèï³í Âàñèëü Êàðïîâè÷, 
34, ðîá³òí., óêð., 23.12.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ñèðîâàòêà Ãðèãîð³é ²âàíîâè÷, 
2, ðîá³òí., óêð., 08.08.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ñèèñèé ²ãíàò Òèìîô³éîâè÷, 45, 
ðîá³òí., á³ëîð., 25.04.1933, òèô
Ñüîì³êîâ Ãàâðèëî íå âêàç., 1, 
íå âêàç., íå âêàç., 14.06.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Ñüîìè÷ ²ëüêî Íèêèôîðîâè÷, 
26, êóñòàð, óêð., 23.04.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ñüîì÷åíêî Þë³é íå âêàç., 
1 ì., ðîá³òí., óêð., 19.04.1933, 
çàïàëåííÿ øëóíêà
Ñüîðà Ç³íà¿äà Ôåäîð³âíà, 
3 ì., ðîá³òí., óêð., 07.01.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Òàáà÷êîâà Ìàð³ÿ íå âêàç., 3 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 26.04.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Òàáà÷íà Àííà Íèêèôîð³âíà, 71, 
ïåíñ³îí., óêð., 12.09.1933, çàíåïàä 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Òàáóë³íñüêèé Ì³õåé Ïèëèïîâè÷, 
32, ðîá³òí., óêð., 10.09.1932, 
âèðàçêà øëóíêà
Òàáóðÿíñüêà Îëåíà Ïåòð³âíà, 
3 ì., ðîá³òí., óêð., 18.06.1932, 
ïðîíîñ
Òàáóðÿíñüêèé Áîðèñ íå âêàç., 4, 
íå âêàç., íå âêàç., 16.07.1933, ê³ð
Òàâðîâñüêà Ìàð³ÿ Àáðàì³âíà, 
85, ñëóæá., ºâð., 01.12.1932, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Òàâðîâñüêèé Ãåðø ßíêåëüîâè÷, 
70, ðîá³òí., ºâð., 31.05.1932, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Òàãàí Òàì³ëà Ãðèãîð³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 27.06.1932, 
çàïàëåííÿ øëóíêà ³ êèøîê
Òàãàíîâà Òåòÿíà Îìåëÿí³âíà, 
40, ðîá³òí., ðîñ., 23.11.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Òàêîâåíêî Ñåðã³é Âàñèëüîâè÷, 
22, íå âêàç., óêð., 15.08.1933, êîë³ò
Òàìáîâà Îëåíà íå âêàç., 2 òèæ., 
íå âêàç., íå âêàç., 15.06.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Òàíàñîâ Ãðèãîð³é ²âàíîâè÷, 30, 
â’ÿçåíü, óêð., 02.06.1933, çàíåïàä 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Òàíèëèí Æîðæ Àíäð³éîâè÷, 
11 ì., ðîá³òí., óêð., 06.09.1933, 
ãåìîðî¿äàëüíèé êîë³ò

Òàíöóðà ªëèçàâåòà íå âêàç., 1, 
ðîá³òí., ðîñ., 15.06.1933, ê³ð
Òàíöþðà Ãðèãîð³é 
Òèìîô³éîâè÷,19, ðîá³òí., óêð., 
02.10.1932, ÷åðåâíèé òèô
Òàíöþðà Ìèêîëà ßêîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 21.08.1932, 
åíòåðîêîë³ò
Òàí÷óê Ë³ä³ÿ Òèìîô³¿âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 03.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òàðàáàí Ðîìàí Ôåäîðîâè÷, 
66, ðîá³òí., óêð., 18.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Òàðàâ-Âèíîêóðîâ Àíàòîë³é 
Âîëîäèìèðîâè÷, 4, íå âêàç., 
ðîñ., 27.03.1932, äèôòåð³ÿ, 
ñêàðëàòèíà
Òàðàêàíîâ Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 
10 ì., ðîá³òí., ðîñ., 10.03.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Òàðàëåøêî Ìèêîëà Ãåîðã³éîâè÷, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 14.11.1933, ãîñòðå 
çàïàëåííÿ êèøîê
Òàðàí Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 09.09.1932, 
çàõâîðþâàííÿ êèøå÷íèêà
Òàðàí Ãðèöüêî ²âàíîâè÷, 
50, â’ÿçåíü, óêð., 28.06.1933, 
ì³îêàðäèò ³ åíòåðîêîë³ò
Òàðàí Ëàçàð ²âàíîâè÷, 45, 
ðîá³òí., óêð., 11.12.1933, ïåðåëîì 
÷åðåïà
Òàðàí Íàòàëêà Òðèôîí³âíà, 
18, ðîá³òí., óêð., 21.09.1932, 
çàõâîðþâàííÿ ñóãëîá³â
Òàðàí Í³íà Âàñèë³âíà, 3, íå 
âêàç., óêð., 04.03.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Òàðàí Í³íà Ìèêîëà¿âíà, 
3, ðîá³òí., óêð., 07.06.1933, 
ñêàðëàòèíà
Òàðàí Îëåêñàíäðà íå âêàç., 
7 ì., íå âêàç., óêð., 14.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òàðàí Ïàâëî Ëàçàðîâè÷, 22, 
ðîá³òí., óêð., 23.12.1933, òèô
Òàðàí Òàìàðà Îëåêñàíäð³âíà, 1, 
ðîá³òí., óêð., 07.06.1933, ê³ð
Òàðàí Òèíà Òèìîô³¿âíà, 1, 
ðîá³òí., óêð., 18.03.1933, ê³ð
Òàðàí Ôåäîò Ôåäîòîâè÷, 44, 
â’ÿçåíü, íå âêàç., 01.06.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Òàðàíåíêî ßêèëèíà Ôîò³¿âíà, 
54, íà óòðèì., óêð., 08.05.1933, 
çàíåïàä ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Òàðàíåíêî Îëåíà Ôåäîð³âíà, 
14, ðîá³òí., óêð., 03.10.1933, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Òàðàíåíêî ²âàí íå âêàç., 23, 
íå âêàç., íå âêàç., 27.10.1933, 
âèñèïíèé òèô

Òàðàíåíêî Ôåäîðà Ìèðîí³âíà, 
27, íà óòðèì., óêð., 28.07.1932, 
ïîâ³ñèëàñÿ (ñàìîãóáñòâî)
Òàðàíåíêî ßâäîõà ßê³âíà, 21, 
ðîá³òí., óêð., 15.11.1932, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Òàðàíîâ Ìèõàéëî Âàñèëüîâè÷, 
73, ðîá³òí., óêð., 18.12.1933, 
ïíåâìîí³ÿ, ïåðåëîì ë³âîãî ñòåãíà
Òàðàíîâ Ñåìåí ²âàíîâè÷, 50, 
ðîá³òí., óêð., 21.05.1933, óäàð 
ãîëîâè, êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Òàðàíîâà Âàëåíòèíà 
Ìèêîëà¿âíà, 1, ðîá³òí., óêð., 
27.11.1933, ê³ð
Òàðàíóë Îíèê³é Ãðèãîðîâè÷, 
73, íà óòðèì., óêð., 24.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Òàðàñåíêî Ãàëèíà 
Îëåêñàíäð³âíà, 1, ñëóæá., óêð., 
18.08.1933, íå âêàç.
Òàðàñåíêî Ãðèöüêî Äàíèëîâè÷, 
38, ðîá³òí., óêð., 08.03.1933, 
ì³îêàðäèò
Òàðàñåíêî Äìèòðî Àíäð³éîâè÷, 
28, ðîá³òí., óêð., 09.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òàðàñåíêî Íàä³ÿ Ãàâðèë³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 14.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òàðàñîâ Àëüáèíà íå âêàç., 3, 
íå âêàç., íå âêàç., 21.07.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òàðàñþê Âàëåíòèíà ²âàí³âíà, 
6 ì., ñëóæá., óêð., 26.12.1931, 
íàáðÿê ëåãåí³â
Òàðàñþê Í³íà ²âàí³âíà, 2, íå 
âêàç., óêð., 29.02.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Òàðàñþê Þð³é Êîñòÿíòèíîâè÷, 
11 ì., ðîá³òí., óêð., 23.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òàðàòóõèíà Í³íà Âàñèë³âíà, 4, 
ðîá³òí., ðîñ., 20.06.1932, ìåí³íã³ò
Òàðèíîâ Îëåêñ³é Îìåëüêîâè÷, 
57, ðîá³òí., ðîñ., 27.05.1933, 
âèñèïíèé òèô
Òàðíîâñüêèé Àíàòîë³é ßêîâè÷, 
7 ì., ðîá³òí., óêð., 18.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òàðòàêîâñüêà Ñàðà Îâñ³¿âíà, 
77, íà óòðèì., ºâð., 26.07.1932, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Òàðóáàðîâà Îëåêñàíäðà 
Ôåäîð³âíà, 65, íà óòðèì., óêð., 
01.07.1932, ñòàð³ñòü
Òàòàðåíêî Ïåòðî Âàñèëüîâè÷, 
61, ðîá³òí., ðîñ., 26.01.1933, 
êðóïîçíå çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òàòàðèíöåâ Âîëîäèìèð 
Àíòîíîâè÷, 2, ðîá³òí., óêð., 
28.01.1933, êðóïîçíå çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
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Òàòàðèíöåâ Ìèõàéëî ßêîâè÷, 
32, ðîá³òí., óêð., 19.02.1933, 
òóáåðêóëüîç
Òàòàðê³í Äìèòðî ²âàíîâè÷, 
50, ðîá³òí., óêð., 16.10.1932, 
ôëåãìîíà
Òàòàðêî ²ííà Àìâðîñ³¿âíà, 
44, ðîá³òí., óêð., 23.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òàòàðêî Ìàð³ÿ Êàëèí³âíà,  
45, ðîá³òí., óêð., 23.04.1933,  
òèô
Òàòàðêî Ìèõàéëî ²âàíîâè÷, 23, 
â³éñüêîâîñëóæá., óêð., 09.12.1932, 
ïåðèòîí³ò
Òàöåâ Âîëîäèìèð Òèìîô³éîâè÷, 
8 ì., ðîá³òí., óêð., 16.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òàö³é ²âàí Ñåìåíîâè÷, 38, 
ðîá³òí., óêð., 29.11.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Òâåðäîâà Ìàð³ÿ Ãðèãîð³âíà, 
80, ðîá³òí., óêð., 31.03.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Òâåðäîâñüêà Ñåðàôèìà 
Îëåêñ³¿âíà, 61, íà óòðèì., ðîñ., 
18.09.1933, ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Òâåðäîõë³á Äàð’ÿ 
Êîñòÿíòèí³âíà, 62, ðîá³òí., óêð., 
17.12.1933, ïîðîê ñåðöÿ
Òâåðüº Àáðàì Àáðàìîâè÷, 
33, íà óòðèì., ºâð., 29.03.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Òåâåëü Æîðñ ßêîâè÷, 1, ðîá³òí., 
åñòîí., 11.09.1933, ê³ð
Òåâåðîâñüêà ªâà Ìîíóñ³âíà, 77, 
ñëóæá., ºâð., 10.03.1933, óðåì³ÿ, 
ïàðàë³÷
Òåâñ Äìèòðî ²ñàêîâè÷, 5 ì., 
êîëãîñïí., í³ì., 14.01.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òåëåâíà Êàòåðèíà Ôîê³âíà, 
2, ðîá³òí., óêð., 28.11.1932, 
øëóíêîâî-êèøêîâå 
çàõâîðþâàííÿ
Òåëåâíèé Îëåêñàíäð 
Îëåêñàíäðîâè÷, 6, ðîá³òí., óêð., 
17.03.1932, òóáåðêóëüîç
Òåëåâíèé ²ãîð Àðñåí³éîâè÷, 2, 
ðîá³òí., óêð., 27.03.1933, õðîí³÷íå 
çàïàëåííÿ
Òåëåæèíñüêà ßâäîõà 
Ìèõàéë³âíà, 78, ñëóæá., óêð., 
04.11.1933, ì³îêàðäèò
Òåëåøåâñüêèé Àíàòîë³é 
Áåðíàòîâè÷, 5, ðîá³òí., ðîñ., 
13.09.1932, äèôòåð³ÿ
Òåëè÷êî Ïðîêîï³é Ïåòðîâè÷, 
25, ðîá³òí., óêð., 22.07.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Òåëÿòíèé Àíäð³é Ôåäîòîâè÷, 44, 
â’ÿçåíü, óêð., 23.07.1933, çàíåïàä 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³

Òåëÿòíèêîâ Êèðèëî ²âàíîâè÷, 
47, ðîá³òí., óêð., 14.05.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Òåìíîõóä Âàñèëü Âàñèëüîâè÷, 
1, â³éñüêîâîñëóæá., óêð., 
17.04.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òåíåâà(?) Âàëåíòèíà 
Îëåêñàíäð³âíà, 5, ðîá³òí., ðîñ., 
09.07.1933, êîêëþø, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Òåíåòà Ñòåïàí Ëüâîâè÷, 75, íà 
óòðèì., óêð., 11.06.1933, öóêðîâèé 
ä³àáåò, ðàê øëóíêà
Òåïëåíêî Ìèõàéëî Ìèõàéëîâè÷, 
11 ì., ðîá³òí., óêð., 04.07.1932, 
êàòàð êèøîê
Òåïëèöüêèé Ñåìåí Íàóìîâè÷, 
1, ðîá³òí., ºâð., 06.07.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Òåðåñ Ñàâåë³é Õîìè÷, 60, ðîá³òí., 
óêð., 11.04.1933, ïîðîê ñåðöÿ
Òåðåõîâ Ãðèöüêî Âàñèëüîâè÷, 
2, ðîá³òí., ðîñ., 09.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òåðåõîâà Ë³ä³ÿ íå âêàç., 4 ì., 
ñèðîòà, íå âêàç., 15.01.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Òåðåõîâà Ìàð³ÿ Ðîä³îí³âíà, 66, 
íà óòðèì., óêð., 27.07.1932, ðàê 
øèéêè ìàòêè
Òåðåõîâà Ïàðàñêà Ðîìàí³âíà, 
64, íà óòðèì., óêð., 14.07.1932, ðàê 
øëóíêà
Òåðåùåíêî Àíàòîë³é 
Âàñèëüîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
30.11.1932, êîë³ò
Òåðåùåíêî Âàëåíòèí íå 
âêàç., 10 ì., íå âêàç., íå âêàç., 
24.03.1933, êàòàð êèøîê
Òåðåùåíêî Âîëîäèìèð 
Âàñèëüîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
11.08.1932, çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Òåðåùåíêî Ãðèöüêî Þõèìîâè÷, 
24, ðîá³òí., óêð., 05.06.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Òåðåùåíêî Ìèõàéëî Ñàâè÷, 
37, ðîá³òí., íå âêàç., 16.06.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Òåðåùåíêî Àíàòîë³é 
Ôåäîðîâè÷, 13 äí., ðîá³òí., óêð., 
28.07.1933, æèòòºâà ñëàáê³ñòü
Òåðìèê Àíàòîë³é Ãðèãîðîâè÷, 3, 
ðîá³òí., óêð., 28.01.1933, æèòòºâà 
ñëàáê³ñòü
Òåðíîâåöü Âàñèëü Êàëèíîâè÷, 
37, â’ÿçåíü, óêð., 23.07.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Òåðíîâèé Âàñèëü Ìèêîëàéîâè÷, 
27, ðîá³òí., óêð., 24.01.1933, 
ãîñòðà êðîâîòå÷à
Òåðíîâñüêèé Ïåòðî Âàñèëüîâè÷, 
43, â’ÿçåíü, óêð., 07.06.1933, 
ãîñòðèé åíòåðîêîë³ò

Òåðíîâñüêà Ç³íà¿äà Ãðèãîð³âíà, 
3 ì., ðîá³òí., óêð., 04.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òåðñüêèé Íèêîäèì Ïèëèïîâè÷, 
63, ñëóæá., ðîñ., 26.07.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Òåðòè÷íà Àíòîí³íà ßêèì³âíà, 
1, ñëóæá., óêð., 12.03.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òåðòèøíèé Âîëîäèìèð 
Îìåëüêîâè÷, 6 ì., ðîá³òí., óêð., 
17.05.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òåñëåíêî Âàëåíòèíà Ôåäîò³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 29.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òåñëåíêî Âàñèëèíà Þõèì³âíà, 
26, íà óòðèì., óêð., 05.05.1933, 
ãðèï
Òåñëåíêî Îëåíà Ñîôðîí³âíà, 
58, ñëóæá., óêð., 01.06.1933, 
õâîðîáà øëóíêà
Òåñëåíêî Ëþáîâ Àâðàì³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 03.08.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Òåñëåíêî Ïàâëî 
Îëåêñàíäðîâè÷, 7, íå âêàç., óêð., 
03.02.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òåñëåíêî Òàìàðà Ïèëèï³âíà, 
11 ì., ðîá³òí., óêð., 29.01.1932, 
ãîñòðèé ðîçëàä òðàâëåííÿ
Òåñëÿ Ìàðôà Àíäð³ÿí³âíà, 70, 
äîìîãîñï., óêð., 09.02.1932, ðàê 
ïå÷³íêè
Òåòåëüáàóì Øìóëü Ãàðøîâè÷, 
60, íå âêàç., ºâð., 01.10.1932, 
ì³îêàðäèò ñåðöÿ
Òåøå÷êî Ëåñÿ íå âêàç., 1 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 30.12.1932, 
âèñíàæåííÿ
Òåþëü Ìàðê ßêîâè÷, 1, ðîá³òí., 
åñòîí., 11.09.1933, íå âêàç.
Òèëåíêî Îëåêñàíäð 
Õàðëàìï³éîâè÷, 47, ñåëÿíèí, 
óêð., 03.09.1933, çàãàëüíå 
âèñíàæåííÿ
Òèëèê Âàñèëü Ñèäîðîâè÷, 10, 
ðîá³òí., óêð., 19.08.1933, íåâ³äîìà
Òèìîôººâà Þë³ÿ Àíäð³¿âíà, 37, 
íå âêàç., óêð., 08.02.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Òèìîôººíêî Âàëåíòèíà 
Ìèêîëà¿âíà, 3, íå âêàç., ðîñ., 
08.02.1932, òóáåðêóëüîç
Òèìîøåíêî Îëåêñàíäð 
Ìèõàéëîâè÷, 3, ðîá³òí., óêð., 
26.09.1933, çàïàëåííÿ íèðîê
Òèìîøåíêî Àôàíàñ³é 
ªôèìîâè÷, 58, ðîá³òí., óêð., 
11.06.1933, ïîðîê ñåðöÿ, êàòàð 
ëåãåí³â
Òèìîøåíêî Çîÿ Îìåëÿí³âíà, 
2, ðîá³òí., óêð., 16.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
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Òèìîøåíêî Ìèêèòà Îñ., 47, 
ðîá³òí., óêð., 10.06.1932, á³ëà 
ãàðÿ÷êà
Òèìîøåíêî Ïàâëî 
Ïàðôåíò³éîâè÷, 47, â’ÿçåíü, óêð., 
16.03.1933, âèñíàæåííÿ
Òèìîøê³í Ìèêîëà Ãàâðèëîâè÷, 
2, ðîá³òí., óêð., 29.01.1933, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Òèì÷åíêî Ãàííà Àíòîí³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 15.10.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òèì÷åíêî Éîñèï Ìèõàéëîâè÷, 
5, ðîá³òí., óêð., 27.07.1932, 
òóáåðêóëüîç
Òèì÷åíêî Ìàð³ÿ Ôåäîð³âíà, 52, 
â’ÿçåíü, óêð., 04.04.1933, ñåðöåâà 
íåäîñòàòí³ñòü
Òèì÷åíêî Îëåêñ³é Ïàâëîâè÷, 54, 
ðîá³òí., óêð., 12.03.1932, íå âêàç.
Òèì÷èíñüêà Ìàð³ÿ Ãðèãîð³âíà, 
69, íå âêàç., óêð., 19.04.1933, òèô
Òèðèíãåëüñîí Ëàéíå ²ñàê³âíà, 
5, íå âêàç., åñòîí., 11.02.1932, 
òóáåðêóëüîç
Òèðîí Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 
22, ðîá³òí., óêð., 02.07.1932, 
òóáåðêóëüîç ãîðòàí³
Òèðïîâà Íàòà íå âêàç., 8 ì., íå 
âêàç., íå âêàç., 16.05.1933, êàòàð 
êèøîê
Òèðñà Àðñåí ²âàíîâè÷, 40, 
íå âêàç., íå âêàç., 14.07.1933, 
ì³îêàðäèò
Òèðõîâà Êàòåðèíà Äìèòð³âíà, 
50, ñëóæá., ðîñ., 02.09.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Òèññåí Àáðàì Àáðàìîâè÷, 5, íå 
âêàç., í³ì., 27.01.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Òèññåí Ãåðãàðä ßêîâè÷, 78, 
ïåíñ³îí., í³ì., 19.02.1932, ñòàð³ñòü
Òèññåí ²âàí Àáðàìîâè÷, 2, íå 
âêàç., í³ì., 31.01.1932, êðóï
Òèññåí Ïåòåð Ïåòð., 3, ðîá³òí., 
í³ì., 09.03.1932, çàïàëåííÿ ì³çê³â
Òèòàðåíêî Âàñèëü Âàñèëüîâè÷, 
18, ðîá³òí., óêð., 12.05.1933, 
âèñèïíèé òèô
Òèòîâ ²ëüêî Âàñèëüîâè÷, 17, 
ó÷åíü, óêð., 18.12.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Òèòîâà Àííà Êàë³ñòðàò³âíà, 2, íå 
âêàç., ðîñ., 05.02.1933, äèòÿ÷èé 
ïîë³îì³ºë³ò
Òèõà Ôåäîñ³ÿ íå âêàç., 30, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 30.07.1933, 
ì³îêàðäèò
Òèõîíîâ Ìèêîëà Ïàâëîâè÷, 
7, ðîá³òí., óêð., 16.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òèõîíîâ Âàëåíòèí íå âêàç., 7 ì., 
ðîá³òí., óêð., 16.02.1933, ïðîíîñ

Òèõîíîâà Ãàëèíà 
Âîëîäèìèð³âíà, 2, ðîá³òí., óêð., 
27.01.1933, ê³ð
Òèõîíîâà Íþðà íå âêàç., 2, 
íå âêàç., íå âêàç., 18.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òèõîíîâñüêà Ãàííà Ìàêàð³âíà, 
18, ðîá³òí., óêð., 01.08.1932, 
òóáåðêóëüîç
Òèõîíîâñüêèé Ìàêàð 
Ìîéñåéîâè÷, 48, íå âêàç., óêð., 
09.07.1932, òóáåðêóëüîç
Òèõðåâ Àáðàì Àáðàìîâè÷, 
29, ñëóæá., í³ì., 28.03.1932, 
òóáåðêóëüîç
Òèøàê³í Ìèêîëà ßêîâè÷, 40, â’ÿçåíü, 
óêð., 20.01.1933, ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Òèøêåâè÷ Îìåëüêî ²âàíîâè÷, 
62, ðîá³òí., óêð., 27.07.1933, 
ïåðåðîäæåííÿ ì'ÿç³â ñåðöÿ 
Òèøêîâåöü ²ãîð Êèðèëîâè÷, 2, 
ñëóæá., óêð., 01.08.1933, ÷åðåâíèé 
òèô
Òèùåíêî Àíàòîë³é 
Íèêèôîðîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
20.09.1933, çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Òèùåíêî Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷, 
9 ì., ðîá³òí., óêð., 13.07.1932, 
äèñïåïñ³ÿ
Òèùåíêî ²âàí Ïåòðîâè÷, 61, 
ðîá³òí., óêð., 31.03.1933, íå âêàç.
Òèùåíêî Êîñòÿíòèí íå âêàç., 2 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 13.09.1933, àòðîô³ÿ
Òèùåíêî Ìèêîëà Îëåêñ³éîâè÷, 
10, äí., ðîá³òí., óêð., 16.07.1932, 
ïåðåä÷àñíî íàðîäæåíèé
Òèùåíêî Ïàâëî Ìàðòèíîâè÷, 
60, ðîá³òí., óêð., 03.07.1933, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Òèùåíêî Ðà¿ñà ²âàí³âíà, 10, 
äí., ðîá³òí., óêð., 29.11.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Òèùóê Ãàííà Ëàð³îí³âíà, 
2, ðîá³òí., óêð., 21.08.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ò³ë³íà Ïåëàãåÿ Ìàðê³âíà, 22, 
íà óòðèì., ºâð., 23.03.1933, 
òóáåðêóëüîç
Òèìîôººâ Âîëîäèìèð 
Ìèêîëàéîâè÷, 1, íå âêàç., ðîñ., 
16.04.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òèìîôººâà íå âêàç. íå âêàç., 
íå âêàç., ðîá³òí., ðîñ., 21.07.1932, 
ìåðòâîíàðîäæåíèé
Òèìîôººâà Ïàðàñêà ßê³âíà, 
71, íà óòðèì., ðîñ., 09.08.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Òèìîôººâà Ôåäîñêà ßê³âíà, 
74, íà óòðèì., ðîñ., 24.10.1932, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Òèìîøåíêî Éîñèï Ëóêè÷, 
24, ñåëÿíèí, óêð., 28.08.1933, 
âèñíàæåííÿ

Òèìîøåíêî Îëüãà Êëàâä³¿âíà, 
12, ðîá³òí., ðîñ., 28.10.1933, 
ïåðåëîì òàçîâî¿ ê³ñòêè
Òèì÷åíêî Âàñèëü Àíòîíîâè÷, 
52, ðîá³òí., óêð., 03.02.1933, 
òóáåðêóëüîç
Òèì÷åíêî Ïîðôèð³é 
Ïðîõîðîâè÷, 49, ðîá³òí., óêð., 
23.10.1932, äåêîìïðåñ³éíèé 
ì³îêàðäèò
Òèì÷åíêî Øóðà íå âêàç., 8 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 20.10.1932, 
âèñíàæåííÿ
Ò³íÿêîâ Îëåêñàíäð Âàñèëüîâè÷, 
65, ðîá³òí., óêð., 14.12.1932, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Òèñëèöüêà Â³ðà Ïàâë³âíà, 
10, ðîá³òí., óêð., 17.11.1933, 
çàïàëåííÿ êèøîê òà î÷åðåâèíè
Òèòîâ ²âàí Ñåìåíîâè÷, 7, ðîá³òí., 
ðîñ., 28.10.1933, çàïàëåííÿ íèðîê
Òèùåíêî Áîðèñ ²âàíîâè÷, 10, 
ñëóæá., óêð., 03.03.1933, òèô
Òèùåíêî Ãàííà ßê³âíà, 24, 
ðîá³òí., óêð., 05.06.1932, êîë³ò
Òèùåíêî ²âàí Êëèìîâè÷, 
50, â’ÿçåíü, óêð., 28.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â, ñêëåðîç ñåðöÿ
Òèùåíêî Þõèì Àðõèïîâè÷, 22, 
áåçïðèòóëüí., óêð., 25.03.1933, 
ì³îêàðäèò
Òêàëåíêî Ãàííà Ìèêèò³âíà, 
20, íà óòðèì., óêð., 12.05.1933, 
ïëåâðèò
Òêàëè÷ Ìèêîëà Àíäð³éîâè÷, 
2, ðîá³òí., óêð., 20.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â, ê³ð
Òêàëè÷ Íîòà Ôåäîð³âíà, 9 ì., 
ðîá³òí., óêð., 06.08.1932, ïðîíîñ
Òêàëè÷ Âàñèëèíà ²âàí³âíà, 
66, ðîá³òí., óêð., 14.08.1933, 
äåêîìïðåñ³éíèé êàðä³îñêëåðîç
Òêà÷ Âàñèëü Ìàêñèìîâè÷, 
32, ðîá³òí., óêð., 15.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òêà÷ Âåêëà Êèðèë³âíà, 38, íà 
óòðèì., óêð., 29.07.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Òêà÷ Êëèì Âàñèëüîâè÷, íå âêàç., 
â’ÿçåíü, óêð., 19.01.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ ç íàáðÿêàìè í³ã
Òêà÷ Ëóêåð³ÿ Ïåòð³âíà, 56, íà 
óòðèì., óêð., 29.10.1933, âèðàçêà 
øëóíêà
Òêà÷ Ðà¿ñà Ëóê³âíà, 1 ì., ðîá³òí., 
óêð., 13.06.1933, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Òêà÷ Ñòåïàí Þõèìîâè÷, 
66, â’ÿçåíü, óêð., 10.01.1933, 
àðòåð³îñêëåðîç, äåêîìïåíñàö³ÿ 
Òêà÷ ×àéêà Ñåìåí³âíà, 69, 
ðîá³òí., óêð., 26.08.1933, 
äåêîìïðåñ³éíèé ì³îêàðäèò



270

Òêà÷åâ Îëåêñàíäð Ìàêñèìîâè÷, 
30, íà óòðèì., óêð., 19.09.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òêà÷åíêî ßêèì Ìèêèòîâè÷, 75, 
íà óòðèì., óêð., 23.08.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Òêà÷åíêî Îëåêñàíäðà 
Òðîõèì³âíà, 21, íà óòðèì., óêð., 
03.06.1933, çàð³çàíà ïîòÿãîì
Òêà÷åíêî Îëåêñ³é ²âàíîâè÷, 45, 
ðîá³òí., óêð., 18.04.1933, çàíåïàä 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Òêà÷åíêî Àíäð³é ²âàíîâè÷, 28, 
ñåëÿíèí, â’ÿçåíü, óêð., 19.08.1933, 
âèñíàæåííÿ
Òêà÷åíêî Àíäð³é íå âêàç., 2 òèæ., 
íå âêàç., íå âêàç., 03.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Òêà÷åíêî Âàñèëü Âàñèëüîâè÷, 
22, ðîá³òí., óêð., 28.06.1932, 
âîãíåïàëüíå ïîðàíåííÿ ìîçêó 
Òêà÷åíêî Âàñèëü Âàñèëüîâè÷, 
39, ðîá³òí., ðîñ., 18.08.1932, 
ãí³éíå çàïàëåííÿ ë³ìôàòè÷íèõ 
çàëîç
Òêà÷åíêî Âàñèëü Ìàêñèìîâè÷, 
5 ì., ðîá³òí., óêð., 15.09.1932, 
åíòåðèò
Òêà÷åíêî Â³ðà Éîñèï³âíà, 1, 
ðîá³òí., óêð., 26.01.1933, êîêëþø
Òêà÷åíêî Â³êòîð Ñàâåë³éîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 18.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òêà÷åíêî Ãðèöüêî Ñåìåíîâè÷, 
32, íå âêàç., íå âêàç., 21.06.1933, 
âèðàçêà øëóíêà
Òêà÷åíêî ²âàí Àíòîíîâè÷, 
6, ðîá³òí., óêð., 28.04.1932, 
òóáåðêóëüîç
Òêà÷åíêî ²âàí Âàñèëüîâè÷, 
31, ðîá³òí., óêð., 26.08.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Òêà÷åíêî ²âàí íå âêàç., 18, 
íå âêàç., íå âêàç., 08.09.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Òêà÷åíêî ²âàí Ñåìåíîâè÷, 42, 
ðîá³òí., óêð., 19.01.1933, âèðàçêà 
øëóíêà
Òêà÷åíêî ²âàí Ôåäîðîâè÷, 
39, ðîá³òí., óêð., 06.08.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Òêà÷åíêî Êàòåðèíà ßê³âíà, 
2, ðîá³òí., óêð., 01.03.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òêà÷åíêî Êîñòÿíòèí íå âêàç., 
5, ñëóæá., óêð., 28.08.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Òêà÷åíêî Ë³ä³ÿ Ç³íîâ³¿âíà, 
4 ì., ðîá³òí., ðîñ., 18.04.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Òêà÷åíêî Ìàð³ÿ íå âêàç., 5, 
íå âêàç., íå âêàç., 18.03.1933, 
âèñíàæåííÿ

Òêà÷åíêî Í³íà Ñàâåë³¿âíà, 2, 
â³éñüêîâîñëóæá., óêð., 03.12.1932, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Òêà÷åíêî Îëåêñàíäðà 
Ìàðòèí³âíà, 56, ðîá³òí., óêð., 
14.09.1933, çàãàëüíèé íàáðÿê
Òêà÷åíêî Ðà¿ñà Ñåìåí³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 27.08.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Òêà÷åíêî Ñåðã³é íå âêàç., 1, 
íå âêàç., íå âêàç., 19.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Òêà÷åíêî Òàìàðà Éîñèô³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 25.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òêà÷åíêî Òðîõèì Óëÿíîâè÷, 
34, îäíîîñ³áí., óêð., 24.07.1932, 
âòîïèâñÿ
Òêà÷åíêî Àôàíàñ³é Àíäð³éîâè÷, 
22, ðîá³òí., óêð., 08.06.1932, 
âòîïèâñÿ
Òêà÷óê Àííà Îëåêñ³¿âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 28.06.1933, 
íåâ³äîìà
Òêà÷óê Âàëåð’ÿí ªâñòàô³éîâè÷, 
7, ðîá³òí., óêð., 23.10.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Òêà÷óê Â³êòîð Àíäð³éîâè÷, 8 ì., 
ðîá³òí., óêð., 10.07.1932, êðèâàâèé 
ïðîíîñ
Òêà÷óê Éîñèï ²âàíîâè÷, 35, 
â’ÿçåíü, óêð., 07.08.1932, 
ì³îêàðäèò
Òêà÷óê Ë³ä³ÿ Àíäð³¿âíà, 2, ðîá³òí., 
óêð., 18.07.1932, çàïàëåííÿ 
êèøå÷íèêà
Òêà÷óê Õàðèòîí Äåíèñîâè÷, 34, 
â’ÿçåíü, óêð., 01.07.1933, ãîñòðèé 
åíòåðîêîë³ò
Òêà÷åíêî Ìîòðîíà Éîñèô³âíà, 
33, ðîá³òí., óêð., 11.09.1933, 
÷åðåâíèé òèô
Òêà÷åíêî Ïàðàñêîâ³ÿ ²ãíàò³¿âíà, 
75, íà óòðèì., óêð., 09.09.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Òîáîë³í Âàñèëü ²âàíîâè÷, 30, 
ðîá³òí., ðîñ., 24.01.1933, êðóïîçíå 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òîâáîç Êîñòÿ Ñâèðèäîâè÷, 
41, ðîá³òí., óêð., 08.08.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Òîâêà÷ Îëåêñàíäð Ïåòðîâè÷, 
19, ðîá³òí., óêð., 27.05.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Òîâñòîëÿê Ìàð³ÿ Äåì'ÿí³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 11.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òîâñòîëÿê Ìèõàéëî 
Ïàíòåë³éîâè÷, 3, ðîá³òí., óêð., 
15.03.1933, çàïàëåííÿ íèðîê
Òîâ÷åíèê Â³ðà íå âêàç., 9, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 18.06.1933, 
âèñèïíèé òèô

Òîêàðºâ Ìèõàéëî Ãðèãîðîâè÷, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 21.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òîêàðºâ Îëåêñ³é Ïàíàñîâè÷, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 04.01.1933, 
ïíåâìîí³ÿ
Òîêàð Àíòîí³íà Ãðèãîð³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 27.07.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òîêìàêîâà Îëüãà Ïàíàñ³âíà, 55, 
ðîá³òí., ðîñ., 05.05.1933, ãîñòðå 
øëóíêîâî-êèøêîâå çàïàëåííÿ
Òîâñòîëÿê Äåì'ÿí ßêîâè÷, 
21, ðîá³òí., óêð., 04.01.1933, 
íåùàñíèé âèïàäîê íà 
âèðîáíèöòâ³
Òîëä³íà Àëëà Ïàâë³âíà, 3, 
ðîá³òí., óêð., 17.09.1933, ÷åðåâíèé 
òèô
Òîëìà÷îâ Âàñèëü Êóçüìè÷, 
32, â’ÿçåíü, ðîñ., 12.02.1933, 
òóáåðêóëüîç
Òîëî÷êî Àëëà Àíäð³¿âíà, 
1, ñòóäåíò, óêð., 18.12.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Òîëñòèé ßê³â Ôåäîðîâè÷, 
21, ðîá³òí., óêð., 20.11.1932, 
íåùàñíèé âèïàäîê
Òîëñò³êîâà Àíàñòàñ³ÿ 
Ñèäîð³âíà, 80, ðîá³òí., óêð., 
12.07.1932, ì³îêàðäèò
Òîëþïà Âîëîäèìèð 
Òèìîô³éîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
07.01.1933, äèôòåð³ÿ
Òîìà Ìàð³ÿ Ïåòð³âíà, 60, ðîá³òí., 
í³ì., 13.03.1933, ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Òîìà Ïàâëî Ôåäîðîâè÷, 
22, â’ÿçåíü, óêð., 03.07.1932, 
åíòåðîêîë³ò
Òîìà Ôåä³ð Ìèõàéëîâè÷, 
52, â’ÿçåíü, óêð., 13.07.1932, 
ì³îêàðäèò
Òîìàøåâñüêà Àííà Ôåîäîñ³¿âíà, 
5 ì., ñëóæá., óêð., 28.08.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òîìàøåâñüêèé Âëàäèñëàâ 
Ôðàíöåâè÷, 3, ðîá³òí., ïîë., 
28.05.1932, äèôòåð³ÿ 
Òîì³ë³í Ëåîí³ä Àíäð³éîâè÷, 
9 ì., íå âêàç., óêð., 23.01.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Òîì³ëüíà Ò³íà íå âêàç., 4 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 26.06.1933, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Òîìêîâà Ç³íà¿äà Ïàíòåë³¿âíà, 
3, ðîá³òí., óêð., 06.03.1933, 
íåâ³äîìà
Òîíäåðèñ Ïåòðî Ôåäîðîâè÷, 
33, â’ÿçåíü, óêð., 12.08.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Òîíêîíîã Ãðèãîð³é íå âêàç., 4, 
íå âêàç., íå âêàç., 02.04.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
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Òîíêîïðÿä÷åíêî Ìèòðîôàí 
Ëåîíò³éîâè÷, 46, ðîá³òí., óêð., 
01.05.1933, íåðîçá.
Òîíñüêèé ²âàí Ïåòðîâè÷, 39, 
ðîá³òí., óêð., 24.03.1933, çàíåïàä 
ñåðöÿ
Òîí÷èíà Àíàñòàñ³ÿ Àðêàä³¿âíà, 
32, ðîá³òí., óêð., 07.04.1933, 
ñëàáîóìñòâî
Òîïàð Áîðèñ Ôåäîðîâè÷, íå 
âêàç., ñëóæá., óêð., 26.06.1932, 
íåæèòòºçäàòí³ñòü
Òîïêî Âàëåíòèíà Ãðèãîð³âíà, 1, 
ðîá³òí., óêð., 13.06.1933, ê³ð
Òîïîëü ªâäîê³ÿ Ìàòâ³¿âíà, 37, 
ðîá³òí., óêð., 15.10.1933, ðàê 
ìàòêè
Òîï÷àºâ Îëåêñ³é Ôåäîðîâè÷, 27, 
ñëóæá., óêð., 20.11.1932, íå âêàç.
Òîï÷à Ç³íà¿äà ²ëüê³âíà, 2 ì., 
ðîá³òí., óêð., 26.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òîï÷³é Ãàííà Âîëîäèìèð³âíà, 
1 ì., ðîá³òí., óêð., 10.06.1932, 
øëóíêîâî-êèøêîâà ³íòîêñèêàö³ÿ
Òîï÷èëî Ñåðã³é Îìåëüêîâè÷, 
31, â’ÿçåíü, óêð., 22.02.1933, 
âèñíàæåííÿ
Òîðáà Êàòåðèíà Ôåäîð³âíà, 
60, íà óòðèì., óêð., 13.03.1933, 
âèñèïíèé òèô
Òîðá³í ²ñàê Áîðèñîâè÷, 1, ñëóæá., 
ºâð., 20.08.1933, ³íòîêñèêàö³ÿ
Òîðîï Íåñòîð Òàðàñîâè÷, 
65, ðîá³òí., óêð., 19.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òîðóêàñ³í ²âàí ²âàíîâè÷, 5 ì., 
â³éñüêîâîñëóæá., óêð., 22.03.1933, 
ãîñòðå øëóíêîâå çàïàëåííÿ
Òîðô’ÿí³ÿ Ãàííà íå âêàç., 6 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 24.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òîùåºâ Ìèõàéëî íå âêàç., 4, 
íå âêàç., íå âêàç., 13.06.1933, ê³ð, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òðàâ³í ²âàí íå âêàç., 2 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 06.07.1932, 
øëóíêîâå çàõâîðþâàííÿ
Òðàéòåëîâè÷ Õà¿ì Éîñèïîâè÷, 
55, ñëóæá., ºâð., 09.12.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Òðàíäîô³ëîâ Áîðèñ íå âêàç., 
21 äí., íà óòðèì., íå âêàç., 
19.11.1932, ðîçëàä õàð÷óâàííÿ
Òðàõòåíáåðã Áîðèñ Íàóìîâè÷, 
74, ñîöçàáåçïå÷., ºâð., 12.05.1933, 
íå âêàç.
Òðåáóñÿí ²âàí íå âêàç., 27, 
â³éñüêîâîñëóæá., óêð., 20.12.1933, 
çàäóøåíèé (íàñèëüíèöüêà ñìåðòü) 
Òðåãóá Îëåêñàíäðà Êàðï³âíà, 
6 ì., ðîá³òí., íå âêàç., 05.06.1933, 
åíòåðîêîë³ò

Òðåãóá Ëåîíò³é Ãåðàñèìîâè÷, 
52, ðîá³òí., óêð., 09.09.1933, 
ìàëÿð³ÿ
Òðåãóá Ìàð³ÿ Ôåäîð³âíà, 
43, ñëóæá., óêð., 28.10.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Òðåãóá Îðèøêà Âàñèë³âíà, 
65, íà óòðèì., óêð., 16.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òðåãóáîâ ªëèñåé Ñèìîíîâè÷, 
51, ðîá³òí., óêð., 18.12.1932, 
âèðàçêà øëóíêà
Òðåñèáà÷ Ìàð³ÿ Ôåäîð³âíà, 56, 
ðîá³òí., óêð., 11.03.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Òðåòåð Ãàëèíà Ðåéíãîëüä³âíà, 
6 ì., ðîá³òí., óêð., 14.06.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Òðåòÿê Ìàð³ÿ Äåíèñ³âíà, 3, 
ðîá³òí., óêð., 17.12.1932, äèôòåð³ÿ
Òðåòÿê Òðèôîí Ôåäîðîâè÷, 25, 
ðîá³òí., óêð., 07.05.1933, ïàðàë³÷
Òðåòÿêîâ Âàñèëü Ìèêèòîâè÷,1, 
ðîá³òí., óêð., 29.09.1933, åï³ëåïñ³ÿ
Òðåòÿêîâà Â³ðà Ìèêèò³âíà, 3, 
ðîá³òí., ðîñ., 20.10.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Òðåòÿêîâà ²ííà íå âêàç., 6 ì., íå 
âêàç., íå âêàç., 09.05.1933, êàòàð 
êèøîê
Òðåòÿêîâà Ëþáîâ íå âêàç., 4, 
íå âêàç., íå âêàç., 07.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Òðåòÿêîâà Îëåíà Ôåäîð³âíà, 
íå âêàç., ðîá³òí., óêð., 04.07.1932, 
íåäîíîøåíèé
Òðåòÿê Âîëîäèìèð Ïåòðîâè÷, 
21, ðîá³òí., óêð., 12.10.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Òðåòÿê Ôîêà Ðàäèâîíîâè÷, 67, 
ðîá³òí., óêð., 26.02.1933, ñåðöåâà 
ä³ÿëüí³ñòü
Òðåòÿêîâ Âîëîäèìèð 
Ñòåïàíîâè÷, 1, ñëóæá., óêð., 
07.06.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òðèáèñîâ Àíòîí Ïåòðîâè÷, 44, 
ðîá³òí., óêð., 22.03.1933, çàíåïàä 
ñåðöÿ
Òðèãóáîâ Ñòåïàí ²âàíîâè÷, 
48, ðîá³òí., óêð., 14.01.1933, 
ì³îêàðäèò
Òðèçíà Êàòåðèíà ²âàí³âíà, 1, 
ðîá³òí., óêð., 06.06.1933, êðèâàâèé 
ïðîíîñ
Òðèìïîëåöü Ïèëèï 
Êóïð³ÿíîâè÷, 29, â’ÿçåíü, óêð., 
04.03.1933, âàæêå íåäîêð³â'ÿ 
Òðèíêàëî ßäâ³ã íå âêàç., 3, 
íå âêàç., íå âêàç., 14.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Òðèòåíêî ²âàí ²âàíîâè÷, 
3, ðîá³òí., óêð., 20.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Òðèôàíîâ Âîëîäèìèð 
Ñåìåíîâè÷, 4, ðîá³òí., óêð., 
28.12.1932, ïðîíîñ
Òðèôîíîâîâà Ëþáîâ 
Îëåêñàíäð³âíà, 3 ì., ñëóæá., óêð., 
29.07.1933, âèñíàæåííÿ
Òðè÷åíüêî ²âàí Àíòîíîâè÷, 
27, ðîá³òí., óêð., 19.02.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Òðèôîíîâ Âàñèëü Ëóêè÷, 65, íà 
óòðèì., ðîñ., 04.12.1933, êðèâàâèé 
ïðîíîñ
Òðîéíà Ðà¿ñà Ïàâë³âíà, 
4, ðîá³òí., óêð., 03.09.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òðîéöüêà Òàìàðà 
Îëåêñàíäð³âíà, 1, ðîá³òí., ðîñ., 
07.09.1932, åíòåðîêîë³ò
Òðîéöüêèé Ïàâëî Âàñèëüîâè÷, 
57, íà óòðèì., ðîñ., 21.08.1932, 
ðàíîâà ïàõåí(?)
Òðîïèöèí Îëåêñàíäð 
Ñåðã³éîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
24.04.1932, ñêàðëàòèíà
Òðîõèìåíêî Ïåòðî Ôåäîðîâè÷, 
24, íå âêàç., íå âêàç., 19.06.1933, 
íåùàñíèé âèïàäîê
Òðîôèìåíêî Òåòÿíà Ìóñ³¿âíà, 
1, íå âêàç., óêð., 29.01.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òðîôèìîâ Âàñèëü 
Îëåêñàíäðîâè÷, 47, ñëóæá., ðîñ., 
09.05.1933, òóáåðêóëüîç
Òðîôèìåíêî Ìèõàéëî 
Äåì'ÿíîâè÷, 57, â’ÿçåíü, óêð., 
22.02.1933, ïîðîê ñåðöÿ
Òðîôèìîâà Àíòîí³íà 
Ìèõàéë³âíà, 29, ñëóæá., óêð., 
24.07.1932, ëèõîìàíêà
Òðîôèìîâà Ç³íà¿äà Òèìîô³¿âíà, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 04.08.1932, 
øëóíêîâå çàõâîðþâàííÿ
Òðîôèìîâñüêèé Âîëîäèìèð 
íå âêàç., 16, ðîá³òí., ðîñ., 
03.10.1932, ÷åðåâíèé òèô
Òðîõèìåíêî Ìàð³ÿ Îëåêñ³¿âíà, 
60, ðîá³òí., óêð., 28.12.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Òðîõîâ Âàëåíòèí Îëåêñ³éîâè÷, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 29.08.1932, 
ãîñòðå çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà òà 
øëóíêà
Òðîöàí Âàñèëü Ëüâîâè÷, 
5, ðîá³òí., óêð., 16.06.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Òðîöåíêî Àíàòîë³é ²âàíîâè÷, 
9, ðîá³òí., óêð., 22.07.1933, 
åíöåôàë³ò
Òðîöåíêî Ë³ä³ÿ ²âàí³âíà, 2, 
ðîá³òí., óêð., 15.12.1932, ê³ð
Òðîùàí Ìèõàéëî Ëüâîâè÷, 
3, ðîá³òí., óêð., 07.07.1933, 
åíòåðîêîë³ò
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Òðóá³íîâ Âîëîäèìèð íå âêàç., 1, 
íå âêàç., íå âêàç., 03.08.1933, ê³ð
Òðóá³öèí ²âàí Âàñèëüîâè÷, 
49, ñëóæá., ðîñ., 26.04.1933, 
çàð³çàíèé ïîòÿãîì (íåùàñíèé 
âèïàäîê)
Òðóá³÷èíà Âàëåíòèíà 
Ìèêîëà¿âíà, 9 äí., ðîá³òí., óêð., 
16.07.1933, æèòòºâà ñëàáê³ñòü
Òðóá÷àíèí Äàíèëî Êàðïîâè÷, 
42, â’ÿçåíü, ðîñ., 26.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Òðóá÷àíèíîâà Ë³ä³ÿ Ìàòâ³¿âíà, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 17.09.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Òðóá÷àòîâ Ëåîí³ä ²âàíîâè÷, 18, 
ðîá³òí., óêð., 05.02.1933, âèðàçêà 
øëóíêà
Òðóäîâàÿ Íàñòÿ íå âêàç., 3, 
íå âêàç., íå âêàç., 10.10.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Òðóíîâ Ãåîðã³é íå âêàç., 1, íå 
âêàç., óêð., 21.03.1933, äèôòåð³ÿ
Òðóíîâ Ìèêîëà Ôèëèìîíîâè÷, 
65, ðîá³òí., óêð., 29.07.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Òðóíîâ Ôåä³ð Ôåäîðîâè÷, 2, íå 
âêàç., óêð., 14.05.1932, ê³ð
Òðóíîâà Ìàð³ÿ Òèìîô³¿âíà, 56, 
ðîá³òí., óêð., 26.04.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Òðóïîâ ²âàí Âàñèëüîâè÷, 36, 
ðîá³òí., óêð., 09.03.1933, íåâ³äîìà
Òðóñîâ Ìèõàéëî Ìèêèòîâè÷, 
10 ì., ðîá³òí., óêð., 25.12.1932, ê³ð
Òðóñîâ Þð³é íå âêàç., 2, íå âêàç., 
íå âêàç., 30.04.1933, êàòàð òîâñòî¿ 
êèøêè
Òðóø Ìàð³ÿ Êîíîí³âíà, 5, 
ðîá³òí., óêð., 01.06.1933, 
âðîäæåíèé ñåðöåâèé íàïàä
Òðþõàí Ñòåïàí ßêîâè÷, 
47, ðîá³òí., óêð., 12.07.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Òðþõàíîâ Âîëîäèìèð 
Ïàíòåë³éîâè÷, 7 ì., ðîá³òí., 
íå âêàç., 18.06.1933, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Òðÿïè÷êà Ôåäîñ³é Îïàíàñîâè÷, 
50, ðîá³òí., óêð., 18.07.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Òðÿñóíîâ Ìàðòâèí Âàñèëüîâè÷, 
48, íå âêàç., íå âêàç., 21.06.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Òóçíîâè÷ Ëèïà Àðîí³âíà, 
2, ñëóæá., ºâð., 06.08.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Òóìàð÷åíêî Ìàð³ÿ Ìèõàéë³âíà, 
37, íà óòðèì., óêð., 25.04.1933, 
âèñèïíèé òèô
Òóïèöÿ Ëþáîâ Ôåäîð³âíà, 2, 
ðîá³òí., íå âêàç., 13.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Òóïîòåíêî Îëåêñàíäð 
Ìèêîëàéîâè÷, 3, ðîá³òí., óêð., 
20.07.1932, âèñíàæåííÿ
Òóð Àíòîí Àíäð³éîâè÷, 3, ðîá³òí., 
óêð., 11.04.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Òóð Êèðèëî Îëåêñ³éîâè÷, 95, íà 
óòðèì., óêð., 06.10.1932, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Òóð Ñòåïàí Ïåòðîâè÷, 48, 
ðîá³òí., óêð., 07.05.1933, íåâ³äîìà
Òóðàñ Ïåòðî Þõèìîâè÷, 4, 
ðîá³òí., óêð., 09.06.1932, ìåí³íã³ò
Òóð³âíà Ãîðïèíà ²âàí³âíà, 
62, ðîá³òí., óêð., 19.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Òóðêîâñüêèé Ïàâëî Ïèëèïîâè÷, 
24, íå âêàç., óêð., 04.04.1932, 
òóáåðêóëüîç
Òóðíàêîâ ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 47, 
ðîá³òí., áîëã., 02.03.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Òóðíàêîâà Ìàð³ÿ Ìèõàéë³âíà, 
20, ðîá³òí., óêð., 15.03.1933, ïðè 
ïîëîãàõ
Òóðîâñüêèé Âîëîäèìèð 
Éîñèôîâè÷, 1, ðîá³òí., íå âêàç., 
26.06.1933, åíòåðîêîë³ò
Òóðóí Ìèõàéëî ²âàíîâè÷, 1, 
ðîá³òí., óêð., 30.09.1932, ïðîíîñ
Òóð÷àíñüêèé Áîðèñ íå âêàç., 
1 ì., íå âêàç., íå âêàç., 12.10.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òóð÷èíà Ãàííà íå âêàç., 35, 
ðîá³òí., íå âêàç., 13.06.1933, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Òóòîâ Â³êòîð ßêîâè÷, 1, ðîá³òí., 
óêð., 31.07.1932, çàïàëåííÿ 
êèøå÷íèêà
Òóòîâ Ëåîí³ä ²ëë³÷, 1, ðîá³òí., 
ðîñ., 19.04.1933, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Òóòîâà Ãàííà Ñåðã³¿âíà, 
3, ðîá³òí., óêð., 25.10.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òóøêàíîâà Çîÿ Ãðèãîð³âíà, 
3, ðîá³òí., ðîñ., 06.11.1932, ê³ð, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òóøêî Àíäð³é Îêñåíò³éîâè÷, 
18, ó÷åíü, óêð., 04.11.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Òèñëåíêî Àííà Ãàâðèë³âíà, 
21, ðîá³òí., óêð., 23.09.1933, 
íåùàñíèé âèïàäîê
Òþïà ßâäîõà Ôåäîð³âíà, 
22, ðîá³òí., óêð., 05.07.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Òþð³í Ñåðã³é ²âàíîâè÷, 28, 
ðîá³òí., ðîñ., 18.10.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òþð³íà Ôàéÿ Ñåìåí³âíà, 
3 ì., ðîá³òí., óêð., 17.03.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Òþòþíí³êîâà Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 
7 ì., ðîá³òí., óêð., 13.08.1933, 
êîë³ò
Òÿãëà Òàìàðà ²âàí³âíà, 6 
äí., ðîá³òí., óêð., 10.05.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Òÿãëèé Áîðèñ íå âêàç., 4 ì., íå 
âêàç., íå âêàç., 06.05.1933, êàòàð 
êèøå÷íèêà
Òÿìî Ìàðòà Ïàâë³âíà, 6 ì., 
ðîá³òí., óêð., 21.06.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Óáèéâîâê ²âàí Ê³íäðàòîâè÷, 
14, ðîá³òí., óêð., 21.05.1933, 
àïåíäèöèò
Óáðàíîâ Æîðæ íå âêàç., 7 
äí., ðîá³òí., óêð., 30.04.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Óâàðîâ Êàðï Ñàìñîíîâè÷, 79, íå 
âêàç., óêð., 31.05.1932, íå âêàç.
Óâàðîâà Ë³ä³ÿ ²âàí³âíà, 2, 
â³éñüêîâîñëóæá., óêð., 02.03.1933, 
ê³ð
Óãëåíêî Ìèêèòà Ìèêîëàéîâè÷, 
43, ðîá³òí., óêð., 31.07.1932, 
ñèá³ðñüêà âèðàçêà
Óãðèíîâè÷ Ìåôîä³é 
Ê³íäðàòîâè÷, 64, íå âêàç., óêð., 
03.06.1932, âèñèïíèé òèô
Óäàëîâà ªâãåí³ÿ íå âêàç., 2, íå 
âêàç., íå âêàç., 17.04.1933, êàòàð 
êèøîê
Óäîâèöüêèé Îëåêñ³é ²âàíîâè÷, 
1, íå âêàç., óêð., 21.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Óäîâè÷åíêî Æàííà 
Îëåêñàíäð³âíà, 5 ì., ðîá³òí., 
óêð., 14.06.1932, ãîñòðå øëóíêîâî-
êèøêîâå çàïàëåííÿ
Óäîâè÷åíêî Îëåíà Ïåòð³âíà, 
30, íà óòðèì., óêð., 08.07.1932, 
åíòåðîêîë³ò
Óäîâè÷åíêî Ëåîí³ä 
Ìèõàéëîâè÷, 72, ðîá³òí., óêð., 
04.06.1933, âèñèïíèé òèô
Óäîä Ãàïêà Ñèäîð³âíà, 36, 
ðîá³òí., óêð., 11.07.1933, ïåðèòîí³ò
Óäîä Îëåêñàíäð íå âêàç., 11, 
íå âêàç., íå âêàç., 01.10.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Óäîä Îíóôð³é íå âêàç., 61, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 29.06.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Óäîä Ôåä³ð ²âàíîâè÷, 52, ðîá³òí., 
óêð., 15.03.1933, ïåðåëîì ñòåãíà, 
ðîçðèâ ñå÷îâîãî ì³õóðà
Óäîäåíêî ßê³â Àáðàìîâè÷, 29, 
íå âêàç., óêð., 09.05.1933, íåðîçá.
Óæáèäà Ìîòðÿ Ãðèãîð³âíà, 45, 
ðîá³òí., óêð., 17.08.1932, òèô
Óæâà Ãåîðã³é ªâòèì³éîâè÷, 
34, ðîá³òí., óêð., 02.10.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
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Óéáèêîâ Îëåêñàíäð Ñåìåíîâè÷, 
5 ì., ðîá³òí., òàòàð., 17.08.1933, 
äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Óêîëîâ Ìèõàéëî íå âêàç., 2 òèæ., 
íå âêàç., íå âêàç., 29.06.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Óêðà¿íêà Ëåñÿ íå âêàç., 8 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 06.02.1933, 
âèñíàæåííÿ
Óêðà¿íñüêèé ßê³â ²ñàêîâè÷, 
4 ì., ðîá³òí., ºâð., 22.03.1933, 
êàï³ëÿðíèé áðîíõ³ò
Óëàíîâ Àíäð³é Ãðèãîðîâè÷, 3, 
ñëóæá., óêð., 30.03.1933, ãîñòðå 
øëóíêîâî-êèøêîâå çàïàëåííÿ
Óëàøóê Îëåêñàíäð íå âêàç., 
3 òèæ., ðîá³òí., óêð., 11.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Óëèáêà Ãàëèíà íå âêàç., 1, 
íå âêàç., íå âêàç., 22.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Óë³òåíêî Ëþáîâ Ìàðê³âíà, 3, 
ðîá³òí., óêð., 13.09.1932, íå âêàç.
Óë³òåíêî Ëþáîâ Êàðï³âíà, 4, 
íå âêàç., íå âêàç., 04.01.1932, íå 
âêàç.
Óë³òåíêî Ìàð³ÿ Àâðàì³âíà, 80, íà 
óòðèì., óêð., 11.04.1933, ñòàð³ñòü
Óë³òåíêî Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 15.02.1933, íå âêàç.
Óë³òåíêî Ìèêîëà Îëåêñ³éîâè÷, 
6, ðîá³òí., óêð., 03.09.1932, 
âèñíàæåííÿ
Óë³òåíêî Ïèëèï ²âàíîâè÷, 93, íà 
óòðèì., óêð., 21.04.1933, ñòàðå÷èé 
ì³îêàðäèò
Óëüìåð Ôð³äð³õ Ïåòðîâè÷, 
62, ðîá³òí., í³ì., 17.10.1932, T, 
oddminobir(?)
Óëüÿíåöüêèé Ñåìåí 
Îëåêñàíäðîâè÷, 28, áåçðîá³òí., 
óêð., 08.02.1933, òóáåðêóëüîç
Óëüÿíîâ Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 10, 
äí., ðîá³òí., óêð., 15.10.1933, 
æèòòºâà ñëàáê³ñòü
Óëüÿíîâ Ñåðã³é Îëåêñ³éîâè÷, 
22, ðîá³òí., óêð., 29.06.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Óëüÿíîâà ¯âãà Îëåêñ³¿âíà, 
18, ðîá³òí., óêð., 28.11.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Óëüÿí÷åíêî Âîëîäèìèð 
Ìèêîëàéîâè÷, 4 ì., ðîá³òí., óêð., 
19.01.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Óìàíñüêèé Ôåäîñ³é Ñèäîðîâè÷, 
38, ðîá³òí., óêð., 22.12.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Óìàðîâè÷ Ôåéãà Ñîëîìîíîâè÷, 
80, ðîá³òí., ºâð., 28.09.1933, 
çàâîðîò êèøîê
Óìíîâà Âàëåíòèíà Ëåîí³ä³âíà, 
2 ì., ðîá³òí., ðîñ., 07.06.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ

Óíðàó Êàòåðèíà Ïåòð³âíà, 
3, êîëãîñïí., í³ì., 04.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Óïðàó Àííà Ïåòð³âíà, 2, íå âêàç., 
í³ì., 03.01.1933, äèçåíòåð³ÿ
Óïðåííèé Â³êòîð íå âêàç., 1, íå 
âêàç., íå âêàç., 30.08.1933, àòðîô³ÿ
Óðáàíñüêà Ëþäìèëà 
Â³êåíò³¿âíà, 6, ðîá³òí., ïîë., 
30.06.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Óðñàëîâà Âàëåíòèíà 
Ñòåïàí³âíà, 2, ðîá³òí., óêð., 
08.12.1932, ê³ð
Óñ ²âàí íå âêàç., 6, ñëóæá., íå 
âêàç., 05.07.1933, çàïàëåííÿ êèøîê
Óñàòåíêî Ìàð³ÿ Ãðèãîð³âíà, 18, 
ðîá³òí., óêð., 12.10.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Óñà÷îâ Þõèì Âàñèëüîâè÷, 
60, ðîá³òí., ðîñ., 06.02.1933, 
ïíåâìîí³ÿ
Óñåíêî Îëåêñ³é íå âêàç., 
íå âêàç., íå âêàç., íå âêàç., 
18.05.1932, ³íòîêñèêàö³ÿ
Óñåíêî Àíäð³é Ãðèãîðîâè÷, 33, 
íå âêàç., íå âêàç., 14.06.1933, òèô,  
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Óñåíêî Ãàííà Àíäð³¿âíà, 2, íå 
âêàç., óêð., 31.03.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â, ê³ð
Óñåíêî ²âàí ªâäîêèìîâè÷, 1, 
â³éñüêîâîñëóæá., óêð., 28.02.1933, 
ïðîíîñ
Óñåíêî Ìèêîëà íå âêàç., 4, 
íå âêàç., íå âêàç., 23.03.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Óñåíêî Ì³ëÿ íå âêàç., 1, íå âêàç., 
íå âêàç., 22.03.1933, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Óñèêîâà Âàëåíòèíà 
Õàðèòîí³âíà, 3, ðîá³òí., ðîñ., 
10.03.1933, îï³ê ò³ëà
Óñì³íîâà Ìàð³ÿ Äìèòð³âíà, 28, 
ñëóæá., óêð., 18.07.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Óñîâà Ìàð³ÿ Ìàðê³âíà, 56, íà 
óòðèì., óêð., 14.07.1933, íåâ³äîìà
Óñïåíñüêèé Ãë³á íå âêàç., 2, 
íå âêàç., íå âêàç., 03.08.1933, 
âèñíàæåííÿ
Óñòèìåíêî Âàñèëü Àíòîíîâè÷, 
6 ì., ðîá³òí., óêð., 06.02.1933, 
îòðóºííÿ ÷àäíèì ãàçîì
Óñòèìåíêî ßê³â Àíäð³éîâè÷, 26, 
ðîá³òí., óêð., 02.08.1933, òèô
Óñòèìîâà Ðà¿ñà íå âêàç., 3, íå 
âêàç., ðîñ., 13.02.1932, ê³ð
Óñòèíîâ Îëåêñ³é Ôåäîðîâè÷, 26, 
ñëóæá., ðîñ., 27.05.1932, òðàâìà 
ìîçêó
Óñòþæêîâ Ìèõàéëî Íåñòîðîâè÷, 
50, â’ÿçåíü, óêð., 05.07.1932, 
çàïàëåííÿ ñåöåâîãî ì'ÿçó

Óòê³í Ïàâëî Òèìîô³éîâè÷, 32, 
ðîá³òí., ðîñ., 23.05.1932, ãàíãðåíà 
ëåãåí³â
Óòëîâ Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷, 
1 ì., ðîá³òí., óêð., 13.10.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Óòîâà Êàòåðèíà Ãåíð³õ³âíà, 53, 
íà óòðèì., í³ì., 25.01.1933, ðàê 
øëóíêà ³ äâàíàäöÿòèïàëî¿ êèøêè
Óøàêîâ Îëåêñ³é Íàçàðîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 16.06.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Óøàêîâ Ñåðã³é Âàñèëüîâè÷, 58, 
ðîá³òí., óêð., 15.03.1933, çàíåïàä 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ôàáðèêàíò Êëàâä³ÿ íå âêàç., 
1, íå âêàç., íå âêàç., 13.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ôàäººâ Ìèêîëà Ìèõàéëîâè÷, 
63, â³éñüêîâîñëóæá., ðîñ., 
05.07.1933, åíòåðîêîë³ò
Ôàäººâ Þõèì Àíòîíîâè÷, 
48, â’ÿçåíü, ðîñ., 05.02.1933, 
äåêîìïåíñàö³éíèé ïîðîê ñåðöÿ
Ôàéí Îëåêñàíäð Àáðàìîâè÷, 
21, ðîá³òí., ºâð., 09.12.1932, 
÷åðåâíèé òèô 
Ôàëüê Ìàðíà Áåðãàðä., 
2, ðîá³òí., í³ì., 25.09.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ôàëüê Íàòàë³ÿ Àðîí³âíà, 35, äîìî-
ãîñï., í³ì., 18.11.1932, ï³ñëÿ îïåðàö³¿
Ôàëüêî Ìèêîëà íå âêàç., 22, 
ðîá³òí., óêð., 08.02.1933, îòðóºííÿ 
÷àäíèì ãàçîì
Ôàëüêî Ì³øåëü ²âàí³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 22.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ôàëüêî Íàñòÿ Òðèôîí³âíà, 
38, íà óòðèì., ðîñ., 03.01.1932, 
ïîâ³ñèëàñÿ (ñàìîãóáñòâî)
Ôàëüêî Ïàëàæêà Ôåäîð³âíà, 
20, íà óòðèì., ºâð., 14.02.1933, 
îòðóºííÿ ÷àäíèì ãàçîì
Ôàëüêî Ïåòðî Ìèêîëàéîâè÷, 
6 ì., ðîá³òí., óêð., 08.02.1933, 
îòðóºííÿ ÷àäíèì ãàçîì
Ôàëüêîâà Áåðòà Ñîëîìîí³âíà, 
63, íà óòðèì., ºâð., 28.06.1932, 
ðîçëàä ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ôàíäººâ Âîëîäèìèð 
Àðòåìîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
12.08.1933, ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ôàíäººâà Ëþñÿ ²âàí³âíà, 2, íå 
âêàç., ðîñ., 27.08.1933, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Ôàíäººâà Ìàéÿ ²âàí³âíà, 1, 
ðîá³òí., óêð., 20.07.1933, ê³ð
Ôàíþê Ìàêñèì Ñåìåíîâè÷, 23, 
â’ÿçåíü, óêð., 07.10.1932, ïîðîê ñåðöÿ
Ôàðòóøèíà Ìåëàí³ÿ Ìèêèò³âíà, 
38, ðîá³òí., óêð., 18.05.1933, 
çàíåïàä ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
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Ôàðòóøíèé Ïèëèï ªôðåìîâè÷, 
58, ðîá³òí., óêð., 22.05.1933, 
ì³îêàðäèò, åíäîêàðäèò
Ôàñò Ãåíð. Ãåíð., 28, ñëóæá., 
í³ì., 18.10.1932, òóáåðêóëüîç
Ôàñòåíêî Ïàðàñêà Ìèêîëà¿âíà, 
58, íà óòðèì., óêð., 30.09.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Ôàñòîâà Ìàð³ÿ Ãðèãîð³âíà, 
35, íà óòðèì., ðîñ., 06.06.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ôàñòîâñüêèé Ìèõàéëî íå 
âêàç., 62, áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 
04.07.1933, àâ³òàì³íîç
Ôàò Àãàô³ÿ Ôðàíö³âíà, 83, íå 
âêàç., í³ì., 15.10.1932, ñòàð³ñòü
Ôàòüÿíîâ Ëàâðåíò³é 
Êîñòÿíòèíîâè÷, 50, ðîá³òí., ðîñ., 
21.05.1933, çàíåïàä ñåðöåâî¿ 
ä³ÿëüíîñò³
Ôàùåâñüêà Ìàð³ÿ Ìàòâ³¿âíà, 
53, íà óòðèì., ðîñ., 26.09.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Ôàùóê Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 02.11.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â, åíòåðîêîë³ò
Ôåâðàëüñüêèé Ìèêîëà íå âêàç., 
1, íå âêàç., íå âêàç., 17.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ôåäåñåíêî Ìàð³ÿ Ìàêñèì³âíà, 
33, íà óòðèì., óêð., 26.07.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ôåä³í Äìèòðî Òèìîô³éîâè÷, 
43, ðîá³òí., ðîñ., 02.11.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ôåä³í Ñåðã³é Ãðèãîðîâè÷, 
19, ñëóæá., ðîñ., 13.01.1933, 
íåùàñíèé âèïàäîê íà 
âèðîáíèöòâ³
Ôåäîðåíêî Àíäð³é Ôîìè÷, 
20, â’ÿçåíü, óêð., 11.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ôåäîðåíêî Ë³ä³ÿ Îìåëÿí³âíà, 
3, ðîá³òí., óêð., 24.01.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ôåäîðåíêî Òðîõèì Äàíèëîâè÷, 
59, ðîá³òí., óêð., 03.11.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ôåäîðåíêî Ôåêëà Ìèêîëà¿âíà, 
55, íå âêàç., íå âêàç., 03.08.1933, 
íåðîçá.
Ôåäîðåöü Ãðèöüêî ßêîâè÷, 
36, ðîá³òí., óêð., 28.12.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ôåäîðåöü Í³íà Ïàíàñ³âíà, 2, 
ðîá³òí., ðîñ., 13.08.1932, îáêëàä 
(àíã³íà)
Ôåäîðåöü Îêñàíà ßëèñå¿âíà, 
40, íà óòðèì., óêð., 19.04.1933, 
ôëåãìîíà
Ôåäîðåöü Îëåêñàíäð 
Òðîõèìîâè÷, 19, ðîá³òí., óêð., 
08.04.1933, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â

Ôåäîðîâ Ëåîí³ä íå âêàç., 
íå âêàç., íå âêàç., íå âêàç., 
03.09.1932, åíòåðîêîë³ò
Ôåäîðîâà Ïàðàñêîâ³ÿ 
Ìàêñèì³âíà, 64, íà óòðèì., óêð., 
23.08.1933, åíòåðîêîë³ò
Ôåäîð÷åíêî Àíàòîë³é 
Òèìîô³éîâè÷, 9 ì., ðîá³òí., óêð., 
23.08.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ôåäîð÷åíêî Äåì'ÿí 
Íèêèôîðîâè÷, 38, ðîá³òí., óêð., 
16.02.1933, òóáåðêóëüîç
Ôåäîð÷åíêî Ìèòðîôàí 
Îëåêñàíäðîâè÷, 60, ðîá³òí., óêð., 
26.08.1933, íåðîçá.
Ôåäîð÷åíêî Í³íà Äåì'ÿí³âíà, 8 ì., 
ðîá³òí., óêð., 02.01.1933, ïíåâìîí³ÿ
Ôåäîð÷åíêî Ðîìàí Ïèëèïîâè÷, 
60, ðîá³òí., íå âêàç., 25.07.1933, 
ìàëÿð³ÿ
Ôåäîð÷åíêî Òåòÿíà Çàõàð³âíà, 
73, íà óòðèì., óêð., 03.08.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ôåäîñººâà Ãàííà Âàñèë³âíà, 
46, íà óòðèì., ðîñ., 05.10.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Ôåäîñèõèí Þð³é Ìèêîëàéîâè÷, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 20.03.1933, íåðîçá.
Ôåäîñîâ Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷, 
4, ðîá³òí., ðîñ., 19.06.1932, 
ñêàðëàòèíà, äèôòåð³ÿ 
Ôåäîñîâà Âàëåíòèíà 
Âàñèë³âíà, 2, ðîá³òí., ðîñ., 
30.06.1932, ñêàðëàòèíà
Ôåäîñîâà Ë³ä³ÿ Âàñèë³âíà, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 29.09.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ôåä÷åíêî Îëåêñà ²âàíîâè÷, 
34, â’ÿçåíü, óêð., 16.02.1933, 
ì³îêàðäèò
Ôåäþøèíà ªâäîê³ÿ Ñåìåí³âíà, 
23, íà óòðèì., ðîñ., 13.03.1933, 
âèñèïíèé òèô
Ôåêèíèí Â³êòîð Ïàâëîâè÷, 1 
äí., ðîá³òí., ðîñ., 15.03.1933, 
íåæèòòºçäàòí³ñòü
Ôåëëåð ¯âãà Åääàðä³âíà, 31, 
ñëóæá., í³ì., 04.04.1933, òèô
Ôåëüäìàí Áîðèñ Éîñèïîâè÷, 
21, ðîá³òí., ºâð., 21.08.1933, 
íåùàñíèé âèïàäîê (òðàâìà)
Ôåëüäìàí Ñàðà Áîðèñ³âíà, 
70, ðîá³òí., ºâð., 25.10.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ôåëþêîâà Óñòèí³ÿ Êîðí³¿âíà, 
65, íà óòðèì., ðîñ., 11.12.1933, 
çàíåïàä ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ôåîäàðîâà Ôàíÿ Ëüâ³âíà, 
60, êóðêóëü, ºâð., 11.01.1933, 
ñàìîãóáñòâî
Ôåñàí Òåòÿíà Ìàòâ³¿âíà, 
2, ðîá³òí., óêð., 18.12.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ

Ôåñåíêî Â³ðà Ìèòðîôàí³âíà, 
íå âêàç., ðîá³òí., óêð., 02.06.1932, 
íåäîíîøåíèé
Ôåñåíêî Ïàâëî Àíäð³éîâè÷, 37, 
ñëóæá., óêð., 12.09.1932, ñàðêîìà 
ïðàâîãî ñòåãíà òà ãîì³ëêè
Ôåñåíêî Ñîô³ÿ Ìàðòèí³âíà, 
83, íà óòðèì., óêð., 25.07.1933, 
ñëàáê³ñòü ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ôåñèê ªâäîê³ÿ ²âàí³âíà, 25, 
íà óòðèì., ðîñ., 31.08.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ôåñèê ²âàí Àíäð³¿âíà, 1 ì., 
ñëóæá., óêð., 24.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ôåñèê Ìàð³ÿ Äìèòð³âíà, 1, 
ðîá³òí., óêð., 16.07.1933, ðîçëàä 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ôåñ³ê Ñåðã³é ²âàíîâè÷, 72, íà 
óòðèì., óêð., 14.10.1932, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Ôåøòóê Îëåêñàíäðà Ïåòð³âíà, 
1 ì., ðîá³òí., óêð., 29.03.1933, 
ïóõèð÷àòêà
Ôåäîðåíêî Îëüãà Òèìîô³¿âíà, 
1, ñòóäåíò, ðîñ., 28.08.1933, 
íåâ³äîìà
Ô³ëåíêî Àíäð³é Õàðèòîíîâè÷, 
65, ðîá³òí., óêð., 02.04.1932, 
ñëàáê³ñòü ñåðöÿ
Ô³ë³íñüêà Í³íà Ìèõàéë³âíà, 
2, ñëóæá., óêð., 15.11.1932, 
åíòåðîêîë³ò
Ô³ë³íñüêèé ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 
3 äí., ñëóæá., óêð., 10.11.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ô³ë³ïîâ ²âàí Âàñèëüîâè÷, 53, 
ðîá³òí., óêð., 03.03.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Ô³ë³ïîâà Âàëåíòèíà 
Ìèêîëà¿âíà, 1, ðîá³òí., óêð., 
19.07.1933, çàïàëåííÿ êèøîê
Ô³ëü Ñåðã³é Éîñèôîâè÷, 75, 
ðîá³òí., óêð., 11.07.1933, ñòàðå÷à 
êàõåêñ³ÿ
Ô³ëüòàíîâè÷ Â³êòîð ²ëë³÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 01.07.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Ô³íàãººâ Îëåêñàíäðà Àíäð³¿âíà, 
23, íà óòðèì., óêð., 27.11.1932, 
çàðàæåííÿ êðîâ³
Ô³íîãåíîâà ªëèçàâåòà 
Àíäð³¿âíà, 68, íà óòðèì., óêð., 
07.05.1933, íåâ³äîìà
Ô³ñóí Ñåðã³é Ãîðä³éîâè÷, 25, 
ðîá³òí., óêð., 20.02.1933, çàâîðîò 
êèøîê
Ô³àëê³íà Íþñÿ íå âêàç., 2 òèæ., 
íå âêàç., íå âêàç., 01.07.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ô³ãåëü Ãàííà ªãîð³âíà, 55, 
íà óòðèì., í³ì., 14.12.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
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Ô³ëàòîâ Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷, 
65, ñëóæá., ðîñ., 25.07.1932, 
ñåðöåâà ñëàáê³ñòü
Ô³ëåíêî Âàñèëü Õàðèòîíîâè÷, 
62, ðîá³òí., óêð., 05.02.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ô³ë³ìîíîâ Áîðèñ íå âêàç., 17 
äí., íå âêàç., íå âêàç., 28.12.1932, 
æîâòóõà
Ô³ë³ìîíîâ Â³êòîð íå âêàç., 1, 
ðîá³òí., óêð., 30.10.1932, tBC
Ô³ë³ìîíîâ Äìèòðî Âàñèëüîâè÷, 
45, ðîá³òí., óêð., 07.03.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ô³ë³îíîâà Íþðà íå âêàç., 2, 
íå âêàç., íå âêàç., 21.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ô³ë³ïàñ Îíèñ³ÿ Ãðèãîð³âíà, 
51, íà óòðèì., óêð., 10.08.1932, 
ì³îêàðäèò
Ô³ë³ï'ºâà Âåêëà ²âàí³âíà, 
60, ðîá³òí., óêð., 06.02.1933, 
ì³îêàðäèò
Ô³ë³ïåíêî Ëåîí³ä 
Êîñòÿíòèíîâè÷, 5, ðîá³òí., óêð., 
20.12.1932, ÷åðåâíèé òèô
Ô³ë³ïåíêî Òèìîô³é Äåì'ÿíîâè÷, 
70, íà óòðèì., óêð., 07.09.1932, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ô³ë³ïîâ Ìèêîëà Çàõàðîâè÷, 
26, ðîá³òí., óêð., 02.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ô³ë³ïîâñêàÿ Ìàð³ÿ Òèìîô³¿âíà, 
75, íà óòðèì., ðîñ., 22.04.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ô³ë³ïïîâà ªëèçàâåòà Ïåòð³âíà, 
2, ðîá³òí., ðîñ., 19.12.1932, 
âèñíàæåííÿ íà ´ðóíò³ çàïàëåííÿ 
Ô³ë³ïñüêà Ïð³ñüêà Ñòåïàí³âíà, 
27, ðîá³òí., ðîñ., 17.02.1933, 
åï³ëåïñ³ÿ
Ô³ë³ïñüêà ßâäîõà ²âàí³âíà, 1, 
ðîá³òí., óêð., 27.10.1932, ìåí³íã³ò tBC
Ô³ë³ï÷óê Ìèðîí Çàõàðîâè÷, 
49, ñëóæá., óêð., 23.10.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ô³ëê³íà Ìàð³ÿ Ãàâðèë³âíà, 59, íå 
âêàç., ðîñ., 17.03.1932, íåùàñíèé 
âèïàäîê
Ô³ëîíåíêî Âàëåíòèíà 
Äåì'ÿí³âíà, 5 ì., ðîá³òí., óêð., 
20.09.1933, äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Ô³ëîíåíêî Íàçàð Îìåëüêîâè÷, 
30, ðîá³òí., óêð., 26.03.1933, òèô
Ô³ëîíåíêî Ïàâëî Éîñèïîâè÷, 
40, ñëóæá., óêð., 28.12.1932, 
òóáåðêóëüîçíå çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ô³ëîíîâ Ôåä³ð íå âêàç., 
9 ì., ðîá³òí., ðîñ., 17.04.1933, 
çàäàâëåíèé (íåùàñíèé âèïàäîê)
Ô³ëü÷åíêî Îëåêñ³é íå âêàç., 53, 
ðîá³òí., ðîñ., 01.05.1933, çáèòèé 
ïî¿çäîì (íåùàñíèé âèïàäîê)

Ô³ëüøòåéí Þõèì 
Âîëîäèìèðîâè÷, 34, ñëóæá., 
ºâð., 15.08.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Ô³íêå Àäîëüô íå âêàç., 4, íå 
âêàç., íå âêàç., 03.09.1933, ê³ð
Ô³íêåëüøòåéí Òóáà Ðàôà¿ë³âíà, 
46, íà óòðèì., ºâð., 28.10.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ô³íêåð Îëåêñàíäð íå âêàç., 
2 ì., íå âêàç., íå âêàç., 09.08.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ô³íñüêèé Ìèêîëà íå âêàç., 2, íå 
âêàç., íå âêàç., 08.07.1933, ê³ð
Ô³ðäìàí Ìèõàéëî Ìèõàéëîâè÷, 
81, êóñòàð, ºâð., 28.12.1933, 
òðàâìà ãîëîâè òà òóëóáó
Ô³ñóí ²âàí Äåíèñîâè÷, 50, 
â’ÿçåíü, óêð., 22.12.1932, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ, ì³îêàðäèò
Ô³ñóí ßâäîõà íå âêàç., íå âêàç., 
íå âêàç., íå âêàç., 23.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ô³ñóíåíêî Ä³íà Ìèêîëà¿âíà, 
10 ì., íå âêàç., óêð., 04.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ô³ñóíåíêî Ëàçàð ßêîâè÷, 55, 
ðîá³òí., óêð., 24.04.1933, ñòàðå÷å 
âèñíàæåííÿ
Ô³øåëüñîí Ëåâ ßêîâè÷, 80, 
íà óòðèì., ºâð., 28.09.1932, 
ïíåâìîí³ÿ
Ô³øåð Ðîä³îí Ìèêîëàéîâè÷, 
55, ðîá³òí., ðîñ., 10.08.1932, 
íîâîóòâîðåííÿ ÷åðåâíî¿ ÷àñòèíè
Ôë³íñ Ãàííà íå âêàç., 2, íå âêàç., 
íå âêàç., 12.08.1933, êèøêîâà 
³íòîêñèêàö³ÿ
Ôëóñîâ ²âàí Ìàðòèíîâè÷, 
51, ðîá³òí., ðîñ., 19.12.1932, 
øëóíêîâà êðîâîòå÷à
Ôîãåëü ßí Ãåíð³õîâè÷, 62, 
ðîá³òí., ëàòèø, 25.10.1933, 
àðòåð³îñêëåðîç, ì³îêàðäèò, ðàê 
Ôîê³í Ôåä³ð Îëåêñ³éîâè÷, 30, 
â’ÿçåíü, íå âêàç., 16.07.1933, 
ì³îêàðäèò, çàãàëüíå âèñíàæåííÿ
Ôîëèíáîâñüêà Ãàëèíà íå âêàç., 
7 ì., íå âêàç., íå âêàç., 04.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ôîë³íîâà Âàëåíòèíà 
Ñòåïàí³âíà, 3, ðîá³òí., óêð., 
01.08.1933, çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ôîìà÷åâ Îëåêñàíäð 
Êîñòÿíòèíîâè÷, 52, ðîá³òí., ðîñ., 
22.05.1933, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ôîìåíêî Âàëåíòèíà Ãðèãîð³âíà, 
3, íå âêàç., óêð., 21.01.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â ³ êèøå÷íèêà
Ôîìåíêî Âàñèëü 
Êîñòÿíòèíîâè÷, 12, ðîá³òí., 
óêð., 30.01.1933, ïåðåëîì ÷åðåïà 
(íåùàñíèé âèïàäîê)

Ôîìåíêî Âàñèëü Ôåäîðîâè÷, 
37, â’ÿçåíü, íå âêàç., 26.02.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ôîìåíêî Â³êòîð ²îíîâè÷, 1, 
ðîá³òí., óêð., 17.11.1933, êðèâàâèé 
ïðîíîñ
Ôîìåíêî Ìèêîëà Íàóìîâè÷, 21, 
ñëóæá., ðîñ., 08.11.1932, ïåðåëîì 
ëîáíî¿ ê³ñòêè
Ôîì³í ²âàí Ëàð³îíîâè÷, 
46, ðîá³òí., ðîñ., 14.07.1933, 
òóáåðêóëüîç 
Ôîì³íà Ê(?) Ïåòð³âíà, 41, íà 
óòðèì., ðîñ., 08.01.1933, òèô
Ôîì³íà Ëþáîâ Ìèêîëà¿âíà, 
2, ñëóæá., óêð., 03.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ôîì³íîâ ²âàí ªï³ôàíîâè÷, 36, 
ðîá³òí., óêð., 18.12.1933, âèñèïíèé 
òèô
Ôîðìóíåíêî Ãðèöüêî ßêîâè÷, 
30, ðîá³òí., óêð., 16.06.1932, 
ìåí³íãîåíöåôàë³ò
Ôîðóòèí Ôåä³ð Ãðèãîðîâè÷, 
35, ðîá³òí., ðîñ., 24.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ôîðøàòîâ Ãðèöüêî Ãðèãîðîâè÷, 
35, ñëóæá., òàòàð., 19.10.1933, 
âîãíåïàëüíå ïîðàíåííÿ æèâîòà
Ôîùàí Ëóê³ÿ Íèêèôîð³âíà, 
52, ñåëÿíêà, óêð., 14.07.1933, 
ïîðóøåííÿ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ôðàíö Ãóãî Ãóñòàâîâè÷, 23, ðî-
á³òí., í³ì., 07.01.1933, ÷åðåâíèé òèô
Ôðàíöåâ ²âàí Ôðàíöîâè÷, 
70, ðîá³òí., á³ëîð., 24.11.1933, 
åìô³çåìà ëåãåí³â 3-ãî ñòóïåíÿ
Ôðàí÷óê Âàëåíòèíà ßê³âíà, 2, 
ðîá³òí., íå âêàç., 27.06.1933, ê³ð ³ 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ôðåçå Àãíåñà Ãåðãàðä³âíà, 33, 
äîìîãîñï., í³ì., 06.08.1933, íå âêàç.
Ôðåçå Àíãàíåòà Äàâèä³âíà, 73, 
íå âêàç., í³ì., 25.09.1932, ñòàð³ñòü
Ôðåçå Îëåíà Ïåòð³âíà, 
5 ì., ðîá³òí., í³ì., 16.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ôðåçå Ìàð³ÿ ßê³âíà, 37, íà 
óòðèì., í³ì., 06.10.1932, ì³îêàðäèò
Ôðåçå Ñóñàíà ßê³âíà, 5 ì., 
ðîá³òí., í³ì., 26.06.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Ôðåé Ôð³äð³õ ²âàíîâè÷, 58, 
ðîá³òí., í³ì., 17.12.1933, êðèâàâèé 
ïðîíîñ
Ôðåéëàôåðò Àäà Ëüâ³âíà, 1 ì., 
ðîá³òí., ºâð., 24.04.1933, àòðîô³ÿ
Ôðåéìàí Òåðåçà íå âêàç., 2, 
íà óòðèì., íå âêàç., 19.12.1932, 
äåêîìïðåñ³éíå çàõâîðþâàííÿ 
Ôðåñ³í Âîëîäèìèð 
Ñîëîìîíîâè÷, 41, ðîá³òí., ºâð., 
05.03.1933, òèô
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Ôð³äáåðã Áîðèñ íå âêàç., 2, 
ñèðîòà, íå âêàç., 28.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ôð³çåí Åëüçà Ïåòð³âíà, 3, 
êîëãîñïí., í³ì., 25.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ôð³çåí Ãàííà ßê³âíà, 45, ñåëÿíêà 
í³ì., 26.11.1932, çàð³çàíà ïîòÿãîì
Ôðîëîâ Àíäð³é Ïðîêîï³éîâè÷, 
35, ðîá³òí., óêð., 31.01.1933, 
÷åðåâíèé òèô
Ôðîëîâ Îëåêñàíäð íå âêàç., 3, 
íå âêàç., íå âêàç., 06.07.1933, ê³ð, 
âèñíàæåííÿ
Ôðîëîâà Ëþäìèëà ²âàí³âíà, 
11 ì., ñòóäåíò, ðîñ., 10.08.1932, 
çâóæåííÿ ãîëîñîâî¿ ù³ëèíè
Ôóêìååâ ²âàí Òðèôîíîâè÷, 
53, ðîá³òí., ðîñ., 04.04.1933, 
ì³îêàðäèò, ñòàð³ñòü
Ôóêñ Ïàâëî Íàòàíîâè÷, 
61, ðîá³òí., ºâð., 24.01.1933, 
ïåðôîðàö³ÿ âèðàçêè øëóíêà
Ôóêñ Ñàâà ßêîâè÷, 21, ðîá³òí., 
ºâð., 27.11.1932, ÷åðåâíèé òèô
Ôóíê Ãåðãàðä Àáðàìîâè÷, 25, ðî-
á³òí., í³ì., 07.01.1933, ÷åðåâíèé òèô
Ôóíê ßê³â ²ñààêîâè÷, 1, íå âêàç., 
íå âêàç., 19.07.1932, äèôòåð³ÿ 
Ôóðà Àíäð³é Ðîìàíîâè÷, 
23, ñåëÿíèí, óêð., 24.06.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â, çàãàëüíå 
âèñíàæåííÿ
Ôóðìàí Ñîô³ÿ Ñàì³éë³âíà, 7 ì., 
ðîá³òí., ºâð., 23.06.1932, ãîñòðå 
øëóíêîâî-êèøêîâå çàïàëåííÿ
Ôóðñåíêî Âàñèëü Ìèõàéëîâè÷, 
4, ðîá³òí., óêð., 09.10.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ôóðñåíêî ²ëüêî íå âêàç., 2, íå 
âêàç., íå âêàç., 17.07.1933, ê³ð
Ôóðñåíêî Íàñòÿ ²âàí³âíà, 85, 
îäíîîñ³áí., óêð., 28.09.1932, 
íåùàñíèé âèïàäîê (çàð³çàíî 
ïîòÿãîì)
Ôåîäîðîâ Ìèõàéëî íå âêàç., 14 
äí., íå âêàç., íå âêàç., 09.06.1932, 
øëóíêîâå çàõâîðþâàííÿ
Ôåîäîðîâà Ìàðôà Îëåêñ³¿âíà, 
28, áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 
04.08.1933, àâ³òàì³íîç
Õàáåíñüêèé Áîðèñ Éîñèïîâè÷, 
20, ðîá³òí., ºâð., 25.06.1932, 
âòîïëåííÿ
Õàá³áóë³íà Õàòèìà íå âêàç., 47 
äí., ðîá³òí., òàòàð., 20.11.1933, 
æèòòºâà ñëàáê³ñòü
Õàâçåí ²âàí Òàðàñîâè÷, 42, 
â’ÿçåíü, íå âêàç., 25.02.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Õàâêàí ªâãåí³é Ìèô., 7 ì., 
ðîá³òí., óêð., 19.06.1932, 
äèçåíòåð³ÿ

Õàäººâ Ìèíèãàëèò Àõèòí³ÿâ., 
1, ðîá³òí., òàòàð., 28.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Õàé Äìèòðî Òèõîíîâè÷, 
70, ðîá³òí., óêð., 08.07.1933, 
îñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Õàé Ïð³ñüêà Â³êòîð³âíà, 71, íà 
óòðèì., óêð., 30.10.1932, íå âêàç.
Õàéìîâè÷ Îäàðêà Ïåòð³âíà, 65, 
íà óòðèì., ºâð., 28.10.1932, ðàê 
ñòðàâîõîäó
Õàéòìàí Ðåâåêà Ñåìåí³âíà, 
4 ì., ðîá³òí., ºâð., 27.07.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Õàéòîâè÷ Ñîëîìîí Àáðàìîâè÷, 
48, ñëóæá., ºâð., 14.08.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Õàëåìîíåíêî Êàòåðèíà 
Ìèõàéë³âíà, 4, ðîá³òí., íå âêàç., 
09.07.1933, çàïàëåííÿ êèøîê
Õàëåíà Ôåêëà Îìåëÿí³âíà, 
76, íà óòðèì., óêð., 21.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Õàëåïà Ëåîí³ä ²âàíîâè÷, 
4 ì., ðîá³òí., óêð., 20.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Õàëèëîâ Êàðàì íå âêàç., 18, 
ðîá³òí., òàòàð., 02.01.1932, âáèòèé
Õàëèìîíîâ Ôîìà Ãåðàñèìîâè÷, 
40, ðîá³òí., óêð., 20.07.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Õàëèíñüêà Ãàííà Ïåòð³âíà, 7 
äí., ðîá³òí., óêð., 17.09.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Õàëèíñüêèé Â³êòîð Ïåòðîâè÷, 
1 äí., ðîá³òí., óêð., 11.09.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Õàìîë³í Êàðàí íå âêàç., 18, 
ðîá³òí., òàòàð., 02.01.1932, óáèòèé 
íà âèðîáíèöòâ³
Õàíêèíà Íàñòÿ ²âàí³âíà, 85, íà 
óòðèì., ðîñ., 14.10.1932, ñòàð³ñòü
Õàðàäæà Ìàð³ÿ Ìèõàéë³âíà, 18, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 07.07.1933, 
àâ³òàì³íîç
Õàðåíêî ªëèñåé Ôåäîðîâè÷, 
56, ðîá³òí., óêð., 07.01.1933, 
çàõâîðþâàííÿ øëóíêà
Õàðå÷êî Ñòåïàí Ëóêè÷, 
66, ðîá³òí., óêð., 25.02.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Õàðèòîíîâ Â³êòîð Àíäð³éîâè÷, 
6, ðîá³òí., ðîñ., 12.07.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Õàðèòîíîâ Îëåêñàíäð 
Éîñèïîâè÷, íå âêàç., íå âêàç., íå 
âêàç., 04.02.1933, íå âêàç.
Õàðèòîíîâ Îëåêñàíäð 
Ìèêîëàéîâè÷, 2 ì., ðîá³òí., óêð., 
30.04.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Õàðèòîíîâà Äîìíà Òåðåíò³¿âíà, 
25, ðîá³òí., óêð., 06.12.1933, 
ñåïñèñ

Õàðëàìîâà Îëåêñàíäðà 
Ïåòð³âíà, 19, ðîá³òí., ðîñ., 
04.03.1932, ÷åðåâíèé òèô
Õàðëàìîâà Òåòÿíà Ãðèãîð³âíà, 
8, ðîá³òí., óêð., 21.10.1932, 
ìåí³íã³ò
Õàðóí Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷, 1, 
â³éñüêîâîñëóæá., óêð., 08.10.1933, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Õàð÷åíêî Áîðèñ Ôåäîðîâè÷, 
3 äí., ñëóæá., óêð., 05.05.1933, 
íåæèòòºçäàòí³ñòü
Õàð÷åíêî Âîëîäèìèð 
Ãðèãîðîâè÷, 7, íå âêàç., óêð., 
03.02.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Õàð÷åíêî ¯âãà Ìèêèò³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 28.01.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â ³ ê³ð
Õàð÷åíêî Íèêèôîð íå âêàç., 
46, íå âêàç., íå âêàç., 23.09.1933, 
ìàëÿð³ÿ
Õàð÷åíêî Ïåòðî Ìèõàéëîâè÷, 
2, ðîá³òí., óêð., 09.08.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Õàð÷åíêî Ñàìñîí Ìèõàéëîâè÷, 
66, ñëóæá., óêð., 26.05.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Õàð÷åíêî Òèìîô³é ²âàíîâè÷, 49, 
ñëóæá., óêð., 26.04.1933, ñàðêîìà
Õàð÷åíêî Ìèõàéëî 
Îëåêñ³éîâè÷, 17, ðîá³òí., óêð., 
29.10.1933, òèô
Õàóñòîâ Êóçüìà Àíäð³éîâè÷, 
38, ðîá³òí., ðîñ., 08.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Õèæíÿê Äàð’ÿ Îíèñ³¿âíà, 34, 
íà óòðèì., íå âêàç., 26.11.1933, 
òóáåðêóëüîç
Õèæíÿê ²ñàê ßêèìîâè÷, 48, 
ðîá³òí., óêð., 28.03.1933, íåâ³äîìà
Õèæíÿê Êñåí³ÿ ²ñàê³âíà, 8, 
ðîá³òí., óêð., 23.03.1933, ê³ð
Õèæíÿê Îêñàíà íå âêàç., 29, 
ðîá³òí., íå âêàç., 13.07.1933, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Õèæíÿê Ïèëèï Ìàðê³ÿíîâè÷, 
60, ðîá³òí., óêð., 28.09.1933, 
ïåëàãðà
Õèëüøëåéí Ñòåïàí 
Îëåêñàíäðîâè÷, 58, ñëóæá., óêð., 
10.05.1933, òèô
Õèëÿ Âàðâàðà Ïðîêîï³âíà, 24, 
ðîá³òí., óêð., 24.06.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Õèìåíêî ßê³â Òèìîô³éîâè÷, 21, 
â’ÿçåíü, óêð., 20.01.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Õèñàìðøîâà(?) Ç³íà¿äà íå 
âêàç., 1, íå âêàç., íå âêàç., 
09.07.1933, ê³ð
Õèòðèê ²ñàê Ìåíäåëåéîâè÷, 
18, ñòóäåíò, ºâð., 08.08.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
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Õèòóë Âàëåíòèíà Ïåòð³âíà, 
3 ì., ðîá³òí., óêð., 15.06.1933, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Õèòóí Íèêèôîð Êîñòÿíòèíîâè÷, 
65, ðîá³òí., óêð., 22.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Õìàðà Àíäð³é Òðîõèìîâè÷, 
8, ðîá³òí., óêð., 23.03.1932, 
íåùàñíèé âèïàäîê
Õìàðà Âàñèëü ²âàíîâè÷, 46, 
ðîá³òí., óêð., 15.08.1932, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Õìàðà Âåêëà Òèõîí³âíà, 86, íà 
óòðèì., óêð., 26.01.1933, ñòàð³ñòü
Õìàðà Ìèêîëà Ñèäîðîâè÷, 
17, ðîá³òí., óêð., 31.05.1932, 
çàïàëåííÿ î÷åðåâèíè
Õìåëèê Ôåäîñ³é Ïåòðîâè÷, 22, 
â’ÿçåíü, óêð., 12.07.1933, ãîñòðèé 
åíòåðîêîë³ò
Õìåëüíèöüêèé Ãàâðèëî 
Ãàâðèëîâè÷, 53, ñëóæá., óêð., 
09.08.1933, åíòåðîêîë³ò
Õìèðîâ Ñòåïàí Ãðèãîðîâè÷, 
52, ñëóæá., óêð., 26.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Õîâàí Ðóâ³í Àáðàìîâè÷, 70, 
ñëóæá., ºâð., 27.04.1933, âèñèïíèé 
òèô
Õîâàíîâà Îëüãà Òèõîí³âíà, 18, 
íå âêàç., óêð., çàð³çàíà ïîòÿãîì
Õîâêóí Âàñèëü ²ñàêîâè÷, 
18, â’ÿçåíü, óêð., 05.03.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Õîäàêîâ Îòàð Òèìîô³éîâè÷, 
10 ì., ðîá³òí., óêð., 16.07.1932, 
ãîñòðèé êîë³ò
Õîäàñ Àíäð³é ªãîðîâè÷, 
9, ðîá³òí., óêð., 23.04.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Õîäîðîâñüêèé Àíàòîë³é 
Ôåë³êñîâè÷, 8 ì., ðîá³òí., ïîëÿê, 
20.10.1932, âèñíàæåííÿ
Õîäóñ Ôåä³ð ²âàíîâè÷, 41, 
ðîá³òí., óêð., 06.05.1932, 
òóáåðêóëüîç
Õîëì³íñüêà ßâäîõà ²âàí³âíà, 62, 
ðîá³òí., óêð., 03.04.1933, ÷åðåâíèé 
òèô
Õîëì³íñüêèé Ìèõàéëî 
Êèðèëîâè÷, 24, ðîá³òí., óêð., 
01.03.1933, òèô
Õîëîä ªôèì Àôàíàñ³éîâè÷, 
33, ðîá³òí., óêð., 20.11.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Õîìåíêî Âîëîäèìèð 
Ìèõàéëîâè÷, 6, ðîá³òí., óêð., 
21.09.1933, äèçåíòåð³ÿ
Õîìåíêî ²âàí Ñåìåíîâè÷, 26, 
â’ÿçåíü, óêð., 23.02.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ, âèñíàæåííÿ
Õîìåíêî Êàòåðèíà Ãðèãîð³âíà, 
18, ðîá³òí., óêð., 30.03.1933, òèô

Õîìåíêî Ìàð³ÿ ªãîð³âíà, 70, íà 
óòðèì., óêð., 19.11.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Õîìåíêî Ìàð³ÿ ßê³âíà, 23, 
ðîá³òí., óêð., 23.02.1933, 
òóáåðêóëüîç
Õîìåíêî Îëüãà íå âêàç., 15, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 05.07.1933, 
âèñèïíèé òèô
Õîìåíêî Ïîë³êàðï ²ëë³÷, 41, 
â’ÿçåíü, óêð., 14.06.1933, ãîñòðèé 
åíòåðîêîë³ò
Õîìåíêî Ñòåïàí Ãðèãîðîâè÷, 
23, áåçïðèòóëüí., óêð., 26.08.1933, 
àâ³òàì³íîç
Õîìñüêà Áàñÿ Ìèõàéë³âíà, 
73, íå âêàç., ºâð., 20.07.1932, 
ì³îêàðäèò
Õîìóê Âàëåíòèíà ²âàí³âíà, 
2, ñëóæá., óêð., 21.07.1932, 
òóáåðêóëüîç, ðàõ³ò
Õîìóòîâ Îëåêñàíäð 
Ãðèãîðîâè÷, 2, ðîá³òí., óêð., 
10.11.1933, åíòåðîêîë³ò
Õîðåøêî Âîëîäèìèð 
Ê³íäðàòîâè÷, 3, ðîá³òí., óêð., 
03.05.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Õîðëàí Äàð³ÿ Ìèõàéë³âíà, 3 ì., 
ðîá³òí., óêð., 03.06.1933, íåðîçá.
Õîðîëüñüêèé ªâãåí íå âêàç., 
2 ì., ñèðîòà, óêð., 02.02.1933, 
âèñíàæåííÿ
Õîðîëüñüêèé ªâãåí íå âêàç., 
4 ì., íå âêàç., íå âêàç., 05.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Õîðîëüñüêèé Ôåä³ð íå âêàç., 
33, íå âêàç., íå âêàç., 27.06.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Õîðñóí Àíòîí Ïåòðîâè÷, 
31, ñëóæá., óêð., 13.05.1933, 
òóáåðêóëüîç
Õîð÷àêîâà Àíòîí³íà íå âêàç., 
5 ì., íå âêàç., íå âêàç., 14.06.1932, 
âèñíàæåííÿ
Õîòººâà Îëüãà Ãàâðèë³âíà, 
47, ðîá³òí., ðîñ., 07.12.1933, 
çàãàëüíèé òóáåðêóëüîç 
Õîòåºâà Ë³ä³ÿ Ïàâë³âíà, 
22, ñòóäåíò, ðîñ., 21.08.1932, 
òóáåðêóëüîçíèé ïëåâðèò
Õîòèñ Ë³ä³ÿ íå âêàç., 7 ì., íå 
âêàç., íå âêàç., 28.06.1933, ê³ð
Õîõëîâ ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 
42, ðîá³òí., ðîñ., 24.05.1933, 
äåêîìïðåñ³éíèé ì³îêàðäèò 
Õîõëîâ Ðîìàí Ñåìåíîâè÷, 60, 
ðîá³òí., óêð., 08.09.1933, ñòàð³ñòü
Õîõëîâà Âàëåíòèí ²âàíîâè÷, 
2 ì., ðîá³òí., ðîñ., 19.08.1932, 
øëóíêîâî-êèøêîâå çàõâîðþâàííÿ
Õîõëîâà Çîÿ Ïèëèï³âíà, 
2, íå âêàç., óêð., 02.02.1932, 
áðîíõîïíåâìîí³ÿ

Õîõëîâà Ëþäìèëà 
Îëåêñàíäð³âíà, 8 ì., ðîá³òí., 
óêð., 29.08.1932, ãîñòðå êèøêîâå 
çàõâîðþâàííÿ
Õîõëîâà Ìàð³ÿ Ôåäîð³âíà, 
9, ðîá³òí., óêð., 24.10.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Õîõëîâà Íþðà íå âêàç., 2 òèæ., 
íå âêàç., íå âêàç., 19.06.1932, 
âèñíàæåííÿ
Õîõíóøêèí Îëåêñàíäð íå âêàç., 
8 ì., íå âêàç., óêð., 16.08.1933, 
êèøêîâà ³íòîêñèêàö³ÿ
Õîõðîâ Àíàòîë³é ²âàíîâè÷, 1, 
ðîá³òí., ðîñ., 08.08.1933, ãîñòðå 
çàïàëåííÿ êèøîê
Õðàáðîâåñåëîâñüêà Òåòÿíà 
Îëåêñàíäð³âíà, 72, ðîá³òí., óêð., 
12.02.1933, ñòàðå÷èé ìàðàçì
Õðàïêî Âàñèëü Ïåòðîâè÷, 42, 
â’ÿçåíü, íå âêàç., 02.03.1933, 
õâîðîáà ñåðöÿ, íàáðÿê í³ã
Õðèëîâ Ñåìåí Ìîéñåéîâè÷, 60, 
ðîá³òí., óêð., 29.08.1933, ìàëÿð³ÿ, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Õðèñòåíêî Âàëåíòèíà 
Ìèêèò³âíà, 2 òèæ., íå âêàç., óêð., 
16.03.1933, «ìëàäåí÷åñêîå»
Õðèñòåíêî ²âàí Ìèêèòîâè÷, 
6 ì., ðîá³òí., óêð., 14.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â�
Õðèñòåíêî Àíòîí ²ãíàòîâè÷, 
46, â’ÿçåíü, óêð., 24.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Õðèñòè÷ Â³ëÿ Ãðèãîðîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 05.08.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Õðèñòè÷ Ïàëàæêà Ãåðàñèì³âíà, 
55, äîìîãîñï., óêð., 26.06.1933, 
ïàðàë³÷ ì³çê³â
Õðèñòîôîðîâ Âàñèëü íå âêàç., 
1, íå âêàç., íå âêàç., 19.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Õðîìººâ Ìèêîëà Ïàâëîâè÷, 21, 
ðîá³òí., óêð., 12.05.1933, òèô
Õðîíü Âîëîäèìèð 
Íèêèôîðîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
06.06.1933, çàïàëåííÿ  
ëåãåí³â
Õðîïà÷ Îäàðêà Îëåêñ³¿âíà, 
63, íà óòðèì., óêð., 30.07.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Õðóùàê Âîëîäèìèð Ôåäîðîâè÷, 
10 ì., ðîá³òí., óêð., 25.07.1933, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Õðóùåêîâà Ðà¿ñà 
Îëåêñàíäð³âíà, 1 ì., ðîá³òí., 
ðîñ., 24.08.1933, ³íòîêñèêàö³ÿ
Õóäàê ²âàí ²ãíàòîâè÷, 45, ðîá³òí., 
óêð., 23.05.1933, ïîðîê ñåðöÿ
Õóäàê Ñòåïàí ²âàíîâè÷, 41, 
â’ÿçåíü, óêð., 02.06.1933, çàíåïàä 
ä³ÿëüíîñò³ ñåðöÿ
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Õóäàñ Ìèêèòà Ãðèãîðîâè÷, 55, 
ðîá³òí., óêð., 06.07.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Õóäèìîâà Ìàð³ÿ Äìèòð³âíà, 67, 
íå âêàç., óêð., 30.03.1933, ÷èðÿê
Õóäîëººâà Ëþäìèëà íå âêàç., 
4, ñèðîòà, íå âêàç., 28.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Õóäîñîâà Íàä³ÿ íå âêàç., 8 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 04.07.1933, 
íåðîçá.
Õóäÿêîâà Ãàëèíà Äìèòð³âíà, 1, 
ðîá³òí., óêð., 03.03.1933, ê³ð
Õóê Ñàìó¿ë Ìóñ³éîâè÷, 54, 
ñëóæá., ºâð., 22.06.1932, 
çàïàëåííÿ ê³ñòêîâîãî ìîçêó
Õóïàâêà Ãàííà ²âàí³âíà, 28, 
ðîá³òí., óêð., 19.09.1932, íå âêàç.
Õóïàâêà Ìèõàéëî Ñèäîðîâè÷, 
52, ðîá³òí., óêð., 13.06.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Õóñòåíêî Ëóêà Êîñòÿíòèíîâè÷, 
50, ðîá³òí., óêð., 22.08.1933, 
ôëåãìîíà ïðàâîãî çàï’ÿñòÿ
Õóñòåíÿê Âîëîäèìèð íå âêàç., 
5 ì., ðîá³òí., óêð., 29.06.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Õóñòî÷êèí Âàñèëü Âàñèëüîâè÷, 
33, ðîá³òí., ðîñ., 23.08.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Õóòîðÿíñüêèé Ãðèãîð³é íå âêàç., 
4, íå âêàç., íå âêàç., 12.05.1933, 
êàòàð êèøîê
Öàáåëü Ìèõàéëî Ñåìåíîâè÷, 
30, ñëóæá., óêð., 22.01.1932, 
øëóíêîâî-êèøêîâà õâîðîáà
Öàäîø Â³êòîð Ðóäîëüôîâè÷, 
íå âêàç., ðîá³òí., í³ì., 20.09.1932, 
àñô³êñ³ÿ
Öàï Ïàíòåë³é Âîëîäèìèðîâè÷, 
22, ðîá³òí., óêð., 01.04.1933, 
çàíåïàä ä³ÿëüíîñò³ ñåðöÿ
Öàðåíêî Ëåâêî Ôåäîðîâè÷, 1, 
ñëóæá., óêð., 03.07.1932, åíòåðîêîë³ò
Öàðóê ²âàí Ïðîêîïîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 27.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Öâºêàöüêà Æîçåô³íà 
Òèìîô³¿âíà, 2, ðîá³òí., óêð., 
15.06.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Öâºòêîâ Àíàòîë³é íå âêàç., 2 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 13.08.1933, 
êàòàð êèøå÷íèêà
Öâºòêîâà Ãàëèíà íå âêàç., 4 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 13.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Öâ³ëèé Ãóð³é Ôîê³éîâè÷, 33, 
ðîá³òí., óêð., 03.07.1933, ãðèï
Öâ³ðêóí Ïåòðî ²âàíîâè÷, 85, 
êóñòàð, óêð., 22.03.1933, ñòàð³ñòü
Öâ³ðêóí Þð³é Ìèêîëàéîâè÷, 1, 
ðîá³òí., óêð., 19.10.1932, ãí³éíèé 
ïëåâðèò

Öåãåëüíèêîâ Âëàñ 
Âîëîäèìèðîâè÷, 60, îäíîîñ³áí., 
ðîñ., 23.05.1933, ñòàð³ñòü
Öåãåëüíèêîâ Ãåîðã³é ²âàíîâè÷, 
9 ì., ñëóæá., óêð., 20.07.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Öåãóëºâ Àíàòîë³é Þõèìîâè÷, 
2, ñëóæá., óêð., 27.07.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Öåéë³í Ê³ì íå âêàç., 3, íå âêàç., 
íå âêàç., 09.08.1933, îáêëàä 
(àíã³íà)
Öåéëîíñüêà Òàìàðà íå âêàç., 
3, íå âêàç., íå âêàç., 24.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Öåêàëîâ Ïåòðî íå âêàç., 3, íå 
âêàç., íå âêàç., 07.07.1933, ê³ð
Öåñëåð Ëåâ Àáðàìîâè÷, 
18, â’ÿçåíü, ºâð., 16.03.1933, 
çàïàëåííÿ, âèñíàæåííÿ
Öåòñå³í Îëåíà Ôð³äð³õ³âíà, 1 ì., 
ðîá³òí., í³ì., 03.02.1933, âðîäæåíà 
ñëàáê³ñòü
Öèáà Ðà¿ñà Äìèòð³âíà, 5, ðîá³òí., 
óêð., 11.06.1932, êðèâàâèé ïðîíîñ
Öèáà Ñèä³ð íå âêàç., 50, ðîá³òí., 
íå âêàç., 10.07.1933, ì³îêàðäèò
Öèáåðò Ìàð³ÿ Ôåðäèíàíä³âíà, 
54, íà óòðèì., í³ì., 16.06.1933, 
âèñèïíèé òèô
Öèá³íà Âàëåíòèíà Îëåêñ³¿âíà, 
16, ðîá³òí., ðîñ., 14.10.1932, 
ïåðèòîí³ò
Öèáóðíîâ Îëåêñ³é Êóçüìè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 25.07.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Öèáóðíîâ Ðîìàí Ãðèãîðîâè÷, 
30, ðîá³òí., ðîñ., 19.11.1932, 
ì³îêàðäèò
Öèáöåíêî Ñåðã³é Íèêèôîðîâè÷, 
39, ðîá³òí., óêð., 29.03.1933, 
çàíåïàä ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Öèãàëîâ Àíàòîë³é íå âêàç., 8 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 29.07.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Öèãàíåíêî Ìèõàéëî ²ëüêîâè÷, 
55, ðîá³òí., óêð., 22.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Öèãàíêîâ Îíèñèì Ëàð³îíîâè÷, 
31, â’ÿçåíü, ðîñ., 01.07.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Öèãàíêîâ Âàëåíòèí 
Ìèêîëàéîâè÷, 11 ì., íå âêàç., íå 
âêàç., 24.06.1933, íå âêàç.
Öèãàíêîâà Ìàð³ÿ Ôåäîð³âíà, 
59, äîìîãîñï., óêð., 17.03.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê, ì³îêàðäèò
Öèãàíîê Êàðïî Êëèìîâè÷, 
45, â’ÿçåíü, óêð., 27.12.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Öèãàíîê Îëåêñàíäð 
Âàñèëüîâè÷, 4, ðîá³òí., óêð., 
12.02.1933, çàïàëåííÿ

Öèãàíþê Ïåòðî Ìóñ³éîâè÷, 35, 
ðîá³òí., óêð., 18.04.1933, îï³ê ðóê 
òà îáëè÷÷ÿ 
Öèìáàë Âàëåíòèíà Êîñò³âíà, 
2 ì., ðîá³òí., óêð., 31.12.1932, ãðèï
Öèìáàë Ìèêîëà ßêîâè÷, 
4, ðîá³òí., óêð., 15.06.1932, 
ñêàðëàòèíà, çàïàëåííÿ âóõà
Öèìáàë³ñò Ìèêîëà Ïàâëîâè÷, 
6 ì., ðîá³òí., óêð., 05.06.1932, ê³ð
Öèìåðìàí Àëåàë³ÿ Õðèñò³âíà, 
34, íà óòðèì., í³ì., 15.09.1933, 
çàãàëüíà ñëàáê³ñòü
Öèìåðìàí Êëàðà Ðóäîëüô³âíà, 
83, ñëóæá., í³ì., 20.01.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Öèíêóø Íàñòÿ Êóçüì³âíà, 
40, â’ÿçåíü, óêð., 02.08.1933, 
àâ³òàì³íîç
Öèîìàøêî Òàìàðà Ìàêñèì³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 18.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Öèðêóëü Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷, 6, 
ðîá³òí., óêð., 11.05.1932, óäàð ãîëîâè
Öèðë³í Ôðåéäà ßê³âíà, 42, íà 
óòðèì., ºâð., 28.06.1932, ðàê 
ïå÷³íêè
Öèðóëü ßëèñîâåòà ²âàí³âíà, 
25, íå âêàç., óêð., 27.05.1932, 
òóáåðêóëüîç
Öèðþê Ìàðê íå âêàç., 50, ðîá³òí., 
íå âêàç., 24.08.1933, ïåëàãðà
Öèâ³ðêî Ãàííà Îëåêñ³¿âíà, 
52, íà óòðèì., óêð., 30.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Öèìåð³íîâà Ðà¿ñà Íîõ³ì³âíà, 
57, ðîá³òí., ºâð., 24.11.1933, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Öîêàëî Îíèñ³é Ãðèãîðîâè÷, 71, íà 
óòðèì., óêð., 22.04.1933, íåâ³äîìà
Öîêóð Â³êòîð Ìèõàéëîâè÷, 9 ì., 
ðîá³òí., óêð., 04.06.1933, ê³ð
Öîêóð ßê³â Îíóôð³éîâè÷, 52, 
áåçðîá³òí., óêð., 01.05.1933, ïîðîê 
ïå÷³íêè
Öîïèê Ìàëêà Ãðèãîð³âíà, 80, 
ñëóæá., ºâð., 29.11.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöåâèõ ì'ÿç³â
Öî-þ-÷àí íå âêàç. íå âêàç., 26, 
îäíîîñ³áí., êèòàºöü, 07.11.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Öóêàíîâà Ìàð³ÿ Ëàð³îí³âíà, 
6, ñëóæá., óêð., 08.11.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Öóð³ñ Êëàâä³ÿ Ñåðã³¿âíà, 28, 
íà óòðèì., ºâð., 24.08.1932, 
òóáåðêóëüîç, ïîðîê ñåðöÿ
Öóðêàí Ìàð³ÿ Ñèìàôîí³âíà, 
2, ðîá³òí., óêð., 18.08.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Öèëåíîñ Ðîä³îí Ïèëèïîâè÷, 45, 
ðîá³òí., óêð., 11.04.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
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Öèìáàë Ãðèãîð³é Òèìîøåâè÷, 
45, ðîá³òí., óêð., 04.03.1933, 
âáèòèé
Öþïêèëî Ãàííà Ôåäîð³âíà, 58, 
ðîá³òí., óêð., 23.11.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
×àáàí Ìàðôà Äåì'ÿí³âíà, 53, 
ðîá³òí., óêð., 04.12.1932, ðîçðèâ 
ñåðöÿ
×àäàºâà Ìàðèíà Òèìîô³¿âíà, 
69, äîìîãîñï., ðîñ., 17.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
×àéêà Ìàêàð ²âàíîâè÷, 44, 
ðîá³òí., óêð., 05.04.1933, ðàê 
òîâñòî¿ êèøêè
×àé÷åíêî Ïàâëî Ìèõàéëîâè÷, 
26, ðîá³òí., óêð., 22.05.1933, 
çàíåïàä ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
×àëèé Àíäð³é Âàñèëüîâè÷, 
65, ðîá³òí., óêð., 19.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
×àëèé ²âàí íå âêàç., 23, ðîá³òí., 
íå âêàç., 10.07.1933, ãîñòðèé 
åíòåðèò
×àëèé Òåðåíò³é íå âêàç., 27, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 02.07.1933, 
åíòåðîêîë³ò
×àìëàé Âîëîäèìèð Ôàä³éîâè÷, 
18, ðîá³òí., óêð., 10.05.1933, 
òóáåðêóëüîç
×àìëàé Ë³ä³ÿ Îêñåí³âíà, 
12, ðîá³òí., óêð., 26.04.1933, 
òóáåðêóëüîç
×àï³ºâ Àíàòîë³é Àíòîíîâè÷, 
6 ì., ðîá³òí., ðîñ., 10.08.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
×àïõàé Â³êòîð íå âêàç., 8, 
ðîá³òí., êèòàºöü, 03.09.1932, 
ëèõîìàíêà
×àóñîâñüêà Ôðèäÿ Áîðèñ³âíà, 
35, ñëóæá., ºâð., 23.04.1933, 
òóáåðêóëüîç ãîðëà
×âîðóí ²âàí Îëåêñàíäðîâè÷, 
75, íà óòðèì., óêð., 11.01.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
×åáàíåöü Êàðïî Ðîìàíîâè÷, 51, 
ðîá³òí., óêð., 20.11.1933, âèñèïíèé 
òèô
×åáåíêî Äìèòðî Ïåòðîâè÷, 
38, ðîá³òí., óêð., 18.05.1933, 
íåâ³äîìà
×åáåðÿêîâà Ìàð³ÿ Ñòåïàí³âíà, 
1, íå âêàç., íå âêàç., 26.06.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
×åáîòàðåâ Àíäð³é Ñàâåë³éîâè÷, 
49, ðîá³òí., óêð., 24.08.1933, 
åíòåðîêîë³ò
×åáîòàðºâ Òèìîô³é Ôåäîðîâè÷, 
63, ðîá³òí., óêð., 26.12.1932, 
äåêîìïðåñ³éíèé ïîðîê ñåðöÿ
×åáóêèí Îëåêñ³é Ñåðã³éîâè÷, 
2, ðîá³òí., óêð., 22.01.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

×åãóéêî Îëåêñàíäð Êîíîíîâè÷, 
7, ñëóæá., óêð., 19.05.1933, 
òóáåðêóëüîç
×åêàëà Áå¿íà Ñåðã³¿âíà, 1, 
ðîá³òí., ðîñ., 27.07.1933, íå âêàç.
×åêàëüîâà Îëåíà Ñåðã³¿âíà, 7 ì., 
ðîá³òí., ðîñ., 02.05.1933, ê³ð
×åêàíîâ Âàñèëü Ïàâëîâè÷, 63, 
ðîá³òí., ðîñ., 20.10.1933, âèðàçêà 
êèøîê
×åêóëàºâ ²âàí Ìèêîëàéîâè÷, 
48, â’ÿçåíü, óêð., 17.06.1932, 
ì³îêàðäèò
×åìîê Íàä³ÿ Þõèì³âíà, 
6, ðîá³òí., óêð., 27.09.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
×åíü÷åâè÷ Ïèëèï Êîí(?), 
58, ðîá³òí., óêð., 24.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
×åïåëºâ Ïåòðî Ê³íäðàòîâè÷, 67, 
íà óòðèì., óêð., 13.01.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
×åïåöü Ä³íà íå âêàç., 2 òèæ., 
ñèðîòà, íå âêàç., 23.01.1933, 
øëóíêîâå çàõâîðþâàííÿ
×åïîâ Àíàòîë³é ²âàíîâè÷, 
1 ì., ðîá³òí., óêð., 27.06.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
×åïóðà Òàìàðà Îëåêñàíäð³âíà, 
5 ì., ðîá³òí., óêð., 13.07.1932, 
êîë³ò
×åðâè÷ê³í Ïàâëî Âàñèëüîâè÷, 
60, ðîá³òí., ðîñ., 13.07.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
×åðãèíåöü Â³êòîð Òàðàñîâè÷, 
5 ì., ðîá³òí., óêð., 29.05.1932, 
ïðîíîñ
×åðåâàòåíêî Âàñèëü 
Âàñèëüîâè÷, 75, ðîá³òí., óêð., 
07.04.1933, âèñíàæåííÿ
×åðåäíè÷åíêî Â³ðà Àíäð³¿âíà, 1, 
ðîá³òí., óêð., 23.01.1932, íåâ³äîìà
×åðåäíè÷åíêî Àíòîí³íà 
Àíäð³¿âíà, 3 ì., ðîá³òí., óêð., 
30.04.1932, íå âêàç.
×åðåäíè÷åíêî ²âàí íå âêàç., 
64, îäíîîñ³áí., óêð., 18.02.1932, 
ñòàð³ñòü
×åðåäíè÷åíêî Ìàð³ÿ Ìàðê³âíà, 
62, íå âêàç., óêð., 15.09.1933, 
çàíåïàä ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
×åðåäíè÷åíêî Ìåëàíêà 
Îíèñèì³âíà, 45, ðîá³òí., óêð., 
02.10.1932, ÷åðåâíèé òèô
×åðåäíè÷åíêî Ãíàò íå âêàç., 48, 
áåçïðèòóëüí., óêð., 09.08.1933, 
åíòåðîêîë³ò
×åðåìèñ Âàñèëü Îëåêñ³éîâè÷, 
63, ðîá³òí., ðîñ., 05.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
×åðåìèñèí Àôàíàñ Ôàä³éîâè÷, 
77, íà óòðèì., ðîñ., 15.01.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ

×åðåï Àíäð³é Þõèìîâè÷, 1, 
ðîá³òí., óêð., 04.06.1932, äèçåíòåð³ÿ
×åðåï Ìàð³ÿ Ìàêàð³âíà, 1, 
ðîá³òí., óêð., 10.07.1932, àáñöåñ
×åðåï Ìàðêî Àíòîíîâè÷, 
31, ðîá³òí., ðîñ., 10.03.1932, 
òóáåðêóëüîç
×åðåï Íàñòÿ Ëàð³îí³âíà, 
32, ðîá³òí., óêð., 02.11.1932, 
çàïàëåííÿ
×åðåï Ñåðã³é Ìèõàéëîâè÷, 
50, ñëóæá., óêð., 23.08.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
×åðåïàëîâ Ìóñ³é ßêîâè÷, 33, 
ðîá³òí., íå âêàç., 22.09.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
×åðåïèí Àôàíàñ³é Îëåêñ³éîâè÷, 
40, ñëóæá., íå âêàç., 16.09.1933, 
âèñèïíèé òèô
×åðêàñ Ïð³ñüêà Ãðèãîð³âíà, 
61, íà óòðèì., óêð., 13.10.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
×åðêàñåíêî Ôåä³ð Ñåìåíîâè÷, 
56, ðîá³òí., óêð., 02.12.1932, 
çàõâîðþâàííÿ øëóíêà
×åðêàñîâà Ìàð³ÿ 
Îëåêñàíäð³âíà, 18, áåçïðèòóëüí., 
íå âêàç., 08.07.1933, àâ³òàì³íîç
×åðêàññüêà Ëåÿ Ìèõàéë³âíà, 68, 
ñëóæá., ºâð., 02.10.1933, ñåðöåâà 
ñëàáê³ñòü
×åðêàøèí Àíäð³é Ìèõàéëîâè÷, 
41, áåçðîá³òí., óêð., 01.06.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
×åðêàøèíà Àíòîí³íà Êîñò³âíà, 
3, ðîá³òí., óêð., 18.12.1932, êàòàð 
êèøîê
×åðêàøèí ²âàí Ïèëèïîâè÷, 5, 
ðîá³òí., óêð., 18.01.1933, ÷åðåâíèé 
òèô
×åðêàøèí Êîñòÿ íå âêàç., 2 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 21.06.1933, 
³íòîêñèêàö³ÿ
×åðêàøèí Ìèõàéëî Ïåòðîâè÷, 
51, â’ÿçåíü, ðîñ., 17.03.1933, 
åíòåðîêîë³ò
×åðêàøèí Ìèõàéëî ²âàíîâè÷, 
63, ðîá³òí., ðîñ., 28.02.1933, 
õâîðîáà øëóíêà
×åðêàøèíà Ïåëàãåÿ Ìàêàð³âíà, 
44, íà óòðèì., óêð., 09.11.1933, 
ïëåâðèò
×åðêàøèíà Ñ(?) Àðòåì³âíà, 
30, íà óòðèì., ðîñ., 21.04.1933, 
îòðóºííÿ ÷àäíèì ãàçîì
×åðêàøèíà Òåòÿíà Äìèòð³âíà, 
3, ðîá³òí., ðîñ., 04.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
×åðêàøèíà Âàëåíòèíà ²âàí³âíà, 
2, ðîá³òí., óêð., 03.02.1933, ê³ð
×åðêèñ Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 7, 
ðîá³òí., áîëã., 26.04.1933, 
òóáåðêóëüîç
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×åðíàùåíêî Éîñèô ªôèìîâè÷, 
46, ñëóæá., óêð., 22.12.1933, òèô
×îðíà Áåéëà Ìåºð³âíà, 62, 
íà óòðèì., ºâð., 02.06.1932, 
çàïàëåííÿ íèðîê
×îðíà Òåòÿíà Ôåäîò³âíà, 32, 
äîìîãîñï., óêð., 19.07.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
×åðíåíêî Àíäð³é Ìèêèòîâè÷, 
70, íà óòðèì., óêð., 01.07.1933, íå 
âêàç.
×åðíåíêî Ãàííà Ôåäîò³âíà, 1, 
ðîá³òí., óêð., 27.07.1932, ìàëÿð³ÿ, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
×åðíåíêî Ãðèöüêî Ïèëèïîâè÷, 
42, ðîá³òí., óêð., 18.07.1932, ãí³éíå 
çàïàëåííÿ î÷åðåâèíè
×åðíåíêî Äìèòðî Âàñèëüîâè÷, 
75, ðîá³òí., óêð., 11.11.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
×åðíåíêî ²âàí Ãàâðèëîâè÷, 
25, ðîá³òí., óêð., 06.01.1933, 
òóáåðêóëüîç
×åðíåíêî ²âàí Ñèäîðîâè÷, 67, íà 
óòðèì., óêð., 08.06.1932, ñòàð³ñòü
×åðíåíêî Ëåâîíò³é 
Ìèòðîôàíîâè÷, 32, ðîá³òí., óêð., 
17.06.1932, òóáåðêóëüîç
×åðíåíêî Ìèêîëà 
Ìèêîëàéîâè÷, 2, ðîá³òí., óêð., 
25.12.1933, ê³ð
×åðíåíêî Îëåêñ³é Ãðèãîðîâè÷, 
2, ðîá³òí., óêð., 21.01.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
×åðíåíêî Ïåòðî Ãðèãîðîâè÷, 
11 ì., ðîá³òí., óêð., 09.01.1933, 
äèôòåð³ÿ
×åðíåöîâ Îëåêñàíäðà 
Ïèëèï³âíà, 2 ì., ðîá³òí., óêð., 
03.07.1933, ³íòîêñèêàö³ÿ
×åðíèãà ²âàí ²âàíîâè÷, 62, 
ðîá³òí., óêð., 13.08.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
×îðíèé ²âàí Äìèòðîâè÷, 
69, ðîá³òí., óêð., 28.12.1933, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
×îðíèé Ïèëèï Ïàíàñîâè÷, 42, íå 
âêàç., ðîñ., 15.08.1932, íå âêàç.
×åðí³êîâ ²âàí Êèðèëîâè÷, 
81, ðîá³òí., ðîñ., 09.06.1933, 
íåâ³äîìà
×åðíèõ Îëåíà Îëåêñ³¿âíà, 67, íà 
óòðèì., ðîñ., 13.03.1933, çàíåïàä 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
×åðíèõ Ìàð³ÿ Ïåòð³âíà, 61, 
íà óòðèì., ðîñ., 03.06.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
×åðíèø Àíòîí³íà Àôàíàñ³¿âíà, 
13, áåçðîá³òí., óêð., 28.12.1933, 
çàäàâëåíà ïîòÿãîì
×åðíèø Àíòîí³íà Êóçüì³âíà, 
41, ðîá³òí., óêð., 14.11.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â

×åðíèø Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷, 
5 òèæ., ðîá³òí., óêð., 13.03.1933, 
ðîçëàä êèøîê
×åðíèø Ïèìîí Ìèõàéëîâè÷, 
59, ðîá³òí., óêð., 25.07.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
×åðíèøåíêî ²âàí Äàíèëîâè÷, 
37, ðîá³òí., óêð., 29.12.1932, 
ìåí³íãîåíöåôàë³ò
×åðíèøåíêî ²âàí Ïëàòîíîâè÷, 
32, ðîá³òí., óêð., 16.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
×åðíèøåíêî Ôåä³ð 
Ìèõàéëîâè÷, 21, ðîá³òí., óêð., 
10.04.1933, êðóïîçíå çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
×åðíèøèí ²âàí Ãàâðèëîâè÷, 
27, áåçðîá³òí., ðîñ., 06.03.1933, 
åíòåðîêîë³ò
×åðíèøîâà Ìàð³ÿ Äàíèë³âíà, 
68, íà óòðèì., ðîñ., 10.10.1933, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
×åðí³êîâà Ìàð³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 
26, ðîá³òí., óêð., 18.04.1933, 
ëèõîìàíêà, tBC
×åðí³÷åíêî Ïåòðî íå âêàç., 
2, ñèðîòà, íå âêàç., 13.01.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
×åðíîáàºâ Àíàòîë³é íå âêàç., 
1, íå âêàç., íå âêàç., 17.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
×åðíîáàºâ Ìèêîëà Ñåðã³éîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 16.05.1933, ê³ð, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
×îðíîáåëüñüêà Õàííà 
Éîñèï³âíà, 25, íà óòðèì., ºâð., 
14.10.1932, ÷åðåâíèé òèô
×åðíîâ Âàñèëü Ãðèãîðîâè÷, 
23, ðîá³òí., óêð., 10.11.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â òà çàëîç
×åðíîâ Ãðèãîð³é Âàñèëüîâè÷, 
5 ì., ðîá³òí., ðîñ., 14.01.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
×åðíîâ ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 
7 ì., ðîá³òí., ðîñ., 08.08.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
×åðíîâ Éîñèï Ìóñ³éîâè÷, 66, 
êóñòàð, ºâð., 04.12.1933, ñòàð³ñòü
×åðíîâ Íåñòîð ²âàíîâè÷, 
29, â’ÿçåíü, ðîñ., 16.01.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
×åðíîâà Âàëåíòèíà íå âêàç., 
1 ì., íå âêàç., íå âêàç., 05.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
×åðíîâà Ãàëèíà ²âàí³âíà, 
2, ðîá³òí., óêð., 10.01.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
×åðíîâà Ëþäìèëà Ìèõàéë³âíà, 
2 ì., ðîá³òí., ðîñ., 21.02.1933, 
æèòòºâà ñëàáê³ñòü
×åðíîâñüêà Ë³ä³ÿ Ïåòð³âíà, 
7, ðîá³òí., óêð., 08.06.1932, 
âòîïèëàñÿ (íåùàñíèé âèïàäîê)

×åðíîâñüêèé Ãàð³ê íå âêàç., 
4 ì., íå âêàç., íå âêàç., 02.03.1933, 
ðîçëàä õàð÷óâàííÿ
×åðíèø ªôèì Ïðîõîðîâè÷, 24, 
ðîá³òí., óêð., 05.03.1933, ì³îêàðäèò
×åðíèø Ïðîõîð Ìèõàéëîâè÷, 
52, ðîá³òí., óêð., 03.05.1933, 
çàíåïàä ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
×åðíÿâèíà Àãàô³ÿ 
Îëåêñàíäð³âíà, 19, ðîá³òí., óêð., 
12.02.1933, ðàê ìîëî÷íî¿ çàëîçè
×åðíÿâñüêèé Ìèêîëà 
Â³êòîðîâè÷, 21, ðîá³òí., óêð., 
07.06.1933, âáèòèé
×åðíÿâñüêà Âàëåíòèíà 
Þõèì³âíà, 1, ðîá³òí., óêð., 
25.08.1933, êîêëþø
×åðíÿâñüêèé Âàñèëü Êóçüìè÷, 
50, ðîá³òí., óêð., 19.01.1932, 
òóáåðêóëüîç
×åðíÿºâ Âëàñ Êàðïîâè÷, 
46, ðîá³òí., óêð., 25.07.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
×åðïóñ Íåëë³ Ïàâë³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 01.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
×åð÷åíêî Îëåêñàíäðà 
Ãåîðã³¿âíà, 3, ðîá³òí., óêð., 
19.08.1933, êîë³ò
×åñíÿê Ë³ä³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 1, 
ðîá³òí., óêð., 26.02.1933, ìåí³íã³ò
×åòâåðèêîâà Ìàð³ÿ Ïàâë³âíà, 
22, ðîá³òí., óêð., 29.12.1932, 
àáîðò, ñåïñèñ
×åõîâ Îëåêñàíäð Âàñèëüîâè÷, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 19.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
×åõîâñüêèé Âåí³àì³í 
Àíäð³éîâè÷, 1, ðîá³òí., ðîñ., 
29.05.1932, íåôðèò, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
×èáèí Ñòåïàí Ôåäîðîâè÷, 
28, â’ÿçåíü, óêð., 14.06.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
×èãàðü Ìàðôà Ïàâë³âíà, 54, 
ðîá³òí., óêð., 19.09.1933, íå âêàç.
×èæàíîê Ëàâðåíò³é Ôåäîòîâè÷, 
32, ñåëÿíèí, óêð., 16.06.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
×èæèê Ìàðôà Ôåäîð³âíà, 
19, ñëóæá., óêð., 14.06.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
×èíîâà(?) ¯âãà ßê³âíà, 64, 
ñëóæá., óêð., 02.08.1933, ãîñòðèé 
ãàñòðîåíòåðèò 
×èïèøêî Ìèêîëà Ïåòðîâè÷, 1, 
ðîá³òí., óêð., 12.09.1932, êîë³ò
×èïóðíà Í³íà ²âàí³âíà, 
(çàêðåñëåíî) 3 ì., äîìîãîñï., óêð., 
02.06.1933, ³íòîêñèêàö³ÿ
×èï÷åíêî Òåòÿíà Ñòåïàí³âíà, 
2, ðîá³òí., óêð., 08.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
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×èðâà Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 27.01.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
×èðèìèñèí Ïåòðî Àíäð³éîâè÷, 
íå âêàç., ðîá³òí., ðîñ., 21.10.1932, 
ìåðòâîíàðîäæåíèé
×èðêî Îëåêñ³é íå âêàç., íå âêàç., 
íå âêàç., íå âêàç., 11.09.1932, 
æîâòóõà
×èñòàêîâà ßâäîõà íå âêàç., 19, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 24.06.1933, 
åíòåðîêîë³ò
×èñò³êîâà Àëëà Ãåðàñèì³âíà, 3, 
íå âêàç., ðîñ., 01.03.1932, ãîñòðèé 
åíöåôàë³ò
×èñòÿêîâ Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷, 
37, ñëóæá., ðîñ., 13.06.1932, 
òóáåðêóëüîç
×èñòÿêîâà Âåêëà Òðîõèì³âíà, 
40, íå âêàç., íå âêàç., 19.09.1933, 
àâ³òàì³íîç
×èñòÿêîâà Òàìàðà Îëåêñ³¿âíà, 
11 ì., ðîá³òí., óêð., 17.08.1932, 
çàãàëüíèé îï³ê
×è÷åíêî ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 
5 ì., ðîá³òí., ðîñ., 31.05.1932, 
çàïàëåííÿ êèøîê
×èãëàøâ³ë³ Äîìíà Íèêèôîð³âíà, 
42, íà óòðèì., ðîñ., 17.09.1932, 
ðàê êèøå÷íèêà
×èãð³í Ìèêîëà Ãðèãîðîâè÷, 
3, ðîá³òí., óêð., 08.08.1932, 
åíòåðîêîë³ò
×èãð³íîâ Â³êòîð Ëåîí³äîâè÷, 2, 
ðîá³òí., ðîñ., 10.10.1933, ìåí³íã³ò
×èð³êîâà Êàëåð³ÿ íå âêàç., 5 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 24.05.1933, 
øëóíêîâå çàõâîðþâàííÿ
×èðêî Ãðèöüêî Âàñèëüîâè÷, 65, 
ðîá³òí., óêð., 07.11.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
×èðÿêîâà Ìàð³ÿ íå âêàç., 4, íå 
âêàç., íå âêàç., 01.08.1933, ãðèï, 
åíòåðîêîë³ò
×èñí³ÿê Ìàð³ÿ Àðòåì³âíà, 
22, íà óòðèì., óêð., 25.05.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
×èñòîâ Ôåä³ð Þõèìîâè÷, 
26, íå âêàç., ðîñ., 10.08.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
×èñòÿêîâà Íàñòÿ Êàë³ñòðàò³âíà, 
3, ðîá³òí., ðîñ., 18.12.1932, 
äåêîìïåíñàö³ÿ ñåðöÿ
×ìåëüîâ Ìàêàð Ìàêñèìîâè÷, 
49, ñåëÿíèí, â’ÿçåíü, óêð., 
26.07.1933, àâ³òàì³íîç
×ìèõàëî Àíòîí ²ãíàòîâè÷, 68, 
ðîá³òí., óêð., 28.01.1933, ïîðîê ñåðöÿ
×ì³ëü Îëåíà Ïàâë³âíà, 11 ì., 
ðîá³òí., óêð., 29.09.1932, 
çàõâîðþâàííÿ êèøå÷íèêà
×îáîòàðüîâà Êëàâä³ÿ Êîñò³âíà, 
22, ðîá³òí., ðîñ., 23.11.1932, òèô

×îïåíêî Éîñèô Ìàêñèìîâè÷, 
49, ðîá³òí., óêð., 13.03.1933, ðàê 
øëóíêà
×îïåíêî Ë³ä³ÿ ²âàí³âíà, 50, 
ðîá³òí., óêð., 09.05.1933, çàíåïàä 
ñåðöåâîé ä³ÿëüíîñò³
×îïèê Àíòîí Îìåëÿíîâè÷, 
33, â’ÿçåíü, óêð., 19.07.1933, 
åíòåðîêîë³ò
×îðíà Çîÿ Ôåäîò³âíà, 1, ðîá³òí., 
óêð., 26.02.1933, êàòàð êèøîê
×îðíèé Îëåêñàíäð Ãðèãîðîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 19.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
×îðíèé Ïàâëî Ïåòðîâè÷, 
20, ðîá³òí., ðîñ., 12.05.1932, 
òóáåðêóëüîç
×îðíèé Ôåä³ð Ñîôðîíîâè÷, 47, 
ðîá³òí., óêð., 09.05.1933, ãðèï, 
ãåìîðîé, åíòåðîêîë³ò
×îðíèé Õà³ì Øëüîìîâè÷, 70, 
ðîá³òí., ºâð., 18.11.1933, íå âêàç.
×îðíèé ßê³â Ôåäîðîâè÷, 
25, â’ÿçåíü, óêð., 09.03.1933, 
òóáåðêóëüîç, âèñíàæåííÿ
×îðíèøîâà Ãàííà Ìèêîëà¿âíà, 
6 ì., íå âêàç., ðîñ., 09.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
×îðóøåíà Àíòîí³íà íå âêàç., 
1, ðîá³òí., ðîñ., 09.04.1933, 
êèøêîâèé êîë³ò
×óá ªâäîê³ÿ Îëåêñàíäð³âíà, 
62, ðîá³òí., óêð., 17.04.1933, 
åíòåðîêîë³ò
×óá Ìåôîä³é Ïàâëîâè÷, 65, 
ðîá³òí., óêð., 13.08.1933, çàãàëüíå 
âèñíàæåííÿ
×óá Îëåêñàíäðà Ìèõàéë³âíà, 
25, ðîá³òí., óêð., 19.08.1932,  
îï³ê
×óáàíü Ãàëèíà Ìèõàéë³âíà, 19, 
ñåëÿíêà, óêð., 03.08.1933, öèðîç 
ïå÷³íêè
×óáàðåâà Ë³ä³ÿ Ìèõàéë³âíà, 
2, ðîá³òí., ðîñ., 30.08.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â, êîêëþø
×óáàðåâñüêà Îëåíà íå âêàç., 
1 ì., ñèðîòà, íå âêàç., 01.01.1933, 
ðîçëàä õàð÷óâàííÿ
×óáàð Âàëÿ íå âêàç., 3, íå âêàç., 
íå âêàç., 10.07.1933, ê³ð
×óáàð Âàñèëü íå âêàç., 2, 
ñèðîòà, íå âêàç., 17.03.1933, 
çàïàëåííÿ òîâñòî¿ êèøêè
×óáåíêî Â³ðà Òðèôîí³âíà, 10 ì., 
ðîá³òí., óêð., 13.11.1933, êèøêîâà 
³íòîêñèêàö³ÿ
×óáåíêî Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷, 
7, ðîá³òí., óêð., 27.09.1932, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
×óáîâ Âàñèëü íå âêàç., 1, 
íå âêàç., íå âêàç., 09.06.1933, 
ìåí³íã³ò

×óáóêëººâ Äìèòðî Ìèõàéëîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 06.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
×óâàêîâ Àíàòîë³é Ñåðã³éîâè÷, 
2, ðîá³òí., ðîñ., 27.09.1933, 
åíòåðîêîë³ò
×óâàëîâ Êîñòü Ãàâðèëîâè÷, 64, 
ðîá³òí., óêð., 10.01.1933, íå âêàç.
×óâàøê³íà Ìîòðÿ Àíäð³¿âíà, 
67, íà óòðèì., ðîñ., 02.10.1933, 
àâ³òàì³íîç
×óãàé Ìèõàéëî ²ãíàòîâè÷, 56, 
â’ÿçåíü, óêð., 18.01.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ ç íàáðÿêàìè í³ã
×óãóºâ Ìèõàéëî Íèêèôîðîâè÷, 
60, ðîá³òí., óêð., 30.10.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
×óãóíåíêî Êîñòÿíòèí ²âàíîâè÷, 
8, ðîá³òí., óêð., 24.08.1933, 
êàõåêñ³ÿ
×óãóíåíêî Ïàâëî ªëèñåéîâè÷, 
44, ðîá³òí., óêð., 05.05.1933, 
âèñèïíèé òèô
×óäèí ªâãåí Àôàíàñ³éîâè÷, 70, 
ðîá³òí., óêð., 20.06.1933, çàíåïàä 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
×óäíîâñüêèé Ìèõàéëî 
Ìàðêîâè÷, 15, ðîá³òí., ºâð., 
10.09.1933, íåùàñíèé âèïàäîê 
(òðàâìà ÷åðåïà)
×óéêî Îëÿíà Îëåêñ³¿âíà, 52, 
äîìîãîñï., óêð., 22.07.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
×óéêî Ñòåïàí Ñåìåíîâè÷, 49, 
â’ÿçåíü, óêð., 06.06.1933, ãîñòðèé 
åíòåðîêîë³ò
×óéêîâ Â³êòîð Ðàôà¿ëîâè÷, 1, 
ðîá³òí., ðîñ., 25.06.1933, åíòåðèò, 
³íòîêñèêàö³ÿ
×óê÷óëü Ìàðãàðèòà Àäàì³âíà, 
80, ðîá³òí., ëàò., 22.08.1933, 
ì³îêàðäèò, ìàëÿð³ÿ
×óëàê Ïåòðî Â³êòîðîâè÷, 17, 
ðîá³òí., óêð., 18.09.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
×óëê³í ²âàí íå âêàç., 5 äí., 
íå âêàç., íå âêàç., 24.05.1932, 
âèñíàæåííÿ
×óëêîâ ßê³â Àíäð³éîâè÷, 1, 
ðîá³òí., óêð., 04.10.1933, òîêñè÷íà 
äèñïåïñ³ÿ
×óëþê³íà Ðà¿ñà ²ëüê³âíà, 3 ì., íå 
âêàç., óêð., 05.04.1932, âðîäæåíà 
ñëàáê³ñòü
×óëþê³íà Òàìàðà ²ëüê³âíà, 
2 ì., íå âêàç., ðîñ., 24.03.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
×óìàê Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷, 
1, ñëóæá., óêð., 28.08.1933, ê³ð, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
×óìàê Éîñèï Òèìîô³éîâè÷, 
40, â’ÿçåíü, óêð., 04.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
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×óìàê Ïåòðî Â³êòîðîâè÷, 16, 
ðîá³òí., óêð., 18.09.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
×óìàêîâ Ìèòðîôàí ßêîâè÷, 
35, ðîá³òí., ðîñ., 05.07.1932, 
ïîðàíåííÿ ïå÷³íêè (íåùàñíèé 
âèïàäîê)
×óìàêîâ Ôåä³ð íå âêàç., 
5, ñåëÿíèí, óêð., 03.11.1933, 
âèñèïíèé òèô
×óìàêîâà Ãàííà Ñèë³âíà, 24, 
ðîá³òí., óêð., 19.10.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
×óìàêîâà Äàð’ÿ Òðîõèì³âíà, 77, 
ðîá³òí., ðîñ., 29.04.1933, íàáðÿê 
ëåãåí³â
×óìà÷åíêî Ëåí³íà Îëåêñ³¿âíà, 
9 äí., ñòóäåíò, óêð., 17.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
×óìîêèí Âîëîäèìèð ²ëë³÷, 
4 ì., ðîá³òí., ðîñ., 31.08.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
×óí³í ²âàí Âàñèëüîâè÷, 38, 
â’ÿçåíü, ðîñ., 09.12.1932, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ, ì³îêàðäèò
×óïèê Ãðèöüêî ²ëüêîâè÷, 54, 
â’ÿçåíü, óêð., 08.01.1933, ð³çêèé 
çàíåïàä ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
×óïèêîâ Ãåîðã³é Îëåêñ³éîâè÷, 
32, ðîá³òí., óêð., 06.07.1933, 
íåùàñíèé âèïàäîê (âòîïèâñÿ)
×óðåãîí Âàëåíòèí íå âêàç., 3 
òèæ., íå âêàç., íå âêàç., 18.06.1932, 
øëóíêîâå çàõâîðþâàííÿ
×óðèíà Ãàííà Êàëåíèê³âíà, 
16, ðîá³òí., óêð., 21.09.1933, 
åíòåðîêîë³ò
×óðìàºâà Ãàëèíà Âàñèë³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 05.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
×óðñ³í Àâä³é Ïðîêîïîâè÷, 
54, ðîá³òí., óêð., 09.03.1933, 
äåêîìïåíñàö³ÿ ñåðöÿ
×óðñ³í Ìèòðîôàí Ìåôîä³éîâè÷, 
90, ðîá³òí., óêð., 09.08.1933, 
äåêîìïðåñ³éíèé ì³îêàðäèò
×óðñ³íà Ãàïêà Ãàâðèë³âíà, 90, íà 
óòðèì., óêð., 08.01.1933, íåðîçá.
×óõà Îëåêñàíäðà Ìèêèò³âíà, 77, 
ðîá³òí., óêð., 21.06.1933, ñòàð³ñòü
×óõ³í Ñåìåí Âàñèëüîâè÷, 
48, ñëóæá., ðîñ., 21.01.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
×óõíî Ñàâåë³é Ãðèãîðîâè÷, 
54, íà óòðèì., óêð., 28.09.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
×óõðèé Âàñèëü Òèìîô³éîâè÷, 
42, â’ÿçåíü, óêð., 19.01.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
×ó÷à Àíòîí³íà ßê³âíà, 24, íà 
óòðèì., óêð., 22.12.1932, îòðóºííÿ 
÷àäíèì ãàçîì (íåùàñíèé 
âèïàäîê) 

×ó÷à Âàëåíòèíà Îëåêñàíäð³âíà, 
1, ñëóæá., óêð., 02.06.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
×ó÷à Ë³ä³ÿ Äìèòð³âíà, 1, ðîá³òí., 
óêð., 28.09.1933, øëóíêîâî-
êèøêîâå çàõâîðþâàííÿ
×ó÷à Îëåêñ³é Âàñèëüîâè÷, 20, 
ðîá³òí., óêð., 29.12.1932, îòðóºííÿ 
÷àäíèì ãàçîì (íåùàñíèé âèïàäîê)
Øàáàºâà Îêñàíà Ñåìåí³âíà, 
68, äîìîãîñï., óêð., 17.09.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Øàáàºâà Ïàðàñêà ²âàí³âíà, 56, 
ðîá³òí., ðîñ., 31.08.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Øàáàêîâà ªâãåí³ÿ íå âêàç., 
10 ì., íå âêàç., íå âêàç., 
09.07.1933, êàòàð øëóíêà òà êèøîê
Øàáèëü Ãàííà ²âàí³âíà, 
59, ðîá³òí., óêð., 14.07.1933, 
àâ³òàì³íîç, ðîæà
Øàãàëèí ²âàí Äìèòðîâè÷, 
57, êóñòàð, ðîñ., 27.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øà³í Ïàðàñêà Ìàðê³âíà, 80, íà 
óòðèì., óêð., 16.07.1933, ñòàðå÷à 
ñëàáê³ñòü, ì³îêàðäèò
Øàéäåð Þð³é Ïàâëîâè÷, 7 
äí., ðîá³òí., ðîñ., 25.12.1932, 
ïåðåä÷àñí³ ïîëîãè
Øàéêîâñüêèé ²ëüêî Ãíàòîâè÷, 
18, êîëãîñïí., óêð., 23.01.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â 
Øàëàìîâà Ìàð³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 
20, äîìîãîñï., óêð., 22.05.1932, 
ñêàðëàòèíà
Øàëàõìàí Òàìàðà Àíäð³¿âíà, 
11 ì., ðîá³òí., óêð., 12.06.1933, ê³ð
Øàë³ëóðà Îëüãà íå âêàç., 1 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 05.09.1933, 
äèñïåïñ³ÿ
Øàëîâñüêèé ²âàí Ïåòðîâè÷, 
18 äí., ðîá³òí., ðîñ., 11.06.1932, 
íåäîíîøåíèé
Øàëüêîâà Ãàëèíà íå âêàç., 5 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 27.06.1933, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Øàìàíñüêà Ìàð³ÿ Ôåîðèí³âíà, 
23, ñëóæá., óêð., 15.04.1933, òèô
Øàìàíñüêèé Àíàòîë³é ²âàíîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 25.10.1933, ïðîíîñ
Øàìàðà Ãðèãîð³é ²ëë³÷, 
53, ðîá³òí., óêð., 15.03.1933, 
òóáåðêóëüîç
Øàìêî Ìåëàøêà Ìèêîëà¿âíà, 
50, ðîá³òí., óêð., 23.02.1933, 
òóáåðêóëüîç
Øàìêî Íåîí³ëà Âàñèë³âíà, 
19, ðîá³òí., óêð., 06.11.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Øàìðàé ²âàí Òðîõèìîâè÷, 
8, ðîá³òí., óêð., 08.11.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â

Øàìðàêîâà Ðîçà Àíäð³¿âíà, 
8 ì., ðîá³òí., ðîñ., 07.06.1932, ê³ð, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øàìøóä³íîâ Îëåêñàíäð 
²ñàéîâè÷, íå âêàç., íå âêàç., òàòàð., 
20.01.1932, ñëàáêå çäîðîâ'ÿ
Øàïàðíèé Ìèõàéëî ²âàíîâè÷, 
47, ðîá³òí., óêð., 30.05.1932, 
íåùàñíèé âèïàäîê
Øàïèðåíêî Íàä³ÿ Êëèì³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 11.08.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Øàï³ðî Áåéëà Ñîëîìîí³âíà, 
80, äîìîãîñï., ºâð., 08.08.1933, 
ñòàð³ñòü
Øàï³ðî Ãàëèíà íå âêàç., 1 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 23.06.1932, 
øëóíêîâå çàõâîðþâàííÿ
Øàï³ðî Þäèô Àáðàìîâè÷, 
30, íà óòðèì., ºâð., 11.05.1933, 
ãí³éíèé ï(?)
Øàïîâàë Þõèì Ãðèãîðîâè÷, 18, 
ó÷åíü, óêð., 26.08.1932, çàïàëåííÿ 
ñåðåäíüîãî âóõà
Øàïîâàëåíêî Ãàííà 
Ãàâðèë³âíà, 3 ì., ðîá³òí., óêð., 
11.09.1933, øëóíêîâî-êèøêîâå 
çàõâîðþâàííÿ
Øàïîâàëîâ Àíàòîë³é ²âàíîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 24.07.1932, 
åíòåðîêîë³ò
Øàïîâàëîâà Çîñÿ íå âêàç., 1, 
íå âêàç., íå âêàç., 13.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øàïîâàëîâ ²âàí ²âàíîâè÷, 
52, ðîá³òí., óêð., 23.05.1933, 
ì³îêàðäèò
Øàïîâàëîâà Ãàëèíà 
Îëåêñàíäð³âíà, 5, ðîá³òí., óêð., 
26.05.1933, çàïàëåííÿ íèðîê
Øàïîâàëîâà Êàòåðèíà ²âàí³âíà, 
5, ðîá³òí., óêð., 28.07.1933, 
äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Øàïîâàëîâà Ë³ä³ÿ Ëåîíò³¿âíà, 
3, ðîá³òí., óêð., 25.07.1933, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Øàïîâàëîâà Òàìàðà ßê³âíà, 
3, ñëóæá., óêð., 13.09.1933, êîë³ò 
ï³ñëÿ êîðó
Øàïîðåíêî Ëþäìèëà Ïàâë³âíà, 
8 ì., ðîá³òí., óêð., 28.07.1933, 
ïðîíîñ
Øàïî÷êà Àíòîí Áåíåäèêòîâè÷, 
47, ñëóæá., óêð., 23.03.1933, òèô
Øàðàôàíîâà Òåòÿíà ßê³âíà, 
10, ðîá³òí., óêð., 11.11.1933, 
ìàëÿð³ÿ
Øàðàôåä³íîâà Îëåêñàíäðà 
ªì³íà, 60, íå âêàç., òàòàð., 
15.03.1932, çàïàëåííÿ íèðîê
Øàðèé Ìèêîëà íå âêàç., 9 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 30.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
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Øàðëàé Àðòåì Ñåâàñòÿíîâè÷, 
31, ðîá³òí., óêð., 09.04.1933, 
çàíåïàä ä³ÿëüíîñò³ ñåðöÿ
Øàðîáóðà Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 60, 
ðîá³òí., óêð., 09.07.1933, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Øàòîõ³íà Çîÿ ²âàí³âíà, 2, íå 
âêàç., óêð., 04.01.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Øàòîõ³íà Õðèñòÿ Ãàâðèë³âíà, 42, 
ðîá³òí., óêð., 06.08.1932, òèô
Øàòîõ³í Ìàêàð Âàñèëüîâè÷, 
62, ðîá³òí., óêð., 28.02.1933, 
ì³îêàðäèò
Øàòîõ³í Âàñèëü Ñåðã³éîâè÷, 67, 
ðîá³òí., ðîñ., 25.12.1933, â÷àä³â
Øàôåðîâñüêèé ªâãåí 
Îëåêñàíäðîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
20.09.1932, çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Øàôðà¿ñòèé ²çðà¿ëü Ìåííäåë., 
37, â’ÿçåíü, ºâð., 13.08.1933, íå 
âêàç.
Øàõîâà Êñåí³ÿ Ñåðã³¿âíà, 70, íà 
óòðèì., óêð., 25.04.1933, ì³çêîâèé 
óäàð
Øàõîâöîâà Ïàðàñêà 
Òèìîô³¿âíà, 67, ðîá³òí., óêð., 
20.11.1933, ñòàðå÷å îñëàáëåííÿ 
õàð÷óâàííÿ
Øàöüêèé Ìèõàéëî Ñåðã³éîâè÷, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 27.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øàöüêî Ìèêîëà Àäàìîâè÷, 28, 
ñëóæá., óêð., 09.05.1933, çàð³çàíèé 
ïîòÿãîì (ñàìîãóáñòâî)
Øàøêîâ Çàõàð ªâïàòîâè÷, 21, 
ðîá³òí., óêð., 21.03.1932, ñàðêîìà
Øàøêîâ Îëåêñàíäð 
Íèêèôîðîâè÷, 76, ðîá³òí., óêð., 
08.05.1933, êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Øàøëèêîâà Îëåêñàíäðà 
Ìàêñèì³âíà, 38, íà óòðèì., óêð., 
09.09.1932, ðàê ìàòêè
Øâàéêî Â³ðà Âîëîäèìèð³âíà, 
8 ì., íå âêàç., óêð., 06.04.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Øâà÷êà Âàëåíòèíà Ñåìåí³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 01.07.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Øâåíòíåð Àäîëüô Ôðàíöîâè÷, 
29, ðîá³òí., í³ì., 13.01.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Øâåöü Êàòåðèíà Ñàâåë³¿âíà, 
44, ðîá³òí., óêð., 25.08.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Øâåöü Ìàð³ÿ Àôàíàñ³¿âíà, 69, 
ðîá³òí., óêð., 03.07.1933, ñòàð³ñòü
Øâåöü Îëåêñàíäðà Òðîõèì³âíà, 
58, ðîá³òí., óêð., 11.06.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Øâåöîâ ²âàí Äìèòðîâè÷, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 02.12.1932, 
ïíåâìîí³ÿ

Øâåöü Àíàòîë³é 
Îëåêñàíäðîâè÷, 2, íå âêàç., óêð., 
ê³ð
Øâåöü Ìèëåíà Êîñòÿíòèí³âíà, 
64, ðîá³òí., óêð., 09.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øâèäêà Ìîòðÿ Ñîôîí³âíà, 
46, íà óòðèì., óêð., 23.12.1932, 
æîâ÷íî-êàì'ÿíà õâîðîáà
Øâèäêèé Âàëåíòèí 
Ìèêîëàéîâè÷, 2 ì., ðîá³òí., óêð., 
05.04.1933, æèòòºâà ñëàáê³ñòü
Øåâåëü ²âàí Ñåðã³éîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 06.09.1932, 
åíòåðîêîë³ò
Øåâåëü Ìèêîëà Àíòîíîâè÷, 
29, â’ÿçåíü, ðîñ., 28.06.1932, 
ì³îêàðäèò
Øåâåëü Ìèõàéëî Ôåäîðîâè÷, 
26, íå âêàç., íå âêàç., 01.08.1933, 
àâ³òàì³íîç
Øåâåðºâ ²âàí ²âàíîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 03.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øîâêîïëÿñ ²âàí Ñåìåíîâè÷, 72, 
íå âêàç., óêð., 06.07.1932, åíòåðèò
Øîâêîïëÿñ Ïàâëî Âàñèëüîâè÷, 
75, ðîá³òí., óêð., 19.09.1932, 
ñòàð³ñòü
Øåâëþãà Îëåíà Òèõîí³âíà, 
5  äí., íå âêàç., óêð., 05.03.1933, 
æîâòÿíèöÿ
Øåâëÿêîâ ªôèì Ïåòðîâè÷, 68, 
ðîá³òí., ðîñ., 17.12.1933, ïåðåëîì 
÷åëþñò³â
Øåâöîâ Áîðèñ Àíäð³éîâè÷, 19, 
ðîá³òí., óêð., 27.02.1933, àíåì³ÿ
Øåâöîâ ²ëüêî ²âàíîâè÷, 
80, ðîá³òí., óêð., 20.01.1933, 
ì³îêàðäèò
Øåâöîâ Ëàð³îí ßêîâè÷, 65, 
ñëóæá., á³ëîð., 04.12.1933, 
êðóïîçíå çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øåâöîâà ßêèëèíà Ïåòð³âíà, 
78, íà óòðèì., óêð., 10.06.1933, 
ñòàðå÷èé ì³îêàðäèò
Øåâöîâà Ïåëàãåÿ Âàñèë³âíà, 
81, ðîá³òí., óêð., 01.04.1933, 
åêëàìïñ³ÿ
Øåâöîâà Õàâðîí³ÿ Ãðèãîð³âíà, 
90, íà óòðèì., óêð., 22.08.1933, 
äåêîìïåíñàö³ÿ ñåðöÿ
Øåâöîâà ßâäîõà Àíäð³¿âíà, 
60, îäíîîñ³áí., ðîñ., 08.05.1933, 
ãàíãðåíà
Øåâ÷åíêî Îëåêñàíäð 
Äåì’ÿíîâè÷, 6 äí., íå âêàç., óêð., 
12.04.1933, íåäîíîøåíèé
Øåâ÷åíêî Àíäð³é ²âàíîâè÷, 3, íå 
âêàç., óêð., 15.05.1933, äèçåíòåð³ÿ
Øåâ÷åíêî Àíäð³é Íèêèôîðîâè÷, 
22, â’ÿçåíü, óêð., 11.03.1933, 
òóáåðêóëüîç, âèñíàæåííÿ

Øåâ÷åíêî Àôàíàñ³é ²âàíîâè÷, 
60, ðîá³òí., óêð., 01.08.1933, 
myocarelif
Øåâ÷åíêî Áîðèñ Àíäð³éîâè÷, 
1, íå âêàç., óêð., 05.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â ï³ñëÿ êîðó
Øåâ÷åíêî Âàëåíòèíà 
Äåì’ÿí³âíà, 6 äí., íå âêàç., óêð., 
12.04.1933, íåäîíîøåíèé
Øåâ÷åíêî Âàëåíòèí Äìèòðîâè÷, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 31.08.1932, 
çàïàëåííÿ øëóíêà ³ êèøîê
Øåâ÷åíêî Âåíåäèêò 
Òèìîô³éîâè÷, 56, ðîá³òí., óêð., 
18.06.1933, ìàðàçì
Øåâ÷åíêî Â³ðà íå âêàç., 3, 
íå âêàç., íå âêàç., 05.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øåâ÷åíêî Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷, 
1, íå âêàç., óêð., 01.02.1932, 
òóáåðêóëüîç
Øåâ÷åíêî Ãàííà Äåì’ÿí³âíà, 
53, íà óòðèì., óêð., 23.06.1933, 
êàõåêñ³ÿ
Øåâ÷åíêî Ãðèãîð³é ²âàíîâè÷, 
4, ðîá³òí., óêð., 01.07.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øåâ÷åíêî Ãðèöüêî Àíäð³éîâè÷, 
76, íà óòðèì., óêð., 21.07.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Øåâ÷åíêî Ç³íà¿äà Ìèõàéë³âíà, 
8 ì., ðîá³òí., óêð., 25.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øåâ÷åíêî ²âàí ²âàíîâè÷, 5, íå 
âêàç., óêð., 10.05.1933, äèçåíòåð³ÿ
Øåâ÷åíêî ²âàí ßêèìîâè÷, 23, 
â’ÿçåíü, óêð., 28.03.1933, çàãàëüíå 
âèñíàæåííÿ
Øåâ÷åíêî Êèëèíà Ìàðê³âíà, 82, 
íà óòðèì., óêð., 16.02.1933, ñòàð³ñòü
Øåâ÷åíêî Ìàð³ÿ Ãðèãîð³âíà, 58, 
ðîá³òí., óêð., 08.04.1933, íåâ³äîìà
Øåâ÷åíêî Ìèêîëà íå âêàç., 3, 
íå âêàç., íå âêàç., 16.06.1933, ê³ð, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øåâ÷åíêî Ìèõàéëî 
Äåì’ÿíîâè÷, 32, ðîá³òí., óêð., 
22.04.1933, òèô
Øåâ÷åíêî Íàä³ÿ ²âàí³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 13.07.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øåâ÷åíêî Í³íà íå âêàç., 9 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 22.06.1933, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Øåâ÷åíêî Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷, 
1, êóñòàð, ðîñ., 13.02.1933, îáêëàä 
(àíã³íà)
Øåâ÷åíêî Îëåêñàíäð íå âêàç., 
3 ì., íå âêàç., íå âêàç., 12.04.1933, 
êàòàð êèøîê
Øåâ÷åíêî Îëåêñàíäðà 
Ôåäîò³âíà, 35, ðîá³òí., óêð., 
28.07.1933, àâ³òàì³íîç
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Øåâ÷åíêî Îëüãà Àíòîí³âíà, 
3, ðîá³òí., óêð., 20.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øåâ÷åíêî Îëüãà Ñòåïàí³âíà, 
48, íå âêàç., íå âêàç., 04.01.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øåâ÷åíêî Ïåëàãåÿ Ôåäîð³âíà, 
4, ðîá³òí., óêð., 15.07.1933, ê³ð, 
óñêëàäíåííÿ ëåãåí³â
Øåâ÷åíêî Ñâ³òëàíà íå 
âêàç., 7  äí., íå âêàç., íå âêàç., 
07.06.1933, âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Øåâ÷åíêî Òàðàñ 
Âîëîäèìèðîâè÷, 4 ì., íå âêàç., 
óêð., 01.02.1932, çàïàëåííÿ ì³çê³â
Øåâ÷åíêî Òàðàñ Ôåäîðîâè÷, 
4, ðîá³òí., óêð., 29.08.1932, 
òóáåðêóëüîç
Øåâ÷åíêî Òðîõèì Ìèêèòîâè÷, 
36, ðîá³òí., óêð., 29.05.1933, 
ôëåãìîíà êë³òêîâèíè 
Øåâ÷åíêî Óñòèí Âëàñîâè÷, 60, 
ðîá³òí., óêð., 14.06.1933, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Øåâ÷åíêî Ôåä³ð Êàë³ñòðàòîâè÷, 
31, ðîá³òí., óêð., 02.06.1933, 
òðàâìîâàíèé ïîòÿãîì
Øåâ÷åíêî Ôåä³ð Ôåäîðîâè÷, 
69, ðîá³òí., óêð., 20.07.1932, 
íàáðÿêè
Øåâ÷åíêî Õàðèòèíà Àíäð³¿âíà, 
33, íà óòðèì., óêð., 28.08.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Øåâ÷åíêî Õðèñòèíà ²âàí³âíà, 
40, íà óòðèì., óêð., 18.08.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Øåâ÷óê ßêèì Àðòåìîâè÷, 60, 
ðîá³òí., óêð., 29.11.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Øåâ÷óê Àíàòîë³é Àíàòîë³éîâè÷, 
1 ì., â³éñüêîâîñëóæá., óêð., 
14.02.1933, âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Øåâ÷óê ²âàí Ìàòâ³éîâè÷, 35, 
ðîá³òí., óêð., 07.05.1933, íå 
âêàç.
Øåâ÷óê Ê³íäðàò Ê³íäðàòîâè÷, 
íå âêàç., ðîá³òí., óêð., 22.11.1932, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Øåâ÷óê Ëþäìèëà ²âàí³âíà, 1, 
â³éñüêîâîñëóæá., óêð., 02.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øåâ÷óê Ñåìåí Ìîéñåéîâè÷, 
24, ðîá³òí., óêð., 07.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øåâ÷óê Òèìîô³é Ìèêîëàéîâè÷, 
57, ðîá³òí., óêð., 30.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Øåâ÷óê Ôåä³ð Ïåòðîâè÷, 50, 
â’ÿçåíü, íå âêàç., 03.03.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Øåéí Ìàð³ÿ Ìèêèò³âíà, 40, 
íå âêàç., íå âêàç., 02.11.1933, 
êàõåêñ³ÿ

Øåé÷åíêî Îëåêñ³é ²âàíîâè÷, 
5, ðîá³òí., óêð., 02.11.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øåé÷åíêî Àíàòîë³é ²âàíîâè÷, 
11 ì., ðîá³òí., óêð., 27.10.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øåé÷åíêî Âàñèëü Ñåðã³éîâè÷, 
53, ðîá³òí., óêð., 02.07.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Øåëàºâ Ìàêàð Ôåäîðîâè÷, 
78, íà óòðèì., óêð., 27.05.1933, 
ïîñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Øåëåñòåíêî Ìàð³ÿ Ñåìåí³âíà, 
2 ì., ðîá³òí., óêð., 10.06.1932, 
çàãàëüíà ñëàáê³ñòü
Øåëåñòîâà ªëèçàâåòà 
Âàñèë³âíà, 2, ðîá³òí., óêð., 
03.01.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øåëóä³íîâà Ðà¿ñà íå âêàç., 3, 
íå âêàç., íå âêàç., 11.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Øåëóäüêî Ìàêàð ªâòåéîâè÷, 
50, êîëãîñïí., óêð., 30.05.1932, 
òóáåðêóëüîç
Øåëóäüêî Ìèõàéëî Ïàâëîâè÷, 
1 ì., ðîá³òí., óêð., 06.07.1932, 
ïðîíîñ
Øåëü Ôðàíö Ôåðäèíàíäîâè÷, 
42, ðîá³òí., í³ì., 31.08.1933, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Øåëüãîâ Íèêèôîð Ïàíàñîâè÷, 
84, ðîá³òí., ðîñ., 02.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Øåëüãîâ ßê³â Ðîä³îíîâè÷, 
45, ðîá³òí., ðîñ., 04.12.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øåìåò Ãàííà Äåì’ÿí³âíà, 
17, ðîá³òí., óêð., 15.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øåìåòà Ìàð³ÿ Êèðèë³âíà, 
2, ðîá³òí., óêð., 06.08.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Øåíäðèê Àíòîí³íà Òðîõèì³âíà, 
8, ðîá³òí., óêð., 20.07.1932, 
çàïàëåííÿ
Øåíêå Àáðàì ßêîâè÷, 56, 
ðîá³òí., í³ì., 29.12.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Øåíí Ìàðê Ìîéøåâè÷, 70, 
ñëóæá., ºâð., 04.06.1933, ñëàáå 
ñåðöå
Øåíÿºâ Ìèêîëà íå âêàç., 3, 
íå âêàç., íå âêàç., 09.08.1933, 
âèñíàæåííÿ
Øåïåëºâà Âàëåíòèíà 
Âàñèë³âíà, 4 ì., ðîá³òí., óêð., 
18.06.1932, ³íòîêñèêàö³ÿ
Øåïåëåíêî Âîëîäèìèð 
Ãðèãîðîâè÷, 3, ðîá³òí., óêð., 
29.12.1932, ê³ð
Øåïåëåíêî Ëþáîâ Ìèõàéë³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 23.06.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà

Øåïåëü Âëàäëåí Àíòîíîâè÷, 1, 
ñòóäåíò, óêð., 03.10.1933, òèô
Øåïåëü Ìèõàéëî íå âêàç., 
50, ðîá³òí., íå âêàç., 05.07.1933, 
ñêëåðîç ñóäèí
Øåïåëü Íàòàëêà Ïàâë³âíà, 1, 
ðîá³òí., óêð., 19.08.1932, íåâ³äîìà
Øåïåëü Ïàëàæêà 
Îëåêñàíäð³âíà, 78, íà óòðèì., 
óêð., 29.04.1933, ïîðîê ñåðöÿ
Øåïåìàí Ãóêî Ãåíãðîâè÷, íå 
âêàç., ñëóæá., í³ì., 20.10.1932, íå 
âêàç.
Øåïîòèëî Âîëîäèìèð ²ëüêîâè÷, 
5 ì., ðîá³òí., óêð., 18.06.1932, 
êèøêîâà ³íòîêñèêàö³ÿ
Øåïòóí ªôèì³ÿ Çàõàð³âíà, 
41, ñëóæá., óêð., 04.02.1932, ðàê 
øëóíêà
Øåðåìåò Ãàííà Ãðèãîð³âíà, 
27, íà óòðèì., óêð., 25.12.1932, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Øåðåìåò Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷, 
16, â’ÿçåíü, óêð., 28.02.1933, 
òóáåðêóëüîç
Øåðåíãîâñüêèé Îëåêñàíäð 
Ãðèãîðîâè÷, 37, ñëóæá., óêð., 
06.12.1933, òèô
Øåðåíêîâ Ëóêà ßêîâè÷, 
38, ðîá³òí., óêð., 12.08.1932, 
åíòåðîêîë³ò
Øåðñòþê Âàëåíòèí Ôåäîðîâè÷, 
4, ðîá³òí., óêð., 15.10.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Øåðñòþê Â³êòîð Ôåäîðîâè÷, 
6 ì., ðîá³òí., ðîñ., 18.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øåðñòþê ªâãåí³é Âàñèëüîâè÷, 
5 ì., ðîá³òí., óêð., 02.05.1933, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Øåðñòþê Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷, 
2, ðîá³òí., óêð., 16.03.1933, 
äèôòåð³ÿ
Øåðøåíü Îëåêñàíäð íå âêàç., 
2 ì., ðîá³òí., ðîñ., 02.08.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Øåðøåíü Ìàêñèì íå âêàç., 
43, ñëóæá., óêð., 07.12.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øåðøåïîâ Îëåêñàíäð 
Ìîéñåéîâè÷, 46, ðîá³òí., óêð., 
01.04.1933, òóáåðêóëüîç
Øåðøèºâ Îëåêñ³é Ïàâëîâè÷, 
23, ðîá³òí., óêð., 04.07.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øåðøíüîâ Îëåêñàíäð 
Ëàâðåíò³éîâè÷, 2, ðîá³òí., óêð., 
24.08.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øåñòàê Âàëåíòèí Ñòåïàíîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 16.06.1933, 
äèôòåð³ÿ
Øåñòàê Æîðåñ Òðèôîíîâè÷, 1, 
ðîá³òí., óêð., 05.02.1933, ê³ð
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Øåñòàê Ìèêîëà Ïàâëîâè÷, 
9, ðîá³òí., óêð., 22.01.1933, 
âèñíàæåííÿ
Øåñòàêîâà Îðèøêà Òðîõèì³âíà, 
36, íà óòðèì., óêð., 12.02.1933, 
òóáåðêóëüîç
Øåñòîâà Íàä³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 
3 ì., ñëóæá., ðîñ., 29.06.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Øåôåð Ãåíð³õ Õðèñòèÿíîâè÷, 
55, â’ÿçåíü, í³ì., 09.04.1933, 
àðòåð³îñêëåðîç
Øåõàò Ìóñ³é Çàâåëüîâè÷, 54, 
ñëóæá., ºâð., 10.06.1932, ðàê 
ïå÷³íêè
Øåõîâöåâ Ãðèãîð³é 
Òðîõèìîâè÷, 27, ðîá³òí., óêð., 
01.07.1932, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Øåõîâöîâà Êàòåðèíà 
Çàõàð³âíà, 24, ðîá³òí., óêð., 
09.08.1933, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Øåõîâöîâ Ìèêîëà Ôåäîðîâè÷, 
2, ðîá³òí., ðîñ., 17.04.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Øåøåëüºâà Àíòîí³íà ²ëë³âíà, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 01.04.1933, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Øåøëàêîâà Ëþäìèëà 
Ìèõàéë³âíà, 1, ñåëÿíêà óêð., 
11.02.1933, çàïàëåííÿ ì³çê³â
Øèêóëà Òàìàðà Ìèõàéë³âíà, 
8 ì., ðîá³òí., óêð., 15.08.1932, 
åíòåðîêîë³ò
Øèëîâ Ëþáîâ Ìèõàéë³âíà, 
2 ì., íå âêàç., ðîñ., 18.08.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Øèëîâà Àííà íå âêàç., 9 ì., íå 
âêàç., íå âêàç., 22.04.1933, êàòàð 
êèøîê
Øèìêî ²âàí Ìèêèòîâè÷, 16, 
áåçïðèòóëüí., óêð., 02.01.1933, 
ê³ð
Øèìàíñüêà Âàëåíòèíà 
Ìàêñèì³âíà, 12, ðîá³òí., óêð., 
24.11.1933, çàïàëåííÿ  
ëåãåí³â
Øèì÷åíêî Âàñèëü Þõèìîâè÷, 
20, äí., ñëóæá., óêð., 07.09.1932, 
íåäîíîøåíèé
Øèìøèò Âàëåíòèíà Ãðèãîð³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 29.12.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Øèìøèò Ðîä³îí Ãðèãîðîâè÷, 65, 
íå âêàç., óêð., 29.03.1933, íå âêàç.
Øèìøèò Ãàííà ²âàí³âíà, 
5 ì., ðîá³òí., óêð., 24.07.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Øèíãóíîâà Ìàð³ÿ Ìèêèò³âíà, 
60, ðîá³òí., óêð., 17.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Øèíäëåð Â³êòîð Àíòîíîâè÷, 
5, ðîá³òí., ïîë., 15.05.1933, 
âîãíåïàëüíå íàñê³çíå ïîðàíåííÿ

Øèíäëåð Àíòîí Ìàòâ³éîâè÷, 
42, ðîá³òí., í³ì., 08.08.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Øèíäìåñ Ñàðà Âîëîäèìèð³âíà, 
38, íà óòðèì., ºâð., 16.07.1932, 
ä³àáåòè÷íà êîìà
Øèíêàðåíêî Àíäð³é Ïàâëîâè÷, 
51, â’ÿçåíü, óêð., 05.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Øèíêàðåíêî Ãàííà íå âêàç., 
55, íå âêàç., íå âêàç., 30.07.1933, 
ì³îêàðäèò
Øèíêàðåíêî Ãðèöüêî 
Òèìîô³éîâè÷, 47, ðîá³òí., óêð., 
08.06.1933, àâ³òàì³íîç
Øèíêàðåíêî Çîÿ Òèìîô³¿âíà, 
2, ðîá³òí., óêð., 15.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øèíêàðåíêî ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 
8 ì., ðîá³òí., óêð., 25.01.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øèíêàðåíêî Íàòàë³ÿ ²âàí³âíà, 
14, ðîá³òí., óêð., 08.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Øèíêàðåíêî Íàòàë³ÿ ²âàí³âíà, 
20, ðîá³òí., óêð., 08.07.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Øèíêàðñüêà Âàðâàðà 
Ìèêèò³âíà, 82, íà óòðèì., óêð., 
12.02.1933, ì³îêàðäèò
Øèòèêîâ Ëàâðåíò³é Ôîìè÷, 55, 
ðîá³òí., ðîñ., 14.06.1933, òèô
Øèøåëü Òåòÿíà 
Âîëîäèìèð³âíà, 20, ñëóæá., ðîñ., 
23.04.1933, âèñèïíèé òèô
Øèøêà Àíäð³é Ôåäîðîâè÷, 
26, â’ÿçåíü, óêð., 03.01.1933, 
òóáåðêóëüîç
Øèøêàðüîâ ªâãåí³é íå âêàç., 
1, ðîá³òí., óêð., 05.01.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Øèøêàðüîâ Þõèì Òèòîâè÷, 30, 
ðîá³òí., ðîñ., 11.07.1932, ïåðåëîì 
÷åðåïà
Øèøëîâ Ìèêîëà Ïàâëîâè÷, 
15, ñëóæá., ðîñ., 05.01.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Øèÿí Îëåêñ³é Ñàâåë³éîâè÷, 
21, ðîá³òí., óêð., 16.12.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Øèÿí Ñòåïàí Ëåîíò³éîâè÷, 44, 
ðîá³òí., óêð., 17.06.1933, ãàíãðåíà 
ëåãåí³â
Øèíêàðåíêî Ïîë³íà íå âêàç., 
4, íå âêàç., íå âêàç., 23.05.1933, 
àòîí³ÿ ê³øîê
Øèïîâà Òåòÿíà íå âêàç., 2, íå 
âêàç., íå âêàç., 28.05.1933, ê³ð
Øèïóê Ãàëèíà Ôåäîð³âíà, 6, 
ðîá³òí., óêð., 15.03.1933, òèô
Øèð³í ªãîð íå âêàç., 27, 
ðîá³òí., íå âêàç., 22.06.1933, 
åíòåðîêîë³ò

Øèð³íà Ðîìàí ²âàíîâè÷, 
55, â’ÿçåíü, óêð., 11.02.1933, 
ì³îêàðäèò
Øèðÿºâà Îêñàíà íå âêàç., 1, íå 
âêàç., íå âêàç., 19.06.1933, ê³ð
Øèõìàí Ìóñ³é Ìåíøîâè÷, 
56, ñëóæá., ºâð., 21.04.1933, 
êðîâîòå÷à
Øèøëîâà Îëåêñàíäðà íå âêàç., 
3, íå âêàç., íå âêàç., 31.10.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Øêàáàðà Âàðâàðà Ïàâë³âíà, 
23, íà óòðèì., óêð., 02.03.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Øêàëàáåðäà Ïàâëî 
ªï³ôàíîâè÷, 63, íå âêàç., óêð., 
25.04.1932, ñåðöåâà ñëàáê³ñòü
Øêàëåé Åì³ëü Åì³ëüîâè÷, 
1, ðîá³òí., í³ì., 14.10.1932, 
åíòåðîêîë³ò
Øêàìåðäà Âîëîäèìèð 
Ìèõàéëîâè÷, 6, ðîá³òí., óêð., 
03.07.1933, åíòåðîêîë³ò
Øê³ëü ²âàí Îëåêñàíäðîâè÷, 2, íå 
âêàç., óêð., 09.04.1932, ê³ð
Øê³òèðüîâ Òèò Ïðîêîïîâè÷, 
68, ðîá³òí., íå âêàç., 09.10.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Øèòóí Îíóôð³é Êóçüìè÷, 
67, ðîá³òí., ðîñ., 13.06.1933, 
âèñèïíèé òèô
Øêîëà Àíàòîë³é ßêîâè÷, 
5 ì., ðîá³òí., óêð., 17.10.1932, 
åêëàìïñ³ÿ
Øêîëà ²âàí Ñåìåíîâè÷, 8, 
ðîá³òí., óêð., 25.05.1933, ïëåâðèò ³ 
òóáåðêóëüîç 
Øêîëà Êàòåðèíà Ñåìåí³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 11.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øêîëà Ïàíàñ Àëàð³éîâè÷, 60, ñåëÿ-
íèí, óêð., 14.09.1932, êàòàð êèøîê
Øêîëà ßê³â Ñåìåíîâè÷, 3, 
ðîá³òí., óêð., 11.03.1933, ðàõ³ò, 
âèñíàæåííÿ
Øêîëåíêî Îëåêñàíäðà 
Ïàâë³âíà, 26, ðîá³òí., óêð., 
05.07.1932, òóáåðêóëüîç
Øêîëüí³êîâ Éîñèï Àáðàìîâè÷, 
52, êóñòàð, ºâð., 01.05.1933, 
âèñèïíèé òèô
Øêðàíö Âàñèëü Ôðàíöîâè÷, 24, 
êóñòàð, óêð., 25.05.1933, âèðàçêà 
øëóíêà
Øêóð³í Âîëîäèìèð íå âêàç., 
6 ì., ñèðîòà, íå âêàç., 20.03.1933, 
áðîíõ³ò
Øêóð÷åíêî Àíòîí Ôåîôàíîâè÷, 
35, ñëóæá., óêð., 14.10.1932, 
íåðîçá.
Øëàñí Ðîçà Ñåìåí³âíà, 70, íà 
óòðèì., ºâð., 04.07.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
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Øëåãà Âàëåíòèíà 
Îëåêñàíäð³âíà, 19, ðîá³òí., 
óêð., 23.12.1933, òèô, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Øëåéìîâè÷ ²ííà íå âêàç., 3 òèæ., 
íå âêàç., íå âêàç., 01.01.1933, 
ïíåâìîí³ÿ
Øë³òåâñüêèé Áðîíî 
Åäìóíäîâè÷, 1, äîìîãîñï., í³ì., 
13.09.1933, åíòåðîêîë³ò
Øëîïàê Îìåëÿí Ãðèãîðîâè÷, 17, 
ðîá³òí., óêð., 07.08.1933, óáèòèé 
ñòðóìîì
Øëÿõîâ ßê³â Ñèäîðîâè÷, 
30, ðîá³òí., óêð., 26.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øëÿõîâà Íàä³ÿ ßê³âíà, 12, 
ðîá³òí., óêð., 29.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øëÿõîâàÿ Êñåí³ÿ Âàñèë³âíà, 42, 
ðîá³òí., óêð., 21.08.1933, íåðîçá.
Øëÿõîâñüêèé ²âàí Ôåäîðîâè÷, 
13, ðîá³òí., ðîñ., 31.10.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Øìàëåíêî Ïåòðî íå âêàç., 1 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 17.07.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Øìàëüêî Äàíèëî 
Ìèòðîôàíîâè÷, 58, ðîá³òí., ðîñ., 
23.09.1933, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Øìàëüêî Ìàð³ÿ Êóçüì³âíà, 50, 
ðîá³òí., óêð., 24.11.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Øìàëüö Éîñèô ²âàíîâè÷, 
1, ñëóæá., í³ì., 20.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øìàëüö Ìàð³ÿ Àíäð³¿âíà, 7 ì., 
ðîá³òí., í³ì., 08.06.1933, êðèâàâèé 
ïðîíîñ
Øìàðêîâ Âàñèëü Ôåäîðîâè÷, 
4, ðîá³òí., óêð., 04.01.1933, 
äèôòåð³ÿ, ê³ð
Øìàðîâ Ìèêîëà Äìèòðîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 06.07.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Øìàðîâà Îëÿíà Ìàêñèì³âíà, 
4, ðîá³òí., óêð., 15.01.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Øìàòàëü ßê³â íå âêàç., 2, íå 
âêàç., íå âêàç., 10.05.1933, êàòàð 
êèøîê
Øìàòêîâñüêèé Ãåîðã³é 
²âàíîâè÷, 37, ñëóæá., óêð., 
18.10.1932, ÷åðåâíèé òèô
Øì³äò Ç³ôð³ä Îëåêñàíäðîâè÷, 
10, ðîá³òí., í³ì., 12.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øì³äò Ë³ë³ÿ Þð³¿âíà, 4, ðîá³òí., 
í³ì., 21.03.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Øì³äò Êàòåðèíà Ïåòð³âíà, 
72, íà óòðèì., í³ì., 24.11.1932, 
äåêîìïðåñ³éíèé ì³îêàðäèò
Øì³äò Ðåíãîëüä ²âàíîâè÷, 40, 
â’ÿçåíü, í³ì., 28.03.1933, çàãàëüíå 
âèñíàæåííÿ

Øìîð³í Ñòàí³ñëàâ Êàðïîâè÷, 
36, ðîá³òí., ëàò., 12.08.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Øìîòóõà Îëåêñ³é Ïàâëîâè÷, 
1 ì., ñëóæá., óêð., 22.08.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Øìóíüêî Áîðèñ Àðîíîâè÷, 26, 
ñëóæá., ºâð., 09.05.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Øíåéäåð Êëàâä³ÿ ²âàí³âíà, 21, 
ñëóæá., óêð., 30.10.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Øíåéäåð Ôåéãà Íàóì³âíà, 78, 
íà óòðèì., ºâð., 14.06.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Øíèð Ãåíÿ Ãåðö³âíà, 73, 
äîìîãîñï., ºâð., 17.12.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Øíîðå Ãðåòà ßíö³âíà, 70, 
ñîöçàáåçïå÷., ëàò., 13.05.1933, íå 
âêàç.
Øíîðñ ßí ßíîâè÷, 73, ðîá³òí., 
ïîë., 23.03.1933, ì³îêàðäèò
Øîâêîïëÿñ Ðà¿ñà ªãîð³âíà, 
11 ì., ðîá³òí., óêð., 08.10.1933, 
ïðîíîñ
Øîâïåíêî Àíòîí Àíäð³éîâè÷, 
58, â’ÿçåíü, óêð., 28.02.1933, 
ì³îêàðäèò
Øîëîõîâ Îíèñèì Òèìîô³éîâè÷, 
78, ðîá³òí., ðîñ., 14.06.1933, 
àâ³òàì³íîç
Øîëîõîâ ²âàí Ëåâîíò³éîâè÷, 60, 
ðîá³òí., ðîñ., 27.06.1932, ñåðöåâà 
ñëàáê³ñòü
Øîëîõîâ Ïàâëî Îëåêñ³éîâè÷, 
24, ðîá³òí., ðîñ., 03.03.1933, 
òóáåðêóëüîç
Øîëîõîâ Ôåä³ð Ôåäîðîâè÷, 
68, ðîá³òí., ðîñ., 10.09.1933, 
áðîíõ³àëüíà àñòìà
Øîïåíêî Âàñèëü ßêîâè÷, 70, 
ðîá³òí., óêð., 13.04.1933, ñòàð³ñòü
Øîïèëüêî Àíòîí Îíèñèìîâè÷, 
40, ðîá³òí., óêð., 29.03.1933, 
òóáåðêóëüîç
Øîñòêà Ãàííà Õàðèòîí³âíà, 
75, äîìîãîñï., óêð., 10.08.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Øîó Áåðíàðä íå âêàç., 2, 
íå âêàç., íå âêàç., 01.08.1933, 
âèñíàæåííÿ
Øïàê Äåìèä Ìèêèòîâè÷, 
45, â’ÿçåíü, óêð., 17.05.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Øïàê Ïàíòåëåéìîí ²ïàò³éîâè÷, 
27, ñòóäåíò, óêð., 10.05.1932, 
çàñòðåëèâñÿ
Øïàê Ñàâà Ôîìè÷, 70, íå âêàç., 
óêð., 18.08.1932, åíòåðîêîë³ò
Øïàêîâ Îëåêñ³é Ñòåïàíîâè÷, 
4 ì., ðîá³òí., ðîñ., 07.10.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øïàêîâà ªëèçàâåòà 
Ñòåïàí³âíà, 6, ðîá³òí., ðîñ., 
03.11.1932, ÷åðåâíèé òèô

Øïàêîâè÷ ²âàí Àíäð³éîâè÷, 
21, ðîá³òí., óêð., 28.12.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Øïàëîâà Êèëèíà Àíäð³¿âíà, 62, 
ðîá³òí., óêð., 07.09.1933, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Øïàíêà Áîðèñ Àðñåíò³éîâè÷, 
45, ðîá³òí., óêð., 11.04.1933, 
çàíåïàä ä³ÿëüíîñò³ ñåðöÿ
Øïàïàðñõè Ñòåïàí Äåíèñîâè÷, 
45, â’ÿçåíü, óêð., 22.05.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Øïå Êîñòÿíòèí Ëþäâ³ãîâè÷, 42, 
ðîá³òí., ëàò., 12.11.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Øïèãóí Àííà ²âàí³âíà, 8 ì., 
ðîá³òí., óêð., 18.08.1933, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Øïèðíà Ãàííà Îëåêñ³¿âíà, 
9 ì., íå âêàç., óêð., 30.01.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øï³ãà Äîìíà Ìàêàð³âíà, 93, 
ðîá³òí., óêð., 22.06.1932, ñòàð³ñòü
Øï³ëüêî Îëüãà íå âêàç., 4, íå 
âêàç., íå âêàç., 03.08.1933, ê³ð
Øïîëÿíñüêèé Ãðèãîð³é 
Ìîéñåéîâè÷, 39, ðîá³òí., ºâð., 
14.09.1933, ðàê ñå÷îâîãî ì³õóðà
Øïîëÿíñüêèé Ìîéñåé ßêîâè÷, 
67, íà óòðèì., ºâð., 20.09.1933, 
ðîçðèâ ñåðöÿ
Øïîòà Êîñòÿíòèí Êèðèëîâè÷, 
48, ðîá³òí., óêð., 13.03.1933, 
íàáðÿê ëåãåí³â
Øïóí³é Ìóñÿ Ìîðäóõ³âíà, 
57, ñëóæá., ºâð., 27.02.1933, 
òóáåðêóëüîç
Øïóíòîâà ¯âãà Ìàòâ³¿âíà, 54, íå 
âêàç., ðîñ., 24.12.1931, åíòåðîêîë³ò
Øðàéáåðã Ëàçàð Ìåíäåëüîâè÷, 
53, ðîá³òí., ºâð., 29.04.1933, 
äåêîìïðåñîâàíèé ì³îêàðäèò
Øðàìêî Àíàòîë³é Òèõîíîâè÷, 3, 
ðîá³òí., óêð., 01.09.1933, ãîñòðå 
çàïàëåííÿ êèøîê
Øðàìêî Ëåîí³ä 
Âîëîäèìèðîâè÷, 25, ðîá³òí., 
óêð., 14.06.1933, âèñíàæåííÿ
Øðàìêî Òåòÿíà Ñåìåí³âíà, 38, 
äîìîãîñï., íå âêàç., 01.06.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Øðàìêî Ôåä³ð Òèõîíîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 19.08.1933, ê³ð, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â, êîë³ò
Øðîìåíêî Ïèëèï Ñòåïàíîâè÷, 
33, ðîá³òí., óêð., 08.07.1933, êàòàð 
ãîðòàí³
Øòàéãåâàëüä Ìàð³ÿ ßê³âíà, 
65, íà óòðèì., í³ì., 13.07.1932, 
åíòåðîêîë³ò
Øòàíêåâè÷ Ñåðã³é 
Îëåêñàíäðîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
20.08.1933, ãîñòðèé ïðîíîñ
Øòåéíôåð Ñåìåí Õà¿ìîâè÷, 60, 
â’ÿçåíü, ºâð., 11.12.1932, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ, ì³îêàðäèò
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Øòåïà Àíàñòàñ³ÿ Òðîõèì³âíà, 
70, ðîá³òí., óêð., 20.07.1933, 
ñòàð³ñòü
Øòåïà Ãðèãîð³é Ìèõàéëîâè÷, 
3, íå âêàç., óêð., 04.07.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Øòåïà Äàâèä Àôàíàñ³éîâè÷, 48, 
ðîá³òí., óêð., 04.11.1933, ðîçëàä 
øëóíêîâî-êèøå÷íîãî òðàêòó
Øòåïà Ìàðê Ïåòðîâè÷, 77, íå 
âêàç., óêð., 25.08.1932, ñòàð³ñòü
Øòåïà Ìàðôà Ê³íäðàò³âíà, 90, 
íå âêàç., óêð., 30.12.1932, ñòàð³ñòü
Øòåïà Ìèõàéëî Àâðàìîâè÷, 
51, áåçðîá³òí., óêð., 18.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Øòåïà Íàñòÿ Ïåòð³âíà, 18, 
ðîá³òí., óêð., 18.06.1932, íå âêàç.
Øòåïà Ðà¿ñà ²âàí³âíà, 4, ñëóæá., 
óêð., 03.11.1932, äèôòåð³ÿ 
Øòåðí Ðà¿ñà íå âêàç., 2 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 10.10.1933, 
âèñíàæåííÿ
Øòåôàí Âàñèëü Ãðèãîðîâè÷, 
2, ñëóæá., óêð., 07.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øòåôàí Îëåíà Òðîõèì³âíà, 
2 ì., íå âêàç., óêð., 28.03.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øòåôàí Ìèêîëà Àíäð³éîâè÷, 
6, ðîá³òí., óêð., 23.04.1932, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Øòåôàí Îëüãà ²âàí³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 06.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øò³ôìàí Äîðà Àáðàì³âíà, 63, íà 
óòðèì., ºâð., 14.04.1933, íå âêàç.
Øòîê Ìóñ³é Þõèìîâè÷, 43, ñëóæá., 
ºâð., 12.05.1933, ðîçðèâ ñåðöÿ
Øòîô³íñüêèé Ëåéáà 
ßíêåëüîâè÷, 80, ðîá³òí., ºâð., 
09.03.1933, ñòàð³ñòü
Øòðåêåð Ïîë³íà ßê³âíà, 64, íà 
óòðèì., í³ì., 07.06.1932, ñòàð³ñòü, 
êâîë³ñòü ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Øóáñüêèé ²âàí íå âêàç., 4, 
íå âêàç., íå âêàç., 24.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øóáñüêèé Ãðèöüêî Àíäð³éîâè÷, 
3 ì., êóñòàð, íå âêàç., 07.03.1933, 
ìåí³íã³ò
Øóãàé Âîëîäèìèð Ëåîíîâè÷, 
3, ðîá³òí., óêð., 14.08.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Øóãàé Îëåêñàíäð Äìèòðîâè÷, 
23, ñëóæá., óêð., 11.05.1933, 
âèñèïíèé òèô
Øóäîâè÷ ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 21, 
ðîá³òí., íå âêàç., 28.09.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Øóéñüêà Ç³íà¿äà íå âêàç., 2 òèæ., 
íå âêàç., íå âêàç., 24.08.1933, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Øóëåøêî Àíòîí Ãíàòîâè÷, 
37, â’ÿçåíü, óêð., 12.02.1933, 
òóáåðêóëüîç

Øóë³ºâ ªâãåí³é Êóçüìè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 14.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øóë³êà Ïèëèï Àáðàìîâè÷, 28, 
ðîá³òí., íå âêàç., 01.08.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Øóëüãà Ôåä³ð ßêîâè÷, 23, 
â’ÿçåíü, óêð., 17.01.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Øóëüã³íà Êàòåðèíà ²âàí³âíà, 
58, äîìîãîñï., óêð., 10.12.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ, ì³îêàðäèò
Øóëüãîâà Êàòåðèíà íå âêàç., 60, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 03.11.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Øóëüæåíêî Â³êòîð Ôåäîðîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 08.11.1932, 
àòðîô³ÿ, êîë³ò
Øóëüç³íãåð Ðåâåêà ßê³âíà, 
56, íà óòðèì., ºâð., 03.05.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Øóëüö Â³ë³ Â³ëüãåëüìîâè÷, 43, 
ðîá³òí., í³ì., 11.02.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Øóëÿêîâ Ãðèãîð³é Ôåäîðîâè÷, 
6, ðîá³òí., óêð., 05.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øóìàõà Îòòî ªãîðîâè÷, 65, 
êîëãîñïí., óêð., 13.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Øóìàõåð Ãîðàëüä Ôð³äð³õîâè÷, 
4, ñëóæá., í³ì., 08.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øóìàõåð Ìèë³òà Ôð³äð³õ³âíà, 
32, íà óòðèì., í³ì., 30.12.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Øóìåéêî Îëåêñ³é Ôåäîðîâè÷, 
6, ðîá³òí., óêð., 27.10.1933, 
ìåí³íã³ò
Øóìèëèíà Íàñòÿ Îëåêñ³¿âíà, 
78, íå âêàç., íå âêàç., 21.10.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øóìêî Ãàííà Ôåäîð³âíà, 
8 ì., ðîá³òí., óêð., 06.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øóìîâè÷ Ãàííà íå âêàç., 3, 
íå âêàç., íå âêàç., 28.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Øóíàºâà Ìàð³ÿ Ôåäîð³âíà, 
6, ðîá³òí., óêð., 20.11.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â òà êèøîê
Øóíàºâà Ïàëàæêà ßê³âíà, 2, 
ðîá³òí., ðîñ., 09.11.1932, êèøêîâà 
³íòîêñèêàö³ÿ
Øóïèê Êëàðà ²âàí³âíà, 1, ðîá³òí., 
óêð., 30.05.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Øóïèê ªëèçàâåòà Éîñèï³âíà, 
22, íà óòðèì., óêð., 17.11.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Øóðáèöüêà Âàëåíòèíà íå âêàç., 
4 ì., íå âêàç., íå âêàç., 27.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øóñü Àíäð³é Ãðèãîðîâè÷, 
36, ñåëÿíèí, óêð., 04.07.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â

Øóòåíêî Îëüãà ²âàí³âíà, 
1 ì., ðîá³òí., óêð., 28.10.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Øóòîâ Êîñòÿíòèí Ëàçàðîâè÷, 
62, êîëãîñïí., óêð., 30.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Øóòü Ôåä³ð ²âàíîâè÷, 13, íå 
âêàç., óêð., 25.08.1933, ïîáî¿
Ùåáåðò Íåñòîð Àíòîíîâè÷, 
48, ðîá³òí., óêð., 03.05.1933, 
íåâ³äîìà
Ùåãëîâ Âîëîäèìèð Êóçüìè÷, 
8, ñëóæá., óêð., 08.11.1933, 
ìåí³íã³ò
Ùåäðèé Ìèêîëà Ìàêàðîâè÷, 1 ì., 
ðîá³òí., óêð., 28.12.1931, åíòåðèò
Ùåäð³í Ìèêîëà Àíäð³éîâè÷, 1, 
ðîá³òí., óêð., 19.09.1933, ãîñòðå 
çàïàëåííÿ êèøå÷íîãî òðàêòó
Ùåê³í ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 45, 
ðîá³òí., óêð., 07.03.1933, âèðàçêà 
øëóíêà
Ùåëêóíîâ Òèìîô³é Âàñèëüîâè÷, 
17, ðîá³òí., ðîñ., 25.09.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Ùåðáàé íå âêàç. íå âêàç., 48, 
íå âêàç., íå âêàç., 08.07.1933, 
àâ³òàì³íîç
Ùåðáàê Âàëåíòèíà Êèðèë³âíà, 
4 ì., ðîá³òí., óêð., 04.08.1933, 
ãîñòðå îòðóºííÿ øëóíêà
Ùåðáàê Âîëîäèìèð Ïàâëîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 19.04.1933, ê³ð
Ùåðáàê Íàä³ÿ Àðõèï³âíà, 
3, ðîá³òí., óêð., 21.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ùåðáàêîâ Âîëîäèìèð 
Ìèðîíîâè÷, 65, ðîá³òí., ºâð., 
15.07.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ùåðáàêîâ Òèõ³í ²âàíîâè÷, 53, 
ñîöçàáåçïå÷., óêð., 03.05.1933, 
äåêîìïåíñîâàíèé ïîðîê ñåðöÿ
Ùåðáàêîâà Íàä³ÿ Þõèì³âíà, 
11 ì., ðîá³òí., óêð., 14.10.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ùåðáàíü Àíàòîë³é Ëóêè÷, 35, 
ðîá³òí., óêð., 10.05.1933, òèô
Ùåðáàòåíêî Àíàòîë³é 
Ôåäîðîâè÷, 8 ì., ðîá³òí., ðîñ., 
13.06.1933, ê³ð, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ùåðáàõà Îëåêñàíäð 
Ñòåïàíîâè÷, 37, ñëóæá., óêð., 
10.01.1933, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â, 
÷åðåâíèé òèô
Ùåðáèíà Àôàíàñ³é Éîñèïîâè÷, 
52, íà óòðèì., óêð., 07.12.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ùåðáèíà Âàëåíòèíà 
Ïàíòåëåéìîí³âíà, 1, ñëóæá., óêð., 
28.05.1932, çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ùåðáèíà Äìèòðî Âàñèëüîâè÷, 
63, ðîá³òí., óêð., 11.05.1933, 
àâ³òîì³íîç
Ùåðáèíà ²âàí Àôàíàñ³éîâè÷, 1, 
ðîá³òí., óêð., 19.01.1933, äèòÿ÷èé 
ïðîíîñ
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Ùåðáèíà Ìàð³ÿ íå âêàç., 9 ì., 
ñèðîòà, íå âêàç., 22.01.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ùåðáèíà Îëåêñàíäð 
Âàñèëüîâè÷, 1 ì., ñëóæá., óêð., 
28.04.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ùåðáèíà Òèìîô³é Ìèêèòîâè÷, 
24, â’ÿçåíü, óêð., 24.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â, âèñíàæåííÿ
Ùåðáèíà Ôåêëà íå âêàç., 38, 
ðîá³òí., íå âêàç., 21.07.1933, 
åíòåðèò, âèñíàæåííÿ
Ùåðáèíà Àíàòîë³é Ïàíàñîâè÷, 
4 ì., ðîá³òí., óêð., 20.04.1933, êðóï
Ùåðáèíà Äìèòðî ²âàíîâè÷, 
4 ì., ðîá³òí., óêð., 23.07.1933, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Ùåðáèíà ²âàí íå âêàç., 37, 
ðîá³òí., íå âêàç., 21.06.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ùåðáèíà Êàòåðèíà íå âêàç., 16, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 11.07.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ùåðáèíà Ìèêèòà Ñåìåíîâè÷, 
46, ñåëÿíèí, óêð., 24.06.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â, çàãàëüíå 
âèñíàæåííÿ
Ùåòê³íà Êëàðà íå âêàç., 2, 
ñèðîòà, íå âêàç., 29.03.1933, êàòàð 
êèøå÷íèêà
Ùèç³í Ñòåïàí Àíòîíîâè÷, 60, 
ðîá³òí., ðîñ., 10.03.1933, ðîæèñòå 
çàïàëåííÿ
Ùèïîâíèê Ðîçà íå âêàç., 3 òèæ., 
íå âêàç., íå âêàç., 06.03.1933, 
êàòàð êèøîê
Ùèòèí³íà Óñòèí³ÿ Íèêèôîð³âíà, 
70, íà óòðèì., óêð., 16.06.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Ùèïêîâñüêèé Éîñèï 
Éîñèïîâè÷, 36, ðîá³òí., ïîë., 
30.11.1932, õðîí³÷íèé ìåí³íã³ò
Ùåòèí³í ²âàí Ñòåïàíîâè÷, 2, íå 
âêàç., ðîñ., 03.03.1932, åíòðîêîë³ò
Ùîãîëºâ Ëåîí³ä ßêîâè÷, 
23, ðîá³òí., ðîñ., 23.03.1932, 
âîãíåïàëüíå ïîðàíåííÿ ìîçêó 
Ùîêà Ëþáîâ Ãðèãîð³âíà, 9 ì., 
ðîá³òí., óêð., 18.07.1932, ê³ð
Ùîòèíêîâà Òåòÿíà Àðòåì³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 28.02.1933, 
äèôòåð³ÿ
Ùóð Ãåðàñèì Ñèäîðîâè÷, 79, íå 
âêàç., óêð., 03.07.1932, ñòàð³ñòü
Ùóð Ñèä³ð Ãåðàñèìîâè÷, 46, 
â’ÿçåíü, óêð., 05.04.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Ùóðèêîâ Ô³ëÿ Ìèõàéëîâè÷, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 14.12.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Åäèõ Îëåêñàíäð Ôð³äð³õîâè÷, 
48, ðîá³òí., íå âêàç., 22.08.1933, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Åíêåëåñ-Áîé÷åñìàí Àëàíà 
Ìàêñèì³âíà, 1, íà óòðèì., ºâð., 
05.09.1933, êðèâàâèé ïðîíîñ

Þäèí ²âàí Þõèìîâè÷, 32, 
ðîá³òí., ðîñ., 12.07.1932, 
çàð³çàíèé ïîòÿãîì (íåùàñíèé 
âèïàäîê)
Þä³÷åâ Þõèì Ãåðàñèìîâè÷, 
85, äîìîãîñï., ðîñ., 15.09.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Þäêèí Àðòóð íå âêàç., 1 ì., 
ðîá³òí., ºâð., 11.07.1932, ñåïñèñ
Þæíà Ôðîñÿ íå âêàç., 4, íå 
âêàç., íå âêàç., 26.02.1933, 
âèñíàæåííÿ
Þæíèé Æîðæ íå âêàç., 3 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 10.10.1932, 
øëóíêîâå çàõâîðþâàííÿ
Þíàê Àíàòîë³é Àíäð³éîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 20.05.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Þíàê íå âêàç. Àíäð³éîâè÷, 
3, ðîá³òí., óêð., 07.05.1933, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Þíàöüêà Îëüãà ²âàí³âíà, 
10 ì., ðîá³òí., óêð., 23.08.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Þíàöüêà Íàñòÿ ßê³âíà, 77, íà 
óòðèì., ðîñ., 18.10.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Þíàöüêèé Áîðèñ Òðîõèìîâè÷, 
2, êóñòàð, óêð., 02.01.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Þíàöüêèé Îëåêñ³é Ïåòðîâè÷, 8, 
ðîá³òí., óêð., 31.12.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Þíã Ôð³äà Ôåäîð³âíà, 8, 
ñëóæá., í³ì., 29.04.1933, êðóïîçíå 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Þð'ºâà ßðèíà Îëåêñ³¿âíà, 25, íà 
óòðèì., óêð., 22.10.1932, çàð³çàíà 
ïîòÿãîì
Þð³í Â³êòîð Âàñèëüîâè÷, 
4, ðîá³òí., óêð., 08.09.1933, 
çàïàëåííÿ îáîëîíîê ìîçêó
Þðê³í Þð³é íå âêàç., 4 ì., íå 
âêàç., íå âêàç., 12.04.1933, êàòàð 
êèøîê
Þð÷åíêî Îëåêñàíäð 
Äìèòðîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
14.08.1933, òîêñè÷íèé åíòåðîêîë³ò
Þð÷åíêî Âîëîäèìèð 
Äìèòðîâè÷, 7, ðîá³òí., óêð., 
27.06.1933, íåâ³äîìà
Þð÷åíêî Ìèêîëà 
Îëåêñàíäðîâè÷, 3, ñëóæá., óêð., 
20.11.1932, ïðîíîñ
Þð÷åíêî Ìèõàéëî 
Ìèòðîôàíîâè÷, 24, íå âêàç., óêð., 
04.04.1933, òóáåðêóëüîç
Þð÷åíêî íå âêàç. íå âêàç., 21, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 11.09.1933, 
àâ³òàì³íîç
Þð÷åíêî Ìèêîëà Ìèõàéëîâè÷, 
8, ðîá³òí., óêð., 26.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Þð÷åíêî Ñåðàôèìà ²âàí³âíà, 
2, ðîá³òí., óêð., 27.05.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â

Þð÷åíêî Òèõîí Òèìîô³éîâè÷, 
66, ³íâàë³ä, íå âêàç., 03.11.1933, 
åíòåðîêîë³ò
Þð÷åíêî Õàðèòèíà Ñåìåí³âíà, 
56, íà óòðèì., óêð., 16.05.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Þð'ºâ Àíäð³é ²âàíîâè÷, 
2, ðîá³òí., óêð., 27.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Þð'ºâ ²ëüêî Ñòåïàíîâè÷, 48, 
ðîá³òí., óêð., 19.02.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Þð'ºâ Þð³é íå âêàç., 1 ì., íå 
âêàç., íå âêàç., 20.09.1933, êàòàð 
êèøå÷íèêà
Þð'ºâà Àíòîí³íà Òðîõèì³âíà, 2, 
ðîá³òí., óêð., 24.03.1933, ñëàáê³ñòü 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Þõèìåíêî Ãðèöüêî íå âêàç., 2 
òèæ., íå âêàç., íå âêàç., 16.07.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Þõèìåíêî Ìàêàð Ñàâè÷, 45, 
ðîá³òí., óêð., 10.07.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Þõèìåíêî Þë³àíà Þðê³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 20.06.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Þõèìîâè÷ ²âàí Îëåêñàíäðîâè÷, 
33, â’ÿçåíü, á³ëîð., 23.12.1932, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Þõíåâè÷ Ñåðã³é Ãàâðèëîâè÷, 2, 
ðîá³òí., óêð., 10.08.1933, ãîñòðå 
çàïàëåííÿ êèøîê
Þøàºâ Ãàëåé Øàê³ðîâè÷, 28, 
êóñòàð, àñèð³ºöü, 21.05.1933, 
çàíåïàä ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Þøêî ßêèì Àíäðîíîâè÷, 
55, ðîá³òí., óêð., 11.04.1933, 
ì³îêàðäèò
Þøêî Â³êòîð Îëåêñàíäðîâè÷, 
3 ì., ðîá³òí., óêð., 05.06.1932, íå 
âêàç.
Þøêîâ Ñîôðîí Ìàêàðîâè÷, 
58, ðîá³òí., óêð., 23.01.1933, 
íåôðîçîíåôðèò
Þùåíêî Âàëåíòèíà 
Àíàòîë³¿âíà, 2, ðîá³òí., óêð., 
12.08.1932, êîë³ò
Þùåíêî Æåíÿ íå âêàç., 1, íå 
âêàç., íå âêàç., 02.07.1933, êàòàð 
êèøîê
ßáëîíñüêà Ïàëàæêà Äàíèë³âíà, 
65, ðîá³òí., óêð., 26.06.1933, 
ì³îêàðäèò
ßáëîíñüêèé Àíàòîë³é 
Îëåêñàíäðîâè÷, 1, ðîá³òí., ðîñ., 
24.08.1932, çàïàëåííÿ êèøîê
ßâîðñüêà Âàëåíòèíà ßêèì³âíà, 
8 ì., ñëóæá., óêð., 30.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
ßâîðñüêà ªâäîê³ÿ Ëàð³îí³âíà, 
18, â³éñüêîâîñëóæá., óêð., 
26.09.1932, äèçåíòåð³ÿ
ßâîðñüêà Ë³ä³ÿ íå âêàç., 7 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 13.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
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ßâîðñüêà Òàìàðà Ìèõàéë³âíà, 
48, ðîá³òí., óêð., 29.05.1933, òèô
ßâòóøåíêî Ôåîäîñ³ÿ íå âêàç., 
45, íå âêàç., íå âêàç., 10.07.1933, 
åíòåðîêîë³ò
ßãîäà Ãðèöüêî íå âêàç., 4, íå 
âêàç., íå âêàç., 30.07.1933, êàòàð 
êèøå÷íèêà
ßãîìåíêî Îëåêñàíäðà 
Âàñèë³âíà, íå âêàç., ðîá³òí., óêð., 
07.06.1933, íåæèòòºçäàòí³ñòü
ßãîìåíêî Â³ðà Âàñèë³âíà, íå 
âêàç., ðîá³òí., óêð., 07.06.1933, 
íåæèòòºçäàòí³ñòü
ß¿÷íèê Ë³ä³ÿ Ñàâåë³¿âíà, 6, 
ðîá³òí., óêð., 11.11.1933, êðèâàâèé 
ïðîíîñ
ßêèìîâ Àíàòîë³é Îëåêñ³éîâè÷, 
1, ñëóæá., ðîñ., 27.07.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
ßêèìåíêî ²âàí Ñòåïàíîâè÷, 
48, ðîá³òí., óêð., 22.12.1932, 
áðîíõ³àëüíà àñòìà, ì³îêàðäèò
ßêîáçîí Àðîí Éîñèïîâè÷, 
41, ðîá³òí., ºâð., 01.05.1933, 
âèñèïíèé òèô
ßêîáñîí Ìóñ³é Éîñèïîâè÷, 
78, ñëóæá., ºâð., 26.03.1933, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê 
ßêîâåíêî Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷, 
4 ì., ðîá³òí., óêð., 27.01.1933, 
äèñïåïñ³ÿ
ßêîâåíêî Âîëîäèìèð 
Þõèìîâè÷, 1, ðîá³òí., 
óêð., 19.08.1932, òîêñè÷íèé 
åíòåðîêîë³ò
ßêîâåíêî Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷, 
11 ì., ðîá³òí., óêð., 13.12.1932, òèô
ßêîâåíêî Îâñ³é ²âàíîâè÷, 40, 
ðîá³òí., óêð., 12.03.1932, íå âêàç.
ßêîâåíêî Ñåìåí Ðîìàíîâè÷, 55, 
ðîá³òí., óêð., 03.03.1933, íåâ³äîìà
ßêîâåíêî Ñòåïàí Ñòåïàíîâè÷, 
27, ðîá³òí., óêð., 15.02.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
ßêîâåíêî Òåòÿíà ²âàí³âíà, 48, 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.08.1933, 
äåêîìïåíñàö³ÿ ñåðöÿ
ßêîâåíêî ßê³â Äìèòðîâè÷, 65, 
ðîá³òí., óêð., 13.04.1933, íàáðÿê 
íèðîê
ßêîâëºâ Âàñèëü Âàñèëüîâè÷, 
50, ðîá³òí., ðîñ., 01.06.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ, çàïàëåííÿ íèðîê
ßêîâëºâ Âàñèëü ²âàíîâè÷, 
54, ñëóæá., ðîñ., 01.12.1933, 
ñàìîãóáñòâî (ïîðàíåííÿ ìîçêó)
ßêîâëºâ Ëåîí³ä íå âêàç., 
4 ì., ðîá³òí., ðîñ., 27.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
ßêîâëºâ Ìèêîëà Äìèòðîâè÷, 
2, íå âêàç., óêð., 15.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
ßêîâëºâ Ìèõàéëî Ãðèãîðîâè÷, 
2, ðîá³òí., ðîñ., 21.06.1932, 
ïðîíîñ

ßêîâëºâ Îëåêñ³é ²âàíîâè÷, 68, 
ðîá³òí., ðîñ., 20.03.1933, ñàìîãóáñòâî
ßêîâëºâ Ïàíàñ íå âêàç., 50, áåç-
ïðèòóëüí., íå âêàç., 29.07.1933, 
ì³îêàðäèò
ßêîâëºâ Ñàâåë³é Îëåêñ³éîâè÷, 
26, ðîá³òí., óêð., 02.11.1932, 
÷åðåâíèé òèô
ßêîâëºâà Ãàëèíà Ìèêîëà¿âíà, 
3 ì., ðîá³òí., ëàò., 01.06.1932, 
ìåí³íã³ò
ßêîâëºâà Ëó¿çà Ìèõàéë³âíà, 
2 ì., ñòóäåíò, óêð., 09.12.1932, 
òîêñè÷íèé ïðîíîñ
ßêîâëºâà Ëþáîâ Ñåìåí³âíà, 5, 
ðîá³òí., óêð., 02.10.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
ßêòåíà Àíàñòàñ³ÿ ²âàí³âíà, 
2, ðîá³òí., ðîñ., 27.12.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
ßêóáà ²âàí ²âàíîâè÷, 22, â’ÿçåíü, 
óêð., 06.04.1933, çàïàëåííÿ 
òîâñòî¿ êèøêè
ßêóáèíñüêèé Ñåìåí ßêèìîâè÷, 
72, ðîá³òí., óêð., 21.01.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
ßêóáîâè÷ Êóïð³ÿí ªâòèõ³éîâè÷, 
59, ðîá³òí., óêð., 16.08.1933, íå 
âêàç.
ßêóí³í Âàñèëü Ñåðã³éîâè÷, 14, 
ðîá³òí., ðîñ., 31.12.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
ßêóí³í ²âàí íå âêàç., 50, ðîá³òí., 
óêð., 15.03.1933, íåôðèò
ßêóí³íà Îë³ìï³àäà ²âàí³âíà, 
5 ì., ðîá³òí., ðîñ., 15.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
ßêøòà Ðåã³íà Êóïð³ÿí³âíà, 
23, ðîá³òí., ëèò., 07.12.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
ßëîâà Îäàðêà Ãàâðèë³âíà, 27, 
ðîá³òí., íå âêàç., 31.07.1933, 
âèñèïíèé òèô
ßëîâîä Ñòàí³ñëàâ Ãðèãîðîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 29.11.1933, 
åíòåðîêîë³ò, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
ßìà Òåòÿíà Ñåìåí³âíà, 24, ðîá³òí., 
óêð., 29.03.1932, ÷åðåâíèé òèô
ßìêîâèé Ìàêñèì Âàñèëüîâè÷, 
22, â’ÿçåíü, óêð., 07.01.1933, 
òóáåðêóëüîç
ßìñîí Þõèì Þäîâè÷, 21 äí., 
ñëóæá., ºâð., 28.03.1933, âðîäæåíå 
êàë³öòâî
ßíâàðñüêà Ìàðóñÿ íå âêàç., 
1, íå âêàç., íå âêàç., 01.03.1933, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
ßíäîëà ßê³â Òèìîô³éîâè÷, 52, 
â’ÿçåíü, íå âêàç., 24.02.1933, 
çàíåïàä ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
ßíåöü Ôåä³ð Ïèëèïîâè÷, 
44, ðîá³òí., óêð., 09.05.1933, 
äåêîìïåíñàö³ÿ ñåðöÿ
ßíåöüêèé Ëåîíò³é ²ëë³÷, 36, 
â’ÿçåíü, óêð., 21.07.1933, çàíåïàä 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³

ßíèøåâñüêà Òåòÿíà Ïåòð³âíà, 
10 ì., ðîá³òí., óêð., 26.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
ßíèøåâñüêèé Îëåêñ³é íå âêàç., 
1, ðîá³òí., íå âêàç., 27.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
ßíêîâñüêà Ñòàñ³ÿ íå âêàç., 3, 
íå âêàç., íå âêàç., 11.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
ßíîâè÷ Îëåíà Ëàâðåíò³¿âíà, 24, 
ðîá³òí., óêð., 29.10.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
ßíñå Êàòåðèíà ²âàí³âíà, 60, 
áåçïðèòóëüí., óêð., 20.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
ßíóøåâñüêà Âàëåíòèíà 
²âàí³âíà, 5, ðîá³òí., ïîë., 
04.01.1933, òóáåðêóëüîç ãîðòàí³
ßíö Âàñèëü Êàðëîâè÷, 21, 
ðîá³òí., íå âêàç., 10.10.1933, 
äåêîìïåíñîâàíèé ïîðîê ñåðöÿ
ßíö Ïåòðî Ãåíð³õîâè÷, 14, 
ðîá³òí., í³ì., 16.11.1933, ïåðèòîí³ò
ßíöåí Àáðàì Àáðàìîâè÷, 15, 
êîëãîñïí., í³ì., 19.09.1932, íå 
âêàç.
ßíöåí Ãåíð³õ Ãåíð³õîâè÷, 
1, ðîá³òí., í³ì., 19.11.1932, 
çàïàëåííÿ íèðîê
ßíöåí Êàòåðèíà ßê³âíà, 75, íå 
âêàç., í³ì., 25.12.1932, ñòàð³ñòü
ßíöåí Ìàð³ÿ Êîðí³¿âíà, 10, 
íå âêàç., óêð., 24.03.1932, 
ñêàðëàòèíà, ê³ð
ßíöåí Ïåòðî Êîðí³éîâè÷, 54, ñëóæá., 
í³ì., 22.04.1933, âèñèïíèé òèô
ßíöåí ßê³â Ìàðòèíîâè÷, 56, ðîá³òí., 
í³ì., 03.11.1932, âèñèïíèé òèô
ßíöåí ßê³â ßêîâè÷, 1, íå âêàç., 
í³ì., 24.11.1931, ïðèïàäîê
ßí÷åâñüêèé Âîëîäèìèð íå 
âêàç., 8 ì., íå âêàç., íå âêàç., 
28.04.1933, êàòàð êèøîê
ßí÷óê Ñòàí³ñëàâ Ìàðêîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 03.11.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ
ßíüêî Êàëåíèê Ñàâè÷, 65, 
â’ÿçåíü, óêð., 14.01.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ, âîäÿíêà æèâîòà
ßðà Êëàâä³ÿ íå âêàç., 9 ì., íå 
âêàç., íå âêàç., 05.04.1933, êàòàð 
êèøîê
ßðà Ìàð³ÿ íå âêàç., 3, íå 
âêàç., íå âêàç., 02.07.1933, ê³ð, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
ßðåìåíêî ². ²., íå âêàç., ðîá³òí., 
óêð., 08.04.1932, çàäóøåíèé ï³ä 
÷àñ îáâàëó çåìë³
ßðìîëà Íàòàëêà ªâòèõ³¿âíà, 
35, íà óòðèì., óêð., 20.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
ßðìîëåíêî Àííà ²âàí³âíà, 
100, íà óòðèì., óêð., 25.08.1933, 
ñòàðå÷å âèñíàæåííÿ
ßðîâàÿ Îëåêñàíäðà ²âàí³âíà, 1, 
ðîá³òí., óêð., 25.06.1933, äèôòåð³ÿ
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ßðîâåíêî Äàð’ÿ ªâñå¿âíà, 42, 
ðîá³òí., óêð., 22.11.1933, íèðêè, 
íàáðÿê
ßðîñëàâñüêèé Áîðèñ íå âêàç., 
2 ì., ñèðîòà, íå âêàç., 20.01.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
ßðîøåíêî Àíàñòàñ³ÿ Ïàâë³âíà, 
25, ðîá³òí., óêð., 25.11.1933, 
òóáåðêóëüîç
ßðîøåíêî Ëåîí³ä Ëåîí³äîâè÷, 
8 ì., ðîá³òí., óêð., 07.06.1932, 
ä³àðåÿ
ßðîøåíêî Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 05.06.1933, ê³ð
ßðîøåíêî Îëåêñàíäð 
Ìèõàéëîâè÷, 19, â’ÿçåíü, 
óêð., 24.02.1933, ïîðîê ñåðöÿ, 
âèñíàæåííÿ
ßðîøåíêî Îëåêñàíäð 
Þõèìîâè÷, 6, ðîá³òí., óêð., 
28.02.1933, çàïàëåííÿ ì³çê³â
ßðîøåíêî Îëåêñàíäðà 
Àíòîí³âíà, 25, ðîá³òí., óêð., 
28.09.1933, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â òà 
ãîðòàí³
ßðîøåíêî Ñîëîì³ÿ Íàóì³âíà, 
67, ðîá³òí., óêð., 09.05.1933, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
ßðîøåíêî Òðîõèì Ïåòðîâè÷, 20, 
â’ÿçåíü, ðîñ., 10.01.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ, êàòàð, çàïàëåííÿ 
ßñåëüíà Ðîçà íå âêàç., 9 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 15.09.1932, 
êèøêîâå çàõâîðþâàííÿ
ßñèíñüêà Íàä³ÿ Îëåêñàíäð³âíà, 
19, ðîá³òí., óêð., 20.12.1932, 
÷åðåâíèé òèô
ßñèíñüêà Àííà Ñòåïàí³âíà, 
62, íå âêàç., óêð., 25.04.1933, 
íåâ³äîìà
ßñíà Ðîçà íå âêàç., 1, íå 
âêàç., íå âêàç., 09.05.1933, 
âèñíàæåííÿ

ßñíîãîð ßê³â Ôåäîðîâè÷, 
3, ðîá³òí., óêð., 25.01.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
ßñòðåáîâ Ïàâëî Ïåòðîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 04.11.1933, 
çàïàëåííÿ êèøîê
ßõíèñ Ðîçàë³ÿ Ëåéá³âíà, 65, 
ðîá³òí., ºâð., 05.09.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
ßõíî Ïàðàñêà Òðîõèì³âíà, 
26, ñëóæá., óêð., 29.07.1933, íå 
âêàç.
ßöåíêî Âàñèëü Ãðèöàíîâè÷, 37, 
êîëãîñïí., óêð., 23.07.1933, íå 
âêàç.
ßöåíêî Â³ðà Âàñèë³âíà, 1, 
ðîá³òí., óêð., 02.11.1932, ðîæèñòå 
çàïàëåííÿ
ßöåíêî Ëþäìèëà íå âêàç., 2, 
íå âêàç., íå âêàç., 12.08.1933, 
³íòîêñèêàö³ÿ êèøå÷íèêà
ßöåíêî Ëþäìèëà Ìèêîëà¿âíà, 
3 ì., ðîá³òí., óêð., 12.08.1933, 
³íòîêñèêàö³ÿ
ßöåíêî Ìàð³ÿ Îëåêñàíäð³âíà, 
5 ì., ðîá³òí., óêð., 11.08.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
ßöåíêî Ìàð³ÿ íå âêàç., 1, íå 
âêàç., íå âêàç., 07.07.1933, êàòàð 
êèøîê
ßöåíêî Ìàð³ÿ Ïèëèï³âíà, íå 
âêàç., ðîá³òí., óêð., 21.04.1933, 
âèñèïíèé òèô
ßöåíêî Ñåìåí Õîìè÷, 73, íà 
óòðèì., óêð., 23.05.1932, ñòàð³ñòü
ßöåíêî Ñåðã³é ßêîâè÷, 64, 
ðîá³òí., óêð., 18.06.1933, òèô
ßöåíêî Ñòåïàí Õîìè÷, 85, íà 
óòðèì., óêð., 29.11.1933, ñòàðå÷èé 
ì³îêàðäèò, íàáðÿê 
ßöåíêî Òàìàðà íå âêàç., 1, íå 
âêàç., íå âêàç., 05.06.1933, ê³ð, 
âèñíàæåííÿ

ßöåíêî Ôåäîðà Ôåäîð³âíà, 
55, ðîá³òí., óêð., 25.08.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
ßöêåâè÷ Â³êòîð Ïåòðîâè÷, 4, 
ðîá³òí., óêð., 31.01.1933, ïðîíîñ
ßöóí Êàòåðèíà íå âêàç., 2 òèæ., 
ñèðîòà, íå âêàç., 20.04.1933, êàòàð 
êèøå÷íèêà
ßöóíåíêî Ïàðàñêîâ³ÿ 
Êàëèí³âíà, 95, íà óòðèì., óêð., 
05.06.1933, ñòàð³ñòü
ßöóíîâà Âàðâàðà Ñåìåí³âíà, 
30, íà óòðèì., ðîñ., 17.09.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
ßöóíîâà Êàòåðèíà Âàñèë³âíà, 
62, íà óòðèì., ðîñ., 21.08.1933, 
ðàêîâà êàõåêñ³ÿ
ßöóíîâà Êëàâä³ÿ Ôåäîð³âíà, 
2 ì., ðîá³òí., óêð., 13.07.1932, 
ãîñòðå çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
ßøíèé Æîðæ íå âêàç., 8  äí., 
ðîá³òí., óêð., 28.04.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
ßøóðåíêî Âàëÿ íå âêàç., 5 äí., 
íå âêàç., íå âêàç., 09.09.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
ßùåíêî Âàëåíòèíà Ãðèãîð³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 22.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
ßùåíêî Â³êòîð Ãðèãîðîâè÷, 
7 ì., ðîá³òí., óêð., 04.12.1933, 
³íòîêñèêàö³ÿ
ßùåíêî Êèðèëî Éîñèïîâè÷, 
26, ñåëÿíèí, óêð., 24.11.1932, 
çëîÿê³ñíà ïóõëèíà êèøå÷íèêà
ßùåíêî Ðà¿ñà Îëåêñàíäð³âíà, 
4 ì., ðîá³òí., óêð., 12.07.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
ßùèê Ïðîõîð ²âàíîâè÷, 45, 
ðîá³òí., óêð., 19.09.1933, ìàëÿð³ÿ
ßùíîâ Çàõàð ²âàíîâè÷, 50, 
ðîá³òí., ðîñ., 09.07.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ

ÇÀÏÎÐ²ÇÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 

Áàëàáèíñüêà ñ³ëüðàäà
Áàáçºâ Âîëîäèìèð 
Àôàíàñ³éîâè÷, 2, ðîá³òí., óêð., 
12.04.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Â³ð÷åíêî Êîñòÿíòèí 
Ìàêñèìîâè÷, 6 ì., êîëãîñïí., 
óêð., 06.07.1932, ãîñòðèé êîë³ò
Âèøíåíêî Òåòÿíà Êëèì³âíà, 
73, íà óòðèì., óêð., 30.05.1932, 
ñòàð³ñòü
Âîëèê Êèëèíà Êèðèë³âíà, 14, 
ðîá³òí., óêð., 30.04.1932, âáèòà
Âîðîíåöü Âîëîäèìèð 
Ïàâëîâè÷, 4 ì., íå âêàç., óêð., 
13.04.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãåîðãåâè÷ Ãðèãîð³é Ñëàâè÷, 
6 ì., íå âêàç., áîëã., 25.06.1932, 
çàïàëåííÿ êèøîê

Ãîðîõîâà Ïåëàãåÿ 
Îëåêñàíäð³âíà, 35, íà óòðèì., 
óêð., 24.06.1932, òóáåðêóëüîç
Äàâèäåíêî Ìèêîëà Ãàâðèëîâè÷, 
5 òèæ., íå âêàç., óêð., 22.06.1932, 
êîë³ò
Êîçëîâà Ìàð³ÿ Ïèëèï³âíà, 14, 
ñëóæá., óêð., 30.04.1932, âáèòà
Êîð³íüîê Óëèòà Ïåòð³âíà, 70, íà 
óòðèì., íå âêàç., 23.06.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Êîðåíñüêèé ßâäîêèì 
Ôåäîðîâè÷, 34, êóñòàð, óêð., 
18.04.1932, òóáåðêóëüîç
Êîðî÷åíêî ªâäîê³ÿ Ìèõàéë³âíà, 
4 ì., ðîá³òí., óêð., 13.01.1932, 
òóáåðêóëüîç

Êðîõìàëü ²âàí Àíäð³éîâè÷, 
2 ì., íå âêàç., óêð., 17.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êðîõìàëü Ëþáîâ Âàñèë³âíà, 1, 
ðîá³òí., óêð., 30.06.1932, ãîñòðèé êîë³ò
Êðîõìàëü Ìåëàøêà Ôåäîð³âíà, 
78, íà óòðèì., óêð., 04.05.1932, 
ì³îêàðäèò
Ëèñåíêî Îëåêñàíäð 
Ôåäîðîâè÷, 10 ì., ðîá³òí., óêð., 
27.03.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìèëëåð Àíòîí³íà Â³ññàð³îí³âíà, 
3, ðîá³òí., óêð., 06.01.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìèíàºâ Ãåîðã³é ßêîâè÷, 
11 ì., ðîá³òí., óêð., 04.03.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
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Îëåêñ³ºíêî Íàä³ÿ Ñòåïàí³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 03.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Îòò Àííà Õðèñòàí³âíà, 37, íà 
óòðèì., íå âêàç., 12.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïåòðåíêî Íàä³ÿ Îìåëÿí³âíà, 
3, ðîá³òí., óêð., 05.02.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ð³çíè÷åíêî Ãåîðã³é Ïåòðîâè÷, 
78, ðîá³òí., óêð., 01.07.1932, 
ãîñòðèé êîë³ò
Ð³çíè÷åíêî ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 
2 òèæ., ðîá³òí., óêð., 24.04.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ñàìñèêà Âîëîäèìèð 
Ñòåïàíîâè÷, 12 äí., ðîá³òí., óêð., 
21.07.1932, âðîäæåíà ñëàáê³ñòü

Ñàìñèêà Ôåäîðà Ãðèãîð³âíà, 
65, íà óòðèì., óêð., 02.08.1932, 
êàòàð êèøîê
Ñîðî÷åíêî-Ñåëåçíüîâà 
Âàëåíòèíà Îëåêñ³¿âíà, 7 ì., íå 
âêàç., óêð., 13.04.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Ñóêà÷åâà Ñåðàôèìà ²âàí³âíà, 83, íà 
óòðèì., óêð., 17.06.1932, êàòàð êèøîê
Òàðàñåíêî Àôàíàñ³é 
Ñèäîðîâè÷, 67, ðîá³òí., óêð., 
28.04.1932, çàâîðîò êèøîê
Òàðàñåíêî ªâãåí³é Ïåòðîâè÷, 
8 ì., ðîá³òí., óêð., 12.07.1932, 
õðîí³÷íèé ãàñòðèò 

Òàðàñåíêî Ïàëàæêà Ñåìåí³âíà, 
22, íà óòðèì., óêð., 14.06.1932, 
òóáåðêóëüîç
Òÿãíèðÿäíî Ïèëèï 
Âîëîäèìèðîâè÷, 34, ðîá³òí., 
óêð., 17.02.1932, ïîðîê ñåðöÿ
Õâîñòåíêî Ïàðàñêà Ìèêèò³âíà, 
49, ðîá³òí., óêð., 19.05.1932, 
òóáåðêóëüîç
×åðíÿâñüêà Ôåêëà Êèðèë³âíà, 
72, íà óòðèì., óêð., 23.05.1932, 
ïîðîê ñåðöÿ

Á³ëåíñüêà ñ³ëüðàäà
Áåçñìåðòíèé Ëåâêî Ìàêàðîâè÷, 
26, íà óòðèì., óêð., 14.07.1932, 
õðîí³÷íèé åíöåôàë³ò
Áåñåäà Íàñòÿ Ìèõàéë³âíà, 70, 
êîëãîñïí., óêð., 02.09.1932, íå 
âêàç.
Á³ëà ¯âãà Ñòåïàí³âíà, 40, 
êîëãîñïí., óêð., 08.09.1932, íå âêàç.
Á³ëà Ìàðèíà Ìèõàéë³âíà, 78, íà 
óòðèì., óêð., 22.02.1932, ñòàð³ñòü
Á³ëèé ²âàí Êóçüìè÷, 2, íå âêàç., 
óêð., 23.11.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Á³ëèé Òèò Îìåëüêîâè÷, 70, íà 
óòðèì., óêð., 08.07.1932, íå âêàç.
Á³ëèé Ôåäîò Ôåäîðîâè÷, 47, 
êîëãîñïí., óêð., 16.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áîéêî Âàðâàðà Ñòåïàí³âíà, 
7 ì., ðîá³òí., óêð., 20.02.1932, 
óñêëàäíåííÿ ï³ñëÿ ãðèïó
Áîêèé Ãðèöüêî Ãðèãîðîâè÷, 
12, íå âêàç., óêð., 11.09.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Âîäÿõà ßâäîõà ²ëüê³âíà, 
13, ñëóæá., óêð., 03.03.1932, 
òóáåðêóëüîç
Âîéòîâñüêèé Ïàâëî ²âàíîâè÷, 
88, íà óòðèì., óêð., 31.05.1932, 
ñòàð³ñòü
Âîñüìåðèê Ãàëèíà Àíäð³¿âíà, 1, 
íå âêàç., íå âêàç., 20.06.1932, ðàõ³ò
Âîñüìåðèê ²âàí Ãàð., 30, 
êîëãîñïí., óêð., 29.10.1932, íå âêàç.
Ãàðáóç Íàñòÿ Îëåêñ³¿âíà, 43, 
êîëãîñïí., óêð., 28.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãîëîâêî Íèêàíäð Þõèìîâè÷, 57, 
ðîá³òí., óêð., 07.09.1932, âèðàçêà 
øëóíêà
Ãîðä³ºíêî Îëüãà Ê³íäðàò³âíà, 2 
òèæ., íå âêàç., íå âêàç., 22.02.1932, 
íå âêàç.

Ãîðîâèé Ñåìåí Ïèëèïîâè÷, 
33, êîëãîñïí., óêð., 20.12.1932, 
òóáåðêóëüîç
Äåðåáàéëî Ãàëèíà Ñåìåí³âíà, 
7 ì., ðîá³òí., óêð., 12.12.1931, íå 
âêàç.
Äí³ïðîâñüêèé Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 
1, íå âêàç., óêð., 25.08.1932, íå 
âêàç.
Äîíîâñüêèé Ãðèöüêî Ïåòðîâè÷, 
20, ðîá³òí., óêð., 13.07.1932, 
âòîïèâñÿ
Äðîçäîâà Ãàííà Êîñòÿíòèí³âíà, 
18, ðîá³òí., óêð., 17.03.1932, 
òóáåðêóëüîç
Çåìëÿíèé Ñåðã³é ²âàíîâè÷, 
76, íà óòðèì., óêð., 08.10.1932, 
ñòàð³ñòü
Êíèø Âàëåíòèíà Ãðèãîð³âíà, 
10 äí., íå âêàç., óêð., 30.11.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Êíèø Îëåñü ²âàíîâè÷, 1, íå 
âêàç., óêð., 15.01.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Êíèø Ñîô³ÿ Êîñòÿíòèí³âíà, 5, íå 
âêàç., óêð., 29.06.1932, çàïàëåííÿ 
êèøîê
Êîâàëü Àíäð³é Òðîõèìîâè÷, 30, 
ñëóæá., óêð., 14.09.1932, íå âêàç.
Êîâàëü Âîëîäèìèð Êóçüìè÷, 
1 òèæ., íå âêàç., óêð., 13.03.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Êîøàðíèé Îëåêñàíäð 
Îëåêñàíäðîâè÷, 1, íå âêàç., óêð., 
17.09.1932, ê³ð
Êðàâåöü Òåòÿíà Âàñèë³âíà, 4 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 10.06.1932, 
êàòàð êèøîê
Ëèñåíêî Âàñèëü Ïàø., 2, 
êîëãîñïí., óêð., 03.01.1932, íå 
âêàç.
Ëèñåíêî Òðîõèì Ôåäîðîâè÷, 34, 
îäíîîñ³áí., óêð., 08.11.1932, òèô

Ìàêñèìåíêîâà Âàðâàðà 
Ìàðê³ÿí³âíà, 93, íà óòðèì., óêð., 
22.06.1932, çàïàëåííÿ áðîíõ³â
Ìàêóõà Ãðèöüêî Ãðèãîðîâè÷, 
6 ì., íå âêàç., óêð., 17.12.1931, íå 
âêàç.
Ìàëèíîâñüêà Ñòåïàíèäà 
ßêèì³âíà, 75, äîìîãîñï., óêð., 
27.06.1932, ñòàð³ñòü
Ìîòîðíèé Ãðèöüêî Ôåäîðîâè÷, 
7 ì., êîëãîñïí., óêð., 05.11.1932, 
äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Ìîòîðíèé Îëåñü Ñåìåíîâè÷, 
2 ì., íå âêàç., óêð., 22.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïàçþê Ïåòðî Ôåêò., 22, ðîá³òí., 
óêð., 23.12.1932, òèô
Ïàçþêîâà Õ³âðÿ Êëèì³âíà, 58, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 07.04.1932, 
ïîðîê ñåðöÿ
Ïàïóðêà Îëåñÿ Ïåòð³âíà, 24, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 08.10.1931, 
òóáåðêóëüîç
Ïàðòèêà Îëåñü Îñòàïîâè÷, 
6  òèæ., íå âêàç., óêð., 02.09.1932, 
íå âêàç.
Ïåðåðâà Òåòÿíà Âàñèë³âíà, 13, 
îäíîîñ³áí., óêð., 15.11.1932, íå âêàç.
Ïåòðè÷åíêî Ðîìàí Ìàòâ³éîâè÷, 
86, íà óòðèì., óêð., 03.09.1932, 
ñòàð³ñòü
Ï³í÷óê Âåêëà Ñàâåë³¿âíà, 67, 
êîëãîñïí., óêð., 19.07.1932, íå 
âêàç.
Ï³äñòàâêèíà Õèìêà Îìåëÿí³âíà, 
48, íà óòðèì., óêð., 25.06.1932, ðàê 
ìàòêè
Ïîðòóãàëüñüêèé Ãðèöüêî 
Íèêèôîðîâè÷, 22, êîëãîñïí., 
óêð., 23.06.1932, òóáåðêóëüîç
Ðàéíî Êóçüìà Ñàìñîíîâè÷, 
57, íå âêàç., óêð., 01.05.1932, 
âòîïèâñÿ
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Ñàòóëà Àíàòîë³é Ïåòðîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 24.12.1931, 
äèôòåð³ÿ
Òåïëèé ²âàí Òèõîíîâè÷, 52, íå 
âêàç., óêð., 04.05.1932, ãàíãðåíà 
ñòîïè
Õèæíÿê Â³ðà Âàñèë³âíà, 10 ì., íå 
âêàç., óêð., 12.07.1932, íåðîçá.
Õèæíÿê Âîëîäèìèð Ãðèãîðîâè÷, 
44, êîëãîñïí., óêð., 13.07.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â

Õèæíÿê Ïàðàñêà Þõèì³âíà, 85, 
íà óòðèì., óêð., 03.11.1932, íå 
âêàç.
Õèæíÿê Ïåòðî Âàñèëüîâè÷, 5, íå 
âêàç., óêð., 26.07.1932, íå âêàç.
Õèøïÿêîâà Ôåäîñ³ÿ Ãàâðèë³âíà, 
86, íà óòðèì., óêð., 02.02.1932, 
ñòàð³ñòü
Õîìåíêî Îäàðêà Îõðèñò., 20, íå 
âêàç., óêð., 21.12.1932, òèô

×èæåíêîâà Òåòÿíà Ëàâðåíò³¿âíà, 
20, íå âêàç., óêð., 29.05.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
×îðíèé Äåìèä Ëåâêîâè÷, 
21, êîëãîñïí., óêð., 11.11.1932, 
ïëåâðèò
ßêèìöîâ Ãðèöüêî Àíäð³éîâè÷, 
3  òèæ., íå âêàç., íå âêàç., 
22.04.1932, äèòÿ÷èé ïðîíîñ
ßêèìöîâà ¯âãà Íàóì³âíà, 64, íà 
óòðèì., óêð., 23.06.1932, æîâòóõà

Íîâîîëåêñàíäð³âñüêà ñ³ëüðàäà

Áóêðººâ Ãåíàä³é Ïåòðîâè÷, 
9 ì., ðîá³òí., óêð., 01.08.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Ãàíè÷ Êàòåðèíà Ôåäîð³âíà, 
10 ì., ðîá³òí., óêð., 16.08.1932, 
íåâ³äîìà
Ä³äåíêî Ç³íà¿äà ²âàí³âíà, 5 ì., 
ðîá³òí., óêð., 24.08.1932, íåâ³äîìà
Äÿ÷åíêî Îëåêñ³é 
Îëåêñàíäðîâè÷, 4, êîëãîñïí., 
óêð., 10.06.1933, êàòàð êèøîê
Çîëîòîíîø Ìèêîëà 
Ìèêîëàéîâè÷, 7, îäíîîñ³áí., óêð., 
10.08.1933, íåâ³äîìà
Çîëîòîíîø Ìèêîëà Ïåòðîâè÷, 
37, ðîá³òí., óêð., 15.05.1933, 
íåâ³äîìà
²ùåíêî Àíäð³é Ìóñ³éîâè÷, 71, 
îäíîîñ³áí., óêð., 14.06.1933, 
ñòàð³ñòü

Êîâàëåâñüêèé Îëåêñàíäð 
Âàðôîëîì³éîâè÷, 2, êîëãîñïí., 
óêð., 27.06.1933, êîêëþø
Êóðòà Ãàííà Ìàêñèì³âíà, 3 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 04.12.1933, 
íåâ³äîìà
Êóöåâîë Ïëàòîí Òðîõèìîâè÷, 
38, êîëãîñïí., óêð., 12.12.1931, 
òóáåðêóëüîç
Ëèñàêîâ Ìèêîëà ªãîðîâè÷, 
8 ì., ðîá³òí., óêð., 18.08.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Ëèñàêîâ ªãîð Âàðíàâîâè÷, 26, 
ðîá³òí., óêð., 16.06.1932, òèô
Ëóöåíêî Â³êòîð Äàíèëîâè÷, 
11  ì., ðîá³òí., óêð., 14.08.1932, 
íåâ³äîìà
Íîâàê Ãàííà Ãðèãîð³âíà, 
9, íå âêàç., óêð., 21.05.1932, 
òóáåðêóëüîç

Ïàâëåíêî Êàòåðèíà Îñòàõ³¿âíà, 
10, ðîá³òí., óêð., 18.03.1932, 
íåâ³äîìà
Ïåòðåíêî Í³íà Ìàêñèì³âíà, 
6 ì., ðîá³òí., óêð., 21.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñàìàãàíîâ Òèõîí Àðòåìîâè÷, 
59, ðîá³òí., ÷óâàø, 22.07.1932, 
ïðîíîñ
Ñà÷åíêî Â³ðà ²âàí³âíà, 9 ì., 
ðîá³òí., óêð., 16.02.1932, íåâ³äîìà
Ñîêóð Ãàííà ²âàí³âíà, 8 ì., 
ðîá³òí., óêð., 29.09.1933, íåâ³äîìà
Òêà÷åíêî Æîðæ Çîñèíîâè÷, 
10 ì., êîëãîñïí., óêð., 13.12.1931, 
íåâ³äîìà
Òðîíü Ðà¿ñà ²âàí³âíà, 1, ðîá³òí., 
óêð., 15.05.1933, íåâ³äîìà
Øåâ÷åíêî Ð(?) Ñèäîðîâè÷, 64, 
êîëãîñïí., óêð., 10.10.1933, âáèòèé

ÊÓÉÁÈØÅÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

Á³ëîöåðê³âñüêà ñ³ëüðàäà

Àëüîõ³í Âîëîäèìèð Äìèòðîâè÷, 
4 ì., ðîá³òí., ðîñ., 16.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áàðøå÷åíêî Ìèêîëà Ïàâëîâè÷, 
6 ì., êîëãîñïí., óêð., 26.06.1932, 
ð³çà÷êà
Áîëáàò Îëåêñàíäð Äàíèëîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 10.10.1932, 
ïðîíîñ
Áîëáàò Êàòåðèíà Ìèõàéë³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 03.07.1932, 
ïðîíîñ
Áîðîâèê Ëóê³ÿ Ãðèãîð³âíà, 63, 
îäíîîñ³áí., óêð., 22.06.1932, 
ñòàð³ñòü
Áîðîâèê Íàñòÿ Ãîðä³¿âíà, 3, 
îäíîîñ³áí., óêð., 28.08.1933, êðóï
Áóõàëî Âàñèëü Àíäð³éîâè÷, 
7 ì., êîëãîñïí., óêð., 01.08.1932, 
ïðîíîñ
Áóõàëî ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 26.01.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Áóõàëî Ïàëàæêà Ôåäîð³âíà, 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 15.08.1932, íå 
âêàç.
Âàëü÷óê Ãàííà Ìàòâ³¿âíà, 41, 
îäíîîñ³áí., óêð., 09.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âàëü÷óê Ìàðôà Îìåëüê³âíà, 
3, êîëãîñïí., óêð., 28.02.1932, 
äèôòåð³ÿ
Âàñèëåíêî Êèëèíà íå âêàç., 
94, íà óòðèì., óêð., 20.06.1932, 
ñòàð³ñòü
Âåäóòà Òåòÿíà Ñåðã³¿âíà, 7 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 22.08.1932, ðàõ³ò
Ãàéäàð Îäàðêà ²âàí³âíà, 50, 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.01.1932, 
ïàðàë³÷
Ãàðàí ªâãåí íå âêàç., 11 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 22.10.1932, 
ïðîíîñ
Ãàðàí Êàëåíèê Íàçàðîâè÷, 
78, íà óòðèì., óêð., 30.10.1932, 
ñòàð³ñòü

Ãàðàí Îëåêñàíäð Ïåòðîâè÷, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 20.10.1932, êðóï
Ãàðàí Ôåä³ð Àôàíàñ³éîâè÷, 
2, îäíîîñ³áí., óêð., 18.08.1932, 
ïðîíîñ
Ãèðåíêî Îäàðêà íå âêàç., 55, 
êîëãîñïí., óêð., 21.09.1933, 
ïàðàë³÷
Ãíó÷à Îðèíà Ïåòð³âíà, 30, 
îäíîîñ³áí., óêð., 06.01.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãîëîáîðîäüêî Ìåëàøêà 
Þõèì³âíà, 56, îäíîîñ³áí., óêð., 
28.01.1932, òóáåðêóëüîç  
ëåãåí³â
Ãîëîáîðîòüêî Ïåòðî 
Ìàêñèìîâè÷, 1 ì., îäíîîñ³áí., 
óêð., 11.08.1932, âðîäæåíà 
ñëàáê³ñòü
Äåíæåíêî Ìèêîëà 
Îëåêñàíäðîâè÷, 42, íà óòðèì., 
óêð., 27.12.1931, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
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Äìèòðåíêî Îëåíà Ìèêèò³âíà, 
62, îäíîîñ³áí., óêð., 04.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äóáèíà ²âàí Âàñèëüîâè÷, 
íå âêàç., êîëãîñïí., íå âêàç., 
21.07.1932, íå âêàç.
ªõíîëåíêî Ìèòðîôàí 
Ìèêîëàéîâè÷, 40, êîëãîñïí., óêð., 
02.03.1932, òóáåðêóëüîç õðåáòà
Æèðèáèëî Àíòîí³íà ßê³âíà, 
6, êîëãîñïí., óêð., 31.10.1932, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Æóëüîâà Îëåíà Ôåäîð³âíà, 
26, îäíîîñ³áí., óêð., 01.01.1932, 
ïàðàë³÷
Çâ³ùèê Ãàííà ²ëüê³âíà, 2 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 16.09.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Êèÿíñüêèé Àíàòîë³é Ïåòðîâè÷, 
2, îäíîîñ³áí., óêð., 16.04.1932, 
òóáåðêóëüîç
Êèÿíñüêèé Îëåêñ³é ²âàíîâè÷, 
2, îäíîîñ³áí., óêð., 12.04.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Êëåâàíèê Îëåêñ³é ²âàíîâè÷, 
18  äí., êîëãîñïí., óêð., 16.04.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Êëüîâàíèê Ìèêîëà Ãðèãîðîâè÷, 
1 ì., êîëãîñïí., óêð., 07.05.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Êîâàëüñüêà Ìîòðîíà 
Ãðèãîð³âíà, 22, íà óòðèì., óêð., 
22.01.1932, ïîðîê ñåðöÿ
Êîâàëþê ²âàí Ëàâðåíò³éîâè÷, 
27, îäíîîñ³áí., óêð., 20.08.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êîìàð Âåêëà ²âàí³âíà, 75, 
îäíîîñ³áí., óêð., 09.01.1932, 
ñòàð³ñòü
Êðèâåíîê Îëåêñàíäðà 
Âàñèë³âíà, 22, êîëãîñïí., óêð., 
02.02.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êðèâåíþê Íàñòÿ Çàõàð³âíà, 
10 ì., êîëãîñïí., óêð., 29.07.1932, 
ïðîíîñ
Êðîïîòîâ Áîðèñ Ñòåïàíîâè÷, 
10 ì., êîëãîñïí., ðîñ., 25.09.1932, 
ðàõ³ò
Êóáðàê ßê³â Ôåäîðîâè÷, 87, 
îäíîîñ³áí., óêð., 16.09.1932, 
ñòàð³ñòü
Êóøí³ð ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 2 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 23.02.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ëàõíî ªâãåí ²âàíîâè÷, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 23.10.1932, 
çàïàëåííÿ ïå÷³íêè
Ëèôàð Ìàð³ÿ Ãðèãîð³âíà, 3, 
îäíîîñ³áí., óêð., 01.01.1932, êðóï

Ëîâèöüêèé Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 12.10.1932, 
ïðîíîñ
Ëóê'ÿíåíêî Ïåòðî Ïàâëîâè÷, 
2 ì., êîëãîñïí., óêð., 18.08.1932, 
ðàõ³ò
Ìèêîëàºíêî Óëÿíà Â³êòîð³âíà, 
72, êîëãîñïí., óêð., 11.10.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ìèñë³íñüêà Êàòåðèíà 
Éîñèï³âíà, 69, íà óòðèì., óêð., 
14.10.1932, ïàðàë³÷
Ìîçãîâèé Ìàòâ³é ²âàíîâè÷, 
62, êîëãîñïí., óêð., 21.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìîçãîâîé Ñåðã³é ²âàíîâè÷, 
6 ì., êîëãîñïí., óêð., 10.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìóäðèê Êèðèëî Ïàíàñîâè÷, 
9  äí., êîëãîñïí., óêð., 06.02.1932, 
íåäîíîøåíèé
Îëåíèöÿ ²âàí Äìèòðîâè÷, 
3 ì., êîëãîñïí., óêð., 19.09.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ïàíïóõà Îëåêñàíäð 
Âàñèëüîâè÷, 20, îäíîîñ³áí., óêð., 
23.01.1932, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ï³âåíü Îêñàíà Àíäð³¿âíà, 65, 
îäíîîñ³áí., óêð., 27.08.1932, ðàê 
ùåëåïè
Ï³âåíü ²âàí Ìàòâ³éîâè÷, 7, 
îäíîîñ³áí., óêð., 30.08.1933, 
ïðîíîñ
Ï³âåíü Ôåä³ð Ãðèãîðîâè÷, 2 äí., 
êîëãîñïí., óêð., 08.03.1932, íå âêàç.
Ïëåíòóí(?) Îëåêñàíäðà 
Ñåìåí³âíà, 24, êîëãîñïí., óêð., 
09.07.1932, àáîðò
Ïîëåæàé Òèìîô³é Ñòåïàíîâè÷, 
23, êîëãîñïí., óêð., 02.01.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ïîë³òóí ²âàí Ñåðã³éîâè÷, 7 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 05.07.1932, 
ïðîíîñ
Ðèáàëêà Ãðèãîð³é Óñòèìîâè÷, 
59, êîëãîñïí., óêð., 16.08.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ðîâíà Âàðâàðà Âîëîäèìèð³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 25.08.1932, 
ïðîíîñ
Ðîìàíåíêî Ìèêîëà 
Ìèõàéëîâè÷, 11 ì., êîëãîñïí., 
óêð., 03.11.1932, ðàõ³ò
Ñàìîéëåíêî ²âàí Äàíèëîâè÷, 
35, îäíîîñ³áí., óêð., 14.06.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ñàìîéëåíêî Ìàð³ÿ Ìàêñèì³âíà, 
28, êîëãîñïí., íå âêàç., 09.02.1932, 
íåäîíîøåíà

Ñåìê³íà ²â³íà Ïàâë³âíà, 6 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 26.06.1932, 
ð³çà÷êà
Ñåíåíêî Ñàâêà Âàñèëüîâè÷, 
50, îäíîîñ³áí., óêð., 10.02.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ñèäîðåíêî ²ëüêî Ãðèãîðîâè÷, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 15.03.1932, ðàõ³ò
Ñèäîðåíêî Îäàðêà Êèðèë³âíà, 
30, êîëãîñïí., óêð., 09.10.1933, 
ìàëÿð³ÿ
Ñèäîðåíêî Ôåä³ð Âàñèëüîâè÷, 
84, íà óòðèì., óêð., 19.02.1932, 
ñòàð³ñòü
Ñèìîíîâ Ìèõàéëî 
Ãåðàñèìîâè÷, 61, êîëãîñïí., óêð., 
27.09.1933, òóáåðêóëüîç ê³ñòîê
Ñèìîíîâà Âàðâàðà Òèõîí³âíà, 
90, íà óòðèì., óêð., 04.07.1932, 
ñòàð³ñòü
Òèùåíêî Âàñèëü Ïàâëîâè÷, 
33, îäíîîñ³áí., óêð., 29.10.1933, 
ïàðàë³÷ äèõàëüíèõ øëÿõ³â
Òèùåíêî(?) Íàä³ÿ Âàñèë³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 13.07.1931, 
ïðîíîñ
Òîïàë Ïàðàñêà Ôåäîð³âíà, 
73, íà óòðèì., óêð., 15.10.1932, 
çàïàëåííÿ êèøîê
×åðåâêî Ìàðêî Âàñèëüîâè÷, 
68, îäíîîñ³áí., óêð., 30.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øàéäà Âàëåíòèíà Îëåêñ³¿âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 26.06.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Øàéäà Ãðèãîð³é Ãîðä³éîâè÷, 22, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 29.10.1932, 
ïåðèòîí³ò
Øàéäà Ãðèöüêî Äìèòðîâè÷, 
3, êîëãîñïí., óêð., 28.10.1932, 
ïðîíîñ
Øèòèê ²âàí Ôåäîðîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 03.07.1932, 
ð³çà÷êà
Øóëüãà Ñòåïàí Íåñòîðîâè÷, 
65, êîëãîñïí., óêð., 23.10.1933, 
ïàðàë³÷
Þíàê Âàñèëü Ïåòðîâè÷, 14  äí., 
êîëãîñïí., óêð., 10.01.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Þíàê Îëåêñàíäð Ðîìàíîâè÷, 
63, íà óòðèì., óêð., 19.03.1932, 
ïîðîê ñåðöÿ
ßðîøåíêî Îëåíà Â³êòîð³âíà, 
40, êîëãîñïí., óêð., 17.10.1933, 
äóøåâíà õâîðîáà
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Àñººâ ²âàí íå âêàç., 6, êîëãîñïí., 
óêð., 10.07.1933, çàïàëåííÿ íèðîê
Àñººâ Ìèêîëà íå âêàç., 35, êîë-
ãîñïí., óêð., 20.05.1933, çàïàëåííÿ 
íèðîê
Àñººâà Ëþáîâ Ìèêîëà¿âíà, 
4, êîëãîñïí., óêð., 06.07.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Áàðàíîâ Ïðîêîï Ôåäîðîâè÷, 
67, îäíîîñ³áí., óêð., 13.05.1933, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Á³ëîóñ Âàñèëü Ìèêèòîâè÷, 
68, êîëãîñïí., óêð., 28.06.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Áðàæíèê ²âàí Àíòîíîâè÷, 73, 
êîëãîñïí., óêð., 26.12.1933, íå 
âêàç.
Âîéíàðîâñüêèé Ìèêîëà 
Ôðîëîâè÷, 12, êîëãîñïí., óêð., 
15.04.1933, çàðàæåííÿ êðîâ³
Âîéíàðîâñüêèé ²ëüêî ²âàíîâè÷, 
37, êîëãîñïí., óêð., 15.05.1933, íå 
âêàç.
Æàâàíà Êàòåðèíà ²âàí³âíà, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 10.04.1932, íå âêàç.
Çàêàìîðíà Ïåëàãåÿ 
Ïàíòåë³¿âíà, 40, êîëãîñïí., óêð., 
07.05.1933, çàïàëåííÿ íèðîê
Çàêîìîðíà Ëþáîâ ²âàí³âíà, 
14, êîëãîñïí., óêð., 17.06.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Çàêîìîðíèé Àíòîí 
Îìåëÿíîâè÷, 64, êîëãîñïí., óêð., 
13.05.1933, ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Çàêîìîðíèé Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 
8, êîëãîñïí., óêð., 22.05.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
²âàøèíà Àãàô³ÿ Òðèôîí³âíà, 
97, íà óòðèì., óêð., 25.03.1932, íå 
âêàç.
²âàøèíà ªâäîê³ÿ Ãàâðèë³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 06.04.1933, íå 
âêàç.
²âàøèíà Êàòðÿ Ãàâðèë³âíà, 
7, êîëãîñïí., óêð., 28.04.1933, 
äèñïåïñ³ÿ
²âàøèíà Ëþáîâ Ãàâðèë³âíà, 
9, êîëãîñïí., óêð., 06.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
²âàøèíà Ìàð³ÿ Ãàâðèë³âíà, 
4, êîëãîñïí., óêð., 17.04.1933, 
çàïàëåííÿ êèøîê
²âàøèíà Ìàð³ÿ íå âêàç., 40, 
êîëãîñïí., óêð., 25.05.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Êàìèøîâ Äåíèñ Ìóñ³éîâè÷, 
56, îäíîîñ³áí., óêð., 20.04.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Êàìèøîâ Ôåä³ð Ìóñ³éîâè÷, 
63, êîëãîñïí., óêð., 17.05.1933, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü

Êâÿòêîâñüêà Ëèêåð³ÿ 
Òðîõèì³âíà, 55, îäíîîñ³áí., óêð., 
30.03.1933, çàõâîðþâàííÿ ëåãåí³â
Êèñóíüêà Äåíèñ Ãåðàñèìîâè÷, 
67, êîëãîñïí., óêð., 20.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîçëîâ Ìèêîëà ßêîâè÷, 25, 
êîëãîñïí., óêð., 01.07.1933, 
íåùàñíèé âèïàäîê (âïàâ ï³ä 
òðàêòîð)
Êîçëîâ Ñàì³éëî(?) Êàëèíîâè÷, 
78, êîëãîñïí., óêð., 27.06.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Êîçëîâà ªëèçàâåòà Îìåëÿí³âíà, 
9 äí., êîëãîñïí., óêð., 25.04.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Êîìèøîâà Ãàííà íå âêàç., 
26, êîëãîñïí., óêð., 27.06.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Êîíîâêà Îëåíà Ãàâðèë³âíà, 
11 ì., êîëãîñïí., óêð., 08.10.1933, 
íå âêàç.
Êîøåëºâà Êèëèíà Òðîõèì³âíà, 
60, êîëãîñïí., óêð., 10.07.1933, 
òóáåðêóëüîç
Êóëàãà Âàñèëü íå âêàç., 45, 
êîëãîñïí., óêð., 07.05.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Êóëàãà Ãðèãîð³é Ãåðàñèìîâè÷, 
48, îäíîîñ³áí., óêð., 07.05.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Êóëàãà Ãðèöüêî íå âêàç., 
êîëãîñïí., óêð., 02.06.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Êóëàãà ²âàí Àíòîíîâè÷, 4, 
êîëãîñïí., óêð., 19.05.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Êóëàãà Ìàð³ÿ íå âêàç., 51, 
êîëãîñïí., óêð., 15.05.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Êóëàãà Ìèêîëà íå âêàç., 1, 
ðîá³òí., óêð., 30.05.1933, êàòàð 
øëóíêà
Êóëàãà Ìèêîëà íå âêàç., 6, 
êîëãîñïí., óêð., 07.05.1933, 
äèñïåïñ³ÿ
Êóëàãà Ïåòðî Ãàâðèëîâè÷, 7, 
êîëãîñïí., óêð., 04.08.1933, íå 
âêàç.
Êóëîãà Îëåêñ³é ²âàíîâè÷, 13, 
îäíîîñ³áí., óêð., 07.04.1933, 
äèñïåïñ³ÿ
Êóðèëåíêî Ìèêîëà Ñòåïàíîâè÷, 
êîëãîñïí., óêð., 04.08.1933, íå 
âêàç.
Ëåáåäºâà Îëåíà Ïåòð³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 29.08.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ëåáåäºâ Ñòåïàí íå âêàç., 
70, êîëãîñïí., óêð., 14.05.1933, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü

Ëóêîâêà Àíòîí Ïàâëîâè÷, 22, 
êîëãîñïí., óêð., 17.04.1933, 
ãàñòðèò
Ëóêîâêà Ìàðôà íå âêàç., 67, 
êîëãîñïí., óêð., 23.03.1933, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Ëóêîâêà Ïàâëî Ôåäîðîâè÷, 
68, êîëãîñïí., óêð., 30.03.1933, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Ìàòêîâñüêèé Îëåêñàíäð Ô., 
8 ì., êîëãîñïí., óêð., 27.06.1933, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Ìèõàéëè÷åíêî Àíàòîë³é 
Îëåêñàíäðîâè÷, 15 äí., 
êîëãîñïí., óêð., 02.07.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìîñêàëüîâ Ìèòðîôàí ²âàíîâè÷, 
20, êîëãîñïí., óêð., 25.03.1933, íå 
âêàç.
Íîâèêîâ Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷, 
4, êîëãîñïí., óêð., 30.06.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Íîâèêîâà Ìàð³ÿ Âåðåì³¿âíà, 
70, îäíîîñ³áí., óêð., 31.03.1933, 
çàõâîðþâàííÿ ëåãåí³â
Îçàðåíêî Ïåòðî ²âàíîâè÷, 
45, êîëãîñïí., óêð., 23.04.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Îíèïêî Ñèëüâåñòð Àíäð³éîâè÷, 
70, îäíîîñ³áí., óêð., 17.04.1933, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Îñººâ íå âêàç. Äàíèëîâè÷, 
70, îäíîîñ³áí., óêð., 03.04.1933, 
çàõâîðþâàííÿ ëåãåí³â
Îñººâ Âàñèëü Ìèêîëàéîâè÷, 
9, êîëãîñïí., óêð., 06.05.1933, 
äèñïåïñ³ÿ
Îñººâ Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷, 
73, êîëãîñïí., óêð., 19.05.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ïîïîâà Ãàïêà Ëàâðåíò³¿âíà, 54, 
êîëãîñïí., óêð., 24.11.1933, íå 
âêàç.
Ïðîëåïà Â³ðà Ñòåïàí³âíà, 25, 
îäíîîñ³áí., óêð., 05.07.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ïóäàê Îëåêñ³é íå âêàç., 58, 
êîëãîñïí., óêð., 16.05.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ïóäàê ²âàí Àâàêóìîâè÷, 42, 
êîëãîñïí., óêð., 03.09.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïóäàê Ìîòðÿ íå âêàç., 90, 
îäíîîñ³áí., óêð., 19.04.1933, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Ïóäàê Îëåêñàíäð íå âêàç., 
67, êîëãîñïí., óêð., 22.05.1933, 
áðîíõ³ò
Ïóäàê Ô(?) ²âàíîâè÷, 65, 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.03.1933, 
òóáåðêóëüîç

Á³ëüìàíñüêà ñ³ëüðàäà
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Ðåáðî Ìèêîëà Ñåðã³éîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 02.04.1933, íå 
âêàç.
Ðåíñåâè÷ Àíòîí³íà ²âàí³âíà, 
84, êîëãîñïí., óêð., 06.05.1933, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Ðåíñåâè÷ ²âàí Êóïð³ÿíîâè÷, 
39, êîëãîñïí., óêð., 27.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ðåíñåâè÷ Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷, 
18, êîëãîñïí., óêð., 27.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ðèíñåâè÷ ²âàí Êóïð³ÿíîâè÷, 39, 
êîëãîñïí., óêð., 27.04.1933, íå 
âêàç.
Ðèíñåâè÷ Íàòàëêà ²âàí³âíà, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 01.02.1933, íå 
âêàç.
Ðèíñåâè÷ Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷, 
19, êîëãîñïí., óêð., 27.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ðîä÷åíêî Ëþáîâ 
Âîëîäèìèð³âíà, 4, êîëãîñïí., 
óêð., 15.05.1933, çàïàëåííÿ íèðîê
Ñåëÿºâ Âàñèëü íå âêàç., 8, 
êîëãîñïí., óêð., 24.04.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ñåëÿºâ Ãðèãîð³é íå âêàç., 
4, êîëãîñïí., óêð., 03.05.1933, 
äèñïåïñ³ÿ
Ñåëÿºâ Íèôàò Ôîìè÷, 70, 
êîëãîñïí., óêð., 01.07.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ñåëÿºâ Ìèêîëà íå âêàç., 6, 
êîëãîñïí., óêð., 03.05.1933, 
äèñïåïñ³ÿ
Ñåëÿºâ Ìèêîëà íå âêàç., 6, 
êîëãîñïí., óêð., 20.04.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Ñåëÿºâ Îâñ³é Éîñèïîâè÷, 
34, êîëãîñïí., óêð., 12.05.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ñåëÿºâà Íàñòÿ ²âàí³âíà, 21 äí., 
êîëãîñïí., óêð., 10.09.1933, íå 
âêàç.
Ñèç÷åíêî ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 80, 
îäíîîñ³áí., óêð., 03.05.1933, íå 
âêàç.
Ñèì÷åíêîâà Ñîðà ²âàí³âíà, 5, 
êîëãîñïí., óêð., 20.02.1932, íå 
âêàç.
Ñ³ëÿºâ Îëåêñ³é Ôåäîðîâè÷, 
26, êîëãîñïí., óêð., 08.05.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ñ³ëÿºâ ²âàí ²âàíîâè÷, 5, 
êîëãîñïí., óêð., 23.04.1933, íå 
âêàç.
Ñ³ëÿºâ Ìèêîëà Ïåòðîâè÷, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 26.04.1933, íå 
âêàç.
Ñ³ëÿºâ Ïåòðî Ôåäîðîâè÷, 
38, êîëãîñïí., óêð., 20.04.1933, 
çàõâîðþâàííÿ íèðîê

Ñ³ëÿºâ Ôåä³ð Êóçüìè÷, 74, 
êîëãîñïí., óêð., 10.05.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ñ³ëÿºâà Í³íà Ïåòð³âíà, 8, 
êîëãîñïí., óêð., 17.04.1933, íå 
âêàç.
Ñ³ùåâ ²âàí Ïåòðîâè÷, 6, ñåëÿíèí, 
óêð., 01.03.1933, äèòÿ÷à äèñïåïñ³ÿ
Ñêðÿáà Êàòåðèíà Ïðîêîï³âíà, 
40, êîëãîñïí., óêð., 01.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñêðÿáà Õàðèòîí íå âêàç., 55, 
êîëãîñïí., óêð., 16.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñêðÿá³í Îëåêñ³é Àíòîíîâè÷, 
13, îäíîîñ³áí., óêð., 13.07.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ñêðÿá³í Ïåòðî (?), 7, êîëãîñïí., 
óêð., 18.06.1933, íå âêàç.
Ñïëîøíà Êàòåðèíà íå âêàç., 
8, êîëãîñïí., óêð., 03.06.1933, 
äèñïåïñ³ÿ
Ñïëîøíèé ²âàí Íåñòîðîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 28.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñòåïàíþãà Ë³ä³ÿ Ôåäîñ³¿âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 30.04.1933, íå 
âêàç.
Ñòåïàíþãà Ïàâëî Ôåäîñ³éîâè÷, 
6, êîëãîñïí., óêð., 18.05.1933, 
äèñïåïñ³ÿ
Òàðàñåíêî Ìèòðîôàí 
Ìàêàðîâè÷, 52, êîëãîñïí., óêð., 
07.02.1933, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Òºðºõîâ Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷, 
7, êîëãîñïí., óêð., 11.04.1933, 
äèñïåïñ³ÿ
Òîð÷èëî Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷, 
20, êîëãîñïí., óêð., 03.05.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Òîðøëî Ãðèãîð³é Êàðïîâè÷, 2 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 31.01.1932, íå 
âêàç.
Òóðëåíêî Âàðâàðà Ãðèãîð³âíà, 
10, êîëãîñïí., óêð., 07.05.1933, íå 
âêàç.
Òóðëåíêî Îëåêñàíäð 
Ãðèãîðîâè÷, 12, êîëãîñïí., óêð., 
14.05.1933, íå âêàç.
Òóðëåíêî Òàëà Ìèí³âíà, 60, 
êîëãîñïí., óêð., 28.03.1933, íå 
âêàç.
Òóðëåíêî Òåòÿíà Ãðèãîð³âíà, 
8, êîëãîñïí., óêð., 26.05.1933, íå 
âêàç.
Ôóðñà Â³ðà íå âêàç., êîëãîñïí., 
óêð., 19.06.1933, çàïàëåííÿ íèðîê
Ôóðñà Ëþáîâ ²ëüê³âíà, 5, 
êîëãîñïí., óêð., 23.05.1933, 
äèñïåïñ³ÿ
Ôóðñà Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 51, 
êîëãîñïí., óêð., 08.08.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê

Ôóðñà Ïåòðî ²âàíîâè÷, 60, 
êîëãîñïí., óêð., 15.05.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Õèæíÿê Âàñèëü Ïàâëîâè÷, 
13, êîëãîñïí., óêð., 23.07.1933, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Õèæíÿê ²âàí Ïàâëîâè÷, 6, 
êîëãîñïí., óêð., 01.08.1933, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Õèæíÿê Ìàð³ÿ Ïàâë³âíà, 12, 
êîëãîñïí., óêð., 10.07.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Õèæíÿê Ïàâëî Àíòîíîâè÷, 
43, êîëãîñïí., óêð., 17.07.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Õîëîä Ìàð³ÿ Àíòîí³âíà, 30, 
êîëãîñïí., óêð., 24.06.1933, 
ñèá³ðñüêà âèðàçêà
Õîõëîâ ²âàí Àíàí³éîâè÷, 33, 
êîëãîñïí., óêð., 18.07.1933, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Õðàïà÷ Ìàð³ÿ Ìàðê³âíà, 15, 
îäíîîñ³áí., óêð., 04.07.1933, íå 
âêàç.
Õðàïà÷ Îëåêñ³é Ìàðêîâè÷, 3, 
îäíîîñ³áí., óêð., 19.07.1933, íå 
âêàç.
Õðàïà÷ Ïàðàñêà (?), 48, 
îäíîîñ³áí., óêð., 27.08.1933, íå 
âêàç.
×åðíèø ²âàí Âàñèëüîâè÷, 33, 
êîëãîñïí., óêð., 05.03.1933, êàòàð 
øëóíêà
×åðíèø ²âàí ²âàíîâè÷, 4, 
êîëãîñïí., óêð., 08.04.1933, íå 
âêàç.
×åðíèø Ëþáîâ Àíäð³¿âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 17.07.1933, 
çàïàëåííÿ êèøîê
×åðíÿê Òåòÿíà Äìèòð³âíà, 6, 
îäíîîñ³áí., óêð., 15.05.1933, íå 
âêàç.
Øåêà Í³íà Ìèêîëà¿âíà, 6, 
êîëãîñïí., óêð., 25.04.1933, íå 
âêàç.
Øèðîêîëàâà Òðîõèì Íî(?), 
75, îäíîîñ³áí., óêð., 07.04.1933, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Øêâèðÿ ²âàí Õîìè÷, 1, êîëãîñïí., 
óêð., 04.05.1933, çàõâîðþâàííÿ 
íèðîê
Øïàêîâà Êàòåðèíà Ïåòð³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 21.05.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Øïàëîâ Ïåòðî Ïåòðîâè÷, 60, 
êîëãîñïí., óêð., 21.04.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
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Áëàãîâ³ùåíñüêà ñ³ëüðàäà

Áàíäóðêà Ë³ä³ÿ ²âàí³âíà, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 17.04.1932, 
íå âêàç.
Áè÷èê Ìàð³ÿ Ìèêèò³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 07.11.1932, 
íåâ³äîìà
Áè÷èê Íàñòÿ Ìèêèò³âíà, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 07.11.1932, 
íåâ³äîìà
Á³ëèê Âàñèëü ²ë³îðîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 21.07.1932, 
íåâ³äîìà
Á³ëèê Âåêëà ²âàí³âíà, 80, 
êîëãîñïí., óêð., 03.08.1932, 
ñòàð³ñòü
Á³ëèê Ôåäîò Íèêèôîðîâè÷, 
80, êîëãîñïí., óêð., 06.08.1932, 
ñòàð³ñòü
Áðþõîâåöüêèé Â³êòîð 
Ìèõàéëîâè÷, 1, êîëãîñïí., óêð., 
01.09.1932, íåâ³äîìà
Âîëîâèê ²âàí Àôàíàñ³éîâè÷, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 07.07.1932, 
íå âêàç.
Ãàâðèëÿñòèé Âàñèëü ßêîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 12.08.1932, 
íåâ³äîìà
Ãèíþ Ïàëàæêà Âàñèë³âíà, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 23.06.1932, 
íå âêàç.
Äèòþê ²âàí Äàíèëîâè÷, 41, 
êîëãîñïí., óêð., 14.04.1932, íå âêàç.
Äóäêà ²âàí ²âàíîâè÷, 4, 
êîëãîñïí., óêð., 30.11.1932, 
íåâ³äîìà
Äóäêà ²âàí Ôåäîðîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 15.09.1932, íåðîçá.
Äóäêà ²ëüêî Ôîò³éîâè÷, 65, 
êîëãîñïí., óêð., 06.02.1932, íå 
âêàç.
Äóäêà Êàòåðèíà Íèêèôîð³âíà, 
íå âêàç., êîëãîñïí., óêð., 
03.07.1932, íå âêàç.
Äóäêà Êàòåðèíà ªãîð³âíà, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 27.06.1932, 
íå âêàç.
Äóäêà Ôåä³ð ªãîðîâè÷, íå âêàç., 
êîëãîñïí., óêð., 25.06.1932, íå 
âêàç.
Æóðàâåëü Äìèòðî Àíäð³éîâè÷, 
10 ì., êîëãîñïí., óêð., 08.12.1932, 
íåâ³äîìà
Æóðàâåëü Ë³ä³ÿ Àíäð³¿âíà, 
6 ì., êîëãîñïí., óêð., 15.11.1932, 
íåâ³äîìà
Êàíäèáåéç Ôåäîñ³é Éîñèïîâè÷, 
86, íà óòðèì., óêð., 02.01.1932, 
ñòàð³ñòü

Êàïëåíêî Êàòåðèíà Òèò³âíà, 
22, êîëãîñïí., óêð., 05.02.1932, íå 
âêàç.
Êàïëåíêî Ñòåïàí Ìèõàéëîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 01.12.1932, 
íåâ³äîìà
Êàðïåíêî ²âàí Ñàâè÷, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 27.11.1932, 
òóáåðêóëüîç
Êàðïåíêî Êàòåðèíà ²âàí³âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 01.08.1932, 
íåâ³äîìà
Êëþøíèê Ãàííà Ãåîðã³¿âíà, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 10.04.1932, íå 
âêàç.
Êîíüêî Ëþáîâ Ñåìåí³âíà, 
2 ì., êîëãîñïí., óêð., 21.09.1932, 
íåâ³äîìà
Êîñÿê Ãàííà Ìèêîëà¿âíà, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 10.10.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîñÿê Ëåîí³ä Ôåäîðîâè÷, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 25.06.1932, 
íå âêàç.
Êðàìàðåíêî Ëþáîâ Ïðîêîï³âíà, 
6, êîëãîñïí., óêð., 28.08.1932, 
íåâ³äîìà
Êðàìàðåíêî Ôåä³ð Ç³íîâ³éîâè÷, 
19, êîëãîñïí., óêð., 28.02.1932, íå 
âêàç.
Êðþê Âàñèëü Ñàâè÷, 4, ðîá³òí., 
óêð., 04.04.1932, íå âêàç.
Êðþê Ëþáîâ Ñàâ³âíà, 1, ðîá³òí., 
óêð., 22.04.1932, íå âêàç.
Ëèñåíêî Ãðèöüêî ²âàíîâè÷, 
7, êîëãîñïí., óêð., 08.12.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ëèñèíîê Âàñèëü Éîñèïîâè÷, 
57, êîëãîñïí., óêð., 14.01.1932, íå 
âêàç.
Ëóê'ÿíåöü Í³íà ²âàí³âíà, 4, 
êîëãîñïí., óêð., 19.10.1932, 
íåðîçá.
Ëóöåíêî Ìèõàéëî Ôåäîðîâè÷, 
3, êîëãîñïí., óêð., 29.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëÿøåíêî Äìèòðî Ìèõàéëîâè÷, 
2, îäíîîñ³áí., óêð., 24.07.1932, íå 
âêàç.
Ëÿøåíêî Êàòåðèíà Äåíèñ³âíà, 
80, êîëãîñïí., óêð., 11.10.1932, 
ñòàð³ñòü
Ëÿøåíêî Êîðí³é Ñåðã³éîâè÷, 
88, îäíîîñ³áí., óêð., 01.09.1932, 
ñòàð³ñòü
Ìàíàñòèðíà Ëþáîâ Âàñèë³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 16.02.1932, íå 
âêàç.

Ìàñëÿê Ïàëàæêà Àíòîí³âíà, 40, 
êîëãîñïí., óêð., 24.06.1932, íå 
âêàç.
Ìàñëÿê Ïàðàñêà Ìàêàð³âíà, 44, 
êîëãîñïí., óêð., 21.06.1932, íå 
âêàç.
Ìàòâ³ºíêî Îâðàì ²îâè÷, 78, 
êîëãîñïí., óêð., 17.05.1932, íå 
âêàç.
Ìà÷óõà Îêñàíà ²ãíàò³âíà, 40, 
êîëãîñïí., óêð., 20.06.1931, íå 
âêàç.
Ìåëåøêî Êàòåðèíà Àðõèï³âíà, 
4 ì., êîëãîñïí., óêð., 10.07.1932, 
íå âêàç.
Ìîíàñòèðíà Ôåäîñ³ÿ 
Ìèõàéë³âíà, 42, êîëãîñïí., óêð., 
08.07.1932, íåâ³äîìà
Íàóìåíêî Îëåêñàíäð 
Êîñòÿíòèíîâè÷, íå âêàç., 
êîëãîñïí., óêð., 13.06.1932, íå 
âêàç.
Íåäîáóãà Âîëîäèìèð Ïåòðîâè÷, 
6 ì., êîëãîñïí., óêð., 22.11.1932, 
íåâ³äîìà
Íåäîáóãà ªâäîê³ÿ Ñàê³âíà, 
80, êîëãîñïí., óêð., 05.11.1932, 
ñòàð³ñòü
Íåõàé÷óê Ëþáîâ Þõèì³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 07.08.1932, 
íåâ³äîìà
Íåöåíêî Ëþáîâ Ìàêñèì³âíà, 
6 ì., êîëãîñïí., óêð., 20.08.1932, 
íåâ³äîìà
Íåöåíêî Ìèêîëà Ìèêèòîâè÷, 
71, êîëãîñïí., óêð., 26.04.1932, íå 
âêàç.
Íèöåíêî Îëåêñàíäðà 
Îëåêñàíäð³âíà, íå âêàç., 
êîëãîñïí., óêð., 29.01.1932, íå âêàç.
Íèùåíêî Ìèêîëà Ãðèãîðîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 06.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Íèùåíêî Îëåêñàíäðà 
Ãðèãîð³âíà, 8, êîëãîñïí., óêð., 
13.10.1932, îáêëàä (àíã³íà)
Íîñåíêî Ëþáîâ Ñåìåí³âíà, 
6, êîëãîñïí., óêð., 28.11.1932, 
òóáåðêóëüîç
Íîñåíêî Ïàëàæêà Ìàíðîñ³âíà, 
9 ì., êîëãîñïí., óêð., 03.10.1932, 
áðîíõ³ò
Îñòàïåöü Ìàð³ÿ Äìèòð³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 01.08.1932, 
íåâ³äîìà
Ï³âòîðàê Ìèêîëà Àðòåìîâè÷, 
28, êîëãîñïí., óêð., 23.01.1932, íå 
âêàç.
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Ïîïîâè÷ Îäàðêà Êîðí³¿âíà, 42, 
êîëãîñïí., óêð., 28.03.1932, íå 
âêàç.
Ïîñòåðíàê ²âàí Ìàêñèìîâè÷, 
8, êîëãîñïí., óêð., 27.10.1932, 
íåâ³äîìà
Ïîñòåðíàê Íèêèôîð Ìèêèòîâè÷, 
80, îäíîîñ³áí., óêð., 28.06.1932, 
íå âêàç.
Ïðîöåíêî Ãàííà ²âàí³âíà, 7, 
êîëãîñïí., óêð., 14.02.1932, íå 
âêàç.
Ïðîöåíêî Ïåòðî Òðîõèìîâè÷, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 23.09.1932, (?)
Ðåìèãà Ëåîíò³é ²âàíîâè÷, 
9 ì., êîëãîñïí., óêð., 19.11.1932, 
íåâ³äîìà
Ðåìèãà Ìàð³ÿ ßêèì³âíà, íå 
âêàç., ðîá³òí., óêð., 07.05.1932, íå 
âêàç.
Ðóäåíêî Ìàòâ³é Ìàòâ³éîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 20.08.1932, 
íåâ³äîìà
Ñàäîâîé Ìèêîëà 
Ëàâðåíò³éîâè÷, 2, êîëãîñïí., 
óêð., 31.10.1932, íåâ³äîìà

Ñàäîâîé Í³íà Ëàâðåíò³¿âíà, 
3, êîëãîñïí., óêð., 13.11.1932, 
íåâ³äîìà
Ñàºíêî Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 06.10.1932, 
íåâ³äîìà
Ñèäîðåíêî Îëåêñàíäðà 
Âàñèë³âíà, 6, êîëãîñïí., óêð., 
11.02.1932, íå âêàç.
Ñòàâèöüêà Ãàííà Ìèêîëà¿âíà, 
4, êîëãîñïí., óêð., 20.09.1932, 
áðîíõ³ò
Ñòàð÷åíêî Ïàëàæêà Ëàð³îí³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 18.07.1932, 
íåâ³äîìà
Ñòåïàí÷åíêî Àíòîí³íà 
Àíàí³¿âíà, 2, êîëãîñïí., óêð., 
07.09.1932, íåðîçá.
Ñòåïàí÷åíêî Ìèêîëà 
Ãðèãîðîâè÷, 1 ì., îäíîîñ³áí., 
óêð., 11.10.1932, áëþâîòà
Òðåáà Âîëîäèìèð Ìèõàéëîâè÷, 
9 ì., êîëãîñïí., óêð., 01.09.1932, 
íåâ³äîìà
Óëÿíè÷åíêî Âàñèëü 
Âîëîäèìèðîâè÷, 20, êîëãîñïí., 
óêð., 06.08.1932, íåâ³äîìà

Õàëÿâà Õðèñòÿ Þõèì³âíà, 20, 
êîëãîñïí., óêð., 14.03.1932, íå 
âêàç.
Õàð÷åíêî Îëåêñàíäð 
Ìàêàðîâè÷, 1, êîëãîñïí., óêð., 
30.08.1932, íåâ³äîìà
×åð³ïêà ²âàí Ïàâëîâè÷, 6, 
êîëãîñïí., óêð., 07.09.1931, 
îòðóºííÿ ÷àäíèì ãàçîì
×åð³ïêà Âàñèëü Ïàâëîâè÷, 
3, êîëãîñïí., óêð., 07.09.1931, 
îòðóºííÿ ÷àäíèì ãàçîì
×èð³íêà Äìèòðî ²âàíîâè÷, 
3, êîëãîñïí., óêð., 19.11.1932, 
íåâ³äîìà
Øàñòóí Ìàð³ÿ Àâðàì³âíà, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 04.02.1932, 
íå âêàç.
ßëîâåöü Ôåä³ð Ïèëèïîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 05.11.1932, 
íåâ³äîìà
ßðîìåíêî Àíòîí Ãðèãîðîâè÷, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 12.02.1932, 
íå âêàç.
ßðîøåíêî ²âàí Âàñèëüîâè÷, 
3, êîëãîñïí., óêð., 07.11.1932, 
íåâ³äîìà

Âåðøèíñüêà ñ³ëüðàäà

Áàðäóñ ²âàí Äìèòðîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 30.04.1932, 
íåâ³äîìà
Äàâà Ìèõàéëî ²ëüêîâè÷, 1 
äí., êîëãîñïí., óêð., 28.03.1932, 
íåâ³äîìà
ªâåíêî Îëåêñàíäð Ïàâëîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 02.03.1932, 
íåâ³äîìà
Êàçèäóá ²âàí Ïåòðîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 28.02.1932, 
íåâ³äîìà
Êîçèäóá ßâäîõà Çàõàð³âíà, 
28, êîëãîñïí., óêð., 12.04.1932, 
íåâ³äîìà

Ëóöåíêî ªëèçàâåòà Äìèòð³âíà, 
18, îäíîîñ³áí., óêð., 07.04.1932, 
íåâ³äîìà
Ìàð÷åíêî Ïàðàñêà Àíòîí³âíà, 
43, êîëãîñïí., óêð., 24.04.1932, 
íåâ³äîìà
Îëåêñåíêî Ïåòðî Êîðí³éîâè÷, 
60, îäíîîñ³áí., óêð., 08.05.1932, 
ñòàð³ñòü
Ñàõíî Ñòåïàí Ãàâðèëîâè÷, 
5, êîëãîñïí., óêð., 16.01.1932, 
íåâ³äîìà
Ñèìîíåíêî ²ëüêî ßêîâè÷, 26, 
êîëãîñïí., óêð., 01.02.1932, 
íåâ³äîìà

Ñèìîíåíêî Í³íà ²ëüê³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 31.01.1932, 
íåâ³äîìà
Ñòàë³øåâñüêèé ªâãåí 
Ìèêèòîâè÷, 5, êîëãîñïí., óêð., 
13.02.1932, íåâ³äîìà
Ò³öüêèé Ãðèöüêî Áîðèñîâè÷, 
8, êîëãîñïí., óêð., 18.02.1932, 
íåâ³äîìà
Øèøîâà Óëÿíà Âîëîäèìèð³âíà, 
24, îäíîîñ³áí., óêð., 26.03.1932, 
íåâ³äîìà

Âåðøèíñüêà ¹ 2 ñ³ëüðàäà

Áîæêî Àíäð³é Õîìè÷, 45, 
êîëãîñïí., óêð., 29.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áîæêî Ìàð³ÿ Ïåòð³âíà, 14 
äí., êîëãîñïí., óêð., 29.08.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Áîéêî Îäàðêà Ãðèãîð³âíà, 70, 
îäíîîñ³áí., óêð., 16.02.1932, 
ïåðåîõîëîäæåííÿ
Áðåãåäà ²ëüêî ßêîâè÷, 61, 
êîëãîñïí., óêð., 26.01.1932, 
çàïàëåííÿ ñåðöåâîãî ì'ÿçó
Ãâîçäèê ßâäîõà Ïàâë³âíà, 
3 ì., êîëãîñïí., óêð., 15.06.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â

Ãîðáàíü Äåíèñ Ôåäîðîâè÷, 
90, îäíîîñ³áí., óêð., 11.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãîðáàíü Ô³éîíà Îíèñèì³âíà, 
36, êîëãîñïí., óêð., 02.05.1932, 
÷åðåâíèé òèô, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äóáîâèê ²âàí Ãàâðèëîâè÷, 
77, êîëãîñïí., óêð., 04.01.1932, 
çàïàëåííÿ ñåðöåâîãî ì'ÿçó
Äóáîâèê Í³íà Ìèòðîôàí³âíà, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 31.07.1932, 
òóáåðêóëüîç
Êåðå÷åíêî Â³êòîð (?), 1, 
êîëãîñïí., óêð., 18.09.1932, 
çàïàëåííÿ êèøîê

Êðèâóíü Õèìêà Âàñèë³âíà, 
60, êîëãîñïí., óêð., 26.11.1932, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Êðèøòàëü Âàñèëü Ñòåïàíîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 17.08.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â 
Ëîãâèíåíêî ²âàí Þõèìîâè÷, 
1 ì., êîëãîñïí., óêð., 30.05.1932, 
ñëàáê³ñòü îðãàí³çìó
Ïèðîã ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 5, 
êîëãîñïí., óêð., 10.12.1932, 
ë³ìôîãðàíóëåìàòîç
Ï³âòîðàöüêèé Ïàâëî 
Ïàíòåëåéìîíîâè÷, íå âêàç., 
êîëãîñïí., óêð., 20.03.1932, êàõåêñ³ÿ
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Ôåùåíêî Êëàâä³ÿ Ãðèãîð³âíà, 
35, êîëãîñïí., ðîñ., 01.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øèøê³í Âàñèëü ²âàíîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 18.01.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
ßðåñüêî ßâäîõà Òèìîô³¿âíà, 
21, îäíîîñ³áí., óêð., 13.01.1932, 
òóáåðêóëüîç

ßðìàê Àíäð³é ßêîâè÷, 9 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.10.1932, 
çàïàëåííÿ òîâñòèõ êèøîê
ßðìàê Ãðèöüêî Òèìîô³éîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 29.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
ßðìàê çàïèñ âòðà÷. Ðîìàí³âíà, 
25, êîëãîñïí., óêð., 27.06.1932, 
ïîâ³ñèëàñÿ

ßðìàê Ìàð³ÿ Ôåäîñ³¿âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 14.03.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
ßðìàê Ìèêîëà Äàíèëîâè÷, 
5 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 22.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
ßðìàê Íàñòÿ Ñòåïàí³âíà, 69, 
êîëãîñïí., óêð., 29.09.1932, 
çàïàëåííÿ íèðîê

Âîäÿíñüêà ñ³ëüðàäà

Âåëè÷êî Ïàâëî Ëóê'ÿíîâè÷, 
80, îäíîîñ³áí., óêð., 30.01.1932, 
ñòàð³ñòü
Ãàâðèëåíêî Í³íà Âàñèë³âíà, 1, 
íå âêàç., óêð., 07.04.1932, îáêëàä 
(àíã³íà)
Ìî¿ñåºíêî Ãðèöüêî Âàñèëüîâè÷, 
1 ì., êîëãîñïí., óêð., 18.01.1932, 
äèòÿ÷à äèñïåïñ³ÿ

Ïàíàçäèðü(?) Îñòàï 
Ñòåïàíîâè÷, 65, îäíîîñ³áí., óêð., 
16.03.1932, çàïàëåííÿ ñåðöåâîãî 
ì'ÿçó
Ïàøêî Ïèëèï Îíèñüêîâè÷, 
76, êîëãîñïí., óêð., 06.03.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñâÿòíà Îðèøêà Íåñòîð³âíà, 37, 
êîëãîñïí., óêð., 26.02.1932, íå âêàç.

Òêà÷åíêî Ãðèöüêî ²âàíîâè÷, 
2 ì., íå âêàç., íå âêàç., 14.04.1932, 
êàõåêñ³ÿ
Øåâ÷åíêî Ïàëàæêà Àíäð³¿âíà, 
4 ì., íå âêàç., óêð., 21.03.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â

Âîçíåñåíñüêà ñ³ëüðàäà

Âàñèëüºâà Óëÿíà Ïðîõîð³âíà, 
48, êîëãîñïí., óêð., 07.04.1933, 
íåðîçá.

ªï³ôàíöåâ Îëåêñàíäð 
ªôèìîâè÷, 2, êîëãîñïí., ðîñ., 
12.05.1933, íåðîçá.

Êîðí³ºíêî Êëàðà Ì., 5, íå âêàç., 
íå âêàç., 26.04.1933, íå âêàç.
Ïàðàô³íîâ Ìèêîëà íå âêàç., 6, 
íå âêàç., óêð., 06.09.1933, òèô

Ãàé÷óëüñüêà ñ³ëüðàäà

Àíäðþùåíêî Ìîêðèíà 
Àâðàì³âíà, 88, êîëãîñïí., óêð., 
04.11.1932, ñòàð³ñòü
Áè÷îê ²âàí ²âàíîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 17.05.1932, 
ìåí³íã³ò
Âåëè÷êî Ìèêîëà Ãðèãîðîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 30.03.1932, 
Dcavotum(?)
Âîâíà ²âàí Ðîìàíîâè÷, 1 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 29.02.1932, 
íåðîçá.
Âîðîíüêî Ãðèöüêî Ïåòðîâè÷, 
8 ì., êîëãîñïí., óêð., 03.09.1932, 
enteritos ocole
Ãàöêî ²âàí Êóçüìè÷, 66, 
êîëãîñïí., óêð., 23.08.1932, 
Decompensasio cordis
Ãàöêî ²âàí ßêîâè÷, 5 ì., îäíîîñ³áí., 
óêð., 09.10.1932, íå âêàç.
Ãâîçäèê Ãðèöüêî Ãðèãîðîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 04.08.1932, 
eclampsie
Ãâîçäèê Ïåëàãåÿ Äåì'ÿí³âíà, 
106, îäíîîñ³áí., óêð., 09.10.1932, 
õðîí³÷íèé êàòàð øëóíêà
Ãåðè÷ Ãàííà Ãðèãîð³âíà, 32, 
êîëãîñïí., óêð., 26.06.1932, ñåïñèñ
Ãîé Àíòîí ²âàíîâè÷, 75, 
êîëãîñïí., óêð., 14.02.1932, íå 
âêàç.
Ãîé Âàñèëü Âàñèëüîâè÷, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 29.09.1932, íåðîçá.

Ãîé ²âàí ßêîâè÷, 9 ì., êîëãîñïí., 
óêð., 28.04.1932, Decompensasio 
cordis
Ãîé Ïåòðî Âàñèëüîâè÷, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 23.03.1932, îï³ê 
2\3 ò³ëà
Ãðèíüäþê Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 10.05.1932, 
epilepsol
Ãðèöàí Äàíèëî Ìèêîëàéîâè÷, 
74, îäíîîñ³áí., óêð., 19.09.1932, 
pucmnonie (íåðîçá.)
Ãóáð³ºíêî Êàòåðèíà Ìèí³âíà, 
37, êîëãîñïí., óêð., 26.04.1932, tbc 
pulmonum
Äåì÷åíêî ²âàí ²âàíîâè÷, 35, 
êîëãîñïí., óêð., 14.05.1932, 
minigits
Äîðîøåíêî Âàñèëü Âàñèëüîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 21.10.1932, 
ïðîíîñ
Äóøåíêî Í³íà Êóçüì³âíà, 5 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 14.09.1932, 
cuterol
Äþæàíþê Âîëîäèìèð 
Êîðí³éîâè÷, 80, êîëãîñïí., óêð., 
18.04.1932, Decompensasio cordis
Æìåòêà Ìàð³ÿ Êàðï³âíà, 19, 
êîëãîñïí., óêð., 20.06.1932, tbc 
pulmonum
Çàãîðÿ Âàñèëü Ãàâðèëîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 28.01.1932, 
enterit

Çàõàðåíêî Ìèêîëà 
Îëåêñ³éîâè÷, 11, êîëãîñïí., óêð., 
25.02.1932, fsc., Pulmomun
²âàíîâà Â³ðà Ìåôîä³¿âíà, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 18.07.1932, 
åíòåðèò
²âàíîâ Îëåêñ³é Ãðèãîðîâè÷, 
78, êîëãîñïí., óêð., 10.03.1932, 
Decompensasio cordis
Êàëþæíèé ²âàí ²ëüêîâè÷, 8, 
êîëãîñïí., óêð., 20.02.1932, 
Meningitis D.B.C
Êîçëîâñüêèé Ïåòðî 
Òèìîô³éîâè÷, 1 ì., êîëãîñïí., 
óêð., 04.07.1932, epilepsia
Êîñòåíêî Ìîòðîíà ªëèñå¿âíà, 
78, îäíîîñ³áí., óêð., 12.06.1932, 
cneumonia
Êîñòåíêî Ïàëàãåÿ Ôåäîð³âíà, 
6 ì., êîëãîñïí., óêð., 01.11.1932, 
êîêëþø
Êîñòåíêî Ñîô³ÿ Ïåòð³âíà, 70, 
êîëãîñïí., óêð., 26.10.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Êîñòåíêî Ôåä³ð Ñåðã³éîâè÷, 
5 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 15.06.1932, 
epilepsis
Êðîòåíêî ²ëüêî Éîñèïîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 04.01.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êðîòåíêî Îäàðêà ßëèñå¿âíà, 
3 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 19.10.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»



299

Êðþê Òàìàðà Äìèòð³âíà, 9 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 14.07.1932, 
åíòåðèò
Êóðî÷êà Ìàð³ÿ Ðîìàí³âíà, 42, 
êîëãîñïí., óêð., 17.02.1932, âòðàòà 
êðîâ³
Êóðî÷êà Í³íà Ñåìåí³âíà, 9 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 06.11.1932, 
ïðîíîñ
Ìàòâ³ºíêî Ìèòðîôàí 
Ìóñ³éîâè÷, 60, êîëãîñïí., óêð., 
28.04.1932, Ca recti
Íàøåâñüêà Ë³ä³ÿ Õàðèòîí³âíà, 
9 ì., êîëãîñïí., óêð., 22.08.1932, 
enteritos ocole
Îðåë ßê³â Ïðîêîïîâè÷, 48, 
êîëãîñïí., óêð., 23.10.1932, 
ñàìîãóáñòâî
Îñòðîâà Âàðâàðà Àêàê³¿âíà, 20, 
êîëãîñïí., óêð., 04.02.1932, íå 
âêàç.
Îñòðîâèé Àêàê³é Ïàâëîâè÷, 
57, êîëãîñïí., óêð., 01.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïàøêî Ïàëàæêà Íàçàð³âíà, 37, 
êîëãîñïí., óêð., 05.05.1932, tbc 
pulmonum
Ïîäëóæíèé Ïåòðî Ìèõàéëîâè÷, 
3 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 12.10.1932, 
íå âêàç.
Ïîë³ùóê ²âàí Ôåäîðîâè÷, 4, 
îäíîîñ³áí., óêð., 10.01.1932, 
íåðîçá.
Ïîë³ùóê Ôåä³ð Ëóêè÷, 28, 
îäíîîñ³áí., óêð., 05.10.1932, 
òóáåðêóëüîç

Ïîìåòêà Òåòÿíà Àðñåí³¿âíà, 
7, êîëãîñïí., óêð., 18.04.1932, 
Decompensasio cordis
Ðåçí³ê Ãðèãîð³é Âàñèëüîâè÷, 
3 ì., êîëãîñïí., óêð., 12.01.1932, 
åï³ëåïñ³ÿ
Ðîìàíþê Âàëåíòèí 
Àôàíàñ³éîâè÷, 1, êîëãîñïí., óêð., 
22.10.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñåëåçíüîâ ²âàí ßêîâè÷, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 07.06.1932, 
âòîïèâñÿ
Ñåëåçíüîâà Ìàð³ÿ Ìèêèò³âíà, 
22, êîëãîñïí., óêð., 04.09.1932, 
sercoma reopol iliaeu dex
Ñåëåçíüîâà Íàñòÿ Ïåòð³âíà, 
5 ì., êîëãîñïí., óêð., 18.04.1932, 
suterit
Ñåëåçüîâà Ìàð³ÿ Äåíèñ³âíà, 33, 
êîëãîñïí., óêð., 11.03.1932, tbc 
pulmonum
Ñêà÷êî Ñîô³ÿ Ñòåïàí³âíà, 
45, êîëãîñïí., óêð., 06.11.1932, 
ðîçðèâ ñåðöÿ
Ñêèáà Âîëîäèìèð Ãðèãîðîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 11.10.1932, 
øê³ðÿíèé îñìîí³ò(?)
Ñëàñò³í Íàñòÿ Ïèëèï³âíà, 10 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 09.06.1932, íå âêàç.
Ñíèòêî Ãàííà Ëàçàð³âíà, 45, 
êîëãîñïí., óêð., 30.03.1932, ñåïñèñ
Ñîðîêîï’ÿò Ãàííà Ëåâê³âíà, 33, 
êîëãîñïí., óêð., 16.10.1932, ïîëîãè
Ñîðîêîòÿãà Í³íà Ôåäîò³âíà, 
1 ì., êîëãîñïí., óêð., 20.11.1932, 
êîêëþø

Ñð³áíà Ãàííà Äìèòð³âíà, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 06.06.1932, 
pneumonic cruposa
Ñóëèì Îëüãà Îëåêñ³¿âíà, 3 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 23.10.1932, 
ïðîíîñ
Ñóëèìà Óñòÿ Äìèòð³âíà, 50, 
êîëãîñïí., óêð., 09.02.1932, íå 
âêàç.
Òåñëåíêî Ãðèöüêî Äìèòðîâè÷, 
3, êîëãîñïí., íå âêàç., 06.01.1932, 
ñêàðëàòèíà
Òêà÷åíêî Äìèòðî Óñòèìîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 07.09.1932, 
enteritos ocole
Òðþõàíêî Ïàðàñêà ßëèñå¿âíà, 
65, îäíîîñ³áí., óêð., 15.06.1932, 
Decompensasio cordis
Õàëèìîíîâà Ïàëàæêà 
Íàçàð³âíà, 78, êîëãîñïí., óêð., 
09.02.1932, íå âêàç.
Öâ³ðêóíîâ Ïåòðî ßêèìîâè÷, 
27, ñëóæá., óêð., 13.02.1932, 
òóáåðêóëüîç
×åðíÿâñüêà Ïàëàæêà 
Îëåêñ³¿âíà, 5 äí., êîëãîñïí., óêð., 
02.08.1932, guteritsocute
Øòàíêî ²âàí Ñåðã³éîâè÷, 10 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 09.09.1932, íå 
âêàç.
Þõèìåíêî Âåêëà Íèêèôîð³âíà, 
63, êîëãîñïí., óêð., 15.01.1932, 
Decompensaxio cordis
ßêîâëºâ Ìèêîëà Ìåôîä³éîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 03.04.1932, 
pneumonic

Ãóñàðñüêà ñ³ëüðàäà

Àí³ñ³ìîâ Éîñèô Ïàâëîâè÷, 
7, êîëãîñïí., ðîñ., 17.05.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Áîðîäàé Ïåëàãåÿ Âëàñ³âíà, 55, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 22.04.1932, íå 
âêàç.
Âåðåùàê Äàíèëî Êóçüìè÷, 
79, íà óòðèì., ðîñ., 05.05.1932, 
âîäÿíêà ÷åðåâà
Âîðîíüêî Àííà ²âàí³âíà, 3, 
êîëãîñïí., ðîñ., 24.05.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ãàìîâ Ìèõàéëî ²ëüäàðîâè÷, 
27, êîëãîñïí., ðîñ., 16.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äåìèäåíêî Äîìí³êà ªãîð³âíà, 
70, êîëãîñïí., ðîñ., 19.12.1932, 
ïîðîê ñåðöÿ
Äåìèäåíêî Ìàð'ÿ Àíäð³¿âíà, 
6 ì., êîëãîñïí., ðîñ., 01.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äåìèäåíêî Ôåâðîí³ÿ ªâ., 68, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 18.12.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â

Äåðêà÷ ªâäîê³ÿ Ëåîíò³¿âíà, 
61, íà óòðèì., ðîñ., 21.05.1932, 
ðîçøèðåííÿ ëåãåí³â
Çàâîðîòíèé Ãðèãîð³é 
ªâñ³éîâè÷, 83, êîëãîñïí., ðîñ., 
31.03.1932, ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Êîìèñà Â³ðà Ïåòð³âíà, 25, 
íà óòðèì., ðîñ., 31.03.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîìèñà Æîðæ Àâðàìîâè÷, 3 ì., 
êîëãîñïí., ðîñ., 27.04.1932, ãîñòðå 
çàïàëåííÿ êèøîê
Êîðèöà Îëåêñàíäð Àíòîíîâè÷, 6 
òèæ., êîëãîñïí., ðîñ., 16.04.1932, 
äèòÿ÷à
Êðèâèöüêà Îëåêñàíäðà 
Äåì'ÿí³âíà, 2, êîëãîñïí., ðîñ., 
02.04.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êðèâèöüêèé ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 
7 ì., êîëãîñïí., ðîñ., 19.01.1932, 
ãîñòðå çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Êðèâèöüêèé ²âàí Ôåäîðîâè÷, 5 
äí., êîëãîñïí., ðîñ., 20.01.1932, 
ãîñòðå çàïàëåííÿ êèøîê

Êðèâîïóñê Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 2 
òèæ., êîëãîñïí., ðîñ., 02.04.1932, 
äèòÿ÷à
Êðþ÷åíîâ Êóçüìà ßêîâè÷, 1 
òèæ., êîëãîñïí., ðîñ., 02.06.1932, 
íåäîíîøåíà
Ïàðâèíîâà ªâäîê³ÿ Çàõàð³âíà, 
9 ì., íå âêàç., íå âêàç., 29.12.1931, 
íå âêàç.
Ïîðâ³íà ªâäîê³ÿ Çàõàð³âíà, 
9 ì., êîëãîñïí., ðîñ., 29.12.1931, 
ñêàðëàòèíà
Ðåâóíîâà Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 3 
äí., êîëãîñïí., ðîñ., 16.06.1932, 
íåäîíîøåíà
Ðåâóíîâà Ïåëàãåÿ Ï(?), 20, 
êîëãîñïí., ðîñ., 17.04.1932, 
ïîâ³ñèëàñÿ
Ñèì÷åíêî Àãàô³ÿ ²âàí³âíà, 90, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 20.02.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ñèì÷åíêî Ìèêîëà ªâãåíîâè÷, 
62, îäíîîñ³áí., ðîñ., 07.01.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
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Ôîì³í Ê³íäðàò Ìèêèòîâè÷, 70, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 02.06.1932, 
âèðàçêà øëóíêà

Õàëüêåâè÷ Àãàô³ÿ ªôðåì³âíà, 
61, îäíîîñ³áí., ðîñ., 02.06.1932, 
ïîðîê ñåðöÿ

Öèï÷åíêî Ìèòðîôàí ²âàíîâè÷, 
30, êîëãîñïí., ðîñ., 05.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Çðàçê³âñüêà ñ³ëüðàäà
Áàäëî Ìàð³ÿ Ìàêàð³âíà, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 29.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Áàäëî Ìàð³ÿ Àôàíàñ³¿âíà, 2, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 18.05.1933, 
åï³ëåïñ³ÿ
Áàäëî Íàñòÿ Ìèêîëà¿âíà, 6, 
êîëãîñïí., óêð., 23.06.1933, íå 
âêàç.
Áàäëî Ïàíàñ Âàñèëüîâè÷, 33, 
êîëãîñïí., óêð., 31.05.1933, íå âêàç.
Áàäëî Ôåä³ð Ìèêèòîâè÷, 38, 
îäíîîñ³áí., óêð., 04.05.1933, 
ïîâ³ñèâñÿ
Áàñàðàá Âàñèëü Ïàâëîâè÷, 
4, êîëãîñïí., óêð., 02.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Áàñàðàá Ãðèöüêî Ïàâëîâè÷, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 04.07.1933, íå 
âêàç.
Á³äíà Ãàííà ßð³âíà, 8 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 06.10.1932, òèô
Áîíäàðåíêî Àðõèï Ãðèãîðîâè÷, 
33, êîëãîñïí., óêð., 16.04.1933, 
íåðîçá.
Áîíäàðåíêî Ìàð³ÿ Àðõèï³âíà, 
2 ì., êîëãîñïí., óêð., 03.05.1933, 
íå âêàç.
Áðîâêî Ôåäîðà Àôàíàñ³¿âíà, 
85, íà óòðèì., óêð., 27.06.1932, 
ñòàð³ñòü
Áóðèìà ²âàí Îëåêñ³éîâè÷, 
7 ì., êîëãîñïí., óêð., 29.08.1932, 
çîëîòóõà
Áóðèìà Êàòåðèíà Îëåêñ³¿âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 15.01.1933, íå 
âêàç.
Áóðèìà Ïåòðî ßâòóõîâè÷, 
72, êîëãîñïí., óêð., 18.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Áóðèìà Ñâèðèä Ñàì³éëîâè÷, 
86, íà óòðèì., óêð., 16.12.1932, 
ñòàð³ñòü
Âàñèëüºâà Ìàð'ÿ Âàñèë³âíà, 
9 ì., êîëãîñïí., óêð., 24.10.1932, 
çàñòóäà
Ãàëè÷ Ãðèöüêî Ïåòðîâè÷, 6, 
êîëãîñïí., óêð., 02.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ãàëè÷ Êàòðÿ Ïåòð³âíà, 10, 
êîëãîñïí., óêð., 25.06.1933, íå 
âêàç.
Ãàëè÷ Ìèêîëà Ïåòðîâè÷, 14, 
êîëãîñïí., óêð., 27.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ãàëè÷ Ïîðôèëî Ìàêàðîâè÷, 
38, êîëãîñïí., óêð., 02.03.1933, 
òóáåðêóëüîç

Ãðèãîðåíêî Ãíàò Êóçüìè÷, 
17, êîëãîñïí., óêð., 05.12.1932, 
çàð³çàâ ïîòÿã
Ãðèíü Âàñèëü Âàñèëüîâè÷, 
5 ì., êîëãîñïí., óêð., 02.04.1932, 
çîëîòóõà
Ä³äåíêî Ïàâëèíà ²âàí³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 24.08.1932, íå 
âêàç.
Çåëåíüêî Óñòÿ Ñåðã³¿âíà, 42, 
êîëãîñïí., óêð., 25.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
²âàíîâ Ðîìàí (?), 50, êîëãîñïí., 
óêð., 09.07.1933, íå âêàç.
²âàíîâà Êàòåðèíà (?), 43, 
êîëãîñïí., óêð., 11.07.1933, íå âêàç.
²âàíîâà Óëÿíà Ñòåïàí³âíà, 80, 
êîëãîñïí., óêð., 15.06.1933, íå 
âêàç.
Êàðçîâ Âàñèëü Òðîõèìîâè÷, 
57, êîëãîñïí., óêð., 25.08.1933, íå 
âêàç.
Êàðçîâ Ïåòðî Ôåäîðîâè÷, 1 
òèæ., êîëãîñïí., óêð., 08.12.1932, 
íåâ³äîìà
Êàðçîâ Ôåä³ð Ôåäîðîâè÷, 
11 ì., êîëãîñïí., óêð., 08.12.1932, 
íåâ³äîìà
Êðàâ÷åíêî Ãðèöüêî 
Ìèõàéëîâè÷, 7, êîëãîñïí., óêð., 
22.06.1933, íå âêàç.
Êðàâ÷åíêî Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, 
4 ì., êîëãîñïí., óêð., 06.08.1933, 
íå âêàç.
Êðàâ÷åíêî Ìèêîëà Ìèõàéëîâè÷, 
5, êîëãîñïí., óêð., 15.07.1933, íå 
âêàç.
Êðàâ÷èíêî Ìèõàéëî 
Äìèòðîâè÷, 55, êîëãîñïí., óêð., 
18.06.1932, çàñòóäà
Êóëàê Àíòîí Òåðåíò³éîâè÷, 
4, êîëãîñïí., óêð., 28.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Êóëàê Ëþáîâ Òåðåíò³¿âíà, 
7, êîëãîñïí., óêð., 29.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Êóðãàí Òåòÿíà ²âàí³âíà, 6 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 02.06.1932, 
çîëîòóõà
Ìàêàðîâè÷ Ãàííà Ôåäîñ³¿âíà, 
3, êîëãîñïí., óêð., 27.06.1933, íå 
âêàç.
Ìàêàðîâè÷ ²âàí Ôåäîñ³éîâè÷, 
5, êîëãîñïí., óêð., 22.06.1933, íå 
âêàç.
Ìàêàðîâè÷ Ïóä Ãðèãîðîâè÷, 
78, êîëãîñïí., óêð., 04.05.1933, 
ñòàð³ñòü

Ìàöþöÿ Âàñèëü ²âàíîâè÷, 7, 
îäíîîñ³áí., óêð., 22.07.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Ìàöþöÿ Ãàëèíà ²âàí³âíà, 3, îäíî-
îñ³áí., óêð., 12.08.1933, íå âêàç.
Ìàöþöÿ Ìàð³ÿ Ïåòð³âíà, 33, 
îäíîîñ³áí., óêð., 02.07.1933, íå 
âêàç.
Ìàöþöÿ Òåòÿíà ²âàí³âíà, 5, 
îäíîîñ³áí., óêð., 10.07.1933, íå 
âêàç.
Ìåðåæêî Ìàðèíà Äàíèë³âíà, 
56, îäíîîñ³áí., óêð., 22.06.1933, 
íå âêàç.
Ìåðåæêî Òèì³ø íå âêàç., 64, êîë-
ãîñïí., óêð., 04.08.1933, ñòàð³ñòü
Ìåðåæêî ßâäîõà Ïåëåøê³âíà, 
61, êîëãîñïí., óêð., 12.04.1932, ðàê 
ìàòêè
Ìèõàéëîâà Ïàëàæêà 
ªâìåí³âíà(?), 78, êîëãîñïí., óêð., 
11.05.1932, ñòàð³ñòü
Ì³íüêî Âàñèëü Êèðèëîâè÷, 6, 
êîëãîñïí., óêð., 07.07.1933, íå 
âêàç.
Ì³íüêî Ãðèöüêî Êèðèëîâè÷, 4, 
îäíîîñ³áí., óêð., 19.06.1933, íå 
âêàç.
Ì³íüêî Ãðèöüêî Òèìîô³éîâè÷, 
7, êîëãîñïí., óêð., 20.06.1933, íå 
âêàç.
Ì³íüêî ²âàí Òèìîô³éîâè÷, 4, 
êîëãîñïí., óêð., 22.06.1933, íå 
âêàç.
Ì³íüêî Êàòðÿ Òèìîô³¿âíà, 9, 
êîëãîñïí., óêð., 20.06.1933, íå 
âêàç.
Ì³íüêî Ìàð³ÿ Êèðèë³âíà, 8, 
îäíîîñ³áí., óêð., 04.08.1933, íå 
âêàç.
Ì³íüêî Ìèêîëà Êèðèëîâè÷, 2 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 04.05.1933, íå 
âêàç.
Ì³íüêî Òåòÿíà Êèðèë³âíà, 2, 
îäíîîñ³áí., óêð., 11.07.1933, íå 
âêàç.
Ì³íüêî Òåòÿíà Òèì(?), íå âêàç., 
êîëãîñïí., óêð., 08.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ì³íüêî Òèì³ø ²âàíîâè÷, 48, 
êîëãîñïí., óêð., 08.05.1933, 
ïíåâìîí³ÿ
Îìåëÿíåíêî Ãðèöüêî Î(?), 
7, êîëãîñïí., óêð., 07.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Îìåëÿíåíêî Ãðèöüêî 
Ñåðã³éîâè÷, 8, êîëãîñïí., óêð., 
27.06.1933, âèñíàæåííÿ
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Îìåëÿíåíêî Êàòåðèíà 
Ñåðã³¿âíà, 4, êîëãîñïí., óêð., 
27.06.1933, âèñíàæåííÿ
Îìåëÿíåíêî Ñåðã³é ßêîâè÷, 
43, êîëãîñïí., óêð., 02.10.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Îìåëÿíåíêî Õðèñòÿ ßê³âíà, 
80, êîëãîñïí., óêð., 11.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Ïèøíÿê Ìèêîëà Êóçüìè÷, 7, 
êîëãîñïí., óêð., 02.07.1933, íå 
âêàç.
Ïðîõâàòèëî Âàñèëü Ãíàòîâè÷, 
22, êîëãîñïí., óêð., 21.05.1933, 
ïîâ³ñèâñÿ
Ïðîõâàòèëî Ãíàò Àâðàìîâè÷, 
46, êîëãîñïí., óêð., 10.06.1933, íå 
âêàç.
Ïðîõâàòèëî ²âàí Âàñèëüîâè÷, 
3, êîëãîñïí., óêð., 28.02.1933, 
ïðîíîñ
Ïðîõâàòèëî Íàñòÿ Ïåòð³âíà, 
30, êîëãîñïí., óêð., 01.09.1933, íå 
âêàç.
Ïðîõâàòèëî Ïàâëî Ñåðã³éîâè÷, 
6, îäíîîñ³áí., óêð., 15.04.1933, 
á³ëêîâèé íàáðÿê
Ïðîõâàòèëî Ïåòðî Ñåðã³éîâè÷, 
3, îäíîîñ³áí., óêð., 26.03.1933, íå 
âêàç.
Ñàëíèê Ôåä³ð (?), 28, êîëãîñïí., 
óêð., 12.07.1933, âèñíàæåííÿ
Ñåìèêë³ò Âàñèëü Ïàâëîâè÷, 
8 ì., êîëãîñïí., óêð., 21.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñåìèêë³ò Ñòåïàíèäà ²ãîð³âíà, 
72, êîëãîñïí., óêð., 08.09.1933, íå 
âêàç.

Ñåìèêë³ò ßê³â Òåðåìêîâè÷, 
34, êîëãîñïí., óêð., 07.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ñóð Âàñèëü Ðîìàíîâè÷, 41, 
êîëãîñïí., óêð., 12.06.1933, íå âêàç.
Ñóð Ãàííà íå âêàç., 2 òèæ., 
êîëãîñïí., óêð., 23.01.1932, 
çîëîòóõà
Ñóð Êàòåðèíà Âàñèë³âíà, 8, 
êîëãîñïí., óêð., 09.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ñóð Êàòåðèíà Âàñèë³âíà, 8, 
êîëãîñïí., óêð., 27.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ñóð Ìèõàéëî Âàñèëüîâè÷, 
6, êîëãîñïí., óêð., 12.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Òàðÿí(?) Äàíèëî Ôåäîðîâè÷, 
74, êîëãîñïí., óêð., 02.07.1933, íå 
âêàç.
Òàðÿíèê Ìàð³ÿ Àôàíàñ³¿âíà, 
8 ì., êîëãîñïí., óêð., 20.01.1932, 
ñèá³ðñüêà âèðàçêà
Òêà÷åíêî Àðòåì Íåñòîðîâè÷, 
55, êîëãîñïí., óêð., 15.06.1933, íå 
âêàç.
Òêà÷åíêî ²ãîð Àðòåìîâè÷, 14, 
êîëãîñïí., óêð., 21.06.1933, íå 
âêàç.
Òêà÷åíêî Íàòàëêà Àíäð³¿âíà, 
50, êîëãîñïí., óêð., 12.06.1933, íå 
âêàç.
Òîðÿíèê(?) Íàñòÿ ²âàí³âíà, 54, 
îäíîîñ³áí., óêð., 09.05.1933, íå 
âêàç.
Óñåíêî Ãàëèíà ²âàí³âíà, 10, 
êîëãîñïí., óêð., 11.07.1933, 
âèñíàæåííÿ

Óñåíêî Ãàííà Ôåäîð³âíà, 80, 
êîëãîñïí., óêð., 14.09.1933, 
ñòàð³ñòü
Óñåíêî ²âàí ²âàíîâè÷, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 02.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Óñåíêî ßâäîõà ²âàí³âíà, 5, 
êîëãîñïí., óêð., 08.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Øàïêà íå âêàç. Íèêèôîðîâè÷, 
84, êîëãîñïí., óêð., 31.07.1932, 
ñòàð³ñòü
Øàïêà Íàñòÿ ²âàí³âíà, 19, 
êîëãîñïí., óêð., 15.04.1932, 
õâîðîáà ëåãåí³â
Øåïò³é Òåòÿíà ²âàí³âíà, 7 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 20.10.1932, 
çàñòóäà
Øåòè(?) Ôåä³ð Ôåäîñ³éîâè÷, 
28, êîëãîñïí., óêð., 03.07.1933, íå 
âêàç.
Øèíãóð Âàñèëü ²âàíîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 28.04.1933, íå 
âêàç.
Øèíãóð Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 5, 
êîëãîñïí., óêð., 13.06.1933, íå 
âêàç.
Øèíãóð Ñåðã³é Âàñèëüîâè÷, 14, 
êîëãîñïí., óêð., 20.04.1933, íå 
âêàç.
Øèíãóð Òåòÿíà ²âàí³âíà, 5, 
êîëãîñïí., óêð., 21.06.1933, 
íåäîñòà÷à á³ëê³â
ßðìîê Ôåä³ð ²âàíîâè÷, íå âêàç., 
ðîá³òí., óêð., 28.06.1932, çàñòóäà

Êîñòÿíòèí³âñüêà ñ³ëüðàäà

Âåðãóí Í³íà Ñïð., íå âêàç., 
êîëãîñïí., óêð., 26.09.1932, íå 
âêàç.

Ëàíö³âñüêà ñ³ëüðàäà

Âåëè÷êî ²âàí Ìèêîëàéîâè÷, 65, 
îäíîîñ³áí., óêð., 24.06.1932, íå 
âêàç.
Âîëîøèí Ïåòðî Çàõàðîâè÷, 
10 ì., êîëãîñïí., óêð., 19.06.1932, 
íå âêàç.
Äè÷êî Ñåìåí ²âàíîâè÷, 8, 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.09.1932, íå 
âêàç.
Æåð³áêî Ãðèöüêî íå âêàç., 26, íå 
âêàç., óêð., 27.11.1932, íå âêàç.
Êàòðè÷ Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 47, 
êîëãîñïí., óêð., 25.08.1932, 
àâòîêàòàñòðîôà
Êîðóíåöü ßê³â Ìàêñèìîâè÷, 5, 
êîëãîñïí., óêð., 10.08.1933, íå 
âêàç.

Ëàíåöü Ãðèöüêî Îí., 59, 
îäíîîñ³áí., óêð., 10.05.1932, íå 
âêàç.
Ëàíåöü Êàòåðèíà Ïàâë³âíà, 3 
òèæ., îäíîîñ³áí., óêð., 16.05.1932, 
íå âêàç.
Ëàíåöü Ìàðèíà Êóç., 35, 
îäíîîñ³áí., óêð., 16.08.1932, íå 
âêàç.
Ëàíåöü Íàòàëêà Âàñèë³âíà, 8, 
îäíîîñ³áí., óêð., 18.09.1932, íå 
âêàç.
Ëåõ ²âàí Ñàâè÷, 4 ì., îäíîîñ³áí., 
óêð., 30.04.1932, íå âêàç.
Ëèñîâñüêèé Îëåêñ³é Êóçüìè÷, 
62, êîëãîñïí., óêð., 03.06.1932, íå 
âêàç.

Ëèñîâñüêèé Âàñèëü ²âàíîâè÷, 
13, êîëãîñïí., óêð., 04.12.1933, íå 
âêàç.
Ëèñîâñüêà Ïàðàñêà Ìàòâ³¿âíà, 
71, íà óòðèì., óêð., 31.10.1932, íå 
âêàç.
Ëèñîâñüêèé ßê³â ²âàíîâè÷, 5, 
êîëãîñïí., óêð., 20.05.1933, íå âêàç.
Ëÿõ Êîñòü Ïèëèïîâè÷, 70, 
îäíîîñ³áí., óêð., 02.10.1933, íå 
âêàç.
Ìîðîõîâ Âàñèëü Äåì., 34, 
îäíîîñ³áí., óêð., 10.05.1932, íå 
âêàç.
Ìîðîõîâåöü Ïàëàæêà Õîì³âíà, 
10 ì., êîëãîñïí., óêð., 02.08.1932, 
íå âêàç.
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Íåãðèé Ñåìåí Ôîìè÷, 62, 
îäíîîñ³áí., óêð., 03.11.1932, íå 
âêàç.
Íå÷èòàéëî Ãàííà Ãðèãîð³âíà, 17, 
îäíîîñ³áí., óêð., 04.05.1932, íå 
âêàç.
Íå÷èòàéëî Ìàð³ÿ Îñòàï³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 20.04.1932, íå 
âêàç.
Í³ê³òåíêî Ðà¿ñà Ôåäîð³âíà, 2 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 31.07.1932, íå 
âêàç.
Ïåðåêðåñò Ìîòðÿ Ïåòð³âíà, 42, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 11.11.1932, íå 
âêàç.
Ï³âåíü Ìàð³ÿ Ìàðê³âíà, 2 òèæ., 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.09.1932, íå 
âêàç.
Ï³äòèêàí Àíäð³é Êèðèëîâè÷, 66, 
êîëãîñïí., óêð., 15.08.1932, íå âêàç.

Ï³ñîöüêèé Ïåòðî Ñàâè÷, 2, 
îäíîîñ³áí., óêð., 18.09.1932, íå âêàç.
Ñìîëåíà Ãàïêà Ëåâê³âíà, 40, íå 
âêàç., óêð., 16.04.1933, íå âêàç.
Òåñëåíêî ²âàí Îë., 1, îäíîîñ³áí., 
óêð., 24.05.1932, ãîëîä
Òðåãóáåíêî Ãðèöüêî ²ëüêîâè÷, 
16, êîëãîñïí., óêð., 10.05.1933, íå 
âêàç.
Òðåãóáåíêî Ëþáîâ ²ëüê³âíà, 4, 
êîëãîñïí., óêð., 30.05.1933, íå âêàç.
Òðåãóáåíêî Îêñàíà ²ëüê³âíà, 
6, êîëãîñïí., óêð., 20.05.1933, íå 
âêàç.
Òðåãóáåíêî Îëåêñ³é ²ëüêîâè÷, 
12, êîëãîñïí., óêð., 05.05.1933, íå 
âêàç.

Òðåãóáåíêî Ïàâëî Þõèìîâè÷, 
50, îäíîîñ³áí., óêð., 10.08.1933, 
íå âêàç.
Òðåãóáåíêî Ðà¿ñà ²ëüê³âíà, 8, 
êîëãîñïí., óêð., 01.05.1933, íå 
âêàç.
Òóðëåíêî Îäàðêà Þõèì³âíà, 
84, êîëãîñïí., óêð., 01.10.1933, íå 
âêàç.
Ôåäîðåíêî Ìèõàéëî Ñèëîâè÷, 
55, îäíîîñ³áí., óêð., 12.04.1932, 
íå âêàç.
Öèáà Ìàð³ÿ Ãðèãîð³âíà, 12, íå 
âêàç., óêð., 20.06.1932, íå âêàç.

Íîâîáîãäàí³âñüêà ñ³ëüðàäà

Ñóïðóí Ïàðàñêåâà Çàõàð³âíà, 
10, êîëãîñïí., ðîñ., 11.12.1932, íå 
âêàç.

Îëåêñ³¿âñüêà ñ³ëüðàäà

Á³ëàí Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 7 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 27.01.1932, 
ñêàðëàòèíà
Áîãîìîë Êàòðÿ Ïàíàñ³âíà, 4, 
îäíîîñ³áí., óêð., 28.07.1932, íå 
âêàç.
Áîíäàð Àíäð³é Ìóñ³éîâè÷, 68, 
êîëãîñïí., óêð., 02.06.1932, íå 
âêàç.
Áðàéöàðà Êàòðÿ Àíäð³¿âíà, 4 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 29.02.1932, íå 
âêàç.
Áóáîâèê ßâäîõà íå âêàç., 3, 
îäíîîñ³áí., óêð., 07.06.1932, íå 
âêàç.
Áóäíèê Ãàííà íå âêàç., 2, 
îäíîîñ³áí., óêð., 07.04.1932, íå 
âêàç.
Áóäíèê Ñåðã³é ²âàíîâè÷, 3 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 11.07.1932, íå 
âêàç.
Áóäíèê Òðîõèì Îñòàïîâè÷, 90, 
íà óòðèì., óêð., 28.08.1932, íå 
âêàç.
Áóö Äìèòðî Ãðèãîðîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 01.04.1932, íå 
âêàç.
Ãàëåíêî Òåòÿíà Þõèì³âíà, 27, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 28.03.1932, íå 
âêàç.
Ãîë³íêî Íàòàëêà Ñåðã³¿âíà, 22, 
êîëãîñïí., óêð., 07.10.1932, òèô
Ãðèïàñü ²âàí ªâìåíîâè÷, 13 äí., 
êîëãîñïí., óêð., 20.07.1932, íå 
âêàç.

Äåì'ÿíåíêî Äìèòðî Ïàíàñîâè÷, 
12 äí., êîëãîñïí., óêð., 16.01.1932, 
íå âêàç.
Äåì'ÿíåíêî Ìèêîëà 
Ìèõàéëîâè÷, 13 äí., êîëãîñïí., 
óêð., 19.04.1932, íå âêàç.
Äåì'ÿíåíêî Íàòàëêà 
Òðèôîí³âíà, 7 ì., êîëãîñïí., óêð., 
26.10.1932, íå âêàç.
ªâìåíåíêî ßâäîõà Ïèëèï³âíà, 
1, êîëãîñïí., íå âêàç., 30.04.1932, 
ñóõîòè
²âàí÷åíêî Êàðïî Ê³íäðàòîâè÷, 
47, êîëãîñïí., óêð., 23.06.1932, 
ïîðîê ñåðöÿ
²âàøèíà Êàòåðèíà ²âàí³âíà, 
78, íà óòðèì., óêð., 13.07.1932, 
ïîâ³øåííÿ
²ãíàòåíêî Ìåëàøêà ²âàí³âíà, 
67, îäíîîñ³áí., óêð., 11.06.1932, 
ñòàð³ñòü
²ãíàòåíêî Í³íà Àíòîí³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 01.06.1932, íå 
âêàç.
²ùåíêî Íàñòÿ ªãîð³âíà, 29, 
ñëóæá., óêð., 27.03.1932, íå âêàç.
Êàðàöþïà Àíäð³é íå âêàç., 60, 
íà óòðèì., óêð., 04.06.1932, êàòàð 
øëóíêà
Êàðàöþïà Îëüãà Äàíèë³âíà, 5 
äí., êîëãîñïí., óêð., 14.02.1932, íå 
âêàç.
Êèêòà ²âàí Ïèëèïîâè÷, 87, 
êîëãîñïí., óêð., 05.04.1932, íå 
âêàç.

Êîë³ñíèê Ôåä³ð Îëåêñàíäðîâè÷, 
39, êîëãîñïí., óêð., 31.08.1932, 
òèô
Êðèçêà Ãàííà Àíäð³¿âíà, 20 äí., 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 15.09.1932, 
òèô
Êðèçüêà Ìàð³ÿ Îâðàì³âíà, 28, 
îäíîîñ³áí., óêð., 03.09.1932, òèô
Êðèçüêèé Ñàì³éëî Îìåëÿíîâè÷, 
82, íà óòðèì., óêð., 07.01.1932, íå 
âêàç.
Êóçüìåíêî Ìàð³ÿ Ïåòð³âíà, 4 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 26.09.1932, òèô
Ëîãâèí ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 42, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 25.05.1932, íå 
âêàç.
Ëîãâèí Ìàð³ÿ Êóçüì³âíà, 4, 
êîëãîñïí., óêð., 20.04.1932, êðóï
Ëîãâèí Ñòåïàí Ñåðã³éîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 12.09.1932, íå 
âêàç.
Ëîãâèí Ôåä³ð Òðîõèìîâè÷, 55, 
îäíîîñ³áí., óêð., 25.08.1932, òèô
Ìàíòàëåð(?) Îìåëüêî íå âêàç., 
75, îäíîîñ³áí., óêð., 09.04.1932, 
íå âêàç.
Íàïðÿãëî Ìàð³ÿ Äåíèñ³âíà, 1 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 11.10.1932, íå 
âêàç.
Íàïðÿãëî Îìåëüêî 
Ìàêñèìîâè÷, 34, êîëãîñïí., óêð., 
03.01.1932, íå âêàç.
Íåñòåðåíêî Êàòðÿ Ôåäîð³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 27.02.1932, íå 
âêàç.
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Îëåêñåíêî Âàñèëü Ôåäîðîâè÷, 
9 ì., êîëãîñïí., óêð., 02.08.1932, 
íå âêàç.
Îëåêñåíêî Îðèøêà Ðîìàí³âíà, 
22, êîëãîñïí., óêð., 01.09.1932, 
òèô
Ïèðèâàðþõà Êîíîí Ôîìè÷, 87, 
êîëãîñïí., óêð., 01.06.1932, íå 
âêàç.
Ïèð³ã Ïàðàñêà Âîëîäèìèð³âíà, 
93, íà óòðèì., óêð., 31.05.1932, íå 
âêàç.
Ï³äñàä³é Îëåêñàíäðà 
Ìèõàéë³âíà, 38, îäíîîñ³áí., óêð., 
11.11.1932, íå âêàç.
Ï³äñàäíèé Ìèêîëà Ãàâðèëîâè÷, 
11 ì., íå âêàç., íå âêàç., 
05.03.1932, íå âêàç.
Ïîìîçàí Ôåä³ð Ôåäîðîâè÷, 
1 ì., êîëãîñïí., óêð., 23.04.1932, 
íå âêàç.

Ïðèéìåíêî Ëþáîâ Ñåðã³¿âíà, 
3 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 17.01.1932, 
íå âêàç.
Ðåâêà Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, 16, 
îäíîîñ³áí., óêð., 28.04.1932, 
çàõâîðþâàííÿ êèøå÷íèêà
Ðåø³òüêî Îëåíà Ïèëèï³âíà, 
64, ñëóæá., óêð., 07.07.1932, íå 
âêàç.
Ðîâíà Êàòðÿ Ïåòð³âíà, 2 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 07.07.1932, íå 
âêàç.
Ðîâíèé Âåíåäèêò ²âàíîâè÷, 85, 
íà óòðèì., óêð., 11.11.1932, íå 
âêàç.
Ñàºíêî Ãðèöüêî ²âàíîâè÷, 8, 
îäíîîñ³áí., óêð., 26.02.1932, íå 
âêàç.
Ñàëòàí ²âàí Ìèêèòîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 01.05.1932, íå 
âêàç.

Ñêðèáêà Ìàð³ÿ Ìàêñèì³âíà, 
6, êîëãîñïí., óêð., 11.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñêðèáêî Íàñòÿ Ìàêñèì³âíà, 
5 ì., êîëãîñïí., óêð., 13.03.1932, 
íå âêàç.
×åðêàñîâà Ìàð³ÿ Äìèòð³âíà, 
60, îäíîîñ³áí., óêð., 14.06.1932, 
ñòàð³ñòü
Øåáåäà Ñèëà Ñòåïàíîâè÷, 
37, êîëãîñïí., óêð., 29.03.1932, 
òóáåðêóëüîç
ßêîâåíêî Ãàííà Ïàíàñ³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 31.10.1932, íå 
âêàç.

Ïîï³âñüêà ñ³ëüðàäà

Áàá÷åíêî Ìèêîëà Ïàâëîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 25.04.1933, 
äèñïåïñ³ÿ
Áîéêî Ïàíòåë³é Ñàì³éëîâè÷, 
70, îäíîîñ³áí., óêð., 25.04.1933, 
êàõåêñ³ÿ
Áîð³äüêî Ìàð³ÿ Ïàâë³âíà, 48, 
îäíîîñ³áí., óêð., 08.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âàêóëåíêî Ôåäîðà 
Âåíåäèêò³âíà, 60, êîëãîñïí., óêð., 
24.04.1933, çàïàëåííÿ íèðîê
Âàíÿðõà Ìèðîí Çàõàðîâè÷, 
87, êîëãîñïí., óêð., 28.02.1932, 
çàõâîðþâàííÿ íèðîê
Ãðèöàé Ìîòðÿ Ñâèðèä³âíà, 
47, êîëãîñïí., óêð., 31.03.1933, 
çàïàëåííÿ ìîçê³â
Äçþáà Ìàð³ÿ Çàõàð³âíà, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 01.04.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Äçþáà Ìèêîëà Çàõàðîâè÷, 
9, êîëãîñïí., óêð., 01.04.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Æóðàâåëü Âàñèëü Ôåäîðîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 21.04.1933, 
êàõåêñ³ÿ
Çàºöü ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 9 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 25.04.1933, 
ñîñïåõðà(?)
Çèçà Íàä³ÿ Ôåäîð³âíà, 15, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 06.06.1932, 
åï³ëåïñ³ÿ
Çóá Âàñèëü Ðîìàíîâè÷, 2 ì., íå 
âêàç., óêð., 11.07.1932, çàïàëåííÿ 
ì³çê³â
Êèðè÷åíêî Ìàð³ÿ Ñåðã³¿âíà, 
3, êîëãîñïí., óêð., 20.04.1933, 
âèðàçêîâèé êîë³ò

Êèðè÷óê Ãàëèíà Ñåðã³¿âíà, 
6, êîëãîñïí., óêð., 11.04.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Êóðóñü Ñòåïàí Ëåâêîâè÷, 2 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 30.06.1932, 
âèñíàæåííÿ
Ë³ñíè÷åíêî Ãàííà Îëåêñ³¿âíà, 3 
òèæ., êîëãîñïí., óêð., 13.01.1932, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Ëîãâèíåíêî Âàñèëü Àíäð³éîâè÷, 
95, êîëãîñïí., óêð., 01.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Ìóñü(?) Ãðèöüêî íå âêàç., 
17, êîëãîñïí., óêð., 15.07.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Í³ì÷åíêî Ë³ä³ÿ Ãðèãîð³âíà, 10 ì., 
êîëãîñïí., íå âêàç., 31.05.1932, 
çàõâîðþâàííÿ êèøå÷íèêà
Í³ì÷åíêî Íàñòÿ Ãíàò³âíà, 13, 
êîëãîñïí., óêð., 04.03.1932, 
òóáåðêóëüîç, çàïàëåííÿ ì³çê³â
Îìåëü÷åíêî Âàñèëü ²âàíîâè÷, 
1 äí., êîëãîñïí., óêð., 24.07.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Îìåëü÷åíêî Âàñèëü 
Àôàíàñ³éîâè÷, 3, êîëãîñïí., óêð., 
05.04.1933, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ïàí÷åíêî ²âàí Ñàâè÷, 6, 
êîëãîñïí., óêð., 22.04.1933, 
êàõåêñ³ÿ
Ïåðåéìàê Ìàðôà Ïåòð³âíà, 72, 
êîëãîñïí., óêð., 14.07.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ïèëèïåíêî Ãîðïèíà Ëîãâèí³âíà, 
27, îäíîîñ³áí., óêð., 16.05.1932, 
÷åðåâíèé òèô, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïèëèïåíêî Ïèëèï Êèðèëîâè÷, 
75, êîëãîñïí., óêð., 07.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Ïèëèïåíêî Ñòåïàí Êèðèëîâè÷, 
77, êîëãîñïí., óêð., 24.07.1932, 
ñòàð³ñòü
Ïèð³ã Àíäð³é Äàíèëîâè÷, 17, 
êîëãîñïí., óêð., 28.04.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ïðèõ³äüêî Îäàðêà Ñåìåí³âíà, 
66, êîëãîñïí., óêð., 14.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ð³çóí Ãàííà Àíäð³³âíà, 45, 
îäíîîñ³áí., óêð., 04.04.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ðóëà Ïåòðî Ïàâëîâè÷, êîëãîñïí., 
óêð., 18.07.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Ñàâ÷åíêî Ìîêðèíà Ñàì³éë³âíà, 
30, îäíîîñ³áí., óêð., 27.04.1933, 
ì³îêàðäèò
Ñàìîéëåíêî Âîëîäèìèð 
Îìåëÿíîâè÷, 8 äí., êîëãîñïí., 
óêð., 28.04.1932, êàõåêñ³ÿ
Ñâèñòóí Îëüãà ²âàí³âíà, 
êîëãîñïí., óêð., 14.02.1932, 
õâîðîáà êèøå÷íèêà
Ñåìåíêî Àíäð³é ²âàíîâè÷, 71, 
îäíîîñ³áí., óêð., 28.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñåìèâîë Ìèêîëà Ìèõàéëîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 27.04.1933, íå 
âêàç.
Ñ³âåð Ìàð³ÿ Ãàâðèë³âíà, 8, 
êîëãîñïí., óêð., 14.04.1933, 
êàõåêñ³ÿ
Ñ³âåð Ïåòðî Îëåêñ³éîâè÷, 
39, êîëãîñïí., óêð., 21.04.1933, 
êàõåêñ³ÿ
Ñåìèâîë Ãàïêà Ôåäîð³âíà, 
17, êîëãîñïí., óêð., 04.07.1932, 
òóáåðêóëüîç, çàïàëåííÿ íèðîê
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Ñåìèâîë ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 
6, êîëãîñïí., óêð., 22.04.1933, 
êàõåêñ³ÿ
Ñêðåáåöü Â³êòîð Ãðèãîðîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 28.04.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ñí³ãóð Àíäð³é Õàðèòîíîâè÷, 
25, ñëóæá., óêð., 05.04.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ñòîðîæåíêî Ôåäîñ³ÿ Òèìîô³¿âíà, 
90, íà óòðèì., óêð., 30.03.1932, 
çàïàëåííÿ ñåðöåâîãî ì'ÿçó

Ñòðóñü Ñåðã³é Ôåäîðîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 05.04.1933, 
êîìïîñòîç
Òêàëÿ Âàðâàðà ²âàí³âíà, 86, 
îäíîîñ³áí., óêð., 24.06.1932, 
ðîçëàä êèøå÷íèêà
Òêàëÿ Â³êòîð Ìèêîëàéîâè÷, 
6 ì., êîëãîñïí., óêð., 30.04.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Øâàéêîâñüêèé Âàñèëü 
²âàíîâè÷, 2 ì., êîëãîñïí., óêð., 
13.07.1932, ðîæà

Øóëüãà Õàðèòèíà Ìèêîëà¿âíà, 
68, êîëãîñïí., óêð., 19.04.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Øóëüæåíêî ²âàí Ï., 7, êîëãîñïí., 
óêð., 25.04.1933, íå âêàç.
ßðåñüêî Ãðèöüêî ßêîâè÷, 68, 
êîëãîñïí., óêð., 23.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
ßðåñüêî ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 
2 ì., êîëãîñïí., óêð., 15.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Ñàì³éë³âñüêà ñ³ëüðàäà

Áîéêî Îëåêñàíäð 
Íèêèôîðîâè÷, 1 ì., êîëãîñïí., 
óêð., 24.06.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Â³òêîâñüêèé Îëåêñà Ñåðã³éîâè÷, 
7 äí., êîëãîñïí., óêð., 08.03.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âîëüô Àäàì Ïèëèïîâè÷, 27, 
îäíîîñ³áí., í³ì., 09.01.1932, òèô
Îáîðîâñüêèé Îëåêñàíäð 
Îëåêñàíäðîâè÷, 1, êîëãîñïí., 
í³ì., 17.02.1932, ñêàðëàòèíà

Îëåíãåáåðãåð Ïèëèï Àäàìîâè÷, 
79, êîëãîñïí., í³ì., 28.01.1932, 
íåâ³äîìà
Ñàìîéëåíêî Âàëåíòèíà 
Êîñò³âíà, 9 ì., êîëãîñïí., óêð., 
24.03.1932, «ìëàäåí÷åñêîå»
Ñàìîéëåíêî Ãàííà Ìàòâ³¿âíà, 
10 ì., êîëãîñïí., óêð., 29.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñàìîéëåíêî Îëåêñàíäðà 
Ðîä³îí³âíà, 18 äí., íå âêàç., óêð., 
09.01.1932, íåâ³äîìà

Ñàìîéëåíêî Ïèëèï ²âàíîâè÷, 
79, êîëãîñïí., óêð., 20.02.1932, 
ñòàð³ñòü
×îðíà Ç³íà¿äà Ïëàòîí³âíà, 
2 ì., êîëãîñïí., óêð., 14.03.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Òðî¿öüêà ñ³ëüðàäà

Ñºðàÿ Îëåíà ²âàí³âíà, 70, êîë-
ãîñïí., ðîñ., 25.04.1933, íå âêàç.

Ñºðèé ².Ò., 30, êîëãîñïí., ðîñ., 
12.06.1933, íå âêàç.

×åðíåíêî É.Ô., 5, êîëãîñïí., 
ðîñ., 12.07.1933, íå âêàç.

Öàðåêîñòÿíòèí³âñüêà ñ³ëüðàäà
Ãàëþê Ìèêîëà Âàêóìîâè÷, 6, íà 
óòðèì., óêð., 22.12.1931, â³ñïà
Ãëóøêî Ìèõàéëî ²âàíîâè÷, 
24, êîëãîñïí., óêð., 01.01.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Äåìåíò³é Ïåòðî Íèêèôîðîâè÷, 
4, êîëãîñïí., óêð., 01.02.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Äîâãàíü Ìîòðîíà ²âàí³âíà, 
82, íà óòðèì., óêð., 28.01.1932, 
ñòàðå÷å âèñíàæåííÿ
Çóáêî Òàìàðà Îëåêñàíäð³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 23.01.1932, 
âèñíàæåííÿ

Íèêîíåíêî Ñòåïàí Ãðèãîðîâè÷, 
2 äí., êîëãîñïí., óêð., 01.02.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Îëåùåíêî Ìèõàéëî Òèòîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 29.12.1931, 
ãîñòðèé ðîçëàä êèøå÷íèêà
Ïàâëåíêî Êàðïî Äåíèñîâè÷, 
70, íà óòðèì., óêð., 26.01.1932, íå 
âêàç.
Ïàâëåíêî Ëóê³ÿ Ñòåïàí³âíà, 
60, íà óòðèì., óêð., 20.01.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïàøêî Ãðèöüêî Õàðèòîíîâè÷, íå 
âêàç., îäíîîñ³áí., óêð., 13.04.1932, 
â³ñïà

Ðÿáîâîë Àíòîí Ëåâêîâè÷, 
74, íà óòðèì., óêð., 04.02.1932, 
çàõâîðþâàííÿ ñåðöÿ ³ ëåãåí³â
Ôåäîðåíêî Àãàô³ÿ Ïàâë³âíà, 
17, íà óòðèì., óêð., 19.01.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Õàëåöüêà Íàòàëêà Àíòîí³âíà, 
60, íà óòðèì., óêð., 28.01.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Õàðà Ìèõàéëî Âàñèëüîâè÷, 
1, ñëóæá., óêð., 04.01.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Õîìåíêî Ìàð³ÿ Íèêèôîð³âíà, 
19, êîëãîñïí., óêð., 17.01.1932, 
ïîðîê ñåðöÿ

Êèçèÿðñüêà ñ³ëüðàäà

Àáäóë Ìåäèí íå âêàç., 2, êóñòàð, 
òàòàð., 08.08.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Àáåäåíêî Íàòàë³ÿ Ïåòð³âíà, 37, 
äîìîãîñï., íå âêàç., 02.03.1933, 
òóáåðêóëüîç
Àáì³ºâ Àáäóðìàí íå âêàç., 63, 
íà óòðèì., òàòàð., 17.03.1932, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Àâäººíêî Îëåíà Ãðèãîð³âíà, 3 ì., 
ðîá³òí., íå âêàç., 09.03.1933, ïðîíîñ

Àëºéíèêîâ Ãåííàä³é ªâãåí³éîâè÷, 
5, ðîá³òí., óêð., 12.11.1932, ãîñòðå 
çàïàëåííÿ òîâñòî¿ êèøêè
Àëºéíèêîâà Ìàðôà Ïåòð³âíà, 46, 
íà óòðèì., ðîñ., 09.04.1933, íå âêàç.
Àíäðåºâ Âàñèëü Ôåäîðîâè÷, 8, 
íà óòðèì., íå âêàç., 15.03.1933, 
òóáåðêóëüîç
Àíäðåºâ Ôåä³ð ßêîâè÷, 54, 
ðîá³òí., óêð., 03.03.1932, ãàíãðåíà 
ëåãåí³â

Àíäðîñîâà Ìàð³ÿ Ôåäîð³âíà, 
16, íå âêàç., íå âêàç., 15.01.1932, 
íå âêàç.
Àíîòêèí ßê³â Àðõèïîâè÷, 60, 
ðîá³òí., ðîñ., 28.12.1932, ïàðàë³÷
Àíòèïîâà Ìàð³ÿ Ôåäîð³âíà, 4 ì., 
íà óòðèì., íå âêàç., 17.06.1933, 
ðîçëàä êèøîê
Àðãèíñüêèé Êàäèø Àìåòîâè÷, 
18, ðîá³òí., òàòàð., 22.02.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
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Àðñåíåíêî ²âàí Ãåîðã³éîâè÷, 77, 
ñëóæá., óêð., 13.06.1933, ñòàð³ñòü
Àðñåíåíêî Ìàð³ÿ Àôàíàñ³¿âíà, 
5, íå âêàç., óêð., 11.01.1932, 
çàïàëåííÿ
Àðòþøêîâà ªâôðîñèí³ÿ 
²âàí³âíà, 82, íà óòðèì., ðîñ., 
29.11.1932, ñòàð³ñòü
Àôàíàñüºâ Ìàòâ³é Ñåìåíîâè÷, 
75, íà óòðèì., óêð., 07.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Áàáàê³í Àíàòîë³é Àíäð³éîâè÷, 
9 ì., íà óòðèì., óêð., 24.03.1932, 
ãîñòðèé êàòàð êèøå÷íèêà
Áàá³ºâ ªãîð Õðèñòîôîðîâè÷, 
68, íå âêàç., â³ðì., 05.01.1932, 
òóáåðêóëüîç
Áàáè÷åíêî Êàòåðèíà ²âàí³âíà, 
67, äîìîãîñï., ðîñ., 26.11.1932, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Áàçèëåé Ïåëàãåÿ Äìèòð³âíà, 
86, íà óòðèì., óêð., 01.11.1932, 
ñòàð³ñòü
Áàðàáàí ²âàí Ôåäîðîâè÷, 
6, ðîá³òí., óêð., 26.09.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Áàðàáàíîâà Ëþáîâ ²âàí³âíà, 
4, íå âêàç., óêð., 19.01.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Áàðàíîâ Ìàðê Ôåäîðîâè÷, 
61, íà óòðèì., ðîñ., 20.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Áàðêîâà Óëÿíà Àðñåíò³¿âíà, 65, 
íà óòðèì., óêð., 24.05.1933, íå 
âêàç.
Áàòèã³í Òåðåíò³é Ìèðîíîâè÷, 45, 
ðîá³òí., óêð., 19.03.1933, ñåðöåâà 
ñëàáê³ñòü
Áàóåð Êóçüìà Òèìîô³éîâè÷, 48, 
ðîá³òí., óêð., 29.07.1932, êèøêîâà 
êðîâîòå÷à
Áàóåð Ëåîíò³é Òèìîô³éîâè÷, 
65, ðîá³òí., íå âêàç., 26.03.1933, 
òóáåðêóëüîç
Áåçñîíîâ Ãðèãîð³é Äìèòðîâè÷, 
28, ðîá³òí., óêð., 09.04.1933, 
òóáåðêóëüîç
Á³ëàí Ê³íäðàò Ìèêîëàéîâè÷, 73, 
ïåíñ., óêð., 20.10.1932, ìåí³íã³ò
Á³ëåâåöü Â³êòîð Ïåòðîâè÷, 1, 
ðîá³òí., óêð., 05.08.1932, ãîñòðèé 
øëóíêîâî-êèøêîâèé ðîçëàä
Á³ëÿâöåâà Ãàííà Ìèí³âíà, 72, íå 
âêàç., óêð., 01.01.1932, íå âêàç.
Áåñîíîâ ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 
7 ì., ðîá³òí., óêð., 03.10.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áîãàòèðüîâà Îëåíà ²âàí³âíà, 
1 ì., ðîá³òí., óêð., 06.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áîãàòèðüîâ Âîëîäèìèð 
Ëàð³îíîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
05.07.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Áîãäàíîâ Àíäð³é Îíèñèìîâè÷, 
38, ðîá³òí., óêð., 11.07.1932, 
ñèëüí³ òðàâìè â³ä ìàøèíè
Áîãäàíîâ Âàëåíòèí ²âàíîâè÷, 
5, íà óòðèì., ðîñ., 13.06.1933, 
çàâîðîò êèøîê
Áîãîäóùåíêî Ïàâëî 
Âàñèëüîâè÷, 28, ðîá³òí., óêð., 
08.09.1932, òèô
Áîéêî Àíòîí Äìèòðîâè÷, 84, íà 
óòðèì., óêð., 12.01.1933, ñòàð³ñòü
Áîéêî Âîëîäèìèð Ôåäîðîâè÷, 
7 äí., â³éñüêîâîñëóæá., óêð., 
04.05.1932, çàïàëåííÿ ì³çê³â
Áîëüøàêîâà Îëåíà Âàñèë³âíà, 
53, äîìîãîñï., óêð., 31.03.1933, íå 
âêàç.
Áîðçóíîâ Îëåêñ³é Ñòåïàíîâè÷, 
78, ðîá³òí., óêð., 31.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Áîðèñåíêî ²âàí Àðñåíò³éîâè÷, 
45, îäíîîñ³áí., íå âêàç., 
18.03.1933, ðàïòîâà ñìåðòü
Áîðèñåíêî ²âàí Âàñèëüîâè÷, 55, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 06.03.1933, 
ìåí³íã³ò
Áîðèñåíêî Ìèõàéëî 
Âàñèëüîâè÷, 9 ì., ðîá³òí., óêð., 
11.07.1932, ãîñòðå ïîäðàçíåííÿ 
êèøîê
Áî÷óðèí Êîñòÿíòèí Êóçüìè÷, 
30, ðîá³òí., óêð., 26.08.1932, 
çàïàëåííÿ êèøêîâèêà
Áðîä Ñåðã³é Àíäð³éîâè÷, 56, 
êîëãîñïí., óêð., 21.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áðóíåð Îëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷, 
69, íå âêàç., óêð., 13.04.1932, 
àñòìà áðîíõ³àëüíà
Áóä Àíàñòàñ³ÿ ²âàí³âíà, 8 ì., 
íà óòðèì., óêð., 01.11.1932, 
äèñïåïñ³ÿ
Áóéíèé Ìèêèòà Äåì’ÿíîâè÷, 40, 
îäíîîñ³áí., óêð., 15.06.1933, êàòàð 
êèøîê
Áè÷êîâ Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷, 
2, íà óòðèì., óêð., 16.09.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Á’ÿòåëü Àâðàì Ôåäîðîâè÷, 
40, ðîá³òí., óêð., 13.06.1933, 
òóáåðêóëüîç
Âàéíîâñüêà ªëèçàâåòà 
Àäàì³âíà, 67, îäíîîñ³áí., óêð., 
15.06.1933, ðîçëàä êèøîê
Âàêóëåíêî Àíàòîë³é 
Ãðèãîðîâè÷, 1, íà óòðèì., íå 
âêàç., 14.10.1933, ìàëÿð³ÿ
Âàêóëåíêî Àííà Ïðîêîï³âíà, 
67, íà óòðèì., óêð., 15.10.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Âàêóëåíêî ªâäîê³ÿ Îñèï³âíà, 
67, íà óòðèì., óêð., 24.06.1933, 
ñòàð³ñòü

Âàêóëåíêî Ë³ä³ÿ Ïåòð³âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 24.07.1933, 
ãîñòðèé ðîçëàä êèøîê
Âàêóëåíêî Ëþáîâ Âàñèë³âíà, 
10 ì., íà óòðèì., íå âêàç., 
20.07.1933, ðîçëàä êèøîê
Âàñþòèíñüêà Îëåíà Ïåòð³âíà, 
45, äîìîãîñï., ðîñ., 15.11.1933, 
âèñíàæåííÿ
Âåíäåëºâà Ìîòðîíà Ïåòð³âíà, 
43, äîìîãîñï., ðîñ., 29.11.1933, 
òóáåðêóëüîç
Âåðíèãîðà Âàëåíòèí 
Ãðèãîðîâè÷, 5, íà óòðèì., óêð., 
27.11.1932, òèô
Âºòðîâà Êàòåðèíà Ìèõàéë³âíà, 
38, ðîá³òí., ðîñ., 20.04.1933, íå âêàç.
Âèñî÷³í ²âàí Ìàêñèìîâè÷, 40, 
ðîá³òí., óêð., 20.05.1933, íå âêàç.
Âëàäèìèðîâ Êóçüìà 
Äìèòðîâè÷, 23, ïåíñ., óêð., 
17.01.1932, ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Âíóêîâ Ïèëèï Ìèõàéëîâè÷, 
89, íà óòðèì., óêð., 07.09.1933, 
ñòàð³ñòü
Âîëîäüêèíà ªâôèì³ÿ 
Ïðîêîï³âíà, íå âêàç., íà óòðèì., 
íå âêàç., 21.03.1933, ñòàð³ñòü
Âîðîíêèí Îëåêñàíäð 
Îëåêñàíäðîâè÷, 14, ðîá³òí., óêð., 
09.02.1933, ïîðàíåííÿ ãîëîâè
Âîðîíêèíà Ìàéÿ Ãóð³¿âíà, 5 
òèæ., ñëóæá., íå âêàç., 24.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âîðîíîâà Ëþäìèëà Ïåòð³âíà, 
3 ì., íà óòðèì., óêð., 29.09.1932, 
åêëàìïñ³ÿ
Â'þíèí Ïàâëî Ãðèãîðîâè÷, 51, 
ïåíñ., óêð., 22.11.1932, ðàïòîâà 
âíóòð³øíÿ êðîâîòå÷à
Ãàïîíåíêî Àíàòîë³é Ãîðä³éîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 26.07.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ãàïîíåíêî Ñòåïàí ßêîâè÷, 8, 
ðîá³òí., óêð., 27.06.1932, ê³ð
Ãàïîíîâ Âàñèëü ²âàíîâè÷, 48, 
ðîá³òí., óêð., 24.07.1933, ïðîíîñ
Ãàðàí Ïàâëî Ïåòðîâè÷, 22, 
ðîá³òí., óêð., 10.07.1933, íå âêàç.
Ãàðêóí Òåòÿíà Àíäð³¿âíà, 25, 
ðîá³òí., óêð., 20.09.1933, ìàëÿð³ÿ
Ãàðêóøà Âåò÷èñëàâ 
Ìèõàéëîâè÷, 4, ðîá³òí., óêð., 
12.05.1933, ê³ð
Ãàðêóøà Êàòåðèíà ²âàí³âíà, 
12, íà óòðèì., óêð., 04.06.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Ãàðêóøêà Àíàñòàñ³ÿ ²âàí³âíà, 
32, ðîá³òí., óêð., 04.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãàðêóøêà Âàëåíòèíà 
Ìèõàéë³âíà, 6 ì., íà óòðèì., óêð., 
08.01.1932, êîêëþø
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Ãàðêóøêà Âàëåíòèíà 
Ìèõàéë³âíà, 7, íà óòðèì., óêð., 
09.04.1933, ê³ð
Ãàðêóøêà Âîëîäèìèð 
Âàñèëüîâè÷, 12, êîëãîñïí., óêð., 
09.05.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãàðêóøêà Êàòåðèíà ²âàí³âíà, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 07.10.1933, êðóï
Ãàðêóøêà ²ãíàò Ïåòðîâè÷, 
32, ñëóæá., óêð., 04.05.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ãàðêóøêà Ë³ÿ Àíàòîë³¿âíà, 
8 ì., íà óòðèì., óêð., 19.09.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Ãàðêóøêà Îëåíà Ãíàò³âíà, 
4, ðîá³òí., óêð., 02.03.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ãàðêóøêà Ñåðã³é Ïðîô., 50, ðîá³òí., 
óêð., 25.09.1933, òóáåðêóëüîç
Ãàðêóøêà Òèìîô³é ²âàíîâè÷, 
1, íà óòðèì., óêð., 03.10.1932, 
êèøêîâèé ðîçëàä
Ãàðêóøêà Ôåäîðà Éîñèï³âíà, 
82, íà óòðèì., íå âêàç., 22.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Ãàðíóøêà ²âàí Ìèêîëàéîâè÷, 
27, ðîá³òí., íå âêàç., 13.03.1933, 
ïîâ³øåííÿ
Ãåíîâ Àíäð³é Âàñèëüîâè÷, 23, 
ðîá³òí., óêð., 01.08.1932, ñèá³ðñüêà 
âèðàçêà
Ãåíîâ Âàñèëü Ïåòðîâè÷, 65, 
êîëãîñïí., óêð., 06.06.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ãåíîâà Îëüãà Ôåäîð³âíà, 42, íà 
óòðèì., óêð., 18.09.1933, ñòàð³ñòü
Ãåîðã³àä³ Êàðë-Ìàðêñ 
Ìîéñåéîâè÷, 9, ðîá³òí., ðîñ., 
23.08.1933, ãîíåðåÿ íîãè
Ãåðàñèìåíêî Àíàòîë³é ²âàíîâè÷, 
6, íà óòðèì., óêð., 23.12.1932, 
çàâîðîò êèøîê
Ãåðàñèìåíêî Íàòàë³ÿ Ïåòð³âíà, 
84, íà óòðèì., óêð., 03.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Ãèäò Õðèñòèíà ªãîð³âíà, 82, íà 
óòðèì., í³ì., 16.04.1933, ñòàð³ñòü
Ãåîðã³àä³ Ìîéñåé Ãåîðã³éîâè÷, 
48, ðîá³òí., íå âêàç., 14.03.1933, 
ñåðöåâà ñëàáê³ñòü
Ãëàçóíîâà Âàëåíòèíà 
Êîñòÿíòèí³âíà, 2, ðîá³òí., óêð., 
14.06.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãëåê Ëåîí³ä Ìèõàéëîâè÷, 9, íà 
óòðèì., óêð., 03.10.1933, ìàëÿð³ÿ
Ãëåê Ïåëàãåÿ Ïðîêîï³âíà, 
35, ðîá³òí., óêð., 23.06.1933, 
ôëåãìîíà ðóêè
Ãëóõîâ Àíàòîë³é Ïàâëîâè÷, 2, 
ðîá³òí., óêð., 12.11.1932, äèôòåð³ÿ
Ãíàòêî Ñèëüâåñòð Òðîõèìîâè÷, 
62, ðîá³òí., íå âêàç., 11.01.1933, 
íå âêàç.

Ãîí÷àðîâ Ãðèãîð³é Þð³éîâè÷, 
50, ðîá³òí., óêð., 03.03.1933, íå 
âêàç.
Ãîí÷àðîâ Ìèêîëà Ìèõàéëîâè÷, 
23, ðîá³òí., ðîñ., 04.07.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ãîí÷àðîâ ßê³â Ñòåïàíîâè÷, 
85, îäíîîñ³áí., óêð., 07.06.1932, 
ñòàðå÷à íåì³÷
Ãîðàíîâà Ïàðàñêîâ³ÿ 
Îëåêñàíäð³âíà, 3, ðîá³òí., íå 
âêàç., 10.11.1932, êðèâàâèé 
ïðîíîñ
Ãîðáàíü Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 81, íà 
óòðèì., óêð., 07.01.1933, íåðîçá.
Ãîðä³ºíêî Àíòîí Ãåðàñèìîâè÷, 
26, ðîá³òí., íå âêàç., 29.03.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ãîðêóøêî Ëåîí³ä Ìèõàéëîâè÷, 
4, íà óòðèì., óêð., 01.04.1933, 
øëóíêîâå çàõâîðþâàííÿ
Ãîðîõîâà Ëþäìèëà Âàñèë³âíà, 
8 ì., ðîá³òí., óêð., 02.08.1932, 
ãîñòðèé êèøêîâèê
Ãîðþ÷êà Âåíèîíèêò 
Õðèñàíôîâè÷, 4, ðîá³òí., ðîñ., 
06.12.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãîðþ÷êà Ëàðèñà Õðèñàíô³âíà, 
1, ðîá³òí., íå âêàç., 21.11.1933, 
êàøëþê
Ãîðþ÷êî Àíàòîë³é Ìèêèòîâè÷, 
8 ì., ðîá³òí., óêð., 19.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â, ê³ð
Ãðèãîðîâ Àôàíàñ³é ²âàíîâè÷, 50, 
îäíîîñ³áí., óêð., 13.06.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ãðèãîðîâ Ïåòðî Àôàíàñ³éîâè÷, 
3, íà óòðèì., íå âêàç., 15.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãóðåöüêàÿ Îëåíà íå âêàç., 
46, äîìîãîñï., í³ì., 04.05.1933, 
ñèëüíå çàõâîðþâàííÿ 
Ãóðåöüêèé Ãåëüìóò Âàñèëüîâè÷, 
12, ðîá³òí., í³ì., 07.05.1933, íå âêàç.
Äàí÷åíêî Àêñåíò³é ²âàíîâè÷, 63, 
êîëãîñïí., ðîñ., 25.04.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Äàí÷åíêî Àôàíàñ³é Ôåäîðîâè÷, 
20, ðîá³òí., óêð., 25.07.1932, 
òóáåðêóëüîç
Äàí÷åíêî Êóçüìà ²âàíîâè÷, 59, 
ðîá³òí., ðîñ., 23.05.1933, êàòàð 
øëóíêà
Äàí÷åíêî Ñåðã³é Àôàíàñ³éîâè÷, 
1, íà óòðèì., óêð., 19.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äàí÷åíêî Òèõîí ²âàíîâè÷, 75, 
ðîá³òí., ðîñ., 23.04.1933, ñòàð³ñòü
Äåäèíîâ Ëåîíò³é Ïåòðîâè÷, 
52, ïåíñ., óêð., 05.04.1933, ñ³íèò 
ñåðöÿ
Äåéíåêà Ëóêåð³ÿ íå âêàç., 48, 
ðîá³òí., óêð., 22.12.1932, îï³ê

Äåìèäîâà ªâãåí³ÿ Ïðîêîï³âíà, 
77, íà óòðèì., óêð., 23.08.1933, 
ñòàð³ñòü
Äüîìê³í Êàðï Äìèòðîâè÷, 69, 
ðîá³òí., ðîñ., 13.08.1933, ñòàð³ñòü
Äçþáà Ñåìåí Òåðåíò³éîâè÷, 60, 
ðîá³òí., óêð., 03.02.1932, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Äìèòðèºâ Ïèëèï Ãåðàñèìîâè÷, 
67, íà óòðèì., óêð., 23.11.1932, 
ñòàð³ñòü
Äîëèíñüêà Àãàô³ÿ Îâåð'ÿí³âíà, 
42, îäíîîñ³áí., óêð., 04.09.1932, 
ïîðîê ñåðöÿ
Äîðîøåíêî Ìàð³ÿ Ãàâðèë³âíà, 
40, íå âêàç., óêð., 20.10.1933, 
çàðàæåííÿ êðîâ³
Äðåãâàëüä Àíàòîë³é 
Àíäð³éîâè÷, 1, íà óòðèì., íå 
âêàç., 30.08.1933, çàïàëåííÿ 
êèøîê
Äóáðîâñüêèé Àíäð³é ²âàíîâè÷, 
43, êóñòàð, óêð., 10.10.1932, 
òóáåðêóëüîç
Äóäêà Ïàâëî Ðîìàíîâè÷, 4, íà 
óòðèì., óêð., 23.04.1933, ðîçëàä 
êèøîê
Äóäê³í ²âàí Ðîìàíîâè÷, 7, 
íà óòðèì., óêð., 19.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äóòîâ Îëåêñ³é ²âàíîâè÷, 
57, ïåíñ., ðîñ., 02.04.1932, 
òóáåðêóëüîç
ªâòóøåíêî Îëåíà Ãðèãîð³âíà, 
76, íà óòðèì., óêð., 11.11.1932, 
ñòàð³ñòü
ªãîðêèí Îëåêñàíäð Ïåòðîâè÷, 
2, ðîá³òí., óêð., 20.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
ªëåñººâ Ôåä³ð Ãðèãîðîâè÷, 4, 
ðîá³òí., óêð., 11.07.1932, êðèâàâèé 
ïðîíîñ
ªìåëüÿíîâ Âîëîäèìèð 
Àíäð³éîâè÷, 59, íà óòðèì., ðîñ., 
02.04.1933, ñòàð³ñòü
ªïèøèí Ïåòðî ²âàíîâè÷, 71, 
íà óòðèì., íå âêàç., 10.03.1933, 
ñòàð³ñòü
ªðåìåíêî Îëåêñàíäð 
Ôåäîðîâè÷, 20, ðîá³òí., óêð., 
19.05.1933, âèñíàæåííÿ
ªðåìåíêî Îëåêñ³é Îëåêñ³éîâè÷, 
11, êîëãîñïí., ðîñ., 08.05.1933, 
ðîçëàä êèøîê
ªðåìåíêî Àííà Îëåêñ³¿âíà, 
3, êîëãîñïí., ðîñ., 08.05.1933, 
ðîçëàä êèøîê
ªðåìåíêî Àôàíàñ³é ²âàíîâè÷, 
70, íà óòðèì., óêð., 02.02.1933, 
ñòàð³ñòü
ªðåìåíêî ªâäîê³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 
38, äîìîãîñï., óêð., 25.07.1933, 
òóáåðêóëüîç
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ªðåìåíêî Ìàð³ÿ Îëåêñ³¿âíà, 
5, íà óòðèì., óêð., 26.04.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
ªðåìåíêî Ìèõàéëî 
Îëåêñ³éîâè÷, 7, íà óòðèì., óêð., 
22.04.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
ªðåìåíêî Ìèõàéëî Ôåäîðîâè÷, 
5, íà óòðèì., ðîñ., 22.04.1933, 
ñèëüíå çàïàëåííÿ
ªôèìîâà Íàòàë³ÿ Ñåðã³¿âíà, 
2, íà óòðèì., óêð., 22.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Æàäàí Âàëåíòèíà Äåíèñ³âíà, 1, 
ðîá³òí., íå âêàç., 27.05.1933, íå âêàç.
Æàäàí Ìàêñèì Âàñèëüîâè÷, 
74, îäíîîñ³áí., óêð., 19.06.1932, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Æàäàí Ïåòðî Ìàêñèìîâè÷, 
41, îäíîîñ³áí., óêð., 08.04.1933, 
ñåðöåâà ñëàáê³ñòü
Æàäàí Òèìîô³é Âàñèëüîâè÷, 
78, íà óòðèì., óêð., 23.11.1932, 
ñòàð³ñòü
Æàäàí Ôåîäîñ³ÿ ²âàí³âíà, 65, íà 
óòðèì., óêð., 16.04.1933, ñòàð³ñòü
Æåëåçíÿê Àíàñòàñ³ÿ ²âàí³âíà, 
54, íà óòðèì., íå âêàç., 27.03.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Æèãèð ²âàí Äìèòðîâè÷, 
7  äí., ðîá³òí., óêð., 08.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Çàáîâëÿºâ Àðñåí³é Ñåìåíîâè÷, 
49, ðîá³òí., ðîñ., 09.11.1933, ðàê 
øëóíêà
Çàïíåóñ Àíàñòàñ³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 07.06.1932, 
áðîíõ³ò, ñóõîòè
Çàðóáàéëî Ïàðàñêîâ³ÿ ²âàí³âíà, 
86, íà óòðèì., óêð., 26.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Çàõîäÿê³í Ïåòðî Àíäð³éîâè÷, 
6 ì., íà óòðèì., óêð., 24.12.1932, 
çàïàëåííÿ ÷åðåâà
Çâ³ãåíöîâ Ëóêà Ãðèãîðîâè÷, 53, 
ðîá³òí., íå âêàç., 13.03.1933, íå 
âêàç.
Çåêåð'ÿí Ìóñà Âàò., 9 ì., ðîá³òí., 
òàòàð., 20.05.1932, çàïàëåííÿ 
ì³çê³â, ê³ð
Çåìçþë³íà Ïàðàñêîâ³ÿ 
Äåì’ÿí³âíà, 61, íà óòðèì., óêð., 
31.12.1933, ñòàð³ñòü
Çåíåõîâà Â³ðà Âàñèë³âíà, 9 ì., 
íà óòðèì., íå âêàç., 21.04.1933, 
çàïàëåííÿ ìîçêîâèõ îáîëîíîê
Çåïåõîâ Ãðèãîð³é Àíòîíîâè÷, 
74, íà óòðèì., óêð., 09.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Çèìèí Ìèêîëà Áîðèñîâè÷, 65, 
ïåíñ., ðîñ., 01.04.1933, ñåðöåâà 
ñëàáê³ñòü
Çèíîâ Âàñèëü Âàñèëüîâè÷, 26, 
ðîá³òí., óêð., 03.05.1933, íå âêàç.

Ç³í÷åíêî Àíàñòàñ³ÿ ªôèì³âíà, 
20, íå âêàç., óêð., 01.10.1933, 
ðîçëàä êèøîê
Ç³í÷åíêî Àðõèï ßêîâè÷, 68, 
íà óòðèì., íå âêàç., 12.03.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ç³í÷åíêî ªôèì Ñàâåë³éîâè÷, 
57, ðîá³òí., óêð., 02.02.1933, êàòàð 
øëóíêà
Ç³í÷åíêî Ìîòðîíà Âàñèë³âíà, 
54, äîìîãîñï., óêð., 04.05.1932, 
ïîðîê ñåðöÿ
Ç³í÷åíêî Íèêèôîð Ñàâåë³éîâè÷, 
39, ðîá³òí., óêð., 26.07.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ç³í÷åíêî Ïàðàñêåâà íå âêàç., 
80, äîìîãîñï., ðîñ., 23.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Çþç³íà íå âêàç. íå âêàç., íå 
âêàç., ðîá³òí., ðîñ., 07.06.1932, 
ìåðòâîíàðîäæåíà
²âàíîâ Ãåîðã³é Êèðèëîâè÷, 60, ðî-
á³òí., íå âêàç., 31.01.1933, ñòàð³ñòü
²âàíîâà Ìàðôà Ñåðã³¿âíà, 90, 
äîìîãîñï., óêð., 21.09.1932, 
ñòàðå÷à íåì³÷
²âàíîâà-ßãëîâà Òåòÿíà 
Ôåäîð³âíà, 47, ðîá³òí., óêð., 
16.12.1932, ïîðîê ñåðöÿ
²âàíîâè÷åíêî ²âàí Ìàêñèìîâè÷, 
58, íà óòðèì., óêð., 22.12.1932, 
ïîðîê ñåðöÿ
²âàí÷åíêî Âàðâàðà Ìàðòèí³âíà, 
25, äîìîãîñï., óêð., 26.12.1933, 
òóáåðêóëüîç
²âàí÷åíêî Âàñèëü Ëåîíò³¿éîâè÷, 
40, ðîá³òí., íå âêàç., 26.03.1933, 
ôëåãìîíà ïðàâî¿ ñòóïí³
²â³ëüîê Äîìíà Ãðèãîð³âíà, 68, íà 
óòðèì., óêð., 03.06.1932, ïàðàë³÷ 
äèõàëüíîãî öåíòðó
²âëºâà Òåòÿíà Àôàíàñ³¿âíà, 75, 
ðîá³òí., óêð., 16.02.1933, ñòàð³ñòü
²âíèöüêèé Âàñèëü Ìèêèòîâè÷, 
74, ïåíñ., óêð., 18.02.1933, 
ñòàð³ñòü
²â÷èê Àãàô³ÿ Îñòàï³âíà, 75, íà 
óòðèì., óêð., 17.05.1933, ñòàð³ñòü
²â÷èê Ìàð³ÿ Ñòåïàí³âíà, 8, 
íà óòðèì., óêð., 05.12.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
²ãíàòüºâ Ãåîðã³é Äìèòðîâè÷, 
72, ïåíñ., ðîñ., 15.10.1932, 
òóáåðêóëüîç
²ñàêîâà Â³ðà Ñåðã³¿âíà, 33, 
äîìîãîñï., íå âêàç., 07.03.1933, 
íå âêàç.
Êàéäîøåíêî Àííà Ïåòð³âíà, 
42, äîìîãîñï., ðîñ., 01.05.1932, 
òóáåðêóëüîç
Êàëèíêèíà Ë³ä³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 
4, ðîá³òí., ðîñ., 03.06.1933, âáèòî 
ïðè àâàð³¿ ïîòÿãà

Êàëèòèí Ïàâëî Êèðèëîâè÷, 1, 
ðîá³òí., íå âêàç., 31.05.1933, íå 
âêàç.
Êàëü÷åíêî Àíàñòàñ³ÿ 
Ôåäîð³âíà, 32, äîìîãîñï., óêð., 
01.06.1933, íå âêàç.
Êàïëåíêî Ãåîðã³é Ãðèãîðîâè÷, 
18, ðîá³òí., óêð., 16.04.1933, 
òóáåðêóëüîç
Êàïðàëîâ Ëåîíò³é ªôðåìîâè÷, 
62, ðîá³òí., ðîñ., 13.10.1933, 
ñòàð³ñòü
Êàïðàëîâ Ôðîë Ëåîíò³éîâè÷, 
42, ðîá³òí., ðîñ., 06.06.1933, 
òóáåðêóëüîç
Êàïðàíîâ Âàñèëü Õàðèòîíîâè÷, 
60, ïåíñ., óêð., 30.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êàïðàíîâ Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷, 
5, íà óòðèì., óêð., 05.10.1932, 
ìàëÿð³éíå ñõóäíåííÿ
Êàïðàíîâà Àíàñòàñ³ÿ 
Ïðîõîð³âíà, 53, äîìîãîñï., óêð., 
09.11.1932, ïîðîê ñåðöÿ
Êàðêóíîâ Îëåêñàíäð 
Ìèêîëàéîâè÷, 2, ðîá³òí., óêð., 
21.12.1933, ê³ð
Êàðíàóõîâà Õàðèòèíà 
Àíäð³¿âíà, 64, íà óòðèì., ðîñ., 
03.03.1933, ñòàð³ñòü
Êàðïîâ Âîëîäèìèð 
Àíàòîë³éîâè÷, 11 ì., ðîá³òí., óêð., 
17.07.1932, äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Êâà÷ Ìàð³ÿ Ôåäîð³âíà, 80, íà 
óòðèì., óêð., 28.01.1933, ñòàð³ñòü
Êâà÷ Ìèêîëà Ãðèãîðîâè÷, 
2 ì., íà óòðèì., óêð., 25.10.1932, 
åêëàìïñ³ÿ
Êèäàëîâ ²âàí ²âàíîâè÷, 
18, ðîá³òí., óêð., 27.05.1933, 
óøêîäæåííÿ ìîçêó â³ä óäàðó ÷åðåïà 
Êèðèëîâ Âîëîäèìèð 
Ìèêîëàéîâè÷, 8, íà óòðèì., íå 
âêàç., 24.04.1933, íå âêàç.
Ê³ðñàíîâ Ôåä³ð ²âàíîâè÷, 47, 
ðîá³òí., ðîñ., 22.02.1933, ñåðöåâà 
ñëàáê³ñòü
Êëåö Àãàô³ÿ ²âàí³âíà, íå âêàç., 
íà óòðèì., íå âêàç., 25.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êëåö Âàëåíòèíà Ïàâë³âíà, 5, 
ðîá³òí., óêð., 21.08.1933, ðîçëàä 
êèøîê
Êëåö ²âàí Ñàì³éëîâè÷, 50, ðî-
á³òí., óêð., 24.01.1933, ïîðîê ñåðöÿ
Êëåö Ëóêåð³ÿ Ìèõàéë³âíà, 60, íà 
óòðèì., óêð., 04.07.1932, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Êëåö Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 7, íà 
óòðèì., óêð., 28.09.1933, íå âêàç.
Êëåö Òåòÿíà Ïåòð³âíà, 4 ì., 
ðîá³òí., íå âêàç., 25.03.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
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Êëåöü Â³êòîð Çàõàðîâè÷, 22, 
êîëãîñïí., óêð., 13.04.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Êîâàëüîâ Àíàòîë³é Ôåäîðîâè÷, 
3, ðîá³òí., óêð., 19.07.1932, 
øëóíêîâå çàõâîðþâàííÿ
Êîâàëåâ Ñòåïàí Êóçüìè÷, 53, 
ðîá³òí., óêð., 26.11.1932, ðàê 
øëóíêà
Êîâàëåíêî Ìèõàéëî 
Ñòåïàíîâè÷, 69, ðîá³òí., óêð., 
23.02.1933, ñåðöåâà ñëàáê³ñòü
Êîâàëü Ìèêîëà Ôåäîðîâè÷, 1, 
íà óòðèì., ðîñ., 12.04.1933, íå 
âêàç.
Êîâê³í Òèìîô³é Ãàâðèëîâè÷, 
50, íà óòðèì., óêð., 02.01.1933, 
ñòàð³ñòü
Êîâòóí Ñèëüâåñòð Àíóëîâè÷, 44, 
ðîá³òí., óêð., 30.01.1933, íåðîçá.
Êîçàðåíêî Áîðèñ Àíòîíîâè÷, 
15, ðîá³òí., óêð., 22.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîçà÷îâ Àíòîí ²ëë³÷, 55, 
íà óòðèì., ðîñ., 22.09.1933, 
òóáåðêóëüîç
Êîçëîâ Âàñèëü Ñåìåíîâè÷, 
57, ðîá³òí., íå âêàç., 07.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîëáàñîâà Àííà Ìèêîëà¿âíà, 
1 ì., íà óòðèì., óêð., 12.10.1932, 
êàòàðàëüíèé ñòàí ëåãåí³â
Êîëåñíèêîâà Ðà¿ñà Âàñèë³âíà, 
1, íà óòðèì., óêð., 08.01.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîíè÷åíêî Ñòåïàí Éîñèïîâè÷, 
68, êîëãîñïí., óêð., 14.07.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Êîíîïëÿíèé Àôàíàñ³é 
Àíòîíîâè÷, 62, ðîá³òí., óêð., 
25.01.1933, ñåðöåâà ñëàáê³ñòü
Êîíñòàíòèíîâ Ïåòðî 
Ôåäîðîâè÷, 11 äí., íà óòðèì., 
óêð., 03.07.1932, çàïàëåííÿ ì³çê³â
Êîíþõîâà Ìàð³ÿ Ñåìåí³âíà, 
75, îäíîîñ³áí., óêð., 26.05.1932, 
ïàðàë³÷
Êîïðàëîâ Âàñèëü Âàñèëüîâè÷, 
10, íà óòðèì., óêð., 05.05.1933, ãðèï
Êîïèëîâ Àðåô³é ªâäîêèìîâè÷, 
80, íà óòðèì., ðîñ., 07.09.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Êîðäóáàí Ìèõàéëî Ãðèãîðîâè÷, 
65, ðîá³òí., íå âêàç., 01.02.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Êîðøèíîâà Íàòàë³ÿ Êàðï³âíà, 
86, íà óòðèì., óêð., 13.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Êîðÿã³íà Îíèñ³ÿ Êàðï³âíà, 79, íå 
âêàç., óêð., 15.04.1933, ñòàð³ñòü
Êîñòºâà Âàëåíòèíà Ñòåïàí³âíà, 
1, íà óòðèì., ðîñ., 10.04.1933, íå 
âêàç.

Êîòîâ ²âàí Ãåîðã³éîâè÷, 7, íà 
óòðèì., íå âêàç., 26.01.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Êîøåëü Âàëåíòèíà Ñòåïàí³âíà, 
3, íà óòðèì., óêð., 13.11.1932, 
ãîñòðèé øëóíêîâî-êèøêîâèé 
ðîçëàä
Êîøåëüíèêîâ Ôåä³ð 
Ãîðä³éîâè÷, 60, íà óòðèì., íå 
âêàç., 16.03.1933, ì³îêàðäèò
Êîøëàêîâà Íàä³ÿ Ìèêèò³âíà, 
6, íà óòðèì., óêð., 17.09.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Êîøíàðüîâ ²âàí Òðîõèìîâè÷, 
33, ðîá³òí., óêð., 04.01.1933, óäàð 
ïàðîâîçîì
Êðàâ÷åíêî ²ðèíà Ôåäîð³âíà, 
83, íà óòðèì., óêð., 09.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Êðàâ÷åíêî Ìèêîëà Àíäð³éîâè÷, 
9 ì., íà óòðèì., íå âêàç., 
26.07.1933, ãîñòðèé øëóíêîâî-
êèøêîâèé êàòàð
Êðàâ÷åíêî Òåòÿíà Àíäð³¿âíà, 
4 ì., íå âêàç., óêð., 19.01.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Êðàñíèêîâ Âîëîäèìèð 
Ñåðã³éîâè÷, 2 ì., íà óòðèì., íå 
âêàç., 31.07.1933, çàïàëåííÿ
Êðàñíèêîâà Ìàð³ÿ Êàëèí³âíà, 
86, íà óòðèì., ðîñ., 10.12.1932, 
ñòàð³ñòü
Êðàñíîêóòñüêà Îëåêñàíäðà 
Ïîðôèð³¿âíà, 89, íà óòðèì., ðîñ., 
15.01.1933, ñòàð³ñòü
Êðåâñóí Îëåêñàíäð Àíòîíîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 05.12.1932, 
øëóíêîâî-êèøêîâå çàõâîðþâàííÿ
Êðèâîâ Îëåêñ³é Àíäð³éîâè÷, 46, 
ðîá³òí., ðîñ., 19.01.1933, ïàðàë³÷
Êðèâîâ Ïàâëî Ãðèãîðîâè÷, 2, íà 
óòðèì., óêð., 01.11.1932, ãîñòðèé 
êîë³ò
Êðèâîâà Àííà Ìèêîëà¿âíà, 
8, îäíîîñ³áí., óêð., 08.11.1932, 
ãîñòðèé øëóíêîâî-êèøêîâèé ðîçëàä
Êðèâîâà ªâãåí³ÿ ²âàí³âíà, 
6, ðîá³òí., óêð., 06.10.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Êðèâîíîñ Ñåðã³é Òðîõèìîâè÷, 
67, íà óòðèì., óêð., 04.07.1932, 
ïîðîê ñåðöÿ
Êðèâîðó÷êî Àíàòîë³é ²âàíîâè÷, 
1, ñëóæá., óêð., 19.10.1932, 
øëóíêîâî-êèøêîâèé ðîçëàä
Êðèâîøåºâ Ïîðôèð³é ²âàíîâè÷, 
47, ðîá³òí., íå âêàç., 03.03.1933, 
ñåðöåâà ñëàáê³ñòü
Êðèâöîâ Áîðèñ Àíòîíîâè÷, 
4, êîëãîñïí., óêð., 15.07.1933, 
ìàëÿð³ÿ
Êðèâîâ Ìèêîëà Àíäð³éîâè÷, 42, 
ðîá³òí., óêð., 08.04.1932, íå âêàç.

Êðîêîâåöüêà Í³íà ²âàí³âíà, 3 ì., 
íà óòðèì., óêð., 12.11.1933, íå 
âêàç.
Êðóòü Àííà Âàñèë³âíà, 85, íà 
óòðèì., óêð., 24.12.1933, ñòàð³ñòü
Êðèëîâà Àííà Îíèñèì³âíà, 
50, íà óòðèì., óêð., 25.01.1933, 
êðîâîòå÷à
Êóêèí Ãðèãîð³é Ôåäîðîâè÷, 
3 äí., ðîá³òí., óêð., 26.02.1933, 
íåðîçá.
Êóêèí Ìàòâ³é Ôåäîðîâè÷, 3 äí., 
ðîá³òí., óêð., 26.02.1933, íå âêàç.
Êóëàíîâ Îëåêñàíäð 
Ç³íîâ³éîâè÷, 70, ïåíñ., ðîñ., 
02.04.1932, ñëàáê³ñòü ñåðöåâî¿ 
ä³ÿëüíîñò³
Êóëèêîâ Âîëîäèìèð 
Àôðèêàíîâè÷, 73, ïåíñ., óêð., 
06.03.1933, ñòàð³ñòü
Êóëèøîâà ªâäîê³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 
70, ïåíñ., óêð., 24.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Êóðàïèí Ôåä³ð ªâôèìîâè÷, 
65, ðîá³òí., íå âêàç., 09.01.1933, 
ñòàð³ñòü
Êóòîâà Ìàð³ÿ íå âêàç., 75, 
áåçïðèòóëüí., óêð., 23.08.1933, 
ðîçëàä êèøîê
Êóøíàðåâè÷ Ëåîí³ä Éîñèôîâè÷, 
5 ì., íà óòðèì., íå âêàç., 
11.05.1933, î÷í³ çóáè
Ëàãîäà Àðòåì Íèêèôîðîâè÷, 
73, ðîá³òí., íå âêàç., 13.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëàãîäà Ë³ä³ÿ Ïàíòåëåéìîí³âíà, 
2, íà óòðèì., óêð., 21.04.1933, 
ãîñòðå øëóíêîâî-êèøêîâå 
çàïàëåííÿ
Ëàãîäà Ïàíòåë³é ßêèìîâè÷, 62, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 20.03.1933, 
áðîíõ³àëüíà àñòìà
Ëàçàðåíêî ªâäîê³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 
65, íà óòðèì., óêð., 05.05.1932, 
ñòàð³ñòü
Ëàïøèí Ìèêèòà Äìèòðîâè÷, 
47, ðîá³òí., ðîñ., 08.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ëàòèïîâ Ìèêîëà Ñåìåíîâè÷, 70, 
îäíîîñ³áí., óêð., 25.06.1933, êàòàð 
êèøîê
Ëåáåäê³í Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷, 
22, ðîá³òí., ðîñ., 01.11.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ëåâèöüêà Â³ðà Ñòåïàí³âíà, 6, 
íà óòðèì., óêð., 07.04.1933, ÿê³ñòü 
êîðìó
Ëåâèöüêèé Àíäð³é 
Ñïèðèäîíîâè÷, 10, íà óòðèì., 
óêð., 15.05.1933, âèñíàæåííÿ
Ëåâèöüêèé Ñïèðèäîí 
Âàñèëüîâè÷, 46, ðîá³òí., íå âêàç., 
13.03.1933, íå âêàç.
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Ëåâ÷åíêî ²âàí Ïàâëîâè÷, 62, 
ðîá³òí., óêð., 28.02.1933, ñòàð³ñòü
Ëåãàâêà ªôèì Ìèòðîôàíîâè÷, 
8, îäíîîñ³áí., óêð., 28.05.1933, 
ðîçëàä êèøîê
Ëåãàâêà Ôåä³ð ßêîâè÷, 77, íà 
óòðèì., óêð., 07.12.1932, ñòàð³ñòü
Ëåãàâêà Õàðëàìï³é ªôèìîâè÷, 
78, íà óòðèì., óêð., 07.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Ëåíüêîâà Ìàðôà Ìèêèò³âíà, 90, 
íà óòðèì., óêð., 19.02.1933, ñòàð³ñòü
Ëåïåõîâà Ðà¿ñà ²âàí³âíà, 4, 
íà óòðèì., óêð., 26.05.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ëåõòåð Â³êòîð Ñòåïàíîâè÷, 4, 
ðîá³òí., óêð., 27.01.1933, ãðèï
Ëèñåíêî Áîðèñ Îëåêñàíäðîâè÷, 
1, íà óòðèì., óêð., 12.04.1932, 
êîêëþø, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëèñåíêî ªâäîê³ÿ Ìèêèò³âíà, 
76, íà óòðèì., óêð., 29.03.1932, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ëèñåíêî ßê³â Ìàêñèìîâè÷, 75, 
ðîá³òí., óêð., 10.04.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ëèñüêî Ñòåïàíèäà 
Íèêèôîð³âíà, 50, íà óòðèì., óêð., 
28.03.1932, ïîðîê ñåðöÿ
Ëèòâèíîâ Ìèòðîôàí 
Ñèäîðîâè÷, 53, ðîá³òí., ðîñ., 
22.04.1933, âèñíàæåííÿ
Ëîãâèíà Îëåíà Ïåòð³âíà, 1, íà 
óòðèì., óêð., 26.10.1932, êàòàð 
êèøîê
Ëîãâèíîâà Ðà¿ñà Ïåòð³âíà, 
5, íà óòðèì., óêð., 27.11.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ëîã³íîâà Ë³ä³ÿ Ìèõàéë³âíà, 
32, íå âêàç., óêð., 21.01.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ëîçà Âàñèëü Äìèòðîâè÷, 86, íà 
óòðèì., ðîñ., 14.04.1933, ñòàð³ñòü
Ëîìîíîñ Ìèêîëà Àíòîíîâè÷, 
2 ì., íà óòðèì., óêð., 14.09.1932, 
íå âêàç.
Ëóæåöüêà Íåîí³ëà 
Îëåêñàíäð³âíà, 2 òèæ., íà óòðèì., 
íå âêàç., 25.11.1932, ãîñòðå 
çàïàëåííÿ êèøîê
Ëóê’ÿí÷åíêî Ìèêîëà 
Êàë³ñòðàòîâè÷, 68, íà óòðèì., 
óêð., 02.06.1932, îñëàáëåííÿ 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ëóêàøèê ²âàí ²âàíîâè÷, 53, 
ðîá³òí., á³ëîð., 25.03.1933, 
ñåðöåâà ñëàáê³ñòü
Ëóöåíêî Ãîðïèíà ²âàí³âíà, 60, 
ðîá³òí., óêð., 03.02.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ëóöåíêî Äìèòðî Ìåôîä³éîâè÷, 
50, ðîá³òí., óêð., 11.04.1933, 
òóáåðêóëüîç

Ëèñåíêî Àãðèïèíà ²âàí³âíà, 75, 
íà óòðèì., íå âêàç., 11.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëèñåíêî Îëåíà Ñèë³âíà, 48, 
íà óòðèì., óêð., 30.12.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ëèñåíêî Íàòàë³ÿ Ãðèãîð³âíà, 37, 
äîìîãîñï., óêð., 16.02.1933, íå âêàç.
Ëèñêî Þð³é Îëåêñàíäðîâè÷, 9, 
íà óòðèì., íå âêàç., 18.07.1933, 
åêëàìïñ³ÿ
Ëèñüêîâà Àíàñòàñ³ÿ 
Ìàêñèì³âíà, 38, íà óòðèì., íå 
âêàç., 04.01.1933, òóáåðêóëüîç
Ëÿõ Êóçüìà Îìåëÿíîâè÷, 
30, ðîá³òí., óêð., 23.11.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ëÿù ²âàí ²âàíîâè÷, 26, ðîá³òí., 
óêð., 26.04.1932, çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ìàçèí Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷, 4, 
ðîá³òí., ðîñ., 30.10.1933, êîë³ò
Ìàçèí ªãîð ²âàíîâè÷, 62, ïåíñ., 
óêð., 03.03.1933, ñòàð³ñòü
Ìàçóðêåâè÷ Îëåêñàíäð 
²âàíîâè÷, 8, íà óòðèì., óêð., 
07.04.1933, íåïîâàæíà ïðè÷èíà
Ìàçóðêåâè÷ ²âàí Íèêîäèìîâè÷, 
53, ðîá³òí., óêð., 07.10.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Ìàçóðîâ Þð³é Ãðèãîðîâè÷, 
2 ì., ðîá³òí., íå âêàç., 25.10.1933, 
ãîñòðèé êàòàð êèøîê
Ìàêàðåâè÷ Éîñèô Êàðïîâè÷, 68, 
ðîá³òí., ðîñ., 23.06.1933, ãàíãðåíà 
ðóêè
Ìàêàðîâà Òåòÿíà ²âàí³âíà, 
3, êóñòàð, óêð., 28.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìàêàðþòèíà Äàð’ÿ Àâðàì³âíà, 75, 
íå âêàç., óêð., 14.04.1933, ñòàð³ñòü
Ìàëà Êàòåðèíà Òðîõèì³âíà, 57, 
íà óòðèì., íå âêàç., 29.03.1933, 
êàðáóíêóë
Ìàëüöåâà Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 1, 
íà óòðèì., íå âêàç., 20.07.1933, 
ðîçëàä êèøîê
Ìàëþãà Äàð’ÿ Àðõèï³âíà, 78, íà 
óòðèì., óêð., 15.11.1932, ñòàð³ñòü
Ìàëþãà Ñòåïàí Ãàâðèëîâè÷, 
63, íà óòðèì., óêð., 02.07.1932, 
áðîíõ³àëüíà àñòìà
Ìàìîíîâà ªâãåí³ÿ Âàñèë³âíà, 1, 
ðîá³òí., óêð., 05.12.1932, äèòÿ÷èé 
ïðîíîñ
Ìàíåíêî ªâãåí³ÿ Ïðîêîï³âíà, 2, 
ðîá³òí., óêð., 12.08.1932, äèòÿ÷èé 
ïðîíîñ
Ìàíåíêî Êàòåðèíà Ïðîõîð³âíà, 
2 ì., áåçðîá³òí., íå âêàç., 
29.05.1933, íå âêàç.
Ìàíçþêîâ Ãåîðã³é Ãàâðèëîâè÷, 
8, ðîá³òí., óêð., 05.05.1933, ðîçëàä 
êèøîê

Ìàíçþêîâ Ñåðã³é Ãàâðèëîâè÷, 
4, íà óòðèì., óêð., 02.04.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ìàíçþê Ìàð³ÿ íå âêàç., 72, íà 
óòðèì., óêð., 04.08.1932, ñòàðå÷à 
íåì³÷
Ìàíþêîâ ²âàí Åì., 67, ðîá³òí., 
ðîñ., 22.01.1933, ñòàð³ñòü
Ìàðêîâ Ìàòâ³é Ñòåïàíîâè÷, 60, 
íà óòðèì., óêð., 31.12.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ìàðêîâà Âàëåíòèíà ²âàí³âíà, 
9, íà óòðèì., óêð., 09.11.1932, 
ïàðàë³÷ ï³ñëÿ ìåí³íã³òó
Ìàðêîâà Ìàð³ÿ Êîñòÿíòèí³âíà, 
3, íå âêàç., óêð., 04.01.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìàðòèíåíêî Óñòèí³ÿ 
Ê³íäðàò³âíà, 80, íà óòðèì., óêð., 
03.03.1933, ñòàð³ñòü
Ìàðòèíåíêî Ìàðêî 
Äîðîô³éîâè÷, 40, êîëãîñïí., óêð., 
09.02.1933, çàìåðç
Ìàðóøåíêî Ãðèãîð³é 
Ìàëàô³éîâè÷, 48, ðîá³òí., ðîñ., 
07.12.1933, òðàâìà æèâîòà 
Ìàð÷åíêî Âàñèëü Ìèõàéëîâè÷, 
58, ðîá³òí., ðîñ., 08.04.1933, íå âêàç.
Ìàñë³é ²âàí Ôåäîðîâè÷, 
54, ðîá³òí., óêð., 01.05.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ìàñëîâ Âàñèëü ²ãíàòîâè÷, 
32, ðîá³òí., ðîñ., 07.05.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ìàòþõà ¯âãà Ãðèãîð³âíà, 56, 
íà óòðèì., óêð., 31.03.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ìåæìåäè Ñóëòàí Øèèêçàò., 
30, íà óòðèì., òàòàð., 02.05.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ìåëàø Àíòîí Ôîìè÷, 54, ðîá³òí., 
íå âêàç., 26.01.1933, õðîí³÷íèé 
êàòàð êèøîê
Ìåëàø ²ãíàò Ôîìè÷, 62, îäíî-
îñ³áí., óêð., 07.02.1933, ïîðîê ñåðöÿ
Ìåëüíèêîâ Âàëåíòèí 
Ìèõàéëîâè÷, 24 äí., ðîá³òí., óêð., 
07.02.1933, êàòàð êèøîê
Ìåëüíèêîâ Ìèõàéëî 
Îëåêñàíäðîâè÷, 13, ñëóæá., ðîñ., 
22.09.1932, äèçåíòåð³ÿ
Ìåëüíèêîâ Íèêèôîð 
ªâñòàô³éîâè÷, 90, íà óòðèì., 
óêð., 03.02.1933, ñòàð³ñòü
Ìåðêóø Âàëåíòèíà Âàñèë³âíà, 
11 ì., ðîá³òí., óêð., 05.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìåøìåä³í Ìóñòàôà íå 
âêàç., 10 ì., íà óòðèì., òàòàð., 
10.09.1932, òóáåðêóëüîç
Ì³íàêîâ Âàñèëü Ãðèãîðîâè÷, 
22, ðîá³òí., óêð., 03.03.1933, 
òóáåðêóëüîç
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Ì³íàêîâ Ãðèãîð³é ²âàíîâè÷, 
90, íà óòðèì., ðîñ., 04.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Ì³ðîøíè÷åíêî Ïàâëî ²âàíîâè÷, 
60, ðîá³òí., óêð., 01.01.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ì³ðîøíè÷åíêî Ïàðàñêîâ³ÿ 
Ïàâë³âíà, 68, íà óòðèì., óêð., 
20.07.1933, ïîðîê ñåðöÿ
Ì³òèíà Ëþáîâ ²âàí³âíà, 4 ì., 
ðîá³òí., óêð., 04.07.1932, ñëàá³ñòü 
êèøå÷íèêà
Ì³òàêîâ Ìèõàéëî ²âàíîâè÷, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 29.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ì³ùåíêî Ïàðàñêîâ³ÿ Ñåðã³¿âíà, 
63, íà óòðèì., óêð., 14.08.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ìîæàéñüêà Ìàð³ÿ Òèìîô³¿âíà, 
65, íà óòðèì., ðîñ., 01.08.1933, 
òèô
Ìîð³í Ïàâëî ªãîðîâè÷, 66, íà 
óòðèì., óêð., 23.02.1932, íå âêàç.
Ìîðîç Ãàâðèëî Òåðåíò³éîâè÷, 
87, íà óòðèì., óêð., 05.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Ìîðîç Ïåòðî Äìèòðîâè÷, 1, 
íà óòðèì., íå âêàç., 15.07.1933, 
ðîçëàä êèøîê
Ìîðîç Ôåä³ð Ïåòðîâè÷, 57, 
ðîá³òí., íå âêàç., 20.03.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ìîñêàëåíêî Àôàíàñ³é ²âàíîâè÷, 
53, ðîá³òí., óêð., 27.03.1932, íå 
âêàç.
Ìîõ Êàòðÿ Îëåêñàíäð³âíà, 9 ì., 
íà óòðèì., óêð., 29.03.1932, íå âêàç.
Ìîõíàòêî Íàòàë³ÿ Ãðèãîð³âíà, 
80, íà óòðèì., óêð., 14.01.1933, 
ñòàð³ñòü
Ìóðêîâà Ìàðôà Ãðèãîð³âíà, 65, 
íà óòðèì., ðîñ., 14.08.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ìóðîìñüêà ªâôðîñèí³ÿ 
²âàí³âíà, 46, äîìîãîñï., óêð., 
09.04.1933, ðàê ïå÷³íêè
Ìóñèëåâè÷ Áðîí³ñëàâ 
Ëþäâ³ãîâè÷, 40, ðîá³òí., ðîñ., 
13.07.1933, â³ä óäàðó (ïîâ³ñèâñÿ)
Íàçàðåíêî Âàëåíòèí ²âàíîâè÷, 
9 ì., íà óòðèì., óêð., 02.04.1933, 
êèøêîâå çàõâîðþâàííÿ
Íàçàðåíêî ²âàí Ñàâåë³éîâè÷, 70, 
êóñòàð, óêð., 05.03.1933, ñòàð³ñòü
Íåìíè Í³íà Ïåòð³âíà, 4, 
îäíîîñ³áí., óêð., 31.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Íåìíè Ñåðã³é Ïåòðîâè÷, 9, 
êîëãîñïí., ðîñ., 07.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Íåòåñèíà Àííà Äìèòð³âíà, 
80, äîìîãîñï., ðîñ., 05.06.1933, 
ñòàð³ñòü

Íèêîáåíêî Ïåòðî Çàõàðîâè÷, 
56, îäíîîñ³áí., óêð., 10.11.1932, 
ïîðîê ñåðöÿ
Íèíîâ Ìèõàéëî Ìèêîëàéîâè÷, 
6, ðîá³òí., áîëã., 21.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Íèÿ÷åíêî ²ñàê Âàñèëüîâè÷, 40, 
ðîá³òí., ðîñ., 31.05.1933, ìàëÿð³ÿ
Í³êîëàºâ ²âàí Ôàäåéîâè÷, 54, 
ðîá³òí., óêð., 04.03.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Íîâîñüîëîâà Ìàð³ÿ Ãðèãîð³âíà, 
64, íà óòðèì., ðîñ., 12.08.1933, 
ñòàð³ñòü
Íóäüãà Áîðèñ Àíäð³éîâè÷, 2, 
ðîá³òí., íå âêàç., 19.03.1933, 
ïðîíîñ
Íóäüãà Âàñèëü Ñòåïàíîâè÷, 
24, ðîá³òí., óêð., 04.01.1933, 
ñàìîïîâ³øåííÿ
Íóäüãà Ãàëèíà Àíäð³¿âíà, 7 ì., 
ðîá³òí., óêð., 05.07.1932, ê³ð
Íóäüãà Òàìàðà Ïàâë³âíà, 6 ì., 
íà óòðèì., íå âêàç., 21.04.1933, íå 
âêàç.
Îâä³ºíêî Êèðÿõ Îìåëÿíîâè÷, 56, 
ðîá³òí., óêð., 02.02.1933, íå âêàç.
Îãóðöîâà Ãàííà Ãðèãîð³âíà, 
19, íà óòðèì., óêð., 02.04.1932, 
òóáåðêóëüîç
Îãóðöîâà Ìîòðîíà Ïðîêîï³âíà, 
90, íà óòðèì., óêð., 17.07.1933, 
ñòàð³ñòü
Îêèøèíà Â³ðà Ìèõàéë³âíà, 2 ì., 
íà óòðèì., ðîñ., 17.04.1932, íåðîçá.
Îë³éíèê Òåòÿíà Êóçüì³âíà, 11 ì., 
ðîá³òí., íå âêàç., 27.07.1933, êàòàð 
êèøîê
Îë³éíèêîâ Ñàâåë³é 
Ìèêîëàéîâè÷, 70, íà óòðèì., óêð., 
28.11.1932, ïîðîê ñåðöÿ
Îë³éíèêîâà Ôà¿íà Ñåìåí³âíà, 
30, äîìîãîñï., óêð., 21.10.1932, 
òóáåðêóëüîç
Îëåíèêîâà Í³íà ßê³âíà, 3, 
ðîá³òí., ðîñ., 03.07.1932, ê³ð
Îïðèøêî Âàñèëü ªôèìîâè÷, 
68, êîëãîñïí., óêð., 08.10.1933, 
ì³îêàðäèò
Îðëîâà-Þäèíà Ìàð³ÿ Êàðï³âíà, 
71, íà óòðèì., ðîñ., 08.08.1932, 
ñòàð³ñòü
Îðìàäæè Ç³íà¿äà Òàðàñ³âíà, 
27, êîëãîñïí., áîëã., 17.07.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Îòå÷êà Àðòåì Ì., 37, ðîá³òí., 
óêð., 25.04.1933, çàïàëåííÿ íèðîê
Ï’ÿòêî Âàñèëü Ëàâðåíò³éîâè÷, 
70, íà óòðèì., óêð., 02.06.1933, 
ðîçëàä øëóíêà ³ êèøîê
Ïàâëåíêî Ïåòðî ²ëë³÷, 77, 
íà óòðèì., óêð., 08.05.1932, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê

Ïàâëîâ Ìèêîëà Ãåðàñèìîâè÷, 
32, ðîá³òí., ðîñ., 11.04.1932, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Ïàíàðèíà Îëåíà ²âàí³âíà, 80, íà 
óòðèì., ðîñ., 11.09.1933, ñòàð³ñòü
Ïåäàí Îëåêñàíäð Àíäð³éîâè÷, 3, 
ðîá³òí., óêð., 28.05.1933, íå âêàç.
Ïåäàí Ôåêëà ßê³âíà, 85, íà 
óòðèì., óêð., 26.04.1933, ñòàð³ñòü
Ïåðåäåð³é Àííà Ìèõàéë³âíà, 
40, äîìîãîñï., óêð., 19.04.1932, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ïåðåäåð³é Áîðèñ Ôåäîðîâè÷, 
37, êîëãîñïí., óêð., 18.07.1933, 
óáèòèé íà êîëãîñïíèõ ëàíàõ
Ïåðåäåð³é Â³ðà Ïåòð³âíà, 
7, íà óòðèì., óêð., 28.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïåðåäåð³é Âîëîäèìèð 
Àíòîíîâè÷, 1, íà óòðèì., óêð., 
15.09.1933, çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ïåðåäåð³é Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 68, íà 
óòðèì., óêð., 06.09.1933, ìàëÿð³ÿ
Ïåðåäåð³é Ìèõàéëî Àíòîíîâè÷, 
7, íà óòðèì., óêð., 15.09.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ïåðåäåð³é Í³íà Ïåòð³âíà, 
3, íà óòðèì., óêð., 28.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïåðåäåð³é Òåòÿíà Ìàêàð³âíà, 
67, íà óòðèì., óêð., 08.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Ïåðåäåð³é Óñòèíà ²âàí³âíà, 
45, êîëãîñïí., óêð., 26.05.1933, 
ðîçëàä êèøîê
Ïåðåäð³é Ñïèðèäîí ²âàíîâè÷, 
48, ðîá³òí., íå âêàç., 17.01.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Ïåðåäð³é Òåòÿíà Âàñèë³âíà, 55, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 22.03.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ïåðåäð³é ²âàí Ïåòðîâè÷, 15, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 20.03.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ïåðåïåëèöÿ Äîìíà Êîðí³¿âíà, 
75, íà óòðèì., óêð., 06.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Ïåðøèí Ïåòðî Ñåìåíîâè÷, 
39, ðîá³òí., óêð., 10.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïåòçèí ßê³â ²âàíîâè÷, 80, íà 
óòðèì., óêð., 18.02.1933, ñòàð³ñòü
Ïåòðåíêî Ìèõàéëî Ïåòðîâè÷, 
14, íà óòðèì., íå âêàç., 14.03.1933, 
â³ä ÷àäó
Ïåòðîâ ²âàí Òèìîô³éîâè÷, 6 
òèæ., íà óòðèì., óêð., 12.09.1932, 
ãîñòðèé øëóíêîâèé êàòàð
Ï³õîòà ²âàí Ìèêèòîâè÷, 32, 
ðîá³òí., óêð., 29.01.1933, íå âêàç.
Ï³õîòà Ìàðêî Äìèòðîâè÷, 45, 
êóñòàð, óêð., 04.05.1932, âèðàçêà 
øëóíêà
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Ï³õîòà Ìèõàéëî Ìèêèòîâè÷, 
39, ðîá³òí., óêð., 27.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ï³õîòà Ìèêèòà Òèõîíîâè÷, 73, 
ðîá³òí., óêð., 06.06.1932, ïàðàë³÷
Ï³õîòà ßê³â Äèìèòðîâè÷, íå 
âêàç., ðîá³òí., óêð., 20.06.1932, 
çàïàëåííÿ ÷åðåâà
Ï³âíºâà Äàð’ÿ ²âàí³âíà, 65, íà 
óòðèì., óêð., 14.04.1933, ñòàð³ñòü
Ï³êàëîâ ²âàí Ñòåïàíîâè÷, 55, 
êîëãîñïí., ðîñ., 16.07.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ïîãîðåëîâà Ëþáîâ Äìèòð³âíà, 
3, íà óòðèì., óêð., 27.05.1932, 
äèôòåð³ÿ, ê³ð
Ïîääóêà Ïàðàñêîâ³ÿ ²âàí³âíà, 
72, íà óòðèì., ðîñ., 04.11.1933, 
ñòàð³ñòü
Ïîä÷åñîâ Ìèõàéëî 
Ìèòðîôàíîâè÷, 36, ðîá³òí., óêð., 
05.08.1932, óòîíóâ ó Ãåí³÷åñüêó
Ïîçåâàé Áîðèñ Ñàâåë³éîâè÷, 2, 
íà óòðèì., ðîñ., 29.09.1933, ãîñòðå 
çàïàëåííÿ øëóíêà
Ïîëîâèíåöü ßê³â Þõèìîâè÷, 45, 
ðîá³òí., óêð., 23.01.1933, ðîçðèâ 
ñåðöÿ
Ïîëóïàí Ãðèãîð³é ²âàíîâè÷, 
58, ïåíñ., óêð., 18.03.1932, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Ïîëóïàí Ìèõàéëî ²âàíîâè÷, 3, 
ðîá³òí., óêð., 19.11.1933, ê³ð
Ïîëüñüêà Æàííà Ìèêèò³âíà, 1, 
ñëóæá., íå âêàç., 17.12.1933, êðóï
Ïîïîâà Êàòåðèíà Ôåäîð³âíà, 
41, ðîá³òí., óêð., 21.05.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ïîïîâà Ìîòðîíà ²ñà¿âíà, 52, 
äîìîãîñï., íå âêàç., 02.03.1933, 
ãðèï
Ïîðòíåâ ªâãåí³é Ïåòðîâè÷, 20, 
ðîá³òí., ðîñ., 06.10.1933, âáèòî 
(óäàð òà ïîðàíåííÿ ãîëîâè)
Ïîðòíÿíêî Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 8 ì., 
ðîá³òí., óêð., 22.02.1933, ïðîíîñ
Ïðèëþäüêî Âîëîäèìèð 
Ãðèãîðîâè÷, 3, íà óòðèì., óêð., 
09.04.1933, íå âêàç.
Ïðèñòóïà Îëåêñàíäðà 
Êóçüì³âíà, 2, ðîá³òí., íå âêàç., 
06.03.1933, óáèòî
Ïðèñòóïà Âàñèëü Àðõèïîâè÷, 
80, íà óòðèì., óêð., 19.02.1932, íå 
âêàç.
Ïðèñòóïà Ãðèãîð³é Êóçüìè÷, 4, 
ðîá³òí., íå âêàç., 06.03.1933, óáèòî
Ïðèñòóïà ªâãåí³ÿ ²âàí³âíà, 64, 
íà óòðèì., óêð., 01.03.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ïðèñòóïà ªôèì³ÿ Êàðï³âíà, 
90, íà óòðèì., óêð., 17.02.1933, 
ñòàð³ñòü

Ïðèñòóïà ²âàí ²âàíîâè÷, 11 ì., íà 
óòðèì., óêð., 19.10.1932, ìàëÿð³ÿ
Ïðèñòóïà ²âàí Ëåîíò³éîâè÷, 37, 
ðîá³òí., óêð., 07.03.1933, ñåðöåâà 
ñëàáê³ñòü
Ïðèñòóïà Ë³ä³ÿ ²âàí³âíà, 4 ì., íà 
óòðèì., óêð., 25.03.1933, âðîäæåíà 
ñëàáê³ñòü
Ïðèñòóïà Ìàð³ÿ Éîñèô³âíà, 25, 
äîìîãîñï., íå âêàç., 06.03.1933, 
óáèòî
Ïðèñòóïà Ìåôîä³é 
Ëåîíò³éîâè÷, 34, ðîá³òí., óêð., 
03.03.1933, òóáåðêóëüîç
Ïðèñòóïà Ïåòðî Ìåôîä³éîâè÷, 
6, íà óòðèì., óêð., 25.04.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ïðîêîïåíêî Àíäð³é Ìèêèòîâè÷, 
60, êîëãîñïí., óêð., 06.06.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ïðîêîïåíêî Êëàâä³ÿ Ìèêèò³âíà, 
7 òèæ., áåçðîá³òí., óêð., 
23.07.1932, ãîñòðèé ñåðöåâèé 
ðîçëàä
Ïðîêîïåíêî Ëåîí³ä 
Ìèêîëàéîâè÷, 4, íà óòðèì., ðîñ., 
01.12.1933, ê³ð
Ïðîêîïåíêî Óëÿíà Ïðîêîï³âíà, 
89, íà óòðèì., óêð., 01.01.1933, 
ñòàð³ñòü
Ïðîêóäà Êàòåðèíà Ôåäîð³âíà, 
61, íà óòðèì., óêð., 15.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Ïðîíüêèíà Àãàô³ÿ 
Îëåêñàíäð³âíà, 80, íà óòðèì., íå 
âêàç., 16.03.1933, ñòàð³ñòü
Ïðèñòóïà Àíàòîë³é Ïåòðîâè÷, 
11 ì., îäíîîñ³áí., íå âêàç., 
10.08.1933, ïðîíîñ
Ïðèñòóïà Âàñèëü Ìåôîä³éîâè÷, 
1, ðîá³òí., íå âêàç., 25.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïðèñòóïà Ìèêîëà 
Ìåôîä³éîâè÷, 13, ðîá³òí., óêð., 
25.05.1933, çàïàëåííÿ íèðîê
Ïðèñòóïà Ïåòðî Â³êòîðîâè÷, 
14, îäíîîñ³áí., óêð., 06.06.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ïðÿäêà Àíàñòàñ³ÿ Òðîôèì³âíà, 
31, íà óòðèì., óêð., 14.04.1932, 
çàãàëüíèé ïàðàë³÷
Ïðÿäêà Âàðâàðà ²âàí³âíà, 32, 
äîìîãîñï., óêð., 23.08.1932, 
øèçîôðåí³ÿ
Ïðÿäêà Ãðèãîð³é Ëåîíò³éîâè÷, 
48, ðîá³òí., óêð., 15.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ï’ÿòêî Ìåëàí³ÿ Ïðîêîï³âíà, 45, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 27.03.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ðîä³îíîâ Ïåòðî Ñòåïàíîâè÷, 2, 
êóñòàð, óêð., 20.10.1932, ãîñòðèé 
øëóíêîâî-êèøêîâèé ðîçëàä

Ðîçïîïîâà Âàëåíòèíà 
Àíäð³¿âíà, 8 ì., ðîá³òí., óêð., 
23.12.1932, âèñíàæåííÿ â³ä 
ìàëÿð³¿
Ðîìàíþòà Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷, 
11, ðîá³òí., óêð., 30.05.1933, 
ñåðöåâà ñëàáê³ñòü
Ðîìàíþòà Àíãåë³íà ²âàí³âíà, 
8, ðîá³òí., óêð., 05.04.1933, 
áåçá³ëêîâ³ íàáðÿêè
Ðîìàíþòà Îëåíà Àíòîí³âíà, 
75, íà óòðèì., óêð., 11.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ðîìàíþòà Îëåíà Ïðîêîï³âíà, 
92, íà óòðèì., óêð., 20.04.1932, 
ïàðàë³÷
Ðîìàíþòà Çîÿ Êîñòÿíòèí³âíà, 
7, íà óòðèì., ðîñ., 11.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ðîìàíþòà Ìèêîëà Àíòîíîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 04.06.1933, 
ðîçëàä øëóíêà
Ðîìàíþòà Ïðîêîï³é 
Êîñòÿíòèíîâè÷, 47, ðîá³òí., óêð., 
03.03.1933, ñåðöåâà ñëàáê³ñòü
Ðîñëÿêîâ Ìèêîëà Ïåòðîâè÷, 
1 ì., ðîá³òí., íå âêàç., 24.12.1933, 
êðóïîçíå çàïàëåííÿ
Ðîòàíü Àíäð³é Ïðîêîïîâè÷, 70, 
ðîá³òí., óêð., 28.04.1933, ïàðàë³÷
Ðîòàíü Àííà Ôåäîò³âíà, 80, íà 
óòðèì., óêð., 29.12.1933, ñòàð³ñòü
Ðîòàíü ªâãåí³ÿ ²âàí³âíà, 18, 
äîìîãîñï., óêð., 14.12.1932, óáèòî 
ïàðîâîçîì
Ðîòàíü ªâäîê³ÿ Âàñèë³âíà, 58, 
ðîá³òí., óêð., 11.08.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ, òóáåðêóëüîç
Ðîòàíü ²âàí Ê³íäðàòîâè÷, 
39, ðîá³òí., óêð., 26.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ðîòàíü Êèðèëî ²âàíîâè÷, 55, 
ðîá³òí., ðîñ., 23.06.1933, ñåðöåâà 
ñëàáê³ñòü
Ðîòàíü Ìàêñèì Ìèêèòîâè÷, 51, 
îäíîîñ³áí., óêð., 16.02.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ðîòàíü Ìåëàí³ÿ Ôåäîð³âíà, 
80, íà óòðèì., óêð., 18.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Ðîòàíü Íàòàë³ÿ ²âàí³âíà, 76, íà 
óòðèì., óêð., 07.06.1932, ïàðàë³÷
Ðîòàíü Ïåòðî Ïðîêîïîâè÷, 73, 
îäíîîñ³áí., óêð., 18.06.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ðóáàí Êîñòÿíòèí Êóçüìè÷,  
22, ðîá³òí., óêð., 16.04.1933, 
çàð³çàíèé ïîòÿãîì
Ðóäàêîâ ²âàí Ìèêîëàéîâè÷, 76, 
ðîá³òí., óêð., 09.04.1933, ñòàð³ñòü
Ðóäåíêî ²ëàð³îí ²âàíîâè÷, 70, 
ðîá³òí., óêð., 11.04.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
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Ðóäåöüêà Ãàëèíà Àðñåíò³¿âíà, 
4, ñëóæá., óêð., 25.10.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ðóäîâ Ì. È., 60, ðîá³òí., óêð., 
23.04.1933, òèô
Ðóäîâ Ñòåïàí ²âàíîâè÷, 60, 
ðîá³òí., óêð., 05.02.1933, ñòàð³ñòü
Ðóäñüêèé Ãàâðèëî 
Íèêèôîðîâè÷, 58, ðîá³òí., óêð., 
18.04.1933, ñòàð³ñòü
Ðóäüêî Ïîòàï ªôèìîâè÷, 68, 
ðîá³òí., íå âêàç., 09.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Ðèáàëü÷åíêî ²ãíàò Ìàêñèìîâè÷, 
50, ðîá³òí., óêð., 01.12.1932, 
îñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ðÿáöåâà Íàòàë³ÿ Ìèêèò³âíà, 75, 
íà óòðèì., íå âêàç., 27.03.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Ñàáàäàõà Ñåìåí Ìèõàéëîâè÷, 
71, ðîá³òí., óêð., 13.02.1933, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Ñàâåíêî Àíòîí³íà ßê³âíà, 2, 
ðîá³òí., óêð., 20.10.1932, ãîñòðèé 
øëóíêîâî-êèøêîâèé ðîçëàä
Ñàâîñèíà Âàëåíòèíà 
Ìèêîëà¿âíà, 2, ðîá³òí., óêð., 
14.07.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñàìîíîâ Ñòåïàí Ìàêñèìîâè÷, 
76, êóñòàð, óêð., 19.10.1932, 
õðîí³÷íå çàïàëåííÿ íèðîê
Ñàí³í Âàñèëü Ãðèãîðîâè÷, 46, 
îäíîîñ³áí., óêð., 03.06.1933, 
ðîçëàä êèøîê
Ñàí³í ²âàí Ïåòðîâè÷, 68, ³íâàë³ä, 
íå âêàç., 11.03.1933, ñòàð³ñòü
Ñàí³í Òèõîí Ïåòðîâè÷, 54, ðîá³òí., 
óêð., 23.02.1933, óðàæåííÿ ñåðöÿ
Ñàïåíºâ Ôîìà Ïåòðîâè÷, 67, íà 
óòðèì., óêð., 30.01.1932, ñòàðå÷à 
íåì³÷
Ñàôîíîâ Â³êòîð Ïåòðîâè÷, 6 ì., 
íà óòðèì., íå âêàç., 23.07.1933, 
ïðîíîñ
Ñàõàöüêà Àííà Çàõàð³âíà, 52, íà 
óòðèì., óêð., 13.04.1933, ðàê
Ñâèù Ïåëàãåÿ Âàñèë³âíà, 85, íà 
óòðèì., óêð., 24.05.1933, ñòàð³ñòü
Ñºä³íà Êàòåðèíà Ïàâë³âíà, 70, 
íà óòðèì., ðîñ., 01.06.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ñåëåçíüîâ ²âàí Éîñèôîâè÷, 
51, ðîá³òí., ðîñ., 26.08.1933, 
ì³îêàðäèò
Ñåðã³ºíêî Ëþáîâ ²âàí³âíà, 1, 
ðîá³òí., íå âêàç., 23.10.1933, 
ìàëÿð³ÿ
Ñåðäþê Ëþäìèëà Ìèêîëà¿âíà, 
8 ì., íà óòðèì., íå âêàç., 
01.08.1933, çàïàëåííÿ êèøîê
Ñåðåáðÿêîâ Ñåðã³é ªãîðîâè÷, 
61, îäíîîñ³áí., íå âêàç., 
05.03.1932, ñòàðå÷à íåì³÷

Ñåðîâàöüêèé Ãðèãîð³é ²âàíîâè÷, 
72, ðîá³òí., óêð., 30.10.1933, óäàð 
ê³ñòîê ÷åðåïà (âáèâñòâî)
Ñèíüîîê Äìèòðî Êóçüìè÷,  46, 
ðîá³òí., óêð., 17.04.1933, ïëåâðèò
Ñèíåîê ²âàí Àíäð³éîâè÷, 55, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 10.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñèðäþê ²âàí Ñåìåíîâè÷, 
55, ðîá³òí., óêð., 06.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñêðèïêà Àãðèïèíà Ïèëèï³âíà, 
67, êîëãîñïí., ðîñ., 25.06.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Ñêóðëàòîâ Êóçüìà ²âàíîâè÷, 33, 
ðîá³òí., óêð., 05.01.1932, íå âêàç.
Ñìîëüíèêîâà Îëåêñàíäð 
Ôåäîðîâè÷, 1, ðîá³òí., íå âêàç., 
11.03.1933, ìîçêîâ³ ÿâèùà
Ñîêîðåíêî Êîñòÿíòèí 
Ôåäîðîâè÷, 50, ðîá³òí., óêð., 
20.02.1933, ñåðöåâà ñëàáê³ñòü
Ñîëîìàò³í Ñåðã³é Âàñèëüîâè÷, 
12, íà óòðèì., ðîñ., 22.07.1933, 
âòîïèâñÿ
Ñîëîíåöü Ïåòðî 
Îëåêñàíäðîâè÷, 62, íà óòðèì., 
óêð., 26.04.1933, ñòàð³ñòü
Ñîòâîðüîííà Ïàðàñêîâ³ÿ íå 
âêàç., 65, íà óòðèì., íå âêàç., 
23.04.1933, íå âêàç.
Ñòàíêîâà Ìîòðîíà ²âàí³âíà, 
87, íà óòðèì., óêð., 11.04.1932, 
ñòàðå÷à íåì³÷
Ñòåïàíîâ Îëåêñ³é Âàñèëüîâè÷, 
56, ðîá³òí., ðîñ., 03.04.1933, 
ñåðöåâà ñëàáê³ñòü
Ñòåïàíîâà Ëþäìèëà ªâãåí³¿âíà, 
9 ì., íà óòðèì., íå âêàç., 
29.07.1933, ãîñòðèé êîë³ò
Ñòîð÷èëî Àíäð³é Ìèõàéëîâè÷, 
63, îäíîîñ³áí., íå âêàç., 
14.03.1933, íå âêàç.
Ñòîð÷èëî Äìèòðî Âàñèëüîâè÷, 
44, ðîá³òí., íå âêàç., 11.03.1933, 
íå âêàç.
Ñòîð÷èëî Êëàâä³ÿ Àíäð³¿âíà, 8 ì., 
ðîá³òí., óêð., 10.05.1932, íàðèâ
Ñòîð÷èëî Ë³ä³ÿ ßê³âíà, 2, 
íà óòðèì., óêð., 20.12.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ñòðàøåâñüêèé Àðêàä³é 
Ìèêèòîâè÷, 22, ðîá³òí., ðîñ., 
12.04.1933, òóáåðêóëüîç
Ñòðåëåöü Ãðèãîð³é Ïðîêîïîâè÷, 
81, ïåíñ., óêð., 07.04.1933, ñòðóñ 
ìîçêó
Ñòðºëüöîâ Ãîðä³é Ïåòðîâè÷, 60, 
íà óòðèì., óêð., 17.08.1932, ðàê 
øëóíêà
Òàáà÷åíêî Ìàðê Òðèôîíîâè÷, 
73, ðîá³òí., óêð., 18.08.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê

Òàáà÷åíêî Îëüãà Îëåêñ³¿âíà, 
65, íà óòðèì., ðîñ., 22.01.1933, 
ñåðöåâà àñòìà
Òàðàñåíêî Àíòîí³íà 
Ìèõàéë³âíà, 1, íà óòðèì., íå 
âêàç., 16.04.1933, íå âêàç.
Òàðàñåíêî Äàíèëî Ôåäîðîâè÷, 
58, îäíîîñ³áí., óêð., 01.04.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Òàðàñåíêî ªâäîê³ÿ Êàëèí³âíà, 
75, íà óòðèì., óêð., 19.08.1933, 
ñòàð³ñòü
Òàðàñåíêî Ëóêåð³ÿ Äìèòð³âíà, 
87, íà óòðèì., óêð., 13.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Òàðàñåíêî Íàä³ÿ Ãðèãîð³âíà, 
7, îäíîîñ³áí., óêð., 05.06.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Òàðàñåíêî Ìèêîëà Ïåòðîâè÷, 
1, íà óòðèì., óêð., 09.04.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Òàðàñåíêî Ïåëàãåÿ Âàñèë³âíà, 
íå âêàç., êîëãîñïí., óêð., 
03.05.1933, ñòàð³ñòü
Òàðàñîâ Ôåä³ð Ãðèãîðîâè÷, 
72, íà óòðèì., ðîñ., 06.11.1932, 
ñåðöåâà ñëàáê³ñòü
Òàðàñîâà ªâôðîñèí³ÿ ²âàí³âíà, 
75, íà óòðèì., óêð., 01.10.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Òåëåãà Âàñèëü Ñåìåíîâè÷, 
28, íå âêàç., ðîñ., 02.08.1933, 
âèñíàæåííÿ
Òåðåùåíêî ªâãåí³é ßêîâè÷, 68, 
³íâàë³ä, óêð., 22.04.1933, òèô
Òèì÷åíêî Ïåòðî ²âàíîâè÷, 80, 
ðîá³òí., óêð., 23.12.1933, ðàê
Òêà÷åíêî Ìèêîëà Ïåòðîâè÷, 7, 
êîëãîñïí., óêð., 25.05.1933, ãîñòðèé 
øëóíêîâî-êèøêîâèé ðîçëàä
Òîêàðºâà Îëüãà Ëóê’ÿí³âíà, 42, 
ðîá³òí., óêð., 05.12.1932, îï³ê
Òîëìà÷îâ Äìèòðî Ìèõàéëîâè÷, 
77, íà óòðèì., óêð., 16.01.1933, 
ñòàð³ñòü
Òîì³í ²âàí Ïåòðîâè÷, 65, ðîá³òí., 
ðîñ., 05.04.1933, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Òîì³ëêî ßêèëèíà Ãðèãîð³âíà, 
68, íà óòðèì., óêð., 10.02.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Òîðáóíîâà Êàòåðèíà 
Àôàíàñ³¿âíà, 76, íà óòðèì., áîëã., 
27.08.1932, íå âêàç.
Òîðîï Àíàòîë³é Êèðèëîâè÷, 5, 
íà óòðèì., íå âêàç., 21.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òîðîï Àíàòîë³é Òèìîô³éîâè÷, 
6, íà óòðèì., óêð., 18.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Òîðîï Àíäð³é ²âàíîâè÷, 50, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 15.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
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Òîðîï Àôàíàñ³é Ìèêèòîâè÷, 
27, êîëãîñïí., óêð., 09.05.1933, 
ðîçëàä øëóíêà
Òîðîï Âàëåíòèíà Êèðèë³âíà, 6, 
íå âêàç., óêð., 07.05.1933, ãîñòðå 
øëóíêîâî-êèøêîâå çàïàëåííÿ
Òîðîï Âàñèëü Ãðèãîðîâè÷, 65, 
ðîá³òí., óêð., 14.04.1932, ïàðàë³÷
Òîðîï ²âàí Âàñèëüîâè÷, 46, 
êîëãîñïí., óêð., 25.05.1933, íå âêàç.
Òîðîï Êëàâä³ÿ Çàõàð³âíà, 
19, ðîá³òí., óêð., 07.05.1932, 
ïîâ³øåííÿ
Òîðîï Êîñòÿíòèí Àíäð³éîâè÷, 
18, êîëãîñïí., óêð., 14.05.1933, íå 
âêàç.
Òîðîï Êîñòÿíòèí Îëåêñ³éîâè÷, 
30, îäíîîñ³áí., óêð., 12.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òîðîï Ìàð³ÿ Àíäð³¿âíà, 11, 
ðîá³òí., óêð., 13.05.1933, íå âêàç.
Òîðîï Ìàð³ÿ Ôåäîð³âíà, 62, 
íà óòðèì., óêð., 01.04.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Òðèêóëîâà Àííà Ãîðä³¿âíà, 65, 
ðîá³òí., óêð., 10.12.1933, ðàê
Òóáàëîâ Ïàâëî Âàñèëüîâè÷, 
93, íà óòðèì., ðîñ., 21.05.1932, 
ñòàð³ñòü
Òóáàëîâ Ñåðã³é Ïàâëîâè÷, 60, 
³íâàë³ä, ðîñ., 19.06.1933, ïîïàâ ï³ä 
ïîòÿã
Òóð÷èí Îëåêñ³é Àðòåìîâè÷, 4 
äí., íå âêàç., óêð., 30.01.1932, 
âèñíàæåííÿ
Óäîâè÷åíêî Ïàâëî Ôåäîðîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 03.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Óäîâè÷åíêî Ôåä³ð Îëåêñ³éîâè÷, 
26, ðîá³òí., íå âêàç., 12.03.1933, 
ñåðöåâèé íàïàä
Óìàíñüêèé Îëåêñàíäð 
Ãðèãîðîâè÷, 9 ì., ðîá³òí., óêð., 
14.12.1932, ðàõ³ò
Ôàðàôîíîâ Â³êòîð ²âàíîâè÷, 3, 
íà óòðèì., ðîñ., 03.03.1933, îï³ê
Ôàòººâ Ïàâëî Òèìîô³éîâè÷, 
48, ðîá³òí., óêð., 28.11.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ôåñåíêî ßêèì Êèçèíîâè÷, 78, íà 
óòðèì., óêð., 10.11.1932, ïåðåëîì 
ðóêè
Ôåñåíêî ²âàí ²îíîâè÷, 62, 
îäíîîñ³áí., óêð., 30.03.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ôåñåíêî Ìàð³ÿ Äìèòð³âíà, 
8, íà óòðèì., óêð., 22.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ôåñåíêî Ìàð³ÿ íå âêàç., 47, 
îäíîîñ³áí., óêð., 02.06.1933, ðàê
Ôåñåíêî Ïðîêîï³é ²âàíîâè÷, 
41, ðîá³òí., íå âêàç., 17.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Ôåñåíêî Ñîô³ÿ ²âàí³âíà, 69, íà 
óòðèì., óêð., 13.06.1933, ñòàð³ñòü
Ôåñåíêî Ô. âòðà÷., 70, íå âêàç., 
íå âêàç., 16.09.1933, ñòàð³ñòü
Ôåùåíêî Îëüãà Êîðí³¿âíà, 45, 
ðîá³òí., ðîñ., 07.09.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ô³ëîíåíêî Àíàñòàñ³ÿ Âàñèë³âíà, 
90, íà óòðèì., óêð., 29.12.1932, 
ñòàð³ñòü
Ô³ëîíåíêî Àíòîí³íà Àíäð³¿âíà, 
38, äîìîãîñï., óêð., 14.08.1932, 
ðàê
Ô³ëîíåíêî Ãðèãîð³é Àíäð³éîâè÷, 
60, êîëãîñïí., óêð., 29.04.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Ô³ëîíåíêî ²âàí Ôåäîðîâè÷, 64, 
êîëãîñïí., óêð., 13.02.1933, íå 
âêàç.
Ô³ëîíåíêî Ïàâëî Äàâèäîâè÷, 
60, îäíîîñ³áí., ðîñ., 31.05.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Ô³ëîíåíêî Ïàðàñêåâà Ïåòð³âíà, 
70, äîìîãîñï., óêð., 16.07.1933, 
ðîçëàä êèøîê
Ô³ëîíåíêî Ïðîêîï³é 
Ôåäîðîâè÷, 51, ðîá³òí., óêð., 
26.09.1933, òóáåðêóëüîç
Ô³ëîíåíêî Òàìàðà Àíäð³¿âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 01.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ô³ëîíåíêî Òàìàðà Ôåäîð³âíà, 
9 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 04.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ô³ëîíåíêî Ôåä³ð Äàíèëîâè÷, 
40, êîëãîñïí., óêð., 10.05.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Ô³ëü÷àãèí Îëåêñàíäð Ïåòðîâè÷, 
4, ðîá³òí., ðîñ., 02.08.1933, ãîñòðå 
çàïàëåííÿ êèøîê
Ôèñåíêî ²âàí ²âàíîâè÷, 22, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 28.03.1933, 
çàïàëåííÿ íîãè
Õàëèìàí Äìèòðî ªâäîêèìîâè÷, 
49, ðîá³òí., ðîñ., 06.12.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Õèëüêî ²âàí ªôèìîâè÷, 37, 
ðîá³òí., íå âêàç., 14.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Õèëüêî Ïèëèï Îëåêñ³éîâè÷, 
58, ðîá³òí., ðîñ., 01.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Õìåëåâñüêèé Ìèêîëà 
Òèìîô³éîâè÷, 78, íà óòðèì., óêð., 
18.05.1933, ñòàð³ñòü
Õîñåíäîâ Îëåêñ³é ²âàíîâè÷, 22, 
ðîá³òí., óêð., 10.03.1932, íå âêàç.
Õðåáòîâà Ïàðàñêîâ³ÿ Àíòèï³âíà, 
87, íà óòðèì., óêð., 04.12.1932, 
ñòàð³ñòü
Õðèïóíîâ Äìèòðî Ìèõàéëîâè÷, 
56, ðîá³òí., óêð., 26.05.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ

Õðèïóíîâà Îëüãà Ãðèãîð³âíà, 
íå âêàç., íà óòðèì., íå âêàç., 
26.03.1933, âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Õðóëåâà Äàð’ÿ ªãîð³âíà, 88, íà 
óòðèì., óêð., 30.11.1933, ñòàð³ñòü
Öþïêî Ìèõàéëî Âëàñîâè÷, 33, 
ðîá³òí., óêð., 30.04.1933, íå âêàç.
×àñòîâ Ñòåïàí Ïåòðîâè÷, 
38, ðîá³òí., ðîñ., 09.11.1932, 
òóáåðêóëüîç
×åðåìèñîâ ²âàí ªôèìîâè÷, 
36, ðîá³òí., óêð., 21.02.1933, 
áåçá³ëêîâ³ íàáðÿêè
×åðíåíêî Àíäð³é Ìèõàéëîâè÷, 
23, ðîá³òí., íå âêàç., 02.02.1933, 
êàòàð øëóíêà
×åðíåíêî Ëþáîâ ²âàí³âíà, 
2, íà óòðèì., óêð., 22.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
×åðíåöü ªâìåí³é ßêîâè÷, 68, 
ðîá³òí., íå âêàç., 27.03.1933, 
ñòàð³ñòü
×åðíåöü Êàòåðèíà 
ªâìåíò³¿âíà, 34, äîìîãîñï., 
ðîñ., 06.09.1933, ãîñòðå 
çàïàëåííÿ òîâñòî¿ êèøêè
×åðíîìîð÷åíêî ²âàí 
Ãðèãîðîâè÷, 45, ðîá³òí., óêð., 
06.02.1933, ïàðàë³÷ ñåðöÿ
×åðòêîâà Åì³ë³ÿ Ñòåïàí³âíà, 48, 
ðîá³òí., óêð., 23.09.1932, ñåðöåâ³ 
óñêëàäíåííÿ
×åòâåðèêîâà Â³ðà Ïèëèï³âíà, 
11 ì., ðîá³òí., óêð., 20.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
×åòâåðèêîâà Í³íà Âàñèë³âíà, 1, 
ðîá³òí., óêð., 27.07.1932, ãîñòðèé 
êîêëþø
×èæèêîâà Âàëåíòèíà 
Ñåðàôèì³âíà, 1, íà óòðèì., 
óêð., 23.08.1932, ãîñòðèé ðîçëàä 
êèøå÷íèêà
×óïàõ³í Òèò Äìèòðîâè÷, 
40, ðîá³òí., óêð., 02.05.1933, 
òóáåðêóëüîç
Øàáàí Ìèõàéëî Ïåòðîâè÷, 
3 ì., íà óòðèì., óêð., 09.05.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Øàáàíîâ Àíäð³é Ïåòðîâè÷, 2 ì., 
ðîá³òí., ðîñ., 13.06.1932, ãîñòðèé 
øëóíêîâî-êèøêîâèé êàòàð
Øàáàíîâà Ïåëàãåÿ Ê³íäðàò³âíà, 
68, íà óòðèì., óêð., 05.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Øåâ÷åíêî Àíàòîë³é Ãðèãîðîâè÷, 
2 ì., ðîá³òí., óêð., 25.09.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Øåâ÷åíêî Àíòîí Ãðèãîðîâè÷, 
2 ì., ðîá³òí., óêð., 25.09.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Øåâ÷åíêî Êîðí³é Ôåäîðîâè÷, 
67, ðîá³òí., ðîñ., 10.06.1933, 
ñòàð³ñòü
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Øåêî Ëóêà ²âàíîâè÷, 35, ðîá³òí., 
íå âêàç., 13.03.1933, íå âêàç.
Øåëóäüêî Àíàòîë³é ²âàíîâè÷, 1, 
ðîá³òí., óêð., 06.01.1933, íå âêàç.
Øåëóäüêî ªâäîê³ÿ Ðîìàí³âíà, 
68, íà óòðèì., íå âêàç., 11.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øåëóäüêî Îëåíà Ãàâðèë³âíà, 
65, íà óòðèì., íå âêàç., 16.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øåëóäüêî Ìàð³ÿ Àíòèï³âíà, 
65, äîìîãîñï., óêð., 12.11.1932, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Øåëóäüêî Ìèêèòà Äåìèäîâè÷, 
75, ðîá³òí., óêð., 08.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Øåëóäüêî Òèìîô³é 
Ê³íäðàòîâè÷, 80, îäíîîñ³áí., íå 
âêàç., 22.03.1933, íå âêàç.
Øåëóäüêî Àãðèïèíà 
Ê³íäðàò³âíà, 75, äîìîãîñï., óêð., 
22.04.1933, ñòàð³ñòü
Øåëóäüêî Àãðèïèíà 
Òðîõèì³âíà, 65, íà óòðèì., óêð., 
09.08.1933, ðîçëàä êèøîê
Øåëóäüêî Áîðèñ ßêîâè÷, 
3, ðîá³òí., óêð., 22.01.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Øåëóäüêî Âàñèëü Ñâèðèäîâè÷, 
16, êîëãîñïí., óêð., 25.04.1933, 
øëóíêîâå çàõâîðþâàííÿ

Øåëóäüêî ²âàí Çàõàðîâè÷, 22, 
ðîá³òí., óêð., 09.04.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Øåëóäüêî Ëåîíò³é Àíòîíîâè÷, 
85, íà óòðèì., óêð., 10.11.1932, 
ñòàð³ñòü
Øåëóäüêî Ìèõàéëî Çàõàðîâè÷, 
22, êîëãîñïí., óêð., 24.04.1933, íå 
âêàç.
Øåëóäüêî Íèêèôîð Êàëèíîâè÷, 
78, êîëãîñïí., óêð., 16.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Øåëóõ³í Àíäð³é Ãàâðèëîâè÷, 75, 
íà óòðèì., ðîñ., 08.05.1933, ñòàð³ñòü
Øèâ³ðººâ Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷, 
1, íà óòðèì., óêð., 05.04.1933, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Øèíêàðåíêî ²ðèíà Ìàêñèì³âíà, 
69, êîëãîñïí., íå âêàç., 15.01.1932, 
ïîðîê ñåðöÿ
Øèíêàðåíêî Ïàíòåë³é ²âàíîâè÷, 
43, îäíîîñ³áí., íå âêàç., 
11.03.1933, ïîðîê ñåðöÿ
Øèíêàðåíêî Ôåä³ð Àíäð³éîâè÷, 
58, ðîá³òí., óêð., 21.05.1933, 
ñ³íîêàðäèò
Øèíêàðåíêî ²âàí Âàñèëüîâè÷, 
23, ðîá³òí., óêð., 25.10.1932, 
òóáåðêóëüîç
Øèíêàðåíêî Ìàð³ÿ Ïàâë³âíà, 85, 
íà óòðèì., óêð., 02.03.1933, ñòàð³ñòü

Øêóðà Àãàô³ÿ Ñåìåí³âíà, 73, 
íà óòðèì., óêð., 18.03.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Øóëüæåíêî Ãàëèíà Îëåêñ³¿âíà, 
8 ì., íà óòðèì., íå âêàç., 
13.08.1933, ãîñòðèé êàòàð êèøîê
Øóìëÿê Àííà Ãàâðèë³âíà, 65, 
êîëãîñïí., óêð., 02.03.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ùåðáàêîâ Âàñèëü 
Àôàíàñ³éîâè÷, 68, ³íâàë³ä, íå 
âêàç., 21.03.1933, íå âêàç.
Ùåðáàíü Ìàð³ÿ Ñàâåë³¿âíà, 
69, íà óòðèì., óêð., 03.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Þðêî Àíòîí Ãàëàêò³îíîâè÷, 
64, ðîá³òí., íå âêàç., 13.03.1933, 
ñèëüíèé êàðäèò
ßêîâëºâà Ãëèêåð³ÿ Ïàíòåë³¿âíà, 
63, íà óòðèì., óêð., 16.12.1932, 
ïåðèòîí³ò
ßíêî Ñåìåí Ñàâè÷, 79, íà óòðèì., 
íå âêàç., 05.03.1933, ñòàð³ñòü
ßðîâåíêî Ñåðã³é Òåðåíò³éîâè÷, 
17, ðîá³òí., ðîñ., 23.04.1933, òèô
ßöåíêî Ìèêîëà Íåñòîðîâè÷, 37, 
ðîá³òí., óêð., 27.02.1933, ñåðöåâà 
ñëàáê³ñòü

ì³ñòî Ìåë³òîïîëü

Àáàºâà Ðà¿ñà Ïåòð³âíà, 6 ì., 
ñëóæá., ðîñ., çàïàëåííÿ ì³çê³â
Àáàêóìîâ Ñåðã³é Îëåêñ³éîâè÷, 
íå âêàç., ðîá³òí., óêð., 26.07.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Àáàêóìîâà Ìîòðîíà Ãàâðèë³âíà, 
73, íå âêàç., ðîñ., 08.07.1933, 
ñòàð³ñòü
Àáàøèí Êàñÿí Ôåäîðîâè÷, 
68, ðîá³òí., ðîñ., 15.05.1933, 
ì³îêàðäèò
Àáðàìîâ ²ëüêî (Ëåâ) 
Ìîéñåéîâè÷, 62, ïåíñ., ºâð., 
06.07.1932, ðîçðèâ ñåðöÿ
Àáðàìîâè÷ Éîñèô 
Ñîëîìîíîâè÷, 55, íå âêàç., íå 
âêàç., 28.06.1933, çàïàëåííÿ
Àáðàñîìîâ Àíàòîë³é íå âêàç., 
6 ì., áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 
03.02.1933, çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Àâãóð³íà íå âêàç. íå âêàç., 3 ì., íå 
âêàç., íå âêàç., 27.09.1932, íå âêàç.
Àâåðõ³í Ñòåïàí íåðîçá., 76, 
íà óòðèì., ðîñ., 09.02.1932, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Àâðàìåíêî Ìèêîëà Ïàâëîâè÷, 
70, íå âêàç., íå âêàç., ïîðîê ñåðöÿ
Àãàìàëîâ ²âàí Ãàâðèëîâè÷, 
72, íà óòðèì., â³ðì., 29.01.1933, 
êðîâîòå÷à ó ìîçêîâ³é îáîëîíö³

Àãàìîëîâà Êñåí³ÿ Àíäð³¿âíà, 
72, äîìîãîñï., óêð., 05.04.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Àãàôîíîâà Âàëåíòèíà íå 
âêàç., 4 ì., áåçïðèòóëüí., íå 
âêàç., 22.01.1933, åëåìåíòàðíà 
³íòîêñèêàö³ÿ
Àã³áàëîâ Ïåòðî Êèðèëîâè÷, 
32, ðîá³òí., óêð., 19.09.1932, 
òóáåðêóëüîç
Àã³áàëîâà Êàòåðèíà Ïåòð³âíà, 
7, ðîá³òí., ðîñ., 11.10.1932, 
êîêëþø
Àçãóñ³ä³ Îëåíà Ìàðòèí³âíà, 85, 
ïåíñ., ðîñ., 11.05.1932, ñòàð³ñòü
Àçðèëåâè÷ Àáðàì Ìîéñåéîâè÷, 
66, ïåíñ., ºâð., 15.05.1933, 
ì³îêàðäèò (äåêîìïåíñàö³ÿ)
Àêèìåíêî ²âàí Ñòåïàíîâè÷, 31, 
íå âêàç., íå âêàç., 28.04.1933, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Àêèìîâñüêà Òàìàðà íå âêàç., 3, 
áåçïðèòóëüí., ðîñ., 10.06.1933, íå 
âêàç.
Àëåéí³êîâà Àííà Äàâèä³âíà, 76, 
íà óòðèì., ðîñ., 04.11.1932, ðàê 
êèøêîâèêà
Àëåêñàíäðîâ Îëåêñàíäð íå 
âêàç., íå âêàç., íå âêàç., íå âêàç., 
30.07.1932, êðèâàâèé ïðîíîñ

Àëåêñàíäðîâà Í³ëà íå âêàç., 1, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 06.03.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Àëåêñàíäðîâñüêèé Ïåòðî 
Àíäð³éîâè÷, íå âêàç., íå âêàç., 
ðîñ., îñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ 
ä³ÿëüíîñò³
Àëüòãàóçåí Íàòàí 
ªâñòèìèíîâè÷, 36, ñëóæá., ºâð., 
14.12.1932, òèô
Àëüøåíñüêèé Ìèêîëà ªãîðîâè÷, 
65, íà óòðèì., ðîñ., 14.10.1932, 
ñëàáê³ñòü ñåðöÿ
Àìàðíó¿ë Ôðóìà ªêñ³¿âíà, 76, íà 
óòðèì., ºâð., 17.12.1933, ñòàð³ñòü
Àìåëèíà Ïàðàñêîâ³ÿ 
Íèêèôîð³âíà, 73, íà óòðèì., ðîñ., 
29.12.1932, ïóõëèíà ë³âî¿ íèðêè
Àíàíüºâ ²âàí ªôðåìîâè÷, 68, 
ïåíñ., óêð., 23.07.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Àíãëîíîâñüêà Ïåëàãåÿ íå 
âêàç., 11, áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 
27.03.1933, ïðîíîñ
Àíãëîíîâñüêèé ²âàí íå âêàç., 10, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 14.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Àíãëîíîâñüêèé Ìèõàéëî 
²âàíîâè÷, 6, áåçïðèòóëüí., áîëã., 
17.03.1933, ïðîíîñ
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Àíäðåºâ ²âàí íå âêàç., 3, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 07.04.1933, 
ãðèï òà áåçá³ëêîâ³ íàáðÿêè
Àíäðåºâà Íàä³ÿ íå âêàç., 7, áåç ïðè-
òóëüí., íå âêàç., 10.05.1933, ïðîíîñ
Àíäð³é÷åíêî Ìèõàéëî ßêîâè÷, 
54, ðîá³òí., óêð., 06.06.1933, 
ãîñòðå íåäîêð³â'ÿ
Àíäð³àíîâà Àãàô³ÿ Äìèòð³âíà, 
67, ðîá³òí., ðîñ., 03.01.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Àíäð³ÿíîâ Îëåêñ³é Ôåäîðîâè÷, 
2, ðîá³òí., ðîñ., 01.05.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Àíäðîñåíêî Òåòÿíà Ïðîõîð³âíà, 
37, äîìîãîñï., ðîñ., 09.05.1933, 
ì³îêàðäèò
Àíäðþùåíêî Âàëÿ íå âêàç., 
7 òèæ., áåçïðèòóëüí., ðîñ., 
01.01.1933, øëóíêîâî-êèøêîâà 
³íòîêñèêàö³ÿ
Àíäðþùåíêî Çîÿ Ìèõàéë³âíà, 
1, ñëóæá., ðîñ., 07.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Àíäðþùåíêî Ìàêàð 
Ãðèãîðîâè÷, 65, íå âêàç., íå âêàç., 
ñòàð³ñòü
Àíäðþùåíêî íå âêàç. íå âêàç., 
íå âêàç., íå âêàç., 14.08.1932, íå 
âêàç.
Àíäðþùåíêî Þð³é íå âêàç., 1, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 02.06.1933, 
áåçá³ëêîâ³ íàáðÿêè
Àí³ñåéê³í Ñåðã³é ²âàíîâè÷, 11 ì., 
íå âêàç., ðîñ., 23.06.1933, ãîñòðèé 
êàòàð êèøîê
Àí³ñèìîâà Òàì³ëà Ãðèãîð³âíà, 
70, ðîá³òí., â³ðì., 31.08.1932, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Àíè÷îâ Ìàðòèí íå âêàç., 48, 
ðîá³òí., ðîñ., 05.01.1933, àñô³êñ³ÿ 
(âáèòèé)
Àíè÷îâà Ôåäîñ³ÿ Ãðèãîð³âíà, 45, 
äîìîãîñï., ðîñ., 12.12.1932, ðàê
Àí³ùåíêî Þð³é íå âêàç., 2 òèæ., 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 19.04.1933, 
øëóíêîâå çàõâîðþâàííÿ
Àí³ê³í ²âàí Ñåðã³éîâè÷, 64, 
³íâàë³ä, óêð., 27.09.1932, íå âêàç.
Àíòèïîâà Ôåîäîñ³ÿ Ïåòð³âíà, 
75, ðîá³òí., óêð., 05.09.1932, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Àíòîíåíêî ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 55, 
ðîá³òí., óêð., 07.02.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Àíòîíîâ Ìèêîëà íå âêàç., 6, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 12.03.1933, 
öèíãà
Àïàëê³íà Â³ðà íå âêàç., 7, íå 
âêàç., íå âêàç., äèçåíòåð³ÿ
Àïðåëüñüêèé Êèðèë íå âêàç., 
2 ì., áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 
02.04.1933, ñåðöåâà ñëàáê³ñòü

Àðåºíêî Â³êòîð íå âêàç., 6 ì., 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 28.03.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Àðåºíêî íå âêàç. íå âêàç., 6 ì., 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 28.03.1933, 
õâîðîáà ãîðëà
Àðåñòåíêî Ë³ä³ÿ íå âêàç., 1 ì., 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 02.06.1933, 
àñô³êñ³ÿ
Àðèñòîêðàòîâà Í³íà íå âêàç., 8 
òèæ., íå âêàç., ðîñ., íå âêàç.
Àðèñòîêðàòîâà Í³íà íå âêàç., 
8 äí., áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 
01.06.1933, àñô³êñ³ÿ
Àðèõèïîâ ªëèñåé Âàñèëüîâè÷, 
33, ðîá³òí., ðîñ., 15.05.1933, 
àëêîãîë³çì
Àðìàíäæ³ Ìèêîëà íå âêàç., 9, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 14.03.1933, 
òóáåðêóëüîç
Àðòåìîâ íå âêàç. íå âêàç., 4, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 30.04.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Àðõèïîâ Ïåòðî Àðòåìîâè÷, 
38, ïåíñ., ðîñ., 20.12.1933, 
òóáåðêóëüîç
Àðøèíîâ Àðîí Àáðàìîâè÷, 
68, íå âêàç., ðîñ., 18.07.1933, 
áåçá³ëêîâ³ íàáðÿêè
Àñãóð³ä³ Ïàâëî Ãðèãîðîâè÷, 
11, ðîá³òí., ðîñ., 27.02.1933, 
òóáåðêóëüîç
Àñòàôüºâ ²âàí ²âàíîâè÷, 61, 
áåçïðèòóëüí., ðîñ., 29.03.1932, 
ñòàð³ñòü
Àôàíàñåíêî Ìèêîëà íå âêàç., 
3 ì., íå âêàç., íå âêàç., 30.11.1933, 
äèñïåïñ³ÿ
Àôàíàñüºâà Ë³ä³ÿ íå âêàç., 6, íå 
âêàç., ðîñ., 25.08.1933, äèçåíòåð³ÿ
Áàáàêèí ßê³â Êîðí³éîâè÷, 
26, ðîá³òí., ðîñ., 04.02.1933, 
âèñíàæåííÿ
Áàáåøêî Â³ðà íå âêàç., 4, 
áåçïðèòóëüí., ðîñ., 08.06.1933, 
áåçá³ëêîâ³ íàáðÿêè
Áàáè÷ Ñ. Ñ., 23, áåçðîá³òí., ðîñ., 
07.06.1933, çàïàëåííÿ ì³çê³â
Áàáóð³íà Òàìàðà Âàëåíòèí³âíà, 
4 ì., ðîá³òí., óêð., 05.01.1932, 
àñô³êñ³ÿ
Áàãàòèí Àâðàì Âåí³àì³íîâè÷, 
65, ðîá³òí., ºâð., 12.02.1933, 
äåêîìïåíñàö³ÿ ñåðöÿ
Áàãìà Ôåä³ð Ñåìåíîâè÷, 
65, ðîá³òí., ðîñ., 23.05.1933, 
áåçá³ëêîâ³ íàáðÿêè
Áàãóðèí ²âàí Òðîõèìîâè÷, 63, 
ïåíñ., ðîñ., 30.01.1933, âèðàçêà 
øëóíêà
Áàäåð Åìàíó¿ë Åìàíó¿ëîâè÷, 
41, ñëóæá., í³ì., 23.05.1932, 
çàïàëåííÿ ÷åðåâèíè

Áàç³ð Êàòåðèíà Ðóâ³ì³âíà, 
2, ñëóæá., ºâð., 12.08.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Áàéñà Ë³ä³ÿ íå âêàç., 1, íå âêàç., 
íå âêàç., 12.11.1933, ïðîíîñ
Áàêëàæàíîâ Ïåòðî íå âêàç., 
2 òèæ., áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 
04.02.1933, âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Áàëàãóðà ªâäîê³ÿ íå âêàç., 5, íå 
âêàç., íå âêàç., ãîñòðå çàïàëåííÿ 
êèøå÷íèêà
Áàëàõàíîâà ßíà Íàçàð³âíà, 78, 
íå âêàç., ðîñ., 15.03.1933, ñòàð³ñòü
Áàëãàðèíà Àêñà íå âêàç., 1, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 28.05.1933, 
áåçá³ëêîâ³ íàáðÿêè
Áàëêóíîâà Ìàð³ÿ Ïðîêîï³âíà, 
63, íå âêàç., íå âêàç., 20.10.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Áàëòàãà Êîñòÿíòèí Çàõàðîâè÷, 
59, ñëóæá., ðîñ., 25.03.1932, 
âèðàçêà øëóíêà
Áàðàáàø Ìèêîëà Ãðèãîðîâè÷, 
60, ðîá³òí., óêð., 17.01.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áàðàíîâ Àíòîí (?), 54, ðîá³òí., 
ðîñ., 29.07.1932, ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Áàðàíîâ Ãîðä³é Âàñèëüîâè÷, 89, 
ðîá³òí., ðîñ., 01.05.1933, ñòàð³ñòü
Áàðàíîâà Êëàâä³ÿ íå âêàç., 2 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., íå âêàç.
Áàðàíîâà Ìîòðÿ íå âêàç., 2, áåç-
ïðèòóëüí., íå âêàç., 12.03.1933, ê³ð
Áàðàíöîâà Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 85, íà 
óòðèì., ðîñ., 09.06.1933, ñòàð³ñòü
Áàðåöüêîâ Îëåêñàíäðà 
Àâåð’ÿí³âíà, 70, ðîá³òí., ðîñ., 
22.05.1933, ñòàðå÷èé ìàðàçì
Áàðêîâñüêèé Ìèõàéëî 
Âàñèëüîâè÷, 19, ðîá³òí., ðîñ., 
08.03.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áàðñóêîâ Äàíèë ªãîðîâè÷, 58, 
ðîá³òí., ðîñ., 15.02.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Áàðøåâè÷ Ôåéãà Àáðàì³âíà, 75, 
ïåíñ., ºâð., 21.04.1933, ñòàð³ñòü
Áàðèê³í Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷, 
6, áåçðîá³òí., ðîñ., 25.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Áàñîâ ²ãíàò ßêîâè÷, 66, ðîá³òí., 
ðîñ., 28.11.1933, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Áàñîâñüêèé Àðîí ²ñàêîâè÷, 80, 
íå âêàç., íå âêàç., ñòàð³ñòü
Áàóêîâà Îëåíà Ìèõàéë³âíà, 
10 ì., ðîá³òí., ðîñ., 25.04.1932, 
ãîñòðå çàïàëåííÿ øëóíêà òà 
òîâñòî¿ êèøêè
Áàóåð Ìàð³ÿ Àôàíàñ³¿âíà, 
54, ðîá³òí., óêð., 02.03.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Áàóåð Ñåìåí Òèìîô³éîâè÷, 45, 
íå âêàç., íå âêàç., ìàëÿð³ÿ
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Áàõìà÷ Ëåîí³ä íå âêàç., 9, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 13.04.1933, 
ïðîíîñ
Áàõìà÷ Ë³ä³ÿ íå âêàç., 13, íå 
âêàç., ðîñ., 08.07.1933, äèçåíòåð³ÿ
Áàõò³ÿðîâ Âàëåíòèí ²âàíîâè÷, 9, 
ðîá³òí., ðîñ., 14.04.1933, õðîí³÷íà 
äåêîìïåíñàö³ÿ
Áà÷óðñüêèé Ïèëèï Òðîõèìîâè÷, 
íå âêàç., íå âêàç., íå âêàç., 
20.09.1932, íå âêàç.
Áàÿíîâè÷ Ìèêîëà íå âêàç., 
27, íå âêàç., ðîñ., 16.07.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Áåáåøêî Â³ðà íå âêàç., 4, 
áåçïðèòóëüí., ðîñ., 07.06.1933, 
áåçá³ëêîâ³ íàáðÿêè
Áåáåøêî Ìèõàéëî íå âêàç., 
8, íå âêàç., ðîñ., 01.08.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Áåçïåðñòîâà Ðà¿ñà 
Ìèòðîôàí³âíà, 21, äîìîãîñï., 
íå âêàç., 02.06.1933, òóáåðêóëüîç 
ëåãåí³â
Áåçðó÷êî Ìàíÿ íå âêàç., 1, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 29.05.1933, 
áåçá³ëêîâ³ íàáðÿêè
Áåçðó÷êîâà Àííà íå âêàç., 63, 
ïåíñ., ðîñ., 10.03.1933, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Áåçñîíîâà Ç³íà¿äà íå âêàç., 3, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 26.03.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Áåçñîíîâà Ëàðèñà íå âêàç., 3, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 05.01.1933, 
íåïðîõ³äí³ñòü êèøå÷íèêà
Áåçñîíîâà Ñîô³ÿ íå âêàç., 4, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 15.03.1933, 
çàõâîðþâàííÿ êèøå÷íèêà
Á³ëàí Ñòåïàí íå âêàç., 1, íå 
âêàç., íå âêàç., 04.09.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Á³ëîóñ ²âàí íå âêàç., 9, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 08.05.1933, 
ïðîíîñ
Á³ëåöüêèé Ñåìåí Àêèìîâè÷, 
48, íå âêàç., íå âêàç., 19.08.1933, 
êèøêîâå çàõâîðþâàííÿ
Áºë³êîâ ²âàí íå âêàç., 1, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 05.04.1933, 
êèøêîâå çàõâîðþâàííÿ
Áºë³êîâ Ìèêèòà Ðàäèîíîâè÷, 
78, ðîá³òí., ðîñ., 19.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Áºë³íñüêèé Â³ññàð³îí 
Àðõèïîâè÷, 2, íå âêàç., ðîñ., 
07.08.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áºëîâ Îëåêñ³é Ãðèãîðîâè÷, 
46, ñëóæá., ðîñ., 19.03.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Áºëîçîðîâ Âîëîäèìèð íå 
âêàç., 4, áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 
18.12.1932, àòðîô³ÿ, ôóðóíêóëüîç 

Áºëîêîíºâà Â³ðà Ãàâðèë³âíà, 
2, ðîá³òí., ðîñ., 20.04.1932, ê³ð ç 
óñêëàäíåííÿì
Áåëîðîâñüêèé Àíàòîë³é 
Ñåðã³éîâè÷, 3 äí., ñëóæá., óêð., 
21.12.1932, îñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ 
ä³ÿëüíîñò³
Á³ëîðóñåöü Â³ðà Ôåäîð³âíà, 
21, ñëóæá., óêð., 24.04.1932, 
íåïðîõ³äí³ñòü êèøå÷íèêà
Á³ëîóñîâ Àíàòîë³é íå âêàç., 2, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 22.03.1933, 
ïðîíîñ
Áºëþêîâ Ìèêîëà Ìàêñèìîâè÷, 
3, íå âêàç., ðîñ., 22.07.1933, 
ïðîíîñ
Áºëÿºâ Ìèêîëà 
Âàðôîëîìåºâè÷, 1, ðîá³òí., ðîñ., 
14.02.1933, îï³ê
Áºëÿºâà Âàëÿ íå âêàç., 1, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 26.05.1933, 
ïðîíîñ
Áåëÿð Îëåíà Ôåäîð³âíà, 86, 
áåçïðèòóëüí., í³ì., 06.05.1932, 
ñòàð³ñòü
Áåðã Ì³íà Í³ñîí³âíà, 55, ïåíñ., 
ºâð., 24.02.1933, îòðóºííÿ ÷àäíèì 
ãàçîì
Áåðåçóöüêèé Ôåä³ð Ñåìåíîâè÷, 
40, ðîá³òí., ðîñ., 04.01.1932, 
âèðàçêà øëóíêà
Áåðåñëàâåöü Ñåìåí 
Ïàðôåíò³éîâè÷, 45, íå âêàç., 
ðîñ., 29.08.1933, íå âêàç.
Áåðëîâè÷ Äàâèä Ïåòðîâè÷, 
21, ³íâàë³ä, ºâð., 09.05.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Áåðìàíîâà Ë³ä³ÿ íå âêàç., 1, íå 
âêàç., ðîñ., 06.06.1933, äèçåíòåð³ÿ
Áåðñîí Ñåìåí Êîïîâè÷, 59, ðîá³òí., 
ºâð., 01.01.1932, ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Áåðÿãî Ìàð³ÿ íå âêàç., 43, íå 
âêàç., íå âêàç., äèçåíòåð³ÿ
Áåñàðàá Ìàð³ÿ íå âêàç., 70, ðî-
á³òí., óêð., 20.08.1932, ïîðîê ñåðöÿ
Áåñàðàáåíêî Òåòÿíà íå âêàç., 
3 òèæ., áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 
04.06.1933, àñô³êñ³ÿ
Áåñåäèí Ìèêîëà Ãîðä³éîâè÷, 
14, íà óòðèì., ðîñ., 15.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áºñîâ Îëåêñ³é Ìèõàéëîâè÷, 40, 
íå âêàç., ðîñ., 26.05.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Áåñîíîâ Â³êòîð íå âêàç., 9 ì., 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 29.05.1933, 
áåçá³ëêîâ³ íàáðÿêè
Áåñîíîâ Þð³é Âîëîäèìèðîâè÷, 
7 ì., íå âêàç., ðîñ., 21.11.1933, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Áåññàðàâ ²âàí Îëåêñàíäðîâè÷, 
7, ðîá³òí., ðîñ., 17.04.1933, 
âèñíàæåííÿ

Áåõìàò íå âêàç. íå âêàç., 13, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 11.03.1933, 
øëóíêîâå çàõâîðþâàííÿ
Áåõòºð Ïàðàñêîâ³ÿ Ôåäîð³âíà, 
57, ðîá³òí., ðîñ., 28.05.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Áåøëÿãà Àííà Ìèõàéë³âíà, 58, 
íàéì.ðîá³òí., ðîñ., 02.03.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Á³äåíêî Àíäð³é ²âàíîâè÷, 40, 
ðîá³òí., óêð., 30.11.1932, âèðàçêà 
øëóíêà
Áèêîâñüêà Âàëåíòèíà ªãîð³âíà, 
9 ì., ðîá³òí., óêð., 02.10.1932, 
øëóíêîâî-êèøêîâå çàõâîðþâàííÿ
Á³ëþêîâà Ìàð³ÿ Ìèêèò³âíà, 
24, ðîá³òí., ðîñ., 24.05.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Á³ëþêîâà Ðà¿ñà Ìàêñèì³âíà, 
1, íå âêàç., ðîñ., 14.05.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Á³ñàðîâ Éîñèô Ìèõàéëîâè÷, 
68, ðîá³òí., óêð., 28.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Á³ñê³í Îíèñèì Ìîéñåéîâè÷, 37, 
³íâàë³ä, ºâð., 09.04.1932, ïðèñòóï 
ñåðöåâî¿ àðèòì³¿
Á³ñïîêîâ Ìàêñèì Íèêèôèðîâè÷, 
32, ðîá³òí., ðîñ., 22.06.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Áè÷êîâ Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷, 
2, áåçðîá³òí., óêð., 16.09.1932, 
åíòåðîêîë³ò
Á³ðþêîâ ªãîð ²îíîâè÷, 25, 
ðîá³òí., íå âêàç., 26.12.1931, òèô, 
äèçåíòåð³ÿ
Áëºøëºð Êîðÿ Àïîëëîí³âíà, 
1, ðîá³òí., ºâð., 10.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â, êèøå÷íèêà
Áë³íêîâà Ëþáîâ Ìèõàéë³âíà, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 20.05.1933, 
ë³ìôîäåí³ò
Áîáðèêîâà Óëÿíà íå âêàç., 37, 
ðîá³òí., ðîñ., 24.04.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Áîãäàíåöü Ïðîõ³ð ²âàíîâè÷, 
63, ðîá³òí., ðîñ., 28.02.1933, 
îñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Áîãäàíîâ Àíäð³é Àíäð³éîâè÷, 
80, íà óòðèì., ðîñ., 07.11.1932, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Áîãäàíîâ Ïàâëî íå âêàç., 1 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 16.10.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Áîãäàíîâ Îëåêñàíäð íå âêàç., 
2 ì., áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 
05.03.1933, âðîäæåíà 
ñëàáê³ñòü
Áîãîâñüêà Ñ. ²., 78, íå âêàç., íå 
âêàç., ñåðöåâå çàõâîðþâàííÿ
Áîãóðñüêà Íàä³ÿ Êîñòÿíòèí³âíà, 
28, ñëóæá., ºâð., 03.09.1932, 
çàâîðîò êèøîê
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Áîäíÿíñüêà ²äà Ìîéñå¿âíà, 76, 
ñëóæá., ºâð., 19.09.1932, ñòàð³ñòü
Áîæêî Àíäð³é Âàëåð³éîâè÷, íå 
âêàç., ñëóæá., óêð., 13.03.1932, 
íåäîíîøåííÿ
Áîæêî Íàòàë³ÿ Âàëåð³¿âíà, íå 
âêàç., ñëóæá., óêð., 15.03.1932, 
íåäîíîøåííÿ
Áîé÷åíêî ²âàí íå âêàç., 20, íå 
âêàç., ðîñ., 17.07.1933, ÷åðåâíèé òèô
Áîëãàðèí Êèðèë íå âêàç., 4, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 03.04.1933, 
áåçá³ëêîâ³ íàáðÿêè
Áîëãàðîâà Îëüãà íå âêàç., 2, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 07.04.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Áîëäèðåâ Ïàâëî Êóçüìè÷,  
57, ðîá³òí., óêð., 06.03.1933, 
òóáåðêóëüîç
Áîëîò³í Ìèêîëà íå âêàç., 10 ì., 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 15.03.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Áîëîò³íà Ë³ä³ÿ íå âêàç., 10, íå 
âêàç., íå âêàç., 14.09.1933, ïðîíîñ
Áîëîò³íà Ìàð³ÿ Îëåêñàíäð³âíà, 
1, íå âêàç., óêð., 14.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áîëüíè÷íèé Ìèêîëà íå âêàç., 3, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 23.05.1933, 
áåçá³ëêîâ³ íàáðÿêè
Áîëÿáà íå âêàç. íå âêàç., 7, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 26.11.1933, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Áîíäàðºâà Òåòÿíà ²âàí³âíà, íå 
âêàç., íå âêàç., ðîñ., 19.07.1932, 
ñëàáê³ñòü
Áîíäàðåíêî Âàëåíòèíà 
Ïåòð³âíà, 1, áåçðîá³òí., óêð., 
20.07.1932, çàïàëåííÿ êèøêè
Áîíäàðåíêî Âîëîäèìèð íå 
âêàç., íå âêàç., áåçïðèòóëüí., íå 
âêàç., 06.04.1933, ê³ð
Áîíäàðåíêî Ãðèãîð³é íå âêàç., 
9, íå âêàç., íå âêàç., 11.08.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Áîíäàðåíêî Ëþáîâ íå âêàç., 4, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 12.03.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Áîíäàð ²âàí íå âêàç., íå âêàç., 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 27.04.1933, 
ïðîíîñ
Áîíäîâà Àíòîí³íà íå âêàç., 7, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 07.05.1933, 
ïðîíîñ
Áîðçåíêî Ôåîäîñ³ÿ Îëåêñ³¿âíà, 
70, ðîá³òí., ðîñ., 11.05.1933, 
ñåðöåâà ñëàáê³ñòü
Áîðèñåíêî ªâäîê³ÿ Äàíèë³âíà, 
70, íå âêàç., íå âêàç., 24.08.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Áîðèñåíêî Ìåëàøêà Ïåòð³âíà, 
3, ðîá³òí., ðîñ., 03.07.1932, 
êðèâàâèé ïðîíîñ

Áîðèñîâ Áîðèñ íå âêàç., 4 ì., 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 15.02.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Áîðîäàé Âàëåíòèíà 
Ìèòðîôàí³âíà, 1, ñëóæá., óêð., 
20.04.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Áîðîäê³í Àíäð³é Àíäð³éîâè÷, 
íå âêàç., ðîá³òí., ðîñ., 05.12.1932, 
ïîðîê ñåðöÿ
Áîðîíåâñüêà Ëþäìèëà 
Ñåâàñòÿí³âíà, 1, ðîá³òí., ðîñ., 
28.11.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áîðö Ìåíäåëü Õà¿ìîâè÷, 70, 
íà óòðèì., ºâð., 17.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áîðÿê Àíàòîë³é Ìèõàéëîâè÷, íå 
âêàç., íå âêàç., óêð., 25.11.1933, 
ïåðåä÷àñíî íàðîäæåíèé
Áî÷àðîâ Ìèõàéëî Êóçüìè÷,  70, 
ðîá³òí., ðîñ., 22.02.1932, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Áî÷àðîâ Ôåä³ð Ìèêîëàéîâè÷, 
78, íå âêàç., íå âêàç., åìáîë³ÿ 
ñóäèíè
Áî÷àðîâà ªâãåí³ÿ ßê³âíà, 5 ì., 
íå âêàç., ðîñ., 17.07.1933, ãîñòðå 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áî÷êîâñüêèé Ãðèãîð³é íå 
âêàç., 8 äí., íå âêàç., íå âêàç., 
27.11.1933, âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Áîøòðàìîíîâ ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 
37, ðîá³òí., ïîë., 21.03.1933, 
îòðóºííÿ ìèø'ÿêîì 
Áðàòîëþáîâ Ìèêîëà 
Âàñèëüîâè÷, 44, íå âêàç., ðîñ., 
28.08.1933, íå âêàç.
Áðåãåäà (?) íå âêàç., 56, íå 
âêàç., íå âêàç., 16.03.1932, 
ïåðåðîäæåííÿ ñåðöåâîãî ì'ÿçó
Áðèê Ìèêîëà Ôîìè÷, 17, ðîá³òí., 
ðîñ., 01.02.1932, òóáåðêóëüîç 
ñòðàâîõîäó
Áðèëü ²ñàê ªôèìîâè÷, 1, íå 
âêàç., ðîñ., 21.07.1933, çàïàëåííÿ 
êèøîê
Áðè÷êåâè÷ íå âêàç. íå âêàç., 1, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 10.03.1933, 
øëóíêîâî-êèøêîâèé ðîçëàä
Áðîâåíêî Àíô³ì Àíèê³éîâè÷, 78, 
ïåíñ., ðîñ., 25.02.1933, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Áðîäîâñüêà Ãåíÿ Àôðîñèì³âíà, 
78, ïåíñ., ºâð., 13.01.1933, ñòàð³ñòü
Áðîðîíüêî Îëåêñàíäðà 
Ìèõàéë³âíà, 1, íå âêàç., íå âêàç., 
çàïàëåííÿ êèøîê
Áðóñºâà Êàòåðèíà Ñòåïàí³âíà, 
33, áåçðîá³òí., ðîñ., 05.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áðóñòèíîâ ²çðà¿ëü Ìîéñåéîâè÷, 
67, íå âêàç., íå âêàç., 31.10.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê

Áðóñòèíîâà Ôðåéäà ²ñà¿âíà, 
65, ðîá³òí., ºâð., 01.05.1933, 
çàùåìëåííÿ ãðèæ³
Áóãàºíêî Îëåíà Ãðèãîð³âíà, 8, 
ðîá³òí., ðîñ., 12.01.1932, òèô
Áóãîð Âàñèëü ªãîðîâè÷, 19, 
íå âêàç., íå âêàç., 15.08.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Áóäíèöü Îëåêñ³é Ñèëîâè÷, 
15, ðîá³òí., óêð., 16.04.1932, 
çàðàæåííÿ êðîâ³
Áóäóí Òîòàíà Ìîéñ³âíà, 82, íà 
óòðèì., êàðà¿ì., 12.10.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Áóêðººâà Îëüãà Ìèõàéë³âíà, 
21, äîìîãîñï., ðîñ., 22.10.1932, 
çàðàæåííÿ êðîâ³ ï³ñëÿ ïîëîã³â
Áóêð³ëü Îëåêñ³é ²âàíîâè÷, 
2 ì., ðîá³òí., ðîñ., 18.10.1932, 
îñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Áóëãàêîâ Ãåîðã³é Âàñèëüîâè÷, 
80, ïåíñ., ðîñ., 17.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Áóëãàêîâ Ëàçàð ßêèìîâè÷, 
68, íå âêàç., ðîñ., 17.07.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Áóëãàêîâà Äàð’ÿ Ñòåïàí³âíà, 
90, íà óòðèì., óêð., 19.01.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Áóëèêëèéñüêà Äîìí³ê³ÿ 
Ç³íîâ³¿âíà, 85, íà óòðèì., áîëã., 
20.01.1933, ñòàðå÷èé ìàðàçì
Áóëèøîâà ²ðèíà Ìèõàéë³âíà, 
2, íå âêàç., ðîñ., 17.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áóëî÷íèêîâà Êàòåðèíà 
Ìèõàéë³âíà, 2, ðîá³òí., ºâð., 
27.07.1932, çàïàëåííÿ êèøîê
Áóðäþê Ï. Â., 78, íå âêàç., íå 
âêàç., ïàðàë³÷
Áóðì³ñòðîâà Àí. ²âàí³âíà, 1, íå 
âêàç., ðîñ., 12.07.1933, íå âêàç.
Áóðì³ñòðîâ Ôåä³ð Ñåðã³éîâè÷, 
60, ïåíñ., ðîñ., 08.04.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Áóðÿê Äìèòðî íå âêàç., íå âêàç., 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 26.04.1933, 
ïðîíîñ
Áóñèëêà Àííà Õðèñò³âíà, 65, 
íå âêàç., íå âêàç., 19.08.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Áóñèëêîâà Àííà 
Ïàíòåëåéìîí³âíà, 2, ðîá³òí., 
áîëã., 23.01.1933, äèôòåð³ÿ
Áóñèëêîâ Âàñèëü Ïåòðîâè÷, 
28, ðîá³òí., áîëã., 05.03.1933, 
òóáåðêóëüîç
Áóò Àíòîí³íà Îìåëÿí³âíà, 7, 
áåçðîá³òí., íå âêàç., 13.05.1933, 
ïðîíîñ
Áóò Îìåëÿí Ïàíòåëåéìîíîâè÷, 
44, íà óòðèì., íå âêàç., 22.06.1933, 
ñåðöåâà ä³ÿëüí³ñòü
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Áóöèëêà Ãàëèíà íå âêàç., 3 ì., 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 20.04.1933, 
ïðîíîñ
Áóöüêèé Âàñèëü íå âêàç., 12, íå 
âêàç., íå âêàç., 15.08.1933, äèçåíòåð³ÿ
Áóÿãèí Àâíåð Õàéìîâè÷, 57, 
íå âêàç., íå âêàç., 24.09.1933, 
òóáåðêóëüîç
Áþðþêîâ Ôåäîò Âàñèëüîâè÷, 
67, ïåíñ., íå âêàç., 31.03.1933, 
ì³îêàðäèò
Âàãàí³í íå âêàç. íå âêàç., 1, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 22.03.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Âàéìàí Ë³ä³ÿ íå âêàç., 5 ì., 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 04.03.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Âàêîìîâ Ê³ì íå âêàç., 1 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 12.01.1932, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Âàëîõîâà ªâäîê³ÿ Êàïèòîí³âíà, 
78, íà óòðèì., óêð., 24.12.1933, 
ñòàðå÷å âèñíàæåííÿ
Âàëóéñüêèé Âîëîäèìèð 
Ñåìåíîâè÷, 1, íå âêàç., óêð., 
29.05.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âàëüìàí Àííà ²çðà¿ë³âíà, 34, íå 
âêàç., ðîñ., 11.07.1933, âèñèïíèé 
òèô
Âàíäøòðàíü Æàííà 
Îëåêñàíäð³âíà, 3 ì., ðîá³òí., 
ðîñ., 20.07.1932, ïðîíîñ
Âàí³í Âàñèëü ²âàíîâè÷, 68, 
ðîá³òí., ðîñ., 06.03.1933, 
îñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Âàíòîð Ðîÿíë Áîðèñîâè÷, 
42, ðîá³òí., ºâð., 25.07.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Âàðàíîâà Àííà Ôåäîð³âíà, íå 
âêàç., íå âêàç., íå âêàç., øëóíêîâå 
çàõâîðþâàííÿ
Âàðâàðîâ Àíäð³é Ìèêîëàéîâè÷, 
25, ðîá³òí., ðîñ., 23.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âàðäà Éîñèô Éîñèôîâè÷, 55, 
ðîá³òí., ðîñ., 30.03.1933, ì³îêàðäèò
Âàñèëåâñüêèé Àíäð³é 
Ôåäîðîâè÷, 3, ðîá³òí., ðîñ., 
01.07.1932, êðèâàâèé ïðîíîñ
Âàñèëåöü Îëåêñàíäð 
Îëåêñàíäðîâè÷, 9 ì., ðîá³òí., 
óêð., 12.07.1932, ãîñòðèé ðîçëàä 
ñòðàâîõîäó
Âàñèëåöü Ìèêîëà 
Îëåêñàíäðîâè÷, 9 ì., ðîá³òí., 
óêð., 12.07.1932, ãîñòðèé ðîçëàä 
ñòðàâîõîäó
Âàñèëüºâ Ãðèãîð³é Ñàìîéëîâè÷, 
54, ðîá³òí., ðîñ., 16.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âàñèëüêîâñüêèé Îëåã 
Îëåêñàíäðîâè÷, 3, íà óòðèì., 
ðîñ., 09.06.1933, ñëàáê³ñòü

Âàñ³íà Âàëåíòèíà Ïàâë³âíà, 
11 ì., ðîá³òí., íå âêàç., 31.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âàñ³íà Ë³ä³ÿ íå âêàç., íå âêàç., 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 05.04.1933, 
çàïàëåííÿ ÿñåí
Âàñ³íà Ìîòðîíà Ñïèðèäîí³âíà, 
64, ðîá³òí., ðîñ., 02.06.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Âàñ³íà Ïåëàãåÿ Ïèëèï³âíà, 
75, íà óòðèì., ðîñ., 26.11.1932, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Âàñèëºâ Ïåòðî íå âêàç., 1, íå 
âêàç., íå âêàç., 18.08.1932, ãîñòðå 
êèøêîâå çàõâîðþâàííÿ
Âàñèëþõ³íà Àííà ²îñèï³âíà, 68, 
íà óòðèì., ðîñ., 15.10.1932, ðàê 
ìàòêè
Âàñ³íà ßâåðîêà Âàñèë³âíà, 70, 
íà óòðèì., ðîñ., 15.04.1932, ðàêîâå 
âèñíàæåííÿ
Âàñþðåíêî Äåìèä ßêîâè÷, 
54, íà óòðèì., ðîñ., 17.12.1933, 
äåêîìïåíñàö³ÿ ñåðöåâî¿  ä³ÿëüíîñò³
Âàñþòèíà Â³ðà Ãàâðèë³âíà, 6, íå 
âêàç., ðîñ., 29.08.1933, ìåí³íã³ò
Âàõìèñòð Âîëîäèìèð Ëüâîâè÷, 
6 ì., ðîá³òí., ðîñ., 27.05.1933, 
ìåí³íã³ò
Âàùóê Äìèòðî Âàñèëüîâè÷, 
39, ³íâàë³ä, óêð., 14.04.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Âàùóê ²âàí Â³êòîðîâè÷, 
2, ðîá³òí., óêð., 10.07.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Âàÿñ³íà Ìîòðîíà Ñïèðèäîí³âíà, 
64, íå âêàç., íå âêàç., ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Âåéöìàí Ëþäìèëà íå âêàç., 
10 ì., áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 
02.05.1933, êàòàð êèøîê
Âåêñëåð Õàÿ Ëàçàð³âíà, 75, 
ðîá³òí., ºâð., 15.01.1933, ñòàð³ñòü
Âåëè÷êî Ïàðàñêîâ³ÿ Ïèëèï³âíà, 
24, ðîá³òí., ðîñ., 07.06.1933, 
âíóòð³øíÿ êðîâîòå÷à
Âåë³êîëóã Îëåêñàíäð 
Âàñèëüîâè÷, 65, ðîá³òí., ðîñ., 
07.01.1933, äåêîìïåíñàö³ÿ 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Âåëüãàéñüêèé ²âàí Ïàâëîâè÷, 
62, íà óòðèì., óêð., 26.03.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Âåëü÷åâ Îëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷, 
33, ðîá³òí., áîëã., 26.03.1933, ïëåâðèò
Âåíãåðåíêî Ë³ä³ÿ íå âêàç., 6, íå 
âêàç., íå âêàç., äèçåíòåð³ÿ
Âåíãåðîâà ªëèçàâåòà 
Àáðàì³âíà, 80, ðîá³òí., ºâð., 
31.05.1933, ñòàðå÷èé ìàðàçì
Âåðüîâê³í Âàñèëü Òèìîô³éîâè÷, 
25, ðîá³òí., ðîñ., 05.12.1933, íå 
âêàç.

Âåðåòåíêî Ëåîíò³é 
Íèêàíîðîâè÷, 8, íå âêàç., íå 
âêàç., 07.09.1933, äèçåíòåð³ÿ
Âåðåùàí³í ²âàí Ôåäîòîâè÷, 70, 
ðîá³òí., ðîñ., 02.02.1933, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Âåðíèãîðà Ç³íîâ³ÿ Ïåòð³âíà, 
75, äîìîãîñï., ðîñ., 08.04.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Âåñåëèé Îëåêñ³é íå âêàç., 2, íå 
âêàç., ðîñ., 18.06.1933, ³íòåðàò 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Âåñ³íí³é Ñåðã³é íå âêàç., 1, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 28.03.1933, 
çàõâîðþâàííÿ êèøå÷íèêà
Âåñíèí Ïàâëî ²âàíîâè÷, 
49, ðîá³òí., ðîñ., 04.11.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âåòèõîâñüêà Âàëåíòèíà 
Ïàâë³âíà, 1, ðîá³òí., ïîë., 
27.12.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âåò³õîâñüêà Ë³ä³ÿ Ïàâë³âíà, 
1 ì., íå âêàç., ïîë., 03.10.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Âºòðîâà Äîðà íå âêàç., 17 äí., 
íå âêàç., íå âêàç., 17.11.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Â³òðÿê ²âàí íå âêàç., 10, íå âêàç., 
íå âêàç., 12.08.1933, äèçåíòåð³ÿ
Âºóìºöåâà Êàòåðèíà 
Ôåäîð³âíà, 37, íå âêàç., íå âêàç., 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Â³äîâà Ïàâëî Ñåðã³éîâè÷, 4, 
áåçïðèòóëüí., ðîñ., 17.03.1933, 
ïðîíîñ
Â³êåíò³ÿ Âàëåíòèíà íå âêàç., 
íå âêàç., íå âêàç., íå âêàç., 
21.06.1933, áåçá³ëêîâ³ íàáðÿêè
Â³êòîð³ÿ Âàñèëèíà íå âêàç., 
7 ì., íå âêàç., ðîñ., 31.05.1933, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Â³êòîðîâà Àãàô³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 
55, äîìîãîñï., óêð., 21.01.1933, 
ðàê ìàòêè
Âèíàêóðîâ Ñòåïàí íå âêàç., 
íå âêàç., áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 
16.05.1933, áåçá³ëêîâ³  
íàáðÿêè
Âèíè÷åíêî Ëåîíò³é Îñèïîâè÷, 
65, ðîá³òí., óêð., 24.01.1933, 
â³äðèâ íèæíüî¿ øåëåïè
Âèíîêóðîâ Ñàìó¿ë Áîðèñîâè÷, 
55, íå âêàç., ºâð., 12.04.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Â³ðìàí Âàëåíòèí ²âàíîâè÷, 
3, ðîá³òí., åñò., 26.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âèñî÷èê Äìèòðî Âàñèëüîâè÷, 
45, íå âêàç., ðîñ., 16.07.1933, 
ñåðöåâèé íàïàä
Â³ò³õîâñüêèé Éîñèô Ôðàíöåâè÷, 
74, ïåíñ., ïîë., 11.01.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
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Âèøíåâåê Âàëåíò. ²âàí., 1, íå 
âêàç., íå âêàç., 23.08.1933, êàòàð 
êèøîê
Âèøíåâñüêà Ðàõ³ëü Íàóì³âíà, 
78, íå âêàç., ºâð., 08.11.1933, 
ãàíãðåíà íèæíüî¿ ê³íö³âêè
Â³òêåâè÷ Â³ðà íå âêàç., 2, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 15.05.1933, 
áåçá³ëêîâ³ íàáðÿêè
Â³õëÿºâ ²ëëÿ ²âàíîâè÷, 52, 
êîëãîñïí., ðîñ., 29.09.1932, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Âëàäèìèðîâ Â³êòîð íå âêàç., 2, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 17.04.1933, 
áåçá³ëêîâ³ íàáðÿêè
Âëàäèìèðîâ Âîëîäèìèð íå 
âêàç., 1, áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 
24.05.1933, áåçá³ëêîâ³ íàáðÿêè
Âëàäèñëàâ Ñëàâà íå âêàç., 7 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 23.10.1933, 
êîë³ò
Âëàñîâ Ãðèøà íå âêàç., 2 òèæ., 
íå âêàç., íå âêàç., 01.11.1933, 
êîë³ò
Âîáëèé Âàñèëü ²âàíîâè÷, 48, 
êîëãîñïí., óêð., 30.10.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Âîâê Íàñòÿ Ðîä³îí³âíà, 63, íà 
óòðèì., óêð., 06.04.1932, ðàê ìàòêè
Âîâê Ôåîäîñ³ÿ íå âêàç., 56, 
íàéì.ðîá³òí., ðîñ., 13.04.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Âîäëÿöüêà Íàòàë³ÿ Ìèõàéë³âíà, 
22, íå âêàç., íå âêàç., ì³îêàðäèò
Âîäîï'ÿíîâà Àííà íå âêàç., 2 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 01.02.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Âîäîï'ÿíîâà Àííà Ãðèãîð³¿âíà, 
37, ðîá³òí., ðîñ., 17.01.1932, ï³ñëÿ 
ïîëîã³â
Âîäÿê³íà Îëåêñàíäðà íå âêàç., 
27, íå âêàç., íå âêàç., äèçåíòåð³ÿ
Âîäÿõ³íà ªôðîñèí³ÿ Êîðí³¿âíà, 
63, äîìîãîñï., ðîñ., 18.03.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Âîéííîâà Êàòåðèíà íå âêàç., 
65, íå âêàç., íå âêàç., 04.04.1932, 
ïîðîê ñåðöÿ
Âîêçàëüíà Ñîô³ÿ íå âêàç., 3 ì., 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 02.03.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Âîëàøèíà Ïåëàãåÿ Ôîê³âíà, 
98, íà óòðèì., ðîñ., 27.12.1932, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Âîëêîâ Äìèòðî Òèìîô³éîâè÷, 
79, ïåíñ., ðîñ., 10.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Âîëêîâà Ïàðàñêîâ³ÿ Ñåìåí³âíà, 
íå âêàç., íå âêàç., íå âêàç., 
30.09.1933, ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Âîëêîâñüêèé Ìîéñåé Ëüâîâè÷, 
83, ïåíñ., ºâð., 11.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Âîëîâè÷ Îëåêñàíäð Äìèòðîâè÷, 
20, ðîá³òí., ðîñ., 02.03.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Âîëîùèí ²âàí íå âêàç., 8 ì., 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 07.04.1933, 
êàòàð êèøîê
Âîëüñüêà Êàòåðèíà 
Êîñòÿíòèí³âíà, 75, íå âêàç., 
íå âêàç., 28.06.1933, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Âîðîáíîé Ïåòðî íå âêàç., 6 òèæ., 
íå âêàç., íå âêàç., 06.10.1932, 
øëóíêîâî-êèøêîâà ³íòîêñèêàö³ÿ
Âîðîáéîâ Îëåêñàíäð 
Ìèõàéëîâè÷, 70, ïåíñ., ðîñ., 
02.03.1933, ñòàðå÷èé ìàðàçì
Âîðîáéîâ Òèì. íå âêàç., íå 
âêàç., íå âêàç., íå âêàç., íå âêàç.
Âîðîáéîâà Í³íà íå âêàç., 
23, íå âêàç., ðîñ., 01.08.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Âîðîíèí Ãðèãîð³é íå âêàç., 4 ì., 
áåçïðèòóëüí., ðîñ., 31.01.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Âîðîíîâà Ôåâðîí³ÿ 
Åë³ñòðàò³âíà, 78, íå âêàç., íå 
âêàç., ñòàð³ñòü
Âîðîíîâà Îëåêñàíäðà íå 
âêàç., 2, áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 
08.04.1933, êàòàð êèøîê
Âîðîíöîâà Êàòåðèíà ²âàí³âíà, 
72, áåçïðèòóëüí., ðîñ., 09.01.1933, 
ñòàð³ñòü
Âîñêîáîºâ Ïàâëî Òèìîô³éîâè÷, 
52, íå âêàç., íå âêàç., 10.11.1933, 
ðàê øëóíêà
Âîõëÿºâà Ìàðôà ²âàí³âíà, 93, íà 
óòðèì., ðîñ., 03.03.1933, ñòàð³ñòü
Âèñî÷èí ²îô Ñàâåë³éîâè÷, 64, 
ðîá³òí., óêð., 05.04.1933, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Âèñòàâê³í Îëåêñ³é íå âêàç., 5, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 31.03.1933, 
ïðîíîñ
Ãàâðèëîâà Âàðâàðà íå âêàç., 1, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 20.04.1933, 
êèøêîâèé ðîçëàä
Ãàâðèëü÷åíêî Àôàíàñ³é 
Ñàâîíîâè÷, 58, íå âêàç., ðîñ., 
20.07.1933, îñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ 
ä³ÿëüíîñò³
Ãàãàðà Ìèõàéëî íå âêàç., 1, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 29.04.1933, 
áåçá³ëêîâ³ íàáðÿêè
Ãàæåâ Âàñèëü Äìèòðîâè÷, 57, 
ðîá³òí., ðîñ., 12.05.1933, ðîæèñòå 
çàïàëåííÿ
Ãàéäàºíêî Àíàòîë³é 
Âàñèëüîâè÷, 2, ðîá³òí., ðîñ., 
24.04.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãàéäóêîâà Ïåëàãåÿ ªôèì³âíà, 
25, ðîá³òí., ðîñ., 16.12.1933, 
îòðóºííÿ ÷àäîì

Ãàëèøèí Ìèêîëà íå âêàç., 6, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 21.04.1933, 
ïðîíîñ
Ãàìàëèé Òåòÿíà Ôåäîò³âíà, 
48, äîìîãîñï., óêð., 25.04.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ãàìïóçîâ Âîëîäèìèð 
Âàñèëüîâè÷, 57, íå âêàç., íå 
âêàç., 19.09.1933, òóáåðêóëüîç
Ãàíèëººâ Ãåîðã³é íå âêàç., 13, íå 
âêàç., ðîñ., 29.08.1933, äèçåíòåð³ÿ
Ãàïîíåêî Îëåíà Ôåäîð³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 18.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãàïîíåíêî Ë³ä³ÿ Ôåäîð³âíà, 
3, ðîá³òí., óêð., 16.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãàïîíåíêî Í³íà Ïåòð³âíà, 
4, ðîá³òí., óêð., 18.02.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ãàïîíåíêî Ñòåôàí Ôåäîðîâè÷, 
66, íå âêàç., íå âêàç., 10.09.1933, 
äåêîìïåíñàö³ÿ ñåðöÿ
Ãàïîíåíêî Ôåä³ð Îìåëÿíîâè÷, 
33, ðîá³òí., ðîñ., 23.03.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ãàðäçåé Ëþäìèëà Äìèòð³âíà, 
32, äîìîãîñï., íå âêàç., çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Ãàðåëèê Ìàð³ÿ íå âêàç., 3 äí., 
íå âêàç., íå âêàç., 13.10.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ãàðêîâåíêî Ãàííà ²âàí³âíà, 
2, ñëóæá., óêð., 16.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â ï³ñëÿ êîðó
Ãàðêóøà Âîëîäèìèð 
Àíäð³éîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
26.06.1932, äèçåíòåð³ÿ
Ãàðêóøà ªâäîê³ÿ íå âêàç., 4, 
áåçïðèòóëüí., óêð., 04.05.1933, 
ïðîíîñ
Ãàðêóøà ²âàí Ïåòðîâè÷, 48, 
íå âêàç., íå âêàç., 23.09.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ãàðëè÷ Ê³ì íå âêàç., íå âêàç., íå 
âêàç., íå âêàç., âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ãàóäîâñüêèé ²âàí íå âêàç., 
10, íå âêàç., íå âêàç., çàïàëåííÿ 
êèøå÷íèêà
Ãåéôàé Àííà Ëüâ³âíà, 50, íå âêàç., 
ºâð., 05.03.1932, çàïàëåííÿ íèðîê
Ãåêêåð ²âàí ²âàíîâè÷, 81, 
äîìîâëàñíèê, í³ì., 23.12.1932, 
ïîðîê ñåðöÿ
Ãåëëåð Ïåðëà Ìàðê³âíà, 78, 
ðîá³òí., ºâð., 22.09.1932, çàãàëüíà 
ñëàáê³ñòü
Ãåëüìåëü Â³êòîð Àíäð³éîâè÷, 
8 ì., ðîá³òí., ðîñ., 26.04.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Ãåëüìåëü Ãîòâðèö Éîãàíîâè÷, 
68, ³íâàë³ä, í³ì., 11.09.1932, 
íåðîçá.
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Ãåëüìåëü Ïåòðî Áåðíãàðòîâè÷, 
69, ðîá³òí., í³ì., 19.04.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ãåíè÷àíñüêà Êëàâä³ÿ íå âêàç., 
2, íå âêàç., íå âêàç., øëóíêîâî-
êèøêîâà ³íòîêñèêàö³ÿ
Ãåîðã³ºâ Âàñèëü Ìèõàéëîâè÷, 
28, ðîá³òí., óêð., 01.02.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ãåîðã³ºâ Ñàâà Ñàâåë³éîâè÷, 7, 
íå âêàç., ðîñ., 15.03.1933, ñèôèë³ñ 
ãîðëà
Ãåîðã³ºâñüêèé Âàñèëü 
Îëåêñ³éîâè÷, 48, ðîá³òí., ðîñ., 
12.04.1933, ïîðîê ñåðöÿ
Ãåðàñèìåíêî Îëåêñàíäð 
Àíäð³éîâè÷, 27, ðîá³òí., ðîñ., 
17.05.1933, êðóïîçíå çàïàëåííÿ
Ãåðàñèìåíêî Âîëîäèìèð 
Îëåêñàíäðîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
22.04.1932, äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Ãåðàñèìåíêî ¯âãà ²âàí³âíà, 3, íå 
âêàç., íå âêàç., êðèâàâèé ïðîíîñ
Ãåðàñèìåíêî Ïåëàãåÿ 
Ãðèãîð³âíà, 50, íå âêàç., íå âêàç., 
30.07.1933, äèçåíòåð³ÿ
Ãåðàñèìîâ ²âàí Àíòîíîâè÷, 68, 
íà óòðèì., ðîñ., 04.12.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ãåðàñèìîâ Ìèêîëà íå âêàç., 
9, íå âêàç., íå âêàç., 30.10.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ãåðàñóï Ìàéîð Àáðàìîâè÷, 33, 
íå âêàç., ºâð., 14.07.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ãåðåç ²âàí Ñèäîðîâè÷, 58, 
ðîá³òí., óêð., 27.02.1933, ñåðöåâå 
çàõâîðþâàííÿ
Ãåðëîâà Óñòèíà Áîðèñ³âíà, 80, 
íå âêàç., íå âêàç., ñòàð³ñòü
Ãåðøîâè÷ Ìèíÿ Õàöèºë³âíà, 25, 
íå âêàç., ºâð., 25.03.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ãåöáåðã Ôð³äð³õ ßêîâè÷, 
30, ðîá³òí., í³ì., 27.12.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ã³ìàíüîâà Ëþäìèëà Ñåðã³¿âíà, 
6 ì., ðîá³òí., óêð., 08.11.1932, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Ãëàäêîâ Ãåîðã³é íå âêàç., 9, 
íå âêàç., íå âêàç., 28.08.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Ãëàäîâñüêà ²ðèíà 
Êîñòÿíòèí³âíà, 70, ïåíñ., ðîñ., 
25.02.1933, ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ãëàäóùåíêî Ë³ä³ÿ Ñòåïàí³âíà, 
íå âêàç., íå âêàç., íå âêàç., ïðîíîñ
Ãëàçíåíêî ²ëëÿ Ãåðàñèìîâè÷, 
46, êóñòàð, ðîñ., 24.02.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ãëàóáå Ïàâëî Àíäð³éîâè÷, 20, 
ñëóæá., í³ì., 02.10.1932, íåðîçá. 
àðòåð³¿

Ãëóõîâà ²ðèíà Ïàâë³âíà, 65, 
äîìîãîñï., ðîñ., 05.04.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ãëóùåíêî ²ðèíà Âëàñ³âíà, 48, 
äîìîãîñï., óêð., 22.04.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ãìèðÿ Âàñèëü Äàíèëîâè÷, 
57, ðîá³òí., óêð., 05.03.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â óñêëàäíåíå 
Ãìóøåíêî Ìàð³ÿ íå âêàç., 
6, íå âêàç., óêð., 03.08.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Ãíåâóøåâ Ëåîí³ä Ãðèãîðîâè÷, íå 
âêàç., ðîá³òí., íå âêàç., 23.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãíåíèí ßê³â Ñîëîìîíîâè÷, 67, 
ñëóæá., ºâð., 07.04.1932, ñåðöåâà 
àñòìà
Ãîãîëåíêî Àíòîí³íà Àíòîí³âíà, 
4, ðîá³òí., óêð., 02.03.1932, ðàõ³ò, 
çàãàëüíå âèñíàæåííÿ
Ãîäëåâñüêèé íå âêàç. 
Àíòîíîâè÷, 2 ì., ñëóæá., óêð., 
09.03.1932, ðîæèñòå çàïàëåííÿ
Ãîæåâàë Äàð’ÿ Ò³ë³âíà, 43, 
ðîá³òí., óêð., 17.08.1932, 
îñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ãîëîâåíºâà Ôåäîðà Ñòåïàí³âíà, 
87, ðîá³òí., óêð., 07.09.1932, 
ñòàð³ñòü
Ãîëîâ÷àíñüêèé Îëåêñàíäð 
Áîðèñîâè÷, 48, íå âêàç., ðîñ., 
27.08.1933, âèñèïíèé òèô
Ãîëîâ÷àíñüêèé Ïåòðî 
Îëåêñàíäðîâè÷, 3, áåçðîá³òí., 
ðîñ., 24.05.1933, ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ãîëîâ÷åíêî ªâãåí³ÿ Àíäð³¿âíà, 
18, íå âêàç., íå âêàç., 
òóáåðêóëüîç
Ãîëîä Âîëîäèìèð íå âêàç., 4, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 21.02.1933, 
âèñíàæåííÿ, çàïàëåííÿ 
Ãîëîð³ò Àíüºáí³ÿ Äåðá³ä³âíà, 
90, êîëãîñïí., ðîñ., 28.03.1932, 
ñòàð³ñòü
Ãîëóá Ëóêåð³ÿ ²âàí³âíà, 40, 
íå âêàç., íå âêàç., 28.06.1933, 
áåçá³ëêîâ³ íàáðÿêè
Ãîëóáåíêî Æîðæ Ìèêîëàéîâè÷, 
4, íå âêàç., ðîñ., 14.07.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Ãîëüäáåðã Áàñÿ Ïåéñîõ³âíà, 75, 
ñëóæá., ºâð., 02.06.1932, àñòìà 
ñåðöÿ
Ãîëüäøòåéí Ìîéñåé 
Áîðèñîâè÷, 56, ðîá³òí., ºâð., 
22.10.1932, àñòìà
Ãîëüöìàí Íîíà Ìåíäåë³âíà, 
30 äí., áàòüêî çàñóäæåí., ºâð., 
18.03.1933, âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ãîìîâà Íàòàë³ÿ Ïàðôåíò³¿âíà, 
73, ðîá³òí., ðîñ., 08.06.1933, 
ñòàð³ñòü

Ãîíòàðü Àôàíàñ³é Îìåëÿíîâè÷, 
75, êóñòàð, óêð., 17.05.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ãîí÷àðåíêî Ìèõàéëî 
ªôèìîâè÷, 17, ðîá³òí., ðîñ., 
08.02.1932, îòðóºííÿ ÷àäíèì 
ãàçîì
Ãîí÷àðîâ Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷, 
2, ðîá³òí., ðîñ., 15.08.1932, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Ãîí÷àðîâ Âîëîäèìèð íå 
âêàç., 2, áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 
28.03.1933, äèçåíòåð³ÿ
Ãîðà Àííà ²ëë³âíà, 9, íå âêàç., 
ðîñ., 18.07.1933, äèçåíòåð³ÿ
Ãîðàëèê Ìåðåé Àðîí³âíà, 84, íà 
óòðèì., ºâð., 11.12.1933, ñòàð³ñòü
Ãîðá Äîìíà Ðîä³îí³âíà, 39, 
äîìîãîñï., óêð., 29.04.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ãîðá Ìàð³ÿ íå âêàç., íå âêàç., 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 27.04.1933, 
ïðîíîñ
Ãîðáàíü Àííà Äìèòð³âíà, 52, 
äîìîãîñï., ðîñ., 14.05.1933, 
ì³îêàðäèò
Ãîðáàíü Ë³ä³ÿ Ïåòð³âíà, 2, 
ðîá³òí., ðîñ., 13.11.1932, êðèâàâèé 
ïðîíîñ
Ãîðáà÷ Ïåòðî íå âêàç., íå âêàç., 
íå âêàç., íå âêàç., 01.09.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ãîðáåíêî Àíàòîë³é Ïåòðîâè÷, 
8 ì., ðîá³òí., óêð., 26.07.1932, íå 
âêàç.
Ãîðá³ºíêî Ëþäìèëà íå âêàç., 
1, íå âêàç., íå âêàç., 17.08.1932, 
ãîñòðå øëóíêîâî-êèøêîâå 
çàïàëåííÿ
Ãîðäºâ Ôåä³ð Ïàâëîâè÷, 90, 
ðîá³òí., ðîñ., 26.01.1933, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Ãîðä³ºíêî Àíàñòàñ³ÿ Âàñèë³âíà, 
9 ì., íå âêàç., ðîñ., 25.06.1933, 
ìåí³íã³ò
Ãîðäèê ²ñààê Ãðèãîðîâè÷, 1, 
íå âêàç., íå âêàç., 18.08.1933, 
øëóíêîâî-êèøêîâå çàõâîðþâàííÿ
Ãîðäîê Àíòóîíåòà ²âàí³âíà, 
1, ðîá³òí., í³ì., 23.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãîðäîí Çàëüì Àéçèêîâè÷, 73, 
íå âêàç., íå âêàç., 30.06.1933, 
çàïàëåííÿ ñå÷îâîãî ì³õóðà
Ãîðäîí Ç³íà¿äà ²ëë³âíà, 65, íà 
óòðèì., ºâð., 15.01.1933, ñåðöåâà 
àñòìà
Ãîðäîí Ìèõàéëî Ðóâèìîâè÷, 
4 ì., ñëóæá., ºâð., 19.03.1932, 
äèòÿ÷à åêëåïñ³ÿ
Ãîðäîí Õàíà íå âêàç., 85, íà 
óòðèì., ºâð., 06.06.1933, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
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Ãîðåëîâà Òà¿ñ³ÿ ²âàí³âíà, 7 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 04.09.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ãîðëà÷ Ìèõàéëî ²âàíîâè÷, 43, 
ðîá³òí., ðîñ., 25.02.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ãîðëà÷ Îëåêñàíäðà Êèðèë³âíà, 
11 ì., ðîá³òí., óêð., 25.02.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Ãîðîáöîâ Âîëîäèìèð íå âêàç., 
1, íå âêàç., íå âêàç., 23.10.1933, 
áåçá³ëêîâ³ íàáðÿêè
Ãîðîäíèöüêà ªâäîê³ÿ íå âêàç., 
5, íå âêàç., íå âêàç., 11.08.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Ãîðîæàé ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 
24, ðîá³òí., ðîñ., 16.05.1933, 
áåçá³ëêîâ³ íàáðÿêè
Ãîð³øíà Ìàð³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 20, 
äîìîãîñï., íå âêàç., 01.04.1933, 
îòðóºííÿ ÷àäíèì ãàçîì
Ãîø ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 69, 
äîìîâëàñíèê, ïîë., 13.03.1933, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Ãðàäîâà Àãàô³ÿ ²âàí³âíà, 25, 
ðîá³òí., ðîñ., 22.01.1933, ðàê 
ñåðåäíüîãî âóõà
Ãðåáåíþê Ìèêîëà Â³êåíò³éîâè÷, 
88, íà óòðèì., ðîñ., 26.01.1933, 
ïåðåëîì ë³âîãî ñòåãíà, íàáðÿêè
Ãðåáí³êîâ ²âàí Ìèêîëàéîâè÷, 
60, ðîá³òí., ðîñ., 06.04.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ãðåáíþê Ëóêà Äìèòðîâè÷, 70, íå 
âêàç., íå âêàç., 25.09.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Ãðåáíÿê Ôåäîðà Êàðï³âíà, 32, 
äîìîãîñï., ðîñ., 21.05.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ãðåäæåâà Íàòàë³ÿ Ëóê³âíà, 70, 
íà óòðèì., ðîñ., 23.06.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ãðèãîðîâ Ãðèãîð³é íå âêàç., 2, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 04.04.1933, 
êàòàð êèøîê
Ãðèãîðüºâà Ë³ä³ÿ íå âêàç., 1, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 01.04.1933, 
çàõâîðþâàííÿ êèøå÷íèêà
Ãðèãîðüºâà Àíòîí³íà íå âêàç., 4, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 01.05.1933, 
ïðîíîñ
Ãðèçîëàçîâà Îëüãà ªâãðàô³âíà, 
63, äîìîãîñï., íå âêàç., 
07.06.1933, ïîðîê ñåðöÿ
Ãðèíüêî Ãðèãîð³é íå âêàç., 1 ì., 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 17.02.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ãðèøèíà Äàð’ÿ Ñïèðèäîí³âíà, 
63, íå âêàç., íå âêàç., 22.09.1933, 
ñòàð³ñòü
Ãðèøêàí Àáðàì Ìèõàéëîâè÷, 
42, áåçð³äí., íå âêàç., 02.06.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê

Ãðèøêàí Êëàðà Ìàðê³âíà, 45, 
áåçðîá³òí., ºâð., 07.03.1933, 
äåêîìïåíñàö³ÿ ñåðöÿ
Ãðèùêî Íàä³ÿ Îëåêñ³¿âíà, íå 
âêàç., ðîá³òí., óêð., 03.12.1933, 
âèñíàæåííÿ òà ïðîíîñ
Ãðèùóê Í³íà Îëåêñàíäð³âíà, 
10 ì., íå âêàç., óêð., 07.09.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Ãðèøèíà Ðà¿ñà Ãðèãîð³âíà, 
8 ì., ðîá³òí., ðîñ., 13.07.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Ãðîçíèé Âóëüºð Óñàíîâè÷, 72, 
ðîá³òí., ºâð., 21.07.1932, ãëóáîêà 
ñòàð³ñòü
Ãðîìîâà íå âêàç. íå âêàç., 35, 
áåçðîá³òí., ðîñ., 17.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ãðóä³íîâ Ãðèöüêî Äàâèäîâè÷, 
14, ðîá³òí., ºâð., 04.01.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ãðóçèíñüêèé Àíòîí Àíäð³éîâè÷, 
58, ñëóæá., ðîñ., 08.03.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ãðóøà÷åíêî Äàð’ÿ Ôåäîð³âíà, 
25, ðîá³òí., óêð., 27.01.1933, 
ãîíîðåÿ ëåãåí³â
Ãðþíåâåöüêèé Â³êòîð 
Êîñòÿíòèíîâè÷, 3, ðîá³òí., ïîë., 
19.08.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â, 
êèøêîâèé ïðîíîñ
Ãðÿäàñîâ Ìèòðîôàí 
Àíäð³éîâè÷, 66, ïåíñ., ðîñ., 
25.04.1933, ñàìîãóáñòâî
Ãðÿçíîãî Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 22, 
íå âêàç., íå âêàç., 22.09.1933, 
ñòàð³ñòü
Ãóáåíêî Âàñèëü Îëåêñ³éîâè÷, 
88, íà óòðèì., óêð., 27.02.1932, 
ïàðàë³÷
Ãóä³ë³í Âîëîäèìèð 
Àíäð³éîâè÷, 1, ðîá³òí., ðîñ., 
03.07.1932, øëóíêîâî-êèøêîâå 
çàõâîðþâàííÿ
Ãóçþìîâ Ìàêñèì Íèêèôîðîâè÷, 
60, ðîá³òí., ðîñ., 26.06.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ãóëëºâ Ôåä³ð Ãðèãîðîâè÷, íå 
âêàç., íå âêàç., íå âêàç., íå âêàç.
Ãóëÿºâà Ë³ä³ÿ íå âêàç., 7, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 02.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ãóëÿêîâà Àíà ²âàí³âíà, 87, íà 
óòðèì., ðîñ., 28.02.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ãóëÿêîâà Ãàííà Ìèêîëà¿âíà, 
62, àêòîð., ðîñ., 01.10.1932, 
ìàëÿð³ÿ
Ãóìåíþê Âîëîäèìèð Ïàâëîâè÷, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 03.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãóðà Òåòÿíà íå âêàç., 7, íå âêàç., 
íå âêàç., 18.08.1933, äèçåíòåð³ÿ

Ãóðåâà Àíòîí³íà Ìèõàéë³âíà, 
60, íà óòðèì., ðîñ., 10.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Ãóñÿòíå÷åíêî Ëóêåð³ÿ 
Êëèìåíò³¿âíà, 60, íå âêàç., ðîñ., 
25.11.1933, ïîøêîäæåííÿ ê³ñòîê 
÷åðåïà
Äàäèíñüêèé Âàñèëü 
Ìèêîëàéîâè÷, 27, ðîá³òí., ðîñ., 
05.03.1932, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Äàíèê Îð³ÿíà íå âêàç., íå 
âêàç., íå âêàç., óêð., 01.08.1932, 
÷åðåïíî-ìîçêîâà òðàâìà
Äàíèëåâè÷ Ñåìåí ²ñàêîâè÷, íå 
âêàç., ñëóæá., ºâð., 21.08.1932, 
îñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Äàíèëü÷åíêî Ìîòðîíà 
Ëàâðåíò³¿âíà, 40, áåçðîá³òí., 
ðîñ., 04.04.1932, òóáåðêóëüîç 
ëåãåí³â
Äàíèëþê Éîñèô ßêèìîâè÷, 44, 
ðîá³òí., ïîë., 30.01.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Äàíèåëüº Ïåòðî Ïåòðîâè÷, 77, 
ðîá³òí., í³ì., 03.03.1932, ñòàð³ñòü
Äàðàãàí Â³ðà íå âêàç., 8 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 18.08.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Äà÷êîâñüêèé Âóëüô Îñèïîâè÷, 
65, ñëóæá., ºâð., 28.02.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Äâèíÿêîâà Âàëåíòèíà íå âêàç., 
5, íå âêàç., ðîñ., 27.08.1933, 
ãîñòðèé êàøåëü
Äâ³äüêîâ íå âêàç. íå âêàç., 1 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 04.11.1932, 
øëóíêîâî-êèøêîâå çàõâîðþâàííÿ
Äâîÿíîâà Îëüãà ²âàí³âíà, 77, íà 
óòðèì., ðîñ., 11.03.1932, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Äåâàëüä Ôð³äð³õ Ôð³äð³õîâè÷, 
33, ðîá³òí., í³ì., 01.06.1933, 
ñëàáê³ñòü ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Äåäåíêî Øóðà íå âêàç., íå âêàç., 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 09.03.1933, 
øëóíêîâî-êèøêîâèé ðîçëàä
Äåéíåêî Âàñèëü íå âêàç., 7, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 03.04.1933, 
âèñíàæåííÿ â³ä íåäî¿äàííÿ
Äåêîâ Ôåîäîñ³é Äìèòðîâè÷, 
35, íå âêàç., íå âêàç., 02.07.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Äåëüâàä Ôð³äð³õ íå âêàç., 9, íå 
âêàç., í³ì., 07.06.1933, ñëàáê³ñòü 
ñåðöÿ
Äåìèäîâà Ëþáîâ íå âêàç., 1, íå 
âêàç., ðîñ., 08.06.1933, íå âêàç.
Äüîì³íà Òåòÿíà Ãðèãîð³âíà, 58, 
ïåíñ., ðîñ., 22.07.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Äåì'ÿíåíêî Íàçàð Äåìèäîâè÷, 
55, ðîá³òí., ðîñ., 07.04.1933, 
ñëàáê³ñòü ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
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Äåì'ÿí÷åíêî ²âàí Äåìèäîâè÷, 
67, íà óòðèì., óêð., 07.02.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Äåì'ÿíåíêî Ìîòðîíà íå âêàç., 
56, íà óòðèì., ðîñ., 07.06.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Äåì'ÿíåöü Ãðèãîð³é ßêîâè÷, 
21, ðîá³òí., ðîñ., 26.03.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äåðãà÷îâ Ëåîíò³é Êóçüìè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 03.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äåðåáèíêà ªôèì Ìàêàðîâè÷, 
12, ñëóæá., ðîñ., 14.03.1933, 
ñëàáê³ñòü ñåðöÿ
Äåðêà÷îâà ªâäîê³ÿ Âàñèë³âíà, 
83, äîìîãîñï., óêð., 21.04.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Äåðêî Àäîëü ßêîâè÷, 10, 
íå âêàç., íå âêàç., çàïàëåííÿ 
êèøå÷íèêà
Äåðêñåí Àííà Äàâèä³âíà, 59, 
ðîá³òí., ºâð., 11.12.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Äåðêñåí ßê³â Äàâèäîâè÷, 58, 
ðîá³òí., í³ì., 17.12.1932, ñåðöåâà 
ñëàáê³ñòü
Äåðêñîí Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, 29, 
íå âêàç., íå âêàç., 25.09.1933, 
ñåðöåâà ñëàáê³ñòü
Äåðêÿí Ìàð³ÿ ßê³âíà, 24, 
ðîá³òí., í³ì., 12.04.1933, ñåðöåâà 
ñëàáê³ñòü
Äæàíèì íå âêàç. íå âêàç., 10, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 09.03.1933, 
øëóíêîâå çàõâîðþâàííÿ
Äçþáà Âàëåíòèí Ïåòðîâè÷, 
9 ì., ñëóæá., óêð., 09.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äèäåíêî Îëåã Ìèêîëàéîâè÷, 
3 ì., ñëóæá., óêð., 21.04.1932, 
øëóíêîâî-êèøêîâèé äèòÿ÷èé 
ïðîíîñ
Äèìèòðîâ Ìèêîëà Ìèðîíîâè÷, 
11, áåçð³äí., íå âêàç., 26.05.1933, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Ä³íåíêî Ãåîðã³é Îëåêñàíäðîâè÷, 
49, íå âêàç., ðîñ., 28.08.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äèí÷åíêî Ìèêîëà íå âêàç., 2, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 18.03.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Äèðàáàñîâà Àííà Íàçàð³âíà, 
75, íå âêàç., íå âêàç., ïîðîê 
ñåðöÿ
Äèññîí íå âêàç. íå âêàç., 
80, íå âêàç., ºâð., 13.09.1932, 
òóáåðêóëüîç, êèøêîâèê
Äèò÷åíêî Îëüãà Àíäð³¿âíà, 20, 
ðîá³òí., ðîñ., 10.03.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Äìèòð³ºâ Â'ÿ÷åñëàâ 
Ìèêîëàéîâè÷, íå âêàç., íå âêàç., 

íå âêàç., 30.10.1933, çàð³çàíèé 
ïîòÿãîì
Äìèòð³ºâ Ìèõàéëî Ñòåïàíîâè÷, 
5, íå âêàç., íå âêàç., 19.08.1933, 
êîêëþø
Äìèòð³ºâ Ñòåïàí Àí. (âòðà÷.), 
57, áåçðîá³òí., ðîñ., 08.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äìèòðþê Íàòàë³ÿ Ôåäîð³âíà, 
36, íå âêàç., ðîñ., 24.06.1933, 
âèñèïíèé òèô
Äìèòðþê Ìèêîëà Ìèõàéëîâè÷, 
67, íà óòðèì., óêð., 21.12.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Äîáðîâîëüñüêà Âàëåíòèíà íå 
âêàç., 2, áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 
16.03.1933, ê³ð
Äîáðîâîëüñüêà Íàòàë³ÿ 
Ïàðôåíò³³¿âíà, 73, íå âêàç., ðîñ., 
16.05.1933, íåôðèò
Äîáðîâîëüñüêèé Äìèòðî 
Âîëîäèìèðîâè÷, 27, ðîá³òí., 
ðîñ., 18.05.1933, òóáåðêóëüîç 
ê³ñòîê
Äîáðîíîñ Ìèõàéëî íå âêàç., 2, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 14.03.1933, 
ê³ð
Äîâáíÿ Îëüãà ²âàí³âíà, 5, 
ðîá³òí., ðîñ., 20.10.1932, íå 
âêàç.
Äîêóí³í Ìàêñèì ªãîðîâè÷, 
67, ðîá³òí., ðîñ., 27.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äîëãîïîëîâ Àíòîí Ïàâëîâè÷, 
67, áåçðîá³òí., ðîñ., 25.05.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Äîëãîïîëîâ Áîðèñ Ïåòðîâè÷, 
1, íå âêàç., íå âêàç., ñåðöåâå 
çàõâîðþâàííÿ
Äîëãîïîëîâ Â³êòîð ²âàíîâè÷, 24 
äí., áåçðîá³òí., ðîñ., 30.12.1932, 
íå âêàç.
Äîëèííà Ë³ä³ÿ Â³êòîð³âíà, 
2, ðîá³òí., óêð., 13.03.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â, ìàëÿð³ÿ
Äîëü÷åíêî Âîëîäèìèð íå âêàç., 
5, áåçð³äí., íå âêàç., 03.04.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Äîìîçîðîâà Ìèêîëà íå âêàç., 
12, íå âêàç., íå âêàç., 24.08.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Äîìðà÷îâ ²âàí Ñåìåíîâè÷, 71, 
ðîá³òí., ðîñ., 22.05.1933, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Äîí³í ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 48, 
íå âêàç., íå âêàç., 04.09.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Äîí÷åíêî ªâäîê³ÿ íå âêàç., 5, 
áåçïðèòóëüí., ðîñ., 17.03.1933, 
ïðîíîñ
Äîïðîâñüêèé Â³êòîð íå âêàç., 
íå âêàç., áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 
28.05.1933, ïîðîê ñåðöÿ

Äîðäè ªëèçàâåòà Âàñèë³âíà, 
70, íà óòðèì., ðîñ., 05.12.1932, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Äîðåëñüêèé Ñòåïàí Àíäð³éîâè÷, 
65, ðîá³òí., ðîñ., 21.02.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Äîðîøåíêî ªâãðàô³é 
Îëåêñàíäðîâè÷, 85, ðîá³òí., ðîñ., 
24.05.1933, ñòàðå÷èé ìàðàçì
Äðèíêîâà ªôðîñèí³ÿ ²âàí³âíà, 
7 ì., íå âêàç., óêð., 25.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äðîá³íà Ìàð³ÿ Äìèòð³âíà, íå 
âêàç., ïåíñ., ðîñ., 09.05.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Äðîáîò Îíóôð³é Îìåëÿíîâè÷, 
67, ðîá³òí., ðîñ., 09.03.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Äðîáîò ²âàí Äàâèäîâè÷, 1, íå 
âêàç., ðîñ., 11.11.1933, çàïàëåííÿ 
êèøå÷íèêà
Äðîáîò Ìèêîëà Îíóôð³éîâè÷, 
18, ðîá³òí., ðîñ., 12.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äðîçäîâ Â³êòîð Ïåòðîâè÷, íå 
âêàç., ðîá³òí., óêð., 07.04.1932, 
êðóïîçíå çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äðóÿí Ìîðäóõ Íîõèìîâè÷, 71, 
ïåíñ., ºâð., 15.04.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Äóáîâåíêî Âàëåíòèíà 
Âàñèë³âíà, 1, ðîá³òí., ðîñ., 
21.04.1933, «ìëàäåí÷åñêîå»
Äóáðîâñüêà Ìàð³ÿ Îëåêñ³¿âíà, 
70, ðîá³òí., ðîñ., 30.04.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Äóáðîâñüêèé Âàñèëü 
Âàñèëüîâè÷, 90, íà óòðèì., ðîñ., 
27.12.1932, ñòàðå÷èé ìàðàçì
Äóäêèí ²âàí Êóçüìè÷,  60, 
ðîá³òí., íå âêàç., 30.03.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Äóíàºâñüêèé Ìèõàéëî íå 
âêàç., 1, áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 
13.03.1933, çàïàëåííÿ êèøîê
Äóðíÿê Áðîí³ñëàâ Êóçüìè÷,  8 
äí., ðîá³òí., ðîñ., 04.04.1933, 
ñåðöåâà ñëàáê³ñòü
Äóðíÿê ªâãåí³é Ñåìåíîâè÷, 
3 ì., êîëãîñïí., óêð., 03.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äóøìî Åñôèðü Âåí³àì³í³âíà, 
65, ðîá³òí., êàðà¿ì., 11.05.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Äèòÿð Åìåëü Ôð³äð³õîâè÷, 45, 
ðîá³òí., í³ì., 30.03.1932, êðóïîçíå 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äüÿêîâ Ìèêîëà Ãðèãîðîâè÷, 
1, áåçðîá³òí., ðîñ., 20.03.1933, 
ìåí³íã³ò
Äüÿêîâ Ôåä³ð Òèìîô³éîâè÷, 
49, ðîá³òí., ðîñ., 20.04.1933, 
ì³îêàðäèò
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Äþêèð Ëþáîâ íå âêàç., íå âêàç., 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 10.04.1933, 
êàòàð êèøîê
Äÿäüêîâ Ïåòðî íå âêàç., 11, íå 
âêàç., íå âêàç., äèçåíòåð³ÿ
Äÿäüêîâà Ë³ä³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 
6, íå âêàç., íå âêàç., 24.08.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Äÿäþðåíêî Òåòÿíà Ñåìåí³âíà, 
73, äîìîãîñï., óêð., 19.04.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Äÿ÷åíêî Ïàøà íå âêàç., 1, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 05.06.1933, 
áåçá³ëêîâ³ íàáðÿêè
Åíäåëüìàí ²òà Éîñèô³âíà, 83, 
ñëóæá., ºâð., 23.04.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Åðò Áàñÿ ²ëë³âíà, 90, íà óòðèì., 
ºâð., 08.10.1932, õðîí³÷íèé 
ñóãëîáíèé ðåâìàòèçì
ªâñººâ Ìèõàéëî ²âàíîâè÷, 
38, ñëóæá., ðîñ., 06.03.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â òà ãîðëà
ªâñººâ ßê³â Êèðèëîâè÷, 
56, ðîá³òí., ðîñ., 08.01.1933, 
äåêîìïåíñàö³ÿ ñåðöåâî¿ 
ä³ÿëüíîñò³
ªâñþêîâ Ëàâðåíò³é 
Âàñèëüîâè÷, 77, ïåíñ., óêð., 
31.05.1932, ïîðîê ñåðöÿ
ªâñþêîâà Âàëåíòèíà ²âàí³âíà, 
2, ðîá³òí., ðîñ., 01.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
ªâòººâ ²ëàð³îí Ìàòâ³éîâè÷, 71, 
ðîá³òí., ðîñ., 01.02.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
ªãîëºâ ²âàí Ìèêèòîâè÷, 70, 
äîìîâëàñíèê, â³ðì., 15.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
ªãîðîâ Â³êòîð Ìèêîëàéîâè÷, 
2, ðîá³òí., ðîñ., 04.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â ï³ñëÿ êîêëþøó
ªãîðîâ Âîëîäèìèð 
Ìèêîëàéîâè÷, íå âêàç., ðîá³òí., 
óêð., 07.04.1932, äèñïåïñ³ÿ
ªãîðîâ ²âàí íå âêàç., 36, íå 
âêàç., íå âêàç., 14.08.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
ªãîðîâ Ìàêñèì ²âàíîâè÷, 57, 
ðîá³òí., ðîñ., 01.06.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
ªãîðîâà Àííà Àíäð³ÿí³âíà, 
64, íà óòðèì., ðîñ., 03.02.1933, 
ì³îêàðäèò
ªãîðîâà Àííà Îìåëÿí³âíà, 
75, íå âêàç., ðîñ., 02.06.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
ªãîðîâà Îëüãà ²âàí³âíà, 4, 
íà óòðèì., ðîñ., 24.07.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
ªãîøíèêîâà ªâëàí³ÿ Îñèï³âíà, 
90, íà óòðèì., ðîñ., 24.02.1933, 
ñòàð³ñòü

ªëèçàðîâ ²âàí Òèìîô³éîâè÷, 
65, ðîá³òí., ðîñ., 17.02.1933, 
ïîøêîäæåííÿ ê³ñòîê ÷åðåïà
ªëèçàðîâà Ðà¿ñà íå âêàç., 1, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 05.05.1933, 
êàòàð êèøîê
ªëèçàðîâà Ôåêëà Ïàâë³âíà, 
60, äîìîãîñï., ðîñ., 19.02.1933, 
ïîøêîäæåííÿ ê³ñòîê ÷åðåïà
ªë÷èùåâà Ëþáîâ ²âàí³âíà, 
13, ðîá³òí., ðîñ., 10.03.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
ªìåëüÿíîâ Ñåìåí íå âêàç., 
íå âêàç., íå âêàç., íå âêàç., 
30.01.1933, çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
ªìåöü Ãàâðèëî Èîñèïîâè÷, 51, 
ðîá³òí., óêð., 02.02.1933, ãîëîäíèé 
íàáðÿê ò³ëà
ªðåëèø Íèêèôîð Ìèêèòîâè÷, 
59, ïåíñ., ðîñ., 17.02.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
ªðåìåíêî Îëåêñàíäð 
Ôåäîðîâè÷, 70, ðîá³òí., ðîñ., 
09.03.1933, äåêîìïåíñàö³ÿ 
ªðåìåíêî Ïàâë³ÿ íå âêàç., 6, íå 
âêàç., íå âêàç., êàòàð êèøîê
ªðåìåíêî Ïåëàãåÿ 
Ïàðôåíò³¿âíà, 70, íå âêàç., íå 
âêàç., 03.07.1933, ñòàð³ñòü
ªðìàê Ôåä³ð Ïåòðîâè÷, 1, íå 
âêàç., íå âêàç., 24.08.1933, êàòàð 
êèøîê
ªðîøåíêî Ìèêîëà Ìàêñèìîâè÷, 
7, íå âêàç., ðîñ., 24.07.1933, 
îñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
ªðøîâ ²âàí Ìàòâ³éîâè÷, 54, 
ðîá³òí., ðîñ., 18.12.1932, ðàê
ªôàíîâà Íàòàë³ÿ íå âêàç., 6 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 07.08.1932, íå 
âêàç.
ªôèìåíêî Ãàííà íå âêàç., 4, íå 
âêàç., íå âêàç., 13.09.1932, íåðîçá.
ªôèìåíêî Ìèêîëà íå âêàç., 10, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 22.03.1933, 
ïðîíîñ
ªôèìîâ Äåì'ÿí Äåì'ÿíîâè÷, 16, 
ðîá³òí., óêð., 03.02.1932, íå âêàç.
ªôèìîâà Íåëÿ íå âêàç., íå âêàç., 
íå âêàç., íå âêàç., 14.09.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
ªôèìîâ Ìèõàéëî Êèðèëîâè÷, 1, 
ðîá³òí., ðîñ., 06.04.1932, âîäÿíêà 
ìîçêó
Æàáèí Àíòîí íå âêàç., 2 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 23.10.1933, 
øëóíêîâå çàõâîðþâàííÿ
Æäàíêî Àíàòîë³é íå âêàç., 
íå âêàç., íå âêàç., íå âêàç., 
02.04.1932, íå âêàç.
Æäàíîâñüêèé Ãåîðã³é 
Ôåäîòîâè÷, 70, íà óòðèì., 
óêð., 30.11.1932, ñåðöåâà 
íåäîñòàòí³ñòü

Æåâíîâàò ²âàí Àíòîíîâè÷, 65, 
ðîá³òí., íå âêàç., 29.03.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Æåëñüêîâà Àííà Ìîéñå¿âíà, 
74, ðîá³òí., óêð., 10.09.1932, 
ìàëÿð³ÿ
Æåëÿá³í Òèìîô³é Ãàâðèëîâè÷, 
60, ðîá³òí., óêð., 20.09.1932, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Æåëÿá³íà Êàòåðèíà íå âêàç., 1, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 28.03.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Æåëÿáèíà íå âêàç. íå âêàç., 1, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 27.03.1933, 
øëóíêîâî-êèøêîâèé ðîçëàä
Æåëÿáîâà Âàðâàðà ²âàí³âíà, 
62, íà óòðèì., ðîñ., 13.10.1932, 
çàïàëåííÿ ñë³ïî¿ êèøêè
Æåëÿçêîâ Ìèõàéëî Ôåäîðîâè÷, 
53, ðîá³òí., áîëã., 22.03.1933, 
îñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Æåëÿçêîâà Àíàñòàñ³ÿ 
Ãàâðèë³âíà, 57, íå âêàç., áîëã., 
04.12.1933, òóáåðêóëüîç
Æåíèëåíêî Ãàííà ²âàí³âíà, 67, 
ïåíñ., óêð., 29.07.1932, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Æèäðîâ Ïåòðî íå âêàç., 6, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 01.05.1933, 
ïðîíîñ
Æèòíºâà Âàëåíòèíà íå âêàç., 
íå âêàç., íå âêàç., íå âêàç., 
30.07.1932, íå âêàç.
Æîâòîáðþõ Ñåìåí Ôåäîðîâè÷, 
35, íå âêàç., íå âêàç., çàïàëåííÿ 
êèøå÷íèêà
Æîíå Õàíà Áîðèñ³âíà, 50, 
ðîá³òí., ºâð., 06.08.1932, çóùåííÿ 
êðîâ³
Æóêîâ Àíàòîë³é Ìèõàéëîâè÷, 
1 ì., ðîá³òí., ðîñ., 20.10.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Æóêîâ Àíòîí Âàñèëüîâè÷, 70, 
íå âêàç., ðîñ., 18.06.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Æóêîâà Íàä³ÿ íå âêàç., 4, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 22.05.1933, 
áåçá³ëêîâ³ íàáðÿêè
Çàáîëîöüêèé Â³êòîð íå âêàç., 1, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 17.03.1933, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Çàâîäñüêèé Àíàòîë³é 
Ìèõàéëîâè÷, 7 ì., ñëóæá., óêð., 
04.07.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Çàãîðóé÷åíêî Ìèõàéëî 
Ëàçàðîâè÷, íå âêàç., íå âêàç., 
óêð., 31.12.1933, òóáåðêóëüîç
Çàãðåáíºâ Àíàòîë³é 
Àíäð³éîâè÷, 11, ðîá³òí., ðîñ., 
11.04.1933, çàïàëåííÿ ì³çê³â
Çàãðåáíºâ Òèð. Ïàíêðàòîâè÷, 
50, íå âêàç., íå âêàç., 
òóáåðêóëüîç
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Çàãðåáíºâà ªëèçàâåòà 
Ìàðê³âíà, 55, äîìîãîñï., ðîñ., 
04.04.1933, êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Çàãóìåííà Ä³àíà Ìàêñèì³âíà, 
3, ðîá³òí., ðîñ., 29.03.1932, 
çàïàëåííÿ áðîíõ³â
Çàãóìåíèé Àíàòîë³é Ïåòðîâè÷, 
1, áåçðîá³òí., ðîñ., 09.02.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Çàãóìåíèé Ãðèãîð³é 
Ñïèðèäîíîâè÷, 53, ðîá³òí., óêð., 
24.02.1933, íåôðèò
Çàçëàâñüêà Ìîòðîíà Íàóì³âíà, 
10, íå âêàç., ðîñ., 25.07.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Çàéöåâ Âàñèëü ²âàíîâè÷, 
20, ðîá³òí., ðîñ., 28.03.1932, 
íåñêâîçíå ïîðàíåííÿ êèøîê
Çàéöåâ Ìèõàéëî Âëàñîâè÷, 56, 
ðîá³òí., ðîñ., 18.12.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Çàéöåâà Ëþäìèëà íå âêàç., 
4 ì., áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 
05.03.1933, ñåðöåâà ñëàáê³ñòü
Çàëàòà ²ëàð³îí Ëåîíò³¿éîâè÷, 
49, ðîá³òí., ðîñ., 20.03.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Çàëèçàºâ Ìèõàéëî ²âàíîâè÷, 
40, êóñòàð, ðîñ., 25.03.1932, 
ë³âîñòîðîíí³é ïëåâðèò, ïîðîê 
ñåðöÿ
Çàëìàíîâ Ë³ïî Ìîéñåéîâè÷, 
60, íå âêàç., ºâð., 26.05.1932, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Çàëþáîâñüêà Óëÿíà Îëåêñ³¿âíà, 
54, ïåíñ., ðîñ., 03.02.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Çàìêîâà Âàëåíòèíà Êóçüì³âíà, 
3 òèæ., ðîá³òí., ðîñ., 20.02.1933, 
ðîæèñòå çàïàëåííÿ
Çàðåöüêà Îëåêñàíäðà 
Àáðàì³âíà, 32, ðîá³òí., ðîñ., 
11.04.1933, ñåðöåâà ñëàáê³ñòü
Çàñëàâñüêà Öèïà Ëåîíò³¿âíà, 74, 
ðîá³òí., ºâð., 09.04.1932, âîäÿíêà 
íà ´ðóíò³ ïîðîêó ñåðöÿ
Çàõàðîâ Áîðèñ íå âêàç., 10 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 20.10.1932, 
øëóíêîâî-êèøêîâå çàõâîðþâàííÿ
Çàõàðîâ Âîëîäèìèð 
Îëåêñàíäðîâè÷, 2, íå âêàç., ðîñ., 
20.07.1933, ê³ð
Çàõàðîâà Â³ðà íå âêàç., 1, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 17.03.1933, 
øëóíêîâî-êèøêîâèé ðîçëàä
Çáîðîâè÷ Êàðï Àíäð³éîâè÷, 73, 
ïåíñ., ðîñ., 20.02.1933, ñòàð³ñòü
Çâåçäà Ìèêîëà ²ãíàò³éîâè÷, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 20.04.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Çâåíîâà Íàä³ÿ ²âàí³âíà, 
2, ðîá³òí., ðîñ., 07.02.1933, 
äèçåíòåð³ÿ

Çäîð Ñåìåí Ìèõàéëîâè÷, 80, 
ïåíñ., óêð., 22.04.1933, ñòàð³ñòü
Çåëåâîä Âîëîäèìèð íå âêàç., 3, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 06.03.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Çåëåíèí Àôàíàñ³é Ìèõàéëîâè÷, 
55, ³íâàë³ä, óêð., 28.04.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Çåëåíñüêà Ìàð³ÿ Êóçüì³âíà, 70, 
íå âêàç., ðîñ., 30.10.1933, ñòàð³ñòü
Çåë³ºíêî ²âàí íå âêàç., 10, 
íå âêàç., íå âêàç., 24.10.1933, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Çåëÿêîâà Âàëåíòèíà íå âêàç., 
2, íå âêàç., íå âêàç., 14.10.1933, 
ôëåãìîíà
Çåìëÿíà Îëåíà Îëåêñ³¿âíà, 90, 
ðîá³òí., óêð., 21.04.1932, ñòàð³ñòü
Çåìñüêà Íàòàë³ÿ Ïèëèï³âíà, 46, 
íà óòðèì., ðîñ., 18.02.1933, îï³ê 
ïðàâî¿ ñ³äíèö³
Ç³áåðîâ Æîðæ Ôåäîðîâè÷, 
8 ì., áåçðîá³òí., ðîñ., 16.03.1933, 
øëóíêîâî-êèøêîâå çàõâîðþâàííÿ
Ç³ëüáåð íå âêàç. Þä³âíà, 
1, ðîá³òí., ºâð., 07.03.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ç³ëüáåðã³ò Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 60, íå 
âêàç., íå âêàç., ðàê ïå÷³íêè
Ç³íîâ³ºâ Ïåòðî Òàäåéîâè÷, 
38, ðîá³òí., ðîñ., 02.02.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ç³íîâ³ºâà Àííà ²ëë³âíà, 39, ïåíñ., 
ðîñ., 10.05.1933, âèñèïíèé òèô
Ç³íîâ³ºâà Çîÿ íå âêàç., 2 ì., 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 23.05.1933, 
àòðåïñ³ÿ
Ç³í÷åíêî Îëåêñàíäð Ëóêè÷, 
57, íà óòðèì., ðîñ., 12.02.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ç³í÷åíêî Âàðâàðà Ìîéñå¿âíà, 
42, íå âêàç., ðîñ., 30.06.1933, íå 
âêàç.
Ç³í÷åíêî Æîðæ íå âêàç., 1, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 16.05.1933, 
êàòàð êèøîê
Ç³í÷åíêî ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 8, 
ðîá³òí., óêð., 21.09.1932, ñåðöåâà 
íåäîñòàòí³ñòü
Ç³í÷åíêî Êëàâà íå âêàç., 7, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 02.05.1933, 
ïðîíîñ
Ç³í÷åíêî Ìèõàéëî ²âàíîâè÷, 
28, ðîá³òí., ðîñ., 07.02.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ç³í÷åíêî Íàòàë³ÿ Ïåòð³âíà, 
40, íå âêàç., ðîñ., 22.07.1933, 
îñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ç³í÷åíêî Ôåäîñ³é Ãàâðèëîâè÷, 
82, íå âêàç., íå âêàç., 07.09.1933, 
ñòàð³ñòü
Ç³í÷åíêî Â³êòîð ²âàíîâè÷, 9, íå 
âêàç., ðîñ., 04.07.1933, ïðîíîñ

Ç³í÷åíêî Ìàð³ÿ íå âêàç., 
íå âêàç., íå âêàç., íå âêàç., 
02.05.1932, íå âêàç.
Ç³íüêîâñüêà Ñîô³ÿ ²ñàê³âíà, 48, 
ñëóæá., ºâð., 07.07.1932, ö³ëêîâèòå 
âèñíàæåííÿ
Çîëîòàðüîâ Ïåòðî íå âêàç., 8 ì., 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 30.05.1933, 
àòðåïñ³ÿ
Çîëîòîâ Àíàòîë³é Ïàâëîâè÷, 6 ì., 
ñëóæá., ðîñ., 30.09.1932, ïðîíîñ
Çîëîòîé Â³êòîð Ïàâëîâè÷, 
69, ïåíñ., ðîñ., 03.02.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Çóáà÷ Ìèêèòà ßêîâè÷, 28, 
ðîá³òí., ðîñ., 28.03.1933, ñåðöåâà 
ä³ÿëüí³ñòü
Çóáàøåâ Ãåííàä³é íå âêàç., 2, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 28.03.1933, 
øëóíêîâå çàõâîðþâàííÿ
Çóáèëèí Ìèõàéëî Ïåòðîâè÷, 
110, íà óòðèì., ðîñ., 19.12.1932, 
ñòàð³ñòü
Çóáêîâ ²âàí ²âàíîâè÷, 87, ðîá³òí., 
ðîñ., 02.05.1933, ñòàð³ñòü
Çó¿ð Ëåÿ Çàëìàí³âíà, 60, íà 
óòðèì., ºâð., 14.02.1932, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Çóïîâ ²âàí Ïåòðîâè÷, 50, ðîá³òí., 
áîëã., 06.05.1932, òóáåðêóëüîç 
ëåãåí³â
Çèêîâ ²âàí Äåíèñîâè÷, 48, 
ðîá³òí., ðîñ., 26.05.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Çþçíà íå âêàç. íå âêàç., 1, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 25.03.1933, 
çàõâîðþâàííÿ êèøå÷íèêà
Çþêîâ ²âàí Äìèòðîâè÷, 48, ðîá³òí., 
ðîñ., 14.03.1933, ïàðàë³÷ ñåðöÿ
²âàíîâ Âàëåíòèí íå âêàç., 1, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 28.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
²âàíîâ ²âàí íå âêàç., 1 ì., 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 18.05.1933, 
íåðîçá.
²âàíîâ Äìèòðî Ñòåïàíîâè÷, 
1, ðîá³òí., áîëã., 12.07.1932, 
êèøêîâî-øëóíêîâå çàïàëåííÿ
²âàíîâ Ìèõàéëî ²âàíîâè÷, 35, 
ñëóæá., ëàò., 18.04.1932, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
²âàíîâ Ôåä³ð íå âêàç., 4, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 18.03.1933, 
ñåðöåâà ñëàáê³ñòü
²âàíîâà Âàðâàðà íå âêàç., 7, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 08.05.1933, 
ïðîíîñ
²âàíîâà ªâãåí³ÿ íå âêàç., 3, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 27.05.1933, 
êàòàð êèøîê
²âàíîâà Ë³ä³ÿ íå âêàç., 7, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 01.05.1933, 
ñëàáê³ñòü
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²âàíîâà Í³íà íå âêàç., 4, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 20.04.1933, 
ïðîíîñ
²âàíîâà Í³íà íå âêàç., 7, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 27.03.1933, 
ïðîíîñ
²âàíîâà Í³íà íå âêàç., íå âêàç., 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 22.04.1933, 
ïðîíîñ
²âàíîâà Ïàðàñêîâ³ÿ Ëóê’ÿí³âíà, 
íå âêàç., áåçð³äíà, íå âêàç., 
22.05.1933, êðèâàâèé ïðîíîñ
²âàíîâà Àíòîí³íà íå âêàç., 3, 
áåçïðèòóëüí., ðîñ., 06.06.1933, íå 
âêàç.
²âàøèíà íå âêàç. íå âêàç., íå 
âêàç., áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 
22.03.1933, õâîðîáà ãîðëà
²âàùåíêî Í³íà íå âêàç., 4, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 07.06.1933, 
íàðèâ ãîðëà
²âëºâ ²ãíàò ²âàíîâè÷, 43, ðîá³òí., 
ðîñ., 23.06.1933, äèçåíòåð³ÿ
²âëºâ Ëåîí³ä Àíäð³éîâè÷, 2, 
íå âêàç., íå âêàç., 29.10.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
²âëºâà Îëüãà íå âêàç., 3 ì., 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 21.01.1933, 
êèøêîâà ³íòîêñèêàö³ÿ
²â÷åíêî Ãåîðã³é Êîñòÿíòèíîâè÷, 
2, íå âêàç., ðîñ., 03.07.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
²â÷èê Îëåêñ³é Âàñèëüîâè÷, 60, 
ïàñòóõ, ðîñ., 14.05.1933, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
²â÷èê Êîñòÿíòèí íå âêàç., 3, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 13.02.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
²ãíàòåíêî Ìàð³ÿ íå âêàç., 2 ì., 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 28.12.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ
²ãíàòåíêî Øóðà íå âêàç., 5 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 22.01.1933, 
çàãàëüíà ñëàáê³ñòü
²ãíàòüºâ ßê³â ²âàíîâè÷, 47, 
íà óòðèì., ðîñ., 24.02.1933, 
äîñòàâëåíèé äî ì³ë³ö³¿ ìåðòâèì
²ãíàòüºâà Îëüãà Îëåêñ³¿âíà, 52, 
íå âêàç., ðîñ., 02.02.1932, ðàê 
ìîëî÷íî¿ çàëîçè
²ãíàòþêîâà Îêñàíà Ñåìåí³âíà, 
7, íå âêàç., ðîñ., 19.06.1933, 
ãîñòðèé êàòàð êèøîê
²çãóð Ìèõàéëî Ðàôà¿ëîâè÷, 8, 
ðîá³òí., ºâð., 26.04.1932, ìåí³íã³ò
²çðà¿ëüñîí Ìàðê Ãðèãîðîâè÷, 75, 
íå âêàç., ºâð., 05.07.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
²ëüºíêî Òåòÿíà Âàñèë³âíà, 90, íå 
âêàç., ðîñ., 20.06.1933, ñòàð³ñòü
²ëüøèë Òàìàðà ªâãåí³¿âíà, 
5, ðîá³òí., óêð., 21.09.1932, 
äèçåíòåð³ÿ

²íîçåìöåâ Ìèõàéëî Ãàâðèëîâè÷, 
47, ðîá³òí., ðîñ., 11.03.1932, 
çàïàëåííÿ ñ³÷îâîãî ì³õóðà 
²îõèì Â³êòîð Áîðèñîâè÷, 
4 ì., ðîá³òí., ºâð., 02.03.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
²ðèì÷óê Êëàâä³ÿ íå âêàç., 3, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 24.04.1933, 
áåçá³ëêîâ³ íàáðÿêè
²ñàºâà Âàñèëèíà Ãàâðèë³âíà, 65, 
ðîá³òí., ðîñ., 27.05.1933, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
²ñàê³í ²âàí Îíèñèìîâè÷, 
38, ðîá³òí., ðîñ., 27.05.1933, 
âèñèïíèé òèô
²òàòüºâ Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷, 
70, íå âêàç., ðîñ., 28.08.1933, 
ñåðöåâà ñëàáê³ñòü
²òêèí Àáðàì ²ñàêîâè÷, 63, íà 
óòðèì., ºâð., 27.11.1933, ñëàáê³ñòü 
ñ³÷îâîãî ì³õóðà
²öêîâà Àííà Ìèêîëà¿âíà, 73, 
íà óòðèì., ºâð., 07.12.1933, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
²÷àõäæèê ªâà Éîñèï³âíà, 37, íå 
âêàç., êàðà¿ì, 13.04.1933, íåðîçá.
²ùåíêî ²ëàð³îí ²ãíàò³éîâè÷, 41, 
íå âêàç., íå âêàç., 02.07.1933, 
ñàìîïîâ³øåííÿ
²âàíîâ Ìèõàéëî Ïèëèïîâè÷, 47, 
íå âêàç., óêð., 27.03.1932, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
²âîíñüêèé Â³êòîð íå âêàç., 2 
òèæ., íå âêàç., íå âêàç., íå âêàç.
Êàáàíîâà Ôåäîñ³ÿ Ìèõàéë³âíà, 
60, íå âêàç., íå âêàç., 30.03.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êàâàëåíêî Òèìîô³é Êóçüìè÷, 
63, ðîá³òí., óêð., 18.03.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Êàâàëåð÷èê Ñàìó¿ë Ñàì³éëîâè÷, 
58, íå âêàç., ðîñ., 10.07.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Êàâåöüêà Àïîëëîí³ÿ ²âàí³âíà, 
27, ðîá³òí., ïîë., 27.04.1933, 
äåêîìïåíñàö³ÿ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Êàâê³íà Í³íà Òèìîô³¿âíà, 8 ì., íà 
óòðèì., ðîñ., 01.02.1933, çàïîð
Êàäæàê ²ôóäà Øîëîìîâè÷, 
80, íå âêàç., êàðà¿ì, 14.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Êàäèëîâà Ìàð³ÿ íå âêàç., íå 
âêàç., áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 
05.04.1933, êàòàð êèøîê
Êàçèìèðîâ ²âàí Êîðí³éîâè÷, 
66, ðîá³òí., ðîñ., 16.04.1933, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Êàçíà÷åºâà Ïàðàñêîâ³ÿ 
Àíäð³¿âíà, 78, ðîá³òí., ðîñ., 
25.05.1933, ñòàðå÷èé ìàðàçì
Êàéðàíñüêà Ãåíÿ Õàéì³âíà, 
67, ðîá³òí., ºâð., 16.07.1932, ðàê 
ïå÷³íêè

Êàêðàøåâè÷ Æîðæ íå âêàç., 
6 äí., áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 
24.02.1933, âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Êàëàáèáåò Àíäð³é Ïåòðîâè÷, 90, 
ðîá³òí., óêð., 13.01.1932, ñòàð³ñòü
Êàëàìè÷åíêî Ïëàõîâ 
Ëåîíò³éîâè÷, 9, íå âêàç., ðîñ., 
29.12.1933, âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Êàëàøíèêîâ Ïðîêîï³é 
Êîðí³éîâè÷, 56, íå âêàç., íå âêàç., 
16.09.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êàëàøíèêîâà Ëåîíîðà 
Ïåòð³âíà, 34, íå âêàç., íå âêàç., 
09.09.1933, òóáåðêóëüîç
Êàëåë³ Îëåêñàíäð Ãåîðã³éîâè÷, 
39, ðîá³òí., ãðåê, 12.02.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êàëèíîâñüêèé Åäóàðä 
Ìèêîëàéîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
23.03.1933, ïðîíîñ
Êàëèøåâñüêà Ðîçàë³ÿ Íàóì³âíà, 
84, äîìîãîñï., ºâð., 17.05.1933, 
ðàê ïå÷³íêè
Êàìáàëà Òèìîô³é Ñàâè÷, 21, 
íå âêàç., íå âêàç., 12.08.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êàìèíêîâà Àííà Àôàíàñ³¿âíà, 
80, íà óòðèì., ðîñ., 04.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êàìíóºâà Óëÿíà Ìèêîëà¿âíà, 
40, ðîá³òí., óêð., 31.08.1932, 
åíöåðàë³ò
Êàíîâàëîâ Ìèõàéëî ²âàíîâè÷, 
53, íå âêàç., ðîñ., 25.07.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Êàíòîð Ìîéñåé Ñîëîìîíîâè÷, 
3, íà óòðèì., ºâð., 04.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êàíóí³êîâà ªëèçàâåòà ²âàí³âíà, 
78, íà óòðèì., óêð., 18.10.1932, 
ñòàðå÷å âèñíàæåííÿ
Êàíöåð Àíòîí Ãåîðã³éîâè÷, 2, íå 
âêàç., íå âêàç., 18.10.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Êàïëàí Ìàéÿ Ãðèãîð³âíà, 85, íå 
âêàç., íå âêàç., ì³îêàðäèò
Êàïðàëîâ Âàñèëü Õàðèòîíîâè÷, 
67, ðîá³òí., ðîñ., 30.11.1932, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Êàïóñò³í Ôåä³ð Âàñèëüîâè÷, 
76, íå âêàç., íå âêàç., 27.08.1933, 
êàòàð êèøîê
Êàïóñò³í Ñåðã³é Òèìîô³éîâè÷, 
32, ðîá³òí., óêð., 12.11.1932, 
ñàìîãóáñòâî (ïîâ³øåííÿ)
Êàïóøêèíà Íàòàë³ÿ ²âàí³âíà, 62, 
íå âêàç., íå âêàç., ïðîíîñ
Êàïèëîâ Ïåòðî Ìèêèòîâè÷, 
18, áåçðîá³òí., ðîñ., 10.03.1933, 
îñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿  
ä³ÿëüíîñò³
Êàðà Êàòðÿ íå âêàç., 7, íå âêàç., 
íå âêàç., 11.08.1933, äèçåíòåð³ÿ
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Êàðà Êàòåðèíà Ïåòð³âíà, 7, íå 
âêàç., ðîñ., 14.07.1933, äèçåíòåð³ÿ
Êàðàéäàøîâ Âàñèëü 
Àíäð³éîâè÷, íå âêàç., 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 07.06.1933, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Êàðàêàöü Âîëîäèìèð íå âêàç., 
4, áåçð³äí., íå âêàç., 02.04.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Êàðàñü Áîðèñ Àáðàìîâè÷, 2, 
íå âêàç., ðîñ., 29.08.1933, êàòàð 
êèøîê
Êàðàñü Ãåðì Öóêîâè÷, 77, íà 
óòðèì., ºâð., 08.01.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Êàðàòêåâè÷ Ôåä³ð íå âêàç., 1, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 22.03.1933, 
øëóíêîâî-êèøêîâèé ðîçëàä
Êàðà Ìîòðîíà Îìåëÿí³âíà, 
75, ðîá³òí., óêð., 10.07.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êàðâàöüêèé Ãåîðã³é 
Âàñèëüîâè÷, 69, íà óòðèì., ðîñ., 
22.12.1933, ïîðîê ñåðöÿ
Êàðëîâ Ãðèãîð³é Òèìîô³éîâè÷, 
54, ðîá³òí., ðîñ., 31.05.1933, 
âèñèïíèé òèô
Êàðëîâà Îëåêñàíäðà 
Ñåìåí³âíà, 47, ðîá³òí., ðîñ., 
01.07.1933, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êàðëîâà Ôåäîñ³ÿ Âàñèë³âíà, 
52, äîìîãîñï., ðîñ., 08.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êàðíàóõ Ìèêîëà Ìèõàéëîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 07.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êàðíàóùåíêî Éîñèô 
Ìîéñåéîâè÷, 26, íå âêàç., íå 
âêàç., 04.07.1933, æîâòóõà
Êàðíàóùåíêî Ìîéñåé 
Äåíèñîâè÷, 69, ðîá³òí., ðîñ., 
17.03.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êàðîëü Àíäð³é Àíäð³éîâè÷, 58, 
íà óòðèì., óêð., 18.11.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Êàðïåíêî Ðà¿ñà Ìèêîëà¿âíà, 
3 ì., ðîá³òí., óêð., 25.03.1932, 
ïðîíîñ
Êàðïè÷åíêî Îëüãà íå âêàç., 5, 
áåçïðèòóëüí., ðîñ., 14.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Êàðïîâà ªâãåí³ÿ íå âêàç., 8 ì., 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 02.06.1933, 
àñô³êñ³ÿ
Êàðïîâà Íàñòÿ íå âêàç., 8 ì., 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 02.06.1933, 
àñô³êñ³ÿ
Êàðïóøîâà Ïåëàãåÿ Àðòåì³âíà, 
54, äîìîãîñï., ðîñ., 14.04.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Êàðòàøîâà Àëëà Àôàíàñ³¿âíà, 
2, íà óòðèì., ðîñ., 26.06.1933, 
âèðàçêà êèøêîâèêà

Êàðÿã³í Êîíîí (?) ªãîðîâè÷, 69, 
ðîá³òí., óêð., 17.01.1933, ñëàáê³ñòü 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Êàðÿê³í Ïåòðî Âàñèëüîâè÷, 27, 
ðîá³òí., ðîñ., 07.05.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Êàñàíñüêèé ²âàí ²âàíîâè÷, íå 
âêàç., íå âêàç., íå âêàç., ìàëÿð³ÿ
Êàñ³ëîâ Îëåêñàíäð íå âêàç., 
50, íå âêàç., íå âêàç., 28.10.1933, 
ìàëÿð³ÿ
Êàñüÿíåíêî Ìèõàéëî Çàõàðîâè÷, 
33, ðîá³òí., óêð., 25.02.1933, 
ïàðàë³÷
Êàòàëê³í Âàñèëü Ìèõàéëîâè÷, 
48, ðîá³òí., ðîñ., 20.09.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Êàö Âîëîäèìèð Îëåêñàíäðîâè÷, 
5 ì., ðîá³òí., ºâð., 11.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êàö Ñîô³ÿ Éîñèï³âíà, 80, ïåíñ., 
ºâð., 28.02.1933, ñòàðå÷èé ìàðàçì
Êà÷àêîâ Äìèòðî Çàõàðîâè÷, 
2, áåçðîá³òí., ðîñ., 18.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êà÷àëîâñüêà Ðåâåêà Àáðàì³âíà, 
75, íå âêàç., ºâð., 14.05.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Êà÷êà Ñåðã³é Ïèëèïîâè÷, 33, íå 
âêàç., íå âêàç., çàïàëåííÿ ì³çê³â
Êà÷êàðüîâ Êàëåíèê 
Ãåðàñèìîâè÷, 73, íà óòðèì., ðîñ., 
31.12.1932, ñòàð³ñòü, ïîðîê ñåðöÿ
Êèäàëî Îëåêñàíäð Äåì’ÿíîâè÷, 
21, íå âêàç., íå âêàç., 18.06.1933, 
ãîíîðåÿ
Êèäàëîâà Íàä³ÿ íå âêàç., 2, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 23.04.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Êèäàíîâ Ïåòðî Òèõîíîâè÷, 24, íå 
âêàç., ðîñ., 22.07.1933, íå âêàç.
Êèæð³äà Ìàð³ÿ Ïàâë³âíà, 48, êóñ-
òàð, ãðåêèíÿ, 20.03.1932, ïíåâìîí³ÿ
Ê³çþêîâà Âàðâàðà ²âàí³âíà, 38, íå 
âêàç., ðîñ., 06.07.1933, òóáåðêóëüîç 
ëåãåí³â
Ê³íåáîñ Îëåêñ³é Îëåêñ³éîâè÷, 
8, íå âêàç., íå âêàç., 14.09.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ê³ïåòàñ Ìàðê Êàðïîâè÷, 78, íå 
âêàç., ðîñ., 27.08.1933, ñåðöåâå 
çàõâîðþâàííÿ
Ê³ðåºâ Ìèõàéëî Çàõàðîâè÷, 
4, ðîá³òí., óêð., 15.04.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Êèðèëîâà Âàëåíòèíà íå âêàç., 
1, íå âêàç., íå âêàç., çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Êèðè÷åíêî Ìèêîëà 
Âîëîäèìèðîâè÷, 4, íå âêàç., íå 
âêàç., øëóíêîâå çàõâîðþâàííÿ
Êèð’ÿíîâ Â. ß., 7, áåçïðèòóëüí., íå 
âêàç., 19.03.1933, ïðîíîñ

Êèñåëüãîô Àáðàì Ìèõàéëîâè÷, 
52, ðîá³òí., ºâð., 18.04.1933, ðàê 
ëåãåí³â
Êèñåëüãîô Ñîô³ÿ Àáðàì³âíà, 
72, íà óòðèì., ºâð., 22.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êèñêà÷ Áîðèñ Ìîéñåéîâè÷, 50, 
íå âêàç., íå âêàç., íå âêàç.
Êè÷à Êàòåðèíà Ãåðàñèì³âíà, 
58, äîìîãîñï., óêð., 26.04.1933, 
âèñèïíèé òèô
Ê³÷èã³íà Â³ðà Âàñèë³âíà, 46, íå 
âêàç., ðîñ., 17.07.1933, âèñèïíèé 
òèô
Ê³÷í³íå Ïåòðî (?), 62, ñëóæá., 
ãðåê, 09.04.1932, ïîðîê ñåðöÿ
Ê³ðøêå Ëåîí³ä Ëåîíàðäîâè÷, 
70, ðîá³òí., í³ì., 01.07.1932, êàòàð 
êèøîê
Êëàã³ñ Ðîìàí ²âàíîâè÷, 59, íå 
âêàç., ðîñ., 15.07.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Êëàññ ²ñàê Ðàõìàíîâè÷, 53, íå 
âêàç., ºâð., íå âêàç., äèçåíòåð³ÿ
Êëåö Îìåëÿí Ñòåïàíîâè÷, 
50, ðîá³òí., ðîñ., 11.02.1933, 
âèñíàæåííÿ
Êëèìåíêî ªôèì Ãðèãîðîâè÷, 
45, íà óòðèì., ðîñ., 09.03.1933, 
ì³îêàðäèò
Êëèìåíêî Éîñèô Ëóêè÷, 
58, ðîá³òí., ðîñ., 21.03.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Êëèìåíêî Êàòåðèíà íå âêàç., 1, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 25.03.1933, ê³ð
Êëèìåíêî Ïàâëî Ñåìåíîâè÷, 
27, ðîá³òí., ðîñ., 13.12.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Êë³í÷åð Àðîí Àáðàìîâè÷, 
54, êóñòàð, ºâð., 03.09.1932, 
òóáåðêóëüîç
Êëèïà Êàðïî Ìèõàéëîâè÷, 
43, ðîá³òí., óêð., 12.05.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êëþºâà íå âêàç. íå âêàç., 6 ì., 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 22.03.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Êíÿçºâà Òàìàðà Àíäð³¿âíà, 2, 
ðîá³òí., ðîñ., 23.03.1933, ê³ð
Êîáàëäåºíà Êàòåðèíà 
Ìàòâ³¿âíà, íå âêàç., íà óòðèì., 
ðîñ., íå âêàç., ñòàð³ñòü
Êîâàëüîâ Â³êòîð Ñèäîðîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 22.02.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Êîâàëüîâ Âîëîäèìèð 
Ìèêîëàéîâè÷, 1, íå âêàç., ðîñ., 
25.06.1933, çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Êîâàëüîâ Ä. Ìàðêîâè÷, 38, íå 
âêàç., íå âêàç., ïàðàë³÷
Êîâàëüîâà Îíèñ³ÿ Ãàâðèë³âíà, 
70, íà óòðèì., ðîñ., 22.10.1932, 
ïàðàë³÷
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Êîâàëüîâà Êëàâä³ÿ íå âêàç., 9, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 14.03.1933, 
çàõâîðþâàííÿ êèøå÷íèêà
Êîâàëåíêî Íàä³ÿ Òèõîí³âíà, 1, 
íå âêàç., ðîñ., 27.11.1933, åêçåìà
Êîâàëåíêî Í³íà ²âàí³âíà, 
5, ñëóæá., óêð., 06.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîâàëåíêî-Áóëãàêîâ Â³êòîð 
Ìèõàéëîâè÷, 1, ñëóæá., óêð., 
28.07.1932, çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Êîâàëü Ãðèãîð³é íå âêàç., 9, íå 
âêàç., íå âêàç., êàòàð êèøîê
Êîâàëü Í³íà íå âêàç., 12, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 22.04.1933, 
ïðîíîñ
Êîâàëüîâà Â³ðà íå âêàç., 51, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 19.05.1933, 
áåçá³ëêîâ³ íàáðÿêè
Êîâàëüîâà Ïàðàñêîâ³ÿ 
Îëåêñ³¿âíà, 85, êóñòàð, óêð., 
07.09.1932, ñòàð³ñòü
Êîâàÿ Êàðîë³íà íå âêàç., 3, 
íå âêàç., íå âêàç., 27.12.1931, 
øëóíêîâå çàõâîðþâàííÿ
Êîâêèíà Ïåëàãåÿ Òèìîô³¿âíà, 
8 ì., ïåíñ., ðîñ., 06.02.1933, çàïîð
Êîâíàò Ìîéñåé Òàíõèëüîâè÷, 
46, êóñòàð, ºâð., 28.11.1932, 
âèðàçêà øëóíêà
Êîâòóí Â'ÿ÷åñëàâ Ïåòðîâè÷, 
56, ðîá³òí., óêð., 17.01.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Êîâòóí Ìèêîëà íå âêàç., 6, íå 
âêàç., íå âêàç., äèçåíòåð³ÿ
Êîãàí Áîðèñ Õàöêåëüîâè÷, 54, 
ðîá³òí., ºâð., 26.02.1932, ðàê 
øëóíêà
Êîãàí Ðàõ³ëü Þä³âíà, 78, íå 
âêàç., íå âêàç., 31.03.1933, 
ì³îêàðäèò
Êîãóò ßê³â ªôèìîâè÷, 78, 
íà óòðèì., óêð., 04.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîçàê Õà¿ì Øåâåëºâ., 67, 
ðîá³òí., ºâð., 14.11.1932, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Êîçàêîâ Âîëîäèìèð 
Àôàíàñ³éîâè÷, 1, íå âêàç., ðîñ., 
07.08.1933, ãîñòðå çàïàëåííÿ 
êèøå÷íèêà
Êîçàêîâ Ìèõàéëî Ñàâåë³éîâè÷, 
íå âêàç., ðîá³òí., íå âêàç., 
25.11.1933, ñòàðå÷èé ìàðàçì
Êîëáóõèíà ªâäîê³ÿ íå âêàç., 
25, íå âêàç., ðîñ., 09.07.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Êîëãàíîâ Ïåòðî Àíäð³éîâè÷, 80, 
íà óòðèì., ðîñ., 25.02.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Êîëåñíèêîâà Êñåí³ÿ ßê³âíà, 
13, ðîá³òí., ðîñ., 10.11.1933, 
ïëåâðèò

Êîëåóøêî-Çà¿êèí ²ãîð 
Îëåêñ³éîâè÷, 2, ñëóæá., óêð., 
03.09.1932, äèçåíòåð³ÿ
Êîë³ñíè÷åíêî Â³êòîð íå âêàç., 
3 òèæ., áåçïðèòóëüí., ðîñ., 
18.12.1932, çàïàëåííÿ êèøêîâèêà, 
àáñöåñ
Êîëëåð ªôèì³ÿ Ãðèãîð³âíà, 
40, ðîá³òí., ðîñ., 10.01.1932, 
òóáåðêóëüîç
Êîëîä³í Þð³é Éîñèïîâè÷, 
4 ì., ðîá³òí., ðîñ., 13.03.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Êîëîäíèé Àáà ²ñàêîâè÷, 65, 
ñëóæá., íå âêàç., 03.06.1932, ðàê 
øëóíêà
Êîëîíèê Ìèðîí íå âêàç., 1, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 23.02.1933, 
çàãàëüíà ñëàáê³ñòü
Êîëîñêîâà ªâäîê³ÿ 
Îëåêñàíäð³âíà, 55, ïåíñ., 
íå âêàç., 26.04.1933, ãîñòðà 
äåêîìïåíñàö³ÿ 
Êîëîòíüîâà Äàð’ÿ Ñòåïàí³âíà, 
37, íå âêàç., ðîñ., 25.11.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîìàðîâ ²ëëÿ íå âêàç., 3 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 29.11.1933, 
ôëåãìîíà
Êîì³ñàðåíêî Ìèõàéëî ²âàíîâè÷, 
34, íå âêàç., íå âêàç., 21.09.1933, 
òóáåðêóëüîç
Êîì³ñàðîâ Àíäð³é Ôåäîðîâè÷, 
65, ïåíñ., ðîñ., 27.02.1933, 
ñàìîïîâ³øåííÿ
Êîì³ñàðîâà Àííà ²âàí³âíà, 
8 ì., ðîá³òí., ðîñ., 13.05.1933, 
óñêëàäíåííÿ ï³ñëÿ êîðó - äèòÿ÷èé 
ðàê
Êîí³êîâ Ñîëîìîí Ãðèãîðîâè÷, 
60, êîëãîñïí., ºâð., 20.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîíîâàëîâ ²ëëÿ Ïåòðîâè÷, 29, 
ðîá³òí., ðîñ., 19.07.1932, óáèòèé 
çà îñîáèñò³ ðàõóíêè
Êîíîâàëîâà Ìàð³ÿ Àíäð³¿âíà, 
32, ðîá³òí., ðîñ., 16.01.1933, 
ïåðåîõîëîäæåííÿ
Êîíîïëåíêî Âîëîäèìèð íå 
âêàç., 8 ì., áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 
17.05.1933, êàòàð êèøîê
Êîíîïëÿíêî Ìàð³ÿ Éîñèï³âíà, 
96, äîìîãîñï., ðîñ., 02.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Êîíîïëÿíêî Òåðåíò³é íå âêàç., 
52, ðîá³òí., óêð., 03.01.1933, 
ãîñòðå çàïàëåííÿ êèøîê
Êîíþøèí Ïðîêîï³é Ìàòâ³éîâè÷, 
68, ïåíñ., ðîñ., 09.02.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Êîíþøèí Ñåðã³é ªãîðîâè÷, 32, 
ðîá³òí., ðîñ., 23.02.1933, ñåðöåâà 
ñëàáê³ñòü

Êîï³öó Ìàð³ÿ ªôðåì³âíà, 78, 
ðîá³òí., ðîñ., 25.09.1932, ñòàð³ñòü
Êîïîøåâñüêà Ìàãäà Áà., 9, 
íå âêàç., íå âêàç., 12.06.1933, 
ñåðöåâà ñëàáê³ñòü
Êîïèëîâà Îëüãà íå âêàç., 
16, áåçð³äíà ðîñ., 09.06.1933, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Êîðáàí ²ñàé íå âêàç., 55, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 17.11.1933, 
ìàëÿð³ÿ
Êîðäþêîâ Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷, 
45, ÷åðâîíèé ïàðòèçàí, ðîñ., 
19.03.1933, ðîçðèâ ñåðöÿ
Êîðåíáîâ Ñåðã³é íå âêàç., 68, íå 
âêàç., àñèð³ºöü, 29.04.1932, íàáðÿê 
ëåãåí³â
Êîðåíêîâà Êëàâä³ÿ íå âêàç., 
íå âêàç., íå âêàç., íå âêàç., 
07.10.1933, çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Êîðåí÷åíêî Âàñèëü Ôîêîâè÷, 
65, ðîá³òí., ðîñ., 03.02.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Êîðîëü Òèìîô³é Ôåäîðîâè÷, 
38, íå âêàç., ðîñ., 14.07.1933, 
âèñèïíèé òèô
Êîðîëüêîâà Â³êòîð³ÿ 
Ëåîí³ä³âíà, 5, ðîá³òí., ðîñ., 
17.11.1932, íå âêàç.
Êîðîòêîâ Ôåä³ð íå âêàç., íå 
âêàç., áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 
15.03.1933, ê³ð
Êîðîõ Ôð³äð³õ Ïàâëîâè÷, 38, 
ðîá³òí., í³ì., 11.01.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Êîðøóíîâ Îëåêñàíäð 
Îëåêñàíäîðîâè÷, 66, ðîá³òí., 
ðîñ., 27.02.1932, òóáåðêóëüîç 
ñóãëîá³â 
Êîðøóíîâà Êñåí³ÿ Íàçàð³âíà, 
80, áåçðîá³òí., ðîñ., 20.05.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Êîñèíñüêà Í³íà Äìèòð³âíà, 3 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 28.06.1933, 
ãîñòðå ìàëîêðîâ'ÿ
Êîñòåíêî Âîëîäèìèð íå âêàç., 
íå âêàç., áåçð³äí., íå âêàç., 
06.06.1933, êðèâàâèé ïðîíîñ
Êîñòåíêî íå âêàç. íå âêàç., 6 ì., 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 25.03.1933, 
ïðîíîñ
Êîñòèê Ëåîí³ä íå âêàç., 2, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 03.06.1933, 
áåçá³ëêîâ³ íàáðÿêè
Êîñò³í Âîëîäèìèð íå âêàç., 8 ì., 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 03.05.1933, 
êàòàð êèøîê
Êîñò³í Ïåòðî íå âêàç., 2, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 03.06.1933, 
áåçá³ëêîâ³ íàáðÿêè
Êîñòþ÷åíêî Âàëåíòèíà 
²âàí³âíà, 1, ðîá³òí., óêð., 
07.07.1932, êîêëþø
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Êîñòÿÿí³ Ë³ä³ÿ Âàñèë³âíà, 4, 
íå âêàç., íå âêàç., 27.08.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Êîòêîâà Àííà Ëàâðåíò³¿âíà, 78, 
ïåíñ., ðîñ., 17.05.1933, ñòàð³ñòü
Êîòîâà Àãðèïèíà Ãåîðã³¿âíà, 
80, íà óòðèì., ðîñ., 28.02.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Êî÷åãóðà Ìàð³ÿ Ñàì³éë³âíà, 
75, íà óòðèì., ðîñ., 05.01.1933, 
øëóíêîâå çàõâîðþâàííÿ
Êî÷êàðüîâ Ìèõàéëî Êàëèíîâè÷, 
42, ðîá³òí., ðîñ., 12.01.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Êî÷óðà Ïèëèï Ãðèãîðîâè÷, 78, 
íå âêàç., íå âêàç., 27.08.1933, 
ñòàð³ñòü
Êîùàöüêîâ Àíàòîë³é íå âêàç., 
6 ì., áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 
24.02.1933, çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Êðàâöîâà ßâäîõà ²âàí³âíà, 
36, ðîá³òí., ðîñ., 17.04.1932, 
ñàìîïîâ³øåííÿ
Êðàâ÷åíêî ²âàí íå âêàç., 10, íå 
âêàç., íå âêàç., 05.08.1933, äèçåíòåð³ÿ
Êðàâ÷åíêî ²âàí Ìèêîëà¿âíà, 44, 
ðîá³òí., ðîñ., 10.03.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Êðàâ÷åíêî Ïåòðî íå âêàç., 6, 
íå âêàç., íå âêàç., 24.08.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Êðàâ÷åíêî Ïèëèï 
Êîñòÿíòèíîâè÷, 74, ñëóæá., óêð., 
29.05.1933, ñòàðå÷èé ìàðàçì
Êðàâ÷óê Àðñåí³é íå âêàç., 22, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 06.05.1933, 
âèñèïíèé òèô
Êðàâ÷óê Íàä³ÿ íå âêàç., 5, íå 
âêàç., óêð., 09.08.1933, äèçåíòåð³ÿ
Êðàïèâà Ñåðã³é Âàñèëüîâè÷, 
75, ïåíñ., óêð., 17.12.1932, 
çàùåìëåííÿ ãðèæè
Êðàñí³êîâà Îëåíà Íèêèôîð³âíà, 
3 òèæ., ðîá³òí., ðîñ., 01.01.1933, 
íå âêàç.
Êðàñí³êîâà Ìàð³ÿ íå âêàç., 90, 
áåçïðèòóëüí., ðîñ., 26.02.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Êðàñíîâà Ìàð³ÿ Ôåäîð³âíà, 39, 
ðîá³òí., ðîñ., 13.08.1932, ñåðöåâå 
çàõâîðþâàííÿ
Êðàñíîâñüêà Ðîçà íå âêàç., 1, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 05.03.1933, 
çàõâîðþâàííÿ êèøå÷íèêà
Êðåìåíñüêà Ëüîëÿ íå âêàç., 6 
äí., íå âêàç., íå âêàç., 09.10.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Êðåìçåëü Ãåíð³õ 
Õðèñòîôîðîâè÷, 52, ðîá³òí., í³ì., 
21.03.1933, çàðàæåííÿ êðîâ³
Êðåñòåíêî Ëåîí³ä Ìèõàéëîâè÷, 
1, íå âêàç., íå âêàç., ãîñòðå 
çàïàëåííÿ êèøîê

Êðåñòîëü Ñîô³ÿ Ñàì³éë³âíà, 
76, äîìîãîñï., ºâð., 15.05.1933, 
ì³îêàðäèò
Êðèâîíîñ Ìàð³ÿ íå âêàç., 1, íå 
âêàç., íå âêàç., äèçåíòåð³ÿ
Êðèâåíöîâ Âàñèëü Äìèòðîâè÷, 
17, íå âêàç., ðîñ., 28.05.1932, 
òóáåðêóëüîç
Êðèâåöü Ïèìåí Ñåìåíîâè÷, 67, 
ðîá³òí., óêð., 29.05.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Êðèâè÷ ªâãåí³ÿ Ãðèãîð³âíà, 
11 ì., ðîá³òí., ðîñ., 03.05.1933, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Êðèâîðó÷ Ëþáîâ íå âêàç., 4, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 10.03.1933, 
øëóíêîâî-êèøêîâèé ðîçëàä
Êðèâöîâà Ëþáîâ Ôåäîð³âíà, 
7 ì., ðîá³òí., óêð., 16.07.1932, 
êàòàð êèøå÷íèêà
Êðèâöîâà Ëþäìèëà 
Îëåêñàíäð³âíà, 1, íå âêàç., íå 
âêàç., 23.08.1933, êàòàð êèøîê
Êðèâ÷åíêî ²âàí íå âêàç., 10, 
íå âêàç., íå âêàç., 12.08.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Êðèâ÷èíà Âàëåð³ÿ Ïàâë³âíà, 
1, ñëóæá., íå âêàç., 30.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êðèæàí³âñüêèé Îëåêñàíäð 
Ôåäîðîâè÷, 1, ðîá³òí., ðîñ., 
05.07.1932, øëóíêîâî-êèøêîâå 
çàïàëåííÿ
Êðèæåâåöüêèé Àíòîí Ôîìè÷, 
56, ðîá³òí., óêð., 05.04.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êðèæêî ªâäîê³ÿ Ñåðã³¿âíà, 27, 
ñòóäåíò, óêð., 26.01.1932, ïóõëèíà 
ëåãåí³â
Êðèæêî Ìèõàéëî ²ëë³÷, 80, 
ðîá³òí., óêð., 12.04.1932, íåðîçá.
Êðèëîâà Àãàï³ÿ Àâðàì³âíà, 75, 
ïåíñ., ðîñ., 18.01.1933, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â òà íèðîê
Êðèí³öèíà Àííà ªãîð³âíà, 43, 
äîìîãîñï., á³ëîð., 28.12.1932, 
ðàê
Êðèñàíîâ Òàðàñ Âàñèëüîâè÷, 85, 
ðîá³òí., ðîñ., 08.05.1933, ñòàð³ñòü
Êðèñêîâà Ìàð³ÿ íå âêàç., 2 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 13.09.1932, íå 
âêàç.
Êðóãëèêîâà Ïàâà íå âêàç., 8 ì., 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 22.05.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Êðóãëÿê Äîìêà Ïåòð³âíà, 38, 
ðîá³òí., óêð., 03.03.1932, êèñòà
Êðóê Âîëîäèìèð Àíòîíîâè÷, 
5 ì., ðîá³òí., óêð., 08.10.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êðóëèêîâñüêà Íàä³ÿ ßê³âíà, 
7 ì., ðîá³òí., ðîñ., 20.07.1932, 
äèçåíòåð³ÿ

Êðóòü Àíàòîë³é ²âàíîâè÷, 6, 
ðîá³òí., óêð., 09.08.1932, ãîñòðèé 
ðîçëàä êèøå÷íèêà
Êðóòü Ìèõàéëî Ïåòðîâè÷, 
2, ðîá³òí., óêð., 01.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êðóõìàëüîâà Äîìíà ßê³âíà, 
95, íà óòðèì., óêð., 21.12.1932, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Êóáàíîâ Ìàòâ³é ²ëàð³îíîâè÷, 
70, íà óòðèì., ðîñ., 22.11.1932, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Êóáàíîâ íå âêàç. íå âêàç., 1 
äí., ðîá³òí., ðîñ., 10.04.1933, 
íåäîíîøåííÿ
Êóáèöüêèé Ïàâëî Ñòåïàíîâè÷, 
61, íà óòðèì., ïîë., 22.01.1933, 
ñòàð³ñòü
Êóáèøåâà Çîÿ íå âêàç., íå 
âêàç., íå âêàç., ðîñ., 26.03.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Êóäðºâ íå âêàç. íå âêàç., 6, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 04.03.1933, 
ïàðàë³÷
Êóäðÿ Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷, 5, 
íå âêàç., íå âêàç., äèçåíòåð³ÿ
Êóäðÿ Ëåîí³ä íå âêàç., 8, 
íå âêàç., íå âêàç., 12.08.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Êóäðÿ Ìèõàéëî Ìèêîëàéîâè÷, 
48, ñëóæá., óêð., 21.12.1932, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Êóçüìè÷îâà Àííà Àíäð³¿âíà, 
70, íå âêàç., íå âêàç., 24.09.1933, 
ñåðöåâà ñëàáê³ñòü
Êóçíåöîâ Áîðèñ íå âêàç., 3, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 12.03.1933, 
ñåðöåâà ñëàáê³ñòü
Êóçíåöîâ ªãîð Ïàâëîâè÷, 
75, áåçð³äí., óêð., 08.02.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Êóçíåöîâà Îäàðêà Äìèòð³âíà, 
25, ðîá³òí., ðîñ., 21.04.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Êóçíºöîâà Àëëà íå âêàç., 
íå âêàç., íå âêàç., íå âêàç., 
24.12.1931, øëóíêîâå 
çàõâîðþâàííÿ
Êóçüêèí Àíäð³é Ñòåïàíîâè÷, 53, 
ðîá³òí., ðîñ., 20.04.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Êóçüìåíêî Ñåìåí íå âêàç., 2 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 27.11.1933, 
æîâòóõà
Êóçüì³í Ïàâëî Îëåêñàíäðîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 08.07.1932, 
íåðîçá.
Êóçüì³í Êîñòÿíòèí Ïàâëîâè÷, 
9 ì., ðîá³òí., ðîñ., 20.08.1932, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Êóçüì³íà Ä³íà Ïàâë³âíà, 1, íå 
âêàç., ðîñ., 28.03.1932, çàïàëåííÿ 
íèðîê
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Êóê³ë ªôèì ²âàíîâè÷, 86, ðîá³òí., 
óêð., 16.09.1932, ñòàð³ñòü
Êóêóðó÷à ²âàí Ñèäîðîâè÷, 
80, ðîá³òí., óêð., 06.07.1932, 
ì³îêàðäèò, çàõâîðþâàííÿ ñåðöÿ
Êóëåíîðåíñüêèé ªâãåí³é íå 
âêàç., 2, íå âêàç., íå âêàç., 
òóáåðêóëüîç ê³ñòîê
Êóëåø Ìîòðîíà Ìàêñèì³âíà, 76, 
ðîá³òí., óêð., 23.09.1932, ïîðîê ñåðöÿ
Êóëèáÿãèíà Ìàð'ÿíà 
Îëåêñàíäð³âíà, 87, íà óòðèì., 
ðîñ., 08.03.1933, ñòàðå÷èé ìàðàçì
Êóëèêîâà Þë³ÿ Ìèõàéë³âíà, 6 
òèæ., ñëóæá., ðîñ., 16.12.1932, 
ñëàáê³ñòü
Êóëèíè÷ Ïåòðî Ãðèãîðîâè÷, 20, 
ðîá³òí., óêð., çàð³çàíèé ïîòÿãîì
Êóìëåâà÷îâà Îëüãà Þð³¿âíà, 
73, íå âêàç., íå âêàç., 23.10.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Êóìîê Ðàõìåëü ²çðà¿ëüîâè÷, 
52, ðîá³òí., ºâð., 04.05.1933, 
âèñèïíèé òèô
Êóìÿíöåâà Ë³ä³ÿ íå âêàç., 1, íå 
âêàç., ðîñ., 24.08.1933, äèçåíòåð³ÿ
Êóí³íà Îëåíà Þõèì³âíà, 
29, ðîá³òí., ºâð., 16.02.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êóðàêîâà Êàòåðèíà íå âêàç., 
íå âêàç., áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 
24.04.1933, êàòàð êèøîê
Êóðàíê³í Ñëàâà íå âêàç., 1, 
íå âêàç., íå âêàç., 18.08.1932, 
àïåíäèöèò 
Êóðàøåâñüêà Ïåëàãåÿ 
Éîñèï³âíà, 3 ì., ðîá³òí., 
ðîñ., 05.04.1933, êèøêîâå 
çàõâîðþâàííÿ
Êóðàøåâñüêèé Áëàæåé 
Ôåäîðîâè÷, 58, ðîá³òí., ïîë., 
21.04.1933, äèçåíòåð³ÿ
Êóðèëîâà Àííà Ïåòð³âíà, 1, íå 
âêàç., íå âêàç., 08.09.1933, ìàëÿð³ÿ
Êóðèëîâà Êñåí³ÿ Êèðèë³âíà, 
33, íå âêàç., íå âêàç., çàïàëåííÿ 
êèøå÷íèêà
Êóðñàêîâà Íàä³ÿ Ìèêèò³âíà, íå 
âêàç., ðîá³òí., ðîñ., 16.03.1933, 
÷åðåâíèé òèô
Êóðñíèé Ìèõàéëî ²âàíîâè÷, 50, 
íå âêàç., ðîñ., 14.04.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ, çàïàëåííÿ íèðîê
Êóðòîâà Îëåêñàíäðà 
Ìèõàéë³âíà, 90, ðîá³òí., ðîñ., 
14.01.1932, õðîí³÷íèé êîë³ò, 
ñòàð³ñòü
Êóðóçà Øóðà íå âêàç., 5, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 12.02.1933, 
âèñíàæåííÿ
Êóò³öåâà Êàòåðèíà íå âêàç., 3 ì., 
áåçïðèòóëüí., ðîñ., 21.12.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â

Êóòèùåâ Âàñèëü íå âêàç., 1, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 15.03.1933, 
ñåðöåâà ñëàáê³ñòü
Êóòóçîâ Âîëîäèìèð íå âêàç., 
3 òèæ., áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 
02.01.1933, øëóíêîâî-êèøêîâà 
³íòîêñèêàö³ÿ
Êó÷åìèñîâà Àíòîí³íà íå 
âêàç., 6, áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 
24.03.1933, ê³ð
Êó÷åðÿâêà ²ëëÿ ßêîâè÷, 20, 
ñòóäåíò, íå âêàç., 19.04.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êó÷óðèíåöü ²âàí Ïàâëîâè÷, 73, 
íå âêàç., ðîñ., 20.07.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Êóøíàðåíêî Ôåä³ð Ãðèãîðîâè÷, 
64, ðîá³òí., óêð., 07.02.1933, 
àðòåð³îñêëåðîç ìîçêó
Ëàáèê³íà Àãàï³ÿ Ñåìåí³âíà, 
97, íà óòðèì., ðîñ., 05.12.1932, 
ñòàð³ñòü
Ëàâðåíüîâà Ïåëàãåÿ ²âàí³âíà, 
84, íà óòðèì., ðîñ., 14.12.1932, 
ïîðîê ñåðöÿ
Ëàâðåøîâà Âàëåíòèíà ²âàí³âíà, 
1, íå âêàç., óêð., 20.05.1932, 
ïðîíîñ
Ëàâðèê ªãîð ªëèñåéîâè÷, 55, 
ðîá³òí., ðîñ., 09.03.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ëàâðèíåíêî Ìèêîëà 
Äìèòðîâè÷, 1, íå âêàç., íå âêàç., 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ëàâðèøåâ Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷, 
4, íà óòðèì., ðîñ., 27.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëàâðèøåâ ²âàí Ïèëèïîâè÷, 
33, ðîá³òí., ðîñ., 30.04.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ëàçàðºâà Â³ðà ²âàí³âíà, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 23.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëàçàðåíêî Ñàìñîí Ëóê'ÿíîâè÷, 
76, äîìîâëàñíèê, óêð., 10.06.1932, 
ïîðîê ñåðöÿ
Ëàçàð Ìàð'ÿ íå âêàç., 80, êóñòàð, 
íå âêàç., 07.08.1932, ñòàð³ñòü
Ëàêåºâà Ë³ë³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 
1, íå âêàç., íå âêàç., çàïàëåííÿ 
íèðîê
Ëàêåºâ-Øëÿõîâ Ìèõàéëî 
Ìèêîëàéîâè÷, 4 ì., íå âêàç., íå 
âêàç., íå âêàç., ìàëÿð³ÿ
Ëàêò³îíîâ Ñåðã³é ²âàíîâè÷, 6 
òèæ., íå âêàç., íå âêàç., íå âêàç., 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ëàìèíà Ìàð³ÿ ²çðà¿ë³âíà, 
74, ñëóæá., ºâð., 14.07.1932, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Ëàïèøåâà ªâäîê³ÿ ²âàí³âíà, 
38, ðîá³òí., ðîñ., 15.08.1932, 
çàïàëåííÿ î÷åðåâèíè

Ëàïòºâà Òåòÿíà ²ãíàò³¿âíà, 85, íà 
óòðèì., ðîñ., 08.02.1933, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Ëàð³í ²âàí Ïèëèïîâè÷, 70, íå 
âêàç., ðîñ., 15.04.1933, ñòàð³ñòü
Ëàð³îíîâà Ëàðà íå âêàç., 1 ì., 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 04.03.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ëàðþøèíà Ä³íà Ìèêîëà¿âíà, 2, 
íå âêàç., ðîñ., 06.07.1933, ïðîíîñ
Ëàòèøîâ Àíäð³é Ñåðã³éîâè÷, 25, 
ðîá³òí., ðîñ., 02.10.1932, çàâîðîò 
êèøîê
Ëàòèøîâà (?) ²âàí³âíà, 1, ðîá³òí., 
ðîñ., 04.07.1932, äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Ëàòîøèíà Çîÿ Ìèõàéë³âíà, 
6 ì., ðîá³òí., ðîñ., 08.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëàóôåð Ïåéñàõ Àáðàìîâè÷, 63, 
ðîá³òí., ºâð., íå âêàç., òèô
Ëàöìàí Õà¿ì Ëüâîâè÷, 7, íå 
âêàç., ºâð., 07.07.1933, äèçåíòåð³ÿ
Ëàøêîâ Ìàêñèì Àôàíàñ³éîâè÷, 
50, ðîá³òí., óêð., 03.04.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ëàøîêîâà ªôðîñèí³ÿ Ïåòð³âíà, 
82, íà óòðèì., óêð., 21.08.1933, 
áåçá³ëêîâ³ íàáðÿêè
Ëàù Ïàâëî Ïåòðîâè÷, 45, 
ðîá³òí., ðîñ., 20.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëåáåäºâ Âàñèëü íå âêàç., 1, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 24.02.1933, 
âîäÿíèé ðàê
Ëåáåäºâ Â³êòîð íå âêàç., 
íå âêàç., íå âêàç., íå âêàç., 
06.09.1933, çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ëåáîëüä Àíòîí íå âêàç., 47, íå 
âêàç., íå âêàç., 24.08.1933, äèçåíòåð³ÿ
Ëåáÿâî Àíòîí Àíòîíîâè÷, 47, íå 
âêàç., íå âêàç., äèçåíòåð³ÿ
Ëåâàäíà Àííà Ãàâðèë³âíà, 56, íå 
âêàç., ðîñ., 16.07.1933, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Ëåâèí Âîëîäèìèð Ëåîí³äîâè÷, 
7 ì., íå âêàç.,  ºâð., 29.06.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ëåâèíà Ìàð³ÿ íå âêàç., 76, 
ðîá³òí., ºâð., 29.04.1933, ñòàð³ñòü
Ëåâèíà Õàñÿ ßê³âíà, 63, íå âêàç., 
ðîñ., 22.07.1933, ïîðîê ñåðöÿ
Ëåâèíøòåéëü Ç³íà 
Âîëîäèìèð³âíà, 1, íå âêàç., ºâð., 
20.07.1933, ìåí³íã³ò
Ëåâèíøòåéí Ìàâð Âèëüâîâè÷, 
73, íà óòðèì., ðîñ., 18.12.1933, 
àñòìà ñåðöÿ
Ëåâèöüêèé Ìèõàéëî íå âêàç., 
10, áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 
10.05.1933, ïðîíîñ
Ëåâ³íà Ñîô³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 
1, ðîá³òí., ºâð., 17.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
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Ëåâ³òàí Ïîëòèë Éîñèôîâè÷, 49, 
ðîá³òí., ºâð., 16.04.1932, àñòìà 
ñåðöÿ
Ëåâ÷åíêî Àíãåë³íà ²âàí³âíà, 
1, ñëóæá., óêð., 07.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëåâ÷åíêî Ïðîêîï³ÿ Ìèêèò³âíà, 
íå âêàç., íå âêàç., íå âêàç.,  íå 
âêàç., çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ëåãàøåâ Ëåîí³ä Ãðèãîðîâè÷, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 24.04.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Ëåãîâêà Ìèòðîôàí 
Õàðëàìîâè÷, 51, íå âêàç., óêð., 
01.12.1933, âèñèïíèé òèô
Ëåçíîâà Íàä³ÿ íå âêàç., íå âêàç., 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 12.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëåêêåð Â³ðà Àíàòîë³¿âíà, 80, íà 
óòðèì., ðîñ., ïîðîê ñåðöÿ
Ëåíèê Ïàâëî Íåñòîðîâè÷, 50, 
ðîá³òí., óêð., 21.02.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ëåí³íà Àñÿ íå âêàç., íå âêàç., íå 
âêàç., íå âêàç., 23.08.1932, íå âêàç.
Ëåí÷èê ²âàí Ñòåïàíîâè÷, 48, 
ðîá³òí., ðîñ., 25.05.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Ëåíü Ìèêîëà íå âêàç., 1 ì., 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 26.05.1933, 
àïîïëåêñ³ÿ
Ëåîí³äîâ Àíàòîë³é íå âêàç., 4, 
íå âêàç., íå âêàç., 13.09.1932, íå 
âêàç.
Ëåïèõîâ ²âàí Ôåäîñ³éîâè÷, 32, 
ðîá³òí., óêð., 25.08.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ëåôàðîâà Ìàð³ÿ Äåìèä³âíà, 58, 
ðîá³òí., áîëã., 04.05.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ëåùåíêî Êñåí³ÿ Ïèìîí³âíà, 
35, äîìîãîñï., óêð., 10.04.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ëåùåíêî Ìàð³ÿ íå âêàç., 2 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 27.08.1932, 
êèøêîâå çàõâîðþâàííÿ
Ëåùèíà Ãàëèíà Ïåòð³âíà, 1, 
ðîá³òí., óêð., 17.09.1932, íåðîçá.
Ëåùèíñüêèé ßê³â Íàõèìîâè÷, 
44, ðîá³òí., ºâð., 07.11.1932, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ëèáåðìàí Æåíÿ íå âêàç., 9 ì., 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 20.01.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ëèáåðìàí Ñåíÿ íå âêàç., 3, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 09.03.1933, 
ñåðöåâà ñëàáê³ñòü
Ëèáåðìàí Ãàëèíà íå âêàç., 3, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 16.03.1933, 
äèçåíòåð³ÿ, ê³ð
Ëèêîâà Ë³ä³ÿ Âàñèë³âíà, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 02.06.1932, 
øëóíêîâî-êèøêîâ³ áîë³

Ëèíèê ²âàí Ïàâëîâè÷, 4 ì., íå 
âêàç., ðîñ., 25.07.1932, ïðîíîñ
Ëèïåäîâà Ë³ä³ÿ íå âêàç., 
7, áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 
02.05.1933, íåðîçá.
Ëèñàêîâà Ëþäìèëà íå âêàç., 
1, áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 
31.05.1933, ïðîíîñ
Ëèñåíêî Ëåîíò³é 
Ïàðàìîíîâè÷, 32, íå âêàç., 
óêð., 09.03.1932, òóáåðêóëüîç 
ëåãåí³â
Ëèñåíêî Ë³ä³ÿ Ñïèðèäîí³âíà, 
2, íå âêàç., ðîñ., 07.07.1933, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Ëèñåíêî Ìèêîëà 
Ìèêîëàéîâè÷, 27, ðîá³òí., óêð., 
11.11.1932, ðîçäðîáëåííÿ ë³âîãî 
ñòåãíà
Ëèñèíà Àãðèïèíà ªãîð³âíà, 
50, íà óòðèì., ðîñ., 12.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Ëèòâèíîâà Âàëåíòèíà 
Ñåìåí³âíà, 5, ðîá³òí., ðîñ., 
08.05.1933, îòðóºííÿ ìèø'ÿêîì
Ëèòîâ÷åíêî Ìàéÿ íå âêàç., íå 
âêàç., áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 
05.04.1933, äèçåíòåð³ÿ
Ëèôàðîâ Äìèòðî ²âàíîâè÷, 75, 
íå âêàç., áîëã., 04.11.1933, íå 
âêàç.
Ë³ôøèö Àííà ²çðà¿ë³âíà, 66, íå 
âêàç., ºâð., 18.08.1933, ñëàáê³ñòü 
ñåðöÿ
Ëèõîä³ä Âàñèëü Ïàíòåë³éîâè÷, 
5 ì., êîëãîñïí., óêð., 26.12.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ë³õòàðåíêî Íàä³ÿ íå âêàç., 10, 
áåçð³äíà, íå âêàç., 14.04.1933, 
ãîñòðèé êàòàð
Ë³áåðìàí Ìàðê ²ñàêîâè÷, 67, 
ñëóæá., ºâð., 05.05.1932, íåðîçá.
Ë³çîâà Þë³ÿ Ìèõàéë³âíà, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 09.04.1932, 
êèøêîâî-øëóíêîâå 
çàõâîðþâàííÿ
Ëîáàäà ²âàí Åììàíó¿ëîâè÷, 
75, íà óòðèì., óêð., 10.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Ëîáîäà Ãðèöüêî Àíäð³ÿíîâè÷, 
4 ì., ðîá³òí., óêð., 27.08.1932, 
ãîñòðå øëóíêîâå çàõâîðþâàííÿ
Ëîãâèíîâ Ìèõàéëî 
Ñòåïàíîâè÷, 27, ñëóæá., óêð., 
06.04.1932, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ëîãèíñüêà Ñîô³ÿ Ðóâèì³âíà, 
70, íå âêàç., ºâð., 15.05.1932, ðàê 
øëóíêà
Ëîçèíè÷ Í³íà Ïèëèï³âíà, 20, 
ñëóæá., óêð., 08.08.1932, òèô
Ëîìàçîâ Õà¿ì Áîðèñîâè÷, 
75, ðîá³òí., ºâð., 11.06.1932, 
çàãàëüíèé àòåðîñêëåðîç

Ëîìàê³í Êîñòÿíòèí ²âàíîâè÷, 
íå âêàç., íå âêàç., íå âêàç., 
04.11.1933, íå âêàç.
Ëîìîíîâñüêèé Âîëîäèìèð íå 
âêàç., 5, áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 
09.05.1933, ïðîíîñ
Ëîìîíîñîâà Â³ðà Ìèõàéë³âíà, 
27, ñëóæá., ðîñ., 27.12.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ëîíñüêèé Ìîê³é Ìèõàéëîâè÷, 
56, â’ÿçåíü, óêð., 30.01.1933, 
àñòìà ñåðöÿ
Ëîïóøàíñüêèé Ô³ëàäåëüô 
Ëåîí³äîâè÷, 9, íà óòðèì., ðîñ., 
07.12.1933, ÷åðåâíèé òèô
Ëîïóøàíñüêà Ç³íà¿äà ßê³âíà, 
41, ðîá³òí., óêð., 19.01.1932, ðàê 
øëóíêà
Ëîöìàíñüêà Íàä³ÿ íå âêàç., 11, 
íå âêàç., ðîñ., 12.07.1933, ïðîíîñ
Ëóäÿíñüêèé Ôàéëåëü Þäîâè÷, 
64, ðîá³òí., ºâð., 20.07.1932, ðàê 
ñòðàâîõîäó
Ëóçàíîâ Þð³é íå âêàç., 
1, áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 
28.03.1933, ãðèï
Ëóçàíîâà Êàòåðèíà íå âêàç., 
1, áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 
03.05.1933, êàòàð êèøîê
Ëóçãàðåâà Íåîí³ëà ²âàí³âíà, 
1, íå âêàç., íå âêàç., çàïàëåííÿ 
êèøå÷íèêà
Ëóêàí³íà Ïàðàñêîâ³ÿ ²âàí³âíà, 
58, íå âêàç., ðîñ., 26.10.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëóêàøåíêî Ìîòðîíà 
Âàñèë³âíà, 57, íà óòðèì., óêð., 
05.12.1933, ïîðîê ñåðöÿ
Ëóê'ÿíîâ Îíèñèì íå âêàç., 
53, ðîá³òí., ðîñ., 16.01.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëóíüêîâà Àãàô³ÿ Ãðèãîð³âíà, 
80, íå âêàç., íå âêàç., 09.09.1933, 
ñòàð³ñòü
Ëóð’º Ñàðà Àáðàì³âíà, 72, 
íå âêàç., íå âêàç., 15.09.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëóð'º Ñàðà ²ëë³âíà, 40, 
äîìîãîñï., ºâð., 16.03.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ëóöåíêî Êëàâä³ÿ Âàñèë³âíà, íå 
âêàç., ðîá³òí., óêð., íåðîçá.
Ëèñàêîâà Ëþäìèëà íå âêàç., 
1, íå âêàç., ðîñ., 31.05.1933, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Ëèñåíêî Âîëîäèìèð 
Ìèõàéëîâè÷, 5 ì., ðîá³òí., ðîñ., 
03.05.1933, ïðîíîñ
Ëèñåíêî ²âàí Òèìîô³éîâè÷, 
29, ðîá³òí., óêð., 31.03.1933, 
îñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ëèñåíêî Ìîòðîíà Äìèòð³âíà, 
56, íå âêàç., óêð., ðîçëàä êèøîê
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Ëè÷êî Ìàêñèì ªôèìîâè÷, 
63, ðîá³òí., ðîñ., 08.06.1933, 
âèñèïíèé òèô
Ëþáåöüêà Àííà íå âêàç., 3 ì., íå 
âêàç., ðîñ., 21.11.1932, çàïàëåííÿ 
êèøå÷íèêà
Ëþáåöüêà Ë³ä³ÿ íå âêàç., 2, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 10.03.1933, 
ñåðöåâà ñëàáê³ñòü
Ëþáèøêà Áîðèñ 
Îëåêñàíäðîâè÷, 8 ì., ðîá³òí., 
óêð., 12.02.1933, «ìëàäåí÷åñêîå»
Ëþáêî Ãàâðèëî Ïåòðîâè÷, 76, 
ðîá³òí., óêð., 14.04.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ëÿáàõ Ë³ä³ÿ Àíäð³¿âíà, 3 ì., 
ðîá³òí., ðîñ., 29.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëÿáàõ Íàä³ÿ íå âêàç., 9, íå âêàç., 
íå âêàç., äèçåíòåð³ÿ
Ëÿáàõ Òåòÿíà íå âêàç., 4, íå 
âêàç., ðîñ., 18.06.1933, áåçá³ëêîâ³ 
íàáðÿêè
Ëÿùåíêî Òðîõèì ²âàíîâè÷, 60, 
áåçïðèòóëüí., ðîñ., 03.02.1932, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ëÿùåíêî Òðîõèì ²âàíîâè÷, 60, 
áåçïðèòóëüí., ðîñ., 03.02.1932, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ìàâðåíêî Ôåä³ð 
Êîñòÿíòèíîâè÷, 65, ðîá³òí., óêð., 
25.06.1933, ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ìàãèë³íà Ãàííà ²âàí³âíà, 67, íà 
óòðèì., ðîñ., 16.10.1932, ïàðàë³÷
Ìàãóðåíêî ²âàí Àêèìîâè÷, 36, 
ðîá³òí., ðîñ., 01.05.1933, ñåðöåâà 
ä³ÿëüí³ñòü
Ìàæàºâ Ïàâëî Ìèêèòîâè÷, 
43, ðîá³òí., ðîñ., 31.01.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ìàç³íà Âàëåíòèíà Êèðèë³âíà, 
2, ðîá³òí., óêð., 24.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìàç³íà Âàðâàðà Êèðèë³âíà, 
10 ì., ðîá³òí., ðîñ., 12.07.1932, 
êîêëþø
Ìàéáà Íàòàë³ÿ Îëåêñ³¿âíà, 8 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 04.11.1933, 
ïðîíîñ
Ìàéçåëºâ Íóõèì Õà¿ì³âíà, 68, 
íà óòðèì., ºâð., 16.02.1933, ðàê 
ñòðàâîõîäó
Ìàéðîâñüêèé Êàðë íå âêàç., 1 
òèæ., íå âêàç., íå âêàç., 03.11.1933, 
øëóíêîâî-êèøêîâå çàõâîðþâàííÿ
Ìàéñüêèé Áîðèñ íå âêàç., 2, íå 
âêàç., íå âêàç.,  íå âêàç., íå âêàç.
Ìàêàðåíêî Ëþáîâ Äàíèë³âíà, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 05.10.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ìàêàðèí Ëåîí³ä Ìèõàéëîâè÷, 
9 ì., ðîá³òí., ðîñ., 05.03.1933, 
êðóïîçíå çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Ìàêàðîâ Àíàòîë³é ²âàíîâè÷, 
7 ì., ñëóæá., ðîñ., 28.07.1932, 
òîêñè÷íèé ïðîíîñ
Ìàêàðîâà Òàìàðà ²âàí³âíà, 
4, íå âêàç., íå âêàç., çàïàëåííÿ 
êèøå÷íèêà
Ìàêîâñüêèé Â³êòîð Ïåòðîâè÷, 
29, íå âêàç., íå âêàç., 31.07.1933, 
âòîïëåííÿ
Ìàêñèìåíêî Ãàëèíà 
Òåðåíò³¿âíà, 1, íå âêàç., ðîñ., 
17.06.1933, ïðîíîñ
Ìàêñèìåíêî ªôðîñèí³ÿ 
íå âêàç., 63, íà óòðèì., óêð., 
11.03.1933, ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ìàêñèìåíêî Ç³íà¿äà Ïåòð³âíà, 
12, íå âêàç., íå âêàç., 30.07.1933, 
ïðîíîñ
Ìàêñèìåíêî Ë³ä³ÿ Òåðåíò³¿âíà, 
8, íå âêàç., íå âêàç., 02.07.1933, 
ãîñòðå íåäîêð³â'ÿ
Ìàêñèìîâà ßêèëèíà ªãîð³âíà, 
35, äîìîãîñï., ðîñ., 07.02.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ìàêñèìîâà Â³ðà íå âêàç., 10, 
íå âêàç., íå âêàç., çàïàëåííÿ 
êèøå÷íèêà
Ìàêñèì÷óê Àíàòîë³é 
Áîðèñîâè÷, 10, íà óòðèì., ðîñ., 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìàëàõîâ Ôåä³ð Îëåêñ³éîâè÷, 
íå âêàç., ðîá³òí., óêð., 07.09.1932, 
çàãàëüíà ñëàáê³ñòü
Ìàëàøåâ Àâä³é Ñåìåíîâè÷, 73, 
ðîá³òí., ðîñ., 07.03.1932, ãðèæà
Ìàëèê ªâäîê³ÿ íå âêàç., 1, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 28.02.1933, 
çàïàëåííÿ êèøêîâèêà 
Ìàëèíêà Ëåâ Àíàòîë³éîâè÷, 
9, ðîá³òí., óêð., 02.05.1933, 
ì³îêàðäèò
Ìàëèíîâà Â³êòîð³ÿ íå âêàç., 1, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 02.04.1933, 
êàòàð êèøîê
Ìàë³êîâà Ðà¿ñà Âîëîäèìèð³âíà, 
íå âêàç., äîìîãîñï., ðîñ., 
20.07.1932, çàïàëåííÿ 
Ìàëêîâ Ìèõàéëî Ëüâîâè÷, 4 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 19.08.1933, êîë³ò
Ìàëîâ Ìèêîëà Îëåêñ³éîâè÷, 
30, íå âêàç., íå âêàç., 20.09.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ìàëîõîâà Ë³ä³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 3, 
íå âêàç., ðîñ., çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìàëüöåâà Îëåíà íå âêàç., 70, 
ðîá³òí., ðîñ., 08.06.1933, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Ìàëü÷åíêî Âîëîäèìèð 
²âàíîâè÷, 3 ì., ðîá³òí., íå âêàç., 
15.05.1933, ïðîíîñ
Ìàëþãà Òèìîô³é Âàñèëüîâè÷, 
23, ðîá³òí., ðîñ., 19.01.1933, 
ñàìîãóáñòâî (ñàìîïîâ³øåííÿ)

Ìàëþãèí Àíàòîë³é 
Òèìîô³éîâè÷, 1, áåçðîá³òí., ðîñ., 
01.06.1933, øëóíêîâî-êèøêîâå 
çàõâîðþâàííÿ
Ìàëþê Âàëåíòèíà Ñåðã³¿âíà, 1, 
ðîá³òí., óêð., 24.10.1932, ìåí³íã³ò
Ìàìåòîâ Âåíä íå âêàç., 
52, àäì³í. âèñëàíèé, òàòàð., 
31.01.1933, âèñíàæåííÿ
Ìàíàñòèðÿí Äìèòðî 
Ãàâðèëîâè÷, 8 ì., ðîá³òí., 
ìîëä., 28.03.1933, øëóíêîâå 
çàõâîðþâàííÿ
Ìàíäèëîâ Âàëåíòèí íå âêàç., 
9 ì., áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 
18.02.1933, âèñíàæåííÿ, êðèâàâèé 
ïðîíîñ
Ìàíäðèêà Ãàëèíà Îëåêñ³¿âíà, 
4, ðîá³òí., ðîñ., 12.03.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ìàíæóòà ªâäîê³ÿ Å., 20, íå âêàç., 
óêð., 16.09.1932, äèçåíòåð³ÿ
Ìàíòè÷ Â³êòîð Ôåäîðîâè÷, 
5 ì., ðîá³òí., óêð., 29.06.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Ìàíüêî Ç³íîâ³é íå âêàç., 2 òèæ., 
íå âêàç., íå âêàç., 05.01.1932, 
íåïðîõ³äí³ñòü êèøå÷íèêà
Ìàðãîë³í Ëåâ Êóôèìîâè÷, 
44, ðîá³òí., ºâð., 01.03.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ìàðåíêî Àíäð³é Ëàâðåíò³éîâè÷, 
52, ðîá³òí., óêð., 19.02.1933, 
êðóïîçíå çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìàðåí÷óê Îëåêñàíäðà 
Ðàõèì³âíà, 50, ïåíñ., óêð., 
02.08.1932, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ìàðêîâ Îëåêñ³é Ôåäîðîâè÷, 
71, íå âêàç., ðîñ., ñòàðå÷èé 
íåâðîç
Ìàðêîâà Í³íà Ïåòð³âíà, 3 ì., 
áåçðîá³òí., óêð., 20.09.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ìàðòèíîâè÷ Îëüãà Ïàâë³âíà, 77, 
ñëóæá., ðîñ., 05.07.1932, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Ìàðòèíîâñüêà Äîáà Îïàð³âíà, 
85, íà óòðèì., ºâð., 11.03.1932, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ìàðòèíþê Ç³íà¿äà íå âêàç., 8 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 13.11.1932, íå 
âêàç.
Ìàðòîâà Ìàðòà íå âêàç., 1, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 20.03.1933, 
øëóíêîâå çàõâîðþâàííÿ
Ìàðòèíñüêà Ìàðôà ²âàí³âíà, 42, 
íå âêàç., ðîñ., 28.06.1933, ñèïíÿê
Ìàðòèøåâñüêèé ²âàí Ñàâè÷, 
47, íå âêàç., ðîñ., 20.06.1933, íå 
âêàç.
Ìàðõàñåâ Ã³ëåð Ìèõàéëîâè÷, 
57, íå âêàç., ºâð., 07.03.1933, ð³çêå 
âèñíàæåííÿ
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Ìàð÷åíêî Ëåîí³ä Ïåòðîâè÷, 
8 ì., ðîá³òí., íå âêàç., 31.03.1933, 
êàòàðàëüíèé áðîíõ³ò
Ìàð÷åíêî Ë³ä³ÿ íå âêàç., 7, 
íå âêàç., íå âêàç., 09.08.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Ìàð÷åíêî Ë³ä³ÿ íå âêàç., 7, 
íå âêàç., íå âêàç., 15.08.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Ìàð÷åíêî Ïëàòîí íå âêàç., 59, 
ðîá³òí., óêð., 08.06.1933, ñåðöåâà 
íåäîñòàòí³ñòü
Ìàð÷åíêî Ôåêëà Ìèðîí³âíà, 
60, äîìîãîñï., ðîñ., 05.12.1932, 
ïàðàë³÷
Ìàð÷óê Ïåòðî Àíòîíîâè÷, íå 
âêàç., íå âêàç., óêð., 27.10.1933, 
òðèâàëà õâîðîáà
Ìàðøåíêî Ðà¿ñà Àíäð³¿âíà, 13, 
ðîá³òí., óêð., 04.09.1932, íàðèâ íà 
ëåãåíÿõ
Ìàñàêîâñüêà Àííà Ïåòð³âíà, 
42, íå âêàç., íå âêàç., 23.07.1933, 
êàðáóíêóë
Ìàñêàëüîâà Ìàð³ÿ Ñåìåí³âíà, 
79, íà óòðèì., ðîñ., 27.02.1933, 
ñòàð³ñòü, ñëàáê³ñòü ñåðöÿ
Ìàñëèé Éîñèô Ïåòðîâè÷, 80, 
áåçïðèòóëüí., óêð., 28.02.1933, 
äåêîìïåíñîâàíèé ïîðîê ñåðöÿ
Ìàñëîâà ªâäîê³ÿ ²âàí³âíà, 
71, äîìîãîñï., ðîñ., 20.04.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ìàñëîâåöü Ìèêîëà Ôåäîðîâè÷, 
3, ðîá³òí., ðîñ., 20.02.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ìàòðóïà íå âêàç. íå âêàç., 4, 
íå âêàç., íå âêàç., 14.08.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Ìàòþõèíà Àííà ßê³âíà, 60, 
íå âêàç., íå âêàç., áåçá³ëêîâ³ 
íàáðÿêè
Ìàòþõ³íà Âàëåíòèíà íå âêàç., 
íå âêàç., íå âêàç., íå âêàç., 
08.10.1933, çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ìàòþõ³íà Êàòåðèíà íå âêàç., 3, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 17.04.1933, 
áåçá³ëêîâ³ íàáðÿêè
Ìàøàøèí Ëåîíò³é Îëåêñ³éîâè÷, 
56, ðîá³òí., ðîñ., 18.02.1933, 
ñåðöåâà ñëàáê³ñòü
Ìàøîíèø Ìèõàéëî 
Îëåêñ³éîâè÷, 65, ðîá³òí., ðîñ., 
02.04.1933, ñòàð³ñòü
Ìàøðóëÿïîâ Äåì'ÿí 
Ìèõàéëîâè÷, 1, íå âêàç., ðîñ., 
28.08.1933, äèçåíòåð³ÿ
Ìºäíèêîâ ²âàí ²âàíîâè÷, 48, 
ðîá³òí., ðîñ., 08.02.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ìºæäóíàðîäíèé Êèì íå âêàç., 
1 ì., íå âêàç., íå âêàç., 10.11.1933, 
äèñïåïñ³ÿ

Ìåçåíöåâ Îëåêñ³é Àíäð³éîâè÷, 
60, ðîá³òí., ðîñ., 23.08.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ìåçåíöåâà Ï. Ñ., 26, íå âêàç., íå 
âêàç., ñëàáê³ñòü ñåðöÿ
Ìåëåí÷óê Ìîòðîíà Ñåìåí³âíà, 
78, íå âêàç., óêð., 07.09.1932, 
ì³îêàðäèò
Ìåë³òîï³ëü Âîëîäèìèð 
Ìèêîëàéîâè÷, 10 ì., ñëóæá., ðîñ., 
18.05.1933, çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ìèëîñåðäîâà Óñòèí³ÿ 
Âàñèë³âíà, 50, íà óòðèì., íå âêàç., 
22.12.1932, ïîøêîäæåííÿ ê³ñòîê 
÷åðåïà
Ìåëüíèêîâ ªðåì³é Ìàòâ³éîâè÷, 
60, ðîá³òí., ðîñ., 20.02.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ìåëüíèêîâà Âàëåíòèíà 
Ìàêàð³âíà, 21, ñòóäåíòêà, 
óêð., 02.08.1932, êàõåêðè÷íå 
çàõâîðþâàííÿ 
Ìåëüíèêîâà Í³íà íå âêàç., 3 ì., 
áåçïðèòóëüí., ðîñ., 11.01.1933, 
øëóíêîâî-êèøêîâå çàõâîðþâàííÿ
Ìåìàôîëîâ Êîñòÿíòèí 
Ñòåïàíîâè÷, 63, íå âêàç., ðîñ., 
29.08.1933, ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Ìåíüøîâ Ïàâëî ²âàíîâè÷, 
53, ðîá³òí., ðîñ., 04.03.1933, 
ì³îêàðäèò
Ìåíÿëî ²âàí Îëåêñ³éîâè÷, 11, 
áåçð³äí., íå âêàç., 07.06.1933, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Ìåðâåëü íå âêàç. Ìàðê³âíà, 85, 
ñëóæá., ºâð., 01.10.1932, ãàíãðåíà 
íîãè
Ìåðåñ³ä³ Ñîô³ÿ ªôèì³âíà, 
70, ïåíñ., êàðà¿ì, 17.02.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ìºøàëê³í Àôàíàñ³é 
Ìåôîä³éîâè÷, 80, íå âêàç., ðîñ., 
04.05.1933, ñòàð³ñòü
Ìèëåøêî Í. Â., 17, íå âêàç., ðîñ., 
09.11.1933, êðèâàâèé ïðîíîñ
Ìèëåøêî Í. Â., 7, íå âêàç., ðîñ., 
09.06.1933, êðèâàâèé ïðîíîñ
Ìèëîâàíîâà Ìîòðîíà ªãîð³âíà, 
72, íà óòðèì., ðîñ., 06.11.1932, 
çàð³çàíà ïîòÿãîì
Ìèëîñåðäîâà Ëàðèñà 
Ìèêîëà¿âíà, 7 ì., ñëóæá., óêð., 
07.10.1932, äèçåíòåð³ÿ
Ìèëþêîâà Òåòÿíà íå âêàç., 1, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 25.02.1933, 
çàïàëåííÿ ÿñåí (öèíãà)
Ì³íàêîâ Àíàòîë³é ²âàíîâè÷, 2, 
ðîá³òí., ðîñ., 07.10.1932, ê³ð
Ì³íã³ðîâà ªëèçàâåòà 
Ñòåïàí³âíà, 68, ðîá³òí., ðîñ., 
26.04.1933, êàòàð øëóíêà
Ì³íäàê Ôåîäîðà ßê³âíà, 42, íå 
âêàç., ðîñ., 30.06.1933, íå âêàç.

Ì³í÷åêîâà Ôåîäîñ³ÿ 
Ìèõàéë³âíà, 67, íå âêàç., íå 
âêàç., 10.09.1933, äåêîìïåíñàö³ÿ 
ñåðöÿ
Ìèðîíåíêî Âîëîäèìèð 
Ôåîäîñ³éîâè÷, 22, ðîá³òí., 
óêð., 04.05.1932, òóáåðêóëüîç 
ëåãåí³â
Ìèðîíîâ Àíàòîë³é Âàñèëüîâè÷, 
3, íå âêàç., ðîñ., 17.07.1933, ê³ð
Ìèðîíîâ Â³êòîð íå âêàç., 1, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 19.04.1933, 
áåçá³ëêîâ³ íàáðÿêè
Ìèðîíîâ Â³êòîð íå âêàç., íå 
âêàç., áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 
18.04.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìèðîíîâ Âîëîäèìèð 
Âàñèëüîâè÷, 1, íå âêàç., ðîñ., 
09.07.1933, äèçåíòåð³ÿ
Ì³ðîøíè÷åíêî Àðõèï 
Âàñèëüîâè÷, 58, ðîá³òí., óêð., 
21.01.1933, âèñíàæåííÿ òà 
ñëàáê³ñòü
Ì³ðîøíè÷åíêî Ëóêåð³ÿ 
Ñåìåí³âíà, 50, íà óòðèì., ðîñ., 
05.02.1933, ïîðîê ñåðöÿ
Ì³ðîøíè÷åíêî Ïåòðî 
Ñåìåíîâè÷, 11 ì., ðîá³òí., óêð., 
15.04.1932, ïðîíîñ
Ì³ðîøíè÷åíêî Ñåìåí 
Âàñèëüîâè÷, 85, íå âêàç., ðîñ., 
22.07.1933, ñòàð³ñòü
Ìèñêîâ Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 27.07.1932, 
íåðîçá.
Ì³ñþð³í Â³êòîð Îëåêñ³éîâè÷, íå 
âêàç., ðîá³òí., íå âêàç., çàïàëåííÿ 
ì³çê³â
Ìèòè÷àí ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 50, 
áåçð³äí., íå âêàç., 28.05.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ìèòè÷àí Íåëà Îëåêñàíäð³âíà, 
2 ì., áåçðîá³òí., ðîñ., 30.01.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìèôëå Â³êòîð Êîñòÿíòèíîâè÷, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 25.04.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Ìèõàéëåíêî Íèêèôîð 
Êîðí³éîâè÷, 63, ðîá³òí., íå âêàç., 
28.03.1933, ì³îêàðäèò
Ìèõàéëè÷åíêî Àíàòîë³é 
íå âêàç., 9 ì., íå âêàç., ðîñ., 
19.06.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â, 
ãîñòðèé êàòàð 
Ìèõàéëîâ ²âàí Äàíèëîâè÷, 
55, ðîá³òí., ðîñ., 17.03.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Ìèõàéëîâà Âàðâàðà ²âàí³âíà, 
24, ðîá³òí., ðîñ., 04.05.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ìèõàéëîâ-Áàáè÷ Êîñòü ßêîâè÷, 
1, íå âêàç., ðîñ., 29.05.1932, 
÷åðåâíå çàõâîðþâàííÿ
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Ìèõàéëþê Ãàëèíà Àíäð³¿âíà, 
6 ì., íå âêàç., ðîñ., 14.07.1933, 
øëóíêîâî-êèøêîâå çàõâîðþâàííÿ
Ìèõàéëþ÷åíêî Ìèõàéëî íå 
âêàç., 4, íå âêàç., íå âêàç., 
15.08.1933, äèçåíòåð³ÿ
Ìèõàí÷åíêî Ëåîíò³é 
Õàðèòîíîâè÷, 45, ðîá³òí., ðîñ., 
20.03.1933, îñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ 
ä³ÿëüíîñò³
Ì³íäîâ ²âàí ßêîâè÷, 7, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 22.05.1933, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Ì³õàéëè÷åíêî Êàòåðèíà 
Çàõàð³âíà, 42, ðîá³òí., óêð., 
14.10.1932, êèøêîâà êðîâîòå÷à
Ì³õíåíêî ²âàí Äàíèëîâè÷, 63, 
ðîá³òí., íå âêàç., 29.03.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Ì³øèí Ãðèãîð³é íå âêàç., 80, 
ðîá³òí., óêð., 18.09.1932, ñòàð³ñòü
Ì³øèíà Íàòàë³ÿ Ïàâë³âíà, 85, íà 
óòðèì., ðîñ., 05.03.1933, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Ì³ùåíêî Â. ß., 4, áåçïðèòóëüí., 
áîëã., 19.03.1933, ïðîíîñ
Ì³ùåíêî Âàëåíòèíà ßê³âíà, 1, 
ðîá³òí., ðîñ., 26.05.1933, ìåí³íã³ò
Ì³ùåíêî ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 54, 
êóñòàð, óêð., 27.07.1932, ãîñòðå 
çàïàëåííÿ êèøîê
Ì³ùåíêî ²ëëÿ Ñòåïàíîâè÷, 78, 
êóñòàð, ðîñ., 26.02.1933, ðàê øëóíêà
Ì³ùåíêî Ëþáîâ Ïàâë³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 05.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìîâøîâè÷ Íàóì Ìîéñåéîâè÷, 
74, íå âêàç., íå âêàç., 02.07.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Ìîãóðåíêî Ôåä³ð ²âàíîâè÷, 
4, ðîá³òí., óêð., 17.01.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ìîäóëåâñüêèé Ëåîí³ä 
Ãðèãîðîâè÷, 3, íà óòðèì., ðîñ., 
07.01.1933, coprastasis
Ìî¿ñåºíêî ªâäîê³ÿ Äîðîô³¿âíà, 
38, ðîá³òí., óêð., 12.10.1932, ðàê 
ìàòêè
Ìîêàðåíêî Àëëà Òðîõèì³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 20.10.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ìîëèíêà Ãàëèíà íå âêàç., íå 
âêàç., áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 
04.04.1933, êàòàð êèøîê
Ìîëîäîæîíîâ Àíàòîë³é ßêîâè÷, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 04.05.1933, 
ìåí³íã³ò
Ìîëîäîæîíîâ ßê³â Ôåäîðîâè÷, 
27, ðîá³òí., ïîë., 24.01.1932, 
àñô³êñ³ÿ (ïîâ³ñèâñÿ)
Ìîëîäöîâà Ïàðàñêîâ³ÿ 
Ïåòð³âíà, 64, íà óòðèì., ðîñ., 
26.02.1933, óäóøåííÿ

Ìîíå Ìàð³ÿ Ðóâèì³âíà, 68, íà 
óòðèì., ºâð., 09.02.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ìîíêî Åäóàðä Â³êåíò³éîâè÷, 4, 
ðîá³òí., ïîë., 14.04.1933, ê³ð
Ìîðãóíîâà Â³ðà ßê³âíà, 7, 
íå âêàç., íå âêàç., 14.08.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Ìîðäâèíîâ Ìèõàéëî íå âêàç., 
4, áåçïðèòóëüí., ðîñ., 08.12.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ìîðäèê Ïàâëî Ïðîêîïîâè÷, 24, 
ðîá³òí., óêð., 07.08.1932, ÷åðåâíèé 
òèô, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìîðîç Ïåòðî Ðîä³îíîâè÷, 
53, ðîá³òí., ðîñ., 31.12.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ìîðîçåíêî Äìèòðî ²ëë³÷, 70, 
íà óòðèì., ðîñ., 21.01.1933, 
ñòàð³ñòü
Ìîðîçîâ Ñåðã³é íå âêàç., 83, 
áåçïðèòóëüí., ðîñ., ñòàðå÷å 
âèñíàæåííÿ
Ìîðîçîâà Àííà Îëåêñ³¿âíà, 
10, íå âêàç., óêð., 25.06.1933, 
ìåí³íã³ò
Ìîðîçîâà Â³ðà íå âêàç., íå âêàç., 
íå âêàç., íå âêàç., 05.09.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ìîð÷àíîâà Íþñÿ íå âêàç., 
2 òèæ., áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 
14.02.1933, åëåìåíòàðíà 
³íòîêñèêàö³ÿ
Ìîðÿ Ïåòðî ²âàíîâè÷, 43, íå 
âêàç., ðîñ., 15.07.1933, äèçåíòåð³ÿ
Ìîñêàëåíêî Âàñèëü Ëàçàðîâè÷, 
80, íà óòðèì., óêð., 25.02.1932, 
ñòàð³ñòü
Ìîõíàéêî Ìàð³ÿ 
Ïàíòåëåéìîí³âíà, 1, ðîá³òí., 
óêð., 01.12.1932, ðîæèñòå 
çàïàëåííÿ
Ìîõîíüêî Îëåíà Âàñèë³âíà, 
1, íå âêàç., íå âêàç., 26.06.1933, 
êàòàð êèøîê
Ìîöåð Ò³íà Àíòîí³âíà, 1 ì., 
ðîá³òí., ðîñ., 15.04.1933, 
äèñïåïñ³ÿ
Ìóðàâéîâ ²âàí Îëåêñ³éîâè÷, 1, 
ðîá³òí., ðîñ., 02.10.1932, ãîñòðèé 
åíòåðîêîë³ò
Ìóñëåé ªôðîñèí³ÿ Ìîéñå¿âíà, 
42, íå âêàç., ðîñ., 20.03.1933, 
ì³îêàðäèò
Ìóñí³öüêèé Ôåä³ð Âàñèëüîâè÷, 
38, áåçð³äí., íå âêàç., 21.05.1933, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Ìóõà Ïàâà íå âêàç., 11 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 09.09.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ìóõîâà Â³ðà íå âêàç., 3, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 20.03.1933, 
øëóíêîâî-êèøêîâèé ðîçëàä

Ìóøàöüêèé Âåí³àì³í 
Ìîéñåéîâè÷, 2 òèæ., íå âêàç., 
ºâð., 22.06.1933, êðèâàâèé ïðîíîñ
Ìÿíèê Ñàìó¿ë Ìóñòàôàíîâè÷, 
63, íå âêàç., íå âêàç., ì³îêàðäèò
Íàãèíñüêà Ôåéãà Ëåéá³âíà, 
50, äîìîãîñï., ºâð., 03.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Íàäîðèíñüêà Òåòÿíà íå âêàç., 7 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 29.10.1933, êîë³ò
Íàéäüîíîâ Âîëîäèìèð íå âêàç., 
íå âêàç., áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 
15.03.1933, ñåðöåâà ñëàáê³ñòü
Íàéäüîíîâà Ëþáîâ íå âêàç., 
2 ì., íå âêàç., íå âêàç., íå âêàç.
Íàéºð Ñîô³ÿ Ãðèãîð³âíà, 
63, íå âêàç., ºâð., 15.02.1932, 
áðîíõ³àëüíà àñòìà
Íàëèâàéêî Àíàñòàñ³ÿ 
Îëåêñàíäð³âíà, 5 ì., ðîá³òí., 
óêð., 13.03.1933, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Íàóìîâ Àôàíàñ³é ²âàíîâè÷, 
55, áåçðîá³òí., ðîñ., 25.04.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Íåâèííà Ëþáîâ Ãðèãîð³âíà, 4, 
íå âêàç., íå âêàç., ìåí³íã³ò
Íåâèííà Ç³íà¿äà Ãðèãîð³âíà, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 25.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Íåâñüêà Íàòàëêà Âàñèë³âíà, 38, 
ðîá³òí., ðîñ., 17.04.1932, íåðîçá.
Íºäåëüêî Ìèêîëà íå âêàç., 9 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., äèçåíòåð³ÿ
Íåäåíüêî Í³íà Îëåêñ³¿âíà, 1, 
ðîá³òí., óêð., 04.09.1932, çàãàëüíà 
ñëàáê³ñòü
Íåæóðêî Äàâèä ²âàíîâè÷, 31, 
ðîá³òí., ðîñ., 19.05.1933, ñåðöåâà 
ñëàáê³ñòü
Íåçíàºâ ²âàí íå âêàç., 4, íà 
óòðèì., íå âêàç., 10.11.1933, êîë³ò
Íå³çâåñòíà ªâäîê³ÿ íå âêàç., 
7, íå âêàç., íå âêàç., 12.08.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Íåëèï Ìèêîëà Ïåòðîâè÷, 3, íå 
âêàç., ðîñ., 27.08.1933, çàïàëåííÿ 
êèøå÷íèêà
Íåëèïà Àííà Áîðèñ³âíà, 16, 
íå âêàç., íå âêàç., 24.08.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Íåëèïà Ãàëèíà íå âêàç., 5, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 21.04.1933, 
ïðîíîñ
Íåëèïà ªôðîñèí³ÿ Ñåðã³¿âíà, 
87, íå âêàç., íå âêàç., 19.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Íåëèïà Ìèêîëà íå âêàç., 5, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 10.04.1933, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Íåëèïà Ëóêà Îëåêñ³éîâè÷, 
48, ðîá³òí., óêð., 08.03.1933, 
áðîíõ³àëüíà àñòìà
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Íåëèïà Ìàð³ÿ íå âêàç., 7, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 10.04.1933, 
ïðîíîñ
Íåëüêèí ²ëëÿ íå âêàç., 85, ïåíñ., 
ºâð., 12.02.1933, ñòàðå÷èé ìàðàçì
Íåìèðîâñüêà Õàÿ Øåíñåë³âíà, 
64, íà óòðèì., ºâð., 28.01.1933, 
îòðóºííÿ ÷àäíèì ãàçîì
Íåìèðîâñüêèé Ãåðù 
Âóëüôîâè÷, 72, íà óòðèì., ºâð., 
28.01.1933, îòðóºííÿ ÷àäíèì 
ãàçîì
Íåìèðþê Àííà ßê³âíà, 1, ðîá³òí., 
óêð., 27.07.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Íåìèðîâñüêà Äàð³ÿ Ìîéñå¿âíà, 
1, ðîá³òí., ºâð., 01.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Íåñåíà Ìàð³ÿ íå âêàç., 5, 
íå âêàç., íå âêàç., 09.08.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Íåòêîâ Îëåêñ³é Äìèòðîâè÷, íå 
âêàç., íå âêàç., óêð., 06.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Íåòî÷èí íå âêàç. íå âêàç., 4, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 09.03.1933, 
ñåðöåâà ñëàáê³ñòü
Íåö³ì Êàðë íå âêàç., 1 ì., íå 
âêàç., íå âêàç., íå âêàç.
Í³ê³òåíêî Ìîíÿ íå âêàç., 3, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 16.03.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Í³ê³ò³í Ëåîí³ä ²âàíîâè÷, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 12.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Í³ê³ò³íà ªâäîê³ÿ Ñåðã³¿âíà, 58, íå 
âêàç., ðîñ., 06.07.1933, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Í³ê³òîíîâ Êóçüìà ßêîâè÷, 
55, ðîá³òí., ðîñ., 16.04.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Íèêèôîðîâà ªâäîê³ÿ 
Îëåêñàíäð³âíà, 65, ðîá³òí., ðîñ., 
20.05.1933, âèñèïíèé òèô
Íèê³ò³í Ìèõàéëî Ñåìåíîâè÷, 
66, ðîá³òí., ðîñ., 17.08.1932, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Íèêîâ Ïàâëî ²âàíîâè÷, íå âêàç., 
íà óòðèì., ðîñ., 26.06.1933, íå âêàç.
Í³êîëàºâà Í³íà íå âêàç., 9, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 27.03.1933, 
ïðîíîñ
Í³êîëàºíêî Îëüãà íå âêàç., 1, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 10.03.1933, 
øëóíêîâî-êèøêîâèé ðîçëàä
Í³êîëàºíêî ßê³â íå âêàç., 22, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 09.05.1933, 
âèñèïíèé òèô
Í³êîëîâ Òèìîô³é Ôåäîðîâè÷, 
77, ðîá³òí., ðîñ., 06.03.1933, 
îñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Í³êîëîâà Äîìíà Ñåìåí³âíà, 65, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 13.11.1933, 
ïåðåëîì ñòåãíà

Í³íîâ ²âàí Ìèêîëàéîâè÷, 
53, ðîá³òí., áîëã., 19.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Í³ê³ò÷åíêî Â³êòîð Õàðëàìîâè÷, 
4, ðîá³òí., óêð., 13.11.1932, 
ìàëÿð³ÿ
Íîâèêîâ ²âàí íå âêàç., 7, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 22.04.1933, 
ïðîíîñ
Íîâèêîâ Ìèêîëà íå âêàç., 1 ì., 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 17.02.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Íîâîñåëüöåâà Àãàô³ÿ 
Ê³íäðàò³âíà, 50, íå âêàç., ðîñ., 
13.12.1933, çàïàëåííÿ íèðîê
Íîñîâ ²âàí íå âêàç., 11, íå âêàç., 
íå âêàç., 11.08.1933, äèçåíòåð³ÿ
Íîñîâ Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 19, 
ðîá³òí., óêð., 31.05.1933, ñëàáê³ñòü 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Íîñîâ ªãîð Âàñèëüîâè÷, 
52, ðîá³òí., ðîñ., 29.02.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Íîñîâåöü Íàä³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 
4, ðîá³òí., ðîñ., 20.02.1933, 
âèñíàæåííÿ
Íîñîâåöü Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 
19, ñòóäåíò, íå âêàç., 31.05.1933, 
ñëàáê³ñòü ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Íîùåíêî Ïåòðî ²âàíîâè÷, 
53, ðîá³òí., êàðà¿ì, 28.05.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Îáóõîâñüêèé Ïàâëî ßêîâè÷, 
68, ðîá³òí., ðîñ., 06.03.1933, ðàê 
ñòðàâîõîäó
Îâñÿíèêîâà Â³ðà íå âêàç., 
11 ì., íå âêàç., ðîñ., 09.06.1933, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Îâñÿíèêîâà Õðèñòèíà íå 
âêàç., íå âêàç., íå âêàç., íå 
âêàç., 06.09.1933, çàïàëåííÿ 
êèøå÷íèêà
Îã³éêî Åñïåð Ãðèãîð³âíà, 78, 
íà óòðèì., ºâð., 19.10.1932, 
òóáåðêóëüîç
Îãóðöîâ ²âàí ²âàíîâè÷, 72, íå 
âêàç., íå âêàç., ñëàáê³ñòü ñåðöÿ
Îãóðöîâà Ôåîäîñ³ÿ Ôåäîð³âíà, 
72, íå âêàç., óêð., 04.11.1933, 
ñòàð³ñòü
Îäíîâîë ²âàí Âëàñîâè÷, 27, 
íà óòðèì., óêð., 11.01.1933, 
åíö³ôàë³ò
Îêòÿáðüñüêèé Ïåòðî íå âêàç., 
íå âêàç., íå âêàç., íå âêàç., 
28.08.1932, ãîñòðå øëóíêîâî-
êèøêîâå çàïàëåííÿ
Îë³éíèê Í. Á., 18, áåçð³äíà, 
íå âêàç., 08.06.1933,  çàíåïàä 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Îë³éíèê Ïàâëî íå âêàç., 1, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 01.03.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà

Îë³éíèêîâ ²âàí ²âàíîâè÷, 
47, ðîá³òí., ðîñ., 14.12.1932, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Îìáàøèí Äìèòðî Ïåòðîâè÷, 
46, îäíîîñ³áí., áîëã., 16.02.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Îìåëüÿêîâ À. Ê., 10, áåç ïðè-
òóëüí., íå âêàç., 19.03.1933, ïðîíîñ
Îìåëüÿ÷åíêî Ïåòðî 
Òèìîô³éîâè÷, 13, íå âêàç., íå 
âêàç., 15.08.1933, äèçåíòåð³ÿ
Îíèùåíêî ²âàí Àíäð³éîâè÷, 22, 
ðîá³òí., íå âêàç., 24.11.1933, êàòàð 
êèøîê
Îíèùåíêî Ìàð³ÿ Ðîä³îí³âíà, 55, 
íà óòðèì., óêð., 16.10.1932, ðàê 
ìàòêè
Îíèùåíêî Ìèõàéëî 
Òðîõèìîâè÷, íå âêàç., íå âêàç., 
ðîñ., 07.07.1933, êàòàð êèøîê
Îíèùåíêî Ôåä³ð Äìèòðîâè÷, 
52, íå âêàç., íå âêàç., òóáåðêóëüîç
Îíèùåíêî Ôåä³ð Äåíèñîâè÷, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 08.07.1932, 
ïðîíîñ
Îíîï÷åíêî Âàñèëü ²âàíîâè÷, 16, 
ðîá³òí., óêð., 02.07.1932, òðàâìà 
æèâîòà
Îïðèøêî Âàëåíòèíà 
Îëåêñàíäð³âíà, 1, ðîá³òí., óêð., 
03.03.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Îïðèøêî Ðà¿ñà Îëåêñàíäð³âíà, 
3, ðîá³òí., ðîñ., 23.02.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Îðåñòåíêî Ë³ä³ÿ íå âêàç., 1 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 02.06.1933, 
àñô³êñ³ÿ
Îðåñòåíêî Ìèõàéëî íå âêàç., 1, 
íå âêàç., íå âêàç., íå âêàç.
Îðåøåò÷åíêî ßê³â ²âàíîâè÷, 65, 
ðîá³òí., ðîñ., 08.04.1933, ñòàð³ñòü
Îðèñåíêî Îëåêñàíäðà 
Ãðèãîð³âíà, 74, íà óòðèì., ðîñ., 
21.11.1932, ïîðîê ñåðöÿ
Îðëîâ Ñàìó¿ë ßêîâè÷, 58, íå 
âêàç., ðîñ., 29.06.1933, àñòìà
Îðëîâñüêèé Àë³ôîí Ôîáá'ÿíîâ., 
26, ñëóæá., ïîë., 28.12.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Îðìàíäæè ²âàí íå âêàç., 7, 
áåçïðèòóëüí., áîëã., 05.05.1933, 
ïðîíîñ
Îñ³ííÿ Í³íà íå âêàç., 1, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 06.05.1933, 
êàòàð êèøîê
Îñåïåêîâ Âàëåíòèí íå âêàç., 3 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 01.11.1933, ê³ð
Îñåÿñüêèé Îìåëÿí íå âêàç., 
4, íå âêàç., íå âêàç., 19.12.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Îñèïîâ ²âàí Ìèêèòîâè÷, 
57, ðîá³òí., ðîñ., 01.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
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Îñòàïåíêî Àíàòîë³é ²âàíîâè÷, 4, 
ðîá³òí., óêð., 24.09.1932, íå âêàç.
Îñòàïåíêî Ôåä³ð Ñòåïàíîâè÷, 
57, ðîá³òí., ðîñ., 24.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Îñòàïåíêî ßê³â Îìåëÿíîâè÷, 
54, ðîá³òí., ðîñ., 25.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Îòå÷êî Ôàÿ íå âêàç., 3, íå âêàç., 
íå âêàç., 23.11.1933, äèçåíòåð³ÿ, 
ê³ð
Îõð³ìåíêî Éîñèï Ïðîêîïîâè÷, 
60, ðîá³òí., ðîñ., 17.03.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Îõð³ìåíêî Âàëåíòèíà 
Îëåêñ³¿âíà, 1, ðîá³òí., óêð., 
30.07.1932, çàïàëåííÿ íèðîê
Îõð³ìåíêî Â³ðà Ñòåïàí³âíà, 7, 
ðîá³òí., óêð., 12.08.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â, çàïàëåííÿ íèðîê
Î÷êîñîâà Àãàô³ÿ Ôåäîð³âíà, 38, 
íå âêàç., ðîñ., ïîðîê ñåðöÿ
Ïàâëåíêî Àíäð³é Ìèõàéëîâè÷, 
60, íå âêàç., íå âêàç., 25.06.1933, 
ïðîíîñ
Ïàâëåíêî Íþñÿ íå âêàç., 1, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 22.04.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Ïàâëåíêî Ïàâà íå âêàç., 2, íå 
âêàç., ðîñ., 05.06.1933, áåçá³ëêîâ³ 
íàáðÿêè
Ïàâëåíêî Ïàâëî Ìîéñåéîâè÷, 
67, íå âêàç., ðîñ., 20.06.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Ïàâëåíêîâà Íþñÿ íå âêàç., 1, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 22.04.1933, 
øëóíêîâå çàõâîðþâàííÿ
Ïàâëîâ Êîñòÿíòèí Ìèõàéëîâè÷, 
62, ðîá³òí., ðîñ., 03.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Ïàâëîâà Îëåêñàíäðà ªôèì³âíà, 
8 ì., íå âêàç., íå âêàç., 01.08.1933, 
ïðîíîñ
Ïàâëîâà Àííà Ìèêîëà¿âíà, 34, 
íàéì.ðîá³òí., ðîñ., 12.03.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ïàâëîâà Âàëåíòèíà ªôèì³âíà, 
2, ðîá³òí., ðîñ., 19.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïàâëîâà Âàðâàðà Ìèêîëà¿âíà, 
39, íàéì.ðîá³òí., ðîñ., 02.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ïàâëîâñüêèé Âàñèëü íå âêàç., 
26, íå âêàç., ðîñ., 09.07.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Ïîäêëàäíºâ Îëåêñàíäð 
Ñåìåíîâè÷, 58, ðîá³òí., ðîñ., 
19.04.1933, ñåðöåâà ñëàáê³ñòü
Ïàëàíçàâåöü ²âàí ²ëë³÷, 15, 
íå âêàç., íå âêàç., 14.08.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Ïàëèâèêîâà íå âêàç. íå âêàç., 
6 ì., áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 

27.03.1933, øëóíêîâî-êèøêîâèé 
ðîçëàä
Ïàëèêîâà Îëåêñàíäðà íå âêàç., 
6 ì., áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 
28.03.1933, çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ïàëóãèíà Âàðâàðà íå âêàç., 27, 
íå âêàç., íå âêàç., äèçåíòåð³ÿ
Ïàëóé Õàÿ Äàâèä³âíà, 60, ðîá³òí., 
ºâð., 04.05.1932, ñòàð³ñòü ëåãåí³â
Ïàëÿöüêèé Æîðà íå âêàç., 2 ì., 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 10.03.1933, 
ñåðöåâà ñëàáê³ñòü
Ïàíàñåíêî Âàñèëü íå âêàç., 
48, íå âêàç., íå âêàç., 11.08.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Ïàíäóðñüêà Ñòåïàíèäà ²âàí³âíà, 
90, ðîá³òí., áîëã., 02.03.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ïàíèäîâñüê. Íàä³ÿ ²âàí³âíà, 64, 
íå âêàç., íå âêàç., äèçåíòåð³ÿ
Ïàíîâ Âàñèëü ßêîâè÷, 5, 
áåçïðèòóëüí., ðîñ., 17.03.1933, 
ïðîíîñ
Ïàíòþøåêî Îëåíà íå âêàç., 
14, íå âêàç., íå âêàç., 11.08.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Ïàíô³ëîâ Â³êòîð Ïåòðîâè÷, 
1, áåçðîá³òí., ðîñ., 25.02.1933, 
êèøêîâå çàõâîðþâàííÿ
Ïàí÷åíêî Àãàô³ÿ Àíòîí³âíà, 67, 
íå âêàç., íå âêàç., ïîðîê ñåðöÿ
Ïàí÷åíêî Ïåòðî íå âêàç., 1, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 06.03.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ïàí÷åíêî Ïåòðî íå âêàç., 1, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 20.12.1932, 
çàïàëåííÿ íèðîê, öèàíîç øëóíêà
Ïàí÷åíêî Ðà¿ñà íå âêàç., 5, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 22.03.1933, 
ïðîíîñ
Ïàí÷³é Ïåòðî Ãðèãîðîâè÷, 53, 
ñëóæá., óêð., 12.05.1932, òóáåðêóëüîç
Ïàïàðèí ²âàí ²âàíîâè÷, 58, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 04.11.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Ïàï³îí³îâ Ñåìåí íå âêàç., 8 ì., 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 20.03.1933, 
øëóíêîâî-êèøêîâèé ðîçëàä
Ïàðôåíîâè÷ Àííà Ëóê'ÿí³âíà, 
67, äîìîãîñï., á³ëîð., 03.04.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ïàðøèíà Ñòåïàíèäà Ëóê'ÿí³âíà, 
86, íà óòðèì., ðîñ., 28.02.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ïàðøèñ Ñåìåí Àáðàìîâè÷, 80, 
äîìîâëàñíèê, ºâð., 09.04.1932, íå 
âêàç.
Ïàðøóêîâ Îëåêñ³é Îëåêñ³éîâè÷, 
56, áåçðîá³òí., ðîñ., 29.01.1933, 
âèðàçêà øëóíêà
Ïàõîìåíêî Àííà Ñåðã³¿âíà, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 25.03.1933, 
äèçåíòåð³ÿ

Ïàõîìåíêî Ñåðã³é Ìèõàéëîâè÷, 
24, ðîá³òí., ðîñ., 28.03.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Ïàøèí Ïåòðî Òèìîô³éîâè÷, íå 
âêàç., ðîá³òí., ðîñ., 09.06.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ïàøêîâñüêà Àíàñòàñ³ÿ 
Ïàíòåë³¿âíà, íå âêàç., íå âêàç., 
ðîñ., 16.11.1933, ïîðîê ñåðöÿ
Ïåéñ Åäóàðä Ôåäîðîâè÷, 
32, íà óòðèì., í³ì., 25.02.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ïåíåð Îëüãà ²âàí³âíà, 22, íå 
âêàç., ðîñ., 22.07.1933, çàïàëåííÿ 
êèøîê
Ïåðâîìàéñüêà Ðà¿ñà íå âêàç., 1, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 27.05.1933, 
ïðîíîñ
Ïåðåáèéí³ñ Âàëåíòèí ²âàíîâè÷, 
1, ñëóæá., óêð., 09.05.1932, îï³êè 
ò³ëà
Ïåðåâåçåíöåâ Àíäð³é 
Ïàâëîâè÷, 24, ñëóæá., ðîñ., 
22.12.1933, òóáåðêóëüîç
Ïåðåâåðçåíöåâ Ãðèãîð³é 
Ïàâëîâè÷, 26, ðîá³òí., ðîñ., 
14.08.1932, òóáåðêóëüîç
Ïåðåâåðçåíöåâ Ïàâëî 
Ñåðã³éîâè÷, 50, íå âêàç., íå âêàç., 
04.11.1933, õðîí³÷íà ìàëÿð³ÿ
Ïåðåãàäð³é Àíäð³àí íå âêàç., 
8, íå âêàç., íå âêàç., 09.08.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Ïåðåëè÷èíà Æåìà ²âàí³âíà, 3, 
ðîá³òí., ðîñ., 26.07.1932, êðèâàâèé 
ïðîíîñ
Ïåðöîâ Íèêàíîð ßêîâè÷, 80, 
ñëóæá., ðîñ., 16.04.1932, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Ïåðøèíà Îëåíà Õàðëàì³âíà, 
85, íå âêàç., íå âêàç., 19.09.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ïåòðàêîâñüêèé ²âàí 
Ìàòâ³éîâè÷, 79, ïåíñ., ðîñ., 
20.04.1933, ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ïåòðåíêî Ïàøà íå âêàç., 3 ì., 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 01.03.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ïåòðèùåíêî Âàëÿ íå âêàç., 1, 
íå âêàç., íå âêàç., 26.01.1933, 
âðîäæåíèé ñèôèë³ñ
Ïåòðîâ Îëåêñ³é ²âàíîâè÷, 25, 
ðîá³òí., ðîñ., 15.03.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Ïåòðîâ ²âàí Îëåêñàíäðîâè÷, 62, 
ðîá³òí., ðîñ., 28.02.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ïåòðîâ ²âàí Ïàíô³ëîâè÷, 70, 
íà óòðèì., ðîñ., 21.02.1933, 
îñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ïåòðîâ ²âàí Òèìîô³éîâè÷, 
78, íå âêàç., ðîñ., 19.07.1932, 
ñòàð³ñòü
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Ïåòðîâ Ìèêîëà íå âêàç., 10, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 01.05.1933, 
ïðîíîñ
Ïåòðîâ Ìèêîëà Îëåêñ³éîâè÷, 
65, íå âêàç., íå âêàç., 28.08.1933, 
ïðîíîñ
Ïåòðîâ Ïåòðî íå âêàç., 2, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 04.06.1933, 
áåçá³ëêîâ³ íàáðÿêè
Ïåòðîâ Ïåòðî íå âêàç., 8 ì., 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 03.05.1933, 
áåçá³ëêîâ³ íàáðÿêè
Ïåòðîâ Ïåòðî íå âêàç., 8 ì., íå 
âêàç., ðîñ., 04.11.1933, áåçá³ëêîâ³ 
íàáðÿêè
Ïåòðîâà Àãàô³ÿ Ïåòð³âíà, 80, íà 
óòðèì., ðîñ., 28.11.1932, ïîðîê ñåðöÿ
Ïåòðîâà Îëåíà Ãðèãîð³âíà, 
2, ðîá³òí., ðîñ., 14.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â, çàïàëåííÿ 
êèøîê
Ïåòðîâà Ëþäìèëà íå âêàç., 
2 òèæ., áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 
17.02.1933, âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ïåòðîâà Ìîòðîíà Ñåìåí³âíà, 
52, äîìîãîñï., ðîñ., 18.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïåòðîâà Íàä³ÿ íå âêàç., 6, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 27.03.1933, 
ïðîíîñ
Ïåòðîâñüêà Ñîô³ÿ íå âêàç., 14, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 12.04.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Ïåòðîâñüêèé Âîâà íå âêàç., 4, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 05.05.1933, 
áåçá³ëêîâ³ íàáðÿêè
Ïåòðóíåê Êóçüìà ßêîâè÷, 70, 
ïåíñ., ðîñ., 18.02.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ïåõîâà ªâäîê³ÿ Àíäð³¿âíà, íå 
âêàç., äîìîãîñï., ðîñ., 21.05.1933, 
âèñèïíèé òèô
Ïåõòåðºâà Ëþäìèëà 
Ìèõàéë³âíà, 2, íà óòðèì., ðîñ., 
19.12.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïåøêîâà Àíàñòàñ³ÿ Êèðèë³âíà, 
65, ïåíñ., ðîñ., 06.04.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ï³âíåâà Òåòÿíà íå âêàç., íå 
âêàç., ðîá³òí., íå âêàç., 10.09.1933, 
ïðîíîñ
Ï³êàëîâ ²âàí Íàóìîâè÷, 76, íå 
âêàç., íå âêàç., ñòàð³ñòü
Ï³íñüêà Óëÿíà Ñåðã³¿âíà, 5, 
ðîá³òí., ðîñ., 01.07.1933, ìåí³íã³ò
Ï³í÷óê Â³ðà Ïðîêîï³âíà, 20, 
íå âêàç., ðîñ., 25.07.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ï³í÷óê Í³íà Ñòåïàí³âíà, 4 ì., 
ðîá³òí., ðîñ., 21.05.1933, êàòàð 
êèøîê
Ï³ñêîâèé Ïàâëî Ïèëèïîâè÷, 76, 
íå âêàç., ðîñ., íå âêàç., ñòàð³ñòü

Ï³õàøîâ Âàëåíòèí íå âêàç., 
4, íå âêàç., íå âêàç., 04.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ï³øíåâñüêà ªôðîñèí³ÿ 
²âàí³âíà, 45, äîìîãîñï., íå âêàç., 
01.04.1933, ðàê øëóíêà
Ï³ãàë³ºâà Âàëåíòèíà íå âêàç., 
íå âêàç., íå âêàç., íå âêàç., 
04.08.1932, íå âêàç.
Ïëàêñ³íà ¯âãà Ìèêîëà¿âíà, 
1, ñëóæá., óêð., 19.07.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Ïëàõ³í Ìèõàéëî íå âêàç., 67, 
ðîá³òí., ðîñ., 08.06.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Ïëàõîòèí Ïåòðî ²âàíîâè÷, 60, íå 
âêàç., íå âêàç., âèñèïíèé òèô
Ïëåêëîâà ªâäîê³ÿ íå âêàç., 
íå âêàç., íå âêàç., íå âêàç., 
06.09.1933, çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ïëîòê³íà Ìàøà Ôóéë³âíà, 109, 
ïåíñ., ºâð., 18.04.1933, ñòàð³ñòü, 
âèñíàæåííÿ
Ïîáåðåæíà Ïîë³íà íå âêàç., 10, íå 
âêàç., íå âêàç., 14.09.1933, ïðîíîñ
Ïîãèíñüêèé Ïåòðî ²âàíîâè÷, 23, 
íå âêàç., íå âêàç., íå âêàç.
Ïîãîðºëîâ Àíàòîë³é 
Ìèêîëàéîâè÷, 5, ðîá³òí., ðîñ., 
13.04.1933, ãîñòðå çàïàëåííÿ 
êèøå÷íèêà
Ïîãîðºëîâ Æîðæ Ìèêîëàéîâè÷, 
íå âêàç., íå âêàç., ðîñ., íå âêàç.
Ïîãîðºëîâà ªëèçàâåòà 
Ñåìåí³âíà, 36, íåä³ºçäàò., ðîñ., 
04.02.1933, íåôðèò
Ïîãðåáíÿê Ëþäìèëà Àíäð³¿âíà, 
1, íå âêàç., íå âêàç., 30.10.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ïîãðåáíÿê ßêèëèíà ²âàí³âíà, 
63, äîìîãîñï., óêð., 06.08.1932, 
ðîçëàä øëóíêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ïîäà Òàðàñ Êîðí³éîâè÷, 63, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 03.04.1932, 
ïîðîê ñåðöÿ
Ïîääóê³íà Ïàðàñêîâ³ÿ ²âàí³âíà, 
70, íà óòðèì., íå âêàç., 04.11.1933, 
ì³îêàðäèò
Ïîäêîâèðîâà Ïàðàñêîâ³ÿ Âàñè-
ë³âíà, 58, äîìîãîñï., ðîñ., 
25.03.1933, çàõâîðþâàííÿ êèøå÷íèêà
Ïîäëºãàºâ ªâãåí³é 
Îëåêñàíäðîâè÷, 1, íå âêàç., óêð., 
25.05.1932, íå âêàç.
Ïîäîëüñüêà Êëàðà ²çðà¿ë³âíà, 
74, íà óòðèì., ºâð., 22.12.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïîäòåïà Ìèêîëà Êèðèëîâè÷, 
9 ì., íå âêàç., ðîñ., 15.07.1933, 
ïðîíîñ
Ïîäóðàºâ Þõèì Õàðëàìïîâè÷, 
81, ðîá³òí., ðîñ., 03.07.1932, 
ñòàðå÷èé ïàðàë³÷

Ïîä÷åðíÿºâà Âàðâàðà 
Îëåêñ³¿âíà, 9, ðîá³òí., ðîñ., 
28.01.1933, âèñíàæåííÿ
Ïîæèäàºâà ²ðèíà Õàðèòîí³âíà, 
19, ñëóæá., ðîñ., 27.12.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ïîçäíÿêîâà ßêèëèíà Ïèëèï³âíà, 
58, íå âêàç., ðîñ., 24.09.1932, 
ãîñòðå ñåðöåâå çàõâîðþâàííÿ
Ïîçíÿêîâà Àíòîí³íà íå âêàç., 
2 ì., áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 
22.04.1933, âèñíàæåííÿ
Ïîçíÿíñüêà Ìóñÿ Ìàðê³âíà, 
29, ñëóæá., ºâð., 04.11.1932, 
ìàëÿð³éíèé òóáåðêóëüîç
Ïîêèíîâñüêèé Âîëîäèìèð íå 
âêàç., íå âêàç., íå âêàç., íå âêàç., 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ïîêðàñîâ Ëåîí³ä Ìèõàéëîâè÷, 
9, íå âêàç., ºâð., 21.05.1932, 
ìåí³íã³ò
Ïîêðîâñüêà ªâãåí³ÿ íå âêàç., 
1 ì., áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 
04.02.1932, çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ïîêðîâñüêèé ²âàí íå âêàç., 
3 òèæ., áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 
05.02.1933, âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ïîêðîâñüêèé Âàñèëü ²âàíîâè÷, 
21, ðîá³òí., ðîñ., 10.12.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ïîêðîâñüêèé Âàñèëü íå âêàç., 3 
òèæ., íå âêàç., íå âêàç., 24.01.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ïîëºøèâà Êàòðÿ íå âêàç., 4, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 08.05.1933, 
ïðîíîñ
Ïîëêîâí³êîâ Îëåêñ³é 
Ìèêîëàéîâè÷, 70, ñëóæá., ðîñ., 
25.01.1933, ïóçèðíà êðîâîòå÷à
Ïîëêîâà Ç³íà¿äà ²âàí³âíà, 
4, íå âêàç., óêð., 16.09.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ïîëîâèíê³í Îëåêñàíäð 
Óñòèíîâè÷, íå âêàç., íå âêàç., íå 
âêàç., íå âêàç.
Ïîëîâèíê³íà Îëåêñàíäðà 
Óñòèí³âíà, 1, ðîá³òí., ðîñ., 
01.08.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïîëîíñüêèé ²çðà¿ëü Ãîäåëîâè÷, 
60, ïåíñ., ºâð., 06.04.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ïîëòîðàöüêèé Ñåìåí 
Ñòåïàíîâè÷, 75, íå âêàç., íå 
âêàç., 25.06.1933, ñòàð³ñòü
Ïîëóïàí Ôîêà Àôàíàñ³éîâè÷, 
66, íà óòðèì., ðîñ., 03.03.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Ïîëüñüêà ªëèçàâåòà 
Ìàðòèí³âíà, 5 ì., ðîá³òí., óêð., 
18.10.1932, çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ïîëüñüêèé Îëåêñ³é 
Ìàðòèíîâè÷, 2, ðîá³òí., ðîñ., 
03.04.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
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Ïîëþøíèê Éîñèô íå âêàç., 65, 
ðîá³òí., ºâð., 22.12.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ïîëÿêîâ Âîëîäèìèð íå âêàç., 
10 ì., áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 
18.02.1933, çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ïîëÿêîâ Ìèõàéëî íå âêàç., 15, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 07.05.1933, 
ïðîíîñ
Ïîëÿêîâà Îêòÿáðèíà íå âêàç., 3 
òèæ., íå âêàç., íå âêàç., 17.11.1932, 
åëåìåíòàðíà ³íòîêñèêàö³ÿ
Ïîíàìàðåíêî ªï³ôàí 
Ëóê'ÿíîâè÷, 58, ðîá³òí., ðîñ., 
25.04.1933, ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ïîíàìàðåíêî ²âàí Ïåòðîâè÷, 
4 ì., êóñòàð, ðîñ., 24.10.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ïîíàìàðåíêî Ñòåïàí 
Ìèõàéëîâè÷, 18, ðîá³òí., ðîñ., 
15.04.1933, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ïîíàìàðåíêî Ôåîäîðà 
Ñàâåë³¿âíà, 80, íå âêàç., íå âêàç., 
ñòàð³ñòü
Ïîíàìàðåíêî Îëåêñàíäð 
íå âêàç., 9 ì., íå âêàç., ðîñ., 
24.06.1933, íå âêàç.
Ïîíàðèí ²âàí ²âàíîâè÷, 60, 
íå âêàç., ðîñ., 10.11.1933, 
îñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ïîíàñþê Ìèêîëà Ãðèãîðîâè÷, 
57, ïåíñ., á³ëîð., 27.04.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Ïîïêîâà ªâäîê³ÿ Àíäð³¿âíà, 
76, ðîá³òí., ðîñ., 26.08.1932, 
ñòàð³ñòü
Ïîïîâ ßêèì ªôèìîâè÷, 65, 
ðîá³òí., ðîñ., 06.12.1932, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Ïîïîâ ²âàí íå âêàç., 1, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 12.05.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ïîïîâ Äìèòðî íå âêàç., 30, 
íå âêàç., íå âêàç., 11.08.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Ïîïîâ Ìèõàéëî íå âêàç., 1, 
íå âêàç., ðîñ., 08.06.1933, êàòàð 
êèøîê
Ïîïîâ Ïèëèï Äìèòðîâè÷, 
16, ðîá³òí., ðîñ., 26.03.1932, 
ïîðóøåííÿ ðîáîòè ñåðöÿ
Ïîïîâà Àëëà íå âêàç., 6 ì., 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 13.03.1933, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Ïîïîâà Àííà Ìàòâ³¿âíà, 70, íå 
âêàç., ðîñ., 16.07.1933, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Ïîïðîøåíêî ²âàí íå âêàç., 9, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 09.05.1933, 
ïðîíîñ
Ïîïðèùåíêî ²âàí íå âêàç., 9, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 09.05.1933, 
ïðîíîñ

Ïîñ³âíèé Ìèêîëà íå âêàç., 1, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 01.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â, êàòàð 
êèøå÷íèêà
Ïîñòîø Éîñèô Ïàâëîâè÷, 40, 
áåçð³äí., íå âêàç., 05.06.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Ïîòàïîâà Äîìíà íå âêàç., 
65, íà óòðèì., ðîñ., 10.03.1933, 
çàïàëåííÿ ÷åðåâà
Ïîòàïîâà Ë³ä³ÿ íå âêàç., 10, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 07.05.1933, 
ïðîíîñ
Ïîòàïîâà Ìàð³ÿ íå âêàç., 7, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 09.05.1933, 
ïðîíîñ
Ïîòàïîâà Òàìàðà íå âêàç., 2 ì., 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 21.02.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ïîòàðîê³íà Àñÿ Àðòåì³âíà, 5, 
íå âêàç., ðîñ., 02.12.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Ïîòëàíîâà Òåòÿíà íå âêàç., 1, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 12.05.1933, 
áåçá³ëêîâ³ íàáðÿêè
Ïîòîðîêè÷ ²ðèíà Ïåòð³âíà, 
61, äîìîãîñï., ðîñ., 13.04.1933, 
÷åðåâíèé òèô
Ïî÷åðí³íà Ëþäìèëà Âàñèë³âíà, 
2, áåçðîá³òí., ðîñ., 30.06.1932, 
øëóíêîâî-êèøêîâå çàõâîðþâàííÿ
Ïî÷åðíÿºâ Îëåêñ³é 
Ñîôðîíîâè÷, 38, ðîá³òí., ðîñ., 
16.12.1933, øâèäêîïëèííà ÷àõîòêà
Ïî÷åðíÿºâ Ñîôðîí Ìèíîâè÷, 
90, íà óòðèì., ðîñ., 13.10.1933, 
ñòàð³ñòü
Ïî÷åðíÿºâà Àãàô³ÿ Ïåòð³âíà, 
90, íà óòðèì., ðîñ., 22.01.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ïðå÷èñüêèé Ôåä³ð Êèðèëîâè÷, 
78, íà óòðèì., óêð., 22.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Ïðèëþäê³íà Óëÿíà Ìèõàéë³âíà, 
37, ðîá³òí., íå âêàç., 26.04.1933, 
ïðîíîñ
Ïðèìàêîâ Àðêàä³é Îëåêñ³éîâè÷, 
íå âêàç., íå âêàç., íå âêàç., 
27.10.1933, ñåðöåâà ä³ÿëüí³ñòü
Ïðèìà÷åíêî Âàñèëü Áîðèñîâè÷, 
23, íå âêàç., ðîñ., 04.07.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ïðèñòóïà Ãðèãîð³é Ãðèãîðîâè÷, 
38, ðîá³òí., óêð., 01.09.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ïðèñòóïà ªâäîê³ÿ Ãåðàñèì³âíà, 
48, äîìîãîñï., óêð., 07.12.1933, 
âîäÿíêà
Ïðè÷êèíà Âàðâàðà Àíäð³¿âíà, íå 
âêàç., íå âêàç., íå âêàç., ðàê ìàòêè
Ïðèõîäüêî Ìàð³ÿ Ãðèãîð³âíà, 
34, íå âêàç., óêð., 30.05.1932, 
çàðàæåííÿ êðîâ³

Ïðèõîòüêî Êëàâä³ÿ ²âàí³âíà, 
28, ðîá³òí., óêð., 29.12.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïðè÷êèíà Àííà Ìèõàéë³âíà, 
20, ðîá³òí., ðîñ., 04.06.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ïðîâ÷åíêî Àíô³ì ²îíîâè÷, 78, 
íå âêàç., íå âêàç., 22.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Ïðîçóõèí Ôåä³ð Êóçüìè÷, 
55, ïåíñ., ðîñ., 26.06.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ïðîêîïåíêî Ïåòðî Ãàâðèëîâè÷, 
32, ðîá³òí., óêð., 01.01.1933, 
ñàìîãóáñòâî (ïîâ³øåííÿ)
Ïðîêóðàòîâ Îëåêñ³é 
Âàñèëüîâè÷, 1 ì., íå âêàç., íå 
âêàç., 02.07.1933, äèñïåïñ³ÿ
Ïðîêóðàòîâ Ìèêèòà 
Âàñèëüîâè÷, 70, ðîá³òí., ðîñ., 
21.03.1932, êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Ïðîìêî Àíàòîë³é ²âàíîâè÷, 4, íå 
âêàç., ðîñ., 08.07.1933, âðîäæåíà 
ñëàáê³ñòü
Ïðîíêèé Ñåðã³é íå âêàç., 5 ì., 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 13.02.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê òà êèøêîâèêà
Ïðîñêóíîâà Îëüãà íå âêàç., 7, 
áåçð³äíà, íå âêàç., 02.04.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Ïðîñîëóïîâà Îëåêñàíäðà 
ßê³âíà, 2, íå âêàç., íå âêàç., 
02.07.1933, ïðîíîñ
Ïðîñóíÿêî íå âêàç. íå âêàç., 2, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 31.03.1933, 
ïðîíîñ
Ïðîòàñ Áîðèñ Ôëåîðîâè÷, íå 
âêàç., íå âêàç., óêð., 04.09.1932, 
øëóíêîâà ³íòîêñèêàö³ÿ
Ïðîõîâà Àíòîí³íà íå âêàç., 2, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 12.04.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Ïðóäåíêî Ìàð³ÿ Ç³íîâ³¿âíà, 
31, äîìîãîñï., ðîñ., 20.11.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ïðÿäêà Ãåîðã³é Ïàâëîâè÷, 20, 
ðîá³òí., óêð., çàïàëåííÿ íèðîê
Ïóçàíêîâà Êàòåðèíà íå âêàç., 
6 ì., íå âêàç., íå âêàç., 04.11.1933, 
áåçá³ëêîâ³ íàáðÿêè
Ïóçàíîâ íå âêàç. íå âêàç., 1, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 28.03.1933, 
çàõâîðþâàííÿ êèøå÷íèêà
Ïóïðèê Íþðà íå âêàç., 5, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 20.04.1933, 
ïðîíîñ
Ïóð ²ñààê íå âêàç., 74, íå âêàç., 
íå âêàç., çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïóñüêî Ìàð³ÿ Ïåòð³âíà, 20, 
ñòóäåíòêà, ðîñ., 16.05.1933, 
÷åðåâíèé òèô
Ïóøêàðü Àíòîí Ïåòðîâè÷, 61, 
ðîá³òí., ðîñ., 15.04.1933, íå âêàç.
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Ïóøêèíà Àííà Òèìîô³¿âíà, 26, 
ðîá³òí., ðîñ., 30.11.1933, àáöåñ
Ïøåíè÷êà Îëåêñàíäðà 
Ðîìàí³âíà, 4 ì., íå âêàç., óêð., 
02.06.1932, çàïàëåííÿ ñòðàâîõîäó
Ïøåíè÷íèé Ïåòðî íå âêàç., 1, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 23.02.1933, 
çàãàëüíà ñëàáê³ñòü
Ïøåíè÷íèé Ðîìàí 
Ôèëèìîíîâè÷, 50, íå âêàç., 
íå âêàç., 26.06.1933, áåçá³ëêîâ³ 
íàáðÿêè
Ðàäîìºòêèí Ãàâðèëî 
Âàñèëüîâè÷, 30, ðîá³òí., ðîñ., 
16.05.1933, ì³îêàðäèò
Ðàäóëüñüêà Àííà íå âêàç., 60, 
ïåíñ., ºâð., 31.03.1933, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Ðàä÷åíêî Êëàðà Ñåðã³¿âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 03.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ðàä÷åíêî Ëàðèñà Ñåðã³¿âíà, 
8 ì., íå âêàç., íå âêàç., 15.09.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ðàºâñüêèé Éîñèô Ãðèãîðîâè÷, 
68, ³íâàë³ä, ðîñ., 20.04.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ðàçîðåíèé ßê³â íå âêàç., 70, 
íà óòðèì., íå âêàç., 19.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ðàéêî ²âàí Ôåäîðîâè÷, 12, 
íå âêàç., íå âêàç., çàïàëåííÿ 
êèøå÷íèêà
Ðàïîïîñò Ëþáîâ íå âêàç., 3, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 12.03.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ðàøåâñüêèé Ìîéñåé 
²çðà¿ëüîâè÷, 67, ðîá³òí., ºâð., 
04.01.1933, ïîðîê ñåðöÿ
Ðåáðèêîâà Âàðâàðà 
Ê³íäðàò³âíà, 60, íå âêàç., ðîñ., 
05.05.1933, îñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ 
ä³ÿëüíîñò³
Ðåâçîê Ìàð³ÿ ªâñå¿âíà, 70, 
íå âêàç., íå âêàç., 27.06.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Ðåâçþê Ãðèãîð³é Ìîéñåéîâè÷, 
28, ðîá³òí., ºâð., 13.03.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ðåãåíåâè÷ Âàñèëü Îñèïîâè÷, 47, 
ðîá³òí., ðîñ., 29.04.1933, ïîðîê ñåðöÿ
Ðåäóí Âàñèëü Òèìîô³éîâè÷, 
28, ðîá³òí., óêð., 17.02.1932, 
îñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ðåêà Ëþäìèëà Òèìîô³¿âíà, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 16.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ðåëèãåëü ²âàí Àíäð³éîâè÷, 
41, ðîá³òí., í³ì., 17.12.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ðèáèí Â³êòîð Âàñèëüîâè÷, 
7 ì., ðîá³òí., ðîñ., 24.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Ðèâêîâè÷ Øàóë Âåí³àì³íîâè÷, 
73, ñëóæá., ºâð., 05.03.1932, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ðèæåíêîâà Òà¿ñà Ôåäîð³âíà, 
4, ðîá³òí., ðîñ., 12.08.1932, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ðèæèêîâ Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷, 
55, ïåíñ., ðîñ., 18.05.1933, 
áðîíõ³àëüíà àñòìà
Ðèæêîâñüêèé Ëåîí³ä 
Ñåìåíîâè÷, 7 ì., ðîá³òí., ºâð., 
01.01.1932, çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ðèêêåð Îëüãà Åâàëüä³âíà, 
2, ðîá³òí., í³ì., 21.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ðèêîâ Àíàòîë³é Ìèêîëàéîâè÷, 
1, íå âêàç., ðîñ., 01.06.1932, 
øëóíêîâå çàõâîðþâàíÿ
Ðèêóíîâ Êîñòÿíòèí Ìèêèòîâè÷, 
63, ðîá³òí., ðîñ., 16.04.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ðîãàëüñüêà Àííà ²ñàê³âíà, 61, 
ïåíñ., ºâð., 27.02.1933, ì³îêàðäèò
Ðîäèíà Ñîô³ÿ Àðîí³âíà, 70, íà 
óòðèì., ºâð., 11.03.1933, ñåðöåâà 
ä³ÿëüí³ñòü
Ðîäíèêîâ Ìèõàéëî Àíäð³éîâè÷, 
77, ðîá³òí., ðîñ., 05.03.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ðîäîñ Ãåíÿ íå âêàç., 82, íå âêàç., 
ºâð., 01.06.1933, ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ðîæêîâà Íàòàë³ÿ Ôåäîò³âíà, 75, 
ðîá³òí., ðîñ., 02.05.1933, ñòàð³ñòü
Ðîçåíøàéí Îëüãà 
Âîëîäèìèð³âíà, 40, íå âêàç., 
ðîñ., 08.07.1933, òóáåðêóëüîç 
ëåãåí³â
Ðîìàíîâ Ìèêîëà íå âêàç., 2, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 30.05.1933, 
êàòàð êèøîê
Ðîìàíîâà Â³ðà íå âêàç., 8, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 08.05.1933, 
ïðîíîñ
Ðîìàíîâà Ðà¿ñà íå âêàç., 5, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 14.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ðîìàí÷åíêî Ìèõàéëî 
Ìèõàéëîâè÷, 66, íå âêàç., ðîñ., 
30.11.1933, ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ðîìàí÷óê Ãåîðã³é Ìèêèòîâè÷, 
70, ïåíñ., ðîñ., 11.04.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ðîìàíþòà ²âàí Ìèêîëàéîâè÷, 
53, íå âêàç., ðîñ., 20.06.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Ðîìàøêî Áîðèñ ²âàíîâè÷, íå 
âêàç., íå âêàç., óêð., 01.09.1932, 
øëóíêîâå çàõâîðþâàííÿ
Ðîìàíþòà Ìàð³ÿ Ëåîíò³¿âíà, 
50, íà óòðèì., óêð., 08.06.1933, 
ñåðöåâà ñëàáê³ñòü
Ðîñòîâñüêà Ìàéÿ Ïåòð³âíà, 1, 
ðîá³òí., ºâð., 30.07.1932, íåðîçá.

Ðîòàíü Âàëåíòèí Ìèõàéëîâè÷, 
4, íå âêàç., ðîñ., 10.07.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ðîùèí Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷, 
7 äí., ðîá³òí., ðîñ., 24.02.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü 
Ðóáàí Êàðï Ìàòâ³éîâè÷, 50, 
ðîá³òí., ðîñ., 17.04.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ðóáèíøòåéí Ãðèãîð³é ßêîâè÷, 
70, íå âêàç., íå âêàç., 04.09.1933, 
ñòàð³ñòü
Ðóáëüîâà Ìàð³ÿ íå âêàç., íå 
âêàç., áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 
02.10.1933, äèçåíòåð³ÿ
Ðóäàêîâ Ñåðã³é Ôðîëîâè÷, 
98, íå âêàç., ðîñ., 20.04.1932, 
ñòàð³ñòü
Ðóäàêîâà Â³ðà íå âêàç., 2, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 06.05.1933, 
êàòàð êèøîê
Ðóäàêîâñüêèé Êîñòÿíòèí 
Êîñòÿíòèíîâè÷, 70, íà óòðèì., 
ðîñ., 12.02.1933, òóáåðêóëüîç
Ðóäàëü Âàñèëü ªãîðîâè÷, 81, íà 
óòðèì., ðîñ., 06.06.1933, ñòàð³ñòü
Ðóäåíêî Àíàñòàñ³ÿ íå âêàç., 
42, íå âêàç., íå âêàç., 10.04.1933, 
ì³îêàðäèò
Ðóäåíêî ²âàí Ñòåïàíîâè÷, 24, 
ðîá³òí., óêð., 12.11.1932, ÷åðåâíèé 
íàáðÿê 
Ðóäîëàð³í ²âàí Äìèòðîâè÷, 69, 
ðîá³òí., óêð., 01.04.1932, çàãàëüíà 
âîäÿíêà
Ðóäîïÿòê³íà Ëþäìèëà 
Ãàâðèë³âíà, 2, ðîá³òí., ðîñ., 
03.08.1932, äèçåíòåð³ÿ
Ðóæèöüêà ªâãåí³ÿ Ïåòð³âíà, 41, 
³íâàë³ä, ïîë., 09.02.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ðóêîáðàöüêèé Ìèêîëà íå 
âêàç., íå âêàç., áåçïðèòóëüí., 
íå âêàç., 10.04.1933, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Ðóñèí Âàñèëü íå âêàç., 1, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 21.05.1933, 
êàòàð êèøîê
Ðóòü Ç³íà¿äà Ìèêîëà¿âíà, 
2 ì., ðîá³òí., ðîñ., 30.11.1932, 
øëóíêîâî-êèøêîâå çàõâîðþâàííÿ
Ðèæà Ë³ä³ÿ íå âêàç., 2, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 01.03.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ðèïêîâà Ëþáîâ Àôàíàñ³¿âíà, 67, 
íå âêàç., ðîñ., 08.07.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Ðèõëîâñüêèé Ñòàí³ñëàâ Ñàâè÷, 
2, íå âêàç., ðîñ., 21.07.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ðþìèøèíà Ïåëàãåÿ 
Ìèõàéë³âíà, 70, íà óòðèì., ðîñ., 
24.02.1933, ñòàðå÷èé ìàðàçì
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Ðÿáîâ Àë³ì Êàñèìîâè÷, 
6 ì., ðîá³òí., óêð., 01.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ðÿáîâà Âàëåíòèíà ²âàí³âíà, 
5, ðîá³òí., óêð., 17.10.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Ðÿáîâà Ôåêëà Ñòåïàí³âíà, 88, 
íàéì.ðîá³òí., ðîñ., 21.12.1932, 
ñòàð³ñòü
Ðÿæå÷êèé Ô. Ñ., 53, íå âêàç., íå 
âêàç., òóáåðêóëüîç
Ðÿçàíîâ Ìèêîëà íå âêàç., 2 òèæ., 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 31.05.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ñàá³í Ç³íîâ³é Ñòåïàíîâè÷, 85, 
ðîá³òí., ðîñ., 25.04.1933, ñòàð³ñòü
Ñàáë³íà Îëåíà ²âàí³âíà, 98, íå 
âêàç., ðîñ., 30.03.1933, ñòàð³ñòü
Ñàâåíêî Ôåä³ð Ñåìåíîâè÷, 
24, ðîá³òí., óêð., 14.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñàâåöü Í³íà Ãàâðèë³âíà, 1, íå 
âêàç., íå âêàç., 20.09.1933, ìàëÿð³ÿ
Ñàâóñêàï Â³ðà Ñàì³éë³âíà, 50, 
ðîá³òí., êàðà¿ì, 03.12.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ñàâóñêàï ªôèì Ñåìåíîâè÷, 70, 
ðîá³òí., óêð., 31.12.1932, ñòàð³ñòü
Ñàâ÷åíêî Âîëîäèìèð Ïàëîâè÷, 
íå âêàç., ðîá³òí., óêð., 13.07.1932, 
øëóíêîâî-êèøêîâå çàõâîðþâàííÿ
Ñàâ÷åíêî ²âàí ²âàíîâè÷, 11, 
ðîá³òí., ðîñ., 20.05.1933, ïðîíîñ
Ñàâ÷åíêî ²âàí Ìèðîíîâè÷, 80, 
ïåíñ., ðîñ., 06.12.1932, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Ñàâ÷åíêî Ìèõàéëî 
Ìèêîëàéîâè÷, 60, íå âêàç., 
íå âêàç., 19.09.1933, ñåðöåâà 
ñëàáê³ñòü
Ñàâ÷åíêî Ïåòðî ²âàíîâè÷, 4, 
íå âêàç., íå âêàç., 07.09.1933, 
øëóíêîâå çàõâîðþâàííÿ
Ñàâ÷åíêî Ïëàòîí íå âêàç., 56, 
íå âêàç., íå âêàç., 11.08.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Ñàâ÷åíêî Ïàðàñêîâ³ÿ ²ëë³âíà, 
57, ïåíñ., ðîñ., 26.01.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ñàâ÷åíêî Ñåìåí ²âàíîâè÷, 
10, ðîá³òí., ðîñ., 29.05.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ñàâ÷óê Ãðèãîð³é íå âêàç., 2, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 11.04.1933, 
áåçá³ëêîâ³ íàáðÿêè
Ñàäêîâèé Âàëåð³é ²âàíîâè÷, 
4, ðîá³òí., óêð., 19.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñàäîâîé Éîñèô Ïåòðîâè÷, 60, 
ïåíñ., óêð., íå âêàç., ñòàð³ñòü
Ñàºíêî Ãàëèíà íå âêàç., 6, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 01.04.1933, 
ïðîíîñ

Ñàæíºâà ªâãåí³ÿ Âàñèë³âíà, 
9 ì., áåçðîá³òí., óêð., 11.11.1932, 
âèñíàæåííÿ
Ñàëèí³êîâ Âîëîäèìèð 
ªôèìîâè÷, 7 ì., íå âêàç., óêð., 
18.09.1932, àòðîô³ÿ
Ñàìàðñüêà Ë³ä³ÿ íå âêàç., 2 òèæ., 
íå âêàç., íå âêàç., íå âêàç.
Ñàìîäóðîâà Ìàð³ÿ Ôåäîð³âíà, 
58, äîìîãîñï., ðîñ., 04.06.1933, 
ðàê
Ñàìîéëåíêî Ïèëèï Ïàâëîâè÷, 
78, íà óòðèì., óêð., 03.11.1932, 
ñòàðå÷å âèñíàæåííÿ
Ñàìîíîâ Âîëîäèìèð 
Àíäð³éîâè÷, 2, íå âêàç., ðîñ., 
26.11.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñàìîôàëîâ Àíòîí Ïåòðîâè÷, 56, 
íå âêàç., íå âêàç., äèçåíòåð³ÿ
Ñàìîôàëîâ ªâãåí³é ²âàíîâè÷, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 12.08.1932, êàòàð 
øëóíêà
Ñàíäàìèðñüêà Ñóñàíà íå âêàç., 
íå âêàç., áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 
25.04.1933, áåçá³ëêîâ³ íàáðÿêè
Ñàíêèíà Õàÿ Äàâèä³âíà, 53, 
íà óòðèì., ºâð., 13.12.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ñàíüêî Íèêèôîð íå âêàç., 53, 
íå âêàç., ðîñ., 23.11.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Ñàïèí Ñåðã³é íå âêàç., 1, íå 
âêàç., íå âêàç., 18.08.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ñàïóíîâ Äìèòðî ßêîâè÷, 46, 
áåçðîá³òí., ðîñ., 31.05.1933, 
âèñèïíèé òèô
Ñàðàïà Âîëîäèìèð Ïàâëîâè÷, 
3 ì., ñëóæá., óêð., 09.05.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ñàðãëºâ Âîëîäèìèð íå âêàç., 
2, áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 
01.06.1933, áåçá³ëêîâ³ íàáðÿêè ³ 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ñàôîíîâ Îëåêñàíäð 
Âàñèëüîâè÷, 9 ì., íå âêàç., íå 
âêàç., 01.07.1933, çàïàëåííÿ 
êèøå÷íèêà
Ñàôîíîâ Âàëåíòèíà íå âêàç., 
íå âêàç., áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 
22.04.1933, äèçåíòåð³ÿ
Ñàôîíîâ Âàëÿ íå âêàç., 1 ì., 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 22.04.1933, 
êàòàð êèøîê
Ñàôîíîâ Ïåòðî Ê³íäðàòîâè÷, 
45, íå âêàç., ðîñ., 19.07.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ñàôîíîâà Ìàð³ÿ Ïåòð³âíà, 85, 
ïåíñ., ðîñ., 28.12.1932, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Ñâåðäëîâ Ìîéñåé ªôðåìîâè÷, 
59, ðîá³òí., íå âêàç., 04.06.1932, 
ïîðîê ñåðöÿ

Ñâåðëè÷íà ªôðîñèí³ÿ 
Àíäð³¿âíà, 46, íå âêàç., íå âêàç., 
21.09.1933, ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ñâåò Àáðàì Ãðèãîðîâè÷, íå 
âêàç., íå âêàç., ºâð., 22.11.1933, 
àñòìà
Ñâåòëè÷íèé ²âàí Êðèñòîâè÷, 
47, íå âêàç., íå âêàç., 27.10.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ñâèíàðåíêî Ëåîí³ä Ãðèãîðîâè÷, 
íå âêàç., íå âêàç., íå âêàç., 
çàðàæåííÿ êðîâ³
Ñâèðèäîâ Âàëåíòèí Â³êòîðîâè÷, 
10, ñëóæá., ðîñ., 12.07.1932, 
íåðîçá.
Ñâèíàðåíêî Ãðèãîð³é 
Ïîðôèðîâè÷, 48, ðîá³òí., óêð., 
15.10.1932, ïîðîê ñåðöÿ
Ñåâàñòüÿíîâ Ôåä³ð ²ëë³÷, 42, íå 
âêàç., ðîñ., 26.06.1933, âèñèïíèé 
òèô
Ñåëåçíüîâ Âîëîäèìèð 
Äìèòðîâè÷, 9 ì., ðîá³òí., ðîñ., 
04.01.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â ³ 
êèøå÷íèêà
Ñåëåçíüîâ Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 
17, ðîá³òí., óêð., 22.07.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ñåëèöåð Àðîí Øàºâè÷, 62, 
ðîá³òí., ºâð., 15.02.1933, ñåðöåâà 
ä³ÿëüí³ñòü
Ñåë³í Àíäð³é íå âêàç., íå âêàç., 
íå âêàç., íå âêàç., 28.12.1931, 
øëóíêîâå çàõâîðþâàííÿ
Ñåìàøêî Àíàòîë³é ²ëë³÷, 2, íå 
âêàç., íå âêàç., äèçåíòåð³ÿ
Ñåìåíîâ Ïåòðî Ìèõàéëîâè÷, 
36, ðîá³òí., ðîñ., 21.03.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ñåìèëóöüêèé ßê³â Ñåìåíîâè÷, 
43, áåçð³äí., íå âêàç., 01.06.1933, 
êðèâàâèé ïðîíîñ, ì³îêàðäèò
Ñåìèí³íà Àíàñòàñ³ÿ Ïåòð³âíà, 
50, ðîá³òí., ðîñ., 17.03.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ñºí³í Âîëîäèìèð íå âêàç., 7, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 08.04.1933, 
ïðîíîñ
Ñºí³ñêîâà Àííà Ñåìåí³âíà, 
69, íå âêàç., ðîñ., 09.07.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ñåíþãèí Â³êòîð 
Îëåêñàíäðîâè÷, 5, áåçðîá³òí., 
ðîñ., 19.04.1933, íå âêàç.
Ñåðãººâ Áîðèñ Ïàðôåîëîâè÷, 
1, íå âêàç., ðîñ., 29.06.1933, íå 
âêàç.
Ñåðäþê Âàëÿ íå âêàç., 10 ì., 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 10.05.1933, 
êàòàð êèøîê
Ñåðäþê Ìèõàéëî Ìèõàéëîâè÷, 
18 äí., íå âêàç., ðîñ., 10.05.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
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Ñåðäþêîâà Âàðâàðà ßê³âíà, 
70, íå âêàç., íå âêàç., 12.12.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ñåðåáðåíèé ªôèì íå âêàç., 
3 ì., íå âêàç., íå âêàç., 14.11.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñåðåáðî Ìîíàðõ íå âêàç., 
íå âêàç., íå âêàç., íå âêàç., 
14.09.1933, 2-é ³íôàðêò
Ñåðåäà Àäàì Âëàñîâè÷, 65, 
ðîá³òí., ðîñ., 13.03.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Ñåðåÿí ²âàí íå âêàç., 7, íå 
âêàç., íå âêàç., ãîñòðå çàïàëåííÿ 
êèøå÷íèêà
Ñåñòðåâàòîâñüêèé Ïàâëî íå 
âêàç., 54, ïåíñ., ðîñ., 25.06.1933, 
ñåðöåâà ñëàáê³ñòü
Ñº÷ºíîâ Ãåîðã³é 
Êñåíîôîíò³éîâè÷, 50, íå âêàç., 
ðîñ., 23.05.1933, âèñèïíèé òèô
Ñº÷èíà Â³ðà ²âàí³âíà, 1, ðîá³òí., 
óêð., 16.03.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â, åï³äåì³ÿ ìåí³íã³òó
Ñèâîëîá ²âàí Áîðèñîâè÷, 60, íå 
âêàç., íå âêàç., ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ñèâàùåíêî Ä³íà íå âêàç., 
8, êóñòàð, óêð., 07.03.1933, 
îñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ñèâàùåíêî Éîñèô Ñèäîðîâè÷, 
8, êóñòàð, óêð., 06.03.1933, 
îñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ñèâàùåíêî Êèëèíà Ñèäîð³âíà, 
42, íå âêàç., íå âêàç., 12.08.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Ñèâàùåíêî Ïàâëî Àíäð³éîâè÷, 
12, ðîá³òí., ðîñ., 17.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ñèâàùåíêî Ïàíòåë³é 
Ñèäîðîâè÷, 12, ðîá³òí., ðîñ., 
07.04.1933, øëóíêîâî-êèøêîâå 
çàõâîðþâàííÿ
Ñèâîâ ²âàí Ïåòðîâè÷, 7, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 24.05.1933, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Ñèâîâà Àíàñòàñ³ÿ ²âàí³âíà, 
46, íà óòðèì., ðîñ., 10.04.1933, 
âèñíàæåííÿ øëóíêà
Ñèâîëîâ Âóëüô Áåðõîâè÷, 
78, íå âêàç., ºâð., 12.07.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñèäîðåíêî Âàñèëü Àêèìîâè÷, 
46, íå âêàç., íå âêàç., 15.08.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Ñèäîðåíêî ²âàí Ëàð³îíîâè÷, 
52, ðîá³òí., óêð., 24.02.1933, 
îñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ñèäîðåíêî Êóçüìà 
Òèìîô³éîâè÷, 58, êîëãîñïí., óêð., 
03.11.1933, ñåïñèñ
Ñèäîðåíêî Ë³ä³ÿ íå âêàç., 3, 
íå âêàç., íå âêàç., 25.08.1933, 
äèçåíòåð³ÿ

Ñèçîâ Âàñèëü ²âàíîâè÷, 
25, ðîá³òí., ðîñ., 24.04.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ñ³ìóëèöüêèé ßê³â Ñåìåíîâè÷, 
43, íå âêàç., ðîñ., 01.06.1933, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Ñ³ìôîëîâà Ëþäìèëà 
Ñòåïàí³âíà, 63, íå âêàç., ðîñ., 
29.08.1933, äèçåíòåð³ÿ
Ñèíþøîâà Ëþáîâ ²âàí³âíà, 3, 
ðîá³òí., ðîñ., 04.03.1933, ãîñòðèé 
êàòàð êèøîê
Ñèðîòåíêî Ë³ä³ÿ íå âêàç., íå 
âêàç., áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 
24.02.1933, çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ñèòüêî Îëåêñàíäð ßêîâè÷, 
74, ïåíñ., íå âêàç., 01.04.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ñèá³ðÿêîâà Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 80, 
íà óòðèì., ðîñ., 14.10.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ñèâàùåíêî Âîëîäèìèð 
Ïèëèïîâè÷, 1 ì., ðîá³òí., óêð., 
08.01.1932, çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ñ³ñîâà Ë³ä³ÿ Ïåòð³âíà, 22, 
íå âêàç., ðîñ., 16.07.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ñêà÷êî Âîëîäèìèð Ïàâëîâè÷, 
9 ì., ðîá³òí., ðîñ., 07.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñêâîðöîâ Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 
íå âêàç., áåçð³äí., íå âêàç., 
24.05.1933, ïîðîê ñåðöÿ
Ñêèäàí Âîëîäèìèð íå âêàç., 3 
òèæ., íå âêàç., ðîñ., 09.11.1933, 
àñô³êñ³ÿ
Ñêëÿð Ñàìó¿ë Âåí³àì³íîâè÷, 47, 
ðîá³òí., ºâð., 19.05.1933, ñóõîòè 
ëåãåí³â
Ñêîðêèíà ²ðèíà Àôàíàñ³¿âíà, 
75, ïåíñ., ðîñ., 05.03.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ñêîðëóïà Ìèêîëà íå âêàç., 10, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 15.03.1933, 
çàõâîðþâàííÿ êèøå÷íèêà
Ñêðèïèí Ïåòðî Ôåäîðîâè÷, 
48, ðîá³òí., óêð., 03.05.1932, 
ñåïòè÷åñêèé åíäîêðèí³ò
Ñêðèïêèíà Äàð’ÿ Äàíèë³âíà, 
67, íå âêàç., íå âêàç., 27.08.1933, 
ñåðöåâà ñëàáê³ñòü
Ñêðîâà Â³ðà Ìèõàéë³âíà, 75, 
ñëóæá., ðîñ., 16.07.1932, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Ñêðîòñüêà Ïàðàñêîâ³ÿ 
Ìèêîëà¿âíà, 40, ðîá³òí., íå âêàç., 
25.03.1933, îñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ 
ä³ÿëüíîñò³
Ñëàáêî Ãàííà Ãðèãîð³âíà, 
11 ì., ðîá³òí., óêð., 19.09.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Ñëàâèí Ìîéñåé Äàâèäîâè÷, 45, 
ñëóæá., ºâð., âèñèïíèé òèô

Ñëàòèí Ìèõàéëî ²âàíîâè÷, 72, 
íå âêàç., ðîñ., 05.07.1933, ñòàð³ñòü
Ñëåí Ðàõèëü Îíèñèì³âíà, 75, íå 
âêàç., ºâð., 09.04.1933, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì, ïàðàë³÷
Ñëåïîâà Òàìàðà Ãåîðã³¿âíà, 
6, íå âêàç., íå âêàç., 18.08.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ñìîëåíñüêà Ìàð³ÿ Ôåäîñ³¿âíà, 
33, íà óòðèì., óêð., 13.01.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ñìîëåíñüêèé Ôåä³ð íå âêàç., 
77, íå âêàç., óêð., 23.05.1932, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Ñíºæèí Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 59, 
ïåíñ., ðîñ., 03.06.1932, çàãàëüíå 
âèñíàæåííÿ 
Ñí³ðåíêî Ìèêîëà 
Ðàñèëüîâè÷(?), 67, ðîá³òí., 
óêð., 28.03.1932, ì³îêàðäèò 
äåêîìïåíñîâàíèé
Ñîáîëü ªâãåí Ãðèãîðîâè÷, 
1, ñëóæá., óêð., 15.07.1932, 
ñëàáê³ñòü
Ñîêîë Ìèêîëà Ïàâëîâè÷, 2 ì., 
ðîá³òí., óêð., 01.07.1932, ïðîíîñ
Ñîêîëîâ Ïåòðî Àíàïîâè÷, 28, íå 
âêàç., ðîñ., 16.07.1933, äèçåíòåð³ÿ
Ñîêîëîâà Âàëåíòèíà ²âàí³âíà, 
20, ñëóæá., íå âêàç., îï³ê
Ñîêîëîâà Îëåêñàíäðà íå âêàç., 
1, íå âêàç., íå âêàç., 15.10.1933, 
áåçá³ëêîâ³ íàáðÿêè
Ñîêîëîâñüêàÿ Ìîòðÿ 
Ôåäîò³âíà, 69, ïåíñ., ðîñ., 
10.10.1932, òóáåðêóëüîç
Ñîêðóòåíêî Àë³ñà Íàóì³âíà, 
39, íå âêàç., óêð., 18.05.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ñîëîâéîâà Ä³íà íå âêàç., 6 ì., 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 05.03.1933, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Ñîëîâéîâà Çîÿ íå âêàç., 5 ì., 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 23.02.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ñîëîâéîâà Õàðèòèíà ªôèì³âíà, 
34, íå âêàç., ðîñ., 15.06.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ñîëîäóõ³íà íå âêàç. íå âêàç., 75, 
íå âêàç., ºâð., 06.04.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ñîëîìàõ³íà Ä³íà Ãðèãîð³âíà, 1, 
ðîá³òí., ðîñ., 21.07.1932, ãîñòðå 
çàïàëåííÿ ñòðàâîõîäó
Ñîëîíåíèé Ìèêîëà ªôèìîâè÷, 
íå âêàç., íå âêàç., óêð., 12.03.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ñîðîê³í Âîëîäèìèð íå âêàç., 
6 ì., áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 
12.03.1933, øëóíêîâî-êèøêîâèé 
ðîçëàä
Ñîðîê³í ²âàí íå âêàç., 39, ðîá³òí., 
ðîñ., 09.05.1933, íå âêàç.
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Ñîðîê³íà Õàðèòèíà Ãðèãîð³âíà, 
64, íå âêàç., íå âêàç., 19.09.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñîðïåò Ë³ä³ÿ Âîëîäèìèð³âíà, íå 
âêàç., íå âêàç., íå âêàç., íå âêàç.
Ñîò³í Äìèòðî Ôåäîðîâè÷, 
54, ðîá³òí., ðîñ., 07.11.1932, 
òóáåðêóëüîç, ïîðîê ñåðöÿ
Ñïåòíèöüêà Ëþäìèëà 
ªâãåí³¿âíà, 1, ðîá³òí., ðîñ., 
20.03.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñïèãåëü Õàÿ Àáðàì³âíà, 84, íà 
óòðèì., ºâð., 10.11.1932, ñòàðå÷å 
âèñíàæåííÿ
Ñïîðòàêîâ ²âàí íå âêàç., 9 ì., 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 17.03.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ñòàéêî Ì³í÷åâ íå âêàç., 65, 
ðîá³òí., áîëã., 07.10.1932, ðàê 
êèøå÷íèêà
Ñòàêàíåöüêà Í³íà ²âàí³âíà, 3 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 25.05.1932, 
àñô³êñ³ÿ
Ñòàëºâ Ôåä³ð Ãåîðã³éîâè÷, 
16, ðîá³òí., áîëã., 12.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñòàë³íà Àíòîí³íà íå âêàç., 7 
äí., íå âêàç., ðîñ., 09.06.1933, 
íåâèòðèâàë³ñòü
Ñòàíåâè÷ Ãðèöüêî Ïàâëîâè÷, 68, 
ïåíñ., ðîñ., 31.05.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Ñòàí³ñëàâ ²âàí Ãàâðèëîâè÷, 39, 
íàéì.ðîá³òí., ðîñ., 31.03.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ñòàíêîâ Òàîê Êîíñò³ô., 55, 
ðîá³òí., àëáàí., 11.05.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ñòåïàíîâà Ëþäìèëà íå âêàç., 2, 
íå âêàç., ðîñ., 29.08.1933, íå âêàç.
Ñòåïàíîâà Îëüãà íå âêàç., 3 ì., 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 21.04.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Ñòåöåíêî íå âêàç. íå âêàç., 2 ì., 
áåçïðèòóëüí., óêð., 11.01.1933, 
çàãàëüíà ñëàáê³ñòü
Ñòèð÷åíêî ²âàí Ôåäîðîâè÷, 
72, íà óòðèì., óêð., 15.11.1932, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Ñòîºâ ²âàí Ìèêîëàéîâè÷, 2, 
ðîá³òí., áîëã., 20.01.1933, íàïàä 
ñóäîìè (ãîëîä)
Ñòîºâ Ëåîí³ä íå âêàç., 5, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 14.02.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ñòîºâ Ì. íå âêàç., 4, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 19.03.1933, 
ïðîíîñ
Ñòîéêîâ Ìèí÷å Ñòîéêîâè÷, 
100, íà óòðèì., áîëã., 04.12.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñòðºëÿºâ Â³êòîð íå âêàç., 2 òèæ., 
íå âêàç., ðîñ., 31.05.1933, àñô³êñ³ÿ

Ñòðºëÿºâ Â³êòîð íå âêàç., 2, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 31.05.1933, 
àñô³êñ³ÿ
Ñòðºëÿºâà Ë³ä³ÿ íå âêàç., 2, 
áåçïðèòóëüí., ðîñ., íå âêàç.
Ñòðåìîóõîâ Òèìîô³é 
Àíäð³éîâè÷, 70, ðîá³òí., íå âêàç., 
28.03.1933, ì³îêàðäèò
Ñòðèã³íà Ëåîí³äà íå âêàç., 78, íà 
óòðèì., ðîñ., 03.03.1933, íàáðÿê 
ëåãåí³â
Ñòðþêîâ Âàñèëü íå âêàç., 
íå âêàç., íå âêàç., íå âêàç., 
01.09.1933, çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ñòðþ÷êîâ Ãðèãîð³é 
ªâäîêèìîâè÷, 68, ðîá³òí., ðîñ., 
05.04.1933, ïîðîê ñåðöÿ
Ñòóïàê Àðêàä³é ²âàíîâè÷, 
3 ì., ðîá³òí., óêð., 28.06.1932, 
øëóíêîâî-êèøêîâà ³íôåêö³ÿ 
Ñóáàø³îâà Ìàð³ÿ Àðòåì³âíà, 89, 
ðîá³òí., â³ðì., 14.01.1932, ñòàð³ñòü
Ñóáîò³íà Ãàëèíà íå âêàç., íå 
âêàç., áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 
23.05.1933, àòðîô³ÿ
Ñóâîðîâà ªâäîê³ÿ Ìîéñå¿âíà, 
31, ïåíñ., ðîñ., 11.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â, äåêîìïåíñàö³ÿ 
Ñóðÿäíèé Òîäàñ (Ôåä³ð) 
Þõèìîâè÷, 27, ðîá³òí., ðîñ., 
04.06.1932, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ñóñ³äêà Õàðèòèíà ²âàí³âíà, 67, 
íå âêàç., ðîñ., 29.06.1933, ñòàð³ñòü
Ñóñòîâ Éîñèô Ïåòðîâè÷, íå 
âêàç., íå âêàç., íå âêàç., ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Ñó÷êîâ Ìèêîëà Ñåìåíîâè÷, 6, íå 
âêàç., ðîñ., 17.05.1932, çàïàëåííÿ 
ãîëîâè òà ñïèííîãî ìîçêó
Ñ÷åòèíà Êàòåðèíà ²âàí³âíà, 
7, íå âêàç., ðîñ., ãîñòðèé êàòàð 
êèøîê
Òàéêà÷åâ Â³êòîð Ôåäîðîâè÷, 
3, ðîá³òí., ðîñ., 06.02.1932, îï³ê 
ãëîòêè òà ñòðàâîõîäó
Òàëèìîâ Ìèêîëà Ãðèãîðîâè÷, 
6 ì., íå âêàç., ðîñ., 30.03.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òàìàøêèíà ªâäîê³ÿ Ïàâë³âíà, 
68, íå âêàç., ðîñ., 19.06.1933, 
ñòàðå÷èé íåâðîç
Òàíêîâèé Ôåä³ð ²ãíàòîâè÷, 
38, ðîá³òí., ðîñ., 17.10.1932, 
çàð³çàíèé ïîòÿãîì
Òàïàòàð ªôðåì Ñàì³éëîâè÷, 64, 
ðîá³òí., ðîñ., 25.02.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Òàïàòàð Ñåìåí Ñàì³éëîâè÷, 
72, íà óòðèì., ðîñ., 24.02.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Òàðàêàíîâ íå âêàç. íå âêàç., 
íå âêàç., áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 
08.05.1933, êðèâàâèé ïðîíîñ

Òàðàïîïîâà Í³íà Ëåîíò³¿âíà, 
6 ì., ñëóæá., óêð., 19.09.1932, 
òóáåðêóëüîç
Òàðàñåíêî Êóçüìà 
Òèìîô³éîâè÷, 45, ðîá³òí., óêð., 
29.03.1933, çàïàëåííÿ íèðîê
Òàðàñåíêî Ìàð³ÿ Ïàâë³âíà, 
45, äîìîãîñï., óêð., 23.07.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Òàðàñåíêî Ïàâëî Ñåìåíîâè÷, 
2, ðîá³òí., óêð., 06.08.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Òàðàñåíêî Ïåòðî Îñèôîâè÷, 60, 
ðîá³òí., ðîñ., 26.05.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Òàðàñîâ íå âêàç. íå âêàç., 
4 ì., áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 
17.04.1933, çàõâîðþâàííÿ 
êèøå÷íèêà
Òàðàñîâ íå âêàç. íå âêàç., 60, 
áåçïðèòóëüí., â³ðì., 25.03.1932, 
ñòàð³ñòü
Òàðàñîâà Àííà Òèìîô³¿âíà, 
50, ñëóæá., ðîñ., 11.08.1932, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Òàðàñîâà Êàòåðèíà 
Âîëîäèìèð³âíà, 72, ñëóæá., óêð., 
02.09.1932, ñòàð³ñòü
Òàðàñîâà Êàòåðèíà íå âêàç., 4, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 21.02.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Òàðàñîâà Êàòåðèíà íå âêàç., 
íå âêàç., áåçïðèòóëüí., íå 
âêàç., 22.02.1933, çàïàëåííÿ 
êèøå÷íèêà
Òàðàñîâà-Êàðëîâà Ïð³ñüêà 
Äìèòð³âíà, 71, ñëóæá., ðîñ., 
17.04.1932, ïîðîê ñåðöÿ, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Òàðè÷êî Îëåêñàíäð 
Ñòåïàíîâè÷, 3, ðîá³òí., ðîñ., 
28.09.1932, êðèâàâèé ïðîíîñ
Òàðóáàðîâà Ç³íà¿äà Ìèêîëà¿âíà, 
1, íå âêàç., ðîñ., 13.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òàòàðåíêî Äîðà íå âêàç., 7 ì., 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 01.03.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Òàòàðèíöåâ Îëåêñàíäð 
Ôåäîòîâè÷, 13, íå âêàç., íå âêàç., 
16.09.1933, äèçåíòåð³ÿ
Òàòàðèíöåâ Ôåäîò íå âêàç., 51, 
ðîá³òí., ðîñ., 04.05.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Òàòàðíåâà Âàëåíòèíà 
Ëåîíò³¿âíà, 9, íå âêàç., ðîñ., 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Òàòàðñüêèé Ìèêîëà íå âêàç., 2, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 27.04.1933, 
áåçá³ëêîâ³ íàáðÿêè
Òåä÷åíêî Ëàðèñà ²âàí³âíà, 
3 ì., ðîá³òí., óêð., 23.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
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Òåðåäàâà Îëüãà Ñåðã³¿âíà, 
1, ñëóæá., óêð., 28.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òåðåùåíêî Ìàð³ÿ íå âêàç., 5, 
íå âêàç., íå âêàç., 07.11.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Òåðç³ÿíñ Ìàêàð Àðòåìîâè÷, 63, 
ðîá³òí., â³ðì., 08.03.1933, ðàê øëóíêà
Òèçíÿêà Ìèõàéëî íå âêàç., 2, 
íå âêàç., íå âêàç., 20.12.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Òèìîôººâà Íàä³ÿ íå âêàç., 5, 
áåç ïðèòóëüí., íå âêàç., 03.04.1933, 
ïðîíîñ
Òèìîõèíà Ïåëàãåÿ Ñòåïàí³âíà, 
70, ïåíñ., ðîñ., 21.02.1933, 
âèñíàæåííÿ
Òèìîøîâ Àíäð³é Àðõèïîâè÷, 36, 
ðîá³òí., ðîñ., 09.05.1933, íå âêàç.
Òèíñüêà Óëÿíà Ñåðã³¿âíà, 5, 
ðîá³òí., ðîñ., 01.06.1933, ìåí³íã³ò
Òèðèíºâ Ñåðã³é Âàñèëüîâè÷, 
30, íå âêàç., íå âêàç., çàð³çàíèé 
ïîòÿãîì
Òèðê³í Áîðèñ Ïåòðîâè÷, 11 ì., íå 
âêàç., ðîñ., 18.07.1932, ïðîíîñ
Òèòêî Îëåêñ³é íå âêàç., 12, íå 
âêàç., ðîñ., 09.07.1933, äèçåíòåð³ÿ
Òèõîâñüêèé Ôåä³ð Ôåäîðîâè÷, 
21, ðîá³òí., ðîñ., 11.01.1933, 
ïàðàë³÷ÿ ñåðöÿ
Òèö ªëèçàâåòà Âàñèë³âíà, 76, 
íà óòðèì., ðîñ., 09.01.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Òèùåíêî Êðåñòèí Ïàâëîâè÷, 
62, íå âêàç., ðîñ., 06.07.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Òèùåíêî íå âêàç. íå âêàç., íå 
âêàç., áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 
01.10.1933, ðîçáèâñÿ
Òèùåíêî Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 
íå âêàç., íå âêàç., íå âêàç., 
22.07.1933, ïðîíîñ
Òêà÷ ²ãíàò íå âêàç., 58, ðîá³òí., 
óêð., 17.04.1933, ì³îêàðäèò, 
äåêîìïåíñàö³ÿ
Òêà÷åíêî Ãðèãîð³é Êèðèëîâè÷, 
4, ðîá³òí., ðîñ., 16.02.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Òêà÷åíêî ²ðèíà Ãðèãîð³âíà, 17, 
íå âêàç., íå âêàç., äèçåíòåð³ÿ
Òêà÷åíêî Íàòàë³ÿ Ãðèãîð³âíà, 
22, íå âêàç., ðîñ., 15.07.1933, 
ñåðöåâà ä³ÿëüí³ñòü
Òêà÷åíêî Íàòàë³ÿ Ôåäîð³âíà, 
28, ñëóæá., ðîñ., 13.12.1933, ïðè 
ïîëîãàõ
Òêà÷åíêî Îëüãà íå âêàç., 10, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 13.04.1933, 
ïðîíîñ
Òêà÷åíêî Ïàâë³íà íå âêàç., 
íå âêàç., íå âêàç., íå âêàç., 
18.08.1933, äèçåíòåð³ÿ

Òêà÷åíêî Ïàâëî Òàðàñîâè÷, 
45, ðîá³òí., ðîñ., 15.03.1933, 
òóáåðêóëüîç
Òêà÷åíêî Òåòÿíà Àáðàì³âíà, 
63, íå âêàç., íå âêàç., 27.06.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Òîâñòîï³ÿ Í³íà íå âêàç., 1 ì., 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 17.02.1933, 
çàãàëüíà ñëàáê³ñòü
Òîâ÷èãðå÷êî ²âàí Êîíîíîâè÷, 64, 
ðîá³òí., óêð., 02.03.1933, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Òîãíºâ Äìèòðî íå âêàç., 3, íå 
âêàç., íå âêàç., 09.11.1933, íå 
âêàç.
Òîäáðóºâà Âàëåíòèíà ²âàí³âíà, 
20, ðîá³òí., ðîñ., 03.02.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Òîäîðîâ Âîëîäèìèð 
Ãåîðã³éîâè÷, 42, ðîá³òí., áîëã., 
09.04.1933, òóáåðêóëüîç 
 ëåãåí³â
Òîêàðºâ Àíäð³é Ëüâîâè÷, 22, 
ðîá³òí., ðîñ., 30.05.1933, íåðîçá.
Òîëìà÷îâ Îëåêñàíäð 
Êèðèëîâè÷, 40, ðîá³òí., ðîñ., 
13.05.1933, îñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ 
ä³ÿëüíîñò³
Òîëìà÷îâà Îëüãà íå âêàç., 
íå âêàç., íå âêàç., íå âêàç., 
14.12.1933, áåçá³ëêîâ³ íàáðÿêè
Òîëìà÷îâà Òåòÿíà ²ãíàò³¿âíà, 49, 
íå âêàç., íå âêàç., 28.10.1933, êîë³ò
Òîëóáåíêî Àðôèí Ôîìè÷, 48, 
íå âêàç., ðîñ., 05.07.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Òîìàðîâà Òàìàðà íå âêàç., 1, íå 
âêàç., ðîñ., áåçá³ëêîâ³ íàáðÿêè
Òîìèëîâà Îëüãà íå âêàç., 4, íå 
âêàç., íå âêàç., 12.11.1933, ê³ð, 
ïðîíîñ
Òîíÿ Õàíà Áîðèñ³âíà, 50, ðîá³òí., 
ºâð., 06.08.1932, ïàðàë³çîâàíà
Òîïíîñ Îëåêñàíäð Âàñèëüîâè÷, 
1, íå âêàç., íå âêàç., äèçåíòåð³ÿ
Òîïñîí Âàññà Ãàâðèë³âíà, 
72, íà óòðèì., óêð., 21.03.1932, 
äåêîìïåíñîâàíèé ïîðîê ñåðöÿ
Òîïñîí Ìèõàéëî Õðèñòèÿíîâè÷, 
85, íà óòðèì., í³ì., 03.03.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Òîðîâ Ãåîðã³é Ãðèãîðîâè÷, 
66, ðîá³òí., ðîñ., 05.01.1933, 
çàãîñòðåííÿ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Òðàõòåíáåðã Ëåéáà ²îíîâè÷, 
53, íå âêàç., íå âêàç., 01.07.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Òðåáóøíà Êàòåðèíà Êóçüì³âíà, 
11 ì., ðîá³òí., óêð., 14.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òðåãóá Ìåôîä³é Ôåäîðîâè÷, 
64, íà óòðèì., ðîñ., 25.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â òà êèøå÷íèêà

Òðåãóáîâ ²âàí Ïåòðîâè÷, 55, 
ïåíñ., ðîñ., 20.04.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Òðèáóñ³êà Âàëåíòèíà 
Ìèêîëà¿âíà, 1, ðîá³òí., óêð., 
01.06.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òðèïà÷êà Ìîéñåé ßêèìîâè÷, 
70, íå âêàç., íå âêàç., 04.07.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Òðèôîíîâ Ñåìåí íå âêàç., 1 ì., 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 20.02.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Òðîôèìåíêî Âàñèëü 
Ñòåïàíîâè÷, 56, ðîá³òí., ðîñ., 
14.03.1933, ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Òðîôèìåíêî Íàòàë³ÿ ²âàí³âíà, 
20, ðîá³òí., óêð., 28.04.1932, 
íàðîñòè â ãîðë³
Òðîôèìîâ Ñåðã³é íå âêàç., 8 ì., 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 20.03.1933, 
øëóíêîâî-êèøêîâèé ðîçëàä
Òðîõàì Íàòàë³ÿ Àíäð³ÿí³âíà, 
44, ðîá³òí., íå âêàç., 18.11.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Òðóáàºâ Ïàâëî Ãðèãîðîâè÷, 
55, êóñòàð, ðîñ., 28.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òðóáàºâà Àííà Àíäð³¿âíà, 66, 
äîìîãîñï., ðîñ., 15.03.1933, 
ñòàð³ñòü, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òðþôèí Îëåêñ³é Ðîìàíîâè÷, 
2, ñëóæá., óêð., 05.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òóëóïîâà Îëåíà Ãðèãîð³âíà, 
3 ì., ðîá³òí., óêð., 05.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òóëü÷èíñüêèé Áîðèñ Ìàðêîâè÷, 
1 ì., íå âêàç., ðîñ., 27.08.1933, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Òóìàíñüêà Àâãóñòèíà íå âêàç., 
íå âêàç., íå âêàç., íå âêàç., 
16.01.1933, ³íòîêñèêàö³ÿ
Òóìàíñüêèé Ëåîí³ä íå 
âêàç., 8 ì., áåçïðèòóëüí., íå 
âêàç., 21.01.1933, çàïàëåííÿ 
êèøå÷íèêà
Òóðêî Âàñèëü Ãðèãîðîâè÷, 5, 
áåçðîá³òí., óêð., 20.01.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òóðóáàêîâ Îëåêñ³é Àðòåìîâè÷, 
26, ðîá³òí., ðîñ., 08.01.1932, 
ïîðàíåííÿ ñîñóäó
Òóð÷èí Äìèòðî Ñòåïàíîâè÷, 
47, íå âêàç., ðîñ., 18.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òèêâàºêî Ìàðê Ìèêîëàéîâè÷, 
8, ðîá³òí., áîëã., 05.01.1933, 
çàïàëåííÿ ñåðöåâî¿ àðòåð³¿
Òþêîâà Òàìàðà Òèõîí³âíà, 1, íå 
âêàç., ðîñ., 29.06.1933, íå âêàç.
Òþëþøîâà Àêñèíà Ìèõàéë³âíà, 
31, íå âêàç., íå âêàç., 18.09.1933, 
ñåðöåâà ñëàáê³ñòü
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Òþðåëüêîâà íå âêàç. 
Íèêèôîð³âíà, 60, íå âêàç., ðîñ., 
15.04.1932, ñòàð³ñòü
Óäîâåíêî Îëåêñàíäð 
Âàñèëüîâè÷, 45, ðîá³òí., ðîñ., 
09.02.1933, íå âêàç.
Óäîâ³í Àíäð³é íå âêàç., 70, 
íå âêàç., íå âêàç., 27.03.1932, 
ðîæèñòå çàïàëåííÿ
Óëàíîâ ²íâ³ð Óìåðîâè÷, 3, 
ðîá³òí., òàòàð., 08.04.1933, ïðîíîñ
Óëüÿíîâ Ìàêñèì Ôåäîðîâè÷, 
65, ðîá³òí., óêð., 15.03.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Óìðèõèíà Êàòåðèíà Âàñèë³âíà, 
50, áåçïðèòóëüí., óêð., 04.12.1932, 
åï³ëåïñ³ÿ
Óïàïîâà Îëüãà Âîëîäèìèð³âíà, 
83, íà óòðèì., ºâð., 15.01.1933, 
ñåðöåâà ñëàáê³ñòü
Óñåíêî Îíèñ³ÿ Ìàêñèì³âíà, 
52, ðîá³òí., ðîñ., 24.04.1933, 
ì³îêàðäèò
Óñåíêî Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 74, íà 
óòðèì., ðîñ., 07.10.1932, ïîðîê ñåðöÿ
Óñèê Ïåòðî Ê³íäðàòîâè÷, 
46, ðîá³òí., ðîñ., 08.06.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Óñîâ ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 35, 
ðîá³òí., ðîñ., 19.04.1933, 
âèñèïíèé òèô
Óñòèíîâ Îëåêñàíäð Äìèòðîâè÷, 
50, êóñòàð, ðîñ., 07.02.1933, 
îòðóºííÿ àëêîãîëåì
Óñòèíîâ Âîëîäèìèð Ïàâëîâè÷, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 21.04.1933, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Óòåðåíêî Íàä³ÿ Ñåðã³¿âíà, 14, 
íå âêàç., íå âêàç., 29.07.1933, 
âòîïëåííÿ
Óòê³íà Àíàñòàñ³ÿ ²âàí³âíà, 69, íà 
óòðèì., ðîñ., 18.11.1932, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ íà ï³äñòàâ³ ñòàðîñò³
Óòóêèí Àôàíàñ³é Ôðîëîâè÷, 40, 
ðîá³òí., ðîñ., 27.04.1933, êàòàð 
êèøîê
Óõî Àíòîí ªðîô³éîâè÷, 64, íà 
óòðèì., ðîñ., 08.06.1933, ñëàáê³ñòü 
ñåðöÿ
Ôàäººâ Àíòîí Ìèêîëàéîâè÷, 65, 
ðîá³òí., ðîñ., 01.03.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ôàé Åëà ßê³âíà, 47, ðîá³òí., í³ì., 
27.03.1933, ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ôàéí Áåëëà Âåí³àì³í³âíà, 
83, ñëóæá., ºâð., 12.07.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Ôàéíøïåéí Õà¿ì Áèëåºíîâè÷, 
83, íà óòðèì., ºâð., 21.02.1933, 
ì³îêàðäèò
Ôàéòåëüñüêèé Ðóâ³ì 
Ðàôà¿ëîâè÷, 57, áåçðîá³òí., ºâð., 
28.05.1933, âèñèïíèé òèô

Ôàëüê Ë³ÿ Ñàê³âíà, 65, íå âêàç., 
ºâð., 08.02.1932, ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ôàðóíäà Ñàìó¿ë Àðîíîâè÷, 
55, ðîá³òí., êàðà¿ì, 26.02.1933, 
åíôåçåì³ÿ ëåãåí³â
Ôåäîðåíêî Íþðà íå âêàç., 4, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 21.04.1933, 
ïðîíîñ
Ôåäîðîâà íå âêàç. íå âêàç., 
íå âêàç., áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 
23.03.1933, ïðîíîñ
Ôåéí Ëåîí³ä Âîëîäèìèðîâè÷, 
2, ðîá³òí., í³ì., 12.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ôåêëèñà Âàëåíòèíà Ãðèãîð³âíà, 
1, ñëóæá., óêð., 21.07.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Ôåëèïåíêî Âîëîäèìèð íå 
âêàç., 2, áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 
14.05.1933, êàòàð êèøîê
Ôåíüêî Óñòèí³ÿ Ìåôîä³¿âíà, 
30, äîìîãîñï., óêð., 25.11.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ôèëàòîâà Íàä³ÿ íå âêàç., 2, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 01.04.1933, 
çàõâîðþâàííÿ êèøå÷íèêà
Ôèëèïåíêî Íàä³ÿ íå âêàç., 2, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 01.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â, êàòàð 
êèøå÷íèêà
Ôèëèïåíêî Íþñÿ íå âêàç., 4, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 12.03.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Ôèðêîâè÷ Àáðàì Ñåìåíîâè÷, 
62, ðîá³òí., êàðà¿ì, 08.01.1933, 
êèøêîâå çàõâîðþâàííÿ
Ôèðñîâ Â³êòîð ²âàíîâè÷, 
3, ðîá³òí., ðîñ., 15.04.1933, 
øëóíêîâî-êèøêîâå çàõâîðþâàííÿ
Ôëåéøåð Ìàò³ëüäà Ôåäîð³âíà, 
84, ñëóæá., í³ì., 09.07.1932, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ôîãàëüîâà ªëèçàâåòà 
Àâãóñò³âíà, 83, ñëóæá., í³ì., 
10.08.1932, îñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ 
ä³ÿëüíîñò³
Ôîãå¿â Äàâèä Âóëüôîâè÷, íå 
âêàç., íå âêàç., íå âêàç., ñòàð³ñòü
Ôîêà Ìèêîëà Õàðëàìïîâè÷, 39, 
ðîá³òí., ãðåê, 20.12.1932, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Ôîìèí Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 4 ì., 
ðîá³òí., ðîñ., 05.04.1933, íå âêàç.
Ôîìèí Ôåîäîò Ìàòâ³éîâè÷, 7, 
íå âêàç., ðîñ., 15.07.1933, ïðîíîñ
Ôîìèí Þð³é Ôåäîðîâè÷, 3, íå 
âêàç., ðîñ., 27.08.1933, äèçåíòåð³ÿ
Ôîìèíà ²ðèíà Äìèòð³âíà, 79, íà 
óòðèì., ðîñ., 03.03.1933, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Ôîì÷åíêî Õ³âðÿ Éîñèï³âíà, 
60, íà óòðèì., ðîñ., 16.02.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì

Ôðîëîâ Ñåìåí Ãåðàñèìîâè÷, 
28, ðîá³òí., ðîñ., íå âêàç., ãîëîä
Ôðîëîâ Ôåä³ð ²âàíîâè÷, 
42, ñëóæá., óêð., 09.11.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ôó÷àäæè ªëèçàâåòà Ìàòâ³¿âíà, 
1, ðîá³òí., áîëã., 10.03.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Õàâàñ Âîëîäèìèð íå âêàç., 7, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 08.04.1933, 
ïðîíîñ
Õàäóíîâ íå âêàç. íå âêàç., íå 
âêàç., áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 
23.03.1933, çàõâîðþâàííÿ øëóíêà
Õàçàí ßê³â Àáðàìîâè÷, 75, 
ðîá³òí., ºâð., 14.09.1932, êîë³ò
Õàéòìàí Ðåââåêà Íàøô³âíà, 
2, íà óòðèì., ºâð., 09.02.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Õàé÷åíêî Äàð’ÿ Àôàíàñ³¿âíà, 
84, íå âêàç., íå âêàç., 03.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Õàíèêîâ Àíàòîë³é Àíäð³éîâè÷, 
20, ñëóæá., ðîñ., 04.03.1933, 
òóáåðêóëüîç
Õàðåíêî Í³íà Âàñèë³âíà, 
11 ì., íå âêàç., ðîñ., 25.06.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Õàðèòîíîâà Óñòèí³ÿ 
Îíèñèì³âíà, 56, íå âêàç., íå 
âêàç., 19.08.1933, äèçåíòåð³ÿ
Õàðÿíèöà Ãðèãîð³é Ãðèãîðîâè÷, 
52, íå âêàç., íå âêàç., 02.07.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Õàòèíñüêà Ðàõ³ëü Õà¿ì³âíà, 72, 
íà óòðèì., ºâð., 27.06.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ, êðîâîâèëèâ
Õàòíþê Â'ÿ÷åñëàâ 
Ìèêîëàéîâè÷, 7, íå âêàç., óêð., 
16.05.1932, çàïàëåííÿ ì³çê³â
Õàòóíöåâà Ãàëèíà Âàñèë³âíà, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 06.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â ï³ñëÿ êîðó
Õèçåâà Õåâðîí³ÿ ²ëàð³îí³âíà, 
75, äîìîãîñï., ðîñ., 15.04.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Õ³ëüêî ²âàí íå âêàç., íå âêàç., 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 27.04.1933, 
ïðîíîñ
Õ³ëüêî Ìèêîëà íå âêàç., 10, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 02.05.1933, 
ïðîíîñ
Õìåëåâñüêà Îëåíà Âàñèë³âíà, 
62, ïåíñ., ðîñ., 02.12.1932, 
ñàìîãóáñòâî
Õìåëüíèöüêèé Ìîéñåé 
Íóñèìîâè÷, 74, ñëóæá., ºâð., 
08.03.1933, âèñèïíèé òèô
Õîáòà Ãàëèíà Ïåòð³âíà, 3 ì., 
ñëóæá., óêð., 04.08.1932, ìåí³íã³ò
Õîäèêîâ Äìèòðî íå âêàç., 1, 
íå âêàç., íå âêàç., çàïàëåííÿ 
êèøå÷íèêà
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Õîäîðîâà Àííà íå âêàç., 1, íå 
âêàç., íå âêàç., 12.11.1933, ïðîíîñ
Õîäèðåâà Íàä³ÿ Âàñèë³âíà, 
90, äîìîãîñï., ðîñ., 11.12.1932, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Õîçàðòÿí Ìèõàéëî íå âêàç., 
6, íå âêàç., íå âêàç., çàïàëåííÿ 
êèøå÷íèêà
Õîëèíîâ Ãðèãîð³é Äìèòðîâè÷, 
58, íà óòðèì., ðîñ., 19.02.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Õîðàñêîâ Âàñèëü ²âàíîâè÷, 76, 
íå âêàç., íå âêàç., 28.08.1933, 
ñòàð³ñòü
Õîðäîí Ðîçà Éîñèï³âíà, 
2 ì., ðîá³òí., í³ì., 24.10.1932, 
øëóíêîâî-êèøêîâå çàõâîðþâàííÿ
Õîõóëÿ Ãðèãîð³é ²ëë³÷, 46, ñëóæá., 
óêð., 08.08.1932, òóáåðêóëüîç
Õðåïòîâà Ìàð'ÿ Äìèòð³âíà, 33, 
íà óòðèì., íå âêàç., 24.11.1933, 
ïîëèï ìàòêè
Õðîëîâ Ëåîí³ä íå âêàç., 3, íå 
âêàç., íå âêàç., äèçåíòåð³ÿ
Õðîí Àôàíàñ³é Ëîãâèíîâè÷, 
42, ðîá³òí., ðîñ., 03.11.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Öàðèêîâà Àííà Àôàíàñ³¿âíà, 
17, ðîá³òí., ðîñ., 02.06.1933, 
ñàìîïîâ³øåííÿ
Öàðèöèíà Ñòåïàíèäà 
Îìåëÿí³âíà, 50, ðîá³òí., ðîñ., 
09.03.1933, ïðîÿâè ñåðöåâî¿ 
ñëàáêîñò³
Öåéãåð Òóáà Ðóâ³ì³âíà, 90, 
ðîá³òí., ºâð., 17.04.1932, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Öåéñ Í³íà ²âàí³âíà, 5, íå âêàç., íå 
âêàç., çàïàëåííÿ íèðîê
Öåï³êèí Âîëîäèìèð íå âêàç., 
12, áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 
17.03.1933, çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Öèáåçîâ Îëåêñàíäð 
Ìèêîëàéîâè÷, 2, íå âêàç., ðîñ., 
31.05.1932, êîêëþø
Öèáóëåâñüêà Ìàð³ÿ Àáðàì³âíà, 
82, íà óòðèì., ºâð., 27.02.1932, ðàê 
ìîëî÷íî¿ çàëîçè
Öèãàíêîâà Ïàðàñêîâ³ÿ ªãîð³âíà, 
75, ðîá³òí., ðîñ., 09.01.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Öèêàëîâ Â³êòîð íå âêàç., 3, 
íå âêàç., íå âêàç., 27.09.1932, 
òóáåðêóëüîç
Öèìáàë Ìåëàí³ÿ ªâäîêèì³âíà, 
65, æåáðàêóâàëà, óêð., 06.04.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Öèììåðìàí Ìîéñåé Øëåìîâè÷, 
9, ðîá³òí., ºâð., 23.12.1932, íàáðÿê 
óñüîãî ò³ëà
Öèðèõ Õàÿ Ìîðäóõ³âíà, 66, 
ïåíñ., ºâð., 28.02.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ

Öèöþðà Ïàâëî Ôåäîðîâè÷, 73, 
áåçïðèòóëüí., óêð., 16.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Öèâöèâàäçå Âàõòàíã 
Îëåêñàíäðîâè÷, 1, ñëóæá., ãðóç., 
25.07.1932, äèçåíòåð³ÿ
Öóêåðìàí ²ñààê Ñîëîìîíîâè÷, 
75, íå âêàç., íå âêàç., 03.12.1933, 
åìô³çåìà ëåãåíü
Öèãàíêîâà Ìàð³ÿ Ãðèãîð³âíà, 67, 
íå âêàç., ðîñ., 07.07.1933, íå âêàç.
Öèðêèíà Õàÿ ßíêåë³âíà, 
53, íå âêàç., ºâð., 01.12.1933, 
òóáåðêóëüîç
Öèñ Õðèñòèíà Ñèäîð³âíà, 90, íà 
óòðèì., ðîñ., 24.11.1932, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
×àâê³í Äàâèä Ìàòâ³éîâè÷, 76, íå 
âêàç., ðîñ., 20.03.1933, ñòàð³ñòü
×åáîòàðüîâ Äìèòðî íå âêàç., 
19, íå âêàç., íå âêàç., 15.08.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
×åïåëºâ Ìèêîëà Ïàâëîâè÷, 
22, ó÷åíü, ðîñ., 28.03.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
×åïåëåíêî íå âêàç. íå âêàç., 8, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 03.03.1933, 
øëóíêîâå çàõâîðþâàííÿ
×åïåëåíêî íå âêàç. íå âêàç., 
íå âêàç., áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 
25.02.1933, ãîñòðå çàïàëåííÿ 
êèøå÷íèêà
×åðâîíèé Ïåòðî íå âêàç., 1 ì., 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 13.04.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
×åðêàñîâ Ìèêîëà Äåì’ÿíîâè÷, 
55, íå âêàç., ðîñ., 07.06.1933, íå 
âêàç.
×åðêàñîâà Ç³íà¿äà ²âàí³âíà, íå 
âêàç., íå âêàç., íå âêàç., íå âêàç.
×åðêàøåíêî Êàòåðèíà íå âêàç., 
40, íå âêàç., íå âêàç., 25.12.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
×îðíà Êàòåðèíà íå âêàç., 50, íå 
âêàç., óêð., 13.09.1932, äèçåíòåð³ÿ
×åðí³êîâ Âîëîäèìèð Ïàâëîâè÷, 
75, íà óòðèì., óêð., 09.10.1932, 
ïîðîê ñåðöÿ
×åðí³êîâ ²ãîð íå âêàç., 6 äí., 
íå âêàç., íå âêàç., 09.10.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
×åðí³êîâà ªâäîê³ÿ íå âêàç., 6 
äí., íå âêàç., íå âêàç., 08.10.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
×åðí³êîâà ªâäîê³ÿ íå âêàç., 
íå âêàç., íå âêàç., íå âêàç., 
08.10.1933, âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
×åðí³êîâà Íàòàë³ÿ 
Âîëîäèìèð³âíà, 43, íå âêàç., íå 
âêàç., 01.07.1933, íåðîçá.
×åðíèöüêèé Âîëîäèìèð íå 
âêàç., íå âêàç., íå âêàç., íå âêàç., 
16.09.1932, âðîäæåíà ñëàáê³ñòü

×åðíèøîâà Àííà Ñåðã³¿âíà, 
82, ðîá³òí., ðîñ., 02.06.1932, 
óùåìëåíà ãðèæà
×åðíîâ Êóçüìà Êëèìîâè÷, 
33, ðîá³òí., ðîñ., 02.03.1933, 
îáìîðîæåííÿ (çàìåðç ó ñòåïó)
×åðíîâñüêà Âàðâàðà 
Ôåäîð³âíà, 73, íå âêàç., íå âêàç., 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
×åðíîìàð÷åíêî Ìèêîëà 
Îëåêñàíäðîâè÷, 2, ðîá³òí., ðîñ., 
26.11.1932, çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
×åðíîìîðäèê Ìèõàéëî 
Ìîéñåéîâè÷, 65, íå âêàç., íå 
âêàç., 20.09.1933, ñàìîïîâ³øåííÿ
×åðíîìîð÷åíêî Îëåêñàíäð 
Âàñèëüîâè÷, 56, ðîá³òí., ðîñ., 
01.12.1932, ïîðîê ñåðöÿ
×åðíîìîð÷åíêî Îëåêñàíäðà 
Àíò³îõ³âíà, 85, íà óòðèì., ðîñ., 
06.03.1933, âèñíàæåííÿ
×åðíîìîð÷åíêî Êîñòü 
Ïàíàñîâè÷, 44, ñëóæá., óêð., 
12.07.1932, çàáèòèé çà îñîáèñò³ 
ðàõóíêè
×åðíÿâñüêèé Äìèòðî 
Ôåäîðîâè÷, 70, íå âêàç., ðîñ., 
23.04.1933, ïîðîê ñåðöÿ
×åðíÿâñüêèé Ñàìó¿ë 
Ñîëîìîíîâè÷, 72, ïåíñ., ºâð., 
31.12.1933, ïîðîê ñåðöÿ
×åðíÿâñüêèé Îëåêñàíäð 
²âàíîâè÷, 3, ðîá³òí., óêð., 
15.04.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
×åðíÿºâ Ñàâåë³é ªôèìîâè÷, 68, 
ðîá³òí., óêð., 27.11.1932, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
×åðíÿõèâñüêèé Ìèêîëà 
Ñåðã³éîâè÷, 22, ñòóäåíò, óêð., 
12.05.1933, âèñèïíèé òèô
×åðïåöüêà Îëåêñàíäðà 
²âàí³âíà, 87, ñëóæá., óêð., 
13.01.1933, ñåðöåâà ñëàáê³ñòü
×åòâåðòàê Ìèêîëà íå âêàç., 11, 
íå âêàç., íå âêàç., äèçåíòåð³ÿ
×åòâåðòàêîâà Â³ðà íå âêàç., 1, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 05.06.1933, 
áåçá³ëêîâ³ íàáðÿêè
×åõìàíîâ íå âêàç. íå âêàç., 11, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 10.03.1933, 
øëóíêîâå çàõâîðþâàííÿ
×å÷åíºâà Æàííà ßê³âíà, 
2, ðîá³òí., ðîñ., 01.03.1933, 
çàïàëåííÿ øëóíêà
×å÷óë³íà Ëþáîâ Ìèêîëà¿âíà, 69, 
ðîá³òí., ðîñ., 08.05.1933, ñåðöåâà 
ñëàáê³ñòü
×èâàäåíêî Ïàðàñêåâà 
ªôèì³âíà, 68, íå âêàç., íå âêàç., 
27.04.1933, ñòàð³ñòü
×èæèê Ïåòðî Ïåòðîâè÷, 46, 
íå âêàç., íå âêàç., 26.06.1933, 
áåçá³ëêîâ³ íàáðÿêè
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×èæîâ Âàñèëü Ôîìè÷, 58, íà 
óòðèì., ðîñ., 25.04.1932, ñàðêîìà 
ïå÷³íêè
×èæîâà Äàð’ÿ Ôåäîð³âíà, 58, 
íàéì. ðîá³òí., ðîñ., 11.04.1933, ðàê
×èêàí Ñåìåí Ñåìåíîâè÷, 
4, ðîá³òí., óêð., 21.03.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
×èêèð³í Ïåòðî íå âêàç., 45, 
áåçð³äí., íå âêàç., 02.04.1933, 
âèñèïíèé òèô
×èë³ãèð Àãóþò ²âàíîâè÷, 70, 
ðîá³òí., ãðåê, 21.03.1933, ñòàð³ñòü
×èíåëåíêî Òåòÿíà íå âêàç., 1, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 27.02.1933, 
çàãàëüíà ñëàáê³ñòü
×èïóðíèé Ïàâëî Ïàâëîâè÷, 
5, ðîá³òí., ðîñ., 08.12.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â, ìàëÿð³ÿ
×èòîâ ²âàí Ìèêîëîâè÷, 18, 
ñëóæá., ðîñ., 24.03.1932, ãðèï
×èõàíîâ Ê³ïð³ÿí Õàðèòîíîâè÷, 
31, ïåíñ., ðîñ., 04.03.1933, 
òóáåðêóëüîç
×êàëü Ê³íäðàò Ìèõàéëîâè÷, 
55, ðîá³òí., ðîñ., 24.05.1933, 
ì³îêàðäèò
×óáàð ²ðà¿äà Ìèõàéë³âíà, 2, 
ñëóæá., ðîñ., 06.08.1932, êðèâàâèé 
ïðîíîñ, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
×óéêîâ Ïðîõîð íå âêàç., 78, íå 
âêàç., íå âêàç., 30.10.1933, ñòàð³ñòü
×óëêîâ Ôåä³ð íå âêàç., 7 ì., íå 
âêàç., íå âêàç., 27.11.1933, ê³ð, 
â³òðÿíêà
×óìà÷åíêî ²ðèíà Òèìîô³¿âíà, 
94, íå âêàç., íå âêàç., 27.06.1933, 
ñòàð³ñòü
×óðàêîâ Ôåäîò Ãðèãîðîâè÷, 
79, ðîá³òí., ðîñ., 17.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
×óðºâ ßêèì Òàðàñîâè÷, 60, 
ðîá³òí., ðîñ., 15.03.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
×ó÷êà ²âàí Íåñòîðîâè÷, íå âêàç., 
íå âêàç., íå âêàç., 28.08.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
×ó÷óðà Ëþäìèëà íå âêàç., 2, íå 
âêàç., íå âêàç., âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
×èíÿêîâà Àíàñòàñ³ÿ Äàâèä³âíà, 
40, ðîá³òí., ðîñ., 02.04.1932, 
íåðîçá.
Øàâðèíà Ìàð³ÿ Àíòèï³âíà, 58, 
ðîá³òí., ðîñ., 06.06.1932, ðàê ìàòêè
Øàêàëºâ Æîðæ íå âêàç., 1, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 15.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â ³ êèøêîâèêà
Øàêàëîâ Áîðèñ íå âêàç., 2, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 08.04.1933, 
ãí³éíèé ñòîìàòèò
Øàëèê ²âàí íå âêàç., íå âêàç., 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 13.04.1933, 
ïðîíîñ

Øàïêîâàëîâà ªâäîê³ÿ 
ªôèì³âíà, 75, íà óòðèì., ðîñ., 
22.10.1932, êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Øàïîâàëîâà Þë³ÿ Ìàòâ³¿âíà, 44, 
íå âêàç., ðîñ., 07.12.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Øàïîøíèêîâ Âàñèëü 
Ñòåïàíîâè÷, 1, ðîá³òí., ðîñ., 
01.07.1932, øëóíêîâî-êèøêîâå 
çàõâîðþâàííÿ
Øàïîøíèêîâ Ñòåïàí Ïåòðîâè÷, 
42, ðîá³òí., ðîñ., 30.12.1932, 
òóáåðêóëüîç
Øàïîøíèêîâà Âàëåíòèíà 
Ãåîðã³¿âíà, 4, ðîá³òí., ðîñ., 
25.02.1933, ÷åðåâíèé òèô
Øàðëàé ²âàí ²âàíîâè÷, 7 ì., 
ðîá³òí., ðîñ., 16.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øàòóíîâà Ç³íà¿äà íå âêàç., 
10, íå âêàç., íå âêàç., ãîñòðèé 
êàøåëü
Øàøóðèíà Ðà¿ñà Êóçüì³âíà, 17, 
ðîá³òí., óêð., 31.01.1933, ÷åðåïíî-
ìîçêîâà òðàâìà (âáèòà)
Øâàéã Ìàð³ÿ Áîíèôàò³¿âíà, 63, 
³íâàë³ä, ðîñ., 12.09.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Øâåöü ²ííà íå âêàç., 11, íå âêàç., 
íå âêàç., çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øåâåëºâ Îëåêñ³é íå âêàç., 2, 
íå âêàç., íå âêàç., ãîñòðå êèøêîâå 
çàõâîðþâàííÿ
Øåâåëºâà Ìàð³ÿ Ñåìåí³âíà, 
íå âêàç., êîëãîñïí., íå âêàç., 
äèçåíòåð³ÿ
Øåâåëü Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 20.08.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Øåâåðÿºâ Ìèêîëà Ìèõàéëîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 02.08.1932, 
ïðîíîñ, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øåâåðÿºâà Ïàðàñêîâ³ÿ 
Ô³ëàíò³¿âíà, 80, äîìîãîñï., ðîñ., 
02.04.1933, ñòàðå÷èé ìàðàçì
Øåâêîëëÿ Ìèõàéëî íå âêàç., 9, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 12.04.1933, 
ïðîíîñ
Øåâöîâà Ïîë³íà íå âêàç., 1, 
íå âêàç., íå âêàç., 18.08.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Øåâ÷åíêî Àíàñòàñ³ÿ Ôåäîò³âíà, 
22, íà óòðèì., ðîñ., 29.02.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Øåâ÷åíêî Àíàòîë³é Ôåäîðîâè÷, 
7 ì., ðîá³òí., óêð., 31.01.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Øåâ÷åíêî Âàëåíòèíà 
Ãðèãîð³âíà, 5 ì., ðîá³òí., ðîñ., 
16.02.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øåâ÷åíêî Âàñèëü Ïèëèïîâè÷, 
17, ðîá³òí., ðîñ., 20.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Øåâ÷åíêî Â³ðà Êîñòÿíòèí³âíà, 
23, íå âêàç., íå âêàç., íå âêàç., 
òóáåðêóëüîç
Øåâ÷åíêî Ëþáîâ Ïåòð³âíà, 
55, äîìîãîñï., ðîñ., 13.04.1933, 
îñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Øåâ÷åíêî Ìàð³ÿ Ìàêñèì³âíà, 
95, íà óòðèì., ðîñ., 26.02.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Øåâ÷åíêî Ìàðêî Ëåîíò³éîâè÷, 
95, ðîá³òí., ðîñ., 06.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Øåâ÷åíêî Ñåðã³é íå âêàç., 11 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., 05.10.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Øåâ÷åíêî Òàìàðà ßê³âíà, 2, íå 
âêàç., ðîñ., 17.06.1933, ãîñòðèé 
êàòàð êèøîê
Øåéõçàäå ²çìà¿ë íå âêàç., 
71, ðîá³òí., òàòàð., 14.07.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Øåëóäüêî Ñòåïàí 
Âîëîäèìèðîâè÷, 7 ì., íå âêàç., 
ðîñ., 04.07.1933, ìåí³íã³ò
Øåïåòêîâñüêèé ²âàí Ïåòðîâè÷, 
50, ðîá³òí., ðîñ., 16.05.1933, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Øåðåìåò³â Îëåêñ³é Ñåðã³éîâè÷, 
65, ðîá³òí., ðîñ., 23.05.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Øåðåìåòüºâ ²âàí Ñòåïàíîâè÷, 
36, ðîá³òí., ðîñ., 14.03.1933, 
ñàìîïîâ³øåííÿ
Øåðøíüîâ Â³êòîð íå âêàç., 3, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 28.03.1933, 
øëóíêîâå çàõâîðþâàííÿ
Øåôåëüä ªâãåí³ÿ íå âêàç., 10, 
íå âêàç., íå âêàç., 09.08.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Øåõíåòºâà Àíàòîí Âàñèëüîâè÷, 
1, íå âêàç., íå âêàç., 02.07.1933, 
ãîñòðå íåäîêð³â'ÿ
Øèëèí Ìèêîëà ßêîâè÷, 74, 
íå âêàç., íå âêàç., 01.12.1933, 
íåðîçá.
Øèëêèí Àíòîí ²âàíîâè÷, 
86, ðîá³òí., ðîñ., 05.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Øèíêàðåíêî ²âàí íå âêàç., 9, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 06.11.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Øèð³íãåð Õðèñòèÿí ßêîâè÷, 
80, íà óòðèì., í³ì., 04.03.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Øèÿí Îëåêñàíäðà Ïåòð³âíà, 
90, íà óòðèì., óêð., 15.02.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Øèÿíîâà Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, 
34, äîìîãîñï., óêð., 25.12.1932, 
íåïðîõ³äí³ñòü êèøå÷íèêà
Øèëê³í ²âàí ²âàíîâè÷, 75, 
ðîá³òí., ðîñ., 04.07.1932, ãîñòðå 
çàïàëåííÿ òîâñòî¿ êèøêè
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Øêóðêî Ïàíòåë³é Ìèêîëàéîâè÷, 
19, ðîá³òí., ðîñ., 10.03.1933, 
òóáåðêóëüîç
Øëàêìàí Åëÿ Ì., 70, ïåíñ., ºâð., 
23.01.1933, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Øëÿõîâ ²âàí íå âêàç., 11, 
íå âêàç., íå âêàç., 12.08.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Øìàíºâ Âîëîäèìèð 
Éîñèôîâè÷, 2, íå âêàç., íå âêàç., 
09.10.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øìàðãóí Àíòîí Àíòîíîâè÷, 7 ì., 
íå âêàç., ðîñ., 17.07.1933, ãîñòðèé 
êîë³ò
Øì³äøòåéí Ñàìó¿ë 
Âåí³àì³íîâè÷, 19, ³íâàë³ä, ºâð., 
26.03.1933, îñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ 
ä³ÿëüíîñò³
Øîêàðºâ Ïàâëî ªâäîêèìîâè÷, 
63, ðîá³òí., ðîñ., 04.05.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Øîêîãðàä Â³êòîð íå âêàç., 3 ì., 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 27.02.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Øîïîâ Ãåîðã³é Ïåòðîâè÷, 81, íà 
óòðèì., óêð., 16.11.1932, ñòàð³ñòü
Øïåõò Ñîô³ÿ Ñåâàñòÿí³âíà, 65, 
íà óòðèì., ðîñ., 15.02.1933, ðàê 
ñòðàâîõîäó
Øòåâíºâà Êñåí³ÿ Ãðèãîð³âíà, 56, 
ïåíñ., ðîñ., 22.05.1932, çàâîðîò 
êèøîê
Øòåéí Â³ðà Àáðàì³âíà, 60, 
íå âêàç., íå âêàç., 03.10.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øòåéíáåðã Îëåêñ³é íå âêàç., 1, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 26.02.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Øòðîøåðºâ ßê³â 
Â³ëüãåëüìîâè÷, 25, êîëãîñïí., 
í³ì., 18.08.1932, òóáåðêóëüîç
Øóáåðò Ìèêîëà íå âêàç., 1 ì., 
íå âêàç., íå âêàç., íå âêàç.
Øóá³í Ìèêîëà Îìåëÿíîâè÷, 
5, íå âêàç., óêð., 29.12.1931, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øóá³íà Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, 
3, ðîá³òí., ðîñ., 12.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â (ê³ð)
Øóë³êà Àôàíàñ³é íå âêàç., 10, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 07.05.1933, 
ïðîíîñ
Øóë³êà ²âàí Òèõîíîâè÷, 36, íå 
âêàç., íå âêàç., áåçá³ëêîâ³ íàáðÿêè
Øóëüãà Ñòåïàí íå âêàç., 4, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 03.04.1933, 
ãí³éíå çàïàëåííÿ ÿñåí
Øóëüãèíà Äàð’ÿ ßê³âíà, 55, 
ðîá³òí., ðîñ., 31.01.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Øóëüêèíà Ñåðàôèìà íå âêàç., 
10, íå âêàç., íå âêàç., 09.10.1933, 
÷åðåâíèé òèô

Øóìàêîâà Ïåëàãåÿ Ñòåôàí³âíà, 
67, íà óòðèì., ðîñ., 20.11.1932, 
ïîðîê ñåðöÿ
Øóìàêîâà Â³ðà íå âêàç., 7, 
íå âêàç., íå âêàç., 15.08.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Øóìàêîâà Ë³ä³ÿ Ñåìåí³âíà, 51, 
ïåíñ., ðîñ., 10.04.1933, ì³îêàðäèò 
(äåêîìïåíñàö³ÿ)
Øóìêà Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 5 ì., íå 
âêàç., óêð., 19.08.1933, äèçåíòåð³ÿ
Øóìêîâ Âîëîäèìèð 
Ìèõàéëîâè÷, 1, ñëóæá., ðîñ., 
03.07.1932, çàïàëåííÿ øëóíêîâî-
êèøå÷íîãî òðàêòó 
Øóìíîâà Íàä³ÿ íå âêàç., 8, 
íå âêàç., íå âêàç., 05.08.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Øóìîâà Òåòÿíà Àíòîí³âíà, 52, 
íå âêàç., íå âêàç., 21.09.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Øóòåíêî Àíàòîë³é Ñåìåíîâè÷, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 03.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ùåáëèê³í Ïàâëî ßêîâè÷, 4, íå 
âêàç., ðîñ., 07.07.1933, ïðîíîñ
Ùåêèí Ïèëèï Îëåêñ³éîâè÷, 
60, ïåíñ., ðîñ., 20.02.1933, 
îñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ùåëê³íà Â³ðà íå âêàç., 10, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 02.05.1933, 
ïðîíîñ
Ùåïåëºâà Âàðâàðà íå âêàç., 10, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 02.05.1933, 
ïðîíîñ
Ùåïîâà ªëèçàâåòà Ãðèãîð³âíà, 
31, ðîá³òí., àëá., 12.04.1932, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ùåðáà÷åíêî Ãàëèíà íå âêàç., 6, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 08.04.1933, 
ïðîíîñ
Ùåðáèíà Âîëîäèìèð íå âêàç., 
íå âêàç., íå âêàç., íå âêàç., 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ùèòêî Ãðèãîð³é 
Ïàíòåë³éîâè÷, 56, íå âêàç., 
ðîñ., 07.07.1933, îñëàáëåííÿ 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ùóëüê³íà Ñåðàôèìà Ãë³á³âíà, 
10, íå âêàç., ºâð., 02.11.1933, 
÷åðåâíèé òèô
Åéäåëüøòåéí Â³ðà ²ëë³âíà, 
45, äîìîãîñï., ºâð., 27.03.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Åéäëèí Àëòåð Ëåéáîâè÷, 76, íå 
âêàç., ºâð., 13.07.1933, ãîñòðèé 
êîë³ò
ªëüêèí Àáðàì ªôðåìîâè÷, 61, 
ðîá³òí., ºâð., 21.04.1933, ï³ä ÷àñ 
îïåðàö³¿
Åìàíó¿ë Øëåìà Ñàìñîíîâè÷, 
77, íà óòðèì., ºâð., 07.03.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì

Åïøòåéí Áåòÿ Áîðèñ³âíà, 35, 
ðîá³òí., ºâð., 12.03.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Åïøòåéí Â³êòîð Ìîéñåéîâè÷, 5, 
ðîá³òí., ºâð., 20.11.1932, õâîðîáà 
òîâñòî¿ êèøêè
Åïøòåéí Åëòà Äàâèä³âíà, 70, íå 
âêàç., ðîñ., 13.12.1933, íå âêàç.
Åïøòåéí Ìîéñåé íå âêàç., 63, 
ðîá³òí., ºâð., 28.01.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ, áðîíõ³àëüíà àñòìà
Þäàºâ ªãîð Ïèëèïîâè÷, 62, 
ðîá³òí., ðîñ., 05.04.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Þæíèé-Ðåéöèí Îëåêñàíäð 
Áîðèñîâè÷, 26, ðîá³òí., ºâð., 
29.05.1933, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Þð'ºâ Ëåîí³ä ²âàíîâè÷, 1, 
ðîá³òí., ðîñ., 18.07.1932, êðèâàâèé 
ïðîíîñ
Þð÷åíêî Â³ðà Ãðèãîð³âíà, 77, 
äîìîãîñï., óêð., 25.02.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Þð÷åíêî Ãðèãîð³é Êèðèëîâè÷, 
65, ðîá³òí., ðîñ., 21.03.1933, 
âèñèïíèé òèô
Þð÷åíêî ²âàí ªëèñåéîâè÷, 47, 
íå âêàç., íå âêàç., 29.10.1933, 
ñëàáê³ñòü ñåðöÿ ³ ëåãåí³â
Þð÷åíêî Ñòåïàí íå âêàç., 1 ì., 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 26.05.1933, 
íåðîçá.
Þøêî Âàñèëü Ìèõàéëîâè÷, 
57, ðîá³òí., ðîñ., 01.06.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
ßêîâåíêî Ìàð³ÿ Ìèõàéë³âíà, 55, 
³íâàë³ä, ðîñ., 18.04.1932, êðóïîçíå 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
ßêîâåíêî Îëåêñàíäð 
Àíäð³éîâè÷, 1, ñëóæá., óêð., 
15.07.1932, ãîñòðèé êðèâàâèé 
åíòåðîêîë³ò
ßêîâåíêî Ôèëèìîí 
Îëåêñ³éîâè÷, 62, äîìîãîñï., ðîñ., 
08.04.1932, áðîíõ³àëüíà àñòìà
ßêóëüìàí Àí³ôà íå âêàç., 4, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 14.05.1933, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
ßëîâåöü Íàçàð Àíäð³éîâè÷, 78, 
ðîá³òí., ðîñ., 18.03.1933, ñåðöåâà 
íåäîñòàòí³ñòü
ßëîâåöü Ôåä³ð Ñîôðîíîâè÷, 
27, ðîá³òí., óêð., 17.12.1933, 
òóáåðêóëüîç
ßëîâèé Ìèõàéëî Ìîéñåéîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 09.08.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
ßìïîëüñüêà Ñàðà Éîñèï³âíà, 
100, íà óòðèì., ºâð., 05.02.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
ßíîâñüêèé Ìèòðîôàí 
Ïàâëîâè÷, 72, ïåíñ., óêð., 
29.03.1932, ÷åðåâíèé òèô
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ßí÷åâà íå âêàç. íå âêàç., 80, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., ñòàðå÷èé 
ìàðàçì

ßðèø Àííà Ìèõàéë³âíà, 35, íå 
âêàç., íå âêàç., òóáåðêóëüîç

ßñåëüñüêèé ²âàí íå âêàç., 2, 
áåçïðèòóëüí., íå âêàç., 07.04.1933, 
ê³ð

Ìåë³òîïîëüñüêà ñ³ëüðàäà

Áàðàíîâñüêà Ôå¿ãà 
Ñîëîìîí³âíà, 90, ðîá³òí., ºâð., 
24.01.1932, ñòàð³ñòü
Äåêîâ Ìèõàéëî Ìèêîëàéîâè÷, 
5, ðîá³òí., áîëã., 22.01.1932, 
ñàðêîìà î÷åðåâèíè
Êíå³á Äàð³ÿ ²âàí³âíà, 46, ðîá³òí., 
í³ì., 22.01.1932, ðàê ìàòêè, ïîðîê 
ñåðöÿ
Êîíâ³ñåð Ôð³ìà Éîñèï³âíà, 65, 
ðîá³òí., ºâð., 25.01.1932, ñêëåðîç 
ñåðöÿ

Êîñò³í Ôåä³ð ßêèìîâè÷, 60, 
áåçïðèòóëüí., óêð., 23.01.1932, íå 
âêàç.
Ïåòóøêîâ Òèìîô³é Âàñèëüîâè÷, 
49, ïåíñ., ðîñ., 06.08.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ïîäóðàºâ Âàñèëü Ðîìàíîâè÷, 
2 äí., íå âêàç., ðîñ., 16.01.1932, 
íåäîíîøåíèé
Ïóøêàð Ðîìàí íå âêàç., 
22, ÷åðâîíîàðì³ºöü, íå âêàç., 
17.01.1932, ãîñòðà âòðàòà êðîâ³

Ñòåïàííèêîâà Îëåêñàíäðà 
Ôåäîð³âíà, 36, ðîá³òí., ðîñ., 
18.01.1932, ïóõëèíà ìîçêó
Ôîãåëü Àííà Ãðèãîð³âíà, 8, 
ðîá³òí., ºâð., 23.01.1932, ìåí³íã³ò
×åáàíîâà Ñòåïàíèäà 
Ôåäîð³âíà, 56, ñëóæá., áîëã., 
25.01.1932, ðàê ïå÷³íêè

Ï³ùàíñüêà ñ³ëüðàäà

Àâðàìåíêî Âàñèëü 
Âîëîäèìèðîâè÷, 1, îäíîîñ³áí., 
óêð., 01.05.1933, íå âêàç.
Àâðàìåíêî Âîëîäèìèð ²ëë³÷, 
21, ðîá³òí., íå âêàç., 15.03.1933, 
íå âêàç.
Àâðàìåíêî ²âàí Þõèìîâè÷, 22, 
ðîá³òí., óêð., 01.06.1933, íå âêàç.
Àâðàìåíêî Êñåí³ÿ ²ãíàò³âíà, 
70, íà óòðèì., óêð., 10.03.1933, íå 
âêàç.
Àâðàìåíêî Îëåêñàíäð 
Âîëîäèìèðîâè÷, 3, îäíîîñ³áí., 
íå âêàç., 01.05.1933, íå âêàç.
Àíäðååâà Âàñèëèíà 
Ìèõàéë³âíà, 55, íà óòðèì., óêð., 
09.03.1933, íå âêàç.
Àíòèïîâà Ôåäîñ³ÿ Ïåòð³âíà, 
85, äîìîãîñï., óêð., 05.09.1932, 
ñòàð³ñòü
Àðõèïîâ Âàñèëü Îìåëÿíîâè÷, 
íå âêàç., ðîá³òí., ðîñ., 20.06.1933, 
íå âêàç.
Àðõèïîâ Îìåëÿí Ðîìàíîâè÷, 
48, îäíîîñ³áí., óêð., 07.05.1933, 
íå âêàç.
Àòòþõîâà Ë³ä³ÿ ²âàí³âíà, 8 ì., 
ðîá³òí., óêð., 09.05.1932, íå 
âêàç.
Àôîí³í Âàñèëü Ïåòðîâè÷, 
6, êóñòàð, ðîñ., 12.07.1933, íå 
âêàç.
Àôîí³í Ïåòðî Àôàíàñ³éîâè÷, 
39, îäíîîñ³áí., óêð., 19.04.1933, 
íå âêàç.
Àôîí³íà Àêñèí³ÿ Ôåäîð³âíà, 67, 
äîìîãîñï., óêð., 10.11.1932, íå 
âêàç.
Áàñîâà Îëåêñàíäðà 
Ñòåïàí³âíà, 1, ðîá³òí., óêð., 
25.01.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áàòþê Íàñòÿ Òèìîô³¿âíà, 3 òèæ., 
ðîá³òí., óêð., 17.11.1932, íå âêàç.

Áàõìà÷ Àíäð³é ²âàíîâè÷, 32, 
îäíîîñ³áí., óêð., 05.03.1933, íå 
âêàç.
Áàõìà÷ ªâãåí³ÿ Àíàòîë³¿âíà, 1, 
ðîá³òí., óêð., 25.09.1933, íå âêàç.
Áàõìà÷ ªâäîê³ÿ Ïðîêîï³âíà, 57, 
äîìîãîñï., óêð., 01.03.1933, íå 
âêàç.
Áàõìà÷ ²âàí Àíäð³éîâè÷, 6, 
îäíîîñ³áí., óêð., 02.03.1933, íå 
âêàç.
Áàõìà÷ ²âàí Ïàâëîâè÷, 75, íà 
óòðèì., óêð., 04.03.1933, íå âêàç.
Áàõìà÷ ²ëüêî ²âàíîâè÷, 13, 
îäíîîñ³áí., óêð., 11.05.1933, íå 
âêàç.
Áàõìà÷ Êëàâä³ÿ Àíäð³¿âíà, 2, 
îäíîîñ³áí., óêð., 01.03.1933, íå 
âêàç.
Áàõìà÷ Ìåëàí³ÿ Àðõèï³âíà, 70, 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.05.1933, íå 
âêàç.
Áàõìà÷ Ìîòðîíà ²âàí³âíà, 35, 
îäíîîñ³áí., óêð., 18.03.1933, íå 
âêàç.
Áàõìà÷ Íàçàð Ïàâëîâè÷, 55, 
îäíîîñ³áí., óêð., 02.07.1932, íå 
âêàç.
Áàõìà÷ íå âêàç. ²âàíîâè÷, 23, 
îäíîîñ³áí., óêð., 16.04.1933, íå 
âêàç.
Áàõìà÷ Òåòÿíà Íåñòîð³âíà, 60, 
íà óòðèì., óêð., 13.03.1933, íå 
âêàç.
Áàõìà÷ ßê³â ²âàíîâè÷, 16, 
îäíîîñ³áí., óêð., 16.04.1933, íå 
âêàç.
Áåðãîêîâà Ïàðàñêîâ³ÿ 
Âàñèë³âíà, 63, îäíîîñ³áí., óêð., 
04.10.1933, íå âêàç.
Áåðåæíà Îäàðêà Ìèêîëà¿âíà, 
53, ðîá³òí., óêð., 12.04.1933, íå 
âêàç.

Áè÷óê Ãðèãîð³é Îëåêñàíäðîâè÷, 
38, ðîá³òí., óêð., 02.05.1933, íå 
âêàç.
Áè÷óê Äìèòðî ²âàíîâè÷, 67, íà 
óòðèì., óêð., 28.02.1933, íå âêàç.
Áè÷óê Ìàêñèì Îëåêñàíäðîâè÷, 
41, îäíîîñ³áí., óêð., 26.05.1933, 
íå âêàç.
Áè÷óê Ìèõàéëî Ãðèãîðîâè÷, 5, 
ðîá³òí., óêð., 09.03.1933, íå âêàç.
Áè÷óê Íàñòÿ Ê³íäðàò³âíà, 82, 
îäíîîñ³áí., óêð., 29.04.1933, íå 
âêàç.
Áè÷óê Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷, 
61, ðîá³òí., óêð., 10.05.1933, íå 
âêàç.
Áè÷óê Ïåòðî Ïåòðîâè÷, 9, 
ðîá³òí., óêð., 01.05.1933, íå 
âêàç.
Á³ëîóñ Ëþáîâ Ôåäîð³âíà, 3, 
îäíîîñ³áí., óêð., 29.05.1933, íå 
âêàç.
Á³ëîóñ Îëüãà Ôåäîð³âíà, 4, 
îäíîîñ³áí., óêð., 29.07.1933, íå 
âêàç.
Á³÷óê Ãðèãîð³é ²âàíîâè÷, 38, 
ðîá³òí., óêð., 16.06.1933, íå âêàç.
Á³÷óê ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 14, 
ðîá³òí., óêð., 16.06.1933, íå âêàç.
Á³÷óê Ìèêîëà Îëåêñàíäðîâè÷, 
4, îäíîîñ³áí., óêð., 03.07.1933, íå 
âêàç.
Á³÷óê Îëåêñàíäð Ãðèãîðîâè÷, 7, 
ðîá³òí., óêð., 16.06.1933, íå âêàç.
Á³÷óê Ñîô³ÿ Îëåêñàíäð³âíà, 49, 
îäíîîñ³áí., óêð., 05.07.1933, íå 
âêàç.
Áîíäàðåíêî Àíàòîë³é 
Àíòîíîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
29.09.1932, ê³ð
Áîíäàðåíêî Àíäð³é Ïåòðîâè÷, 
46, îäíîîñ³áí., óêð., 12.05.1933, 
íå âêàç.
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Áîíäàðåíêî Àííà Âàñèë³âíà, 65, 
íà óòðèì., óêð., 24.06.1933, íå âêàç.
Áîíäàðåíêî Àííà Òèìîô³¿âíà, 67, 
íà óòðèì., óêð., 20.03.1933, íå âêàç.
Áîíäàðåíêî Àíòîí Éîñèôîâè÷, 
25, ðîá³òí., óêð., 24.04.1933, íå 
âêàç.
Áîíäàðåíêî Âàëåíòèíà 
Âàñèë³âíà, 6 ì., ðîá³òí., óêð., 
17.08.1932, íå âêàç.
Áîíäàðåíêî Âàñèëü ²âàíîâè÷, 7, 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.03.1933, íå âêàç.
Áîíäàðåíêî Â³êòîð ²ëë³÷, 3, 
ðîá³òí., óêð., 15.04.1933, íå âêàç.
Áîíäàðåíêî Ãàâðèëî Ãðèãîðîâè÷, 
72, íå âêàç., óêð., 16.10.1932, 
ñòàð³ñòü
Áîíäàðåíêî Ãðèãîð³é 
Ìèêîëàéîâè÷, 46, ðîá³òí., óêð., 
30.08.1932, íå âêàç.
Áîíäàðåíêî Ãðèãîð³é 
Ñòåïàíîâè÷, 1, îäíîîñ³áí., óêð., 
27.08.1933, íå âêàç.
Áîíäàðåíêî ²âàí ²âàíîâè÷, 38, 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.03.1933, íå 
âêàç.
Áîíäàðåíêî ²âàí Ìàêñèìîâè÷, 
29, ðîá³òí., óêð., 15.03.1933, íå 
âêàç.
Áîíäàðåíêî ²âàí Ñòåïàíîâè÷, 
14, îäíîîñ³áí., óêð., 10.07.1933, íå 
âêàç.
Áîíäàðåíêî ²ëëÿ Êóçüìè÷, 50, 
îäíîîñ³áí., óêð., 16.04.1933, íå 
âêàç.
Áîíäàðåíêî Êàòðÿ ²âàí³âíà, 
65, äîìîãîñï., óêð., 03.04.1932, 
ñòàð³ñòü
Áîíäàðåíêî Ëåîíò³é Àíäð³éîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 14.08.1932, íå âêàç.
Áîíäàðåíêî Ìàðèíà íå âêàç., 
40, îäíîîñ³áí., óêð., 10.04.1933, íå 
âêàç.
Áîíäàðåíêî Ìàð³ÿ Ìèêèò³âíà, 2, 
ðîá³òí., óêð., 06.09.1932, íå âêàç.
Áîíäàðåíêî Ìèêîëà 
ªâäîêèìîâè÷, 70, îäíîîñ³áí., óêð., 
02.04.1933, íå âêàç.
Áîíäàðåíêî Ìèêîëà 
Òèìîô³éîâè÷, 7, êîëãîñïí., óêð., 
20.06.1932, íå âêàç.
Áîíäàðåíêî Îëåêñàíäð íå âêàç., 
5 òèæ., îäíîîñ³áí., óêð., 28.06.1932, 
íå âêàç.
Áîíäàðåíêî Îëåêñàíäð 
Ñàâåë³éîâè÷, 86, íà óòðèì., óêð., 
26.03.1933, íå âêàç.
Áîíäàðåíêî Ïàâëî Ïåòðîâè÷, 
10 ì., ðîá³òí., óêð., 17.07.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Áîíäàðåíêî Ïàâëî Þõèìîâè÷, 
68, îäíîîñ³áí., óêð., 08.05.1933, 
íå âêàç.

Áîíäàðåíêî Ïàëàæêà 
Äìèòð³âíà, 38, îäíîîñ³áí., óêð., 
29.05.1933, íå âêàç.
Áîíäàðåíêî Ôåä³ð ²ñàéîâè÷, 
34, ðîá³òí., óêð., 23.04.1933, íå 
âêàç.
Áîíäàðåíêî Ôåäîðà Ìàðê³âíà, 
20, êîëãîñïí., óêð., 05.07.1933, íå 
âêàç.
Áîíäàðåíêî ßê³â ßêîâè÷, 75, 
îäíîîñ³áí., óêð., 10.04.1933, íå 
âêàç.
Áîòþê Ìèõàéëî ªãîðîâè÷, 59, 
ðîá³òí., óêð., 15.03.1933, íå âêàç.
Áðåâíèê Çîÿ ªâãåí³¿âíà, 20, 
îäíîîñ³áí., óêð., 06.05.1933, íå 
âêàç.
Áðåâíèê Ìàð³ÿ Ïåòð³âíà, 12, 
ðîá³òí., óêð., 11.05.1933, íå âêàç.
Áóêàðåâ Äåíèñ Êóçüìè÷, 30, 
ðîá³òí., ðîñ., 05.09.1933, íå âêàç.
Áóðÿê Àíäð³é Ïåòðîâè÷, 3, 
ðîá³òí., óêð., 01.04.1933, íå âêàç.
Áóðÿê Âàðâàðà Ôîì³âíà, 6, 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.05.1933, íå 
âêàç.
Áóðÿê Äìèòðî Ôîìè÷, 7, 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.05.1933, íå 
âêàç.
Áóðÿê ²ëëÿ ²âàíîâè÷, 20, 
îäíîîñ³áí., óêð., 11.05.1933, íå 
âêàç.
Áóðÿê Ìèõàéëî Òèìîô³éîâè÷, 
71, íå âêàç., óêð., 25.12.1932, íå 
âêàç.
Áóðÿê Ìèõàéëî Ôîìè÷, 12, 
îäíîîñ³áí., óêð., 30.04.1933, íå 
âêàç.
Áóðÿê Ïåòðî Ïåòðîâè÷, 7, 
ðîá³òí., óêð., 01.04.1933, íå âêàç.
Áóðÿê Ôîìà Ìèõàéëîâè÷, 42, 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.04.1933, íå 
âêàç.
Áóòåíêî Àíäð³é ªëèñåéîâè÷, 
65, îäíîîñ³áí., óêð., 08.05.1933, 
íå âêàç.
Áóòåíêî Àííà Ãðèãîð³âíà, 12, 
îäíîîñ³áí., óêð., 10.05.1933, íå 
âêàç.
Áóòåíêî Àííà Äìèòð³âíà, 8, 
îäíîîñ³áí., óêð., 01.06.1933, íå 
âêàç.
Áóòåíêî Âàëåíòèíà Äìèòð³âíà, 
3, ðîá³òí., óêð., 05.08.1933, íå 
âêàç.
Áóòåíêî Âàñèëèíà ²âàí³âíà, 
45, ðîá³òí., óêð., 08.05.1933, íå 
âêàç.
Áóòåíêî Âàñèëü Äìèòðîâè÷, 5, 
ðîá³òí., óêð., 25.07.1933, íå âêàç.
Áóòåíêî Ãåðàñèì Îëåêñ³éîâè÷, 
61, îäíîîñ³áí., óêð., 09.05.1933, 
íå âêàç.

Áóòåíêî Äàð³ÿ Êîñòÿíòèí³âíà, 
35, îäíîîñ³áí., óêð., 08.11.1933, 
íå âêàç.
Áóòåíêî Êàòåðèíà ²âàí³âíà, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 02.08.1933, íå 
âêàç.
Áóòåíêî Êàòðÿ ²âàí³âíà, 63, 
îäíîîñ³áí., óêð., 29.04.1932, íå 
âêàç.
Áóòåíêî Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 4, 
ðîá³òí., óêð., 07.07.1933, íå âêàç.
Áóòåíêî Îëåíà Ãðèãîð³âíà, 3, 
îäíîîñ³áí., óêð., 08.11.1933, íå 
âêàç.
Áóòåíêî Ïàëàæêà Ãðèãîð³âíà, 
61, íà óòðèì., óêð., 10.04.1933, 
íå âêàç.
Áóòåíêî Ïåòðî Ãðèãîðîâè÷, 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 15.04.1933, íå 
âêàç.
Âåäìåäºâà Ìîòðîíà 
Ôåäîð³âíà, 29, äîìîãîñï., óêð., 
29.01.1932, íå âêàç.
Âëàñåíêî Àêñåí³ÿ Ê³íäðàò³âíà, 
40, ðîá³òí., óêð., 17.03.1933, íå 
âêàç.
Âëàñåíêî Àííà Ôîò³¿âíà, 55, íà 
óòðèì., óêð., 06.04.1933, íå âêàç.
Âëàñåíêî Âàðâàðà 
Îíóôð³¿âíà, 88, äîìîãîñï., óêð., 
16.03.1932, ñòàð³ñòü
Âëàñåíêî Âàñèëü 
Àôàíàñ³éîâè÷, 5, ðîá³òí., óêð., 
08.04.1933, íå âêàç.
Âëàñåíêî Â³ðà Àíäð³¿âíà, 1, 
ðîá³òí., óêð., 07.12.1932, íå 
âêàç.
Âëàñåíêî Êëàâä³ÿ ²ëë³âíà, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 10.07.1933, íå 
âêàç.
Âëàñåíêî Êîñòü 
Îëåêñàíäðîâè÷, 22, îäíîîñ³áí., 
óêð., 22.03.1933, íå âêàç.
Âëàñåíêî Ìàð³ÿ Ìàðê³âíà, 8, 
îäíîîñ³áí., óêð., 02.04.1933, íå 
âêàç.
Âëàñåíêî Îëåêñàíäðà 
Êîñòÿíòèí³âíà, 72, îäíîîñ³áí., 
íå âêàç., 18.06.1933, íå âêàç.
Âëàñåíêî Îðèíà Êèðèë³âíà, 
78, ðîá³òí., óêð., 07.04.1933, íå 
âêàç.
Âëàñåíêî Ñåðã³é Ïàâëîâè÷, 33, 
îäíîîñ³áí., óêð., 06.03.1933, íå 
âêàç.
Âëàñåíêî Ñòåïàí Ìàðêîâè÷, 
19, îäíîîñ³áí., óêð., 26.05.1933, 
íå âêàç.
Âîäê³íà Ëþäìèëà Âàñèë³âíà, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 22.05.1933, 
íå âêàç.
Âîéíåíêî íå âêàç., 45, 
îäíîîñ³áí., óêð., íå âêàç.
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Âîëêîâ Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷, 
2, îäíîîñ³áí., óêð., 02.08.1933, íå 
âêàç.
Âîðîí³íà Íàä³ÿ Ãàâðèë³âíà, 28, 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.03.1933, íå 
âêàç.
Âîðîíêîâ Ìàð³ÿ Ìèõàéë³âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 13.07.1932, íå 
âêàç.
Ãàéäàºíêî Âàëåíòèíà ²âàí³âíà, 
2, ðîá³òí., óêð., 25.07.1932, íå âêàç.
Ãàéäàºíêî Â³ðà Îëåêñ³¿âíà, 25, 
äîìîãîñï., óêð., 29.03.1932, íå 
âêàç.
Ãàéäàºíêî Â³ðà ßê³âíà, 8, 
ðîá³òí., óêð., 11.05.1933, íå âêàç.
Ãàéäàºíêî Âîëîäèìèð 
Îëåêñ³éîâè÷, 2, îäíîîñ³áí., óêð., 
07.11.1933, íå âêàç.
Ãàéäàºíêî Ãàííà Êóçüì³âíà, 80, 
îäíîîñ³áí., óêð., 26.04.1933, íå 
âêàç.
Ãàéäàºíêî ²âàí ßêîâè÷, 15, 
ðîá³òí., óêð., 06.05.1933, íå âêàç.
Ãàéäàºíêî Ìàð³ÿ ßê³âíà, 6, 
ðîá³òí., óêð., 11.05.1933, íå âêàç.
Ãàéäàºíêî Ìèêîëà Þõèìîâè÷, 
90, íå âêàç., óêð., 13.11.1932, 
ñòàð³ñòü
Ãàéäàºíêî Ìèêîëà ßêîâè÷, 22, 
îäíîîñ³áí., óêð., 05.05.1933, íå 
âêàç.
Ãàéäàºíêî Ìèõàéëî Ñåðã³éîâè÷, 
65, îäíîîñ³áí., óêð., 25.07.1933, 
íå âêàç.
Ãàéäàºíêî Íàòàëêà Ãðèãîð³âíà, 
19, îäíîîñ³áí., óêð., 28.06.1933, 
íå âêàç.
Ãàéäàºíêî Îëüãà ßê³âíà, 12, 
ðîá³òí., óêð., 12.05.1933, íå âêàç.
Ãàéäàºíêî Ïåòðî ßêîâè÷, 4, 
ðîá³òí., óêð., 11.05.1933, íå âêàç.
Ãàéäàºíêî Ïðîêîï³é ßêîâè÷, 10, 
ðîá³òí., óêð., 10.05.1933, íå âêàç.
Ãàéäàºíêî Ñòåïàíèäà 
Âàñèë³âíà, 64, îäíîîñ³áí., óêð., 
11.07.1933, íå âêàç.
Ãàëèê ²âàí ßêîâè÷, 50, íå âêàç., 
óêð., 23.12.1932, íå âêàç.
Ãàëèê Êëàâä³ÿ Õàðèòîí³âíà, 3, 
îäíîîñ³áí., óêð., 26.04.1933, íå 
âêàç.
Ãàëèê Êëèì ²âàíîâè÷, 22, íå 
âêàç., óêð., 27.12.1932, íå âêàç.
Ãàëèê Ìèðîí ßêîâè÷, 58, 
îäíîîñ³áí., óêð., 12.05.1933, íå 
âêàç.
Ãàëèê Í³íà Ìèõàéë³âíà, 2, 
îäíîîñ³áí., óêð., 08.06.1932, íå 
âêàç.
Ãàëèê Îëåêñ³é Õàðèòîíîâè÷, 6, 
îäíîîñ³áí., óêð., 26.04.1933, íå 
âêàç.

Ãàëèê Ïåòðî ²âàíîâè÷, 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 04.12.1932, íå 
âêàç.
Ãëàç Ç³íà¿äà Ìàñð³âíà, 13, 
ðîá³òí., ºâð., 04.05.1933, íå âêàç.
Ãëóùåíêî ²âàí Ñåìåíîâè÷, 78, 
ðîá³òí., óêð., 13.09.1933, íå âêàç.
Ãîéäàºíêî ßê³â Ñåðã³éîâè÷, 49, 
êîëãîñïí., óêð., 02.07.1933, íå 
âêàç.
Ãîëèê Ìèõàéëî Ìèðîíîâè÷, 25, 
îäíîîñ³áí., óêð., 03.04.1932, íå 
âêàç.
Ãîëîâèí Ìèõàéëî Îìåëÿíîâè÷, 
30, ñëóæá., óêð., 08.12.1932, íå 
âêàç.
Ãîí÷àðîâ Âîëîäèìèð 
Ãðèãîðîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
03.04.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãîí÷àðîâ ²âàí ²âàíîâè÷, 11, 
ðîá³òí., óêð., 14.04.1933, íå âêàç.
Ãîí÷àðîâ ²âàí Ñîôîíîâè÷, 42, 
ðîá³òí., óêð., 01.04.1933, íå âêàç.
Ãîí÷àðîâ Ìèõàéëî Ñîôîíîâè÷, 
45, ðîá³òí., óêð., íå âêàç.
Ãîðáàíü ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 11 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 10.05.1933, íå 
âêàç.
Ãóðîâèöü Ã³ðà íå âêàç., 68, íå 
âêàç., íå âêàç., 28.10.1933, ðàê 
êèøêîâèêà
Äàí÷åíêî Àííà Ìèêîëà¿âíà, 49, 
ðîá³òí., óêð., 12.12.1932, íå âêàç.
Äàí÷åíêî Êàòåðèíà 
Îìåëÿí³âíà, 5, ðîá³òí., óêð., 
28.04.1932, íå âêàç.
Äàí÷åíêî Ìèêîëà Òèõîíîâè÷, 
7 ì., ðîá³òí., óêð., 18.08.1933, íå 
âêàç.
Äàíüêà Îëåêñ³é ²âàíîâè÷, 5, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 08.10.1933, íå 
âêàç.
Äàðàãàí Äàð³ÿ ªâìåíò³¿âíà, 60, 
íà óòðèì., óêð., 30.11.1933, íå 
âêàç.
Äåíèñåíêî Â³ðà Ñòåïàí³âíà, 
16, ñëóæá., á³ëîð., 09.12.1933, â³ä 
÷àäó
Äåíèñåíêî Óëÿíà ªãîð³âíà, 63, 
ñëóæá., á³ëîð., 09.12.1933, â³ä ÷àäó
Äåðêà÷ Àííà ²âàí³âíà, 25, 
ðîá³òí., óêð., 06.06.1933, íå âêàç.
Äåðêà÷ Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 03.02.1933, íå 
âêàç.
Äåðêà÷ ²âàí Òèìîô³éîâè÷, 61, 
ðîá³òí., óêð., 05.04.1933, ñòàð³ñòü
Äåðêà÷ Îëåêñàíäðà ²âàí³âíà, 
20, ðîá³òí., óêð., 06.05.1933, íå 
âêàç.
Äåðêà÷ Îëåêñàíäðà ²âàí³âíà, 
23, ðîá³òí., óêð., 25.05.1933, íå 
âêàç.

Äæåìåëà ²âàí Ñåìåíîâè÷, 20, 
îäíîîñ³áí., óêð., 08.05.1933, íå 
âêàç.
Äæåìåëà Ìàð³ÿ Ñåâàñòÿí³âíà, 
36, ðîá³òí., óêð., 20.09.1933, íå 
âêàç.
Äæåìåëà Ïàâëî Ñåìåíîâè÷, 17, 
ðîá³òí., óêð., 10.06.1933, íå âêàç.
Äèêà Ìàð³ÿ Ôåäîð³âíà, 20, 
ðîá³òí., óêð., 23.05.1933, íå âêàç.
Äèêèé Àíàòîë³é 
Îëåêñàíäðîâè÷, 11 ì., ðîá³òí., 
óêð., 20.08.1932, íå âêàç.
Äèêèé Âàñèëü Ìàòâ³éîâè÷, 60, 
îäíîîñ³áí., óêð., 28.11.1933, íå 
âêàç.
Äèêèé Éîñèï Ãíàòîâè÷, 68, 
ðîá³òí., óêð., 07.03.1933, íå âêàç.
Äèêèé Ìèòðî Ìàòâ³éîâè÷, 60, 
ðîá³òí., óêð., 11.03.1933, íå âêàç.
Äèêèé Ñòåïàí ²âàíîâè÷, 48, 
îäíîîñ³áí., óêð., 05.04.1933, íå 
âêàç.
Äèìàð÷óê Âàëåíòèíà 
Ãðèãîð³âíà, 2, ñëóæá., óêð., 
24.07.1932, íå âêàç.
Äèìàð÷óê ²âàí Âàñèëüîâè÷, 67, 
ðîá³òí., óêð., 03.04.1933, íå âêàç.
Äèì÷åíêî Ñåðã³é Àíäð³éîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 05.04.1932, íå 
âêàç.
Äîíêà Ëåîíò³é Òðîõèìîâè÷, 26, 
îäíîîñ³áí., óêð., 01.05.1933, íå 
âêàç.
Äîíêà Ëþáîâ Ëåîíò³¿âíà, 1 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 11.05.1933, íå 
âêàç.
Äîðîäíà Àííà Ìèêîëà¿âíà, 70, 
îäíîîñ³áí., óêð., 08.05.1933, íå 
âêàç.
Äóêîâ Ìèõàéëî Ãðèãîðîâè÷, 
7 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 26.04.1933, 
íå âêàç.
Äÿäèê Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷, 
6 ì., ðîá³òí., óêð., 05.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
ªðåìåíêî Àíäð³é Ñòåïàíîâè÷, 
2, ðîá³òí., óêð., 05.04.1933, íå 
âêàç.
ªðåìåíêî Àííà Ìèêîëà¿âíà, 
33, ðîá³òí., óêð., 10.05.1933, íå 
âêàç.
ªðåìåíêî Âàëåíòèíà 
Ìèêèò³âíà, 1 ì., ðîá³òí., íå âêàç., 
05.05.1933, íå âêàç.
ªðåìåíêî Âàñèëü 
Ìèêîëàéîâè÷, 18, ðîá³òí., óêð., 
17.07.1933, íå âêàç.
ªðåìåíêî Â³ðà Ê³íäðàò³âíà, 6, 
ðîá³òí., óêð., 10.05.1933, íå âêàç.
ªðåìåíêî Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷, 
4, ðîá³òí., óêð., 12.09.1933, íå 
âêàç.
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ªðåìåíêî Ãîðïèíà Ãðèãîð³âíà, 
85, íà óòðèì., óêð., 01.06.1933, íå 
âêàç.
ªðåìåíêî Ãðèãîð³é 
Ìèêîëàéîâè÷, 24, ðîá³òí., óêð., 
04.07.1933, íå âêàç.
ªðåìåíêî Ãðèãîð³é Ïåòðîâè÷, 
3, îäíîîñ³áí., óêð., 10.05.1933, íå 
âêàç.
ªðåìåíêî Ãðèãîð³é ßêîâè÷, 2 
òèæ., ðîá³òí., óêð., 30.03.1933, íå 
âêàç.
ªðåìåíêî ²âàí Êóçüìè÷, 30, 
ðîá³òí., óêð., 23.05.1933, íå âêàç.
ªðåìåíêî ²âàí ßêîâè÷, 5, 
ðîá³òí., óêð., 10.04.1933, íå âêàç.
ªðåìåíêî ²ëàð³îí Âàñèëüîâè÷, 
85, îäíîîñ³áí., óêð., 14.08.1932, 
ñòàð³ñòü
ªðåìåíêî Êàòåðèíà ßêèì³âíà, 
85, äîìîãîñï., óêð., 13.02.1932, 
ñòàð³ñòü
ªðåìåíêî Êàòðÿ Ôåäîð³âíà, 3, 
îäíîîñ³áí., óêð., 07.04.1933, íå âêàç.
ªðåìåíêî Ê³íäðàò 
Ìèêîëàéîâè÷, 68, ðîá³òí., óêð., 
15.03.1933, íå âêàç.
ªðåìåíêî Ë³ä³ÿ Ôåäîð³âíà, 2, 
îäíîîñ³áí., óêð., 12.04.1933, íå âêàç.
ªðåìåíêî Ëþáîâ Ê³íäðàò³âíà, 4, 
ðîá³òí., óêð., 10.04.1933, íå âêàç.
ªðåìåíêî Ëþáîâ Ôåäîð³âíà, 
3, îäíîîñ³áí., óêð., 08.04.1933, íå 
âêàç.
ªðåìåíêî Ìàð³ÿ Àíäð³¿âíà, 40, 
îäíîîñ³áí., óêð., 17.08.1933, íå 
âêàç.
ªðåìåíêî Ìàòâ³é Ãàâðèëîâè÷, 
75, îäíîîñ³áí., óêð., 28.05.1933, 
íå âêàç.
ªðåìåíêî Ìèêîëà Ãíàòîâè÷, 55, 
îäíîîñ³áí., óêð., 16.05.1933, íå 
âêàç.
ªðåìåíêî Ìèêîëà ßêîâè÷, 3, 
ðîá³òí., óêð., 04.05.1933, íå âêàç.
ªðåìåíêî Ìèêîëà ßêîâè÷, 8, 
ðîá³òí., óêð., 12.05.1933, íå âêàç.
ªðåìåíêî Íàñòÿ Ê³íäðàò³âíà, 
25, ðîá³òí., óêð., 14.03.1933, íå 
âêàç.
ªðåìåíêî Íàñòÿ Ñòåïàí³âíà, 
60, äîìîãîñï., óêð., 18.08.1932, íå 
âêàç.
ªðåìåíêî Îëüãà íå âêàç., 38, 
îäíîîñ³áí., óêð., 11.03.1933, íå 
âêàç.
ªðåìåíêî Ïåòðî Ê³íäðàòîâè÷, 2, 
ðîá³òí., óêð., 10.04.1933, íå âêàç.
ªðåìåíêî Ïåòðî Ìèêîëàéîâè÷, 
28, îäíîîñ³áí., óêð., 16.03.1933, 
íå âêàç.
ªðåìåíêî Òåòÿíà ²âàí³âíà, 22, 
ðîá³òí., óêð., 01.04.1933, íå âêàç.

ªðåìåíêî Ôåä³ð ²ëë³÷, 36, 
îäíîîñ³áí., óêð., 01.05.1933, íå 
âêàç.
ªðåìåíêî ßâäîõà Àðòåì³âíà, 
45, îäíîîñ³áí., óêð., 01.05.1933, 
íå âêàç.
ªðåìåíêî ßêèì Ê³íäðàòîâè÷, 
66, îäíîîñ³áí., óêð., 01.03.1933, 
íå âêàç.
ªðåì÷óê Ìàð³ÿ íå âêàç., 38, 
ðîá³òí., óêð., 23.11.1932, íå âêàç.
ªðìàê ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 75, 
ðîá³òí., óêð., 20.03.1933, íå âêàç.
ªðìàê Ëþáîâ Ñòåïàí³âíà, 
9 ì., ðîá³òí., óêð., 29.05.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
ªðìàê Ôåäîñ³é Ïåòðîâè÷, 18, 
îäíî îñ³áí., óêð., 30.08.1933, íå âêàç.
ªðîøåíêî ªâðîñèí³ÿ 
Àêñåíò³¿âíà, 60, íà óòðèì., óêð., 
22.04.1933, íå âêàç.
ªðîøåíêî Ëþáîâ Ìèõàéë³âíà, 
5 ì., ðîá³òí., óêð., 30.08.1932, íå 
âêàç.
ªðîøåíêî Ìàêñèì 
Îëåêñàíäðîâè÷, 36, îäíîîñ³áí., 
óêð., 24.06.1933, íå âêàç.
ªðîøåíêî Îëåêñ³é ²âàíîâè÷, 53, 
íå âêàç., óêð., 27.02.1933, íå âêàç.
Çàãóìåíà Íàñòÿ Ñèäîð³âíà, 
2, ðîá³òí., óêð., 29.06.1933, 
ïîòîïëåíà â êîëîäÿç³
Çàãóìåíà Òåòÿíà Ñèäîð³âíà, 
7, ðîá³òí., óêð., 29.06.1933, 
ïîòîïëåíà â êîëîäÿç³
Çàãóìåíèé ²âàí Ñèäîðîâè÷, 
5, ðîá³òí., óêð., 29.06.1933, 
ïîòîïëåíèé â êîëîäÿç³
Çàãóìåíèé ²ëëÿ ²âàíîâè÷, 47, 
ðîá³òí., óêð., 23.02.1933, íå 
âêàç.
Çàãóìåíèé Ïàâëî ²ëë³÷, 20, îäíî-
îñ³áí., óêð., 27.10.1933, íå âêàç.
Çàãóìåííà Ìàð³ÿ Ëåîíò³¿âíà, 48, 
íà óòðèì., íå âêàç., 09.03.1933, íå 
âêàç.
Çáàíäóòà Õàðëàìï³é 
Ìèõàéëîâè÷, 50, ðîá³òí., óêð., 
03.04.1933, íå âêàç.
Çèòîõîâ Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 64, 
îäíîîñ³áí., óêð., 28.05.1933, íå 
âêàç.
Ç³í÷åíêî Âàëåíòèíà ²âàí³âíà, 
9 ì., ðîá³òí., óêð., 15.05.1933, íå 
âêàç.
Ç³í÷åíêî Ìèêîëà Ãðèãîðîâè÷, 2, 
ðîá³òí., óêð., 10.04.1933, íå âêàç.
Ç³í÷åíêî Ìîòðÿ Ôîì³âíà, 35, 
îäíîîñ³áí., óêð., 10.04.1933, íå 
âêàç.
Ç³í÷åíêî Íàñòÿ Þõèì³âíà, 55, 
îäíîîñ³áí., óêð., 07.03.1933, íå 
âêàç.

Ç³íþõ Ãðèãîð³é Àíòîíîâè÷, 75, 
íà óòðèì., óêð., 01.03.1933, íå 
âêàç.
Çì³ºâñüêèé ²ëüêî ²âàíîâè÷, 78, 
ðîá³òí., óêð., 01.06.1933, íå âêàç.
Çîçóëÿ Êàòðÿ Ñåçîí³âíà, 70, 
îäíîîñ³áí., óêð., 03.06.1933, íå 
âêàç.
Çîçóëÿ Ïåòðî Ìåôîä³éîâè÷, 4, 
ðîá³òí., óêð., 28.03.1933, íå âêàç.
Çóçóëÿ Ìàð³ÿ Ìåôîä³¿âíà, 7, 
îäíîîñ³áí., óêð., 05.04.1933, íå 
âêàç.
Çóçóëÿ Óëÿíà Ìåôîä³³âíà, 5, 
ðîá³òí., íå âêàç., 01.04.1933, íå 
âêàç.
Çóçóëÿ Ôåä³ð Ìåôîä³éîâè÷, 9, 
ðîá³òí., óêð., 07.04.1933, íå âêàç.
Çóçóëÿ ßâäîõà Ìèêîëà¿âíà, 11, 
ðîá³òí., óêð., 01.04.1933, íå âêàç.
²âàíîâ ²âàí ªôðåìîâè÷, 70, 
îäíîîñ³áí., óêð., 29.07.1933, íå 
âêàç.
²â÷åíêî ²âàí Ïðîêîï³éîâè÷, 6, 
ðîá³òí., óêð., 28.02.1933, íå âêàç.
²â÷èê Âàñèëü Ñåðã³éîâè÷, 2 ì., 
ðîá³òí., óêð., 10.05.1933, íå âêàç.
²â÷èê Ãîðïèíà Õàðèòîí³âíà, 
65, äîìîãîñï., óêð., 01.12.1932, 
ñòàð³ñòü
²â÷èê Ïåòðî Ìèõàéëîâè÷, 66, 
ðîá³òí., óêð., 29.04.1933, íå âêàç.
Êàëàìáåò Àíäð³é Ïåòðîâè÷, 
80, îäíîîñ³áí., óêð., 13.01.1932, 
ñòàð³ñòü
Êàëàìáåò Éîñèï Ïåòðîâè÷, 90, 
íå âêàç., óêð., 25.12.1932, íå âêàç.
Êàëàíáåò Îðèíà Ìàêñèì³âíà, 
65, íà óòðèì., óêð., 06.12.1933, íå 
âêàç.
Êàëåñíèê ²âàí ²âàíîâè÷, 62, 
ñâÿùåíèê, óêð., 04.05.1933, íå 
âêàç.
Êàëåñíèêîâà ªôðîñèí³ÿ 
Òðîõèì³âíà, 60, äîìîãîñï., óêð., 
28.09.1933, íå âêàç.
Êàìèðîâà Êëàâä³ÿ Âàñèë³âíà, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 06.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êà÷óðà Ãàâðèëî Ìèêèòîâè÷, 37, 
ðîá³òí., íå âêàç., 31.03.1933, íå 
âêàç.
Êà÷óðà íå âêàç. Ãðèãîðîâ., 
70, îäíîîñ³áí., óêð., 15.08.1932, 
ñòàð³ñòü
Êâà÷ Âàðâàðà íå âêàç., 75, 
íà óòðèì., óêð., 13.03.1933, íå 
âêàç.
Êèçèì Îëåêñàíäðà ²âàí³âíà, 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 15.08.1932, íå 
âêàç.
Êèðåé Àííà ßê³âíà, 85, íà óòðèì., 
óêð., 04.03.1933, íå âêàç.
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Êèðåé ²âàí Îëåêñ³éîâè÷, 11 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 14.05.1933, íå 
âêàç.
Êèðåé ²âàí Îëåêñ³éîâè÷, 2 òèæ., 
ðîá³òí., óêð., 27.06.1932, íå âêàç.
Êèðåé ²âàí Ñàâè÷, 72, ðîá³òí., 
óêð., 21.04.1933, íå âêàç.
Êèðåé Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 47, 
ðîá³òí., óêð., 01.04.1933, íå âêàç.
Êèðåé Ìèêîëà ßêîâè÷, 45, 
ðîá³òí., óêð., 20.11.1933, íå âêàç.
Êèðåé Ìèõàéëî Ëåîíò³éîâè÷, 
29, ðîá³òí., óêð., 11.06.1933, íå 
âêàç.
Êèðåé Íàä³ÿ Ìèõàéë³âíà, 3, 
ðîá³òí., óêð., 15.05.1933, íå âêàç.
Êèðèëåíêî Âàñèëü Ïàâëîâè÷, 
20, îäíîîñ³áí., óêð., 13.05.1933, 
íå âêàç.
Êèðèëåíêî Ãðèãîð³é ²ëë³÷, 19, 
ðîá³òí., íå âêàç., 30.04.1933, íå 
âêàç.
Êèðèëåíêî Äìèòðî Ïåòðîâè÷, 
17, îäíîîñ³áí., óêð., 28.04.1933, 
íå âêàç.
Êèðèëåíêî ²âàí Âàñèëüîâè÷, 
5 ì., ðîá³òí., óêð., 04.12.1932, íå 
âêàç.
Êèðèëåíêî ²âàí Ïàâëîâè÷, 28, 
îäíîîñ³áí., óêð., 26.05.1933, íå 
âêàç.
Êèðèëåíêî Ëþáîâ ²âàí³âíà, 2, 
ðîá³òí., óêð., 01.03.1933, íå âêàç.
Êèðèëåíêî Ìèõàéëî ²ëë³÷, 40, 
ðîá³òí., óêð., 04.04.1933, íå âêàç.
Êèðèëåíêî Îïèñòèíà 
Ôåäîð³âíà, 78, äîìîãîñï., óêð., 
19.06.1933, íå âêàç.
Êèðèëåíêî Ïåòðî Ôåäîðîâè÷, 
64, îäíîîñ³áí., óêð., 13.03.1933, 
íå âêàç.
Êèðèëåíêî Ñîô³ÿ Ê³íäðàò³âíà, 
60, îäíîîñ³áí., óêð., 28.04.1933, 
íå âêàç.
Êèð÷åâà ªâôðîñèí³ÿ 
Ìèõàéë³âíà, 38, íå âêàç., óêð., 
27.12.1932, íå âêàç.
Êëåö Îëåêñàíäð Àíäð³éîâè÷, 
85, îäíîîñ³áí., óêð., 11.08.1932, 
ñòàð³ñòü
Êíÿçºâ ²ëëÿ Àôîíîâè÷, 60, 
îäíîîñ³áí., óêð., 23.08.1933, íå 
âêàç.
Êîáêà Àíàòîë³é Êàðïîâè÷, 3, 
ðîá³òí., óêð., 10.07.1932, íå âêàç.
Êîáêà Êîñòÿíòèí Ìèêèòîâè÷, 
44, îäíîîñ³áí., óêð., 27.10.1933, 
íå âêàç.
Êîáêà Ë³ä³ÿ Êóçüì³âíà, 5 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 08.05.1933, íå 
âêàç.
Êîáêà Ìèêîëà Ïèìåíîâè÷, 43, 
ðîá³òí., óêð., 16.04.1933, íå âêàç.

Êîâàëüîâà Àíàñòàñ³ÿ 
Ìèêîëà¿âíà, 42, îäíîîñ³áí., 
óêð., 13.04.1932, íå âêàç.
Êîâàëüîâ Ìàðêî Ìàêñèìîâè÷, 
66, îäíîîñ³áí., óêð., 06.03.1933, 
íå âêàç.
Êîâàí÷åíêî Òåòÿíà 
Ìèêîëà¿âíà, 45, ðîá³òí., óêð., 
10.05.1933, íå âêàç.
Êîìàðîâ Ïàâëî Ïàâëîâè÷, 13, 
êîëãîñïí., óêð., 25.09.1933, íå 
âêàç.
Êîìèðîâ Ìèêèòà 
Ïàíòåë³éîâè÷, 35, ðîá³òí., óêð., 
07.04.1933, íå âêàç.
Êîìèðîâ Ìèõàéëî Ñòåïàíîâè÷, 
2 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 10.08.1933, 
íå âêàç.
Êîìèðîâ Íèêèôîð Ñèäîðîâè÷, 
38, îäíîîñ³áí., óêð., 25.04.1933, 
íå âêàç.
Êîíîâàëüñüêà Óëÿíà íå âêàç., 
65, ðîá³òí., óêð., 18.09.1933, íå 
âêàç.
Êîíîâàëüñüêèé Ôåäîò 
Àíòîíîâè÷, 36, îäíîîñ³áí., óêð., 
19.04.1933, íå âêàç.
Êîíîïëÿíà ßâäîõà 
Îìåëÿí³âíà, 65, îäíîîñ³áí., 
óêð., 28.04.1933, íå âêàç.
Êîíþøèí Âîëîäèìèð 
Òèõîíîâè÷, 3, ðîá³òí., óêð., 
10.06.1933, íå âêàç.
Êîíþøèí Ãðèãîð³é ßêîâè÷, 
87, íå âêàç., óêð., 20.10.1932, 
ñòàð³ñòü
Êîíþøèí ²âàí Ïåòðîâè÷, 5, 
ðîá³òí., óêð., 29.04.1932, íå âêàç.
Êîíþøèí Ìàðòèí ²ëë³÷, 20, 
ðîá³òí., óêð., 09.03.1933, íå âêàç.
Êîíþøèí Ìèêîëà ªãîðîâè÷, 
46, êîëãîñïí., óêð., 01.09.1933, 
íå âêàç.
Êîíþøèí Ïåòðî ²âàíîâè÷, 41, 
ðîá³òí., óêð., 15.03.1933, íå âêàç.
Êîíþøèí Ñåðã³é ªãîðîâè÷, 32, 
ðîá³òí., óêð., 28.02.1933, íå âêàç.
Êîíþøèíà Àêñåí³ÿ Îëåêñ³¿âíà, 
35, äîìîãîñï., óêð., 01.03.1933, 
íå âêàç.
Êîíþøèíà Ç³íà¿äà ²âàí³âíà, 7, 
îäíîîñ³áí., óêð., 03.03.1933, íå 
âêàç.
Êîíþøèíà Ë³ä³ÿ Ãðèãîð³âíà, 
10 ì., ðîá³òí., óêð., 22.05.1933, 
íå âêàç.
Êîíþøèíà Í³íà Ïåòð³âíà, 2, 
ðîá³òí., óêð., 09.05.1932, ê³ð
Êîïèãà Â³ðà ²âàí³âíà, 58, íà 
óòðèì., óêð., 08.05.1933, íå âêàç.
Êîïèãà Ìåëàí³ÿ ²ëë³âíà, 
19, ðîá³òí., óêð., 24.08.1932, 
âòîïèëàñÿ â êîëîäÿç³ 

Êîïè÷ ²âàí ßêîâè÷, 56, ðîá³òí., 
óêð., 27.12.1932, íå âêàç.
Êîðæ ßâäîõà Íàçàð³âíà, 39, 
îäíîîñ³áí., óêð., 13.04.1933, íå 
âêàç.
Êîðèé Ìîòðîíà Îìåëÿí³âíà, 75, 
ðîá³òí., óêð., 10.07.1932, íå âêàç.
Êîðêèøêî íå âêàç. Ïàâëîâè÷, 
40, ðîá³òí., óêð., 04.03.1933, íå 
âêàç.
Êîðíóòà Àíòîí Ôåäîðîâè÷, 80, 
íà óòðèì., íå âêàç., 17.12.1932, 
ñòàð³ñòü
Êîðîãîöüêà Ëþáîâ Ïàâë³âíà, 10, 
ðîá³òí., óêð., 10.04.1933, íå âêàç.
Êîðîãîöüêà Ìàð³ÿ 
Ìèòðîôàí³âíà, 4, îäíîîñ³áí., 
óêð., 26.07.1933, íå âêàç.
Êîðîãîöüêà Îðèíà ²âàí³âíà, 24, 
îäíîîñ³áí., óêð., 24.06.1933, íå 
âêàç.
Êîðîãîöüêèé Âàñèëü ²âàíîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 14.03.1933, íå 
âêàç.
Êîðîãîöüêèé Âàñèëü ²ëë³÷, 5, 
ðîá³òí., óêð., 01.04.1933, íå âêàç.
Êîðîãîöüêèé Âàñèëü 
Ìèòðîôàíîâè÷, 8, îäíîîñ³áí., 
óêð., 02.06.1933, íå âêàç.
Êîðîãîöüêèé Âàñèëü Ïàâëîâè÷, 
2, ðîá³òí., óêð., 15.04.1933, íå 
âêàç.
Êîðîãîöüêèé Ìèõàéëî 
Àáðàìîâè÷, 25, ðîá³òí., óêð., 
22.06.1932, çàð³çàëî ïîòÿãîì
Êîðîãîöüêèé Ïåòðî Äìèòðîâè÷, 
12, îäíîîñ³áí., óêð., 27.05.1933, 
íå âêàç.
Êîñòðèê Àíäð³é Ãðèãîðîâè÷, 
65, íà óòðèì., óêð., 01.03.1933, íå 
âêàç.
Êîñòðèê Ãðèãîð³é ²âàíîâè÷, 18, 
îäíîîñ³áí., óêð., 01.04.1933, íå 
âêàç.
Êîñòðèê ²âàí ²âàíîâè÷, 13, 
îäíîîñ³áí., óêð., 10.04.1933, íå 
âêàç.
Êîñòðèê ²âàí Ïåòðîâè÷, 44, 
îäíîîñ³áí., óêð., 06.04.1933, íå 
âêàç.
Êîñòðèê Éîñèï Ãàâðèëîâè÷, 31, 
ðîá³òí., óêð., 01.11.1932, óáèòî
Êîñòðèê Êàòðÿ Ëàð³îí³âíà, 1, 
ðîá³òí., óêð., 03.08.1932, íå âêàç.
Êîñòðèê Ëóêåð³ÿ íå âêàç., 60, 
îäíîîñ³áí., óêð., 05.08.1933, íå 
âêàç.
Êîñòðèê Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 9, 
îäíîîñ³áí., óêð., 13.04.1933, íå 
âêàç.
Êîñòðèê Ïàâëî ²âàíîâè÷, 7, 
îäíîîñ³áí., óêð., 13.04.1933, íå 
âêàç.
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Êîñòðèê Ïåòðî ²âàíîâè÷, 11, 
îäíîîñ³áí., óêð., 11.04.1933, íå 
âêàç.
Êî÷àëîâ Âàñèëü ªðåì³éîâè÷, 
16, îäíîîñ³áí., óêð., 07.05.1933, 
íå âêàç.
Êî÷àëîâ Âàñèëü ªðåì³éîâè÷, 
18, îäíîîñ³áí., óêð., 08.05.1933, 
íå âêàç.
Êî÷àëîâ Ãðèãîð³é ªðåì³éîâè÷, 
20, îäíîîñ³áí., óêð., 15.05.1933, 
íå âêàç.
Êî÷óðà Âàñèëü Ìèêèòîâè÷, 39, 
ðîá³òí., óêð., 24.04.1933, íå âêàç.
Êî÷óðà Ãàâðèëî Ìèêèòîâè÷, 37, 
ðîá³òí., óêð., 15.03.1933, íå âêàç.
Êî÷óðà Æîðæ Âàñèëüîâè÷, 5, 
ðîá³òí., óêð., 23.08.1933, íå âêàç.
Êî÷óðà Ëåîí³ä Âàñèëüîâè÷, 5, 
ðîá³òí., óêð., 26.04.1933, íå âêàç.
Êî÷óðà Ëåîí³ä Ãàâðèëîâè÷, 4, 
ðîá³òí., óêð., 08.05.1933, íå âêàç.
Êîøåëü ²âàí Ïåòðîâè÷, 72, îäíî-
îñ³áí., óêð., 01.08.1933, íå âêàç.
Êîøåëü Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 5, êîë-
ãîñïí., óêð., 12.06.1933, íå âêàç.
Êîøåëü Ôåêëà ßê³âíà, 79, äîìî-
ãîñï., óêð., 17.06.1933, íå âêàç.
Êðèâîâ Ñåðã³é Äàíèëîâè÷, 82, 
îäíîîñ³áí., óêð., 25.04.1933, íå 
âêàç.
Êðèâîðîäêî ²âàí Ãíàòîâè÷, 17, 
îäíîîñ³áí., óêð., 01.06.1933, íå 
âêàç.
Êðèæêî Òðîõèì Ïåòðîâè÷, 78, íà 
óòðèì., óêð., 30.06.1933, íå âêàç.
Êóçíåöîâ Êîñòü ²âàíîâè÷, 
39, ðîá³òí., óêð., 29.01.1932, 
òóáåðêóëüîç
Êóçüìåíêî Ãàííà Ñèäîð³âíà, 59, 
îäíîîñ³áí., óêð., 10.03.1933, íå 
âêàç.
Êóëèêîâñüêèé Òèìîô³é 
Àðñåíò³éîâè÷, 27, ðîá³òí., íå 
âêàç., 27.04.1933, íå âêàç.
Êóëèêîâñüêèé Òèìîô³é 
Àðñåíò³éîâè÷, 28, ðîá³òí., óêð., 
20.03.1933, íå âêàç.
Êóëèìàãà Â³ðà Ïåòð³âíà, 2, 
îäíîîñ³áí., óêð., 28.04.1933, íå 
âêàç.
Êóëèìàãà Ãðèãîð³é Ìèõàéëîâè÷, 
32, îäíîîñ³áí., óêð., 01.03.1933, 
íå âêàç.
Êóëèìàãà Äàð³ÿ Ïåòð³âíà, 7, 
ðîá³òí., óêð., 25.03.1933, íå âêàç.
Êóëèìàãà Ìèêèòà Ôåäîðîâè÷, 
77, îäíîîñ³áí., óêð., 06.03.1933, 
íå âêàç.
Êóëèìàãà Ïåòðî Ìèêèòîâè÷, 43, 
ðîá³òí., óêð., 01.07.1933, íå âêàç.
Êóðèëî Ñåìåí Ãðèãîðîâè÷, 86, 
ðîá³òí., óêð., 24.09.1933, íå âêàç.

Êó÷åðÿâêà Àíòîí³íà Ãðèãîð³âíà, 
4, ðîá³òí., óêð., 12.08.1933, íå 
âêàç.
Êó÷åðÿâêà ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 2, 
ðîá³òí., óêð., 22.04.1933, íå âêàç.
Ëåâ÷åíêî Ïðîêîï³é 
Ìèêîëàéîâè÷, 40, ðîá³òí., óêð., 
23.08.1933, íå âêàç.
Ëèñåíêî Àííà ²âàí³âíà, 68, 
áåçðîá³òí., ðîñ., 13.12.1932, íå 
âêàç.
Ëèñåíêî Ëóêåð³ÿ Ñòåïàí³âíà, 
44, îäíîîñ³áí., óêð., 07.06.1933, 
íå âêàç.
Ëèñåíêî Ïåòðî Âàñèëüîâè÷, 49, 
ðîá³òí., óêð., 05.03.1933, íå âêàç.
Ëèòâèíåíêî Íàñòÿ ßê³âíà, 38, 
ðîá³òí., óêð., 08.04.1933, íå âêàç.
Ëèõîäåä Ñåðã³é Âàñèëüîâè÷, 4, 
îäíîîñ³áí., óêð., 10.08.1933, íå 
âêàç.
Ëèõîä³ä Âàñèëü Àíäð³éîâè÷, 6, 
îäíîîñ³áí., óêð., 05.04.1933, íå 
âêàç.
Ëèõîä³ä Âàñèëü Ñåìåíîâè÷, 34, 
ðîá³òí., óêð., 08.05.1933, íå âêàç.
Ëèõîä³ä ²âàí Àíäð³éîâè÷, 22, 
îäíîîñ³áí., óêð., 27.03.1933, íå 
âêàç.
Ëèõîä³ä ²âàí Âàñèëüîâè÷, 39, 
ðîá³òí., óêð., 25.04.1933, íå âêàç.
Ë³íêîâ Ãðèãîð³é Ìèêèòîâè÷, 48, 
ðîá³òí., óêð., 01.04.1933, íå âêàç.
Ë³ðèíñüêèé Ôåä³ð Ãðèãîðîâè÷, 
73, îäíîîñ³áí., óêð., 01.06.1933, 
íå âêàç.
Ëîãâèíîâà Ôåêëà Îìåëÿí³âíà, 
75, îäíîîñ³áí., ðîñ., 09.07.1933, 
íå âêàç.
Ëîìàêà Ëåîíò³é íå âêàç., 50, 
îäíîîñ³áí., óêð., 10.04.1933, íå 
âêàç.
Ëîìàêà ßâäîõà íå âêàç., 51, 
îäíîîñ³áí., óêð., 12.04.1933, íå 
âêàç.
Ëóê’ÿíåíêî Âàñèëü Äìèòðîâè÷, 
28, îäíîîñ³áí., óêð., 21.05.1933, 
íå âêàç.
Ëóê’ÿíåíêî Âàñèëü Äìèòðîâè÷, 
33, ðîá³òí., óêð., 10.08.1933, íå 
âêàç.
Ëóê’ÿíåíêî Âàñèëü Ñòåïàíîâè÷, 
10, îäíîîñ³áí., óêð., 06.05.1933, 
íå âêàç.
Ëóê’ÿíåíêî Ìàð³ÿ Ñòåïàí³âíà, 
6, îäíîîñ³áí., óêð., 05.05.1933, íå 
âêàç.
Ëóê’ÿíåíêî Ìèêîëà 
Ñòåïàíîâè÷, 4, îäíîîñ³áí., óêð., 
04.05.1933, íå âêàç.
Ëóê’ÿíåíêî Ñåìåí Äìèòðîâè÷, 
29, îäíîîñ³áí., óêð., 12.07.1933, 
íå âêàç.

Ëóê'ÿíåíêî Âàðâàðà íå âêàç., 
36, îäíîîñ³áí., óêð., 01.05.1933, 
íå âêàç.
Ëóê'ÿíåíêî Äàð³ÿ Ñåðã³¿âíà, 65, 
äîìîãîñï., óêð., 11.12.1932, íå 
âêàç.
Ëóê'ÿíåíêî Ë³ä³ÿ Ñòåïàí³âíà, 2, 
ðîá³òí., óêð., 24.11.1932, íå âêàç.
Ëóê'ÿíåíêî Ë³ä³ÿ Ñòåïàí³âíà, 4, 
îäíîîñ³áí., óêð., 05.05.1933, íå 
âêàç.
Ëóöåíêî Âàëåíòèíà Ñåìåí³âíà, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 09.02.1932, íå 
âêàç.
Ëÿõîâà ²ðèíà íå âêàç., 95, íå 
âêàç., óêð., 16.11.1932, ñòàð³ñòü
Ìàëþãà Àíòîí ²âàíîâè÷, 32, 
ðîá³òí., óêð., 08.10.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ìàëþãà Âàëåíòèíà ²âàí³âíà, 
7 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 23.01.1932, 
íå âêàç.
Ìàëþãà ²âàí ²âàíîâè÷, 11 ì., 
ðîá³òí., óêð., 02.10.1933, íå âêàç.
Ìàëþãà Ëþäìèëà Â³êòîð³âíà, 5, 
ñëóæá., óêð., 14.08.1932, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Ìàëþãà Ìàð³ÿ Îëåêñàíäð³âíà, 
19, ðîá³òí., óêð., 15.06.1933, íå 
âêàç.
Ìàëþãà Ìèêîëà 
Îëåêñàíäðîâè÷, 5, êîëãîñïí., 
óêð., 18.06.1933, íå âêàç.
Ìàëþãà Îëåêñ³é Îëåêñ³éîâè÷, 
7 ì., êîëãîñïí., óêð., 25.05.1933, 
íå âêàç.
Ìàëþãà Îíèñ³ÿ Îñòàï³âíà, 60, 
îäíîîñ³áí., óêð., 06.11.1933, 
òðèâàëà õâîðîáà
Ìàëþãà Ïåòðî ßêîâè÷, 49, 
ðîá³òí., óêð., 10.04.1933, íå âêàç.
Ìàëþãà Ñòåïàí Âàñèëüîâè÷, 22, 
îäíîîñ³áí., óêð., 01.05.1933, íå 
âêàç.
Ìàëþãà Ôåäîðà Âàñèë³âíà, 55, 
îäíîîñ³áí., óêð., 01.04.1933, óáèòà
Ìàëþãà ßâäîõà Âàñèë³âíà, 19, 
ðîá³òí., óêð., 26.03.1933, óáèòî
Ìàòâåé÷óê Ë³ä³ÿ Âàñèë³âíà, 7 ì., 
ðîá³òí., óêð., 18.07.1932, ê³ð
Ìàòþõà Âàñèëèíà Ìàðê³âíà, 61, 
îäíîîñ³áí., óêð., 22.10.1932, íå 
âêàç.
Ìàøîøèí Âàñèëü Òèìîô³éîâè÷, 
28, îäíîîñ³áí., óêð., 11.05.1933, 
íå âêàç.
Ìåùåðÿêîâ Ðîìàí íå âêàç., 63, 
ðîá³òí., óêð., 23.05.1933, íå âêàç.
Ìåùåðÿêîâà Ðîìàí 
ªâäîêèìîâè÷, 60, îäíîîñ³áí., 
óêð., 20.05.1933, íå âêàç.
Ìîðîç Âàëåíòèíà Ôåäîð³âíà, 2, 
ðîá³òí., óêð., 06.04.1932, íå âêàç.
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Ìîðîç Â³ðà Ñòåïàí³âíà, 6 ì., 
ðîá³òí., óêð., 26.07.1932, íå âêàç.
Ìîðîç ²âàí Ïåòðîâè÷, 4, 
îäíîîñ³áí., óêð., 23.05.1933, íå 
âêàç.
Ìîðîç Ìàðêî Êèðèëîâè÷, 54, 
ðîá³òí., íå âêàç., 25.12.1932, íå 
âêàç.
Ìîðîç Íàñòÿ Âàñèë³âíà, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 05.12.1933, íå 
âêàç.
Ìîðîç Í³íà Ìàðê³âíà, 15, 
îäíîîñ³áí., óêð., 12.04.1933, íå 
âêàç.
Ìîðîç Ïåòðî Ðîä³îíîâè÷, 50, 
ðîá³òí., óêð., 31.12.1932, íå âêàç.
Ìîñêàëåíêî Ìàð³ÿ 
Ìèòðîôàí³âíà, 67, îäíîîñ³áí., 
óêð., 02.11.1933, ñòàð³ñòü
Ìîñêàëåíêî Ìèêèòà ²âàíîâè÷, 
66, îäíîîñ³áí., óêð., 28.06.1932, 
ñòàð³ñòü
Ìîñêîâ÷åíêî Ë³ä³ÿ 
Îëåêñàíäð³âíà, 10, ðîá³òí., óêð., 
13.03.1933, íå âêàç.
Ìîñêîâ÷åíêî Ëþáîâ 
Îëåêñàíäð³âíà, 5, ðîá³òí., óêð., 
20.08.1933, íå âêàç.
Ìîñêîâ÷åíêî Íàä³ÿ 
Îëåêñàíäð³âíà, 7, ðîá³òí., óêð., 
26.02.1933, íå âêàç.
Ìîòþõà Àôàíàñ³é ²âàíîâè÷, 68, 
îäíîîñ³áí., óêð., 15.04.1933, íå 
âêàç.
Ìîõíàòêî Àííà ªãîð³âíà, 68, 
îäíîîñ³áí., óêð., 10.05.1933, íå 
âêàç.
Ìîõíàòêî Âàëåíòèíà Àíäð³¿âíà, 
3, ðîá³òí., óêð., 06.09.1933, íå 
âêàç.
Ìîõíàòêî Âàðâàðà ²âàí³âíà, 
65, íà óòðèì., óêð., 14.03.1933, íå 
âêàç.
Ìîõíàòêî Âàñèëü Äàíèëîâè÷, 
71, îäíîîñ³áí., óêð., 01.05.1933, 
íå âêàç.
Ìîõíàòêî Ç³íîâ³ÿ Ïðîêîï³âíà, 
8, íå âêàç., óêð., 28.12.1932, íå 
âêàç.
Ìîõíàòêî ²âàí Äåíèñîâè÷, 31, 
ðîá³òí., óêð., 05.07.1933, íå âêàç.
Ìîõíàòêî ²âàí Äåíèñîâè÷, 43, 
ðîá³òí., óêð., 16.10.1933, íå âêàç.
Ìîõíàòêî ²âàí Ôåäîðîâè÷, 20, 
îäíîîñ³áí., óêð., 02.05.1933, íå 
âêàç.
Ìîõíàòêî Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 2, 
íå âêàç., óêð., 28.02.1933, íå âêàç.
Ìîõíàòêî Íàñòÿ ²âàí³âíà, 70, íà 
óòðèì., óêð., 19.07.1933, íå âêàç.
Ìîõíàòêî Íàòàëêà ²âàí³âíà, 71, 
îäíîîñ³áí., óêð., 02.05.1933, íå 
âêàç.

Ìîõíàòêî Îëåêñàíäð 
Ìèõàéëîâè÷, 3, îäíîîñ³áí., óêð., 
10.03.1933, íå âêàç.
Ìîõíàòêî Ôåä³ð Âàñèëüîâè÷, 
59, îäíîîñ³áí., óêð., 01.05.1933, 
íå âêàç.
Ìîõíàòêî ßâäîõà Îìåëÿí³âíà, 
58, îäíîîñ³áí., óêð., 01.05.1933, 
íå âêàç.
Ìîøêîâè÷ Äåáîðà 
Ñîëîìîí³âíà, 39, ñëóæá., ºâð., 
16.03.1932, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Íàçàðåíêî Âîëîäèìèð 
Ñåìåíîâè÷, 17, ðîá³òí., óêð., 
01.04.1933, íå âêàç.
Íàçàðåíêî Ãðèãîð³é 
Ëàð³îíîâè÷, 7, ðîá³òí., óêð., 
12.09.1933, íå âêàç.
Íàçàðåíêî Êàòåðèíà 
Ëàð³îí³âíà, 9, ðîá³òí., óêð., 
20.05.1933, íå âêàç.
Íàçàðåíêî Êñåí³ÿ Àêñåí³âíà, 
40, îäíîîñ³áí., óêð., 18.05.1933, 
íå âêàç.
Íàçàðåíêî Ëóêåð³ÿ ²âàí³âíà, 
62, íà óòðèì., óêð., 24.05.1933, 
íå âêàç.
Íàçàðåíêî Ìàð³ÿ Ëàð³îí³âíà, 
3, ðîá³òí., óêð., 15.06.1933, íå 
âêàç.
Íàçàðåíêî Ìèêîëà 
Ëàð³îíîâè÷, 22, ðîá³òí., óêð., 
10.05.1933, íå âêàç.
Íàçàðåíêî Îëåêñàíäðà 
Íèêèôîð³âíà, 47, êîëãîñïí., 
óêð., 08.07.1933, íå âêàç.
Íàçàðåíêî Îëåêñ³é 
Ñòåïàíîâè÷, 9, îäíîîñ³áí., óêð., 
23.06.1933, íå âêàç.
Íàçàðåíêî Ïåëàãåÿ 
Ëàâðåíò³¿âíà, 13, êîëãîñïí., 
óêð., 03.07.1933, íå âêàç.
Íàçàðåíêî Ïëàòîí 
Ëàâðåíò³éîâè÷, 19, îäíîîñ³áí., 
óêð., 24.04.1933, íå âêàç.
Íàçàðåíêî Ïëàòîí Ëàð³îíîâè÷, 
19, ðîá³òí., óêð., 25.04.1933, íå 
âêàç.
Íàçàðåíêî Ñòåïàí 
Îëåêñ³éîâè÷, 39, îäíîîñ³áí., 
óêð., 26.06.1933, íå âêàç.
Íàéäåíà Àíàòîë³é 
Âîëîäèìèðîâè÷, 5 ì., ðîá³òí., 
óêð., 21.04.1932, «ìëàäåí÷åñêîå»
Íå÷èïóðåíêî Âàëåíòèíà 
Âàñèë³âíà, 9 ì., ðîá³òí., óêð., 
03.09.1932, íå âêàç.
Íå÷èïóðåíêî Îêñåíò³é 
Òðîõèìîâè÷, 50, ðîá³òí., óêð., 
17.08.1933, íå âêàç.
Íèõèäüêî Àíäð³é Òèõîíîâè÷, 
2 òèæ., ðîá³òí., óêð., 14.09.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»

Íèõèäüêî Ãîðïèíà Ôåäîð³âíà, 
65, íà óòðèì., óêð., 22.04.1933, íå 
âêàç.
Íèõèäüêî Ãðèãîð³é Ñåìåíîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 30.04.1933, íå 
âêàç.
Íèõèäüêî Êëàâä³ÿ Òèõîí³âíà, 
4 ì., ðîá³òí., óêð., 27.11.1932, íå 
âêàç.
Íèõèäüêî Í³íà Òèõîí³âíà, 4, 
îäíîîñ³áí., óêð., 05.05.1933, íå 
âêàç.
Íèõèäüêî Îëüãà Ãðèãîð³âíà, 25, 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.07.1933, íå 
âêàç.
Íèõ³äüêî Íàä³ÿ Íèêèôîð³âíà, 
52, îäíîîñ³áí., óêð., 01.06.1933, 
íå âêàç.
Íîâèêîâà Àííà ªãîð³âíà, 22, 
ðîá³òí., óêð., 28.05.1933, íå âêàç.
Íîâèêîâ Âàëåíòèí ²âàíîâè÷, 2, 
ðîá³òí., óêð., 20.10.1932, íå âêàç.
Íîâèêîâ Ïàâëî Ôåäîðîâè÷, 78, 
íå âêàç., óêð., 17.08.1932, ñòàð³ñòü
Îáîëåíöåâà Êàòðÿ Ìèêèò³âíà, 
54, îäíîîñ³áí., óêð., 08.10.1933, 
íå âêàç.
Îáîëåíöåâ ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 
7, ðîá³òí., íå âêàç., 14.08.1932, íå 
âêàç.
Îáîëåíöåâ ²âàí ßêîâè÷, 25, îäíî-
îñ³áí., óêð., 02.09.1933, íå âêàç.
Îáîëåíöåâ Ïàíòåë³é ²âàíîâè÷, 
2, ðîá³òí., óêð., 09.07.1932, ê³ð
Îãóðöîâ Àíàòîë³é ²âàíîâè÷, 8, 
îäíîîñ³áí., óêð., 01.04.1933, íå 
âêàç.
Îãóðöîâ íå âêàç. ²âàíîâè÷, 6, 
ðîá³òí., óêð., 27.02.1933, íå âêàç.
Îãóðöîâ íå âêàç. Îëåêñ., 45, 
îäíîîñ³áí., óêð., 03.05.1933, íå 
âêàç.
Îãóðöîâ Îëåêñàíäð Ãðèãîðîâè÷, 
1 ì., ðîá³òí., óêð., 27.12.1932, íå 
âêàç.
Îãóðöîâ Ôåä³ð Äìèòðîâè÷, 66, 
íà óòðèì., óêð., 27.02.1933, íå 
âêàç.
Îãóðöîâà íå âêàç. íå âêàç., 90, 
îäíîîñ³áí., óêð., 19.04.1933, íå 
âêàç.
Îñòðîâñüêèé Ìèõàéëî 
Ïåòðîâè÷, 1, îäíîîñ³áí., áîëã., 
06.09.1933, íå âêàç.
Îõð³ìåíêî Â³êòîð 
Îëåêñàíäðîâè÷, 1, îäíîîñ³áí., 
óêð., 03.03.1932, íå âêàç.
Ïàäàëêà ²âàí Àôàíàñ³éîâè÷, 15, 
îäíîîñ³áí., óêð., 06.05.1933, íå 
âêàç.
Ïàë³é Âàëåíòèíà ²âàí³âíà, íå 
âêàç., ðîá³òí., óêð., 05.03.1933, íå 
âêàç.
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Ïàíîâ Äåì’ÿí ²âàíîâè÷, 60, 
îäíîîñ³áí., óêð., 15.04.1933, íå 
âêàç.
Ïåí÷óê Ôåäîñ³ÿ 
Âîëîäèìèðîâè÷, 65, îäíîîñ³áí., 
óêð., 05.08.1933, íå âêàç.
Ïåðåäð³é Íàòàëÿ ßê³âíà, 65, 
îäíîîñ³áí., óêð., 08.08.1933, íå 
âêàç.
Ïåðåäð³é íå âêàç. íå âêàç., 90, 
íà óòðèì., óêð., 16.04.1933, íå 
âêàç.
Ïåòðèê ²âàí Çàõàðîâè÷, 17, 
ðîá³òí., óêð., 06.06.1933, íå âêàç.
Ïåòðèê Îëåêñàíäð Çàõàðîâè÷, 
íå âêàç., ðîá³òí., óêð., íå âêàç.
Ïåòðèê Ïàëàæêà Çàõàð³âíà, 6, 
ðîá³òí., óêð., 24.05.1933, íå âêàç.
Ïåòðóøèí Ïåòðî Äåì’ÿíîâè÷, 
21, îäíîîñ³áí., óêð., 01.04.1933, 
íå âêàç.
Ï³í÷óê Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷, 
7 ì., êîëãîñïí., óêð., 23.02.1932, 
íå âêàç.
Ï³í÷óê ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 14, 
ðîá³òí., óêð., 26.04.1933, íå âêàç.
Ï³í÷óê ²ëëÿ Ôîò³éîâè÷, 32, 
ðîá³òí., óêð., 23.03.1933, íå âêàç.
Ï³í÷óê Ë³ä³ÿ Ãðèãîð³âíà, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 08.05.1933, íå 
âêàç.
Ï³í÷óê Ëþáîâ Ìèêîëà¿âíà, 2 
òèæ., íå âêàç., óêð., 27.12.1932, íå 
âêàç.
Ï³í÷óê Ìàð³ÿ Ìèõàéë³âíà, 28, 
îäíîîñ³áí., óêð., 01.03.1933, íå 
âêàç.
Ï³í÷óê Ìèêîëà Ìèõàéëîâè÷, 6, 
ðîá³òí., óêð., 10.04.1933, íå âêàç.
Ï³í÷óê Îëåêñ³é ²ãíàòîâè÷, 2 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 30.06.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ï³í÷óê Ïåòðî ²âàíîâè÷, 18, 
ðîá³òí., óêð., 01.06.1933, íå âêàç.
Ï³íü÷óê ²âàí Ïåòðîâè÷, 20, êîë-
ãîñïí., óêð., 09.05.1933, íå âêàç.
Ï³íü÷óê Ë³ä³ÿ Ïåòð³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 30.06.1933, íå 
âêàç.
Ï³ñêóí Ïåòðî Ôåäîðîâè÷, 40, 
ðîá³òí., óêð., 06.04.1933, íå âêàç.
Ïîâîëîöüêà Â³ðà Ôåäîð³âíà, 
8 ì., ðîá³òí., óêð., 20.06.1933, íå 
âêàç.
Ïîâîëîöüêèé Ìèõàéëî 
Äàíèëîâè÷, 65, îäíîîñ³áí., óêð., 
18.09.1932, ñòàð³ñòü
Ïîãðåáíÿê Àíàòîë³é Àðõèïîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 29.05.1933, íå 
âêàç.
Ïîãðåáíÿê Çàõàð³é Ðîä³îíîâè÷, 
61, ðîá³òí., óêð., 13.04.1933, íå 
âêàç.

Ïîãðåáíÿê Îäàðêà Äìèòð³âíà, 
íå âêàç., ðîá³òí., óêð., 
09.09.1933, íå âêàç.
Ïîäâèãèí Àðòåì Ìèõàéëîâè÷, 
49, îäíîîñ³áí., óêð., 23.04.1933, 
íå âêàç.
Ïîêðàñåíêî Õàðèòèíà 
Ñèëüâåñòð³âíà, 70, íà óòðèì., 
óêð., 16.03.1933, íå âêàç.
Ïîíîìàðåíêî Âîëîäèìèð 
Ôåäîðîâè÷, 7, ðîá³òí., óêð., 
25.11.1933, íå âêàç.
Ïîíîìàðåíêî ²âàí Âëàñîâè÷, 
30, îäíîîñ³áí., óêð., 17.06.1933, 
íå âêàç.
Ïîíîìàðåíêî ²âàí Âëàñîâè÷, 
33, îäíîîñ³áí., óêð., 17.07.1933, 
íå âêàç.
Ïîíîìàðåíêî ²âàí ²ëë³÷, 5 ì., 
ðîá³òí., óêð., 16.12.1932, íå 
âêàç.
Ïîíîìàðåíêî ²âàí 
Ñòåïàíîâè÷, 28, îäíîîñ³áí., 
óêð., 23.03.1933, íå âêàç.
Ïîíîìàðåíêî ²ëëÿ 
Ñòåïàíîâè÷, 26, ðîá³òí., óêð., 
05.04.1933, íå âêàç.
Ïîíîìàðåíêî Êàòåðèíà 
ªôèì³âíà, 45, îäíîîñ³áí., óêð., 
10.08.1933, íå âêàç.
Ïîíîìàðåíêî Ìàð³ÿ Àíäð³¿âíà, 
13, îäíîîñ³áí., óêð., 12.07.1933, 
íå âêàç.
Ïîíîìàðåíêî Ìàð³ÿ 
Äàíèë³âíà, 65, îäíîîñ³áí., óêð., 
20.07.1933, íå âêàç.
Ïîíîìàðåíêî Ìàð³ÿ ßê³âíà, 
60, îäíîîñ³áí., óêð., 21.07.1933, 
íå âêàç.
Ïîíîìàðåíêî Ìèõàéëî 
Íèêèôîðîâè÷, 65, êîëãîñïí., 
óêð., 14.12.1933, íå âêàç.
Ïîíîìàðåíêî Ñåìåí 
Ôåäîðîâè÷, 65, îäíîîñ³áí., 
óêð., 14.05.1933, íå âêàç.
Ïîíîìàðåíêî Òèìîô³é 
Êèðèëîâè÷, 38, ðîá³òí., óêð., 
18.06.1933, íå âêàç.
Ïîíîìàðåíêî Ôåä³ð ²ëë³÷, 
2, ðîá³òí., óêð., 11.10.1932, íå 
âêàç.
Ïîíîìàðåíêî Ôåäîñ³ÿ 
Òèõîí³âíà, 70, íà óòðèì., óêð., 
10.06.1933, íå âêàç.
Ïîíîìàðåíêî Ôåêëà 
Ãðèãîð³âíà, 80, îäíîîñ³áí., óêð., 
27.08.1933, íå âêàç.
Ïîíîìàðåíêî ßâäîõà 
Ìèêîëà¿âíà, 5, ðîá³òí., óêð., 
30.05.1933, íå âêàç.
Ïîðîøèí Òèìîô³é Ïàâëîâè÷, 
59, îäíîîñ³áí., óêð., 28.03.1933, 
íå âêàç.

Ïîðîøèíà Ìàð³ÿ Àáðàì³âíà, 
60, îäíîîñ³áí., óêð., 28.08.1933, 
íå âêàç.
Ïðèñòóïà Âàðâàðà Çàõàð³âíà, 
88, îäíîîñ³áí., óêð., 06.03.1933, 
íå âêàç.
Ïðèñòóïà ²âàí ²âàíîâè÷, 18, 
ðîá³òí., íå âêàç., 31.05.1932, 
âòîïëåííÿ
Ïðèñòóïà Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 3, 
ðîá³òí., óêð., 11.05.1933, íå âêàç.
Ïðèñòóïà Ôåäîñ³ÿ Êèðèë³âíà, 
82, äîìîãîñï., óêð., 13.03.1932, 
ñòàð³ñòü
Ïðîêóäà Àííà Êëèì³âíà, 3, 
îäíîîñ³áí., óêð., 15.05.1933, íå 
âêàç.
Ïðîêóäà Âåêëà ªâäîêèì³âíà, 
65, íà óòðèì., óêð., 15.05.1933, 
íå âêàç.
Ïðîêóäà ²âàí Âàñèëüîâè÷, 2, 
ðîá³òí., óêð., 29.04.1933, íå âêàç.
Ïðîêóäà ²âàí Êëèìîâè÷, 1, êîë-
ãîñïí., óêð., 08.07.1933, íå âêàç.
Ïðîêóäà Êëèì ²âàíîâè÷, 70, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 22.03.1933, 
íå âêàç.
Ïðîêóäà Ëåîí³ä ²âàíîâè÷, 1, 
ðîá³òí., íå âêàç., 24.06.1932, íå 
âêàç.
Ïðîêóäà Ëþáîâ Ãðèãîð³âíà, 
13, îäíîîñ³áí., óêð., 20.03.1933, 
íå âêàç.
Ïðîêóäà Ìàðêî ²âàíîâè÷, 77, 
íà óòðèì., óêð., 30.03.1933, íå 
âêàç.
Ïðîêóäà Ìîòðÿ íå âêàç., 42, 
îäíîîñ³áí., óêð., 05.09.1933, íå 
âêàç.
Ïðîêóäà Îëåêñàíäð 
Äàíèëîâè÷, 3, ðîá³òí., óêð., 
07.06.1932, íå âêàç.
Ïðîêóäà Ïåòðî Äàíèëîâè÷, 21, 
ðîá³òí., óêð., 14.08.1932, íå âêàç.
Ïðÿäêà Ñåìåí Ìèêîëàéîâè÷, 
33, îäíîîñ³áí., óêð., 01.04.1933, 
íå âêàç.
Ïó÷êî Êàòðÿ Ìèêîëà¿âíà, 1, 
ðîá³òí., óêð., 20.09.1932, ê³ð
Ïó÷êî Òåòÿíà Ìèõàéë³âíà, 39, 
ðîá³òí., óêð., 07.12.1932, íå âêàç.
Ïÿòèãîðåöü Âàñèëü 
Äìèòðîâè÷, 4, ðîá³òí., óêð., 
26.06.1933, íå âêàç.
Ðàçäîá³ä³í Àíàòîë³é 
Âîëîäèìèðîâè÷, 1 ì., ðîá³òí., 
óêð., 01.12.1932, íå âêàç.
Ðåøåòíÿê Ãàâðèëî Ñåðã³éîâè÷, 
69, íå âêàç., óêð., 21.09.1932, íå 
âêàç.
Ðîìàíåíêî Âàëåíòèí 
Ìèõàéëîâè÷, 1, êîëãîñïí., óêð., 
24.09.1933, íå âêàç.
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Ðîìàíþòà Â³ðà Âàñèë³âíà, 3 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 02.06.1933, íå 
âêàç.
Ðîìàíþòà ªôðîñ³ÿ Òåðåíò³¿âíà, 
90, íå âêàç., óêð., 28.12.1932, íå 
âêàç.
Ðîìàíþòà Êàòðÿ Òèìîô³¿âíà, 
9 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 10.05.1933, 
íå âêàç.
Ðîìàíþòà Êóçüìà Äàâèäîâè÷, 
59, ðîá³òí., óêð., 15.05.1933, íå 
âêàç.
Ðîìàíþòà Ëþáîâ Òèìîô³¿âíà, 
6, îäíîîñ³áí., óêð., 11.05.1933, íå 
âêàç.
Ðîìàíþòà Ìèêîëà 
Òèìîô³éîâè÷, 5, îäíîîñ³áí., óêð., 
10.05.1933, íå âêàç.
Ðîìàíþòà íå âêàç. Ñòåï., 60, 
îäíîîñ³áí., óêð., 01.05.1933, íå 
âêàç.
Ðîìàíþòà Îëåíà Âàñèë³âíà, 
3, êîëãîñïí., óêð., 09.07.1933, íå 
âêàç.
Ðîìàíþòà Òåòÿíà Ìèêîëà¿âíà, 
38, îäíîîñ³áí., óêð., 16.06.1933, 
íå âêàç.
Ðîìàíþòà Òèìîô³é 
Ìèêîëàéîâè÷, 60, îäíîîñ³áí., 
óêð., 01.05.1933, íå âêàç.
Ðîìàíþòà Òèìîô³é 
Òèìîô³éîâè÷, 15, îäíîîñ³áí., 
óêð., 18.05.1933, íå âêàç.
Ðîìàíþòà Ôåêëà ²âàí³âíà, 80, íà 
óòðèì., óêð., 11.05.1933, íå âêàç.
Ðóäåíêî Âàñèëü Ãðèãîðîâè÷, 3, 
ðîá³òí., óêð., 23.09.1933, íå âêàç.
Ðóñîâ Ìèêîëà Ìàêñèìîâè÷, 22, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 28.04.1933, 
íå âêàç.
Ñàá³ë Ôåêëà Ãíàò³âíà, 65, îäíî-
îñ³áí., óêð., 27.10.1933, íå âêàç.
Ñàºíêî Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, 44, 
äîìîãîñï., óêð., 30.06.1933, íå 
âêàç.
Ñàºíêî Îëåêñàíäð Âàñèëüîâè÷, 
50, êóñòàð, óêð., 25.06.1933, íå 
âêàç.
Ñàìîéëåíêî Ê³íäðàò 
Ñåìåíîâè÷, 68, ðîá³òí., óêð., 
24.07.1933, íå âêàç.
Ñâåðäëîïîëüñüêà Ñîô³ÿ 
Ïàâë³âíà, 70, ðîá³òí., óêð., 
02.01.1932, íå âêàç.
Ñâèñòåëüíèê Ãåîðã³é 
Òåðåíò³éîâè÷, 4, îäíîîñ³áí., óêð., 
27.04.1933, íå âêàç.
Ñâèñòåëüíèê Ìèêîëà 
Òåðåíò³éîâè÷, 5, îäíîîñ³áí., íå 
âêàç., 27.04.1933, íå âêàç.
Ñâèñòåëüíèê Íàñòÿ Ïåòð³âíà, 
89, äîìîãîñï., óêð., 04.09.1932, íå 
âêàç.

Ñâèñòåëüíèê Ñàìñîí 
Ñåìåíîâè÷, 80, îäíîîñ³áí., íå 
âêàç., 21.04.1933, íå âêàç.
Ñâèñòåëüíèê Òåðåíò³é ²âàíîâè÷, 
36, îäíîîñ³áí., íå âêàç., 
28.04.1933, íå âêàç.
Ñåìåäÿºâ Ë³ä³ÿ Ïàâë³âíà, 6, 
áåçðîá³òí., óêð., 26.03.1932, íå 
âêàç.
Ñåðäþê Âàñèëü ²ãíàòîâè÷, 1, 
ðîá³òí., óêð., 02.10.1933, íå âêàç.
Ñåðäþê Äàð’ÿ Ïðîêîï³âíà, 7 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 05.07.1932, íå 
âêàç.
Ñåðåíêî Ìàð³ÿ Ñåðã³¿âíà, 5 ì., 
ðîá³òí., óêð., 07.11.1933, íå âêàç.
Ñèäîðîâà Àííà Ôåäîð³âíà, 6 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.03.1933, íå 
âêàç.
Ñèäîðîâ ²âàí Ôåäîðîâè÷, 65, íå 
âêàç., óêð., 23.12.1932, ñòàð³ñòü
Ñèäîðîâà Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, 5, 
îäíîîñ³áí., óêð., 04.06.1933, íå 
âêàç.
Ñèäîðîâà Òåòÿíà Âàñèë³âíà, 8, 
îäíîîñ³áí., óêð., 04.06.1933, íå 
âêàç.
Ñèäîðîâà Àííà Ïðîêîï³âíà, 
70, äîìîãîñï., óêð., 21.08.1932, 
ñòàð³ñòü
Ñèðäþê Âàñèëü Ôåäîðîâè÷, 61, 
ðîá³òí., óêð., 04.08.1932, íå âêàç.
Ñèðäþê Ãðèãîð³é Ôåäîðîâè÷, 
75, íå âêàç., óêð., 10.12.1932, 
ñòàð³ñòü
Ñèðäþê Ëåîí³ä Ãðèãîðîâè÷, 
5, áàòüêî çàñóäæåí., óêð., 
06.03.1933, íå âêàç.
Ñèðäþê Ëþáîâ Ñåìåí³âíà, 1, 
ðîá³òí., óêð., 04.08.1932, íå âêàç.
Ñèðäþê Ìàð³ÿ Êîíîí³âíà, 100, 
íå âêàç., óêð., 27.02.1933, íå 
âêàç.
Ñèðäþê Ìèêîëà Îëåêñ³éîâè÷, 
9 ì., ðîá³òí., óêð., 14.08.1932, íå 
âêàç.
Ñèðäþê Íàä³ÿ ²âàí³âíà, 1, 
ðîá³òí., óêð., 06.08.1932, íå âêàç.
Ñèðèäà Ñîô³ÿ Íèêèôîð³âíà, 49, 
ðîá³òí., óêð., 16.08.1933, íå âêàç.
Ñê³äàí Àíòîí ßêîâè÷, 22, îäíî-
îñ³áí., óêð., 26.06.1933, íå âêàç.
Ñêîðîõîä Àãàô³ÿ Íåñòîð³âíà, 
55, ðîá³òí., óêð., 25.08.1933, íå 
âêàç.
Ñêîðîõîä Ãðèãîð³é Ïåòðîâè÷, 
19, îäíîîñ³áí., óêð., 05.06.1933, 
íå âêàç.
Ñêîðîõîä Ë³ä³ÿ Ìèêèò³âíà, 2, 
ðîá³òí., óêð., 05.08.1932, íå âêàç.
Ñêîðîõîä Ìàðôà Íèêèôîð³âíà, 
55, ðîá³òí., óêð., 30.01.1932, íå 
âêàç.

Ñîâà Àíòîí Ïàâëîâè÷, 22, 
ðîá³òí., óêð., 22.03.1933, íå âêàç.
Ñîâà Âàñèëü Àíòîíîâè÷, 1, 
ðîá³òí., óêð., 12.07.1932, íå âêàç.
Ñîâà Âàñèëü Ïðîêîïîâè÷, 58, 
ðîá³òí., óêð., 22.06.1933, íå âêàç.
Ñîâà Â³ðà Êóçüì³âíà, 6, ðîá³òí., 
óêð., 05.04.1933, íå âêàç.
Ñîâà Êóçüìà ªãîðîâè÷, 17, 
ðîá³òí., óêð., 14.05.1933, íå âêàç.
Ñîâà Ìàð³ÿ íå âêàç., 10, ðîá³òí., 
óêð., 13.05.1933, íå âêàç.
Ñîâà Ìîòðÿ Äàâèä³âíà, 19, 
ðîá³òí., óêð., 10.03.1933, íå âêàç.
Ñîâà Íàñòÿ Ïðîêîï³âíà, 65, íà 
óòðèì., óêð., 13.05.1933, íå âêàç.
Ñîâà Îëåêñ³é Âîëîäèìèðîâè÷, 
2, ðîá³òí., óêð., 24.06.1932, íå 
âêàç.
Ñîâà Ïðîê³ï Êóçüìè÷, 8, ðîá³òí., 
óêð., 05.04.1933, íå âêàç.
Ñîêîëåíêî Àííà Ñèë³âíà, 24, îäíî-
îñ³áí., óêð., 10.05.1933, íå âêàç.
Ñîêîëåíêî Êàòðÿ 
Îëåêñàíäð³âíà, 7 ì., ðîá³òí., íå 
âêàç., 01.06.1933, íå âêàç.
Ñîêîëåíêî Îëåêñàíäð Ñèëîâè÷, 
35, ðîá³òí., óêð., 10.06.1933, íå 
âêàç.
Ñòåöåíêî Àãàô³ÿ ²âàí³âíà, 19, 
îäíîîñ³áí., óêð., 23.10.1933, íå 
âêàç.
Ñòåöåíêî Àíàòîë³é Àíäð³éîâè÷, 
2, ðîá³òí., óêð., 25.06.1932, ê³ð
Ñòåöåíêî Âàñèëü Äìèòðîâè÷, 2, 
ðîá³òí., óêð., 28.06.1932, ê³ð
Ñòåöåíêî Ãðèãîð³é 
Àôàíàñ³éîâè÷, 78, íà óòðèì., 
óêð., 14.03.1933, íå âêàç.
Ñòåöåíêî Ìàðèíà Ìàðê³âíà, 40, 
äîìîãîñï., óêð., 14.03.1933, íå 
âêàç.
Ñòåöåíêî Ìåëàí³ÿ Àôàíàñ³¿âíà, 
78, íà óòðèì., óêð., 12.05.1933, íå 
âêàç.
Ñòåöåíêî-Íåä³ëêî ²ëëÿ 
Òèõîíîâè÷, 60, îäíîîñ³áí., óêð., 
20.05.1933, íå âêàç.
Ñòîÿíîâ Ìèêîëà Ïåòðîâè÷, 4, 
îäíîîñ³áí., óêð., 16.04.1933, íå 
âêàç.
Ñòîÿíîâ Ìèõàéëî Ïåòðîâè÷, 9, 
îäíîîñ³áí., óêð., 15.04.1933, íå 
âêàç.
Ñòîÿíîâ Ïåòðî Äàíèëîâè÷, 35, 
îäíîîñ³áí., óêð., 10.04.1933, íå 
âêàç.
Ñòîÿíîâà Àííà Êîñòÿíòèí³âíà, 
34, îäíîîñ³áí., óêð., 01.07.1933, 
íå âêàç.
Ñòîÿíîâà Àííà íå âêàç., 36, 
îäíî îñ³áí., íå âêàç., 15.04.1933, 
íå âêàç.
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Ñòðþêîâ Äåìèòð³é ²âàíîâè÷, 
76, íà óòðèì., óêð., 06.04.1933, íå 
âêàç.
Ñòðþêîâ Êèðèëî ßêîâè÷, 59, íå 
âêàç., óêð., 03.12.1932, íå âêàç.
Ñóáîò³í Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷, 
6, êóñòàð, íå âêàç., 27.09.1933, íå 
âêàç.
Ñóáîò³í ßê³â ²âàíîâè÷, 27, 
ðîá³òí., óêð., 02.08.1933, íå âêàç.
Òèõîìèðîâ Î. Ô., 58, îäíîîñ³áí., 
íå âêàç., 02.06.1933, íå âêàç.
Òîðáà ²âàí Êóçüìè÷, 90, íå âêàç., 
óêð., 23.09.1932, ñòàð³ñòü
Òóëóáàð Îëåêñàíäð 
Îëåêñ³éîâè÷, 2, ðîá³òí., óêð., 
09.09.1932, ê³ð
Òóëóáàð Îëåêñ³é Àðòåìîâè÷, 
24, ðîá³òí., óêð., 08.01.1932, 
çàð³çàíèé
Òóðóáàð Õàðèòèíà Ïåòð³âíà, 
67, êîëãîñïí., óêð., 22.08.1933, íå 
âêàç.
Óñàòà Óëÿíà íå âêàç., 65, 
äîìîãîñï., óêð., 28.03.1933, íå 
âêàç.
Óñàòèé Àíäð³é ²âàíîâè÷, 83, îäíî-
îñ³áí., óêð., 11.08.1933, íå âêàç.
Óñàòèé Âàñèëü ²âàíîâè÷, 22, 
ðîá³òí., óêð., 27.05.1933, íå âêàç.
Óñàòèé Ãðèãîð³é Ïåòðîâè÷, 47, 
îäíîîñ³áí., óêð., 16.06.1933, íå 
âêàç.
Óñàòèé Ïåòðî ²âàíîâè÷, 83, 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.04.1933, íå 
âêàç.
Óñàòà Ñîëîì³ÿ Ïåòð³âíà, 48, îäíî-
îñ³áí., óêð., 01.03.1933, íå âêàç.
Óõàíîâ Ãðèãîð³é íå âêàç., 36, 
ðîá³òí., óêð., 10.04.1933, íå âêàç.
Óøàêîâ Àíòîí Ñàâåë³éîâè÷, 65, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 02.05.1933, 
íå âêàç.
Óøàêîâ Ñàâåë³é Àíòîíîâè÷, 38, 
îäíîîñ³áí., óêð., 04.03.1933, íå 
âêàç.
Ôåäîðåíêî Ìàêàð Îìåëÿíîâè÷, 
70, êîëãîñïí., óêð., 25.03.1933, íå 
âêàç.
Ôåäîðåíêî Íàñòÿ ²âàí³âíà, 42, 
ðîá³òí., óêð., 01.04.1933, íå âêàç.
Ô³ë³áîê Êëàâä³ÿ Êèðèë³âíà, 6 ì., 
ðîá³òí., óêð., 11.07.1932, íå âêàç.
Ô³ë³ïåíêî Îëåêñàíäð 
Êîðí³éîâè÷, 6, îäíîîñ³áí., óêð., 
01.04.1933, íå âêàç.
Ô³ëîáîê ²âàí Ìàêàðîâè÷, 22, 
ðîá³òí., óêð., 05.03.1933, íå âêàç.
Ô³ëîáîê ²âàí Ôåäîñ³éîâè÷, 8, 
îäíîîñ³áí., óêð., 18.04.1933, íå 
âêàç.
Ô³ëîáîê Êèðèëî Íàçàðîâè÷, 26, 
ðîá³òí., óêð., 16.12.1933, çàñòóäà

Ô³ëîáîê Íàçàð Òðîõèìîâè÷, 80, 
ðîá³òí., óêð., 26.04.1933, íå âêàç.
Ô³ëîáîê Îëåíà ²âàí³âíà, 24, 
ðîá³òí., íå âêàç., 21.04.1933, íå 
âêàç.
Ô³ëîáîê Ôåäîñ³é ²âàíîâè÷, 36, 
ðîá³òí., óêð., 01.04.1933, íå âêàç.
Ô³ëîíåíêî Àííà ªâäîêèì³âíà, 
47, êîëãîñïí., óêð., 22.05.1933, íå 
âêàç.
Ô³ëîíåíêî Âîëîäèìèð 
Ïåòðîâè÷, 49, îäíîîñ³áí., óêð., 
20.03.1933, íå âêàç.
Ô³ëîíåíêî Äàíèëî 
Âîëîäèìèðîâè÷, 8, îäíîîñ³áí., 
óêð., 15.05.1933, íå âêàç.
Ô³ëîíåíêî Ç³íîâ³ÿ Äèìèòð³âíà, 
3 òèæ., ðîá³òí., óêð., 21.12.1932, 
íå âêàç.
Ô³ëîíåíêî ²âàí 
Âîëîäèìèðîâè÷, 18, îäíîîñ³áí., 
óêð., 08.05.1933, íå âêàç.
Ô³ëîíåíêî ²âàí 
Âîëîäèìèðîâè÷, 21, îäíîîñ³áí., 
óêð., 15.03.1933, íå âêàç.
Ô³ëîíåíêî ²âàí Ïðîêîï³éîâè÷, 
17, ðîá³òí., óêð., 12.03.1933, íå 
âêàç.
Ô³ëîíåíêî ²âàí Ïðîêîï³éîâè÷, 
19, êîëãîñïí., óêð., 17.02.1933, íå 
âêàç.
Ô³ëîíåíêî ²âàí ßêîâè÷, 32, 
ðîá³òí., óêð., 06.04.1933, íå âêàç.
Ô³ëîíåíêî Êàòðÿ Ïåòð³âíà, 60, 
ðîá³òí., óêð., 16.04.1933, íå âêàç.
Ô³ëîíåíêî Êîñòÿ Äàíèëîâè÷, 4, 
ðîá³òí., óêð., 13.03.1933, íå âêàç.
Ô³ëîíåíêî Ë³ä³ÿ Ïàíòèìîâ., 1, 
ðîá³òí., óêð., 09.05.1933, íå âêàç.
Ô³ëîíåíêî Ìàð³ÿ íå âêàç., 76, 
îäíîîñ³áí., óêð., 05.02.1933, íå 
âêàç.
Ô³ëîíåíêî Ìàð³ÿ Ïðîêîï³¿âíà, 
3, êîëãîñïí., óêð., 27.06.1933, íå 
âêàç.
Ô³ëîíåíêî Ïàðàñêà ²âàí³âíà, 72, 
íà óòðèì., óêð., 12.03.1933, íå âêàç.
Ô³ëîíåíêî Ïåòðî Ïëàòîíîâè÷, 
70, íà óòðèì., óêð., 04.03.1933, íå 
âêàç.
Ô³ëîíåíêî Ïðîêîï³é Êàðïîâè÷, 
49, êîëãîñïí., óêð., 09.07.1933, íå 
âêàç.
Ô³ëîíåíêî ßê³â Ñàâè÷, 75, íå 
âêàç., óêð., 01.04.1932, íå âêàç.
Õàðáåíêî Ïàíòåëåéìîí 
Âàñèëüîâè÷, 8 ì., îäíîîñ³áí., 
óêð., 10.05.1932, «ìëàäåí÷åñêîå»
Õàóñîâà Ïàëàæêà Êóçüì³âíà, 45, 
ðîá³òí., óêð., 26.05.1933, íå âêàç.
Õîëîäíÿê Ìàðò³ÿí Ôåäîòîâè÷, 
79, îäíîîñ³áí., óêð., 13.09.1933, 
íå âêàç.

×åáîòàð ªâäîê³ÿ Ñåìåí³âíà, 49, 
êîëãîñïí., óêð., 11.07.1933, íå âêàç.
×åáîòàð ²âàí Êîðí³éîâè÷, 75, 
îäíîîñ³áí., óêð., 11.04.1933, íå 
âêàç.
×åáîòàð ²ëëÿ Âàñèëüîâè÷, 8 ì., 
ðîá³òí., óêð., 28.04.1933, íå âêàç.
×åáîòàð Ïàðàñêîâ³ÿ Àíäð³³âíà, 
85, íà óòðèì., óêð., 26.07.1933, íå 
âêàç.
×åðâÿêîâ Ë³ä³ÿ Àíäð³¿âíà, 11 ì., 
ðîá³òí., óêð., 27.06.1932, ê³ð
×åðíîâà Îëåêñàíäðà 
Äìèòð³âíà, 75, äîìîãîñï., óêð., 
14.09.1932, ñòàð³ñòü
×åòâåðèê Âàñèëü Âàñèëüîâè÷, 
12, ðîá³òí., óêð., 08.05.1933, íå 
âêàç.
×åòâåðèê ²âàí Àôàíàñ³éîâè÷, 
8, îäíîîñ³áí., óêð., 04.05.1933, íå 
âêàç.
×îðíèöüêèé Ìèêîëà Ïàâëîâè÷, 
7, ðîá³òí., óêð., 07.06.1933, íå 
âêàç.
×óáàð Â³ðà Àíòîí³âíà, 9 ì., 
ðîá³òí., óêð., 07.04.1932, íå âêàç.
×óáàð Ãîðïèíà Ñòåïàí³âíà, 86, 
íà óòðèì., óêð., 30.10.1933, íå 
âêàç.
×óáàð ²âàí ²âàíîâè÷, 26, ðîá³òí., 
óêð., 04.03.1933, íå âêàç.
×óáàð ²âàí Îëåêñ³éîâè÷, 10, 
îäíîîñ³áí., óêð., 25.06.1933, íå 
âêàç.
×óáàð ²ëëÿ Âàñèëüîâè÷, 68, 
ðîá³òí., óêð., 02.04.1933, íå âêàç.
×óáàð Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 1, 
ðîá³òí., óêð., 28.04.1933, íå âêàç.
×óáàð Íàñòÿ Îëåêñ³¿âíà, 8, 
îäíîîñ³áí., óêð., 13.04.1933, íå 
âêàç.
×óáàð Íàòàëÿ ²âàí³âíà, 2, 
ðîá³òí., óêð., 19.06.1932, íå âêàç.
×óáàð Îëåêñ³é Ìèêîëàéîâè÷, 3, 
ðîá³òí., óêð., 28.03.1933, íå âêàç.
×óáàð Îëüãà ²âàí³âíà, 13, îäíî-
îñ³áí., óêð., 15.05.1933, íå âêàç.
×óáàð Ñåðàôèìà íå âêàç., 76, íà 
óòðèì., óêð., 07.04.1933, íå âêàç.
×ó÷ìàí Äåì’ÿí Ëàâðåíò³éîâè÷, 
55, ðîá³òí., óêð., 01.05.1933, íå 
âêàç.
×ó÷ìàí Äåìèä Ëàâðåíò³éîâè÷, 
60, êîëãîñïí., óêð., 02.05.1933, íå 
âêàç.
×ó÷ìàí Îëåêñ³é Äåì’ÿíîâè÷, 14, 
ðîá³òí., óêð., 20.03.1933, íå âêàç.
Øàëüêà Ìèêîëà Ïåòðîâè÷, 7 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 07.05.1933, íå 
âêàç.
Øàìáóðñüêà Îëåíà 
Õàðëàìï³¿âíà, 55, îäíîîñ³áí., 
óêð., 01.05.1933, çàð³çàíà
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Øàíäðà Àíäð³é Àôàíàñ³éîâè÷, 
26, ðîá³òí., óêð., 13.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â, âèñèïíèé òèô
Øåëóäüêî ªãîð Ðîä³îíîâè÷, 21, 
ðîá³òí., óêð., 23.05.1933, íå âêàç.
Øåëóäüêî Ìèêîëà Ìàðêîâè÷, 
58, îäíîîñ³áí., óêð., 24.05.1933, íå 
âêàç.
Øåíêîðåíêî Àíòîí Çàõàðîâè÷, 50, 
îäíîîñ³áí., óêð., 15.04.1933, íå âêàç.
Øåíêîðåíêî Âàëåíòèíà 
Ìèêîëà¿âíà, 1, îäíîîñ³áí., óêð., 
06.03.1933, íå âêàç.
Øåíêîðåíêî Â³ðà Ìèêîëà¿âíà, 4, 
îäíîîñ³áí., óêð., 10.03.1933, íå âêàç.
Øåíêîðåíêî Ãàâðèëî Ïðîõîðîâè÷, 
43, ðîá³òí., óêð., 30.04.1933, íå âêàç.
Øåíêîðåíêî ²âàí Ìèêîëàéîâè÷, 4, 
îäíîîñ³áí., óêð., 10.03.1933, íå âêàç.
Øåíêîðåíêî Êàòðÿ Ìèêîëà¿âíà, 3, 
îäíîîñ³áí., óêð., 10.03.1933, íå âêàç.
Øåíêîðåíêî Ìàð³ÿ íå âêàç., 16, íå 
âêàç., óêð., 21.10.1932, íå âêàç.
Øåíêîðåíêî Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷, 
50, îäíîîñ³áí., óêð., 10.03.1933, íå 
âêàç.
Øåíêîðåíêî Ìèêîëà Þð³éîâè÷, 
33, ðîá³òí., óêð., 25.05.1933, íå 
âêàç.
Øåíêîðåíêî Ïàâëî Ïàâëîâè÷, 
2 ì., ðîá³òí., óêð., 30.11.1932, íå 
âêàç.

Øåíêîðåíêî Ïàâëî Ñåìåíîâè÷, 
22, ðîá³òí., óêð., 15.09.1932, íå 
âêàç.
Øåíêîðåíêî Ïåòðî Ïàâëîâè÷, 
13, îäíîîñ³áí., óêð., 01.06.1933, íå 
âêàç.
Øåíêîðåíêî Ñåìåí Ãðèãîðîâè÷, 
70, îäíîîñ³áí., óêð., 20.03.1933, íå 
âêàç.
Øåíêîðåíêî Óñòèí³ÿ Ôåäîð³âíà, 
48, îäíîîñ³áí., óêð., 01.05.1933, íå 
âêàç.
Øåíêîðåíêî Ôåêëà Ñòåïàí³âíà, 
65, íà óòðèì., óêð., 25.05.1933, íå 
âêàç.
Øåíêîðåíêî Þð³é Þõèìîâè÷, 
72, îäíîîñ³áí., óêð., 15.04.1932, íå 
âêàç.
Øåïåë Íàä³ÿ ²âàí³âíà, 4, ðîá³òí., 
óêð., 01.04.1933, íå âêàç.
Øèêóé ²âàí Éîñèïîâè÷, 20, 
ðîá³òí., óêð., 13.12.1932, íå âêàç.
Øèíêàðåíêî ªâäîê³ÿ 
Àôàíàñ³¿âíà, 50, íà óòðèì., óêð., 
17.11.1933, àâòîáóñ çàäàâèâ
Øìàòêî Îëåêñàíäðà ²âàí³âíà, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 07.08.1932, íå âêàç.
Øìàòêî Òðîõèì Ãàâðèëîâè÷, 48, 
îäíîîñ³áí., óêð., 15.04.1933, íå 
âêàç.
Øîêàðåâ Àíäð³é Ñòåôàíîâè÷, 55, 
ðîá³òí., óêð., 12.09.1933, íå âêàç.

Ùåðáà÷åíêî Àãàô³ÿ Ôåäîð³âíà, 
75, íà óòðèì., óêð., 05.06.1933, íå 
âêàç.
Ùåðáà÷åíêî Àííà Ïåòð³âíà, 25, 
îäíîîñ³áí., óêð., 12.04.1933, íå 
âêàç.
Ùèðîâ Àíàòîë³é Àíäð³éîâè÷, 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 03.04.1933, íå 
âêàç.
Ùèðîâ ²âàí Àíäð³éîâè÷, 2, 
îäíîîñ³áí., óêð., 03.05.1933, íå 
âêàç.
Ùèðîâà Ïð³ñüêà ßê³âíà, 60, 
îäíîîñ³áí., óêð., 10.05.1933, íå 
âêàç.
Þíê³í Àíäð³é ²âàíîâè÷, 73, 
îäíîîñ³áí., óêð., 15.05.1933, íå 
âêàç.
ßçèêîâà Ìàð³ÿ íå âêàç., 63, 
îäíîîñ³áí., óêð., 23.08.1933, íå 
âêàç.
ßðåìåíêî Âàëåíòèíà Ìèêèò³âíà, 
3, ðîá³òí., óêð., 13.03.1933, íå âêàç.
ßðîñëàâñüêèé Âàñèëü 
Âàñèëüîâè÷, 43, ðîá³òí., óêð., 
16.10.1933, íå âêàç.
ßðîøåíêî Ñåìåí Ìàêñèìîâè÷, 
19, ðîá³òí., óêð., 13.03.1933, íå 
âêàç.

ÌÅË²ÒÎÏÎËÜÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

Âîçíåñåíñüêà ñ³ëüðàäà

Àâåð³í Àðòåì Ôåäîðîâè÷, 45, 
îäíîîñ³áí., óêð., 18.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Àâåð³íà Íàòàëêà Ïèëèï³âíà, 79, 
íå âêàç., óêð., 04.10.1933, íå âêàç.
Àê³òüºâà Ãàííà ²âàí³âíà, íå âêàç., 
íå âêàç., ðîñ., 02.09.1933, íå âêàç.
Àíäð³é÷åíêî Ãàííà Êóçüì³âíà, 
90, íà óòðèì., óêð., 01.04.1933, 
ñòàðå÷à çíîøåí³ñòü
Àíäð³é÷åíêî Ãðèãîð³é ²âàíîâè÷, 6, 
íå âêàç., óêð., 04.08.1933, íå âêàç.
Àíäð³é÷åíêî ²âàí Ôåäîðîâè÷, 
33, êîëãîñïí., óêð., 16.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Àíäðþùåíêî Ìîòðÿ Â-íà, 60, íå 
âêàç., óêð., 26.10.1933, íå âêàç.
Áàëÿáà Âàðâàðà Êîñòÿíòèí³âíà, 
35, íå âêàç., óêð., 22.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Áàëÿáà Ëþáîâ Ïåòð³âíà, 
7, íå âêàç., óêð., 08.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Áàëÿáà Ìàð³ÿ Ïåòð³âíà, 9, 
íå âêàç., óêð., 23.04.1933, 
âèñíàæåííÿ

Áàëÿáà Ìèêîëà Ïåòðîâè÷, 11, 
îäíîîñ³áí., óêð., 24.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Áèêîâñüêà Ìàð³ÿ Þõèì³âíà, 24, 
íå âêàç., ðîñ., 02.02.1933, íå âêàç.
Áèêîâñüêà Îäàðêà Ìèõàéë³âíà, 
66, îäíîîñ³áí., óêð., 31.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Áèêîâñüêà Òåòÿíà ²âàí³âíà, 
30, îäíîîñ³áí., óêð., 31.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Áèêîâñüêèé ßê³â ß., 56, íå âêàç., 
ðîñ., 28.08.1933, íå âêàç.
Áîëèáà Ãàííà ²âàí³âíà, 14, íå 
âêàç., ðîñ., 14.06.1933, íå âêàç.
Áîíäàðåíêî Äåìèä Ìèêèòîâè÷, 
80, êîëãîñïí., óêð., 26.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Áîíäàðåíêî Îðåñò (?), 54, íå 
âêàç., óêð., 29.07.1933, íå âêàç.
Áîíäàðåíêî Ñåìåí (?), 2, íå 
âêàç., óêð., 10.08.1933, íå âêàç.
Áðàãà Ãðèãîð³é Ïåòðîâè÷, 1, íå 
âêàç., ðîñ., 21.04.1933, íå âêàç.
Áðàãà ²âàí Ïåòðîâè÷, 10, íå 
âêàç., ðîñ., 14.05.1933, íå âêàç.

Áðàãà Ìèêîëà Ïåòðîâè÷, 6, íå 
âêàç., óêð., 10.05.1933, íå âêàç.
Áðàãà Ñòåïàíèäà Ãàâðèë³âíà, 
75, íà óòðèì., óêð., 13.04.1933, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Âàñèëåíêî ²âàí Ñ., 2, íå âêàç., 
óêð., 14.09.1933, íå âêàç.
Âàñèëüºâ ²âàí Âîëîäèìèðîâè÷, 
8, êîëãîñïí., óêð., 04.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Âàñèëüºâ Ïåòðî Ñòåïàíîâè÷, 
30, êîëãîñïí., ðîñ., 08.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Âèöàé Ëþáîâ ²ëë³âíà, 7, íå âêàç., 
óêð., 15.05.1933, íå âêàç.
Âèøíÿêîâ Ãàâðèëî Àíäð³éîâè÷, 
62, ³íâàë³ä, óêð., 10.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Âèøíÿêîâà Ãàëèíà Àíäð³¿âíà, 
65, îäíîîñ³áí., óêð., 25.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ãàïîíåíêî Âîëîäèìèð 
Ïàâëîâè÷, 33, íå âêàç., óêð., 
07.08.1933, íå âêàç.
Ãàïîíåíêî Ãàííà Þõèì³âíà, 45, 
íå âêàç., óêð., 03.10.1933, íå âêàç.
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Ãàïîíåíêî ²âàí Ñòåïàíîâè÷, 20, 
íå âêàç., óêð., 31.01.1933, íå âêàç.
Ãàïîíåíêî Ìàð³ÿ Ëàçàð³âíà, íå 
âêàç., íå âêàç., óêð., 29.05.1933, íå 
âêàç.
Ãàïîíåíêî Ìèêîëà íå âêàç., 7, 
íå âêàç., óêð., 09.10.1933, íå âêàç.
Ãàïîíåíêî Òðîõèì Ñòåïàíîâè÷, 
22, íå âêàç., óêð., 25.05.1933, íå 
âêàç.
Ãàðíèé Ëóêà Ñòåïàíîâè÷, 48, 
êîëãîñïí., óêð., 01.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ãëóëêà ¯âãà Íèêèôîð³âíà, 78, íå 
âêàç., ðîñ., 20.07.1933, íå âêàç.
Ãîëîâ³íà Îäàðêà Àíòîí³âíà, 48, 
íå âêàç., óêð., 25.05.1933, íå âêàç.
Ãîëîâ³í Îëåêñ³é Ïåòðîâè÷, 45, 
íå âêàç., ðîñ., 08.11.1933, íå âêàç.
Ãîëóáåíêî ²âàí Àíäð³éîâè÷, 
3, íå âêàç., óêð., 09.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ãîëóáåíêî Ôåäîò Ìàðêîâè÷, 
82, îäíîîñ³áí., óêð., 26.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ãîðäà Ê³íäðàò ßêîâè÷, 65, 
îäíîîñ³áí., óêð., 13.05.1933, 
îñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ãîðäà Ìèêîëà Ê³íäðàòîâè÷, 
42, îäíîîñ³áí., óêð., 12.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ãîðíèé Çàõàð³é Êèðèëîâè÷, 
90, êîëãîñïí., óêð., 09.05.1933, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Ãóñà÷åíêî ßâäîõà Ïåòð³âíà, 56, 
íå âêàç., óêð., 28.04.1933, íå âêàç.
Äðàìáîºâ Ìèêîëà Äìèòðîâè÷, 
34, êîëãîñïí., áîëã., 27.04.1933, 
õâîð³ íèðêè
Ä'ÿêîâà Íàòàëêà Âàñèë³âíà, 73, 
íå âêàç., óêð., 21.09.1933, íå âêàç.
ªï³ôàíöåâ Ìèêîëà ªôèìîâè÷, 
8, êîëãîñïí., ðîñ., 17.05.1933, 
íàáðÿêè á³ëêîâîãî ïîõîäæåííÿ
ªï³ôàíöåâà Ëþáîâ Þõèì³âíà, 
9, êîëãîñïí., óêð., 12.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
ªï³ôàíöåâà Ìàð³ÿ Ïð., 64, íå 
âêàç., óêð., 28.04.1933, ñòàðå÷à 
ñëàáê³ñòü
ªï³ôàíöåâà Ìàð³ÿ Þõèì³âíà, 6, 
íå âêàç., óêð., 20.06.1933, íå âêàç.
ªï³ôàíöåâà Ôåäîñ³ÿ Ðîìàí³âíà, 
49, êîëãîñïí., óêð., 23.06.1933, íå 
âêàç.
ªï³ôæóºâ Ñòåïàí Êóçüìè÷, 21, 
íå âêàç., óêð., 03.06.1933, íå âêàç.
ªðìîëåíêî Ãîðä³é Þõèìîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 02.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
ªðìîëåíêî Ãðèãîð³é ßêîâè÷, 
6, êîëãîñïí., óêð., 07.03.1933, 
âèñíàæåííÿ

ªðìîëåíêî Ìîòðÿ Ëàâðåíò³¿âíà, 
17, íå âêàç., óêð., 14.09.1933, íå 
âêàç.
ªðìîëåíêî Íàä³ÿ Íèêèôîð³âíà, 
6, îäíîîñ³áí., óêð., 10.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
ªðìîëåíêî Í³íà Êèð., 10 ì., 
ðîá³òí., óêð., 13.04.1933, äèòÿ÷à 
äèñïåïñ³ÿ
ªðìîëåíêî Ïåòðî Êèðèëîâè÷, 
73, êîëãîñïí., óêð., 28.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Çàéöåâà Ìîê³ÿ Âàñèë³âíà, 
17, êîëãîñïí., óêð., 13.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Çàéöåâà Îëåíà Âàñèë³âíà, 
55, êîëãîñïí., óêð., 12.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Çàéöîâà Åð³êà (?), 70, íå âêàç., 
ðîñ., 07.09.1933, íå âêàç.
Çàõàðîâ Ëóê'ÿí Ê³íäðàòîâè÷, 
92, íà óòðèì., ðîñ., 06.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Ç³í÷åíêî Àíäð³é ²âàíîâè÷, 32, íå 
âêàç., óêð., 15.06.1933, íå âêàç.
Ç³í÷åíêî Àíäð³é Ïèëèïîâè÷, 
35, êîëãîñïí., óêð., 15.06.1933, íå 
âêàç.
Ç³í÷åíêî Àôàíàñ³é Òðîõèìîâè÷, 
30, íå âêàç., óêð., 29.07.1933, íå 
âêàç.
Ç³í÷åíêî Âàðâàðà Ìèõàéë³âíà, 
8, êîëãîñïí., óêð., 27.06.1933, íå 
âêàç.
Ç³í÷åíêî Â³êòîð 
Îëåêñàíäðîâè÷, 2, íå âêàç., óêð., 
20.04.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ç³í÷åíêî Â³ðà Ñòåïàí³âíà, 
8, êîëãîñïí., óêð., 17.04.1933, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Ç³í÷åíêî Ãàííà Ëàâðåíò³¿âíà, 
12, êîëãîñïí., óêð., 21.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ç³í÷åíêî Ãðèãîð³é 
Ëàâðåíò³éîâè÷, 8, êîëãîñïí., 
óêð., 18.04.1933, âèñíàæåííÿ
Ç³í÷åíêî Ãðèãîð³é Ïåòðîâè÷, 3, 
íå âêàç., óêð., 14.06.1933, íå âêàç.
Ç³í÷åíêî ²âàí Ôåäîðîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 09.04.1933, ãîëîä
Ç³í÷åíêî Êëàâä³ÿ Ëàâðåíò³¿âíà, 1, 
íå âêàç., óêð., 31.07.1933, íå âêàç.
Ç³í÷åíêî Êîñòÿ Ëàâðåíò³éîâè÷, 
4, êîëãîñïí., óêð., 18.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ç³í÷åíêî Ìàð³ÿ Àôàíàñ³¿âíà, 1, 
íå âêàç., óêð., 10.07.1933, íå âêàç.
Ç³í÷åíêî Ìàð³ÿ Ëàâðåíò³¿âíà, 
6, êîëãîñïí., óêð., 18.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ç³í÷åíêî Ìàð³ÿ Ïåòð³âíà, 6, íå 
âêàç., óêð., 12.06.1933, íå âêàç.

Ç³í÷åíêî Ìàðôà ßê³âíà, 72, íå 
âêàç., óêð., 01.05.1933, ñòàðå÷à 
ñëàáê³ñòü
Ç³í÷åíêî Ìèêîëà 
Ëàâðåíò³éîâè÷, 9, íå âêàç., óêð., 
01.05.1933, âèñíàæåííÿ
Ç³í÷åíêî Ìèêîëà Òðîõèìîâè÷, 
18, íå âêàç., óêð., 08.04.1933, íå 
âêàç.
Ç³í÷åíêî Íàñòÿ Ôåäîð³âíà, 60, 
íå âêàç., óêð., 20.07.1933, íå âêàç.
Ç³í÷åíêî Íåñòîð Ôåäîðîâè÷, 
75, êîëãîñïí., óêð., 18.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ç³í÷åíêî ßâäîõà (?), 59, íå âêàç., 
óêð., 03.08.1933, íå âêàç.
Ç³í÷åíêî ßâäîõà (?), 89, íå âêàç., 
óêð., 05.09.1933, íå âêàç.
Ç³í÷åíêî ßê³â Ìèêèòîâè÷, 60, íå 
âêàç., óêð., 01.08.1933, íå âêàç.
Ç³í÷èêî Îëåêñàíäð 
Ìèõàéëîâè÷, 5 òèæ., êîëãîñïí., 
óêð., 25.12.1932, íå âêàç.
²âàí Îëåêñàíäðà ²âàí³âíà, 7, íå 
âêàç., óêð., 19.07.1933, íå âêàç.
²âà÷åíêî Äîëèíà Àíäð³¿âíà, 63, 
íå âêàç., óêð., 18.12.1933, íå âêàç.
²âàøàêî Í³íà Ñåðã³¿âíà, 4, 
êîëãîñïí., óêð., 24.04.1933, êàòàð 
êèøîê
²âàùåíêî Àíäð³é ²âàíîâè÷, íå 
âêàç., íå âêàç., óêð., 03.05.1933, íå 
âêàç.
²âàùåíêî Ãðèöüêî (?), 20, íå 
âêàç., óêð., 18.05.1933, íå âêàç.
²âàùåíêî Êàòðÿ íå âêàç., 4, íå 
âêàç., óêð., 09.05.1933, íå âêàç.
²âàùåíêî Ìèêîëà íå âêàç., 14, 
íå âêàç., óêð., 08.05.1933, íå âêàç.
²ëüºíêî Ëþáîâ Ìàðê³âíà, 7, íå 
âêàç., óêð., 03.04.1933, íå âêàç.
²ëüºíêî Íàä³ÿ Ìàðòèí³âíà, íå 
âêàç., íå âêàç., óêð., 28.04.1933, íå 
âêàç.
²ùåíêî Ôåä³ð Ñòåïàíîâè÷, 1, íå 
âêàç., óêð., 28.07.1933, íå âêàç.
Éîñèïê³í Ìèõàéëî 
Ìèêîëàéîâè÷, íå âêàç., íå âêàç., 
ðîñ., 28.08.1933, íå âêàç.
Êàëàéäà Êñåí³ÿ Îìåëÿí³âíà, 79, 
íå âêàç., óêð., 10.05.1933, ñòàðå÷à 
ñëàáê³ñòü
Êàëàéäà Îìåëÿí Ñâèðèäîâè÷, 
64, êîëãîñïí., óêð., 23.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Êàë³í³íà Ìàð³ÿ ßê³âíà, 63, 
êîëãîñïí., óêð., 23.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Êàë³íüêî Áîðèñ ²âàíîâè÷, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 28.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Êàìåíñüêèé Òèìîô³é ²âàíîâè÷, 
65, êîëãîñïí., óêð., 18.05.1933, Á-Î
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Êè÷êî Ãðèãîð³é Êèðèëîâè÷, 33, 
íå âêàç., íå âêàç., 03.05.1933, íå 
âêàç.
Êîâáàñà Ïèëèï ßêèìîâè÷, 48, íå 
âêàç., ðîñ., 25.06.1933, íå âêàç.
Êîëàéäà Ãðèãîð³é Ñâèðèäîâè÷, 
55, íå âêàç., óêð., 19.12.1933, íå 
âêàç.
Êîë³íüêî Ëþáîâ ²âàí³âíà, 7, êîë-
ãîñïí., óêð., 11.03.1933, âèñíàæåííÿ
Êîëîéäà Â³êòîð Ìèêîëàéîâè÷, 
íå âêàç., íå âêàç., óêð., 04.08.1933, 
íå âêàç.
Êîëîì³ºöü ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 8, 
íå âêàç., ðîñ., 20.07.1933, íå âêàç.
Êîëîìîºö Â³ðà Ìèêîëà¿âíà, 6, 
íå âêàç., óêð., 28.09.1933, íå âêàç.
Êîíþõîâ Ãðèãîð³é Ô., 9 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 08.07.1933, äèòÿ÷à 
äèçåíòåð³ÿ
Êîðí³ºíêî Âàñèëü Ì., 10, íå 
âêàç., óêð., 20.04.1933, íå âêàç.
Êîðí³ºíêî Êàòåðèíà Êèðèë³âíà, 
3, íà óòðèì., óêð., 25.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Êîðí³ºíêî Ìèêîëà Êîðí³éîâè÷, 
8, íà óòðèì., óêð., 08.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Êîðí³ºíêî Í³íà Êîðí³¿âíà, 
4, êîëãîñïí., óêð., 08.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Êîðí³ºíêî ßâäîõà Ñòåïàí³âíà, 
36, êîëãîñïí., óêð., 09.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Êîðîáêà (?) Ñåðã³¿âíà, íå âêàç., 
íå âêàç., óêð., 18.06.1933, íå âêàç.
Êîðîáêà Àíäð³é Þõèìîâè÷, 38, 
íå âêàç., íå âêàç., 03.09.1933, íå 
âêàç.
Êîðîáêà Â³ðà Ìîéñå¿âíà, 4, 
êîëãîñïí., óêð., 10.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Êîðîáêà Ìàêàð (?), 56, êîëãîñïí., 
óêð., 15.03.1933, âèñíàæåííÿ
Êîðîáêà Ìèêîëà Ñåðã³éîâè÷, 9, 
íå âêàç., óêð., 10.06.1933, íå âêàç.
Êîðîáêà Îëåêñ³é Òóñ³éîâè÷, 
6, íå âêàç., óêð., 22.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Êîðîáêà Ïàðàñêà Ôåäîð³âíà, 
72, íå âêàç., óêð., 02.04.1933, 
ñåðöåâà âàäà
Êîðîáêà Ñåðã³é Ñåðã³éîâè÷, 
5, íå âêàç., óêð., 29.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Êîðîáêà Ñòåïàí íå âêàç., 50, 
êîëãîñïí., óêð., 17.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Êîðòåíêî Îëåíà ²âàí³âíà, 20, íå 
âêàç., óêð., 08.05.1933, íå âêàç.
Êîòÿ÷ê³íà Ìàð³ÿ 
Âîëîäèìèð³âíà, 44, îäíîîñ³áí., 
óêð., 19.03.1933, âèñíàæåííÿ

Êî÷ê³íà ßâäîõà Þõèì³âíà, 60, íå 
âêàç., ðîñ., 26.06.1933, íå âêàç.
Êðàñíèõ Àë³êñüîí Àâèëîâè÷, 
62, ðîá³òí., óêð., 11.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Êðèíæè Îëüãà Êóçüì³âíà, 17, 
êîëãîñïí., óêð., 15.06.1933, íå âêàç.
Êðèøòîí Íåîí³ëà Ïàâë³âíà, 
80, íà óòðèì., óêð., 01.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Êóáà Âîëîäèìèð Àíäð³éîâè÷, 
5, îäíîîñ³áí., óêð., 25.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Êóðèëî Áîðèñ ²âàíîâè÷, íå 
âêàç., íå âêàç., óêð., 03.04.1933, 
ñëàáê³ñòü
Êóðèëî Ãàéêà Ðîä³îí³âíà, 46, íå 
âêàç., óêð., 04.05.1933, Á-Î
Êóöóí Íàñòÿ Ïåòð³âíà, 8, 
êîëãîñïí., óêð., 22.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ëåòèõàâà ªëèçàâåòà 
Êñåíîôîíò³âíà, 89, íà óòðèì., 
óêð., 14.04.1933, ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Ëåùåíêî ²âàí Òèõîíîâè÷, íå 
âêàç., íå âêàç., óêð., 01.05.1933, íå 
âêàç.
Ëåùåíêî Êîñòÿ Òèõîíîâè÷, íå 
âêàç., íå âêàç., óêð., 20.05.1933, íå 
âêàç.
Ëåùåíêî Ìèõàéëî Òèõîíîâè÷, 6, 
íå âêàç., óêð., 03.05.1933, íå âêàç.
Ëåùåíêî Òèõîí ²âàíîâè÷, 45, íå 
âêàç., óêð., 17.04.1933, íå âêàç.
Ëºâ÷åíêî Îëåíà ßê³âíà, 67, íå 
âêàç., óêð., 28.07.1933, íå âêàç.
Ë³÷ìàíü Âàñèëü Êóçüìè÷,  26, 
ðîá³òí., óêð., 14.04.1933, êðèâàâà 
á³ãóíêà (ïðîíîñ)
Ë³÷ìîí Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 19.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ëîçà ²âàí Ïàâëîâè÷, 38, 
êîëãîñïí., óêð., 08.02.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ëóò ²âàí ²âàíîâè÷, 23, íå âêàç., 
óêð., 10.06.1933, íå âêàç.
Ëóò Ïåòðî ßâäîêèìîâè÷, 45, íå 
âêàç., óêð., 25.05.1933, íå âêàç.
Ëÿáàõ Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, 5, 
êîëãîñïí., óêð., 03.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ëÿáàõ Óñòÿ Àíäðîí³âíà, 61, íå 
âêàç., óêð., 22.07.1933, íå âêàç.
Ëÿáèõ Ëþáîâ Ãðèãîð³âíà, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 04.01.1932, 
íå âêàç.
Ëÿáîõ Ïàíòåë³é Äàíèëîâè÷, 
65, êîëãîñïí., óêð., 30.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ëÿáîõ Ñîôîí Äàíèëîâè÷, 
81, êîëãîñïí., óêð., 21.03.1933, 
âèñíàæåííÿ

Ìàíàõîâà Îäàðêà Îëåêñ³¿âíà, 
70, íå âêàç., ðîñ., 05.08.1933, íå 
âêàç.
Ìèðîíåíêî Êóçüìà (?), 56, 
êîëãîñïí., óêð., 14.04.1933, (?)
Ìèðîíåíêî Ìèêîëà Ïàâëîâè÷, 
4, õë³áîðîá, óêð., 10.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ìèõíî Ìèêîëà Êóçüìè÷, 6, íå 
âêàç., óêð., 25.09.1933, íå âêàç.
Ìèõíî Îëüãà Êóçüì³âíà, 8, íå 
âêàç., óêð., 20.05.1933, íå âêàç.
Ìèõíî Ôåäîñ³é Éîñèïîâè÷, 
70, îäíîîñ³áí., óêð., 23.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ìèõíî Þõèì Ïèëèïîâè÷, 62, 
îäíîîñ³áí., óêð., 27.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ìèøåíêî Ìàð. Âàñèëüîâè÷, 
6, íå âêàç., óêð., 03.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ì³íÿéëî íå âêàç. Ñâèðèäîâè÷, 
íå âêàç., íå âêàç., óêð., 26.08.1933, 
íå âêàç.
Ì³íÿéëî ²âàí Ñòåïàíîâè÷, 
36, êîëãîñïí., óêð., 01.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ì³íÿéëî Ìèêîëà Ïåòðîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 01.02.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ì³ùåðêîâà Ãàïêà Ãðèãîð³âíà, 
65, íà óòðèì., óêð., 26.04.1933, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Ìîðäâ³íîâà Ïàðàñêîâ³ÿ 
Àíäð³¿âíà, 70, íå âêàç., óêð., 
06.06.1933, íå âêàç.
Ìîðîç Ìàð³ÿ Àíòîí³âíà, 80, 
êîëãîñïí., óêð., 08.01.1932, 
ñòàð³ñòü
Ìîðîç Ìèêîëà Ìèêèòîâè÷, 4, íå 
âêàç., óêð., 25.03.1933, íå âêàç.
Ìîðîç Õàðèòèíà íå âêàç., 
70, êîëãîñïí., óêð., 10.05.1933, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Ìîðîç ßê³â Ñòåïàíîâè÷, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 03.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ìîðóí Âîëîäèìèð íå âêàç., 6, 
íå âêàç., óêð., 17.06.1933, íå âêàç.
Ìóò ²âàí Ãíàòîâè÷, 23, íå âêàç., 
óêð., 10.06.1933, íå âêàç.
Ìóøåíêî Âàñèëü Îñòàïîâè÷, 
43, íå âêàç., óêð., 08.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ìóøåíêî Â³ðà Âàñèë³âíà, 
13, êîëãîñïí., óêð., 10.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ìóøåíêî Â³ðà Ñâèðèä³âíà, 
15, íå âêàç., óêð., 08.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ìóøåíêî Äàð'ÿ Àíäð³¿âíà, 
85, êîëãîñïí., óêð., 01.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
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Ìóøåíêî ²âàí Âàñèëüîâè÷, 
8, íå âêàç., óêð., 03.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ìóøåíêî ²âàí Äàíèëîâè÷, 55, íå 
âêàç., óêð., 25.05.1933, íå âêàç.
Ìóøåíêî Ïåòðî Äåíèñîâè÷, 
24, íå âêàç., óêð., 10.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ìóøåíêî Ôåä³ð Äåíèñîâè÷, 
23, íå âêàç., óêð., 09.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Íàóìåíêî Íàòàë³ÿ Ìèõàéë³âíà, 
80, íå âêàç., óêð., 07.08.1933, íå 
âêàç.
Íå÷èïîé Ìèêîëà Àíòîíîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 02.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Íóäüãà Âàñèëü Àâðàìîâè÷, 
56, êîëãîñïí., óêð., 15.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Íóäüãà ²âàí Ïàâëîâè÷, 65, 
êîëãîñïí., óêð., 13.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Îâå÷êî Àííà Ïåòð³âíà, 7, íå 
âêàç., óêð., 17.07.1933, íå âêàç.
Îâå÷êî Ïåòðî Îìåëÿíîâè÷, 
42, êîëãîñïí., óêð., 18.05.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Îâ÷àðîâ Âîëîäèìèð 
Âàñèëüîâè÷, 3, êîëãîñïí., óêð., 
14.04.1933, íå âêàç.
Îãëîáëó Ìèêîëà Ñòåïàíîâè÷, 
10, íå âêàç., óêð., 17.06.1933, íå 
âêàç.
Îíèùåíêî Âîëîäèìèð (?), 8, íå 
âêàç., óêð., 15.09.1933, íå âêàç.
Îí³ùåíêî ²âàí Âàñèëüîâè÷, 18, 
íå âêàç., óêð., 14.06.1933, íå âêàç.
Ïàäîìêà Â³êòîð Ìèêîëàéîâè÷, 
3, íå âêàç., óêð., 08.04.1933, íå 
âêàç.
Ïàð³âà Â³ðà Âîëîäèìèð³âíà, 13, 
íå âêàç., ðîñ., 22.11.1933, íå âêàç.
Ïåðåìåãà Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷, 
65, íå âêàç., óêð., 25.07.1933, íå 
âêàç.
Ïåðîâ Â³êòîð Êèðèëîâè÷, íå 
âêàç., êîëãîñïí., ðîñ., 03.05.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ïåðîâ ªãîð Ôåäîðîâè÷, 60, 
êîëãîñïí., óêð., 25.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ï³òóõ íå âêàç. Þõèì³âíà, 54, íå 
âêàç., óêð., 11.06.1933, íå âêàç.
Ïîëóòà Îìåëÿí Ñèäîðîâè÷, 54, 
êîëãîñïí., óêð., 19.05.1933, ãðóäíà 
æàáà
Ïîíîìàðåíêî Êàëèíà 
Â’ÿ÷åñëàâîâè÷, 25, íå âêàç., óêð., 
06.10.1933, íå âêàç.
Ïîíîìàðåíêî Ïåòðî 
Êîðí³éîâè÷, 80, êîëãîñïí., óêð., 
22.04.1933, ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü

Ïîñòóïàí Ñòåïàí Òðîõèìîâè÷, 
52, êîëãîñïí., óêð., 12.05.1933, íå 
âêàç.
Ïðóäåíêî ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 
3, êîëãîñïí., óêð., 18.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ðàçóìåéêî Ðîìàí Ïàâëîâè÷, 78, 
íå âêàç., óêð., 20.04.1933, ñòàðå÷à 
çíîøåí³ñòü
Ðåäóí ²âàí Âàñèëüîâè÷, 7, 
êîëãîñïí., óêð., 11.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ðèãàòêà Àñÿ Ãàâðèë³âíà, 9 ì., íå 
âêàç., óêð., 04.05.1933, ïðîíîñ
Ðîçóìåéêî Íàñòÿ Ïåòð³âíà, 
20, íå âêàç., óêð., 14.07.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ðîçóìåéêî Ïð³ñüêà Ïåòð³âíà, 
75, íà óòðèì., óêð., 15.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Ðóäåíêî (?) (?), 1, íå âêàç., óêð., 
15.06.1933, íå âêàç.
Ðóäåíêî Âàñèëü Ñòåïàíîâè÷, íå 
âêàç., íå âêàç., óêð., íå âêàç.
Ðóäåíêî Âàñèëü ßâäîêèìîâè÷, 
11, íå âêàç., óêð., 11.04.1933, íå 
âêàç.
Ðóäåíêî ²âàí Îëåêñàíäðîâè÷, 2, 
íå âêàç., óêð., íå âêàç.
Ðóäåíêî Îëüãà Ôåäîð³âíà, 4, íå 
âêàç., óêð., 14.05.1933, íå âêàç.
Ðóä÷åíêî Îëüãà Îìåëÿí³âíà, 
8 ì., íå âêàç., óêð., 17.06.1933, íå 
âêàç.
Ðóäü Ãðèãîð³é Äåíèñîâè÷, 
15, êîëãîñïí., óêð., 07.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ðóäü Äåíèñ Îëåêñ³éîâè÷, 51, 
êîëãîñïí., óêð., 10.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ðóäü Îëåêñ³é Àíäð³éîâè÷, 
3, êîëãîñïí., óêð., 22.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ñàäîâñüêà Ë³ä³ÿ Ëóê'ÿí³âíà, 
9, êîëãîñïí., óêð., 28.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ñàäîâñüêèé Ãðèãîð³é 
Ëóê'ÿíîâè÷, 6, êîëãîñïí., óêð., 
31.03.1933, âèñíàæåííÿ
Ñàäîâñüêèé Ãðèãîð³é Ïåòðîâè÷, 4, 
íå âêàç., óêð., 17.06.1933, íå âêàç.
Ñàäîâñüêèé Ëóêà Ïàâëîâè÷, 
48, êîëãîñïí., óêð., 18.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ñàäîâñüêèé Ìèêîëà Ïåòðîâè÷, 
18, íå âêàç., ðîñ., 30.05.1933, íå 
âêàç.
Ñàäîâñüêèé Ïåòðî Ëóê’ÿíîâè÷, 
8, êîëãîñïí., óêð., 03.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ñåë³âàíîâ Êîñòÿíòèí 
Âàñèëüîâè÷, 75, íå âêàç., ðîñ., 
20.04.1933, ñòàð³ñòü

Ñåðåäà Ìàòâ³é Ìàðêîâè÷, 67, íå 
âêàç., óêð., 06.09.1933, íå âêàç.
Ñåðåäà Îëåêñ³é Ìàðêîâè÷, íå 
âêàç., íå âêàç., óêð., 27.08.1933, íå 
âêàç.
Ñèäîðåíêî Ìàð³ÿ Êîð., 85, íà 
óòðèì., óêð., 25.04.1933, ñòàð³ñòü
Ñ³íÿâñüêèé Àíòîí ²âàíîâè÷, 63, 
êîëãîñïí., óêð., 01.01.1932, íå 
âêàç.
Ñêèáà Ãàííà Ìàêñèì³âíà, 60, 
êîëãîñïí., óêð., 09.05.1933, 
ñåðöåâà âàäà
Ñêèáà Ãàííà Ìèòðîôàí³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 15.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ñêèáà Ìèõàéëî ²âàíîâè÷, íå 
âêàç., íå âêàç., óêð., 25.08.1933, íå 
âêàç.
Ñêîðèê Äìèòðî Ìàêñèìîâè÷, 
17, êîëãîñïí., óêð., 03.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ñêîðèê ²âàí Ìàêñèìîâè÷, 3, íå 
âêàç., óêð., 08.07.1933, íå âêàç.
Ñêîðèê Ëþáîâ (?), 6, íå âêàç., 
óêð., 12.05.1933, íå âêàç.
Ñëþñàð Òàðàñ Ôåäîðîâè÷, 50, 
íå âêàç., ðîñ., 09.07.1933, íå âêàç.
Ñëþñàð Ôåîôàí ²âàíîâè÷, 
96, êîëãîñïí., óêð., 09.04.1933, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Ñìîëà Êëàâä³ÿ Äìèòð³âíà, 5, íå 
âêàç., óêð., 21.06.1933, íå âêàç.
Ñìîëà Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷, 
69, êîëãîñïí., óêð., 22.04.1933, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Ñòð³ëåöü ²âàí Ðîíîâ., 4, 
êîëãîñïí., óêð., 22.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ñòðîêîíü Ìàðêî íå âêàç., 
45, êîëãîñïí., óêð., 18.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ñóêà÷ Âîëîäèìèð Òèìîô³éîâè÷, 
7, íå âêàç., óêð., 02.04.1933, 
íåðîçá.
Òàëóáåíêî ªâäîê³ÿ Àíäð³¿âíà, 
4, íå âêàç., óêð., 11.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Òðîìáèöüêèé Âàñèëü 
Ïðîêîïîâè÷, 9, íå âêàç., óêð., 
22.10.1933, íå âêàç.
Òðîôèìîâ Ïàíàñ Ôåäîðîâè÷, 
46, íå âêàç., óêð., 17.06.1933, íå 
âêàç.
Òóòêà ªâñåé ßêîâè÷, 63, 
êîëãîñïí., óêð., 01.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Óãíåíêî Ìèêîëà Îñòàïîâè÷, íå 
âêàç., íå âêàç., óêð., 31.08.1933, íå 
âêàç.
Óãíåíêî Ñåìåí Ñòåïàíîâè÷, íå 
âêàç., íå âêàç., óêð., 03.09.1933, íå 
âêàç.
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Óëüºíêî Âîëîäèìèð 
Îìåëÿíîâè÷, 44, êîëãîñïí., óêð., 
15.04.1933, âèñíàæåííÿ
Ôåäîðåöü Â³ðà íå âêàç., 9, 
áåçïðèòóëüí., óêð., 06.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ôåäîðåöü Ãàííà Îëåêñ³¿âíà, 
6, êîëãîñïí., óêð., 10.04.1933, íå 
âêàç.
Ôåäîðåöü ªâäîê³ÿ Îëåêñ., 8, íå 
âêàç., óêð., 03.05.1933, Á-Î
Ôåäîðåöü ²âàí Îëåêñ³éîâè÷, 
3, êîëãîñïí., óêð., 03.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ôåäîðåöü ²âàí Ñèäîðîâè÷, 
6, êîëãîñïí., óêð., 23.02.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ôåäîðåöü Ìàðòà Êîðí³¿âíà, 
73, íà óòðèì., óêð., 17.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Ôåäîðåöü Ìèêîëà Ñèäîðîâè÷, 
8, êîëãîñïí., íå âêàç., 16.04.1933, 
íå âêàç.
Ôåäîðåöü Ìèêîëà Ôåäîðîâè÷, 
19, êîëãîñïí., óêð., 07.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ôåäîðåöü Ìèõàéëî Êóçüìè÷, 17, 
íå âêàç., óêð., 11.06.1933, íå âêàç.
Ôåäîðåöü Îëåêñ³é Îëåêñ³éîâè÷, 
7, íå âêàç., óêð., 29.04.1933, Á-Î
Ôåäîðåöü Òåòÿíà íå âêàç., 40, 
íå âêàç., óêð., 12.06.1933, íå âêàç.
Ôåäîðåöü Òåòÿíà Ãðèãîð³âíà, 
40, îäíîîñ³áí., óêð., 12.06.1933, 
íå âêàç.
Ôåäîðåöü Ôåä³ð Ðîìàíîâè÷, 6, 
êîëãîñïí., óêð., 13.05.1933, Á-Î
Ôåä÷åíêî ²âàí ßâäîêèìîâè÷, 8, 
íå âêàç., óêð., 21.05.1933, íå âêàç.
Ôåä÷åíêî Ëàâðåíò³é 
Âàñèëüîâè÷, 58, íå âêàç., óêð., 
01.04.1933, îñëàáëåííÿ ñåðöÿ
Ôåä÷åíêî ßâäîêèì íå âêàç., 35, 
íå âêàç., óêð., 05.08.1933, íå âêàç.
Ôåä÷èí Â³êòîð ßâäîêèìîâè÷, íå 
âêàç., íå âêàç., óêð., 21.08.1933, íå 
âêàç.
Ôåñåíêî Ãðèãîð³é 
Ìèêîëàéîâè÷, 40, íå âêàç., óêð., 
25.05.1933, íå âêàç.
Ôåñåíêî Ãðèãîð³é Ïåòðîâè÷, 
10, íå âêàç., óêð., 10.04.1933, íå 
âêàç.
Ôåñåíêî ªëèçàâåòà Ãðèãîð³âíà, 
70, íà óòðèì., óêð., 08.05.1933, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Ôåñåíêî ²âàí Ïåòðîâè÷, 7, íå 
âêàç., óêð., 14.04.1933, íå âêàç.
Ôåñåíêî Ëþáîâ Ïåòð³âíà, 3, íå 
âêàç., óêð., 15.12.1933, íå âêàç.
Ôåñåíêî Ìàð³ÿ ßê³âíà, 12, 
êîëãîñïí., óêð., 07.04.1933, 
âèñíàæåííÿ

Ôåñåíêî Ìèêîëà Ïåòðîâè÷, 14, 
íå âêàç., óêð., 10.04.1933, íå âêàç.
Ôåñåíêî Ñòåïàíèäà ßê³âíà, 
22, êîëãîñïí., óêð., 01.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ôóðñåíêî Ôåäîñ³ÿ Ìèêèò³âíà, 
50, ðîá³òí., óêð., 18.05.1933, 
ñëàáê³ñòü
Õà÷êî Âàñèëü Ãðèãîðîâè÷, 6, íå 
âêàç., óêð., 02.05.1933, íå âêàç.
Õèöàé Ãàííà ²ãîð³âíà, 8, íå âêàç., 
óêð., 14.09.1933, íå âêàç.
Õîëêî Ïàëàæêà Îñèï³âíà, 43, íå 
âêàç., óêð., 05.07.1933, íå âêàç.
Õîëîäíèöüêà Óëÿíà Àíäð³¿âíà, 
32, êîëãîñïí., óêð., 02.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Õîðÿêîâ Â³òàë³é íå âêàç., íå 
âêàç., íå âêàç., óêð., íå âêàç.
Õðîìèøîâ Âàñèëü Ôàä³éîâè÷, 
66, íà óòðèì., óêð., 16.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
×åðåâêî Îëåêñ³é Ñåìåíîâè÷, íå 
âêàç., íå âêàç., óêð., íå âêàç.
×åðêàøèí Âàñèëü Ôåäîòîâè÷, 
4, êîëãîñïí., óêð., 15.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
×åðêàøèí Ïàâëî Ôåäîòîâè÷, 13, 
êîëãîñïí., óêð., 14.05.1933, íå âêàç.
Øàáàíîâ Àíäð³é Ìèõàéëîâè÷, 
50, íå âêàç., ðîñ., 20.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Øàáàíîâ Ëåîíò³é 
Âîëîäèìèðîâè÷, 50, íå âêàç., 
ðîñ., 19.07.1933, íå âêàç.
Øàáàíîâ Ìèõàéëî Ñåìåíîâè÷, 
7, íå âêàç., óêð., 07.07.1933, íå 
âêàç.
Øàáàíîâà Â³ðà Âîëîäèìèð³âíà, 
10, íå âêàç., ðîñ., 10.06.1933, íå 
âêàç.
Øàáàíîâà Ãàííà Ñòåïàí³âíà, 74, 
íå âêàç., óêð., 21.06.1933, íå âêàç.
Øàáàíîâà Ìîòðÿ Ôîì³âíà, 
85, íà óòðèì., óêð., 10.04.1933, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Øàáîíîâ Âàñèëü ªðìîëàéîâè÷, 
52, êîëãîñïí., ðîñ., 24.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Øàáîíîâ Ìèòðîôàí 
Ôåäîðîâè÷, 40, îäíîîñ³áí., óêð., 
14.03.1933, âèñíàæåííÿ
Øâåöü (?) (?), 5, êîëãîñïí., óêð., 
28.05.1933, íå âêàç.
Øâåöü Ìèêîëà Äåì., 7, íå âêàç., 
óêð., 24.05.1933, êðèâàâèé êàòàð 
êèøîê
Øåâ÷åíêî Àííà ªãîð³âíà, 3, 
îäíîîñ³áí., óêð., 01.05.1933, 
ãîñòðå çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øåâ÷åíêî Âàñèëü ßêîâè÷, 
8 ì., íå âêàç., óêð., 04.04.1933, 
âèñíàæåííÿ

Øåâ÷åíêî Â³ðà ªãîð³âíà, 
4, íå âêàç., óêð., 04.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Øåâ÷åíêî ªãîð Ìèêèòîâè÷, 
38, íå âêàç., óêð., 30.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Øåâ÷åíêî Ìèêîëà ßêîâè÷, íå 
âêàç., íå âêàç., óêð., 04.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Øèÿí Ëþáîâ Íèêèôîð³âíà, 4 ì., 
íå âêàç., óêð., 18.07.1933, íå âêàç.
Øèÿí Ìèõàéëî Êèðèëîâè÷, 
70, êîëãîñïí., óêð., 15.04.1933, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Øèÿí Òåðåøêî Òèõîíîâè÷, 
70, êîëãîñïí., óêð., 19.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Øèÿí Òåòÿíà Ëåîíò³¿âíà, 85, íå 
âêàç., óêð., 23.07.1933, íå âêàç.
Øêóðà Éîñèï Ãðèãîðîâè÷, 33, íå 
âêàç., óêð., 30.11.1933, íå âêàç.
Øêóðà Îíèñüêî Ñàâåë³éîâè÷, 
90, íå âêàç., óêð., 03.05.1933, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Øêóðêà Îëåêñàíäð Âàñèëüîâè÷, 
58, êîëãîñïí., óêð., 16.04.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Øêóðêà Þõèì Ãðèãîðîâè÷, 26, 
íå âêàç., óêð., 02.10.1933, íå âêàç.
Øìàòüêî Þõèì ²âàíîâè÷, 60, íå 
âêàç., óêð., 17.06.1933, íå âêàç.
Øîáîíîâ Âîëîäèìèð 
Êîñòÿíòèíîâè÷, 10 ì., íå âêàç., 
óêð., 02.04.1933, âèñíàæåííÿ
ßöåíêî (?) Òàðàñ³âíà, 21, íå 
âêàç., óêð., 04.06.1933, íå âêàç.
ßöåíêî Âàñèëü Òàðàñîâè÷, 30, 
êîëãîñïí., óêð., íå âêàç.
ßöåíêî Âàñèëü ßêîâè÷, 10, íå 
âêàç., ðîñ., 03.10.1933, íå âêàç.
ßöåíêî ªâäîê³ÿ Òèìîô³¿âíà, 
40, êîëãîñïí., óêð., 08.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
ßöåíêî Ë³ä³ÿ Àíòîí³âíà, 1, íå 
âêàç., óêð., 10.10.1933, íå âêàç.
ßöåíêî Ìàð³ÿ Çàõàð³âíà, 17, 
êîëãîñïí., óêð., 17.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
ßöåíêî Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷, 
9 ì., êîëãîñïí., óêð., 14.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
ßöåíêî Òàðàñ Ñàâåë³éîâè÷, 
62, êîëãîñïí., óêð., 08.05.1933, 
ñåðöåâà âàäà
ßöóí Êàòåðèíà Ïåòð³âíà, 6, 
êîëãîñïí., óêð., 20.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
ßöóí Êîñòÿ Ìèòðîôàíîâè÷, 
5, êîëãîñïí., óêð., 22.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
ßöóí Ìèêîëà Ìèòðîôàíîâè÷, 
7, êîëãîñïí., óêð., 13.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
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ßöóí Ìèêîëà Ïåòðîâè÷, 5, 
õë³áîðîá, óêð., 22.03.1933, 
âèñíàæåííÿ

ßöóí Ìèòðîôàí ßêîâè÷, 38, 
êîëãîñïí., óêð., 09.04.1933, 
âèñíàæåííÿ

ßöóí Ïåòðî (?), 42, íå âêàç., óêð., 
31.05.1933, íå âêàç.

Äàíèëî-²âàí³âñüêà ñ³ëüðàäà

Áîíäàðåíêî (Ñòåöåíêî) ªâãåí³ÿ 
Ïðîêîï³âíà, 2, â³éñüêîâîñëóæá., 
óêð., 05.06.1932, ñêàðëàòèíà
Áàãìóò Àíäð³é Êóïð³ÿíîâè÷, 85, 
êóñòàð, óêð., 31.07.1932, ñòàð³ñòü
Áàòþê Âàëåíòèíà Ãåîðã³¿âíà, 
1, äîìîãîñï., óêð., 05.07.1932, 
ïðîíîñ
Áàòþê Ìèêîëà Ôåäîðîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 13.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áîãäàíîâè÷ Ïåòðî Àäàìîâè÷, 
17, ðîá³òí., óêð., 07.07.1933, 
çàäàâëåíèé òðàêòîðîì
Áîíäàðåíêî ²ðèíà Êàðï³âíà, 
75, êîëãîñïí., óêð., 02.03.1932, 
ñòàð³ñòü
Áóòåíêî ªâãåí³ÿ ßêèì³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 21.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âëàñåíêî (?) Àíäð³¿âíà, íå âêàç., 
ðîá³òí., óêð., 12.12.1933, íåðîçá.
Âëàñåíêî ²âàí Íèêèôîðîâè÷, 89, 
ðîá³òí., óêð., 04.07.1933, íå âêàç.
Ãàëàáîðîòêà Ìèêîëà íå âêàç., 
íå âêàç., ðîá³òí., óêð., 21.12.1932, 
íåðîçá.
Äàí÷èí Âàëåíòèí ²âàíîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 18.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
ªðåìåíêî (?) (?), 44, êîëãîñïí., 
óêð., 13.05.1933, íå âêàç.
²â÷èíà Àíàñòàñ³ÿ Ñåðã³¿âíà, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 17.10.1933, 
íå âêàç.
²â÷èí ªôèì Ìèõàéëîâè÷, 75, 
êîëãîñïí., óêð., 05.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Êàðàáêî ²âàí ²âàíîâè÷, 55, 
êîëãîñïí., óêð., 04.07.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êàðïóøà Â³ðà Òèìîô³¿âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 17.07.1932, 
óñêëàäíåííÿ ï³ñëÿ êîðó
Êàðïóøà Ëþáîâ Òèìîô³¿âíà, 
4, êîëãîñïí., óêð., 15.07.1933, 
ìåí³íã³ò
Êà÷óð Ñèä³ð ²âàíîâè÷, 72, 
êîëãîñïí., óêð., 13.10.1933, 
ñòàð³ñòü

Êèäàëîâ Âîëîäèìèð 
Ìèõàéëîâè÷, íå âêàç., ðîá³òí., 
óêð., 28.07.1933, ïðîíîñ
Êíÿçºâ Ôèì³é Ïàâëîâè÷, 33, 
îäíîîñ³áí., óêð., 21.05.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êîáêà Ïåëàãåÿ Äìèòð³âíà, 
42, êîëãîñïí., óêð., 17.10.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Êîâàëü ªâäîê³ÿ Òèõîí³âíà, 48, 
ðîá³òí., óêð., 28.10.1932, çàâîðîò 
êèøîê
Êîïè÷ Â³ðà Àíäð³¿âíà, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 18.06.1932, 
ïðîíîñ
Êóäëàé (?) ²âàíîâè÷, 20, 
êîëãîñïí., óêð., 25.11.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êóøíàðåíêî Ôåâðîí³ÿ 
Ôåäîð³âíà, 68, ðîá³òí., óêð., 
01.11.1933, ñòàð³ñòü
Ìàêîâåöüêèé Îëåêñàíäð 
Ïàâëîâè÷, 58, êîëãîñïí., óêð., 
20.10.1933, ñòàð³ñòü
Ì³ñåâè÷ ²âàí ²âàíîâè÷, 61, 
ðîá³òí., óêð., 09.11.1933, ðîçðèâ 
ñåðöÿ
Í³êîëàé÷åíêî ªâãåí³ÿ 
Ìèðîñëàâ³âíà, 2, êîëãîñïí., óêð., 
15.06.1932, ïðîíîñ
Íîâèê Â³êòîð Ìèêîëàéîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 09.07.1932, 
íåâ³äîìà
Íîâèê Ãàëèíà Àíäð³¿âíà, 1, 
ðîá³òí., óêð., 28.07.1932, ïðîíîñ
Íîâèêîâà ²ðèíà Òèõîí³âíà, 
75, êîëãîñïí., óêð., 15.11.1932, 
ñòàð³ñòü
Îáîëåíöåâà Êëàâä³ÿ 
Ìèêîëà¿âíà, íå âêàç., êîëãîñïí., 
óêð., 13.03.1932, çàïàëåííÿ øëóíêà
Îáîëåíöîâ Àðòåì ªðîô³éîâè÷, 
76, êîëãîñïí., óêð., 19.10.1933, 
ñòàð³ñòü
Îáîëåíöîâà ªâãåí³ÿ Ïàâë³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 22.07.1932, 
ïðîíîñ
Ïàâîëåíñüêà Ëþáîâ Ôåäîò³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 15.06.1932, íå 
âêàç.

Ïàñå÷íèê Àíäð³é Òèõîíîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 03.06.1932, íå 
âêàç.
Ïàñòèðþê Ïåòðî Àðòåì³éîâè÷, 
2, ðîá³òí., óêð., 28.06.1932, íå 
âêàç.
Ïåòðèê Ôåä³ð Êîñòÿíòèíîâè÷, 
19, ðîá³òí., óêð., 03.07.1932, 
íåâ³äîìî
Ïîíîìàðåíêî Âàëåíòèíà 
Âàñèë³âíà, 6, ðîá³òí., óêð., 
27.07.1932, óñêëàäíåííÿ ï³ñëÿ 
êîðó
Ïðÿäêî Àíàñòàñ³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 
2, ðîá³òí., óêð., 11.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñàòèíà Àííà (?), 60, êîëãîñïí., 
óêð., 04.05.1933, êàòàð øëóíêà
Ñåðäþê Êàòåðèíà Ôåäîð³âíà, 
46, ñëóæá., óêð., 28.10.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ñëàâîâà Ë³ðà ªâñòàô³¿âíà, 
1, êîëãîñïí., áîëã., 21.06.1932, 
ïðîíîñ
Ñîëîïîê Ëåîíò³é Ïèëèïîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 21.06.1932, 
ïðîíîñ
Ñòàøåðîâ ²âàí (?), 40, êîëãîñïí., 
óêð., 20.02.1933, íå âêàç.
Ñòåöåíêî Âîëîäèìèð Ïåòðîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 22.06.1932, íå 
âêàç.
Ñòðºëÿºâà Îëåíà Ïàâë³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 31.07.1932, íå 
âêàç.
Òðîÿí Òåðåøêî Ìèõàéëîâè÷, 
17, ñòóäåíò, óêð., 17.02.1932, 
çàïàëåííÿ âóõ
Ôåäîðåíêî Îëåêñàíäð 
Êîñòÿíòèíîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
04.06.1932, íå âêàç.
Øåâ÷åíêî Àíàñòàñ³ÿ Ïàâë³âíà, 
íå âêàç., ðîá³òí., óêð., 21.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øèíêàðåíêî Êëàâä³ÿ ²âàí³âíà, 
íå âêàç., êîëãîñïí., óêð., 
25.09.1933, çàïàëåííÿ øëóíêà

Åéãåíôåëüäñüêà ñ³ëüðàäà

Áåì Åðíà ßê³âíà, íå âêàç., 
êîëãîñïí., í³ì., 02.07.1932, 
ñëàáêîíàðîäæåíà

Áóðãàðäò Àì³ëüäà Êàðë³âíà, íå 
âêàç., êîëãîñïí., í³ì., 07.09.1932, 
ñëàáêîíàðîäæåíà

Áóðãàðäò ²ðìà Êàðë³âíà, íå 
âêàç., êîëãîñïí., í³ì., 23.07.1932, 
ñëàáêîíàðîäæåíà
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Âåéñ Ïàóë³íà Àíäðåàñ³âíà, 36, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 01.02.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ãàðòâè÷ Ãåëüìóò Éîãàíîâè÷, 
1, õë³áîðîá, í³ì., 05.10.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãåéëåìàí Äîðîòåÿ Åðíåñò³âíà, 
33, íåä³ºçäàòíà, í³ì., 29.05.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ëåéíèõ Êàòåðèíà ßê³âíà, 56, 
äîìîãîñï., í³ì., 17.10.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Ë³íä Â³ëüãåëüì³íà Òåîäîð³âíà, 
79, ñåðåäíÿê, í³ì., 26.11.1932, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì

Ì³ëëåð Ðåéíãîëüä Ãîòë³áîâè÷, 
24, êîëãîñïí., í³ì., 27.07.1932, 
âáèòèé (ïîðàíåííÿ â ãîëîâó)
Ì³ðîøíè÷åíêî Áîðèñ 
Ãàâðèëîâè÷, 40, êîëãîñïí., íå 
âêàç., 09.05.1932, òóáåðêóëüîç
Íåöåëü Àëüâ³í íå âêàç., íå 
âêàç., íå âêàç., í³ì., 24.10.1932, 
ñëàáêîíàðîäæåíèé
Ïîëå ªëèçàâåòà Éîãàí³âíà, 
73, äîìîãîñï., í³ì., 12.01.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ôðàé Â³ëüãåëüì Ôð³äð³õîâè÷, 
73, ðîá³òí., íå âêàç., 08.02.1932, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì

Õëåáàí÷åâà Îëüãà ²âàí³âíà, 1, 
ñëóæá., ðîñ., 30.12.1932, ðîçëàä 
øëóíêîâî-êèøêîâîãî òðàêòó
Øèë³íã Ïàóë³íà ²âàí³âíà, 48, 
äîìîãîñï., í³ì., 12.10.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Øòåëüâàã Ðîáåðò Ãåíð³õîâè÷, 
2, êîëãîñïí., íå âêàç., 16.04.1932, 
ñóäîìè
Åá³íãçî Õðèñòèÿí 
Õðèñòèÿíîâè÷, 23, êîëãîñïí., 
íå âêàç., 24.02.1932, òóáåðêóëüîç 
ëåãåí³â

Éîãàíåñðóéñüêà ñ³ëüðàäà

Âàéëüíáåð Ðåéíãîëüä 
Ôð³äð³õîâè÷, 20, êîëãîñïí., íå 
âêàç., 24.03.1932, íå âêàç.
Âåéñ Ðåéð³õ Òåîäîðîâè÷, 74, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 07.01.1932, íå 
âêàç.
Âåðãàð ßê³â Ãåíð³õîâè÷, íå âêàç., 
êîëãîñïí., íå âêàç., 28.01.1932, íå 
âêàç.
Âåòøòåéí ßê³â Ìàðòèíîâè÷, 57, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 19.05.1932, íå 
âêàç.
Ãðå÷ìàí Àìàë³ÿ Õðèñòèÿí³âíà, 
32, êîëãîñïí., íå âêàç., 05.03.1932, 
íå âêàç.
Åêøòåéí Åâàëüä Ãóñòàâîâè÷, 
íå âêàç., êîëãîñïí., íå âêàç., 
29.05.1932, íå âêàç.

Åêøòåéí Éîãàí Õðèñòîôîâè÷, 
86, êîëãîñïí., íå âêàç., 11.04.1932, 
ñòàð³ñòü
²â÷åõ³á ªëèçàâåòà íå âêàç., 79, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 01.03.1932, íå 
âêàç.
Êàðïîâà Â³ðà ²âàí³âíà, íå âêàç., 
êîëãîñïí., íå âêàç., 17.04.1932, íå 
âêàç.
Êåëëåð Ëàóðà Åäìóíä³âíà, 2, 
õë³áîðîá, íå âêàç., 28.03.1932, íå 
âêàç.
Êåëëºð Ôð³äð³õ Ãåíð³õîâè÷, 51, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 25.04.1932, íå 
âêàç.
Êðàäåíü Ôàäë³á Ôàäë³áîâè÷, 
78, êîëãîñïí., íå âêàç., 02.02.1932, 
íå âêàç.

Ìàêñèìåíêî Îëåêñ³é 
Ãðèãîðîâè÷, 5, êîëãîñïí., íå 
âêàç., 30.05.1932, íå âêàç.
Ìðàâñòü ²ðèíà Åäóàðä³âíà, 15, 
êîëãîñïí., óêð., 06.01.1932, íå 
âêàç.
Ðàäîìàí Õðèñòèÿí Ôð³äð³õîâè÷, 
76, êîëãîñïí., íå âêàç., 13.01.1932, 
íå âêàç.
Òåäàêñ Ì³ë³íà Åì³ë³¿âíà, 2, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 10.03.1932, íå 
âêàç.
Ôðå÷ìàí Êàòåðèíà Ðåéð³õ³âíà, 
80, êîëãîñïí., íå âêàç., 01.04.1932, 
íå âêàç.
Øåâåëü ²âàí Âîëîäèìèðîâè÷, 
39, êîëãîñïí., íå âêàç., 14.05.1932, 
òóáåðêóëüîç

Êîñòÿíòèí³âñüêà ñ³ëüðàäà

Àê³ø Àíàòîë³é Ñèì., 1, êîëãîñïí., 
óêð., 07.11.1932, íå âêàç.
Áàáåíêî Îëåêñàíäð ªâñåéîâè÷, 
38, êîëãîñïí., óêð., 01.12.1932, íå 
âêàç.
Áàãàíåöü ²âàí Îëåêñàíäðîâè÷, 
48, îäíîîñ³áí., óêð., 23.09.1932, 
íå âêàç.
Áàñàðàá ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 16, 
êîëãîñïí., óêð., 19.11.1932, íå 
âêàç.
Áåðåæíèé Ñåìåí Îëåêñ³éîâè÷, 
58, îäíîîñ³áí., óêð., 09.01.1933, 
íå âêàç.
Áåçêîðîâàéíèé Àíàòîë³é 
Âàñèëüîâè÷, 2, îäíîîñ³áí., óêð., 
29.09.1932, íå âêàç.
Á³ëåíüêà Ãàííà ²âàí³âíà, 5 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 29.09.1932, íå âêàç.
Áîðäîê Ìèêîëà Äìèòðîâè÷, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 26.11.1932, íå 
âêàç.
Áîðîäàé Íàñòÿ Ãðèãîð³âíà, 43, 
êîëãîñïí., óêð., 09.10.1932, íå 
âêàç.

Âåðãóí Â³ðà ²âàí³âíà, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 15.08.1932, íå 
âêàç.
Ãàëê³í Ìèêîëà ßêîâè÷, 7, 
êîëãîñïí., óêð., 20.11.1932, íå 
âêàç.
Ãàëê³íà Ïàëàæêà ß., 8, êîëãîñïí., 
óêð., 15.12.1932, íå âêàç.
Ãåðóñ Ðà¿ñà Àíòîí³âíà, 3, êîë-
ãîñïí., óêð., 21.10.1932, íåâ³äîìî
Ãåòìàíñüê³ Íàñòÿ Ãðèãîð³âíà, 
4, êîëãîñïí., óêð., 19.09.1932, íå 
âêàç.
Ãëàäêà Âàðâàðà Îëåêñàíäð³âíà, 
9, êîëãîñïí., óêð., 07.09.1932, íå 
âêàç.
Ãëàäê³é Ìàð³ÿ Ïåòð³âíà, 4, 
îäíîîñ³áí., óêð., 25.10.1932, íå 
âêàç.
Ãîëóá Îëåíà ²âàí³âíà, 50, 
êîëãîñïí., óêð., 15.09.1932, íå 
âêàç.
Ãîëóáèí÷è ²âàí ßêîâè÷, 89, 
êîëãîñïí., óêð., 10.01.1933, íå 
âêàç.

Ãîëóáèí÷è Ìèêîëà Ïåòðîâè÷, 
17, îäíîîñ³áí., óêð., 19.01.1933, 
íå âêàç.
Ãîí÷àðåíêî ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 
2 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 17.12.1932, 
íå âêàç.
Ãóð’ÿíîâà Óëÿíà Â³êòîð³âíà, 
89, êîëãîñïí., óêð., 07.09.1932, 
ñòàð³ñòü
Äàöåíêî Àíàòîë³é Þõèìîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 06.12.1932, íå 
âêàç.
Äîâãàíü Ìàêñèì Ìàêñèìîâè÷, 
49, êîëãîñïí., óêð., 08.09.1932, òèô
Æàäàí Ç³íîâ³ÿ Êèðèë³âíà, 65, 
êîëãîñïí., óêð., 09.01.1933, íå 
âêàç.
Æîêîâ Ãðèöüêî Äìèòðîâè÷, 1, 
ðîá³òí., áîëã., 29.08.1932, íå âêàç.
Çàðóáàºâà ßãîäà Îìåë., 70, 
êîëãîñïí., óêð., 17.11.1932, íå 
âêàç.
Çàøí³óñ Ïðîê³ï Ìèõàéëîâè÷, 
65, êîëãîñïí., óêð., 02.01.1932, íå 
âêàç.
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²âàöàí Ìèõàéëî Ïàí., 84, 
êîëãîñïí., óêð., 27.10.1932, íå 
âêàç.
Êàñüÿíåíêî Îëåêñàíäðà íå 
âêàç., 82, îäíîîñ³áí., óêð., 
21.09.1932, ñòàð³ñòü
Êàøåâà Àãàô³ÿ Âàðôîëîì³¿âíà, 
67, îäíîîñ³áí., óêð., 15.01.1933, 
íå âêàç.
Êîáîê Ìàð³ÿ Ôåäîð³âíà, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 07.01.1933, 
íå âêàç.
Êîâàëåíêî Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, íå 
âêàç., îäíîîñ³áí., óêð., 26.10.1932, 
íå âêàç.
Êîâàëåíêî Ìàð³ÿ Îáð., 75, 
êîëãîñïí., óêð., 15.12.1932, íå 
âêàç.
Êîâàëåíêî Ñòåïàí 
Ìèêîëàéîâè÷, 42, êîëãîñïí., óêð., 
26.11.1932, íå âêàç.
Êîâãàí Âàñèëü Ëóêè÷, íå âêàç., 
îäíîîñ³áí., óêð., 29.12.1932, íå 
âêàç.
Êîëîíåé Êàòåðèíà Ñåðã³¿âíà, 4, 
ðîá³òí., óêð., 23.10.1932, íå âêàç.
Êîëîíèé Ëþáîâ ²âàí³âíà, 2, 
îäíîîñ³áí., óêð., 04.11.1932, íå 
âêàç.
Êîñîáîêîâà Ðèììà 
Îëåêñàíäð³âíà, íå âêàç., 
êîëãîñïí., óêð., 02.01.1933, íå 
âêàç.
Êóäðÿ Â³êòîð ²âàíîâè÷, 5, 
îäíîîñ³áí., óêð., 26.11.1932, íå 
âêàç.
Êóäðÿ Îëåêñ³é ²âàíîâè÷, 2, 
îäíîîñ³áí., óêð., 15.11.1932, íå 
âêàç.
Ëåâàøîâà Îëåêñàíäðà 
Àíòîí³âíà, 1, îäíîîñ³áí., óêð., 
19.11.1932, íå âêàç.
Ëåùåíêî Âàñèëü Äàâèäîâè÷, 
3, îäíîîñ³áí., óêð., 10.04.1933, íå 
âêàç.
Ëåùåíêî Ñåðã³é Ñåðã³éîâè÷, 48, 
îäíîîñ³áí., óêð., 29.12.1932, íå 
âêàç.
Ëîáóíñüêèé Àíäð³é 
Ìèõàéëîâè÷, 39, êîëãîñïí., óêð., 
18.10.1932, íå âêàç.
Ëîáóíñüêà Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 26.10.1932, íå 
âêàç.
Ëîãâèíîâà Êëàâä³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 
2, îäíîîñ³áí., óêð., 04.01.1933, íå 
âêàç.
Ëîãâèíîâñüêà Åì³ë³ÿ ²âàí³âíà, 
65, îäíîîñ³áí., óêð., 18.01.1933, 
íå âêàç.
Ëîíäàð ßâäîõà Àðò., íå âêàç., 
îäíîîñ³áí., óêð., 29.10.1932, íå 
âêàç.

Ëóò Îíîïð³é Ä., 85, îäíîîñ³áí., 
óêð., 18.09.1932, íå âêàç.
Ëÿøêî Â³ðà Ïàâë³âíà, 19, 
îäíîîñ³áí., óêð., 30.12.1932, íå 
âêàç.
Ìàíäè÷ Ïåòðî Òðîõèìîâè÷, 90, 
îäíîîñ³áí., óêð., 23.12.1932, íå 
âêàç.
Ìàñë³é Âîëîäèìèð Ïåòðîâè÷, 
7 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 09.11.1932, 
íå âêàç.
Ìàøêàðà Ãàííà ²âàí³âíà, 40, 
îäíîîñ³áí., óêð., 14.12.1932, íå 
âêàç.
Ìåðäèê Â³ðà ²âàí³âíà, 5, êîë-
ãîñïí., óêð., 30.12.1933, íå âêàç.
Ìåðêóëîâà ªâäîê³ÿ ªâãåí³¿âíà, 
66, îäíîîñ³áí., óêð., 15.01.1933, 
íå âêàç.
Ìîâ÷àí Âàñèëü Éîñèôîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 30.09.1932, íå 
âêàç.
Ìîâ÷àí Â³ðà Ôåäîð³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 05.09.1932, íå 
âêàç.
Ìîìîò Ãîðïèíà Ãðèãîð³âíà, 74, 
îäíîîñ³áí., óêð., 27.12.1932, íå 
âêàç.
Ìîìîò Ìèêîëàé Ìèêèòîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 27.09.1932, íå 
âêàç.
Ìîðä³í Àíäð³é Ðîìàíîâè÷, 50, 
êîëãîñïí., óêð., 30.11.1932, íå âêàç.
Ìîðäèê ²âàí Ðîìàíîâè÷, 34, 
êîëãîñïí., óêð., 21.12.1932, íå 
âêàç.
Ìîñêàëåíêî ²âàí 
Ñòàí³ñëàâîâè÷, 65, êîëãîñïí., 
óêð., 10.09.1932, íå âêàç.
Ìîñêàëåíêî Ìèêîëà 
Ïàíòåë³éîâè÷, 1, íà óòðèì., óêð., 
01.11.1932, íå âêàç.
Ìîñêàëü Ìàð³ÿ Êîñòÿíòèí³âíà, 
3, êîëãîñïí., óêð., 25.08.1932, íå 
âêàç.
Íàóìåíêî Âàñèëü Êóçüìè÷, 60, 
êîëãîñïí., óêð., 12.09.1932, íå 
âêàç.
Îáëàê Ìèõàéëî Âàñèëüîâè÷, 71, 
îäíîîñ³áí., óêð., 16.01.1933, íå 
âêàç.
Îâñÿíèê Îëåêñàíäð íå âêàç., 
13, êîëãîñïí., óêð., 30.11.1932, íå 
âêàç.
Îâñÿíèê Æóêà Ìèõàéëîâè÷, 
1 ì., êîëãîñïí., óêð., 09.08.1932, 
íåâ³äîìî
Îë³éíèê Ãðèöüêî Ïàâëîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 20.11.1932, íå 
âêàç.
Îëüõîâñüêèé íå âêàç. 
Âàñèëüîâè÷, 3, êîëãîñïí., óêð., 
27.11.1932, íå âêàç.

Îëüõîâñüêèé ²âàí 
Àôàíàñ³éîâè÷, 6, îäíîîñ³áí., 
óêð., 20.11.1932, íå âêàç.
Î÷êàíü ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 43, 
êîëãîñïí., óêð., 02.11.1932, íå 
âêàç.
Î÷êàíü Ìèêîëà Ôàí., íå âêàç., 
êîëãîñïí., óêð., 09.09.1932, íå 
âêàç.
Ïàâëþê Àííà ßê³âíà, 77, 
îäíîîñ³áí., óêð., 29.12.1932, íå 
âêàç.
Ïàí÷åíêî Ïàðàñêà ß., 65, îäíî-
îñ³áí., óêð., 23.12.1932, íå âêàç.
Ïàí÷åíêî Ôåä³ð 
Âîëîäèìèðîâè÷, 37, êîëãîñïí., 
óêð., 25.12.1933, íå âêàç.
Ïîãð³áíÿê Ïåòðî Àðòåìîâè÷, 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 26.09.1932, íå 
âêàç.
Ïîñò³ë Ìàð³ÿ Ïåòð³âíà, 5, 
êîëãîñïí., óêð., 01.09.1932, 
ìàëÿð³ÿ
Ïðóäêóí Ìèêèòà Ìèêèòîâè÷, 2, 
îäíîîñ³áí., óêð., 14.01.1933, íå 
âêàç.
Ðóä Êëàâä³ÿ Õîð., 7, êîëãîñïí., 
óêð., 26.11.1932, íå âêàç.
Ðóäîâà Âàðâàðà ²âàí³âíà, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 12.10.1932, 
íå âêàç.
Ðó÷êà Ãàëèíà ²âàí³âíà, 20, 
îäíîîñ³áí., óêð., 07.09.1932, íå 
âêàç.
Ñèìåëóöüêèé ²âàí Âàñèëüîâè÷, 
6, êîëãîñïí., óêð., 06.09.1932, íå 
âêàç.
Ñêîðèê Îëåêñàíäðà ßê³âíà, 70, 
êîëãîñïí., óêð., 26.10.1932, íå 
âêàç.
Ñòåíüêî Îëåêñ³é Ãàâðèëîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 06.09.1932, íå 
âêàç.
Ñòåíüêî Àðõèï Ïàíàñîâè÷, 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 09.10.1932, íå 
âêàç.
Ñòèñåíêî Ïàðàñêà Ñåìåí³âíà, 
95, îäíîîñ³áí., óêð., 08.09.1932, 
íåâ³äîìî
Ñòð³ëåöü Îíèñ³ÿ Ìèë., 20, 
êîëãîñïí., óêð., 30.10.1932, íå 
âêàç.
Òàòàðèíîâà ßâäîõà ªôèì³âíà, 
46, êîëãîñïí., óêð., 22.09.1932, íå 
âêàç.
Òèÿòíø Îðèíà Ñîâåëèê.(?), 63, 
êîëãîñïí., óêð., 02.09.1932, òèô
Òóòèê ²âàí Ïåòðîâè÷, 4, 
êîëãîñïí., óêð., 10.11.1932, íå 
âêàç.
Ôîì³í Éîñèô Òèìîô³éîâè÷, 62, 
êîëãîñïí., ðîñ., 29.12.1933, íå 
âêàç.
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Õëîïê³íà Ìàð³ÿ Î., íå âêàç., 
îäíîîñ³áí., óêð., 21.10.1932, íå 
âêàç.
Õóäîâà Âàðâàðà ²âàí³âíà, 9 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 12.10.1932, íå 
âêàç.
Öèâàé Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 23.09.1932, íå 
âêàç.

×àéêà Îäàðêà Ãð., 60, îäíîîñ³áí., 
óêð., 10.12.1932, íå âêàç.
×àéêà Ïàâëî ²âàíîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 03.09.1932, íå 
âêàç.
Øåâ÷åíêî Îëåêñàíäð Îëåêñ., 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 15.11.1932, íå 
âêàç.

Øåâ÷åíêî ²âàí Ïåòðîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 05.09.1932, íå 
âêàç.
Øêàðóïà Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 8 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 15.12.1932, íå 
âêàç.
Øêàðóïà Íàòàëÿ Àíäð³¿âíà, 75, 
îäíîîñ³áí., óêð., 04.10.1932, íå 
âêàç.

Ìîðäâèí³âñüêà ñ³ëüðàäà

Ãóòî Îëåêñàíäð Îëåêñ³éîâè÷, 
4, êîëãîñïí., óêð., 06.11.1933, 
çàñòóäà

Òðî¿öüêå

Ëèñåíêî Ôåä³ð Ô³ðñîâè÷, 8, íå 
âêàç., ðîñ., 18.06.1933, íå âêàç.

Íîâîáîãäàí³âñüêà ñ³ëüðàäà

Àíäðþùåíêî Îëåíà 
Íèêèôîð³âíà, 31, äîìîãîñï., 
óêð., 21.05.1932, òóáåðêóëüîç
Àíäðþùåíêî Ðà¿ñà Àíäð³¿âíà, 
íå âêàç., ðîá³òí., óêð., 28.10.1932, 
êîêëþø
À÷êàñ Í³íà Àôàíàñ³¿âíà, 
1, êóñòàð, óêð., 18.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Á³ëîöåðêîâåöü Íàä³ÿ 
Ëåîíò³¿âíà, íå âêàç., ðîá³òí., íå 
âêàç., 01.09.1932, íåðîçá.
Âàñèëåíêîâà Ëþäìèëà 
²ëàð³îí³âíà, 18, ðîá³òí., óêð., 
11.10.1932, ïîòðàïèëà ï³ä ïî¿çä
Âîëîäèêî ßê³â ²ëë³÷, 20, 
êîëãîñïí., óêð., 04.12.1932, íå 
âêàç.
Ãàíçèí Äìèòðî Ìèõàéëîâè÷, 
59, êîëãîñïí., ðîñ., 10.10.1932, íå 
âêàç.
Ãîðäººâà Îëåíà Òèìîô³¿âíà, 10, 
ðîá³òí., ðîñ., 15.08.1932, ïîïàëà 
ï³ä ïîòÿã

Ãðå÷êà ²âàí Àíäð³éîâè÷, íå âêàç., 
ðîá³òí., óêð., 15.08.1932, íå âêàç.
Äóíäóê Ë³ä³ÿ Ãðèãîð³âíà, íå 
âêàç., ðîá³òí., óêð., 18.09.1932, 
òóáåðêóëüîç
Äóíäóêîâà Âàðâàðà Ãðèãîð³âíà, 
íå âêàç., ðîá³òí., óêð., 31.08.1932, 
íå âêàç.
Æàíäàðåíêî Îëåíà Òèõîí³âíà, 
1, êîëãîñïí., ðîñ., 18.07.1932, 
êîêëþø
Çàãîðîäíÿ Àííà ßê³âíà, 29, 
êîëãîñïí., ðîñ., 08.11.1932, íå âêàç.
Êðàâ÷åíêî Âàñèëü Ñàâåë³éîâè÷, 
íå âêàç., êîëãîñïí., óêð., 
20.11.1932, íå âêàç.
Êóïöîâ Âàñèëü ²âàíîâè÷, 5, 
êîëãîñïí., ðîñ., 04.11.1932, íå âêàç.
Ìèùóë Âàëåíòèíà Àäàì³âíà, 
4, ñëóæá., á³ëîð., 21.11.1932, 
äèôòåð³ÿ
Ìîñêàëåíêî Âàëåíòèíà 
Òèõîí³âíà, íå âêàç., ðîá³òí., ðîñ., 
17.11.1932, áëþâîòà ³ ïðîíîñ

Ïàñ³÷íèê Íàä³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 1, 
ðîá³òí., íå âêàç., 19.11.1932, íå 
âêàç.
Ðîìàíåíêî Îëåêñ³é 
Àôàíàñ³éîâè÷, 20, êîëãîñïí., 
óêð., 10.07.1932, òóáåðêóëüîç
Ñàâîñòîâà ªëèçàâåòà 
Ìàêñèì³âíà, 1, êîëãîñïí., ðîñ., 
27.08.1932, ïðîíîñ
Ñàìñîíåíêî Àíòîí Ðîìàíîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 14.07.1932, 
êàøåëü ³ áðîíõ³ò
Ñèìîíîâ Òàð Àôàíàñ³éîâè÷, 58, 
ðîá³òí., ðîñ., 09.12.1932, íå âêàç.
Òîðáà Âàëåð³ÿ ßê³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 18.09.1932, 
êîêëþø
Øàáàºâ Àôàíàñ ªôèìîâè÷, 
55, ðîá³òí., ðîñ., 17.06.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ùåïîâ Ôåä³ð Äàíèëîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., ðîñ., 29.10.1932, íå 
âêàç.

Íîâîïèëèï³âñüêà ñ³ëüðàäà

Àíòîíþê Êñåíÿ ²âàí³âíà, 16, 
ïðèêàç÷èê, íå âêàç., 03.01.1933, 
ñàìîãóáñòâî
Áîðçîâ Ïàâëî Îëåêñàíäðîâè÷, 
19, êîëãîñïí., ðîñ., 10.04.1933, 
ñëàáê³ñòü
Âàëüñàìñüêà Ãàëèíà 
Êîñòÿíòèí³âíà, 1, ñëóæá., íå 
âêàç., 15.08.1932, êðèâàâèé ïðîíîñ
Âàùóê Äàðàç ²âàíîâè÷, 74, 
êîëãîñïí., óêð., 20.06.1933, ñòàð³ñòü
Âåð÷åíêî Àíàòîë³é Ïàâëîâè÷, 
10, ÷ë.êîìóíè, óêð., 30.09.1933, 
ìàëÿð³ÿ

Âåð÷åíêî Ïàâëî Ïàâëîâè÷, 11, 
êîëãîñïí., óêð., 27.09.1933, ìàëÿð³ÿ
Ãâàðàø Ïåòðî íå âêàç., 38, 
êîëãîñïí., óêð., 22.04.1933, 
íåäîêð³â'ÿ
Ãèìàê ²âàí Ïåòðîâè÷, 50, 
êîëãîñïí., ðîñ., 10.05.1933, 
ðîçðèâ ñåðöÿ
Ãëºáîâ Ñàâåë³é Ëàð³îíîâè÷, 75, 
ðîá³òí., óêð., 19.12.1932, ñòàð³ñòü, 
ìàðàçì
Ãîðä³ºíêî Àíäð³é íå âêàç., 40, 
îäíîîñ³áí., óêð., 06.05.1933, 
âèñíàæåííÿ

Ãðåáåíþê ²âàí Îñèïîâè÷, 40, 
ðîá³òí., íå âêàç., 25.01.1933, 
ñåðöåâèé á³ëü òà ìàëÿð³ÿ
Ãðÿçºâ Íàóì Íèêèôîðîâè÷, 73, 
ðîá³òí., óêð., 23.02.1933, ñòàð³ñòü
Ãðÿçºâà Ãàëèíà Ôåäîð³âíà, 
4, íà óòðèì., óêð., 20.07.1933, 
çàäàâëåíà â ïîë³ òðàêòîðîì
Ãðÿçºâà Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 1, íå 
âêàç., ðîñ., 12.02.1933, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Ãðÿçºâà Îëåêñàíäðà Íàóì³âíà, 
18, ðîá³òí., óêð., 14.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
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Äîáðîâîëüñüêèé Àíàòîë³é 
Áðîí³ñëàâîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
03.12.1932, íåâèçíà÷åíà ñìåðòü
Äðîáèòüêî íå âêàç. Ôîìè÷, íå 
âêàç., ðîá³òí., óêð., 28.03.1933, 
çàïàëåííÿ î÷åðåâèíè
Äóðíºâ Àíàòîë³é Êëèìîâè÷, 
8, êîëãîñïí., óêð., 22.03.1933, 
ñëàáê³ñòü
Äóðíºâ Â³êòîð Êëèìîâè÷, 4, íå 
âêàç., óêð., 02.04.1933, ñëàáê³ñòü
Äóðíºâ Ìèõàéëî Êëèìîâè÷, 5, íå 
âêàç., ðîñ., 14.03.1933, ñëàáê³ñòü
ªëåíñüêà Êñåí³ÿ Ñåìåí³âíà, 
19, ðîá³òí., óêð., 07.11.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Çàõàðîâ Îëåêñàíäð 
Êîñòÿíòèíîâè÷, 1 ì., ðîá³òí., íå 
âêàç., íåâèçíà÷åíà ñìåðòü
Ç³í÷åíêî Òåòÿíà Àíòîí³âíà, 68, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 03.05.1932, 
ñòàð³ñòü
Êàëóæñüêà Ìàð³ÿ Ïèëèï³âíà, 
79, äîìîãîñï., óêð., 24.07.1933, 
ñòàð³ñòü
Ê³çàâêîâ Îëåêñàíäð Áîðèñîâè÷, 
52, ðîá³òí., ðîñ., 15.09.1933, 
ïàðàë³÷
Êîâàëåíêî Â³ðà Ôåäîò³âíà, 
8, íà óòðèì., óêð., 08.07.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîâàëåíêî ªëèñåé Íåñòîðîâè÷, 
79, êîëãîñïí., óêð., 30.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Êîâàëåíêî Ôåäîò Ôåäîðîâè÷, 
33, êîëãîñïí., óêð., 10.07.1933, 
ïàðàë³÷
Êîâàëåíêî ßê³â Ôåäîðîâè÷, 
59, êîëãîñïí., óêð., 15.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîâàëüîâ Ôåä³ð Ôåäîðîâè÷, 
1, íà óòðèì., ðîñ., 16.09.1933, 
ìàëÿð³ÿ
Êîçëîâà Ä³íà¿äà (?), 2, êîëãîñïí., 
óêð., 07.02.1933, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Êóðèëî Ëþáîâ Ìèêîëà¿âíà, 
6 ì., ðîá³òí., íå âêàç., 25.07.1932, 
ñëàáê³ñòü

Ëèõà÷îâ Âàñèëü Ìèðîíîâè÷, 
62, êîëãîñïí., ðîñ., 01.06.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê ³ ñòàð³ñòü
Ìàëüöåâ Ìèõàéëî ²âàíîâè÷, 
1, êîëãîñïí., ðîñ., 07.10.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Ìàðóñîâà Ãàëèíà Òèõîí³âíà, 
3 ì., êîëãîñïí., ðîñ., 01.08.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìàòâ³ºíêî Ë³ä³ÿ Õàðèòîí³âíà, 
8, êîëãîñïí., óêð., 16.07.1933, íå 
âêàç.
Ìåëåøêî Âàñèëèíà íå âêàç., 
18, êîëãîñïí., óêð., 05.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ìåëåøêî ªôèì Òèìîô³éîâè÷, 
49, êîëãîñïí., óêð., 11.05.1933, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Ìîðîçîâ (?) Îñèïîâè÷, 33, 
êîëãîñïí., ðîñ., 05.10.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Íîâèêîâà Ìàð³ÿ Àðñåíò³¿âíà, 
32, ðîá³òí., ðîñ., 03.03.1933, 
íåäîêð³â'ÿ
Ïàðè÷åíêî Ëóêåð³ÿ Ìàêñèì³âíà, 
60, äîìîãîñï., óêð., 17.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Ïåíêàñ Ãðèãîð³é Ãðèãîðîâè÷, íå 
âêàç., ðîá³òí., íå âêàç., 11.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïîäîëÿêà Ëàçàð Çàõàðîâè÷, 24, 
ñåðåäíÿê, íå âêàç., 30.03.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ïîëóïàí Îëåêñ³é ªôèìîâè÷, 
77, êîëãîñïí., óêð., 25.07.1933, 
ñòàð³ñòü
Ïîíîìàðåíêî Îëåêñ³é 
Ïëàòîíîâè÷, 1, íå âêàç., óêð., 
20.07.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïðîñêóðê³í Â³êòîð Ìàêñèìîâè÷, 
5 ì., íà óòðèì., óêð., 07.08.1933, 
äèòÿ÷à õâîðîáà
Ðåâåêà Êàòåðèíà íå âêàç., 
40, êîëãîñïí., óêð., 04.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ðåâåêà Êóçüìà íå âêàç., 40, 
êîëãîñïí., óêð., 25.04.1933, 
âèñíàæåííÿ

Ðóäàêîâà Ë³ä³ÿ Ïàâë³âíà, 11, 
êîëãîñïí., óêð., 17.10.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ðóä÷åíêî Âàëåð³é ßêîâè÷, 
43, êîëãîñïí., óêð., 08.05.1933, 
çàðàæåííÿ êðîâ³
Ñèíÿâñüêèé Âàñèëü ²âàíîâè÷, 
64, êîëãîñïí., óêð., 21.05.1933, 
ñòàð³ñòü ³ ìàëÿð³ÿ
Ñëºïêàíîâ Êóçüìà Àáðàìîâè÷, 
48, ðîá³òí., óêð., 01.10.1933, êàòàð 
øëóíêà
Òàìàøîâà Êñåí³ÿ Ïèëèï³âíà, 38, 
êîëãîñïí., ðîñ., 11.09.1933, òèô
Òàðàíåöü Àðòåì Ìèõàéëîâè÷, 
17, êîëãîñïí., óêð., 22.06.1933, 
òóáåðêóëüîç
Òåïòþê Ïàðàñêîâ³ÿ ²âàí³âíà, 87, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 17.11.1932, 
íåðîçá.
Òîìàëèíñüêà ªâäîê³ÿ Àíäð³¿âíà, 
33, êîëãîñïí., óêð., 30.05.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Õðåáòîâà Íàä³ÿ (?), íå âêàç., íå 
âêàç., ðîñ., 14.03.1933, ñëàáê³ñòü
Øàáåëüíèê Ëþäìèëà 
Îëåêñàíäð³âíà, 2, êîëãîñïí., íå 
âêàç., 24.04.1932, ïðîíîñ
Øàêàëîâ Ïàâëî Ïåòðîâè÷, 67, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 28.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øàëàìîâà Êàòåðèíà Ôåäóë³âíà, 
2, íà óòðèì., óêð., 27.07.1933, 
âèïàä çàäíüîãî ïðîõîäó
Øâåäîâà Òåòÿíà Äìèòð³âíà, 
3, êîëãîñïí., óêð., 26.09.1933, 
çàðàæåííÿ êðîâ³
Øåâêîïëÿñ ªâäîê³ÿ 
Ê³íäðàò³âíà, 80, ðîá³òí., íå âêàç., 
14.06.1932, ñòàð³ñòü
Øóðàåâ Ìèêîëà Ñåðã³éîâè÷, 
20, êîëãîñïí., óêð., 09.09.1933, 
ïàðàë³÷
Þð÷åíêî Ìèêîëà Ïðîêîï³éîâè÷, 
32, ðîá³òí., óêð., 21.03.1933, 
ñëàáê³ñòü
ßöåíêî Ìèêèòà Òàðàñîâè÷, 
34, ÷ë.êîìóíè, óêð., 06.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Ñåìåí³âñüêà ñ³ëüðàäà

Áåçêîðîâàéíèé Âàñèëü 
²âàíîâè÷, 3, ðîá³òí., óêð., 
28.11.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áåçñîíîâ Â³êòîð Ôåäîðîâè÷, 
1, íà óòðèì., ðîñ., 26.08.1932, 
ïðîíîñ
Áîãàòèðüîâ Ìèêîëà ßêîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 19.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âîðîïàé Â³êòîð ²âàíîâè÷, 7, 
îäíîîñ³áí., óêð., 10.12.1932, ðàõ³ò

Ãàëººâ Ñòåôàí Ñàì³éëîâè÷, 59, 
êîëãîñïí., ðîñ., 13.11.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Äðåãâàëü Âàëåíòèíà ²âàí³âíà, 
7, íå âêàç., óêð., 09.09.1932, 
ìàëÿð³éíèé êîêëþø
²âàí÷åíêî Ëåîíò³é Àðõèïîâè÷, 79, 
íà óòðèì., óêð., 11.09.1932, íåðîçá.
²âàí÷åíêî Êàðïî Ôåäîðîâè÷, 28, 
êîëãîñïí., óêð., 09.07.1932, âáèòî 
íà ðîáîò³ 

²âàí÷åíêî ²âàí ²âàíîâè÷, 4 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 25.09.1932, íå 
âêàç.
²íäèê íå âêàç. Ôåäîðîâ., 80, íà 
óòðèì., óêð., 10.12.1932, ñòàð³ñòü
Êàøêàðîâà Ìàð³ÿ 
Âîëîäèìèð³âíà, 5 ì., êîëãîñïí., 
óêð., 17.11.1932, «ìëàäåí÷åñêîå»
Êàøêàðîâà Â³ðà Ïàâë³âíà, 
1 ì., êîëãîñïí., óêð., 11.07.1932, 
êàøåëü
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Êàøíºâ Àíäð³é Àôàíàñ³éîâè÷, 
65, êîëãîñïí., óêð., 26.07.1932, 
ñòàð³ñòü
Êèäàëîâ Ìèêîëà Äåì’ÿíîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 13.04.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Êèäàëîâà Àíàñòàñ³ÿ 
Äåì’ÿí³âíà, 29, êîëãîñïí., óêð., 
27.07.1932, õâîðîáà íèðîê
Êðàñíèêîâà Ìàð³ÿ 
Âîëîäèìèð³âíà, 1, êîëãîñïí., 
óêð., 23.07.1932, «ìëàäåí÷åñêîå»
Ëàïòèøîâà Ìàð³ÿ 
Ïàíòåëåéìîí³âíà, 82, íà óòðèì., 
óêð., 27.11.1932, ñòàð³ñòü
Ìàëüöåâ Ïåòðî íå âêàç., 11 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 01.09.1932, 
ðàïòîâà ëèõîìàíêà

Ìàëüöåâ ßê³â Àíäð³éîâè÷, 
3 ì., êîëãîñïí., óêð., 06.12.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ìóëþêèíà Àííà Ïðîêîï³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 26.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïàíîâà ªôðîñèí³ÿ ²âàí³âíà, 
50, êîëãîñïí., ðîñ., 16.09.1932, 
ëèõîìàíêà
Ïëþù Ïåòðî Äåìåíò³éîâè÷, 70, 
êîëãîñïí., óêð., 12.09.1932, íå 
âêàç.
Òÿãëî Àíòîí³íà ªôèì³âíà, 
4, ðîá³òí., óêð., 23.12.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå» 

Ôóðñåíêî Ïàðàñêîâ³ÿ ²âàí³âíà, 
73, îäíîîñ³áí., óêð., 22.11.1932, 
ïàðàë³÷
Õðåáòîâà ßðèíà Ãðèãîð³âíà, 
80, íå âêàç., ðîñ., 08.12.1932, íå 
âêàç.
×åðêàøèíà Àííà ªâãåí³¿âíà, 
56, êîëãîñïí., óêð., 01.09.1932, 
ìàðàçì
×óðåø Ë³ä³ÿ Âàñèë³âíà, 1, 
êîëãîñïí., ðîñ., 06.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øìàòêî Äàíèëî ²âàíîâè÷, 56, 
ðîá³òí., óêð., 07.12.1932, ðàïòîâî

Òàìáîâñüêà ñ³ëüðàäà

Àêóëîâ Ñåðã³é Ïàâëîâè÷, 
28, ðîá³òí., ðîñ., 09.07.1933, 
õâîðîáà

Êðóòèêîâà Çîÿ ²âàí³âíà, 2, 
êîëãîñïí., ðîñ., 25.05.1933, 
ìàëÿð³ÿ

Ïåðåíîñê³í Âàñèëü 
Ñòåôàíîâè÷, 9, êîëãîñïí., ðîñ., 
17.10.1933, òóáåðêóëüîç

Òåðï³íí³âñüêà ñ³ëüðàäà

Àêàòîâ Âàñèëü Ìåôîä³éîâè÷, 
19, ñòóäåíò, ðîñ., 08.12.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Àêàòîâ Îëåêñàíäð Ãðèãîðîâè÷, 
íå âêàç., êóñòàð, ðîñ., 25.08.1932, 
íå âêàç.
Àíèñèìîâ Ìèõàéëî 
ªëèñåéîâè÷, 80, íà óòðèì., ðîñ., 
10.03.1932, ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Àíèñèìîâà Ë³ä³ÿ Õàðèòîí³âíà, 
5, íà óòðèì., ðîñ., 28.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áåñºäèí Àíàòîë³é Äìèòðîâè÷, 
8 ì., ðîá³òí., ðîñ., 10.01.1932, 
êîêëþø
Áåñºäèí Âîëîäèìèð 
Ñèäîðîâè÷, 1, ðîá³òí., ðîñ., 
20.02.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áåñºäèí ²âàí Íàóìîâè÷, 7 ì., 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 02.08.1932, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Áåñºäèí Ìèõàéëî ²âàíîâè÷, 47, 
êîëãîñïí., ðîñ., 13.04.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Áîãàòþê ßê³â Ôàê., 1, êîëãîñïí., 
óêð., 24.03.1932, íå âêàç.
Áîñåâñüêà Ç³íà¿äà Ìèêîëà¿âíà, 
13, îäíîîñ³áí., ðîñ., 03.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âàñÿãèíà Ç³íà¿äà íå âêàç., 
44, ðîá³òí., ðîñ., 03.12.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Âàøåâñüêèé ²âàí Ê³íäðàòîâè÷, 
50, ðîá³òí., ðîñ., 03.10.1932, 
õðîí³÷íèé êàòàð ëåãåí³â
Âîðîíîâà Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 6 ì., íå 
âêàç., ðîñ., 15.06.1932, åï³ëåïñ³ÿ

Âîðîíîâà Ìåëàí³ÿ Ãàâðèë³âíà, 
38, ðîá³òí., ðîñ., 20.02.1932, íå 
âêàç.
Ãàïîíîâ Àíàòàë Âàñèëüîâè÷, 
1 ì., ðîá³òí., ðîñ., 01.09.1932, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Ãàïîíîâà Ïåëàãåÿ Ãðèãîð³âíà, 72, 
ðîá³òí., ðîñ., 17.10.1932, íå âêàç.
Ãîëîäíàÿ Àãàô³ÿ Ìåðêóë³âíà, 
67, îäíîîñ³áí., ðîñ., 03.07.1932, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Ãðèøèí íå âêàç. Àíäð., 3 ì., 
ðîá³òí., ðîñ., 28.06.1932, êàòàð 
êèøîê
Äàâèäêîâ Â³êòîð Ñòåïàíîâè÷, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 18.07.1932, êàòàð 
êèøîê
Äåâ’ÿòîâ Ìàðàò Âàñèëüîâè÷, 
1 ì., ñëóæá., ðîñ., 21.07.1932, íå 
âêàç.
Äìèòð³ºâà Êñåí³ÿ Ðîä³îí³âíà, 
31, ðîá³òí., ðîñ., 04.04.1932, íå 
âêàç.
Äóäîâ ²âàí Âàñèëüîâè÷, 3, 
êîëãîñïí., ðîñ., 14.12.1932, 
âèñíàæåííÿ
Äóõîâ Ôåä³ð Âàñèëüîâè÷, 
49, ðîá³òí., ðîñ., 13.04.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Äÿ÷åíêî Íåîí³ëà ßê³âíà, 17, 
êîëãîñïí., ðîñ., 10.04.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
ªãîðîâ Ïåòðî Ôåäîðîâè÷, 4, 
ðîá³òí., ðîñ., 13.11.1932, ïðîíîñ
ªëàíñüêà Îëüãà Ôåäîð³âíà, 4 ì., 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 01.06.1932, 
åíòåðèò

ªëàíñüêèé Âîëîäèìèð 
Ôåäîðîâè÷, 2 ì., êîëãîñïí., 
íå âêàç., 17.04.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
ªñèí Â³êòîð Ïàâëîâè÷, 1, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 30.12.1932, 
âèñíàæåííÿ, ïðîíîñ
ªñèí Ôåä³ð ßêèìîâè÷, 75, 
êîëãîñïí., ðîñ., 19.12.1932, 
ïðîíîñ
Æàðèêîâà Ïåëàãåÿ ²âàí³âíà, 
69, íå âêàç., ðîñ., 20.11.1932, íå 
âêàç.
Çóáà÷ Â³ðà ²âàí³âíà, 2 ì., ðîá³òí., 
íå âêàç., 21.10.1932, ãîñòðå 
çàïàëåííÿ êèøîê
Êàëèòà Êàëèíà Òèìîô³éîâè÷, 
35, êîëãîñïí., óêð., ãîñòðå 
çàõâîðþâàííÿ 
Êàðïîâ Ñåðã³é Îëåêñàíäðîâè÷, 
32, îäíîîñ³áí., ðîñ., 18.08.1932, 
ðàê øëóíêà
Êàøëàêîâà ªâãåí³ÿ ²âàí³âíà, íå 
âêàç., ðîá³òí., ðîñ., 19.09.1932, íå 
âêàç.
Êèäàëîâ Àíàòîë³é Ìèõàéëîâè÷, 
2, íå âêàç., ðîñ., 26.12.1932, 
çàïàëåííÿ ìîçêó
Êëèìåíêî Âàëåíòèíà Ïåòð³âíà, 
1, ñëóæá., óêð., 23.09.1932, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Êîâàëåíêî Âàðâàðà Ñòåïàí³âíà, 
22, ñëóæá., ðîñ., 28.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â 
Êîâàëåíêî ªôèì³ÿ Çàõàð³âíà, 
81, äîìîãîñï., ðîñ., 25.07.1932, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
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Êîçëîâà ªâäîê³ÿ Ãðèãîð³âíà, 
4, êîëãîñïí., ðîñ., 15.01.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîíäðàòüºâà Â³ðà Òèìîô³¿âíà, 
2, êîëãîñïí., ðîñ., 12.07.1932, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Êîíîâàëîâ Ìèõàéëî 
²ëàð³îíîâè÷, 59, êîëãîñïí., ðîñ., 
08.10.1932, çàïàëåííÿ ïå÷³íêè
Êîíîâàëîâà Àííà Ìàêàð³âíà, 22, 
ðîá³òí., ðîñ., 14.04.1932, íå âêàç.
Êîíîâàëîâà ²ðèíà íå âêàç., 72, 
êîëãîñïí., ðîñ., 08.02.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Êîðíºâ Ôåä³ð Ôåäîðîâè÷, 1, 
â³éñüêîâîñëóæá., ðîñ., 19.01.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîñàðåâñüêà Ç³íà¿äà Âàñèë³âíà, 
8, êîëãîñïí., óêð., 04.05.1932, 
ïîòîíóëà â ð³÷ö³
Êîñÿêîâà Ìàð³ÿ Ñåìåí³âíà, 70, 
êîëãîñïí., óêð., 18.02.1932, íå 
âêàç.
Êðàâ÷åíêî Ìåëàí³ÿ ²âàí³âíà, 
39, äîìîãîñï., ðîñ., 01.10.1932, 
õðîí³÷íèé êàòàð ëåãåí³â
Êðèâîðó÷êî Âîëîäèìèð 
Ìèêîëàéîâè÷, 1, ðîá³òí., ðîñ., 
28.11.1932, ñêàðëàòèíà
Êó÷åðåíêî ßêèëèíà Ïðîê., 50, 
ðîá³òí., ðîñ., 03.04.1932, íå âêàç.
Ëàâðåíòüºâ Îëåêñ³é 
Îëåêñàíäðîâè÷, 65, íå âêàç., 
ðîñ., 04.12.1932, ñòàðå÷à 
ñëàáê³ñòü
Ëàâðåíòüºâà Íàä³ÿ Òåðåíò³¿âíà, 
65, íå âêàç., ðîñ., 16.12.1932, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ëèõà÷îâà Îëåêñàíäðà 
Âàñèë³âíà, 1, íå âêàç., íå âêàç., 
07.08.1932, êîêëþø
Ëîìåéêî ²âàí íå âêàç., 37, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 02.10.1932, 
õðîí³÷íå çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìàñëÿíèêîâ ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 
1, ðîá³òí., íå âêàç., 08.11.1932, 
ïðîíîñ
Ìåëåøêî Íàòàë³ÿ íå âêàç., 80, 
íå âêàç., ðîñ., 20.04.1932, ñòàðå÷à 
ñëàáê³ñòü
Ìåëèõîâà Ôåêëà ²âàí., 75, 
êîëãîñïí., ðîñ., 10.11.1932, íå 
âêàç.
Ìåëüíèêîâà Êëàâä³ÿ Ìèð., 6, íå 
âêàç., ðîñ., 25.11.1932, ïðîíîñ
Ìåñíÿíêà Ìèõàéëî Êóçüìè÷, 68, 
íå âêàç., ðîñ., 21.12.1932, ñòàðå÷à 
ñëàáê³ñòü

Ìîõîíüêî Îëåíà ßê³âíà, 3 ì., 
êîëãîñïí., ðîñ., 10.03.1932, íå 
âêàç.
Íèêîáåíêî Ôåä³ð Ìèêîëàéîâè÷, 
3 ì., ðîá³òí., ðîñ., 30.06.1932, 
íàòóðàëüíà â³ñïà
Í³êîëàºâ Ïåòðî Àíäð³éîâè÷, 
13, êîëãîñïí., ðîñ., 27.02.1932, 
çàïàëåííÿ ìîçêó
Îðëîâ Ëåîí³ä Ïàíòåë³éîâè÷, 1, 
ðîá³òí., ðîñ., 04.11.1932, ïðîíîñ
Ïàâëåíêî Í³íà Ôåäîð³âíà, 1, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 04.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïàâëîâ ²âàí ²âàíîâè÷, 4, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 19.01.1932, íå 
âêàç.
Ïàâëîâ Ðîìàí Àôàíàñ³éîâè÷, 
70, îäíîîñ³áí., ðîñ., 18.07.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ïîãîæàÿ Ìîòðîíà íå âêàç., 105, 
ðîá³òí., ðîñ., 02.02.1932, ñòàðå÷à 
ñëàáê³ñòü
Ïîãîæèé Àíàòîë³é Ïèëèïîâè÷, 
6, ðîá³òí., ðîñ., 24.10.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Ïóãà÷îâà Àííà Òèìîô³¿âíà, 
60, îäíîîñ³áí., ðîñ., 20.06.1932, 
ïîðîê ñåðöÿ
Ïóçàíîâ ªâäîêèì Òèìîô³éîâè÷, 
72, êîëãîñïí., ðîñ., 08.08.1932, 
ãàíãðåíà ëåãåí³â
Ïóçàíîâ ßêèì Äìèòðîâè÷, 41, 
êîëãîñïí., ðîñ., 08.09.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ïóçàíîâà Í³íà ßê³âíà, 1, 
ðîá³òí., ðîñ., 10.11.1932, ïðîíîñ 
(âèñíàæåííÿ)
Ïóçàíîâà Îëüãà Ôåäîò³âíà, íå 
âêàç., íå âêàç., ðîñ., 17.10.1932, 
çàïàëåííÿ ìîçêó
Ðåçàíîâà ªâäîê³ÿ Ëóê³âíà, 32, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 12.11.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ðîìàíåíêî Îëüãà Ñòåïàí³âíà, 
4, ðîá³òí., óêð., 26.10.1932, 
âèñíàæåííÿ
Ðóñàíîâ ²âàí Òèìîô³éîâè÷, 
25, êîëãîñïí., ðîñ., 24.08.1932, 
ñàìîãóáñòâî (ïîâ³øåííÿ)
Ñåëþêîâ Ïèëèï Ïåòðîâè÷, 
80, íå âêàç., ðîñ., 30.12.1932, 
âèñíàæåííÿ
Ñèáîðÿêà Àííà Òèìîô³¿âíà, íå 
âêàç., ðîá³òí., íå âêàç., 06.12.1932, 
ìàëÿð³ÿ, âèñíàæåííÿ
Ñèíþêîâà Ôåêëà ªôèì³âíà, 45, 
ðîá³òí., ðîñ., 01.02.1932, íå âêàç.

Ñèòüêî Àííà Ñòåïàí³âíà, 
25, ðîá³òí., ðîñ., 05.09.1932, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ñêâîðöîâà Ìàð³ÿ 
Îëåêñàíäð³âíà, 70, îäíîîñ³áí., 
ðîñ., 11.04.1932, ïîðîê ñåðöÿ
Ñòðºëÿºâ Ìåôîä³é 
Ìèõàéëîâè÷, 67, îäíîîñ³áí., 
ðîñ., 12.10.1932, âèðàçêà øëóíêà
Ñòðºëÿºâ ßê³â Âàñèëüîâè÷, 47, 
êîëãîñïí., ðîñ., 20.05.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ñòðºëÿºâà Ìàð³ÿ Çàõàð³âíà, 
85, æåáðà÷êà, ðîñ., 09.07.1932, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Ñòðºëÿºâà Ìîòðîíà ²âàí³âíà, 
82, êîëãîñïí., ðîñ., 27.04.1932, 
ïàðàë³÷
Ñóøêî Í³íà Ìèêîëà¿âíà, 1, 
ðîá³òí., ðîñ., 12.08.1932, ðàõ³ò
Ñèðîìÿòíèêîâ Â³êòîð 
Àíäð³éîâè÷, 1, ðîá³òí., ðîñ., 
21.10.1932, íå âêàç.
Òàðàñîâà Â³ðà Âàñèë³âíà, 38, 
êîëãîñïí., ðîñ., 19.02.1932, 
âèðàçêà øëóíêà
Òèòîâà Ëóêåð³ÿ Çàõàð³âíà, 
72, äîìîãîñï., ðîñ., 15.08.1932, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Óñòèíîâ Âîëîäèìèð 
Ôåäîðîâè÷, 10 ì., êîëãîñïí., 
ðîñ., 29.12.1932, çàïàëåííÿ íèðîê
Ôèëèìîíîâà Òàìàðà 
Ìèêîëà¿âíà, 5, ðîá³òí., ðîñ., 
16.11.1932, ïðîíîñ
Ô³ë³ïåíêî Ìàð³ÿ Çàõàð³âíà, 
37, ñëóæá., ðîñ., 13.06.1932, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Õàóñòîâà ªâäîê³ÿ Ôîì³âíà, 70, 
êîëãîñïí., ðîñ., 29.11.1932, íå 
âêàç.
Õîäèðºâà Äàð’ÿ Ãðèãîð³âíà, 
99, íà óòðèì., ðîñ., 16.09.1932, 
ñòàð³ñòü
Õðåáòîâ Ãðèãîð³é Ìèêîëàéîâè÷, 
40, îäíîîñ³áí., ðîñ., 06.03.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
×óìàêîâà Àííà Ëàâðåíò³¿âíà, 25, 
ðîá³òí., ðîñ., 01.09.1932, íå âêàç.
×óöüêèé Òèìîô³é Ñàâè÷, 42, 
ðîá³òí., ðîñ., 01.11.1932, ñóõèé 
ïëåâðèò
Øîñòàê Äìèòðî Àíòîíîâè÷, 
74, îäíîîñ³áí., ðîñ., 25.01.1932, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Øîñòàê ²âàí Àôàíàñ³éîâè÷, íå 
âêàç., îäíîîñ³áí., ðîñ., 04.10.1932, 
íå âêàç.
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Àíäðþùåíêî (?) Ìèêèòîâè÷, 
45, êîëãîñïí., ðîñ., 16.04.1933, íå 
âêàç.
Àíäðþùåíêî À. ²., 6, êîëãîñïí., 
ðîñ., 14.07.1933, íå âêàç.
Àíäðþùåíêî Â. Þ., 6, ðîá³òí., 
ðîñ., 28.07.1933, íå âêàç.
Àíäðþùåíêî Â³êòîð Þ., 4, 
êîëãîñïí., ðîñ., 14.07.1933, íå 
âêàç.
Àñòàõîâ ²âàí Ïèëèïîâè÷, 12, íå 
âêàç., ðîñ., 25.11.1933, íå âêàç.
Àñòàõîâ Ïåòðî Äàíèëîâè÷, 
68, êîëãîñïí., ðîñ., 11.03.1933, 
âîäÿíêà
Àñòàõîâà Â³ðà Ëåîíò³¿âíà, 15, íå 
âêàç., ðîñ., 05.06.1933, íå âêàç.
Àñòàõîâà Ôåîäîðà Ë., 8, 
êîëãîñïí., ðîñ., 30.05.1933, íå 
âêàç.
Áàáàííè÷ ªâäîê³ÿ Ïèëèï³âíà, 
70, äîìîãîñï., ðîñ., 06.11.1933, 
íå âêàç.
Áºäãëèé ². íå âêàç., 5, íå âêàç., 
ðîñ., 17.06.1933, íå âêàç.
Á³ëîêîíü Àáðàì (?), 62, ñàä³âíèê, 
ðîñ., 19.04.1933, íå âêàç.
Áîáîøêî Ë. ²., 8 ì., íå âêàç., ðîñ., 
11.07.1933, íå âêàç.
Áîáðîâèê Âàëåíòèí íå âêàç., íå 
âêàç., êîëãîñïí., ðîñ., 20.05.1933, 
íå âêàç.
Áîáðîâ³íà Âàëåíòèíà 
Îëåêñàíäð³âíà, 8, êîëãîñïí., 
ðîñ., 19.12.1933, îï³ê
Áîáðîâíèê Ì. À., 65, êîëãîñïí., 
ðîñ., 10.05.1933, íå âêàç.
Áóäîâîé Ï. Ñ., 13, êîëãîñïí., 
ðîñ., 16.04.1933, íå âêàç.
Âåëè÷êî (?) (?), 76, íà óòðèì., 
óêð., 24.02.1933, íå âêàç.
Â³ðüîâêà Àïîñòîë ²âàíîâè÷, 53, 
êîëãîñïí., ðîñ., 16.07.1933, íå 
âêàç.
Â³ðüîâêà Êëîâíÿ ²âàí³âíà, 50, 
êîëãîñïí., ðîñ., 14.06.1933, íå âêàç.
Â³ðüîâêà Ë³ä³ÿ Ìàêàð³âíà, 4, 
êîëãîñïí., ðîñ., 14.06.1933, íå âêàç.
Â³ðüîâê³í Â. Ê., 9, êîëãîñïí., ðîñ., 
14.07.1933, íå âêàç.
Â³ðüîâê³íà Âàëåíòèíà 
Ìàêàð³âíà, 1, êîëãîñïí., ðîñ., 
14.11.1933, íå âêàç.
Â³ðüîâê³íà Êëàâä³ÿ ²ëàð³îí³âíà, 
53, êîëãîñïí., ðîñ., 03.03.1933, íå 
âêàç.
Âåðåâí³í ²âàí (?), 16, êîëãîñïí., 
ðîñ., 16.04.1933, íå âêàç.
Âåð÷åíêî Îëåíà íå âêàç., 63, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 14.03.1933, íå 
âêàç.

Âåð÷åíêî Íàòàë³ÿ Àíòîí³âíà, 13, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 03.03.1933, íå 
âêàç.
Âåð÷åíêî Í³êà Àíòîí³âíà, 4, 
ðîá³òí., ðîñ., 18.02.1933, íå âêàç.
Âèðººêë³í Êîñòÿíòèí 
Äåíèñîâè÷, 46, êîëãîñïí., ðîñ., 
21.03.1933, íå âêàç.
Ãîíóïåíêî Äìèòðî íå âêàç., 6, 
êîëãîñïí., ðîñ., 07.05.1933, íå 
âêàç.
Ãîñòðèê Ãðèãîð³é Òåðåíò³éîâè÷, 
22, êîëãîñïí., ðîñ., 05.08.1933, íå 
âêàç.
Ãðåáåøîê ²âàí Îñèïîâè÷, 40, 
ðîá³òí., íå âêàç., 25.01.1933, 
ñåðäå÷íà õâîðîáà
Ãðèãîðåíêî Ñòàí³ñëàâ (?), 2, 
êîëãîñïí., ðîñ., 04.05.1933, íå 
âêàç.
Äåíèñèí Ìèê. íå âêàç., 1, 
êîëãîñïí., ðîñ., 15.05.1933, íå 
âêàç.
Äåòÿòåíêî Ãðèãîð³é 
Òðîõèìîâè÷, 17, ðîá³òí., óêð., 
27.02.1933, çàð³çàíèé ïàðîâîçîì 
Æèãàëîâ Ìèõàéëî ²âàíîâè÷, 
3, ðîá³òí., ðîñ., 14.07.1933, íå 
âêàç.
Æèðíîâà Ìàð³ÿ íå âêàç., 42, 
êîëãîñïí., ðîñ., 17.05.1933, íå 
âêàç.
Æóêîâ ². À., 4, êîëãîñïí., ðîñ., 
19.06.1933, íå âêàç.
Æóêîâ Ïàâëî ²., 5, êîëãîñïí., 
ðîñ., 22.06.1933, íå âêàç.
Æóêîí Êàòåðèíà Àíòîí³âíà, 1, 
êîëãîñïí., ðîñ., 16.03.1933, íå 
âêàç.
Çàõàðîâ Êîñòÿíòèí Ïàâëîâè÷, 
50, êîëãîñïí., óêð., 25.03.1933, íå 
âêàç.
Çàõàðîâ Êîñòÿíòèí Ïàâëîâè÷, 
55, êîëãîñïí., ìîëä., 08.03.1933, 
íå âêàç.
Çâîíêîâ Ìèõàéëî À., 50, 
êîëãîñïí., ðîñ., 08.10.1933, íå 
âêàç.
Çóáîâà Ìàð³ÿ (?), 5, íå âêàç., 
ðîñ., 15.07.1933, íå âêàç.
Çóáîâà Îëåíà Ïèëèï³âíà, 67, 
êîëãîñïí., ðîñ., 15.04.1933, íå 
âêàç.
Êàçí³îâ ²âàí ßêîâè÷, 75, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 22.04.1933, íå 
âêàç.
Êèçèëîâà Ôåäîñ³ÿ íå âêàç., 56, 
êîëãîñïí., ðîñ., 14.04.1933, íå 
âêàç.
Ê³ðâåí À. Ô., 7, êîëãîñïí., ðîñ., 
12.07.1933, íå âêàç.

Ê³ð’ÿí À. Ì., 2, íå âêàç., ðîñ., 
07.07.1933, íå âêàç.
Êëåö Îëåêñàíäð Ëåîíò³éîâè÷, 3, 
íå âêàç., ðîñ., 04.07.1933, íå âêàç.
Êë³ìîâ Îíóôð³é Ê., 51, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 27.08.1933, íå 
âêàç.
Êðèæèâà Ìàð³ÿ Ñ., 1, íå âêàç., 
ðîñ., 03.08.1933, íå âêàç.
Êðèæåâ Îëåêñàíäð íå âêàç., 3, 
íå âêàç., ðîñ., 14.09.1933, íå âêàç.
Ëàð÷åíêî ². À., 4, íå âêàç., ðîñ., 
03.07.1933, íå âêàç.
Ëèñåíêî Ìàð³ÿ Ô³ðñ³âíà, 4, íå 
âêàç., ðîñ., 18.06.1933, íå âêàç.
Ëèñåíêî Ø. Ô³ðñîâè÷, 3, íå 
âêàç., ðîñ., 12.06.1933, íå âêàç.
Ëîð÷åíêî À. Ì., 55, êîëãîñïí., 
ðîñ., 11.05.1933, íå âêàç.
Ëóöåíêî Îìåëÿí (?), 67, 
êîëãîñïí., ðîñ., 26.05.1933, íå 
âêàç.
Ëóöåíêî Êñåí³ÿ Ôåäîð³âíà, 72, 
ðîá³òí., ðîñ., 24.02.1933, íå âêàç.
Ëèñåíêî (?) íå âêàç., íå âêàç., 
êîëãîñïí., ðîñ., 24.03.1933, íå 
âêàç.
Ëèñåíêî Îëåêñàíäð (?), 4, 
êîëãîñïí., ðîñ., 08.04.1933, íå 
âêàç.
Ëèñåíêî Ìàð³ÿ (?), 4, êîëãîñïí., 
ðîñ., 08.04.1933, íå âêàç.
Ìèñåíêî Ìèêîëà Ô³ðñîâè÷, 6, 
íå âêàç., ðîñ., 18.06.1933, íå âêàç.
Ì³õîâñüêà Îëüãà ²âàí³âíà, 43, 
êîëãîñïí., ðîñ., 02.07.1933, íå 
âêàç.
Ìîãäåíêî íå âêàç. íå âêàç., 42, 
êîëãîñïí., ðîñ., 19.05.1933, íå 
âêàç.
Ìîãäåíêî Íèêèôîð Ôåäîðîâè÷, 
45, êîëãîñïí., ðîñ., 26.04.1933, íå 
âêàç.
Ìîëîõîâ Ìèòðîôàí ²âàíîâè÷, 
49, îäíîîñ³áí., ðîñ., 30.03.1933, 
íå âêàç.
Ìîð÷åíêî Ñåìåí Îëåêñ³éîâè÷, 
22, îäíîîñ³áí., ðîñ., 11.03.1933, 
íå âêàç.
Íàóìåíêî Îëåíà ²ãíàò³¿âíà, 
3, íå âêàç., ðîñ., 15.07.1933, íå 
âêàç.
Íàóìåíêî Îëåíà Ñåðã³¿âíà, 67, 
êîëãîñïí., ðîñ., 10.07.1933, íå 
âêàç.
Íàóìåíêî Ìèêîëà Ãðèãîðîâè÷, 
2, íå âêàç., ðîñ., 15.06.1933, íå 
âêàç.
Íàóìåíêî Ëåîíò³é ª., 52, 
êîëãîñïí., ðîñ., 11.07.1933, íå 
âêàç.
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Íåéìàí Ãåíð³õ Ïåòðîâè÷, 74, 
êóðêóëü, í³ì., 22.02.1933, íå âêàç.
Íåéìàí Ìàðê Òèõîíîâè÷, 65, 
êóðêóëü, í³ì., 26.02.1933, íå âêàç.
Íåáîãà Ìîòðîíà Àíäð³¿âíà, 46, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 06.07.1933, íå 
âêàç.
Îáåðëèõø ²âàí ²., 3, íå âêàç., 
ðîñ., 17.07.1933, íå âêàç.
Îáîðøîñíèé (?) 
Âîëîäèìèðîâè÷, 60, êîëãîñïí., 
ðîñ., 19.04.1933, íå âêàç.
Îñèïîâà Îëåíà Ìèêîëà¿âíà, 60, 
íå âêàç., ðîñ., 16.04.1933, íå âêàç.
Ïåòðèê Ìèêîëà Ãðèãîðîâè÷, 1, 
íå âêàç., ðîñ., 12.06.1933, íå âêàç.
Ï³êà÷ Äàíèëî ²âàíîâè÷, 5, íå 
âêàç., ðîñ., 08.10.1933, íå âêàç.
Ïîëîç Â. Ç., 2 ì., êîëãîñïí., ðîñ., 
14.07.1933, íå âêàç.
Ïîëîç Ë. Ç., 6, êîëãîñïí., ðîñ., 
14.07.1933, íå âêàç.
Ïîïîâ (?) Êîñòÿíò., 43, êîëãîñïí., 
ðîñ., 07.04.1933, íå âêàç.
Ïîïîâ Ìàòâ³é (?), 55, ðîá³òí., 
ðîñ., 21.05.1933, íå âêàç.
Ïîïîâ Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 5, íå 
âêàç., ðîñ., 28.03.1933, íå âêàç.
Ïîïîâ Îëåêñàíäð Âàñèëüîâè÷, 
10, îäíîîñ³áí., ðîñ., 13.06.1933, 
íå âêàç.
Ïîïîâà Âàëåíòèíà ²âàí³âíà, 8, 
íå âêàç., ðîñ., 21.05.1933, íå âêàç.
Ïîïîâà Â³ðà ²âàí³âíà, 12, íå 
âêàç., ðîñ., 12.11.1933, íå âêàç.
Ïîïîâà Â³ðà Ìàòâ³¿âíà, 5, íå 
âêàç., (?), 10.06.1933, íå âêàç.
Ïîïîâà ªâäîê³ÿ Ôåäîð³âíà, 48, 
äîìîãîñï., ðîñ., 15.07.1933, íå 
âêàç.
Ïîïîâà Êñåí³ÿ Ôåäîð³âíà, 62, 
êîëãîñïí., ðîñ., 24.06.1933, íå 
âêàç.
Ïîïîâà Ìàð³ÿ Ìàòâ³¿âíà, 12, 
êîëãîñïí., ðîñ., 08.06.1933, íå 
âêàç.
Ïîïîç Â. Â., 8, íå âêàç., ðîñ., 
27.04.1933, íå âêàç.
Ïîïîç ²âàí Âàñèëüîâè÷, 4, 
êîëãîñïí., ðîñ., 27.04.1933, íå 
âêàç.
Ïîïîç Ñ. Â., 3, êîëãîñïí., ðîñ., 
27.04.1933, íå âêàç.
Ðàä÷åíêî Ñòåïàí íå âêàç., 30, 
êîëãîñïí., óêð., 13.04.1933, íå 
âêàç.
Ðºçí³ê ²âàí (?), 35, êîëãîñïí., 
ðîñ., 09.04.1933, íå âêàç.
Ðèëüöåâ Àíàòîë³é Ðîìàíîâè÷, 
1, íå âêàç., ðîñ., 14.06.1933, íå 
âêàç.
Ðèëüöåâ ²âàí Ðîñòèñëàâîâè÷, 5, 
íå âêàç., ðîñ., 14.04.1933, íå âêàç.

Ðèëüöåâà Êàòåðèíà íå âêàç., 
60, êîëãîñïí., ðîñ., 20.04.1933, íå 
âêàç.
Ðèëüöåâà Ìàð³ÿ Ñò., 60, êîëãîñïí., 
ðîñ., 14.06.1933, íå âêàç.
Ðèíüöåâ Ðîìàí íå âêàç., 60, 
êîëãîñïí., ðîñ., 13.03.1933, íå 
âêàç.
Ðèëüöåâ Ðîìàí Ñåðã³éîâè÷, 55, 
êîëãîñïí., ðîñ., 26.03.1933, íå 
âêàç.
Ñàçîíîâ Äåì’ÿí Ñåðã³éîâè÷, 
50, êîëãîñïí., ðîñ., 26.04.1933, íå 
âêàç.
Ñàçîíîâà Õðèñòèíà Òðîõèì³âíà, 
38, êîëãîñïí., ðîñ., 25.12.1933, íå 
âêàç.
Ñåô³ ²âàí íå âêàç., 46, êîëãîñïí., 
ðîñ., 24.06.1933, íå âêàç.
Ñåô³ò Âîëîäèìèð ²., 5, íå âêàç., 
ðîñ., 07.07.1933, íå âêàç.
Ñåô³ÿ Â³ðà ²., 22, êîëãîñïí., ðîñ., 
24.08.1933, íå âêàç.
Ñºìàêîâ Ìèêîëà ªãîðîâè÷, 5, íå 
âêàç., ðîñ., 28.05.1933, íå âêàç.
Ñîëîâ'ÿí Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 3, 
êîëãîñïí., ðîñ., 30.04.1933, íå 
âêàç.
Ñîëîâ’ÿí Íàä³ÿ ²âàí³âíà, 5, 
êîëãîñïí., ðîñ., 15.04.1933, íå 
âêàç.
Ñîëîâ’ÿí Â³ðà íå âêàç., 7, 
êîëãîñïí., ðîñ., 08.05.1933, íå 
âêàç.
Ñîëîâ’ÿí ². Ê., 35, êîëãîñïí., 
ðîñ., 13.06.1933, íå âêàç.
Ñîëîâ’ÿí Ì. ²., 30, êîëãîñïí., 
ðîñ., 13.06.1933, íå âêàç.
Ñïèñêîâ Í. Ñ., 5, íå âêàç., ðîñ., 
28.05.1933, íå âêàç.
Òåïòþê Àâðàì Ìèêîëàéîâè÷, 38, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 15.12.1933, íå 
âêàç.
Òåïëîõ Àííà Ãðèãîð³âíà, 1, íå 
âêàç., óêð., 20.09.1933, íå âêàç.
Òêà÷ Âîë. Í., íå âêàç., íå âêàç., 
ðîñ., 06.05.1933, íå âêàç.
Òêà÷ ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 73, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 06.04.1933, íå 
âêàç.
Òêà÷ Ô. Â., 18, êîëãîñïí., ðîñ., 
30.06.1933, íå âêàç.
Òîðáà Â³êòîð Ìèõàéëîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., ðîñ., 05.03.1933, íå 
âêàç.
Òîðáà ². ²., 3, êîëãîñïí., ðîñ., 
14.07.1933, íå âêàç.
Òóïèê Ãàâðèëî Ñè(?), 60, 
êîëãîñïí., ðîñ., 01.05.1933, íå 
âêàç.
Òóïèíê³âà Ìîòðÿ Ñåìåí³âíà, 90, 
êîëãîñïí., ðîñ., 26.03.1933, íå 
âêàç.

Òóï³é Îëåíà Ãàâðèë³âíà, 20, 
êîëãîñïí., ðîñ., 08.07.1933, íå 
âêàç.
Òóòèê Ãàâðèëî Ñòåïàíîâè÷, 60, 
êîëãîñïí., ðîñ., 01.05.1933, íå 
âêàç.
Òóò³é Ë. Ã., 2, íå âêàç., ðîñ., 
08.07.1933, íå âêàç.
Óñòèìåíêî ²ãíàò Â³êòîðîâè÷, 
54, êîëãîñïí., ðîñ., 22.04.1933, íå 
âêàç.
Óñòèìåíêî Òåòÿíà íå âêàç., 75, 
êîëãîñïí., ðîñ., 02.06.1933, íå 
âêàç.
Óñòèÿí Îëüãà Ì., 18, êîëãîñïí., 
ðîñ., 24.04.1933, íå âêàç.
Ôîì³íîâ Ñòåïàí Ãðèãîðîâè÷, 42, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 30.03.1933, íå 
âêàç.
Ôîì³í ².Ã., 47, êîëãîñïí., ðîñ., 
27.06.1933, íå âêàç.
Ôîì³íîâ ª.Ï., 82, êîëãîñïí., ðîñ., 
09.07.1933, íå âêàç.
×åðíèê Ìèõàéëî Ñèäîðîâè÷, 
4 ì., íå âêàç., ðîñ., 28.05.1933, íå 
âêàç.
×åðí³êîâà Ë³ä³ÿ Êóçüì³âíà, 2, 
êîëãîñïí., ðîñ., 25.03.1933, íå 
âêàç.
×åðíèõ À.Ê., 67, êîëãîñïí., ðîñ., 
30.06.1933, íå âêàç.
×åðíèøîâ Îëåêñ³é Ôåäîðîâè÷, 
76, êîëãîñïí., ðîñ., 19.03.1933, íå 
âêàç.
×åðíÿºâà Ì.²., 7, êîëãîñïí., ðîñ., 
10.07.1933, íå âêàç.
×åðíÿºâà Ë. íå âêàç., 1, íå âêàç., 
ðîñ., 15.07.1933, íå âêàç.
×åðÿºâ Ä.À., 3, íå âêàç., ðîñ., 
05.07.1933, íå âêàç.
×åðÿºâ Ì.²., 8, íå âêàç., ðîñ., 
29.06.1933, íå âêàç.
×åðÿºâà (?) ²., 13, íå âêàç., ðîñ., 
05.07.1933, íå âêàç.
×îðíåíêî ²âàí (?), 5, íå âêàç., 
ðîñ., 20.04.1933, íå âêàç.
×îðíåíêî Êàòåðèíà Êèðèë³âíà, 
6, êîëãîñïí., ðîñ., 27.04.1933, íå 
âêàç.
×îðøåâ Ñòåïàí (?), 72, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 14.03.1933, íå 
âêàç.
Øëÿõîâ Âîëîäèìèð Þð³éîâè÷, 
5, êîëãîñïí., ðîñ., 30.05.1933, íå 
âêàç.
Øëÿõîâ ²âàí Ëåîíò³éîâè÷, íå 
âêàç., êîëãîñïí., ðîñ., 18.04.1933, 
íå âêàç.
Øëÿõîâ Ìèêîëà Ïàâëîâè÷, 4, íå 
âêàç., ðîñ., 09.06.1933, íå âêàç.
Øëÿõîâ Ïàâëî Òèìîô³éîâè÷, 28, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 24.03.1933, íå 
âêàç.
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Øëÿõîâà Ëþáîâ Ïàâë³âíà, íå 
âêàç., ðîá³òí., ðîñ., 01.03.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ùåðáèíà Â³êòîð À., 3, íå âêàç., 
ðîñ., 02.09.1933, íå âêàç.

Ùåðáèíà Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 3, 
êîëãîñïí., ðîñ., 15.06.1933, íå 
âêàç. 

Ùåðáèíà Îëåíà À., 7, íå âêàç., 
ðîñ., 04.09.1933, íå âêàç.

Ôåäîð³âñüêà ñ³ëüðàäà

Äÿäêîâ ²âàí Íèêèôîðîâè÷, 82, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 15.02.1932, 
ñòàð³ñòü
²ùåíêîâà Îëåíà ªôèì³âíà, 25, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 15.02.1932, 
ìàëÿð³ÿ
Ëàòîøà Äàð’ÿ Ìàêñèì³âíà, 
30, êîëãîñïí., ðîñ., 01.04.1932, 
õâîðîáà ïå÷³íêè

Ëàòèøîâà Çîÿ ²âàí³âíà, íå âêàç., 
êîëãîñïí., íå âêàç., 27.03.1932, 
õâîðîáà
Ìèõàéëîâ Âàñèëü ßêîâè÷, 
50, êîëãîñïí., ðîñ., 06.01.1932, 
õâîðîáà
Ñêâîðöîâà ªâäîê³ÿ Ïåòð³âíà, 
73, íà óòðèì., íå âêàç., 08.03.1932, 
ñòàð³ñòü

×óïðèíà Ôåä³ð Ìàðêîâè÷, 
24, êîëãîñïí., óêð., 08.01.1932, 
òóáåðêóëüîç
Øàôîðîñòîâ ²âàí Ìèêîëàéîâè÷, 
íå âêàç., êîëãîñïí., íå âêàç., 
10.04.1932, íå âêàç.
Øàôîðîñòîâà Ëþáîâ Ïåòð³âíà, 
íå âêàç., êîëãîñïí., íå âêàç., 
08.03.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â

×åõîãðàäñüêà ñ³ëüðàäà

Áåçäè÷åê Âàñèëü íå âêàç., 
75, êîëãîñïí., ÷åõ., ñòàðå÷å 
âèñíàæåííÿ
Áåçðîäíÿ Ìàð³ÿ Éîñèô³âíà, 
14, êîëãîñïí., ÷åõ., 16.04.1933, 
÷åðåâíèé òèô
Âàâð³íà Ìàð³ÿ Ôðàíö³âíà, 2, 
îäíîîñ³áí., ÷åõ., 05.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âàâð³í Ìèëîñëàâ 
Âîëîäèìèðîâè÷, 1, êîëãîñïí., 
÷åõ., 06.08.1932, ê³ð
Ãîíäà Â³êòîð³ÿ ²âàí³âíà, 31, 
êîë ãîñïí., ÷åõ., 23.02.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ãîíäë Àíàñòàñ³ÿ Ñòåïàí³âíà, 
1, îäíîîñ³áí., ÷åõ., 04.05.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ãîíäë Ôðàíö Âàñèëüîâè÷, 
75, êîëãîñïí., ÷åõ., 19.05.1933, 
ñòàðå÷å âèñíàæåííÿ
Ãîíäë Éîñèô Ñòåïàíîâè÷, 4, 
îäíîîñ³áí., ÷åõ., 27.06.1933, 
òóáåðêóëüîç
Äîëå÷åê Ôðàíöèñêà ²âàí³âíà, 
45, êîëãîñïí., ÷åõ., 02.07.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äðàíè÷ Êàòåðèíà Îëåêñ³¿âíà, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 07.04.1933, 
ñëàáê³ñòü
ªìåöü Îëåêñ³é Âàñèëüîâè÷, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 09.05.1932, 
íå âêàç.
Çàñòîâñüêèé Âàñèëü 
Éîñèôîâè÷, 56, êîëãîñïí., ÷åõ., 
26.01.1933, ãðóäíà æàáà
Êàëîóñåê Ìàð³ÿ Éîñèô³âíà, 
63, îäíîîñ³áí., ÷åõ., 11.05.1933, 
âèñèïíèé òèô
Êîäèòåê Éîñèô ²âàíîâè÷, 28, 
êîëãîñïí., ÷åõ., 05.03.1932, âáèòèé 
â³ä ðîçðèâó áàêà íà ñàëîòîïö³

Êðàâ÷óê Ôåä³ð Äàíèëîâè÷, 
60, îäíîîñ³áí., óêð., 12.03.1933, 
òóáåðêóëüîç
Êðàëè÷åê Àííà Àíòîí³âíà, 
92, êîëãîñïí., ÷åõ., 10.10.1932, 
ñòàð³ñòü
Êðàëè÷åê Êðèñòèíà Àäîëüô³âíà, 
15, êîëãîñïí., ÷åõ., 12.11.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Êóçèíåâà÷ Òåòÿíà Äàíèë³âíà, 
21, êîëãîñïí., ðîñ., 08.07.1933, íå 
âêàç.
Ìåäóíà Àëî³ç ßðîñëàâîâè÷, 
5, îäíîîñ³áí., ÷åõ., 01.05.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ìåäóíà Àííà ßðîñëàâ³âíà, 
11 ì., îäíîîñ³áí., ÷åõ., 26.04.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ìåäóíà Ñòàí³ñëàâ 
ßðîñëàâîâè÷, 7, íà óòðèì., ÷åõ., 
18.06.1933, òóáåðêóëüîç
Ìåäóíà Ôðàíö Ôðàíöîâè÷, 
78, êîëãîñïí., ÷åõ., 12.05.1932, 
êðèâàâà áëþâîòà â³ä ðàêó øëóíêà
Ïàâëàñ Êàòåðèíà Éîñèô³âíà, 
67, îäíîîñ³áí., ÷åõ., 17.05.1933, 
ñòàðå÷å âèñíàæåííÿ
Ïàâëàñ Ïàóë³íà Àíòîí³âíà, 
6, îäíîîñ³áí., ÷åõ., 26.07.1932, 
ñêàðëàòèíà
Ïåòðèê Â³êåíò³é Ôðàíöîâè÷, 
66, êîëãîñïí., ÷åõ., 26.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ïåøë Ôðàíöèñêà Éîñèô³âíà, 
78, êîëãîñïí., ÷åõ., 01.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Ïèðêë Àíòîí ²ãíàò³éîâè÷, 63, 
îäíîîñ³áí., ÷åõ., 12.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ïèðêë Ôðàíöèñêà Àíòîí³âíà, 
75, îäíîîñ³áí., ÷åõ., 05.12.1933, 
ñòàð³ñòü

Ïîíèøåâñüêà Þð³ÿ Ëåîí³ä³âíà, 
2, êîëãîñïí., ÷åõ., 14.08.1932, 
çàïàëåííÿ ìîçêîâî¿ îáîëîíêè
Ðèáêà Àííà Éîñèô³âíà, 77, 
êîëãîñïí., ÷åõ., 16.05.1933, 
ñòàðå÷å âèñíàæåííÿ
Ðèáêà Ìàð³ÿ Ôðîë³âíà, íå âêàç., 
êîëãîñïí., ÷åõ., 11.02.1933, íå âêàç.
Ðèáêà Ñòàí³ñëàâ Éîñèôîâè÷, 
70, îäíîîñ³áí., ÷åõ., 18.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Ðèæèé Ìèêîëà Ôåäîòîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 30.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ðîçñîëîâ Ñåðã³é Ïèëèïîâè÷, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 12.07.1932, 
ïðîíîñ
Ñàëèê Éîñèô Ôðàíöîâè÷, 54, 
îäíîîñ³áí., ÷åõ., 14.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ñàìåê Àíòîí Ôðàíöîâè÷, 52, 
êîëãîñïí., ÷åõ., 19.04.1933, òèô
Ñàìåê Òóõç³ÿ Ôðàíö³âíà, 44, 
êîëãîñïí., ÷åõ., 21.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ñåðøåíü Ïîë³íà Ôðàíö³âíà, íå 
âêàç., êîëãîñïí., ÷åõ., 02.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñåðøåíü Ôðàíö Éîñèôîâè÷, 26, 
ðîá³òí., ÷åõ., 05.03.1932, óáèòèé 
â³ä ðîçðèâó êîòëà íà ñàëîòîïö³
Ñèô Àííà Éîñèô³âíà, 73, 
êîëãîñïí., ÷åõ., 10.12.1933, 
ñòàðå÷å âèñíàæåííÿ
Ôåäîðåíêîâà Ô³ëüìåíà 
Ôðàíç³âíà, 22, êîëãîñïí., ÷åõ., 
12.04.1933, ÷åðåâíèé òèô
Øâèãåëü Åäâàðä Àíòîíîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., ÷åõ., çàïàëåííÿ ìîçêó
Øâèëëî Ðîäàð³ÿ ²âàí³âíà, 
54, êîëãîñïí., óêð., 01.04.1933, 
ñëàáê³ñòü
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Áèêîâñüêèé Ïåòðî Ãðèãîðîâè÷, 
íå âêàç., êîëãîñïí., óêð., íå âêàç.
Á³ëè÷ Êàòåðèíà Ñåðã³¿âíà, 1, íå 
âêàç., óêð., 17.10.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Áðàæàí Â³êòîð Ñåìåíîâè÷, 3, íå 
âêàç., íå âêàç., 17.10.1932, ê³ð
Áðàæàí Êàòåðèíà Ìàêñèì³âíà, 
3, íå âêàç., óêð., 15.10.1932, ê³ð
Áðàæàí Ìàð³ÿ Ñòåïàí³âíà, 3, íå 
âêàç., óêð., 20.10.1932, ê³ð
Âàêóíîâà ßêèëèíà Äìèòð³âíà, 
34, êîëãîñïí., óêð., 05.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãðèöàíÿéêî Â³ëåíà Ñòåôàí³âíà, 
íå âêàç., êîëãîñïí., óêð., 
08.07.1932, íå âêàç.
Äîâãîïîë Òåòÿíà Ìèõàéë³âíà, 
95, êîëãîñïí., óêð., 01.05.1932, íå 
âêàç.
Çàëàòà Â³ëåí ²âàíîâè÷, íå âêàç., 
êîëãîñïí., óêð., 09.10.1932, íå 
âêàç.
Çàÿö Â³òàë³é Íèêèôîðîâè÷, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 27.03.1932, 
íå âêàç.
Çàÿö Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷, 1, íå 
âêàç., óêð., 01.09.1932, íå âêàç.

²ëüÿøåíêî Êàòåðèíà Ìàðê³âíà, 
4, êîëãîñïí., óêð., 03.03.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
²ëüÿøåíêî Ãàííà Ìàðê³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 17.03.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîïèë Îëåêñàíäðà Äàíèë³âíà, 
íå âêàç., êîëãîñïí., óêð., 
28.02.1932, «ìëàäåí÷åñêîå»
Êóðèëî Â³ëåí ßêîâè÷, 2, íå 
âêàç., óêð., 01.10.1932, çàïàëåííÿ 
ìîçêó
Ëåá³äü Ìèõàéëî 
Âîëîäèìèðîâè÷, 2, êîëãîñïí., 
óêð., 22.09.1932, íå âêàç.
Ìàçåíêî Íàä³ÿ íå âêàç., 6 ì., íå 
âêàç., óêð., 20.09.1932, êîêëþø
Ìàçåíêî íå âêàç. Àíäð³éîâ., 
1, êîëãîñïí., óêð., 20.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìàçåíêî Ìèêîëà Ñåìåíîâè÷, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 26.11.1932, 
íå âêàç.
Ìóõà Âàëåíòèíà Ìàêàð³âíà, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 28.12.1932, 
íå âêàç.
Íàëåñíèé Ñåìåí Ôåäîðîâè÷, 3, 
íå âêàç., óêð., 17.08.1932, íå âêàç.

Í³êîëàé÷óê Ìåôîä³é 
Ôåäîðîâè÷, 41, êîëãîñïí., óêð., 
01.12.1932, ïîðîê ñåðöÿ
Ïîäòèêàí Â³êòîð Ìèõàéëîâè÷, 
1, íå âêàç., óêð., 24.10.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïîïîâè÷ Ôåä³ð Ôåäîðîâè÷, 6 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 05.11.1932, íå 
âêàç.
Ñêèäàíåíêî Òàìàðà Ãðèãîð³âíà, 
íå âêàç., ðîá³òí., óêð., 01.04.1932, 
íå âêàç.
Ñîëîâåé Íàä³ÿ Àíäð³¿âíà, 10 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 14.06.1932, íå 
âêàç.
Ôîìåíêî Ëþäìèëà Âàñèë³âíà, 
3, êîëãîñïí., óêð., 20.10.1932, íå 
âêàç.
×åðíèê Âîëîäèìèð 
Îëåêñàíäðîâè÷, íå âêàç., 
êîëãîñïí., óêð., 09.05.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
×åðíÿâñüêà Âàðâàðà Ïåòð³âíà, 
95, êîëãîñïí., óêð., 16.11.1932, íå 
âêàç.
×åðíÿâñüêèé Òèìîô³é íå âêàç., 
60, êîëãîñïí., óêð., 15.10.1932, ðàê 
øëóíêà

ßñí³âñüêà ñ³ëüðàäà

ÌÈÕÀÉË²ÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

Áóð÷àöüêà ñ³ëüðàäà

Âîëèê Âîëîäèìèð Òàðàñîâè÷, 
11 ì., êîëãîñïí., óêð., 29.07.1932, 
íåâ³äîìà
Âîëèê Ìèêîëà Òàðàñîâè÷, 6, 
êîëãîñïí., óêð., 15.11.1932, ê³ð
Äàíèëü÷åíêî Ïèëèï Êóçüìè÷, 
9 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 03.08.1932, 
íåâ³äîìà
Äàíèëåâñüêèé Âîëîäèìèð 
Âàñèëüîâè÷, 10 äí., êîëãîñïí., 
óêð., 28.09.1932, íåâ³äîìà
Çëèâêî Ìàðôà Âàñèë³âíà, 22, 
êîëãîñïí., óêð., 29.06.1932, íå 
âêàç.
²âàùåíêî Îëüãà Ïèëèï³âíà, 6, 
ðîá³òí., óêð., 23.09.1932, êîêëþø
Êàòðóøà Ãðèöüêî Ôåäîðîâè÷, 
9 ì., êîëãîñïí., óêð., 24.12.1932, 
ê³ð
Êàòðóøà Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷, 
27, ñåëÿí., óêð., 01.08.1932, ñóõîòè
Êîç³íà Ëþáîâ ²âàí³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 13.12.1932, ê³ð
Êîðí³ºíêî ²âàí Âàñèëüîâè÷, 2 ì., 
ñåëÿí., óêð., 20.03.1932, íå âêàç.

Ëèñåíêî Âàñèëü Ñåðã³éîâè÷, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 10.12.1932, ê³ð
Ëèñåíêî Í³íà Ñåðã³¿âíà, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 29.11.1932, ê³ð
Ëèñèê Ìàðôà Ãàïîí³âíà, 74, 
êîëãîñïí., óêð., 08.04.1932, 
ñòàð³ñòü
Ìóñ³ºíêî Ôåä³ð Çàõàðîâè÷, 1, 
ðîá³òí., óêð., 03.09.1932, ñóõîòè
Íîñàëü Àíäð³é ²âàíîâè÷, 39, 
êîëãîñïí., óêð., 16.07.1932, íå âêàç.
Íîñàëü Â³êòîð ²âàíîâè÷, 10 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 06.11.1932, ê³ð
Îë³éíèê Ãàïêà Êàðï³âíà, 25, 
êîëãîñïí., óêð., 22.03.1932, íå 
âêàç.
Îë³éíèê Ìèêîëà Êîíîíîâè÷, 
1 ì., êîëãîñïí., óêð., 31.03.1932, 
íå âêàç.
Îë³éíèê Òåòÿíà Âàñèë³âíà, 
3 ì., êîëãîñïí., óêð., 05.06.1932, 
íåâ³äîìà
Ïàâëè÷åíêî Ìèêîëà Ñò., 6 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 05.07.1932, 
íåâ³äîìà

Ïàâëè÷åíêîâ Âàñèëü 
Ëîãâèíîâè÷, 5 ì., êîëãîñïí., óêð., 
08.11.1932, íåâ³äîìà
Ïàâëè÷åíêîâà Êèëèíà 
Ëîãâèí³âíà, 6, êîëãîñïí., óêð., 
06.11.1932, ê³ð
Ïàâëè÷åíêîâà Êëàâà 
Ëîãâèí³âíà, 3, êîëãîñïí., óêð., 
06.11.1932, ê³ð
Ïàâëè÷åíêîâà Ðà¿ñà Ëîãâèí³âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 12.11.1932, ê³ð
Ï³çèê ²âàí Ñåìåíîâè÷, 2, ñåëÿí., 
óêð., 26.04.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ï³çèê Ìàð³ÿ Ãðèãîð³âíà, 80, 
êîëãîñïí., óêð., 23.04.1932, 
ñòàð³ñòü
Ï³õîòà Îëüãà Âàñèë³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 29.10.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ïðèõîäüêî Ìàðôà Þõèì³âíà, 
97, êîëãîñïí., óêð., 08.11.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Óêîëîâ Àíäð³é Ôîìè÷, 36, 
êîëãîñïí., óêð., 04.11.1932, 
îáêëàäêà ãîðëà (àíã³íà)
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Áàáàí³íà ªâäîê³ÿ Ëàð³îí³âíà, 
90, êîëãîñïí., ðîñ., 13.05.1932, 
ñòàðå÷à êàõåêñ³ÿ
Áàêóòà Í³íà Ìàêñèì³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 14.02.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Âîðîí³âñüêà Ìàð³ÿ Àðòåì³âíà, 
21, îäíîîñ³áí., óêð., 27.03.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ãîëîáîðîäüêî Êëàâà ²âàí³âíà, 
8 ì., êîëãîñïí., óêð., 15.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äàí³ëåâñüêà Êàòðÿ ²âàí³âíà, 
21, îäíîîñ³áí., óêð., 06.05.1932, 
ï³ñëÿïîëîãîâå óñêëàäíåííÿ
Äðåìëþãà Âàñèëü Ðîìàíîâè÷, 
3, îäíîîñ³áí., óêð., 18.03.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Äðåìëþãà Ðîìàí Ìèõàéëîâè÷, 
75, îäíîîñ³áí., óêð., 26.02.1932, 
ðîæà îáëè÷÷ÿ
Çàñòàâñüêà Àêñèíÿ 
Ëàâðåíò³¿âíà, 78, îäíîîñ³áí., 
óêð., 02.02.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Çàñòàâñüêà Â³ðà íåðîçá., 2, 
îäíîîñ³áí., óêð., 08.02.1932, 
êîêëþø
Çàñòàâñüêèé ²âàí Òèìîô³éîâè÷, 
11 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 02.07.1932, 
äèòÿ÷à åêëàìïñ³ÿ
Êàìèø Ãàííà Ìèðîí³âíà, 6, 
êîëãîñïí., óêð., 19.05.1932, äèòÿ÷à 
åêëàìïñ³ÿ
Êèðè÷åíêî Â³êòîð 
Âîëîäèìèðîâè÷, 1, êîëãîñïí., 
óêð., 21.03.1932, äèôòåð³ÿ
Êèðè÷åíêî Ãðèãîð³é Ëèâ(?), 
3 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 08.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîñüÿíîâà Ïàðàñêà Ìîéñå¿âíà, 
78, îäíîîñ³áí., ðîñ., 27.03.1932, 
ïîðîê ñåðöÿ
Êóçüìåíêî Ìàð³ÿ Êîðí³¿âíà, 80, 
êîëãîñïí., ðîñ., 05.01.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Êóçüìåíêî Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 23.04.1932, ãðèï
Êóðìàê Ïåòðî Ôåäîðîâè÷, 
85, êîëãîñïí., óêð., 01.03.1932, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Ìàðêîâà Íåîí³ëà ²âàí³âíà, 
66, êîëãîñïí., óêð., 16.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â, ïàðàë³÷ ìîçêó

Ìàðòèíåíêî Âàñèëü ²âàíîâè÷, 
1 äí., êîëãîñïí., óêð., 26.04.1932, 
íå âêàç.
Ìàðòèíåíêî Îëåêñàäð 
Òàðàñîâè÷, 22, êîëãîñïí., óêð., 
17.04.1932, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ìàñëîâ Äåì’ÿí ªâòåéîâè÷, 
32, îäíîîñ³áí., ðîñ., 22.02.1932, 
ïëåâðèò
Ìàòþõà ²âàí Òèìîô³éîâè÷, 
50, îäíîîñ³áí., óêð., 19.02.1932, 
ïëåâðèò
Ìàòþõà Î(?) ²âàíîâè÷, 65, 
êîëãîñïí., óêð., 07.03.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ìàòþõà ßê³â Ñàâåë³éîâè÷, 92, 
îäíîîñ³áí., óêð., 12.05.1932, 
ñòàð³ñòü
Ì³ùåíêî Ç³íà¿äà ²âàí³âíà, 60, 
êîëãîñïí., óêð., 13.04.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Íàêàëþæíà Àííà (?), 30, 
êîëãîñïí., óêð., 18.05.1932, 
ïîëîãîâà ëèõîìàíêà
Íàêàëþæíà Ëþáîâ Ñàâåë³¿âíà, 
1 ì., êîëãîñïí., óêð., 20.06.1932, 
íå âêàç.
Íàêàëþæíà Ïàðàñêà Ãðèãîð³âíà, 
74, êîëãîñïí., óêð., 20.02.1932, 
ïîðîê ñåðöÿ
Íàêàëþæíà ßâäîõà (?), 75, 
êîëãîñïí., (?), 03.03.1932, íå âêàç.
Îáð³çàí Âàðôîëîì³é Ìàðêîâè÷, 
67, êîëãîñïí., óêð., 06.07.1932, 
ïîðîê ñåðöÿ
Îâñÿíèêîâ Îíîïð³é Ïåòðîâè÷, 
73, êîëãîñïí., ðîñ., 10.02.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Îäâóí Í³íà Ñåì., 3, êîëãîñïí., 
íå âêàç., 04.03.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Ðàêøà Ãàëèíà Òè(?), 3 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 28.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ðàêøà Óëÿíà Ôåäîð³âíà, 60, 
êîëãîñïí., óêð., 21.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ðàêøà Ôåä³ð Ôåîô., 6, 
êîëãîñïí., óêð., 20.03.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ðåâòîâà Êàòðÿ Äìèòð³âíà, 3, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 16.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Ðèêóí Ìèêîëà Éîñèïîâè÷, 
6, êîëãîñïí., ðîñ., 03.03.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ðîìàíåíêî ¯âãà Ãðèãîð³âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 14.01.1932, 
çàðàæåííÿ êðîâ³
Ñîòíèê Àíäð³é ßêîâè÷, 62, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 10.02.1932, 
êàòàðàëüíà ïíåâìîí³ÿ
Ñòàäí³÷åíêî Ëþáîâ Þõèì³âíà, 
3 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 18.05.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ñþñþê Ãàëèíà ²., 6 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 15.03.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Òàðàíåíêî ßêèëèíà Ãðèãîð³âíà, 
5, êîëãîñïí., óêð., 30.06.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Òèùåíêî Ñåìåí íå âêàç., 21 
äí., îäíîîñ³áí., óêð., 05.03.1932, 
ñóäîìè
Òðèã³äüêî Ìèêîëà Þõèìîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 03.04.1932, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Òðóñîâ ²âàí Ñòåïàíîâè÷, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 28.02.1932, 
ñëàá³ñòü ñåðöÿ
Ô³ëü÷àêîâ Âàñèëü Îñèïîâè÷, 
28, êîëãîñïí., ðîñ., 05.07.1932, 
âèðàçêà øëóíêà
Ôîêåñ(?) ²âàí Ìèòðîôàíîâè÷, 
1 äí., ñåëÿí., óêð., 21.04.1932, íå 
âêàç.
Õîðîøóí Îëåêñ³é ²âàíîâè÷, 2 ì., 
íå âêàç., óêð., 16.05.1932, äèòÿ÷à 
åêëàìïñ³ÿ
Öàïêî Âîëîäèìèð Ñåçîíîâè÷, 
5, êîëãîñïí., óêð., 18.01.1932, 
äèôòåð³ÿ
×àëà Óñòÿ (?), 80, êîëãîñïí., óêð., 
13.01.1932, ñòàð³ñòü
Øàëàìîâ Òðîõèì Ñ., 77, 
êîëãîñïí., ðîñ., 28.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øåðøíüîâà Êëàâä³ÿ 
Àôàíàñ³¿âíà, 7, îäíîîñ³áí., óêð., 
13.05.1932, «ìëàäåí÷åñêîå»
Øïèðíà Ïàðàñêà Âàñèë³âíà, 47, 
êîëãîñïí., óêð., 23.06.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Øïèðíà ßâäîõà (?), 43, 
îäíîîñ³áí., óêð., 01.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Ìèõàéë³âñüêà Äðóãà ñ³ëüðàäà

Ïðèøèáñüêà ñ³ëüðàäà

Àíòþôººâ Ïåòðî ²âàíîâè÷, 50, 
êîëãîñïí., ðîñ., 27.02.1932, íå 
âêàç.

Áàêóòà Íàä³ÿ Àíòîí³âíà, 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 07.04.1932, íå 
âêàç.

Áîíìàí(?) Íàä³ÿ Ïåòð³âíà, íå 
âêàç., ðîá³òí., óêð., 26.11.1932, 
äèòÿ÷à åêëàìïñ³ÿ
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Áîöìàí Íàä³ÿ Îëåêñ³¿âíà, íå 
âêàç., ðîá³òí., óêð., 26.11.1932, 
ìåðòâîíàðîäæåíà
Ãëàìåð Â³ðà ßê³âíà, 2 ì., ðîá³òí., 
í³ì., 19.04.1932, çàïàëåííÿ 
êèøå÷íèêà
Ãëàìåð Ðîçà ²âàí³âíà, 5 äí., 
ðîá³òí., í³ì., 21.03.1932, íå âêàç.
Ãîëîâþê Êñåí³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 
30, íà óòðèì., á³ëîð., 14.08.1932, 
âèðàçêà øëóíêà
Êàáàöüêà ªëèçàâåòà Àíòîí³âíà, 
1 äí., ðîá³òí., í³ì., 31.03.1932, íå 
âêàç.
Êàïåëþø Îëåêñ³é Òðîõèìîâè÷, 
1 ì., êîëãîñïí., óêð., 02.10.1931, 
ôëåãìîíà
Ê³ðººâ ªãîð íå âêàç., 71, íå 
âêàç., óêð., 02.11.1932, êðóïîçíå 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êðàâ÷åíêî Ìàêñèì Ïðîêîïîâè÷, 
32, êîëãîñïí., óêð., 23.09.1932, 
òóáåðêóëüîç
Êðàìàðåíêî ªâãåí³ÿ ²âàí³âíà, 
4, îäíîîñ³áí., óêð., 21.03.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â

Ëååð Ë³ä³ÿ Âàëåíòèí³âíà, 
2, ñëóæá., óêð., 03.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëîìåéêî Ìàð³ÿ Äåì’ÿí³âíà, 23, 
êîëãîñïí., óêð., 24.11.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ëóãîâèöüêèé Ìèõàéëî 
Îëåêñàíäðîâè÷, 1, ðîá³òí., ðîñ., 
24.10.1932, ïðîíîñ, ³íòîêñèêàö³ÿ
Ìåäâåäºâ Ãðèãîð³é Àðõèïîâè÷, 
74, êîëãîñïí., ðîñ., 15.06.1932, íå 
âêàç.
Ìåëåøêî Â³êòîð Ïåòðîâè÷, 
3 ì., êîëãîñïí., óêð., 17.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Îòå÷êî Ìèêîëà Òèõîíîâè÷, 5, 
îäíîîñ³áí., óêð., 25.06.1932, íå 
âêàç.
Ïàäàðîãà(?) Âîëîäèìèð 
Äàíèëîâè÷, 9, êîëãîñïí., óêð., 
02.02.1932, íå âêàç.
Ïàñüêî Àíàòîë³é Ñåìåíîâè÷, 74, 
íà óòðèì., óêð., 03.07.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ, âèðàçêà øëóíêà

Ïîëÿõ Îëåêñ³é Ìèêîëàéîâè÷, 
4 ì., êîëãîñïí., óêð., 15.12.1931, 
íåâ³äîìà
Ïîëÿõ Ïåòðî Äìèòðîâè÷, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 31.03.1932, 
åï³äåì³÷íà ñâèíêà
Ð³çíè÷åíêî Äèìèòð³é 
Ñåìåíîâè÷, 8 ì., ðîá³òí., óêð., 
17.08.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñèäåëüíèêîâà Õðèñòÿ 
Êëèì³âíà, 23, êîëãîñïí., óêð., 
18.08.1932, ïîëîãîâà ëèõîìàíêà
Òêà÷åíêî Ìèêîëà Àíäð³éîâè÷, 
27, ðîá³òí., óêð., 11.12.1932, íå 
âêàç.
Õàóñòîâ Îëåêñàíäð 
Ìèòðîôàíîâè÷, 29, ñëóæá., 
ðîñ., 27.04.1932, òóáåðêóëüîç 
ëåãåí³â
Õðèñòåíêî Äàíèëî íå âêàç., 70, 
êîëãîñïí., óêð., 18.07.1932, ðàê 
ãîðëà
Øïèðíà Ìàð³ÿ Ìèêèò³âíà, 16, 
êîëãîñïí., óêð., 30.09.1932, òèô

Òèìîø³âñüêà ñ³ëüðàäà

Áóºâà Àííà Ìèêîëà¿âíà, 69, 
êîëãîñïí., ðîñ., 10.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãîñòèùåâà Â³ðà Êèðèë³âíà, 10, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 07.06.1932, ê³ð
Æåëóõèí Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., ðîñ., 26.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Æóëèäà Ìàð³ÿ Îëåêñàíäð³âíà, 
4 ì., îäíîîñ³áí., ðîñ., 01.07.1932, 
âèñíàæåííÿ, ïðîíîñ
Êèçèíîâ ²âàí Âàñèëüîâè÷, 1 ì., 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 05.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîâàëüîâ Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷, 
6, êîëãîñïí., ðîñ., 02.06.1932, 
ìàëÿð³ÿ, äèòÿ÷à åï³ëåïñ³ÿ
Ïåðåâºðçºâ Ìèêîëà 
Äìèòðîâè÷, 1, îäíîîñ³áí., ðîñ., 

23.06.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â, 
ðàõ³ò
Ïåðøèí Ïèëèï Ïåòðîâè÷, 67, 
êîëãîñïí., ðîñ., 29.06.1932, 
çàïàëåííÿ íèðîê, óùåìëåííÿ 
ãðèæ³
Ïèñêëîâà Êàòåðèíà Îëåêñ³¿âíà, 
2, êîëãîñïí., ðîñ., 27.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ðàçñîëîâà Êàòåðèíà ²âàí³âíà, 
8 ì., îäíîîñ³áí., ðîñ., 06.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñàì÷åíêî Â³ðà Àðõèï³âíà, 33, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 11.05.1932, 
ïîðîê ñåðöÿ
Òèìîøîâ Ìèêîëà Ãðèãîðîâè÷, 
8 ì., êîëãîñïí., ðîñ., 13.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

×åðíÿºâ Ãàâðèëî Ãðèãîðîâè÷, 
84, ïåíñ., ðîñ., 07.07.1932, íå 
âêàç.
×åðíÿºâà Ç³íà¿äà Ïåòð³âíà, 
3 ì., êîëãîñïí., ðîñ., 14.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
×åðíÿêîâà Êàòåðèíà Ñåìåí³âíà, 
38, êîëãîñïí., ðîñ., 25.06.1932, 
çàïàëåííÿ íèðîê, âîäÿíêà
×óéêîâ Îëåêñàíäð Ïåòðîâè÷, 
6, êîëãîñïí., ðîñ., 06.08.1932, 
ïåðåëîì ïðàâîãî ñòåãíà
×óéêîâà Êàòåðèíà Ñåìåí³âíà, 
85, îäíîîñ³áí., ðîñ., 12.05.1932, 
êðèâàâèé ïðîíîñ, ñòàð³ñòü
Øåëóõ³íà Ïàðàñêîâ³ÿ 
Îìåëÿí³âíà, 65, îäíîîñ³áí., ðîñ., 
27.07.1932, êðèâàâèé ïðîíîñ

Ãîõøòåäñüêà ñ³ëüðàäà

Àíãàë³é Àíòîí Éîñèôîâè÷, 17, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 25.03.1933, 
òóáåðêóëüîç
Áðàö Êàðë Êàðëîâè÷, 63, 
êîëãîñïí., í³ì., 30.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âåéìåð Åäèò Îòòîâè÷, 2 äí., íå 
âêàç., í³ì., 29.06.1932, ñóäîìè
Â³ëë Â³ðà Àâãóñò³âíà, íå âêàç., 
êîëãîñïí., í³ì., 09.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â ³ êèøîê

Â³ëü Ïàóë³íà ²âàí³âíà, 24, 
êîëãîñïí., í³ì., 03.11.1932, 
çàïàëåííÿ êðîâ³ ï³ñëÿ ïîëîã³â
Ãàðäîê Ãå(?) Ãîòë³áîâè÷, 37, 
êîëãîñïí., í³ì., 14.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â, ïàðàë³÷
Ãàðäîê Éîãàí Ãîòë³áîâè÷, 49, 
êîëãîñïí., í³ì., 05.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãàðòâèã Åäìóíä Ôð³äð³õîâè÷, 
25, îäíîîñ³áí., í³ì., 17.10.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Ãëÿò ªâãåí³é ²ñààêîâè÷, 28, 
êîëãîñïí., í³ì., 22.02.1933, íå âêàç.
Äèëü Ëàóðà Ãåíð³õ³âíà, 14 äí., íå 
âêàç., í³ì., 07.10.1932, ñóäîìè
Åéòåðíåê Ïàóë³íà ßê³âíà, 
55, íà óòðèì., í³ì., 27.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Åôôà Ãåíð³õ ßêîâè÷, 1 ì., íå 
âêàç., í³ì., 03.06.1932, çàãàëüíà 
ñëàáê³ñòü
Êåëåð Ìàð³ÿ ßê³âíà, 65, 
îäíîîñ³áí., í³ì., 15.09.1932, àñòìà
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Ê³íäëåð Çèãôð³ä Àëüáåðòîâè÷, 
1, ñëóæá., í³ì., 09.01.1933, ñóäîìè
Ëåíö Âàëåíòèíà Ôåðäèí., 3, íå 
âêàç., í³ì., 01.12.1932, íåðîçá.
Ìåëåøêî Ë³ä³ÿ Ïàâë³âíà, íå âêàç., 
ðîá³òí., óêð., 16.02.1933, çàñòóäà
Îáåíàóåð Ãåäâ³ã Ðåéíã., 8 äí., íå 
âêàç., í³ì., 23.03.1933, ñóäîìè
Ïåéõåëü Îëüãà Ëåîíò³¿âíà, 9 ì., 
íå âêàç., í³ì., 05.12.1932, çàñòóäà
Öåëëåð Ôð³äð³õ (?), 67, 
íà óòðèì., í³ì., 23.01.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê

Øàö Åðí³ Ôð³äð³õîâè÷, 17 äí., íå 
âêàç., í³ì., 29.10.1932, ñóäîìè
Øèëë ²ðåíà ßê³âíà, 8 ì., 
êîëãîñïí., í³ì., 26.06.1932, 
ñóäîìè, ïðîð³çàííÿ çóá³â
Øèëü Åäóàðä Ôð³äð³õîâè÷, 
56, îäíîîñ³áí., í³ì., 06.12.1932, 
òóáåðêóëüîç
Øèëü ªëèçàâåòà Åäóàðä³âíà, 
19, êîëãîñïí., í³ì., 17.02.1933, 
òóáåðêóëüîç

Øèëü Êëîòèëüäà Ôð³äð³õ³âíà, 
1, íå âêàç., í³ì., 03.10.1932, êàòàð 
øëóíêà
Øèëü Îëüãà (Ãåòðóò) Ãîòë³á³âíà, 
íå âêàç., êîëãîñïí., í³ì., 
02.08.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øèíäëåð Â³êòîð Éîñèïîâè÷, 
8 äí., íå âêàç., í³ì., 21.11.1932, 
ñóäîìè
Øìóê Àííà Àâãóñò³âíà, 58, íà 
óòðèì., ðîñ., 21.02.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ, çàõâîðþâàííÿ 

Ìàð³àãåéìñüêà ñ³ëüðàäà

Àäå Àíòîí Éîãàíîâè÷., 36, 
êîëãîñïí., í³ì., 24.04.1932, 
òóáåðêóëüîç
Àíãîëüò Ïåòðî Ïåòðîâè÷, 16, 
êîëãîñïí., í³ì., 25.01.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áóðãåð ßê³â Êàðëîâè÷, 26, 
êîëãîñïí., í³ì., 06.04.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â òà ãîðëà

Ãàðäîê Â³êòîð Éîñèôîâè÷, 
5, â÷èòåëü, í³ì., 14.03.1932, 
âîãíåïàëüíå ïîðàíåííÿ
Ãåéåð Îëåêñàíäð Éîãàíîâè÷, 
58, êîëãîñïí., í³ì., 03.04.1932, 
òóáåðêóëüîç
Êðåö Ìàð³ÿ Õðèñòîôîð³âíà, 
1 ì., êîëãîñïí., í³ì., 27.04.1932, 
äèòÿ÷èé ïðîíîñ

Êðåö Ðîçà Õðèñòîôîð³âíà, 14 
äí., êîëãîñïí., í³ì., 03.04.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ïîðëþã Ðîçà Àíòîí³âíà, 20, 
êîëãîñïí., í³ì., 08.01.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ øëóíêîâî-êèøå÷íîãî 
òðàêòó

Íîâîáîãäàí³âñüêà ñ³ëüðàäà

Âàðóòà Âîëîäèìèð 
Îëåêñ³éîâè÷, 6 ì., êîëãîñïí., 
óêð., 27.04.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Âåðüîâêèí Âîëîäèìèð 
Ìèõàéëîâè÷, 2 ì., êîëãîñïí., 
ðîñ., 17.01.1932, «ìëàäåí÷åñêîå»
Âîðîíîâà ªëèçàâåòà 
Ê³íäðàò³âíà, 27, êîëãîñïí., óêð., 
06.05.1932, íå âêàç.
Çóáîâ Ñåðã³é Äåíèñîâè÷, 
2, ðîá³òí., óêð., 03.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîëèíè÷åíêî Ôåäîñ³ÿ 
Îëåêñ³¿âíà, 37, ñëóæá., óêð., 
30.05.1932, òóáåðêóëüîç

Ìàëàõîâ Ìèõàéëî Òðîõèìîâè÷, 
2, êîëãîñïí., ðîñ., 28.01.1932, 
õâîðîáà øëóíêà
Ìàðêîâ Ñòåïàí Àíäð³éîâè÷, 
37, ðîá³òí., ðîñ., 07.02.1932, 
òóáåðêóëüîç
Îñèïîâ Ìèòðîôàí Ìèêèòîâè÷, 
45, êîëãîñïí., óêð., 12.03.1932, 
ñóõîòè
Ïåðåâºðçºâ Ôåä³ð Ôåäîðîâè÷, 
95, íà óòðèì., ðîñ., 19.02.1932, 
ñòàð³ñòü
Ïóãà÷ Íàä³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 32, 
êîëãîñïí., óêð., 03.04.1932, 
÷åðåâíèé òèô

Ñîñêîâ Îëåêñàíäð 
Îëåêñàíäðîâè÷, 3, êîëãîñïí., 
óêð., 29.03.1932, ìåí³íã³ò
Óñòèíîâà Í³íà Âàñèë³âíà, 4 ì., 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 23.05.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ôåäîðåíêî Ñòåïàíèäà 
Àíäð³¿âíà, 88, íà óòðèì., óêð., 
16.02.1932, ñòàð³ñòü
Ôèíàêîâà Ëþáîâ Ìàêñèì³âíà, 
9 äí., ñëóæá., ðîñ., 21.01.1932, 
â³òðÿíà â³ñïà
Õîðîëåöü ªâãåí³ÿ Ëåîíò³¿âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 09.03.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Ðåéõåíôåëüäñüêà ñ³ëüðàäà

Àñòåð Ã³ëüäà Ôð³äð³õ³âíà, 7 äí., 
êîëãîñïí., í³ì., 28.07.1932, íå 
âêàç.
Áàëüö Éîãàí Àíò., 16 äí., 
êîëãîñïí., í³ì., 31.01.1933, 
pemphigus
Áåéäèíãåð Åì³ëü Õðèñòèÿíîâè÷, 
40, ðîá³òí., í³ì., 14.07.1933, 
ïàðàë³÷
Áåê ªâãåí³é ªâãåíîâè÷, 3, 
êîëãîñïí., í³ì., 11.08.1932, 
çàïàëåííÿ êðîâ³
Áåê ²ëüçå Îñê., 10 ì., íå âêàç., 
í³ì., 12.02.1933, ãðèï
Áåêê ßê³â Ôð³äð³õîâè÷, 45, 
êîëãîñïí., í³ì., 01.11.1933, 
õâîðîáà íèðîê

Áèíêåëü Ëåî Ïåòðîâè÷, 2, íå 
âêàç., í³ì., 30.04.1933, íåäîñòà÷à 
õàð÷óâàííÿ
Áîøìàí Ãåðãàðä Ãåíð³õîâè÷, 56, 
êîëãîñïí., í³ì., 14.01.1932, â³ñïà
Âàëüòåð Êóðò Ôð³äð³õîâè÷, 3, 
ñëóæá., í³ì., 27.03.1933, chiningitis
Âåéìåð Ìèõàéëî Ïèëèïîâè÷, 4, 
íå âêàç., íå âêàç., 31.01.1932, â³ñïà
Âïèñ(?) Ìèêîëà ²ñàêîâè÷, 3, íå 
âêàç., íå âêàç., 28.01.1932, â³ñïà
Ãààññ Äîðîòåÿ Â³ëüãåëüì³âíà, 
96, íà óòðèì., í³ì., 27.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Ãàó Àëüáåðò ªâãåíîâè÷, 1, 
ñåëÿí., í³ì., 28.04.1932, àíãë³éñüêà 
õâîðîáà

Ãàó Ãîòôð³ä Ãîòôð³äîâè÷, 43, 
îäíîîñ³áí., í³ì., 08.04.1933, ðàê 
ïå÷³íêè
Ãåñëåð Êàòåðèíà Ìèêîëà¿âíà, 
11 ì., êîëãîñïí., í³ì., 01.09.1933, 
áðîíõ³ò
Ãåñëåð Ðîçàë³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 
2, êîëãîñïí., í³ì., 26.10.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ãåõò Â³ëë³ Ãåíð³õîâè÷, 3 òèæ., íå 
âêàç., í³ì., 11.02.1933,  
pemphi Ing.
Ãèðø Ìàð³ÿ Õðèñòèÿí³âíà, 77, íà 
óòðèì., í³ì., 22.06.1933, ñòàð³ñòü
Ãëàññíåð Êàòåðèíà ²âàí³âíà, 
63, äîìîãîñï., í³ì., 16.11.1933, 
ñòàð³ñòü
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Ãëåêëåð Êëàðà Õðèñòèÿí³âíà, 4, 
ðîá³òí., í³ì., 31.05.1932, Rachidri
Ãîáåðò Éîñèô ²âàíîâè÷, 4, 
êîëãîñïí., í³ì., 04.02.1933, 
Largngitis
Ãðèíáåðã Åñôèð Áîðèñ³âíà, 
63, íà óòðèì., ºâð., 23.08.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Äàðãèò Ë³ä³ÿ Àäàì³âíà, 1, 
îäíîîñ³áí., í³ì., 20.02.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Äåéòõå ²ðìà Ãåîðã³¿âíà, 1, 
íå âêàç., íå âêàç., 22.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Åéõåëü Éîñèô Áåðíãàðäîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., í³ì., 20.01.1932, â³ñïà
Çåëèã Êàòåðèíà Âàëåíòèí³âíà, 
65, êîëãîñïí., í³ì., 04.01.1932, 
êàðáóíêóë
Çåëèã Ôð³äð³õ Ôð³äð³õîâè÷, 
64, íå âêàç., í³ì., 03.12.1932, Tbc 
pulmonmu
Êàéçåð Ëåî ²âàíîâè÷, 6, 
êîëãîñïí., í³ì., 16.01.1932, â³ñïà
Êàëàøíèê Äàð³ÿ Ñòåïàí³âíà, 
32, ñëóæá., ðîñ., 24.02.1933, 
pulmonum
Êåëåðìàí Ñóñàííà íå âêàç., íå 
âêàç., íà óòðèì., í³ì., 01.11.1933, 
ñòàð³ñòü
Êåëëåðìàí Àíòîí Ïåòðîâè÷, 50, 
ñëóæá., í³ì., 23.11.1932, àñòìà
Ê³ñòíåð Ëåî Ëåîâè÷, 8 äí., 
êîëãîñïí., í³ì., 06.08.1932, 
íåâ³äîìà
Ê³ñòíåð Ãåîðã Ãåîðã³éîâè÷, 2, íå 
âêàç., íå âêàç., 01.02.1932, â³ñïà
Ê³ñòíåð Ëó¿çà Éîñèï³âíà, 62, íà 
óòðèì., í³ì., 05.12.1932, Vitium 
tord
Êðåìçåð Åììàíó¿ë 
Åììàíó¿ëîâè÷, 2 äí., ðîá³òí., 
í³ì., 29.08.1932, íå âêàç.
Êðåìçåð Êàòåðèíà ßê³âíà, 
27, ñåëÿí., í³ì., 02.12.1932, Tbc 
pulmonmu
Êðåìçåð Ðåéíãîëüä Îòòîâè÷, 
9 ì., ñåëÿí., í³ì., 04.04.1932, íå 
âêàç.
Êðåìçåð Ðóäîëüô ßêîâè÷, 1, 
ñëóæá., í³ì., 16.03.1933, ñóäîìè
Êðåññ Éîãàí Â³ëüãåëüìîâè÷, 
54, êîëãîñïí., í³ì., 30.06.1933, 
òóáåðêóëüîç
Êðåññ Îëüãà Ôð³äð³õ³âíà, 46, 
êîëãîñïí., í³ì., 18.06.1932, 
ïóõëèíà ìîçêó, ïàðàë³÷ ñåðöÿ

Êóñàêîâà Êàòåðèíà Ñàì³éë³âíà, 
36, íå âêàç., íå âêàç., 23.01.1932, 
íå âêàç.
Ëàïñåí Âàñèëü Â³êòîðîâè÷, 
5 ì., êîëãîñïí., í³ì., 14.11.1932, 
ïíåâìîí³ÿ
Ëåéïè Ðóäîëüô Ïåòðîâè÷, 
1, êîëãîñïí., í³ì., 31.07.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Ëîðåíö Àâãóñò Ôð³äð³õîâè÷, 
80, íå âêàç., í³ì., 03.06.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ëîðåíö Ãåðãàðä Àâãóñòîâè÷, 
6 ì., êîëãîñïí., í³ì., 02.08.1932, 
íå âêàç.
Ìàéºð Åäóàðä ßêîâè÷, 46, 
êîëãîñïí., í³ì., 12.04.1933, 
dizsentheric
Ìàéºð Ãóñòàâ ²âàíîâè÷, 52, 
îäíîîñ³áí., í³ì., 25.08.1933, 
ñarbuncuhs
Ìàéºð Ëþäâ³ã ²âàíîâè÷, 32, 
êîëãîñïí., í³ì., 15.04.1933, ãîëîä
Ìàéºð ²âàí Ôð³äð³õîâè÷, 75, 
êîëãîñïí., í³ì., 29.02.1932, 
ñëàáê³ñòü, äåêîìïðåñàö³ÿ 
Ìàðò³í ßêóá³íà Ãåéíð³õ³âíà, 70, 
êîëãîñïí., í³ì., 12.02.1932, ðàê, 
âîäÿíêà
Ìåðêë³íãåð Â³ëüãåëüì³íà 
Õðèñòèÿí³âíà, 62, êîëãîñïí., í³ì., 
15.05.1933, ñòàð³ñòü
Ìî³ñåºíêî Ïàâëî Ñåðã³éîâè÷, 
56, êîëãîñïí., ðîñ., 10.01.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ìî³ñåºíêî Ïåòðî Ìèêîëàéîâè÷, 
8 ì., ñåëÿí., ðîñ., 10.06.1932, 
Pnentonin
Îáåíäåðôåð Â³êòîð ²âàíîâè÷, 
3 ì., õë³áîðîá, í³ì., 23.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Îáåðäåðôåð Ôð³äà ²âàí³âíà, 
7 ì., êîëãîñïí., í³ì., 18.01.1932, 
â³ñïà
Îáîëîíñüêèé Îëåêñàíäð 
Îëåêñàíäðîâè÷, 65, íå âêàç., 
ðîñ., 30.12.1932, Uleno ventuculi 
A., Kaneer (?)
Ïåðåñèïê³í Îëåêñàíäð 
Ñïèðèäîíîâè÷, 28, êîëãîñïí., 
ðîñ., 03.07.1933, íåäî¿äàííÿ
Ïîíîìàðåíêî Âàñèëü ²âàíîâè÷, 
2, ðîá³òí., í³ì., 02.05.1932, 
âòîïèâñÿ
Ïîíîìàðåíêî Îëåêñ³é 
Îëåêñ³éîâè÷, 2, êîëãîñïí., ðîñ., 
26.06.1933, íåðîçá.

Ïîòîöüêèé Âàñèëü Ñòåïàíîâè÷, 
27, êîëãîñïí., íå âêàç., 31.05.1933, 
odema alimentaria
Ðåøü Ôð³äð³õ Àíòîíîâè÷, 3, 
êîëãîñïí., í³ì., 11.01.1932, â³ñïà
Ðèñòî Àííà íå âêàç., 79, êîë-
ãîñïí., í³ì., 27.08.1932, íåðîçá.
Ñêîïï Âàñèëü Ôåäîñ³éîâè÷, 39, 
ñëóæá., ðîñ., 28.09.1933, íåâ³äîìà
Ñòðåëüáèöüêèé Ôåä³ð 
Ëóêñåíäîâè÷, 44, ðîá³òí., ðîñ., 
21.04.1933, òóáåðêóëüîç
Ôîãåëü ²âàí ²âàíîâè÷, 3, íå âêàç., 
íå âêàç., 08.01.1932, íå âêàç.
Ôðèö Ãåëüìóò ªâãåí³éîâè÷, 2 ì., 
ñëóæá., í³ì., 24.10.1933, õâîðîáà 
tbernia
Ôóêñ Àííà (?), 3, êîëãîñïí., í³ì., 
30.12.1933, ðåâìàòèçì
Ôóêñ Éîãàí Ïåòðîâè÷, 54, êîë-
ãîñïí., íå âêàç., 24.06.1933, íå âêàç.
Õóäîë³é Ìèêîëà 
Îëåêñàíäðîâè÷, 14, ðîá³òí., ðîñ., 
25.07.1933, çàïàëåííÿ êèøîê
Õóäîë³é Îëüãà Îëåêñàíäð³âíà, 
10, ðîá³òí., ðîñ., 12.07.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Õóäóëè ²âàí Îëåêñàíäðîâè÷, 8, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 02.07.1933, íå 
âêàç.
Öåéãåð Îòòî ²âàíîâè÷, 27, 
êîëãîñïí., í³ì., 18.06.1933, íå 
âêàç.
Öåéçåð Àíòîí Ôð³äð³õîâè÷, 
46, êîëãîñïí., í³ì., 09.07.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Öåéòåð Êàòåðèíà Àâãóñò³âíà, 
73, ñåëÿí., í³ì., 06.12.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øàóìëåôåëü Åììàíó¿ë 
Òèìîô³éîâè÷, 7 ì., êîëãîñïí., 
í³ì., 26.06.1932, Puenmoma
Øëåãåëü Àë³íà Åììàíó¿ë³âíà, 
12, êîëãîñïí., í³ì., 17.06.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Øì³äò Êîñòÿíòèí Òåîô³ëîâè÷, 2, 
ñëóæá., í³ì., 16.06.1932, Miningitiv
Øðèõëèíã Ñîô³ÿ ²âàí³âíà, 
41, êîëãîñïí., í³ì., 01.02.1933, 
pulmonum
Øóìàõåð Õðèñòèÿí Àäàìîâè÷, 
íå âêàç., õë³áîðîá, í³ì., 
02.05.1933, âîãíåïàëüíå 
ïîðàíåííÿ
Åøåíàóåð ²âàí ²âàíîâè÷, 27, 
êîëãîñïí., í³ì., 18.06.1933, 
esppendicitis acuta

Ñòàðîáîãäàí³âñüêà ñ³ëüðàäà

Áóäîâñüêà Àíàñòàñ³ÿ ²âàí³âíà, 
65, îäíîîñ³áí., ðîñ., 20.10.1932, 
íåâ³äîìà

Áóäîâñüêèé ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 
57, îäíîîñ³áí., ðîñ., 03.01.1932, 
çàñòóäà

Áóäîâñüêèé Ïàâëî Ïàâëîâè÷, 
6 ì., êîëãîñïí., ðîñ., 16.03.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»



377

Âàæíè÷èé Õàðèòîí Ñòåïàíîâè÷, 
95, îäíîîñ³áí., ðîñ., 02.12.1932, 
ñòàð³ñòü
Âàæíè÷èÿ Àãðèïèíà 
Òåðåíò³¿âíà, 81, îäíîîñ³áí., ðîñ., 
25.10.1932, ñòàð³ñòü
Âàðàêóòà Îëåêñàíäðà ²âàí³âíà, 
3, îäíîîñ³áí., ðîñ., 11.12.1932, ê³ð
Âåðåùàãà Â³êòîð Ñåìåíîâè÷, 
9, êîëãîñïí., ðîñ., 26.06.1932, 
àíãë³éñüêà õâîðîáà
Âåðåùàãà ²âàí Âàñèëüîâè÷, 
76, êîëãîñïí., óêð., 24.03.1932, 
ñòàð³ñòü
Âåðåùàãà Ñåìåí Âàñèëüîâè÷, 
7, êîëãîñïí., ðîñ., 08.12.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Âåð÷åíêî Íàòàë³ÿ (?), 38, 
îäíîîñ³áí., óêð., 10.04.1932, íå 
âêàç.
Ãëóõîâà Ìàð³ÿ ßê³âíà, 3 ì., 
êîëãîñïí., ðîñ., 06.10.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ãëóõîâà Íàòàëÿ Îëåêñ., 67, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 04.12.1932, òèô
Ãóçåíêî Âàñèëü ²ëë³÷, 2, 
êîëãîñïí., ðîñ., 28.06.1932, 
àíãë³éñüêà õâîðîáà
Ãóçåíêî Ñàâåë³é Ñîôðîíîâè÷, 
67, êîëãîñïí., ðîñ., 10.11.1932, 
ñòàð³ñòü
Äàâèäêîâà Êàòåðèíà 
Ñèäîð³âíà, 97, îäíîîñ³áí., ðîñ., 
07.10.1932, ñòàð³ñòü
Äàòëîâà Äàð’ÿ Îëåê., 76, 
êîëãîñïí., ðîñ., 26.11.1932, 
ñòàð³ñòü
Äìèòð³ºâà Ïàðàñêà Àíàí³¿âíà, 
38, êîëãîñïí., ðîñ., 06.12.1932, 
êàòàð øëóíêà
Äîëãîâà Â³ðà Ãðèãîð³âíà, 1, 
êîëãîñïí., ðîñ., 03.09.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
²âàí÷åíêî Â³ðà Âàñèë³âíà, 1, îäíî-
îñ³áí., ðîñ., 22.12.1932, ìàëÿð³ÿ
Êàëàøíèê Âîëîäèìèð 
Àíäð³éîâè÷, 1, êîëãîñïí., ðîñ., 
10.10.1932, øëóíêîâà õâîðîáà
Êàëàøíèê ²âàí ²âàíîâè÷, 1 ì., 
êîëãîñïí., ðîñ., 23.07.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Êàëàøíèê Í³íà Òðîõèì³âíà, 
1, îäíîîñ³áí., ðîñ., 19.10.1932, 
ñêàðëàòèíà
Êàëàøíèê Í³íà Õàðèòîí³âíà, 
3 ì., îäíîîñ³áí., ðîñ., 17.12.1932, 
ñóõîòè
Êàëàøíèêîâ Çàõàð 
Òåðåíò³éîâè÷, 56, îäíîîñ³áí., 
ðîñ., 19.05.1932, òóáåðêóëüîç
Êàëàøíèêîâ ²âàí ²âàíîâè÷, 
1, êîëãîñïí., ðîñ., 18.05.1932, 
êîêëþø

Êîçëîâ ²âàí ²âàíîâè÷, 6 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 21.04.1932, 
àíãë³éñüêà õâîðîáà
Êîðí³ºíêî Ìàð³ÿ Õàðèòîí³âíà, 
53, îäíîîñ³áí., óêð., 01.04.1933, 
òóáåðêóëüîç
Êîñîíîãîâà Àãðèïèíà 
Ôåäîò³âíà, 86, êîëãîñïí., ðîñ., 
09.10.1932, ñòàð³ñòü
Ìàêñèìåíêî Ìîòðîíà 
Ñèäîð³âíà, 94, îäíîîñ³áí., óêð., 
21.03.1932, ñòàð³ñòü
Ìàòðîñîâ Àíàòîë³é 
Òåðåíò³éîâè÷, 1, êîëãîñïí., ðîñ., 
24.09.1932, ìàëÿð³ÿ, ñóõîòè
Ìàòðîñîâà Ïåëàãåÿ Âàñèë³âíà, 
80, îäíîîñ³áí., ðîñ., 12.11.1932, 
ñòàð³ñòü
Ìåøê³â Ìèêîëà 
Âîëîäèìèðîâè÷, 7, êîëãîñïí., 
ðîñ., 21.09.1932, ìàëÿð³ÿ, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ìèëåíüêàÿ ªëèçàâåòà Ñåìåí³âíà, 
íå âêàç., îäíîîñ³áí., ðîñ., 
10.02.1932, àíãë³éñüêà õâîðîáà
Ìèëåíüêèé Îëåêñ³é Ïåòðîâè÷, 
68, îäíîîñ³áí., ðîñ., 26.10.1932, 
ìàëÿð³ÿ
Ìóçèêà Îëåíà Ïðîêîï³âíà, 1, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 13.03.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Îñëàìîâà Â³ðà Îëåêñàíäð³âíà, 
1 ì., êîëãîñïí., ðîñ., 24.10.1932, 
ñóõîòè
Ïàøêîâà Àãðèïèíà Äåíèñ³âíà, 
60, êîëãîñïí., ðîñ., 10.12.1932, 
ìàëÿð³ÿ
Ïåäàíîâ Ìèêîëà Äìèòðîâè÷, 
8, êîëãîñïí., ðîñ., 24.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïðèõîäüêî Â³ðà Ñòåïàí³âíà, 
6, êîëãîñïí., ðîñ., 07.10.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïðèõîäüêî Ìèêîëà Ñòåïàíîâè÷, 
1, êîëãîñïí., ðîñ., 01.10.1932, ê³ð
Ïóçàíîâà Ç³íà¿äà ²âàí³âíà, 1, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 20.10.1932, 
íåâ³äîìà
Ïóçàíîâà Ëþáîâ Ôåäîð³âíà, 
1 ì., îäíîîñ³áí., ðîñ., 26.10.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ðóäíºâà Òåòÿíà Ìàòâ³¿âíà, 75, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 13.11.1932, 
ñòàð³ñòü
Ðóñàíîâ Âàñèëü 
Îëåêñàíäðîâè÷, 72, êîëãîñïí., 
ðîñ., 03.11.1932, íå âêàç.
Ñàëàáóäà Àííà Ìèõàéë³âíà, 
75, îäíîîñ³áí., ðîñ., 18.11.1932, 
ñòàð³ñòü
Ñàëàáóäà Ìèõàéëî ²âàíîâè÷, 
49, îäíîîñ³áí., ðîñ., 23.04.1932, 
òóáåðêóëüîç

Ñêâîðöîâ Ïåòðî 
Îëåêñàíäðîâè÷, 2 äí., êîëãîñïí., 
ðîñ., 01.09.1932, «ìëàäåí÷åñêîå»
Ñêðèïêà ²âàí ²âàíîâè÷, 67, 
êîëãîñïí., ðîñ., 20.06.1932, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ñêðèïêà Ïåòðî Ìèðîíîâè÷, 
77, îäíîîñ³áí., ðîñ., 22.08.1932, 
çàïèñ âòðà÷.
Ñóïðóí ²âàí ²âàíîâè÷, 5 ì., 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 12.10.1932, 
øëóíêîâà õâîðîáà
Ñóïðóí Ìàòâ³é Ê³íäðàòîâè÷, 
82, êîëãîñïí., ðîñ., 29.07.1932, 
ñòàð³ñòü
Ñóøêî Ëþáîâ Ìèêîëà¿âíà, 
2, êîëãîñïí., ðîñ., 15.10.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Òóïèêèíà Ëþäìèëà Ìèõàéë³âíà, 
3, îäíîîñ³áí., ðîñ., 30.10.1932, 
ìàëÿð³ÿ
Òóðóïàë Îëåêñàíäð Çàõàðîâè÷, 
10 ì., êîëãîñïí., ðîñ., 30.09.1932, 
àíãë³éñüêà õâîðîáà
Ôðîëîâ ªãîð Òèìîô³éîâè÷, 
37, êîëãîñïí., ðîñ., 01.10.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ôðîëîâ Ïàâëî ²âàíîâè÷, 90, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 12.08.1932, 
ñòàð³ñòü
Ôðîëîâà Ìàð³ÿ Òèìîô³¿âíà, 
62, êîëãîñïí., ðîñ., 04.09.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ôðîëîâà Ìîòðîíà ²ëë³âíà, 52, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 28.02.1932, 
åêçåìà
Ôðîëîâà Òåòÿíà Âàñèë³âíà, 
83, êîëãîñïí., ðîñ., 16.11.1932, 
ñòàð³ñòü
×åïóðíîé ²âàí ²âàíîâè÷, 68, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 30.05.1932, 
òóáåðêóëüîç
Øåðåìåò Âàëåíòèíà 
Ëàð³îí³âíà, 21 äí., 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 15.10.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Øåðåìåò Âàðâàðà Ãîðä³¿âíà, 
25, êîëãîñïí., ðîñ., 11.10.1932, 
ìàëÿð³ÿ
Øåðåìåò Ìèêîëà Ïåòðîâè÷, 
7 ì., êîëãîñïí., óêð., 10.04.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Øåðåìåò Íàä³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 
4, êîëãîñïí., ðîñ., 12.10.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Øåðåìåò Íàä³ÿ Ïåòð³âíà, 3 ì., 
êîëãîñïí., ðîñ., 15.02.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Øåðåìåòîâà Ìàð³ÿ Ìèõàéë³âíà, 
21, íà óòðèì., óêð., 15.02.1932, 
ïðàâåöü (ïðàâåöü)
ßöóí ²âàí Ïèëèïîâè÷, 5, 
êîëãîñïí., ðîñ., 07.10.1932, ê³ð
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Àáðîñèìîâ Êóçüìà 
Ìèõàéëîâè÷, 2, êîëãîñïí., ðîñ., 
02.03.1933, íå âêàç.
Âëàñîâ Âàñèëü Âàñèëüîâè÷, 
4, êîëãîñïí., ðîñ., 15.05.1933, 
ñêàðëàòèíà
Ãðèùåíêî ªôèì Äåì’ÿíîâè÷, 
26, êîëãîñïí., óêð., 06.05.1933, 
çàâîðîò êèøîê
Äðîçäîâ Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 4 
äí., êîëãîñïí., ðîñ., 23.08.1932, 
íåâ³äîìà
Êàçàêîâ Âîëîäèìèð 
Ñåìåíîâè÷, 30, êîëãîñïí., ðîñ., 
10.06.1933, íå âêàç.
Êîëîìîºöü Ñòåôàí 
Àôàíàñ³éîâè÷, íå âêàç., 
êîëãîñïí., óêð., 03.05.1933, òèô
Êîíîíåíêî Ñîô³ÿ Êàðï³âíà, 9, 
êîëãîñïí., óêð., 15.06.1933, íå 
âêàç.

Ìîõîðòîâà Ïàðàñêîâ³ÿ íå âêàç., 
95, ñåëÿí., ðîñ., 27.01.1932, 
ñòàð³ñòü
Íàóìåíêî Éîñèï Ñàâè÷, 57, 
êîëãîñïí., óêð., 15.08.1933, 
òóáåðêóëüîç
Íàóìåíêî Ñåðã³é Îñèïîâè÷, 
17, êîëãîñïí., óêð., 21.09.1932, 
íåùàñíèé âèïàäîê
Ïåòðèê Óëÿíà Ñîäîê(?), 70, 
êîëãîñïí., óêð., 29.10.1932, 
ñòàð³ñòü
Ñàâåíêîâ ²âàí ²âàíîâè÷, 53, 
êîëãîñïí., ðîñ., 15.07.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñóõîâººâ Êóçüìà Ñàâåë³éîâè÷, 
10 äí., ñåëÿí., ðîñ., 05.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñóõîðóêîâà Ìàð³ÿ Ñåìåí³âíà, 
58, êîëãîñïí., ðîñ., 12.02.1933, 
ñòàð³ñòü

Óãëîâ Âàñèëü Ôåäîðîâè÷, 
67, êîëãîñïí., ðîñ., 14.07.1933, 
ñòàð³ñòü
Óãëîâà Àííà Âàñèë³âíà, 3 ì., 
êîëãîñïí., ðîñ., 02.09.1933, 
íåâ³äîìà
Õàë³ìîí÷óê ªëèçàâåòà 
²ãíàò³âíà, 1, êîëãîñïí., óêð., 
06.12.1932, íå âêàç.
Øàìðèöüêà Ìàð³ÿ Ãðèãîð³âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 08.10.1933, íå 
âêàç.
Øêàòóëà ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 7 ì., 
êîëãîñïí., ðîñ., 16.06.1933, íå 
âêàç.
Øêàòóëà Îëåêñ³é Âàñèëüîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 23.11.1932, 
ñëàáê³ñòü

Òðóäîëþáèì³âñüêà ñ³ëüðàäà

Ôð³äð³õôåëüäñüêà ñ³ëüðàäà

Àáá Òåðåçà Ìàðòèí³âíà, 39, 
êîëãîñïí., í³ì., 04.07.1933, ðîçëàä 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Àëüãåéåð Ôð³äð³õ 
Â³ëüãåëüìîâè÷, 47, ñëóæá., í³ì., 
03.11.1933, òóáåðêóëüîç
Áëåã Ãåîðã Éîñèôîâè÷, 44, 
îäíîîñ³áí., í³ì., 30.06.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Áëåã Åðíñò Ãåîðã³éîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., í³ì., 28.06.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Áóðãàðä Ãàðð³ Ðóäîëüôîâè÷, 
9 ì., êîëãîñïí., í³ì., 03.08.1933, 
ïðîíîñ, ðîçëàä õàð÷óâàííÿ
Âóíäåðçåëü Êàòåðèíà ßê³âíà, 
77, íà óòðèì., í³ì., 26.08.1933, 
ñòàð³ñòü
Ã³ëüö Ïàóë³íà Ôð³äð³õ³âíà, 
55, êîëãîñïí., í³ì., 26.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãîôìàí Â³ëüìà Éîãàí³âíà, 
4, êîëãîñïí., í³ì., 20.08.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ãîôìàí Ãåîðã Ãåíð³õîâè÷, 63, íà 
óòðèì., í³ì., 18.08.1933, âîäÿíêà
Ãðþíåð Åì³ëü Êàðëîâè÷, 37, 
êîëãîñïí., í³ì., 09.04.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â

Äèòåð ªâãåí³ÿ ßê³âíà, 52, 
êîëãîñïí., í³ì., 04.09.1933, 
âèñèïíèé òèô
Äèòåð ßê³â ßêîâè÷, 53, êîëãîñïí., 
í³ì., 30.08.1933, òèô
Äîëü Ãóñòàâ Ãóñòàâîâè÷, 
31, ðîá³òí., í³ì., 23.07.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Çààð Àðòóð ªâãåí³éîâè÷, 2 ì., 
êîëãîñïí., í³ì., 01.07.1933, 
íåäîñòà÷à õàð÷óâàííÿ
Êåéëü Êîñòÿíòèí Ïàâëîâè÷, 
5, áåçðîá³òí., í³ì., 30.03.1932, 
òóáåðêóëüîç êèøîê
Êì³ò Â³ëüãåëüì³íà Éîãàí³âíà, 
57, êîëãîñïí., í³ì., 03.02.1932, ðàê 
øëóíêà
Êðåìçåð Àäàì Ôð³äð³õîâè÷, 
41, êîëãîñïí., í³ì., 06.08.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Êðåìçåð Êàòåðèíà Ïåòð³âíà, 
42, êîëãîñïí., í³ì., 28.07.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Êðåìçåð Åëëà Àäàì³âíà, 11 ì., 
êîëãîñïí., í³ì., 28.07.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Êðîíèõ Åëüçà Îëåêñàíäð³âíà, 1, 
êîëãîñïí., í³ì., 19.07.1933, ðîçëàä 
êèøå÷íèêà

Ëåï Éîãàí Éîãàíîâè÷, 28, 
êîëãîñïí., í³ì., 13.12.1933, 
÷åðåâíèé òèô
Ìîîñ Ôð³äð³õ ²âàíîâè÷, 70, íà 
óòðèì., í³ì., 22.06.1933, ñòàð³ñòü, 
íåäî¿äàííÿ
Ïåñ Åììà Ãåíð³õ³âíà, 39, 
êîëãîñïí., í³ì., 18.06.1933, 
õâîðîáà øëóíêà
Ïåñ Åììà ßê³âíà, 2, êîëãîñïí., 
í³ì., 10.06.1933, íåäî¿äàííÿ
Ðàçêå(?) Íàòàë³ÿ Äàíèë³âíà, 
39, êîëãîñïí., í³ì., 20.08.1933, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Òåñêå Íàëüäî(?) Åìèëü., 1, 
êîëãîñïí., í³ì., 19.09.1933, â³ä 
çóá³â(?)
Öåðèíêåëü Àëüáåðò 
Àëüáåðòîâè÷, 13 äí., êîëãîñïí., 
í³ì., 30.11.1933, ñóäîìè
Øåôåð Ôð³äð³õ Ôð³äð³õîâè÷, 
79, êîëãîñïí., í³ì., 29.01.1932, 
ñòàð³ñòü
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Àíäð³ºâñüêà Ïð³ñüêà ßê³âíà, 
13, êîëãîñïí., óêð., 28.02.1932, 
íåâ³äîìà
Á³ëåöüêà Îëåêñàíäðà 
Äàíèë³âíà, 72, êîëãîñïí., óêð., 
10.03.1933, òóáåðêóëüîç
Á³ëåöüêèé Âàñèëü Àíòèïîâè÷, 
33, êîëãîñïí., óêð., 10.06.1933, 
íåâ³äîìà
Áîãîñëàâñüêèé Âàñèëü 
Îëåêñ³éîâè÷, 50, êîëãîñïí., óêð., 
22.08.1933, ãîðëîâà ÷àõîòêà
Áîãîñëàâñüêèé Ìàêñèì 
Ñâèðèäîâè÷, 43, êîëãîñïí., óêð., 
28.03.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áîãîñëàâñüêèé Ìèõàéëî 
Ôåäîòîâè÷, 8, êîëãîñïí., óêð., 
04.11.1933, á³ãóíêà
Áîëèñëàâñüêèé Ìèõàéëî 
Ãðèãîðîâè÷, 2 ì., êîëãîñïí., óêð., 
05.01.1932, íåâ³äîìà
Âàéöåõîâñüêèé ²âàí 
Ìèõàéëîâè÷, 4 äí., êîëãîñïí., 
óêð., 25.06.1933, íåâ³äîìà
Âàíæà Àíäð³é Éîñèïîâè÷, 
21, êîëãîñïí., óêð., 17.09.1932, 
òóáåðêóëüîç
Âàñåëåöü Ãàííà Îëåêñàíäð³âíà, 
13, êîëãîñïí., íå âêàç., 10.05.1932, 
íå âêàç.
Âàñèëåöü Êàòåðèíà 
Îëåêñàíäð³âíà, 1, êîëãîñïí., 
óêð., 23.08.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Âàñèëåöü ßâäîõà Ñåðã³¿âíà, 
12, êîëãîñïí., óêð., 23.08.1932, 
âòîïëåííÿ (íåùàñíèé âèïàäîê)
Âîñêîáîéíèê Àôàíàñ³é 
Þõèìîâè÷, 60, êîëãîñïí., óêð., 
17.10.1932, ÷åðåâíèé òèô
Ãàííîøåíêî Êàòåðèíà 
Ïðîêîï³âíà, 1, êîëãîñïí., óêð., 
01.12.1932, ê³ð
Ãàþí Äìèòðî Ôåäîðîâè÷, 
40, êîëãîñïí., óêð., 27.07.1933, 
ðàïòîâî
Ãðèãîðîâ(óê)(?) Íàä³ÿ 
Òðîõèì³âíà, 1, êîëãîñïí., óêð., 
28.10.1932, ïðîíîñ
Ãóæâà Êàòåðèíà Ôåäîð³âíà, 
4, êîëãîñïí., óêð., 13.10.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äçþáà Âîëîäèìèð 
Ìèêîëàéîâè÷, 8 ì., êîëãîñïí., 
óêð., 22.08.1933, íåâ³äîìà
Ä³äåíêî Êàòåðèíà Ïàâë³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 25.12.1932, ê³ð
Ä³äåíêî Ëóêà Ãàâðèëîâè÷, 77, 
êîëãîñïí., óêð., 22.09.1933, ñòàð³ñòü

Ä³äåíêî Íàòàë³ÿ 
Ïàíòåëåéìîí³âíà, 68, êîëãîñïí., 
óêð., 12.10.1932, íåâ³äîìà
Ä³äåíêî Îäàðêà Ïàâë³âíà, 
6, êîëãîñïí., óêð., 22.01.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ä³äåíêî Îëåêñ³é Âàñèëüîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 27.08.1932, 
íåâ³äîìà
Ä³ðÿâêà Ôåä³ð Ôåäîðîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 24.04.1933, 
íåâ³äîìà
Äîáðîâîëüñüêèé Ìèêîëà 
Ãàâðèëîâè÷, 1 ì., êîëãîñïí., óêð., 
13.06.1933, íåâ³äîìà
Äîöåíêî Ãàííà Ôåäîð³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 04.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
ªðåìåíêî Ñåêëåòà Àíòîí³âíà, 
94, êîëãîñïí., óêð., 06.04.1933, íå 
âêàç.
Æóëàé ²âàí Ôåäîðîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 01.12.1932, ê³ð
Æóðèá³äà ²âàí Ëóê'ÿíîâè÷, 
9, êîëãîñïí., óêð., 24.09.1932, 
íåâ³äîìà
Çäîðîâåöü Ìèõàéëî 
Ôåäîðîâè÷, 34, êîëãîñïí., óêð., 
25.07.1933, ïîâ³ñèâñÿ
Çäîðîâåöü Îëåêñàíäðà 
Ôåäîð³âíà, 5, êîëãîñïí., óêð., 
20.10.1932, ñêàðëàòèíà
Êàéäà Âàðâàðà Êèðèë³âíà, 
75, êîëãîñïí., óêð., 29.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Êàö³ëî Â³ðà Îëåêñàíäð³âíà, 
8 ì., êîëãîñïí., óêð., 12.08.1933, 
íåâ³äîìà
Êàùåâöîâ ²ëüêî Ëàâð³íîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 04.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîëîìîºöü Ë³ä³ÿ 
Âîëîäèìèð³âíà, 1, êîëãîñïí., 
óêð., 11.05.1932, íåâ³äîìà
Êîöèëî Àíäð³é Àáàêóìîâè÷, 
78, îäíîîñ³áí., óêð., 13.08.1933, 
ñòàð³ñòü
Êîöèëî Àíäð³é Àâàêóìîâè÷, 
74, êîëãîñïí., óêð., 26.12.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Êîöèëî Âàðêà Íàóì³âíà, 60, 
êîëãîñïí., óêð., 17.12.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîöèëî Âàñèëü Äìèòðîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 13.05.1933, 
íåâ³äîìà
Êîöèëî ²âàí íå âêàç., 2, 
êîëãîñïí., óêð., 21.07.1932, 
íåâ³äîìà

Êîöèëî Êàòåðèíà Ãðèãîð³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 10.09.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîöèëî Ìàð³ÿ Àíòîí³âíà, 8 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 09.01.1933, 
íåâ³äîìà
Ëàãåð (Ëàöü?) Êàòåðèíà 
Àðñåíò³¿âíà, 1, êîëãîñïí., óêð., 
07.09.1933, íåâ³äîìà
Ëîêò³ºíêî Êàòðÿ Äàâèä³âíà, 
8 ì., êîëãîñïí., óêð., 19.08.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëóêîâñüêèé Òðèôîí 
Ìèêîëàéîâè÷, 77, êîëãîñïí., óêð., 
28.07.1932, ñòàð³ñòü
Ëóùàí Ìèêèòà ßâòóõîâè÷, 39, 
îäíîîñ³áí., óêð., 07.05.1933, 
íåâ³äîìà
Ìàìàöê³í ²âàí Âàðèâîíîâè÷, 4, 
êîëãîñïí., óêð., 27.11.1932, ê³ð
Ìàìîöüêèé Ìèêîëà 
Âàðèâîíîâè÷, 2, êîëãîñïí., óêð., 
20.11.1932, ê³ð
Ìåíäðóõ ªëèçàâåòà 
Âàðèâîí³âíà, 45, êîëãîñïí., óêð., 
09.08.1932, íåâ³äîìà
Ìèõèäà Íàä³ÿ Òðîõèì³âíà, 7 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 26.10.1932, ê³ð
Íàäòîêà Ãàííà Êóçüì³âíà, 18, 
îäíîîñ³áí., óêð., 10.07.1933, 
íåâ³äîìà
Íàäòîêà Ìàêñèì Êóçüìè÷, 18, 
îäíîîñ³áí., óêð., 14.09.1933, 
íåâ³äîìà
Íàäòîêà Óëÿíà ²âàí³âíà, 56, 
îäíîîñ³áí., óêð., 29.09.1933, 
íåâ³äîìà
Íàçàðåíêî Àíäð³é Àíäð³éîâè÷, 
63, êîëãîñïí., óêð., 27.11.1933, 
âîäÿíà õâîðîáà
Îë³éíèê Ë³ä³ÿ Ñåìåí³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 07.01.1933, ê³ð
Îë³éíèê Ìîòðÿ ²ñàê³âíà, 50, 
êîëãîñïí., óêð., 03.11.1932, òèô
Ï³ëüãóí Ëþáîâ Ìèõàéë³âíà, 
2 ì., êîëãîñïí., óêð., 09.09.1932, 
íåâ³äîìà
Ïîäð³ç Ìèêîëà Àíäð³éîâè÷, 
7 ì., êîëãîñïí., óêð., 28.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïðèõîäüêî Âîëîäèìèð 
²âàíîâè÷, 8 ì., êîëãîñïí., óêð., 
10.03.1933, íåâ³äîìà
Ðîñîíîâñüêà Ãàííà ²âàí³âíà, 
3, êîëãîñïí., óêð., 11.02.1932, íà 
ïîæåæ³
Ðÿñíà Òåòÿíà ßâäîêèì³âíà, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 19.11.1933, 
ìåðòâîíàðîäæåíà

ÍÎÂÎÌÈÊÎËÀ¯ÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

Áàðâ³í³âñüêà ñ³ëüðàäà
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Ðÿñíèé Âàñèëü Îëåêñ³éîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 15.10.1933, 
íåâ³äîìà
Ðÿñíà Êàòåðèíà Îëåêñ³¿âíà, 
6, êîëãîñïí., óêð., 08.01.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ðÿñíèé Ìèõàéëî ²âàíîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 04.09.1933, íåâ³äîìà
Ñóõîáîê Óëèòà Ìèí³âíà, 50, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 11.05.1932, 
òóáåðêóëüîç
Òàðàñîâ Ôåä³ð ªðìîëàéîâè÷, 
67, îäíîîñ³áí., ðîñ., 16.07.1933, 
íåâ³äîìà
Òàðàñîâà Òåòÿíà Ôåäîð³âíà, 
35, îäíîîñ³áí., óêð., 18.07.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òîâñòîïÿòêà Âîëîäèìèð 
²âàíîâè÷, 1, êîëãîñïí., óêð., 
20.11.1932, ê³ð

Òîâñòîïÿòêà Âîëîäèìèð 
²âàíîâè÷, 3 ì., êîëãîñïí., óêð., 
03.01.1932, íåâ³äîìà
Òîâñòîïÿòêà ²âàí Ïåòðîâè÷, 
23, êîëãîñïí., óêð., 17.09.1932, 
òóáåðêóëüîç
Òîâñòîïÿòêà Ïàíòåëåéìîí 
Ïåòðîâè÷, 3 ì., êîëãîñïí., óêð., 
27.10.1933, íåâ³äîìà
Òðóíîâà Ïàëàæêà Íàçàð³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 01.12.1932, ê³ð
Òðþõàí ²âàí ²âàíîâè÷, 4, 
êîëãîñïí., óêð., 22.12.1932, 
íåâ³äîìà
Òóð Áîðèñ Ñòåïàíîâè÷, 85, 
êîëãîñïí., óêð., 05.09.1933, 
ñòàð³ñòü
Òþòþíèê Ìàð³ÿ Ïàâë³âíà, 
4, êîëãîñïí., óêð., 15.10.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Óäîâè÷åíêî ¯âãà Îëåêñ³¿âíà, 
30, êîëãîñïí., óêð., 01.07.1932, 
çàðàæåííÿ êðîâ³
Ôèíü Ïàíàñ Óëÿíîâè÷, 63, 
êîëãîñïí., óêð., 19.04.1933, 
íåðîçá.
Öóðïàëü Ñòåïàí Ãðèãîðîâè÷, 
31, êîëãîñïí., óêð., 18.06.1933, 
íåâ³äîìà
Øïàê Ñàâà ªôèìîâè÷, 42, 
êîëãîñïí., óêð., 02.05.1933, 
òóáåðêóëüîç
Þð÷åíêî ²âàí Ïàâëîâè÷, 12, 
êîëãîñïí., óêð., 28.05.1933, 
íåâ³äîìà

Âåñåëîãà¿âñüêà ñ³ëüðàäà

Áåíü ²âàí ²âàíîâè÷, 10 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 26.06.1933, 
íåâ³äîìà
Áåõîâ Àíäð³é Ïàâëîâè÷, 67, 
êîëãîñïí., óêð., 29.05.1933, 
íåâ³äîìà
Ãðîìóêà Ìàð³ÿ Ïàâë³âíà, 7 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 01.08.1933, 
íåâ³äîìà
Äåì'ÿíåíêî Ìàð³ÿ Ñòåïàí³âíà, 
4, êîëãîñïí., óêð., 11.10.1932, 
íåâ³äîìà
Äóá³âêà Äìèòðî Ñàìñîíîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 14.11.1933, 
íåâ³äîìà
Êðèâîðîò Õðèñò. (?), 62, 
îäíîîñ³áí., óêð., 14.04.1933, 
çàäèøêà, êàøåëü
Ëàäèã³íà Ïàðàñêà Ôåäîð³âíà, 
22, îäíîîñ³áí., óêð., 19.06.1932, 
òóáåðêóëüîç

Ëèñåíêî Ïð³ñüêà Ëàâð³í³âíà, 
36, êîëãîñïí., óêð., 07.12.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ëîê Âàñèëü ²âàíîâè÷, 32, 
êîëãîñïí., í³ì., 30.07.1933, 
çàïàëåííÿ î÷åðåâèíè
Ì³ðîøíèê Ïàðàñêà Âàñèë³âíà, 
68, êîëãîñïí., óêð., 21.07.1933, 
íåâ³äîìà
Îíèøêî Ãàííà Ê³íäðàò³âíà, 
50, êîëãîñïí., óêð., 24.04.1933, 
íåâ³äîìà
Ïðèéìàê ²âàí Àðõèïîâè÷, 47, 
êîëãîñïí., óêð., 18.07.1933, 
íåâ³äîìà
Ïðèùèï Êàòåðèíà Àðòåì³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 20.11.1933, 
íåâ³äîìà
Ñàìîéëåíêî Êëàâä³ÿ 
Ãðèãîð³âíà, 1, êîëãîñïí., íåðîçá., 
15.11.1933, íåâ³äîìà

Ñåð³êîâ Âàñèëü ßêîâè÷, 7 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 29.06.1932, íå 
âêàç.
Ñêîòàðåíêî Â³ðà ²âàí³âíà, 
7 ì., êîëãîñïí., óêð., 26.06.1933, 
íåâ³äîìà
Ñîêîë Ðà¿ñà Ñåìåí³âíà, 1, 
÷ë.ðàäãîñï., óêð., 29.12.1933, 
íåâ³äîìà
Òêà÷åíêî Ëþáîâ Òðîõèì³âíà, 
9 ì., êîëãîñïí., óêð., 30.07.1932, 
íåâ³äîìà
Øóòüêî Ðà¿ñà Ïàâë³âíà, 13, 
êîëãîñïí., óêð., 10.01.1933, 
âîäÿíêà

Ãàé÷óðñüêà ñ³ëüðàäà

Áîãîñëàâñüêèé Òèõîí 
Îëåêñ³éîâè÷, 72, êîëãîñïí., óêð., 
06.08.1932, íåâ³äîìà
Áðàóí Ãóñòàâ (?), 52, ðîá³òí., í³ì., 
25.12.1933, çàïàëåííÿ øëóíêà
Áóð÷åíêî Ëþáîâ ²âàí³âíà, 
5, êîëãîñïí., óêð., 05.08.1932, 
íåâ³äîìà
Âàð÷åíêî Âîëîäèìèð 
Ìàðêîâè÷, 2, êîëãîñïí., óêð., 
03.02.1932, íåâ³äîìà
Âàñèëåéêî Ãàííà Ãðèãîð³âíà, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 20.11.1932, 
íåâ³äîìà
Âåïðèöüêà ªâãåí³ÿ Ëàð³îí³âíà, 
24, ðîá³òí., óêð., 10.06.1932, 
íåâ³äîìà

Âåõòåð Ðîçà Ôåäîð³âíà, 1 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 26.09.1932, 
íåâ³äîìà
Âîëîùóê Îëåíà Ìèõàéë³âíà, 
60, îäíîîñ³áí., óêð., 09.01.1932, 
íåâ³äîìà
Ãàæóëà Ãðèãîð³é Ïåòðîâè÷, 
1 ì., êîëãîñïí., óêð., 06.03.1932, 
íåâ³äîìà
Ãëàäê³é Òàìàðà Ìèêîëà¿âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 14.08.1933, 
íåâ³äîìà
Ãëóøêî Íàòàëêà Àíòîí³âíà, 35, 
êîëãîñïí., óêð., 05.04.1933, ñóõîòè
Ãí³çä³ëîâ Ìèêîëà Àíòîíîâè÷, 
9, êîëãîñïí., óêð., 02.04.1933, â³ä 
âèáóõó ãàðìàòíîãî íàáîþ

Äàâèäåíêî Ãàííà Äìèòð³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 11.06.1933, 
çàïàëåííÿ
Äàâèäåíêî ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 18.08.1933, 
íåâ³äîìà
Äàâèäåíêî ßâäîõà ßê³âíà, 37, 
êîëãîñïí., óêð., 20.09.1933, äèôòåð³ÿ
Äåõòÿðîâà Ìàð³ÿ Ôîì³âíà, 
62, êîëãîñïí., óêð., 27.06.1932, 
íåâ³äîìà
Äåõòÿðîâà Íàä³ÿ Ñèäîð³âíà, 
52, êîëãîñïí., óêð., 30.05.1932, 
íåâ³äîìà
Äèãòÿðü Ñàâà Ëàâð³íîâè÷, 
67, êîëãîñïí., óêð., 05.05.1933, 
íåâ³äîìà
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Äîëÿ Ìàðôà Àíòîí³âíà, 46, 
êîëãîñïí., óêð., 23.09.1932, 
òóáåðêóëüîç
Äðîææèíà Ìàð³ÿ Êàðï³âíà, 
11, êîëãîñïí., óêð., 06.08.1933, 
çàðàæåííÿ êðîâ³
Äðîçäîë Óñòÿ Ñåìåí³âíà, 
75, êîëãîñïí., óêð., 12.05.1932, 
íåâ³äîìà
Äóäêà Â³êòîð Ìèõàéëîâè÷, 
7 ì., êîëãîñïí., óêð., 08.08.1933, 
êàøåëü
Äóäêà Ëþäìèëà ²âàí³âíà, 1, 
ðîá³òí., óêð., 22.04.1932, íåâ³äîìà
Æèâîêóò Êèëèíà Ìàðê³âíà, 
77, êîëãîñïí., óêð., 20.01.1933, 
ñòàð³ñòü
Çàãîð³é Îäàðêà Ãíàò³âíà, 34, 
êîëãîñïí., óêð., 17.03.1933, 
çàïàëåííÿ øëóíêà
Çàïàðà Ïèëèï Ïðîêîïîâè÷, 
62, êîëãîñïí., óêð., 15.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Çàÿö Áîðèñ Äì., 18, êîëãîñïí., 
óêð., 20.09.1933, çàïàëåííÿ ì³çê³â
Çåðíîâà Ìàéÿ (íÿ?) 
Ìèõàéë³âíà, 12 äí., êîëãîñïí., 
óêð., 13.05.1933, íå âêàç.
²âàíîâ ²âàí ßêèìîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 04.05.1932, 
íåâ³äîìà
²âàíîâ ßêèì ²âàíîâè÷, 22, 
êîëãîñïí., óêð., 28.07.1933, 
òóáåðêóëüîç
²âàíîâà Íàä³ÿ ²âàí³âíà, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 12.01.1932, 
íåâ³äîìà
Êàëàä³é Àíäð³é Íèêèôîðîâè÷, 
31, êîëãîñïí., óêð., 29.05.1932, 
çàñòóäà
Êàëàéä³í Âåêëà ²âàí³âíà, 82, 
îäíîîñ³áí., óêð., 27.01.1932, 
íåâ³äîìà
Êàðïåíêî Îëåêñàíäð 
Îëåêñàíäðîâè÷, 36, ñëóæá., óêð., 
20.11.1933, ðîçáèâñÿ
Êà÷àí Êèëèíà Ñåìåí³âíà, 70, 
îäíîîñ³áí., óêð., 26.05.1933, íå 
âêàç.
Êà÷àí Ñåìåí Ñåìåíîâè÷, 77, 
êîëãîñïí., óêð., 24.04.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Êëèìåíêî Í³íà Ìèêîëà¿âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 02.11.1932, 
äèôòåð³ÿ, ïðîíîñ

Êîëåñíèê Ãàííà Äìèòð³âíà, 2, 
ðîá³òí., óêð., 18.11.1932, ê³ð
Êîíîãðàé Êàòåðèíà Ãðèãîð³âíà, 
4, êîëãîñïí., óêð., 06.08.1933, 
íåâ³äîìà
Êîíîãðàé Õàðèòèíà Ïàâë³âíà, 
59, êîëãîñïí., óêð., 02.01.1933, 
îïóõ ò³ëà
Êîñåíêî Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷, 
11 ì., êîëãîñïí., óêð., 19.09.1933, 
íåâ³äîìà
Êîñ³íîâà Òåòÿíà ßê³âíà, 6, íå 
âêàç., óêð., 09.11.1933, íåâ³äîìà
Êóëàêîâà Ãàííà ßê³âíà, 9, 
êîëãîñïí., óêð., 20.11.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êóëüìàíí ²ðèíà Òåîäîð³âíà, 
31, êîëãîñïí., í³ì., 05.01.1933, 
ïîâ³ñèëàñü
Ëÿøåíêî Îëåêñàíäð 
Ìèòðîôàíîâè÷, 10, êîëãîñïí., 
óêð., 02.04.1933, â³ä âèáóõó 
ãàðìàòíîãî íàáîþ
Ìàíüêî Îëåêñ³é ²âàíîâè÷, 
88, êîëãîñïí., óêð., 16.09.1932, 
íåâ³äîìà
Ìåëüíèê Ôàäåé Ïåòðîâè÷, 57, 
êîëãîñïí., óêð., 14.10.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Íèêèòîâñüêèé Ôîò³é 
Ñåìåíîâè÷, 60, êîëãîñïí., óêð., 
24.11.1933, ìàëÿð³ÿ
Îëåô³ðåíêî Ê³íäðàò ²âàíîâè÷, 
95, îäíîîñ³áí., óêð., 22.03.1933, 
íåâ³äîìà
Ïàç³é Òèõîí Àíäð³éîâè÷, 53, 
ñëóæá., óêð., 25.05.1933, íåâ³äîìà
Ïåòðåíêî Ãàííà ²âàí³âíà, 1 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 02.05.1933, 
íåâ³äîìà
Ïåòðåíêî Ïåòðî Ðîìàíîâè÷, 
47, êîëãîñïí., óêð., 15.03.1933, 
íåâ³äîìà
Ïèâîâàðîâà Âàëåíòèíà 
²âàí³âíà, 1, êîëãîñïí., óêð., 
05.07.1933, íåâ³äîìà
Ï³âòîðàäí³é Ñòåïàí Ñåìåíîâè÷, 
35, êîëãîñïí., óêð., 03.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ï³âòîðîäí³é ²âàí Ñòåïàíîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 17.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïëàêñà Ïð³ñüêà Àíòîí³âíà, 
90, êîëãîñïí., óêð., 09.04.1933, 
ñòàð³ñòü

Ðàáîòà Âàñèëü Êàðïîâè÷, 
40, êîëãîñïí., óêð., 15.09.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ðàáîòà Ñåìåí Êèðèëîâè÷, 
83, êîëãîñïí., óêð., 29.05.1933, 
íåâ³äîìà
Ðàäèùåíêî Àíäð³é Ïåòðîâè÷, 
9, êîëãîñïí., óêð., 02.04.1933, â³ä 
âèáóõó ãàðìàòíîãî íàáîþ
Ðåçí³÷åíêî Ïàíüêî Ëåâêîâè÷, 
54, êîëãîñïí., óêð., 18.04.1933, 
íåâ³äîìà
Ñàâ÷óê Êàòåðèíà Êîñòÿíòèí³âíà, 
37, êîëãîñïí., óêð., 10.10.1932, 
íåâ³äîìà
Ñàìîíåíêî Îëüãà 
Ìèòðîôàí³âíà, 8 ì., êîëãîñïí., 
óêð., 08.10.1933, çàïàëåííÿ
Ñàìîøåíêî Êàòåðèíà 
Ìàêñèì³âíà, 7 äí., îäíîîñ³áí., 
óêð., 10.06.1932, íåâ³äîìà
Ñàìîøåíêî Ñåìåí Ñòåïàíîâè÷, 
72, êîëãîñïí., óêð., 03.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñêîðîáàãàòèé Âîëîäèìèð 
Òåðåíò³éîâè÷, 4 ì., êîëãîñïí., 
óêð., 16.04.1933, íåâ³äîìà
Ñëîáîäÿí Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, 20 
äí., êîëãîñïí., óêð., 25.12.1931, 
íåâ³äîìà
Ñîñíîâñüêèé Îëåã Ìèêèòîâè÷, 
12, êîëãîñïí., óêð., 02.04.1933, â³ä 
âèáóõó ãàðìàòíîãî íàáîþ 
Ñóõîáîêà Íàä³ÿ Ãðèãîð³âíà, 
3 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 24.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òóìàíñüêà Ìàð³ÿ Ïàâë³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 26.10.1933, 
ïðîíîñ
Ôåäàí Ãàííà Ìèõàéë³âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 22.07.1933, 
ïðîíîñ
×åðíÿâñüêà Í³íà Òàðàñ³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 07.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
×åðíÿâñüêèé Îëåêñàíäð Ìèê., 
7 ì., êîëãîñïí., óêð., 01.07.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
×îðíèã³í Ìèêîëà ²âàíîâè÷, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 20.11.1932, 
íåâ³äîìà

Êàì’ÿíñüêà ñ³ëüðàäà

Àðòåñ ²âàí Ê., 75, îäíîîñ³áí., 
í³ì., 28.10.1933, íåâ³äîìà
Áàåð ªëèçàâåòà Ôð³äð³õ³âíà, 
75, êîëãîñïí., í³ì., 23.04.1933, 
íåâ³äîìà

Áàëüêå Àâãóñò ²âàíîâè÷, 45, 
êîëãîñïí., í³ì., 18.10.1932, íåâ³äîìà
Áëå÷ Ìàò³ëüäà Àâãóñò³âíà, 
36, êîëãîñïí., í³ì., 18.04.1932, 
çàïàëåííÿ íèðîê

Âåíäëàíä Ïàóëèíà Êàð., 64, 
êîëãîñïí., í³ì., 26.08.1933, íå âêàç.
Âåíäëàíä Þë³óñ Êàðëîâè÷, 73, 
êîëãîñïí., í³ì., 22.06.1933, íå 
âêàç.
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Ãàóñ Öèòòà ²âàíîâè÷, 18, 
îäíîîñ³áí., í³ì., 27.08.1933, 
÷àõîòêà
Ãåäòêå Åììà Àäàì³âíà, 38, 
êîëãîñïí., í³ì., 28.08.1933, òèô 
÷åðåâíèé
Ãåäòêå Êàðë Êàðëîâè÷, 3, íå 
âêàç., í³ì., 08.04.1933, íåâ³äîìà
Ãåðáåðñãàãåí ²äà Ôåäîð³âíà, 
40, îäíîîñ³áí., í³ì., 19.03.1933, 
çëîÿê³ñíà ïóõëèíà
Ãåðáåðñãàãåí Ëó¿çà 
Â³ëüãåëüì³âíà, 39, îäíîîñ³áí., 
í³ì., 07.02.1933, íåâ³äîìà
Ãåðáåðñãàãåí Ôð³äð³õ Ôð., 
68, îäíîîñ³áí., í³ì., 07.02.1933, 
íåâ³äîìà
Ãåõò Ë³ÿ Êàðë³âíà, 27, êîëãîñïí., 
í³ì., 20.08.1933, íåâ³äîìà
Ãåõò Îòòî Ðîáåðòîâè÷, íå âêàç., 
êîëãîñïí., í³ì., 22.08.1933, âáèâñÿ

Ãðåáåð Õðèñòèÿí ßêîâè÷, 
74, êîëãîñïí., í³ì., 11.01.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Åôà Ôð³äà Êàðë³âíà, 17, 
êîëãîñïí., í³ì., 05.06.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ê³áëåð ªêàòåðèíà Ô³ë., 83, 
êîëãîñïí., í³ì., 12.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Ê³áëåð Ìåëèòà Êàðë³âíà, 14, 
êîëãîñïí., í³ì., 10.09.1932, 
âîäÿíêà
Êèæ (å)(?) ªâãåí ßêîâè÷, 45, 
êîëãîñïí., í³ì., 03.05.1933, òèô
Ë³ïêå Êóðò Ïåòðîâè÷, 5 ì., 
êîëãîñïí., í³ì., 14.05.1933, 
íåâ³äîìà
Ë³ïêå Ìàð³ÿ Êàðë³âíà, 70, 
êîëãîñïí., í³ì., 04.05.1933, òèô

Ë³ïêå Õ³ëüäà Êàðë³âíà, 25, 
îäíîîñ³áí., í³ì., 18.04.1933, 
ëèõîðàäêà
Ìàëåð Åðíñò ²âàíîâè÷, 22, 
êîëãîñïí., í³ì., 17.12.1932, òèô
Ìàëåð Ðóäîëüô ²âàíîâè÷, 
3, êîëãîñïí., í³ì., 03.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ôåéñò Àëüâ³íà ²â., 64, êîëãîñïí., 
í³ì., 01.08.1933, íåâ³äîìà
Øì³äò Åðíà ²âàí³âíà, 6 ì., 
êîëãîñïí., í³ì., 05.10.1933, 
íåâ³äîìà
Øì³äòãàëü Êàðë Êàðëîâè÷, 
2, êîëãîñïí., í³ì., 18.09.1933, 
íåâ³äîìà
Øì³äòãàëü Ìàðòà Ôð³äð³õ³âíà, 
50, êîëãîñïí., í³ì., 07.09.1933, 
íåâ³äîìà

Êàíêðèí³âñüêà ñ³ëüðàäà

Áàéä³íãåð Ôð³äð³õ Ôð³äð³õîâè÷, 
56, êîëãîñïí., í³ì., 06.12.1933, 
ëèõîðàäêà,  ñëàáê³ñòü
Áåðíâàëüä Õðèñòèíà ²âàí³âíà, 
78, êîëãîñïí., í³ì., 04.12.1932, 
ñòàð³ñòü
Áëîõ Õðèñòèàí ßêîâè÷, 73, êîë-
ãîñïí., íå âêàç., 11.01.1932, íå âêàç.
Áëîõ(ê) Îëüãà Åì³ë³âíà, 3 
äí., íå âêàç., í³ì., 18.08.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Áðàóí ªâãåí³ÿ Ôð³äð³õ³âíà, 45, 
îäíîîñ³áí., í³ì., 16.06.1933, íå 
âêàç.
Áðàóí Ôð³äð³õ Êàðëîâè÷, 58, 
êîëãîñïí., í³ì., 03.04.1933, íå 
âêàç.
Âåãåâèö Áðóíî Ðåéíãîëüäîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., í³ì., 22.04.1933, íå 
âêàç.
Âåðòåð Ìàò³ëüäà Êàðë³âíà, 
71, êîëãîñïí., í³ì., 25.11.1933, 
ñòàð³ñòü, ñëàáê³ñòü
Âåðòìàí Ãóñòàâ Ãóñòàâîâè÷, 
1, êîëãîñïí., í³ì., 30.09.1933, 
íåâ³äîìà
Âåõòåð Êàðë Àáðàìîâè÷, 47, 
îäíîîñ³áí., í³ì., 28.06.1933, íå 
âêàç.
Âåõòåð Ëó¿çà Ìàðòèí³âíà, 
82, êîëãîñïí., í³ì., 13.12.1933, 
ñòàð³ñòü, ñëàáê³ñòü
Âåõòåð Ëþäâ³ã íå âêàç., 78, êîë-
ãîñïí., í³ì., 13.02.1933, íå âêàç.
Âèðò Åäóàðä ßêîâè÷, 63, 
êîëãîñïí., í³ì., 18.03.1933, íå 
âêàç.
Âóëüô Ãåéíð³õ Ãåéíð³õîâè÷, 
81, êîëãîñïí., í³ì., 14.09.1933, 
ñòàð³ñòü

Ãåéäåíáðåõò Áåðòîëüä 
Ðîáåðòîâè÷, 8 ì., êîëãîñïí., í³ì., 
10.08.1933, ñëàáê³ñòü
Ãåéõò Ðåéíãîëüä Âàñèëüîâè÷, 
47, êîëãîñïí., í³ì., 02.12.1932, íå 
âêàç.
Ãåíäëåð Ãàðîëüä ßêîâè÷, 12, 
êîëãîñïí., í³ì., 25.10.1932, òèô 
÷åðåâíèé
Ãåíäëåð Åì³ë³ÿ Ôð³äð³õ³âíà, 57, 
êîëãîñïí., í³ì., 24.12.1933, íå 
âêàç.
Ãåðáåðåãàãåí ßê³â 
Åììàíó¿ëîâè÷, 24, êîëãîñïí., 
í³ì., 29.05.1933, íå âêàç.
Ãåðáåðñãàãåí Åììàíó¿ë 
Ïåòðîâè÷, 60, êîëãîñïí., í³ì., 
06.07.1933, íå âêàç.
Ãåðáåðñãàãåí Êàðîë³íà ßê³âíà, 
52, êîëãîñïí., í³ì., 25.08.1933, íå 
âêàç.
Ãëåéõ Êàðîë³íà íå âêàç., 84, 
êîëãîñïí., í³ì., 23.02.1933, íå âêàç.
Ãíäëåð Åììà Ãóñòàí³âíà, 3 ì., 
êîëãîñïí., í³ì., 31.07.1933, 
ñëàáê³ñòü
Ãîðâàðò Ãåéíð³õ Ã., 58, êîëãîñïí., 
í³ì., 19.04.1933, íå âêàç.
Äåðõî Êàðëà Êàðë³âíà, 2, 
êîëãîñïí., í³ì., 31.12.1933, 
íåâ³äîìà
Äåðõî Ë³ä³ÿ ²âàí³âíà, 2, 
êîëãîñïí., í³ì., 12.12.1933, íå 
âêàç.
Äîìáðîâñüêèé Âîëîäèìèð 
²âàíîâè÷, 7 äí., êîëãîñïí., óêð., 
16.07.1932, «ìëàäåí÷åñêîå»
Å³òåíåºð ²âàí Ãóñòàíîâè÷, 3 äí., 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 11.03.1932, 
íå âêàç.

Å³òåíåºð Ë³ëë³ Ãóñòàí³âíà, 1, 
êîëãîñïí., í³ì., 23.12.1933, íå 
âêàç.
Åéòåíãåð Âîëüäåìàð 
Ãåéíð³õîâè÷, 8, êîëãîñïí., í³ì., 
05.07.1933, íå âêàç.
Åéòåíãåð ²âàí Ôð³äð³õîâè÷, 43, 
îäíîîñ³áí., í³ì., 04.07.1933, íå 
âêàç.
Åéòåíåºð ªâãåí³ÿ Õðèñòèàí³âíà, 
47, êîëãîñïí., í³ì., 30.10.1932, íå 
âêàç.
Åéòåíåºð ªëåíà ßê³âíà, 1, 
êîëãîñïí., í³ì., 08.10.1932, íå âêàç.
Åéòåíåºð Ðàéìîíä Ãóñòàíîâè÷, 
2 ì., êîëãîñïí., í³ì., 31.07.1933, 
íåâ³äîìà
Åéòåíåºð ßê³â Ãåéíð³õîâè÷, 22, 
îäíîîñ³áí., í³ì., 26.06.1933, íå 
âêàç.
Çåëü Îëüãà Ôð³äð³õ³âíà, 5, 
êîëãîñïí., í³ì., 03.09.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ê³ëüìàí ²âàí ²âàíîâè÷, 40, 
êîëãîñïí., óêð., 11.06.1933, íå âêàç.
Ê³ëüìàí Õðèñòèÿí Õðèñò., 45, 
îäíîîñ³áí., í³ì., 12.07.1933, 
íåâ³äîìà
Ê³ëüìàíí Ë³íà ²âàí³âíà, 7 ì., 
êîëãîñïí., í³ì., 17.11.1932, íå 
âêàç.
Ê³òöëåð Áåðòà Àäîëüô³âíà, 
40, êîëãîñïí., í³ì., 12.04.1932, 
ïåðå¿õàâ ïî¿çä
Êð³ãåð Àë³çå ²âàí³âíà, 28, 
êîëãîñïí., í³ì., 17.05.1933, íå 
âêàç.
Êð³ãåð Ë³íà Ãåðáåðò., 3 ì., 
êîëãîñïí., í³ì., 07.03.1933, íå 
âêàç.
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Êóêåíáåðã ßê³â ßêîâè÷, 9 ì., 
êîëãîñïí., í³ì., 17.08.1933, íå 
âêàç.
Ëèíêå ²âàí Ãîòë³áîâè÷, íå âêàç., 
íå âêàç., íå âêàç., 18.11.1932, íå 
âêàç.
Ëîðåíö Ãåðãàðä Ðàéíîëüäîâè÷, 
1 ì., îäíîîñ³áí., í³ì., 03.08.1933, 
íå âêàç.
Ì(ø?)åéôåëü Ìèëüäà ²âàí³âíà, 
4, êîëãîñïí., í³ì., 30.03.1932, 
çàõâîðþâàííÿ
Ìàññ Åäóàðä Åäóàðäîâè÷, 8, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 25.01.1932, 
ñêàðëàòèíà ³ õâîð³ ëåãåí³
Ìåíãåð Â³ëüãåëüì Êîíðàäîâè÷, 
1, êîëãîñïí., í³ì., 27.04.1933, íå 
âêàç.
Ìåíí(Ìåíø?) Ãàðð³ 
Ãåðìàíîâè÷, 1, êîëãîñïí., í³ì., 
19.04.1933, íå âêàç.
Ìåíø(?) ªâà Ïåòð³âíà, 52, 
êîëãîñïí., í³ì., 04.02.1933, íå 
âêàç.
Ìåðèàí Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷, 
3 ì., êîëãîñïí., í³ì., 31.07.1933, 
íå âêàç.
Ìåöãåð Àòàë³íà ßê³âíà, 20, 
êîëãîñïí., í³ì., 17.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìåöãåð Îëüãà Àáðàì³âíà, íå 
âêàç., íå âêàç., í³ì., 03.03.1932, íå 
âêàç.
Ìåø(íí)(?) Ìàò³ëüäà ßê³âíà, 
19, êîëãîñïí., í³ì., 07.04.1933, íå 
âêàç.
Ìèõåéëóñü Îëüãà Õðèñòèÿí³âíà, 
1 ì., êîëãîñïí., í³ì., 22.05.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ìèõåëü Àäåë³íà ²âàí³âíà, 54, 
êîëãîñïí., í³ì., 03.07.1933, íå 
âêàç.
Ìèõåëü Ìèêîëà Åììàíó¿ëîâè÷, 
18, îäíîîñ³áí., í³ì., 24.07.1933, 
íå âêàç.
Ìèõåëü Ðóäîëüô Åììàíó¿ëîâè÷, 
23, îäíîîñ³áí., í³ì., 12.06.1933, 
íå âêàç.
Ìþíõ ²âàí Ãîòë³áîâè÷, 46, 
îäíîîñ³áí., í³ì., 29.06.1933, íå 
âêàç.
Ìþíõ Êàðë Äàíèëîâè÷, 61, 
êîëãîñïí., í³ì., 29.06.1932, íå 
âêàç.
Ìþíõ Ëó¿çà Äàíèë³âíà, 78, 
îäíîîñ³áí., í³ì., 03.09.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ìÿêóøêî Âàñèëü Ãðèãîðîâè÷, 
29, ñëóæá., ðîñ., 01.07.1932, 
îòðóºííÿ
Íþðåíáåðã Åð³õ Ðîáåðòîâè÷, 
2 ì., êîëãîñïí., í³ì., 27.04.1933, 
íå âêàç.

Íþðíáåðã Àâãóñò Ïðîêîïîâè÷, 
68, êîëãîñïí., í³ì., 16.11.1933, íå 
âêàç.
Îêêåðò Îëåêñàíäð 
Îëåêñàíäðîâè÷, 7, êîëãîñïí., 
í³ì., 01.05.1933, íå âêàç.
Îòò Îëåêñàíäð Õðèñò³ÿíîâè÷, 
13, îäíîîñ³áí., í³ì., 16.06.1933, 
íå âêàç.
Îòò Õðèñòèÿí ßêîâè÷, 56, 
îäíîîñ³áí., í³ì., 26.05.1933, íå 
âêàç.
Ïàóëñ (Ïàóåð(?) Êàòåðèíà 
íå âêàç., 54, îäíîîñ³áí., í³ì., 
03.07.1932, çàðàæåííÿ êðîâ³
Ïåíç³í ßê³â ²âàíîâè÷, 2 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 29.04.1933, íå 
âêàç.
Ïåíç³íà Íàòàë³ÿ Òèìîô³¿âíà, 
1 ì., êîëãîñïí., óêð., 03.05.1933, 
íå âêàç.
Ðàì Åðíñò Åäãàðîâè÷, 11 ì., íå 
âêàç., í³ì., 04.06.1932, íå âêàç.
Ðàìì Åì³ëü Â³ëüãåëüìîâè÷, 46, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 08.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ðàò Åäìîíä Ôð³äð³õîâè÷, 19, 
îäíîîñ³áí., í³ì., 20.07.1933, íå 
âêàç.
Ðàò ßê³â ²âàíîâè÷, 49, êîëãîñïí., 
í³ì., 20.12.1932, íå âêàç.
Ðåéòåð Âîëüäåìàð Ïåòðîâè÷, 
25, îäíîîñ³áí., í³ì., 21.11.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ðåòåð Àâãóñòèíà Êàðë³âíà, 64, 
îäíîîñ³áí., í³ì., 05.06.1933, íå 
âêàç.
Ðèõåðò Åðíà ßê³âíà, 8 ì., 
êîëãîñïí., í³ì., 26.08.1933, 
ñëàáê³ñòü
Ðèõåðò Ôåðä³íàíä Ìàðòèíîâè÷, 
55, íå âêàç., í³ì., 15.04.1933, íå 
âêàç.
Ñààì ²âàí Ïåòðîâè÷, 73, îäíî-
îñ³áí., í³ì., 16.06.1933, íå âêàç.
Ñàìì Éîãàí Éîãàíîâè÷, 49, 
îäíîîñ³áí., í³ì., 21.05.1932, 
÷àõîòêà
Ñóáîòí³êîâ ²âàí Ñâèðèäîâè÷, 
9 ì., êîëãîñïí., í³ì., 05.09.1933, 
ãðèï
Òåðêå Ôð³äð³õ Ôð³äð³õîâè÷, 
14, îäíîîñ³áí., í³ì., 09.07.1933, 
îòðó¿âñÿ
Òåñêå Êàðîë³íà ßê³âíà, 77, 
êîëãîñïí., í³ì., 25.10.1933, 
ñòàð³ñòü, ñëàáê³ñòü
Òåñêå Òåîäîð Êàðëîâè÷, 56, 
êîëãîñïí., í³ì., 28.06.1933, íå 
âêàç.
Ôîñëåð Âîëüäåìàð Ãåíð³õîâè÷, 
18, êîëãîñïí., íå âêàç., 16.01.1932, 
íå âêàç.

Ôðåìåð Õðèñòèàí 
Õðèñòèàíîâè÷, 65, êîëãîñïí., 
í³ì., 06.09.1933, òóáåðêóëüîç
Õàòêåâè÷ Ë³ëÿ Ñòåïàí³âíà, 1, 
êîëãîñïí., ïîëÿ÷êà, 02.05.1933, íå 
âêàç.
Öàíäåð Åäóàðä Ïåòðîâè÷, 39, 
êîëãîñïí., í³ì., 12.06.1933, íå âêàç.
Öåíåð Îëåêñàíäð 
Õðèñòèÿíîâè÷, 52, êîëãîñïí., 
í³ì., 06.07.1933, íå âêàç.
Öèáàðò Åëëà Äàíèë³âíà, 36, 
êîëãîñïí., í³ì., 18.11.1933, 
òóáåðêóëüîç
Öèìåðìàí Â³êòîð 
Åììàíó¿ëîâè÷, 18 äí., êîëãîñïí., 
í³ì., 24.07.1933, íå âêàç.
Øàáåëüí³êîâà Åëüçà ßê³âíà, 
36, êîëãîñïí., í³ì., 14.09.1932, 
çàâîðîò êèøîê
Øåéôåëå Áåðòãîëüä 
Îëåêñàíäðîâè÷, 1 äí., êîëãîñïí., 
í³ì., 24.05.1933, íå âêàç.
Øåéôåëå Ãåëüìóò 
Îëåêñàíäðîâè÷, 2 äí., êîëãîñïí., 
í³ì., 25.05.1933, íå âêàç.
Øåôåð Åëüâ³ðà Êàðë³âíà, 3 ì., 
îäíîîñ³áí., í³ì., 17.10.1932, íå 
âêàç.
Øë³òåâñüêèé Åäìîíä 
Ðåéíãîëüä., 34, ñëóæá., í³ì., 
21.08.1933, íå âêàç.
Øíåéäåð Ðîáåðòà ªãîð³âíà, 69, 
îäíîîñ³áí., í³ì., 21.05.1932, íå 
âêàç.
Øíåëëü Ãèëüäà Ôð³äð³õ³âíà, 22, 
êîëãîñïí., í³ì., 05.12.1932, íå âêàç.
Øíåëëü Ôð³äð³õ Ãåéíð³õîâè÷, 
55, êîëãîñïí., í³ì., 26.12.1932, íå 
âêàç.
Øïàêåíáåðã Ôåä³ð Ôåäîðîâè÷, 
2, êîëãîñïí., í³ì., 21.08.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Øïàõåð Ôð³äð³õ Âàñèëüîâè÷, 
4 ì., êîëãîñïí., í³ì., 09.02.1933, 
íå âêàç.
Øïåéòåëüøïàõåð ²âàí ²âàíîâè÷, 
64, êîëãîñïí., í³ì., 29.04.1933, íå 
âêàç.
Øïåéòåëüøïàõåð Àëüìà 
Ôð³äð³õ³âíà, 51, êîëãîñïí., í³ì., 
10.12.1932, íå âêàç.
Øïðåíãåð Â³êòîð Â³êòîðîâè÷, 4 
äí., êîëãîñïí., í³ì., 06.02.1933, íå 
âêàç.
Øðåêåð Ãåíð³õ íå âêàçàíî, 66, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 06.01.1932, 
ñòàð³ñòü ³ ñëàáê³ñòü
Øòîëü ßê³â Õð., 62, îäíîîñ³áí., 
í³ì., 13.03.1933, íå âêàç.
Øòðåêåð ²âàí ßêîâè÷, 64, 
îäíîîñ³áí., í³ì., 15.08.1933, 
âèñíàæåííÿ
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Øòðîøåðåð Áåðòãîëüä Ð., 7 ì., 
êîëãîñïí., í³ì., 22.06.1933, íå 
âêàç.
Øòðîøåðåð ²äà Õðèñò., 48, 
êîëãîñïí., í³ì., 02.08.1933, íå 
âêàç.

Øóëüö Øàðëîòòà ²âàí³âíà, 
76, êîëãîñïí., í³ì., 18.03.1932, 
ñòàð³ñòü
Þíã Íåëë³ Ãîòë³á³âíà, 4, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 09.02.1932, 
ñêàðëàòèíà

Þíã Òåîô³ëü Òåîô³ë., 2, 
êîëãîñïí., í³ì., 10.08.1933, 
ñëàáê³ñòü

Ëèñò³âñüêà ñ³ëüðàäà

Àíòîí³ Ðîçà Ôð³äð³õ³âíà, 21, 
êîëãîñïí., í³ì., 23.07.1932, íå 
âêàç.
Àíòîí³ Ôð³äð³õ ²âàíîâè÷, 54, 
êîëãîñïí., í³ì., 14.03.1933, íå 
âêàç.
Áåê Éîãàí Þë³ñîâè÷, 43, 
êîëãîñïí., í³ì., 08.08.1933, ãîëîä
Áåê Ìèêîëà ßêîâè÷, 25, 
êîëãîñïí., í³ì., 12.06.1933, íå 
âêàç.
Áåëü Ðîçà Àíòîí³âíà, 1 ì., 
êîëãîñïí., í³ì., 01.09.1933, 
íåâ³äîìà
Âàëüòåð Àäàì Ìàòâ³éîâè÷, 64, 
îäíîîñ³áí., í³ì., 12.02.1933, íå 
âêàç.
Âåéçåðò Ôð³äåð³êà Àíòîí³âíà, 
1, êîëãîñïí., í³ì., 23.08.1933, 
íåðîçá.
Âåêêåð Êàòåðèíà Ãåíð³õ³âíà, 
84, êîëãîñïí., í³ì., 20.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Âåðòìàíí Îëüãà Ôð³äð³õ³âíà, 9, 
êîëãîñïí., åñò., 12.06.1933, íå âêàç.
Âèëüãàóã Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 
7 ì., êîëãîñïí., í³ì., 27.07.1933, 
áëþâîòà
Âèëüãàóñ Ëåîíòèíà Ôð³äð³õ³âíà, 
35, êîëãîñïí., í³ì., 25.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãàññ Êàòåðèíà Ôð³äð³õ³âíà, 45, 
êîëãîñïí., í³ì., 06.10.1932, íå 
âêàç.
Ãàññ Ôð³äð³õ Ôð³äð³õîâè÷, 48, 
îäíîîñ³áí., í³ì., 03.02.1932, íå 
âêàç.
Ãåéåð Ìàãäàëèíà Ãåîðã³¿âíà, 
76, êîëãîñïí., í³ì., 18.09.1932, íå 
âêàç.
Ãåéåð Óëüð³õ ²âàíîâè÷, 40, 
êîëãîñïí., í³ì., 18.01.1933, 
íåâ³äîìà
Ãåðá Ìàðòà ²âàí³âíà, 83, 
îäíîîñ³áí., í³ì., 19.02.1933, 
íåâ³äîìà
Ãåðèíãåð Ãåîðã³é Ãåîðã³éîâè÷, 
1, êîëãîñïí., í³ì., 12.06.1933, íå 
âêàç.
Ãåðèíãåð Ëèíóñ Ïåòðîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., í³ì., 10.07.1933, íå 
âêàç.
Ãëåéõ Ë³ë³ Îëåêñàíäð³âíà, 
6 ì., êîëãîñïí., í³ì., 13.08.1933, 
íåðîçá.

Ãîëàíäåð ªâà ßê³âíà, 82, 
êîëãîñïí., í³ì., 16.07.1933, ñòàð³ñòü
Ãîôìàí Ðåã³íà ßê³âíà, 88, 
êîëãîñïí., í³ì., 21.09.1933, 
ñëàáê³ñòü
Ãðàô Òåîäîð Òåîäîðîâè÷, 68, 
êîëãîñïí., í³ì., 28.10.1933, íå 
âêàç.
Ãóììåíèê Ãåíð³õ Ìèõàéëîâè÷, 
35, îäíîîñ³áí., í³ì., 24.06.1933, 
íå âêàç.
Ãóììåíèê Çåììà Ìèõàéë³âíà, 
41, îäíîîñ³áí., í³ì., 23.07.1933, 
âòîïèëàñü
Ãóììåíèê Ìàãäà íå âêàç., 75, 
îäíîîñ³áí., í³ì., 26.07.1933, 
íåâ³äîìà
Ãóììåíèê Ìèõàéëî Ïåòðîâè÷, 
78, îäíîîñ³áí., í³ì., 15.06.1933, 
íå âêàç.
Åäèã Âîëüäåìàð Õðèñò., 33, 
êîëãîñïí., í³ì., 30.06.1933, íå 
âêàç.
Åäèíãåð Àäåë³íà Ãåîðã³¿âíà, 1, 
êîëãîñïí., í³ì., 26.05.1932, íå 
âêàç.
Åññåðò Àííà ²âàí³âíà, 2, êîë-
ãîñïí., í³ì., 23.04.1932, íå âêàç.
Åññåðò Åììàíó¿ë Åììàíó¿ëîâè÷, 
7 ì., êîëãîñïí., í³ì., 10.06.1933, 
íå âêàç.
Åññåðò Ïàâëî ²âàíîâè÷, 27, 
êîëãîñïí., í³ì., 16.12.1933, 
íåâ³äîìà
Çàáåöüêà ªëèçàâåòà 
Ôð³äð³õ³âíà, 58, êîëãîñïí., í³ì., 
03.05.1933, íåðîçá³ðëèâî
Çàáîëîòíà Âàðâàðà 
Ïàðôåíò³¿âíà, 59, îäíîîñ³áí., 
óêð., 17.02.1932, íå âêàç.
Çàáîëîòíèé Àíäð³é 
Îëåêñàíäðîâè÷, 6, êîëãîñïí., 
óêð., 26.06.1933, íå âêàç.
Çàáîëîòíèé Âîëîäèìèð 
Îëåêñàíäðîâè÷, 1, êîëãîñïí., 
óêð., 03.08.1933, ãîëîä
Çàáîëîòíèé ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 
61, êîëãîñïí., óêð., 06.07.1933, 
íåâ³äîìà
Çàáîëîòíèé Îëåêñàíäð 
²âàíîâè÷, 28, êîëãîñïí., óêð., 
26.06.1933, íå âêàç.
Çàáîëîòíèé Ïàíüêî 
Îëåêñàíäðîâè÷, 10, êîëãîñïí., 
óêð., 28.07.1933, ãîëîä

Çàéíîâñüêà ªâãåí³ÿ ²âàí³âíà, 2, 
îäíîîñ³áí., óêð., 16.07.1932, íå 
âêàç.
Êàð÷åâñüêèé ²âàí Íèêèôîðîâè÷, 
21, êîëãîñïí., óêð., 30.01.1932, 
òóáåðêóëüîç
Êåéëüáàõ ²äà ²âàí³âíà, 5, êîë-
ãîñïí., í³ì., 13.04.1932, íå âêàç.
Êåëëåðìàí Ìåë³òà Àâãóñò³âíà, 
4, îäíîîñ³áí., í³ì., 24.06.1933, íå 
âêàç.
Êåëëåðìàíí Åììà Àâãóñò³âíà, 
9, êîëãîñïí., í³ì., 25.07.1933, 
ãîëîä
Êëåéí Åì³ëü ßêîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., í³ì., 29.07.1933, 
íåâ³äîìà
Êëîíèíãåð Åì³ëü 
Âîëîäèìèðîâè÷, 9 ì., êîëãîñïí., 
í³ì., 05.04.1932, íå âêàç.
Êîëüîð Âàðâàðà ßê³âíà, 64, 
êîëãîñïí., í³ì., 01.01.1932, íå 
âêàç.
Êðàôò Ëþäâ³ã Ìàðò., 69, êîë-
ãîñïí., í³ì., 16.07.1932, íå âêàç.
Êðåìåð ªâãåí³é ²âàíîâè÷, 
1, êîëãîñïí., í³ì., 14.11.1933, 
ïðîíîñ
Êðåìåð ßê³â ßêîâè÷, 64, 
êîëãîñïí., í³ì., 27.12.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êðóã(÷?) ªëåíà Êàñïåð³âíà, 
79, êîëãîñïí., í³ì., 25.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Ëàíåð Åì³ëü Ïåòðîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., í³ì., 08.07.1933, íå 
âêàç.
Ëåéïè Ãóñòàâ ßêîâè÷, 49, 
îäíîîñ³áí., í³ì., 16.07.1933, 
ãîëîä
Ëåéïè Åâàëüä Àäàìîâè÷, 5, 
îäíîîñ³áí., í³ì., 28.06.1933, íå 
âêàç.
Ëåéïè Ò³íà Ãóñòàâ³âíà, 10 ì., 
êîëãîñïí., í³ì., 07.04.1933, íå 
âêàç.
Ìàé Îëåêñàíäð Àäàìîâè÷, 
15, êîëãîñïí., í³ì., 03.08.1933, 
÷åðåâíèé òèô
Ìàêîãîí Êàòåðèíà Äìèòð³âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 20.02.1932, íå 
âêàç.
Ìàðòåíñ Â³ëüãåëüì³íà 
Àâãóñò³âíà, 91, êîëãîñïí., í³ì., 
16.01.1933, íåâ³äîìà
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Ìèõåë Åëüçà ßê³âíà, 19, 
êîëãîñïí., í³ì., 20.12.1932, 
òóáåðêóëüîç
Îäèíãåð Àäàì Ãðèãîðîâè÷, 
9 ì., êîëãîñïí., í³ì., 14.07.1933, 
íåâ³äîìà
Ïôàéôåð À¿äà Åììàíó¿ë³âíà, 4 
äí., êîëãîñïí., í³ì., 20.02.1932, íå 
âêàç.
Ïôàéôåð ²âàí Õðèñòèÿíîâè÷, 
40, îäíîîñ³áí., í³ì., 15.09.1932, 
íå âêàç.
Ïôåéôåð Àãíåñ Ôð³äð³õ³âíà, 25, 
êîëãîñïí., í³ì., 16.02.1932, íå âêàç.
Ïôåéôåð(?) ªëèçàâåòà 
²âàí³âíà, 7, îäíîîñ³áí., í³ì., 
28.01.1932, íå âêàç.
Ðåíåð ßê³â ²âàíîâè÷, 42, êîë-
ãîñïí., í³ì., 19.01.1933, íå âêàç.
Ð³íãåð Îòòî ²âàíîâè÷, 48, 
êîëãîñïí., í³ì., 20.09.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òêàëè÷ Â³êòîð ßêîâè÷, 7 äí., 
êîëãîñïí., óêð., 20.05.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Òðåíêåíøó Ðåã³íà Àíòîí³âíà, 
54, êîëãîñïí., í³ì., 02.09.1933, 
çàïàëåííÿ øëóíêà

Òðåíêåíøó Ðîçà Åì³ë³âíà, 1, êîë-
ãîñïí., í³ì., 25.05.1932, íå âêàç.
Òðåíêåíøó ßê³â Àíòîíîâè÷, 7 ì., 
êîëãîñïí., í³ì., 30.04.1933, íå 
âêàç.
Óíêåðò Îëåêñàíäð Òåîäîðîâè÷, 
19, êîëãîñïí., í³ì., 28.04.1933, íå 
âêàç.
Ôåéñò ²âàí Ãåîðã³éîâè÷, 58, 
êîëãîñïí., í³ì., 27.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Ôðàé(?) Àâãóñò Àâãóñòîâè÷, 45, 
êîëãîñïí., í³ì., 16.05.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ôðåéáåðãåð Ãåëëà ²âàí³âíà, 
5, îäíîîñ³áí., í³ì., 19.05.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ôðåéíáåðãåð Ôð³äð³õ 
Ôð³äð³õîâè÷, 53, îäíîîñ³áí., í³ì., 
03.05.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øâåéêåðò Àíòîí Ìèõàéëîâè÷, 
65, êîëãîñïí., í³ì., 21.02.1933, 
íåâ³äîìà
Øâèöãåáåëü Ôð³äð³õ 
Äàíèëîâè÷, 79, êîëãîñïí., í³ì., 
07.03.1933, ñòàð³ñòü

Øåëåíáåðã Ãîòôð³ä 
Ãîòôð³äîâè÷, 35, êîëãîñïí., í³ì., 
08.04.1933, íå âêàç.
Øêîëà Í³íà Ñ(?), 14, êîëãîñïí., 
óêð., 07.09.1932, íåâ³äîìà
Øì³äò Àìàíäóñ Éîãàíîâè÷, 
63, êîëãîñïí., í³ì., 02.08.1933, 
ñëàáê³ñòü
Øì³äòêå Âîëüäåìàð Åì³ëüîâè÷, 
7, êîëãîñïí., í³ì., 06.07.1933, 
íåâ³äîìà
Øì³äòêå Åëë³ Åì³ë³âíà, 5, 
êîëãîñïí., í³ì., 06.07.1933, 
íåâ³äîìà
Øì³äòêå Ë³íà Åì³ë³âíà, 11 ì., 
êîëãîñïí., í³ì., 03.12.1933, íå 
âêàç.
Øðåäåð Ã³ëüäà ²âàí³âíà, 21, 
îäíîîñ³áí., í³ì., 15.07.1933, 
âòîïèëàñü
Øóìàõåð Â³ëüãåëüì³íà 
Êàðë³âíà, 45, îäíîîñ³áí., í³ì., 
30.01.1932, íå âêàç.
Øóìàõåð Åâàëüä Îòòîâè÷, 33, 
êîëãîñïí., í³ì., 20.11.1933, õâîðå 
ñåðöå

Ëþáèöüêà ñ³ëüðàäà

Àáàêóìîâ Äìèòðî Îíèñèìîâè÷, 
55, êîëãîñïí., óêð., 18.07.1932, 
çàïàëåííÿ øëóíêà
Àáàêóìîâà Ìèëàíà ²ãíàò³âíà, 
80, êîëãîñïí., óêð., 12.08.1932, 
ñòàð³ñòü
Àíîõ³í Ìèõàéëî Âàñèëüîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 05.06.1932, 
íåâ³äîìà
Àíîõ³íà Êñåí³ÿ Ïèëèï³âíà, 
67, êîëãîñïí., óêð., 22.06.1933, 
íåðâîâèé ïàðàë³÷
Àíîõ³íà Íàòàëêà Ìàðê³âíà, 21, 
êîëãîñïí., ðîñ., 27.06.1932, íåðîçá.
Àíîõ³íà Ðîçàë³ÿ (?), 8 ì., êîë-
ãîñïí., óêð., 27.09.1932, íåâ³äîìà
Àïàð³íà Ãà¿íà Îëåêñàíäð³âíà, 
6, êîëãîñïí., íå âêàç., 29.03.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áàðçåíêî Ïàâëî ²ëë³÷, 25, 
êîëãîñïí., óêð., 01.10.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Á³ëåöüêèé Ìèõàéëî Ôåäîðîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 30.12.1932, êðóï
Áîíäàðåíêî Ìîòðÿ Äàíèë³âíà, 
30, êîëãîñïí., óêð., 21.01.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áîðèñåíêî ²âàí Òèõîíîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 24.09.1933, 
ëèõîðàäêà
Âîëîáî¿â Ôåäîñ³é ²âàíîâè÷, 
70, êîëãîñïí., óêð., 16.10.1932, 
íåðîçá³ðëèâî

Ãîëüñòåð ²âàí ²âàíîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 18.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äåëüìàí Åì³ëü Þë³ñîâè÷, 42, 
êîëãîñïí., í³ì., 12.01.1932, òèô 
âèñèïíèé
Äåì’ÿíîâñüêèé Ãðèöüêî 
Îñèïîâè÷, 56, ðîá³òí., óêð., 
27.01.1932, ñòàð³ñòü
Çäàíîâñüêèé Ìèêîëà 
Ìàòâ³éîâè÷, 3, êîëãîñïí., óêð., 
04.11.1932, íåâ³äîìà
Ê³ëüìàí Ãîòë³á Õðèñòèÿíîâè÷, 
50, îäíîîñ³áí., í³ì., 17.02.1933, 
íåâ³äîìà
Êíèø ²âàí Ãàâðèëîâè÷, 46, 
êîëãîñïí., óêð., 14.07.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êíèø Íàòàë³ÿ ²âàí³âíà, 17, 
êîëãîñïí., óêð., 17.07.1933, 
íåâ³äîìà
Êíèø Ïåòðî Ìàðêîâè÷, 42, 
êîëãîñïí., óêð., 20.03.1933, 
ñàìîãóáñòâî (çàð³çàâñÿ)
Êîñòåíêî Ãðèöüêî 
ßâäîêèìîâè÷, 25, êîëãîñïí., óêð., 
24.12.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîñòåíêî ªâäîê³ÿ Òðîõèì³âíà, 
65, êîëãîñïí., óêð., 12.01.1933, 
âîäÿíêà
Êðàñíèöüêà Ë³ä³ÿ Âàñèë³âíà, 
3 ì., êîëãîñïí., óêð., 03.08.1932, 
íåâ³äîìà

Êðàñíèöüêèé Àíäð³é ßêîâè÷, 
4, êîëãîñïí., óêð., 11.07.1933, 
íåâ³äîìà
Êðèâîøåé Ñåðã³é Ñåìåíîâè÷, 
21, êîëãîñïí., óêð., 12.01.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â, òèô ÷åðåâíèé
Êðèãåð Õðèñòîôîð ²âàíîâè÷, 
48, êîëãîñïí., í³ì., 03.06.1933, 
íåâ³äîìà
Êðèãåð ßêóáèíà Äàíèë³âíà, 
62, îäíîîñ³áí., í³ì., 02.07.1932, 
íåâ³äîìà
Êóíä³é ²âàí ²âàíîâè÷, 8 äí., 
êîëãîñïí., óêð., 08.08.1932, 
íåâ³äîìà
Êóðèëåíêî Ãàííà Ñòåïàí³âíà, 
90, êîëãîñïí., óêð., 09.03.1932, 
íåâ³äîìà
Êóðî÷êà Îëåêñ³é Ïðîêîïîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 04.08.1932, 
íåâ³äîìà
Ìàíóéëîâ Ñåìåí Òèìîô³éîâè÷, 
45, êîëãîñïí., óêð., 15.08.1933, 
íåâ³äîìà
Ìåðöåõ Ë³íà Ìàðòèí³âíà, 
9 ì., êîëãîñïí., í³ì., 24.12.1932, 
íåâ³äîìà
Ìóë Ãàííà ²âàí³âíà, 64, 
êîëãîñïí., óêð., 17.10.1933, 
íåâ³äîìà
Í³ê³òåíêî Ôåä³ð Àôàíàñ³éîâè÷, 
65, êîëãîñïí., óêð., 10.06.1932, 
íåâ³äîìà
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Îðäèíñüêà Äàð’ÿ ²âàí³âíà, 
84, êîëãîñïí., óêð., 05.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Ïàøêîâ ²âàí Àíäð³éîâè÷, 35, 
êîëãîñïí., óêð., 31.08.1932, 
íåâ³äîìà
Ïîäðºç Â³ðà Äìèòð³âíà, 11, 
êîëãîñïí., óêð., 02.12.1932, 
íåâ³äîìà
Ïîíäèø Ãðèöüêî Ìèõàéëîâè÷, 
6 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 11.09.1932, 
íåâ³äîìà
Ïîòðèâàé ²âàí ªôèìîâè÷, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 26.05.1933, 
íåâ³äîìà
Ïîòðèâàé Ìàð³ÿ Ïåòð³âíà, 
9, êîëãîñïí., óêð., 31.05.1932, 
íåâ³äîìà
Ïðàâäà Ìàðôà (?), 85, êîëãîñïí., 
óêð., 06.04.1933, ñòàð³ñòü
Ïðàâäà Ìèêîëà ßêèìîâè÷, 
22, êîëãîñïí., óêð., 06.08.1932, 
íåâ³äîìà
Ïðîõîä Äàíèëî Ïàâëîâè÷, 
50, êîëãîñïí., óêð., 29.03.1932, 
íåâ³äîìà
Ïòàøèí÷åíêî Êîñòü Ñåìåíîâè÷, 
70, êîëãîñïí., óêð., 09.11.1932, 
íåâ³äîìà
Ðóäåíêî Ïåòðî ²âàíîâè÷, 65, 
îäíîîñ³áí., óêð., 29.06.1933, 
íåâ³äîìà

Ðóäåíêî Ðà¿ñà Ìèõàéë³âíà, 
8 ì., êîëãîñïí., óêð., 10.03.1933, 
íåâ³äîìà
Ðóäåíêî Ôåä³ð Éîñèïîâè÷, 
21, êîëãîñïí., óêð., 18.05.1933, 
íåâ³äîìà
Ðóäåíêî Ôåä³ð Ñèëüâåñòðîâè÷, 
45, îäíîîñ³áí., óêð., 10.07.1933, 
íåâ³äîìà
Ñåíü Âàëåíòèí Âîëîäèìèðîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 24.04.1933, 
íåâ³äîìà
Ñèìêî ²âàí Ôåäîðîâè÷, 19, 
êîëãîñïí., óêð., 13.04.1933, 
íåâ³äîìà
Ñèðîòåíêî Êàòåðèíà Ïèëèï³âíà, 
4, êîëãîñïí., óêð., 16.12.1932, ê³ð
Ñèðîòåíêî Í³íà Ìèêèò³âíà, 
8 ì., êîëãîñïí., óêð., 18.09.1932, 
íåâ³äîìà
Ñèðîòåíêî Ïèëèï Àíäð³éîâè÷, 
38, êîëãîñïí., óêð., 30.06.1933, 
íåâ³äîìà
Òàðàñîâ Ìèêîëà Ç(?), 12, 
êîëãîñïí., óêð., 06.02.1933, 
íåâ³äîìà
Òàðàñîâà Ç³íà¿äà Ñåðã³¿âíà, 
80, êîëãîñïí., óêð., 12.08.1932, 
ñòàð³ñòü
Òàðàñîâà Îêñàíà Ôåäîò³âíà, 57, 
êîëãîñïí., óêð., 06.09.1932, âáèòà 
ç íàãàíà

Ôîê³í Ìèêîëà ²âàíîâè÷, íå 
âêàç.,  êîëãîñïí., óêð., 21.08.1932, 
íåâ³äîìà
Ôîì³í Âîëîäèìèð ²ëë³÷, 37, 
êîëãîñïí., óêð., 19.06.1933, 
íåâ³äîìà
Ôîì³íà Í³íà ²âàí³âíà, 7, 
êîëãîñïí., óêð., 13.08.1932, íå 
âêàç.
Øàõîâöîâ Ïåòðî Éîñèïîâè÷, 
36, êîëãîñïí., óêð., 17.06.1932, 
íåâ³äîìà
Øàõîâöîâ Ãðèöü ²âàíîâè÷, 
36, êîëãîñïí., ðîñ., 08.06.1933, 
íåâ³äîìà
Øèíêàðåíêî Â³ðà Äìèòð³âíà, 
11, êîëãîñïí., óêð., 10.04.1932, 
íåðîçá³ðëèâî
Øèøêàðåíêî Âîëîäèìèð íå 
âêàç., 18 äí., êîëãîñïí., óêð., 
23.02.1933, «ìëàäåí÷åñêîå»
Øì³ä Õðèñòÿ Ê³íäðàò³âíà, 
7 ì., êîëãîñïí., óêð., 11.12.1932, 
äèôòåð³ÿ
Øí³äêå Åëüçà Õðèñò³âíà, 7, 
êîëãîñïí., í³ì., 17.07.1933, 
íåâ³äîìà
Øðåêåð Åì³ëü ²âàíîâè÷, 27, 
êîëãîñïí., í³ì., 31.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Ìàð’ÿí³âñüêà ñ³ëüðàäà

Áàäàíîâñüêèé Âàñèëü 
Íàóìîâè÷, 48, êîëãîñïí., óêð., 
20.06.1933, íåâ³äîìà
Áàðàí Ìèêîëà Ìàêñèìîâè÷, 
2 ì., êîëãîñïí., óêð., 28.01.1933, 
íåâ³äîìà
Áàðàí Þõèì Éîñèïîâè÷, 65, 
êîëãîñïí., óêð., 26.07.1932, 
íåâ³äîìà
Á³ëèì Äìèòðî ²âàíîâè÷, 18, êîë-
ãîñïí., óêð., 26.06.1933, íåâ³äîìà
Á³ëèì Ëàâðåíò³é Òèõîíîâè÷, 
78, êîëãîñïí., óêð., 25.09.1932, íå 
âêàç.
Á³ëèì Îäàðêà Ôåäîð³âíà, 
78, êîëãîñïí., óêð., 29.09.1932, 
íåâ³äîìà
Áîíäàðåíêî Ãðèöüêî ²âàíîâè÷, 
3 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 07.08.1932, 
íåâ³äîìà
Áîíäàðåíêî Ëóêà Ñåìåíîâè÷, 
48, êîëãîñïí., óêð., 03.05.1933, íå 
âêàç.
Áîíäàðåíêî Ñòåïàí Ñåìåíîâè÷, 
39, îäíîîñ³áí., óêð., 19.06.1933, 
íåâ³äîìà
Çàâãîðîäí³é Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 
8, îäíîîñ³áí., óêð., 16.05.1932, 
íåâ³äîìà

Çàâãîðîäí³ÿ Îëåêñàíäðà 
Ôåäîñ³¿âíà, 12, êîëãîñïí., óêð., 
20.02.1933, íåâ³äîìà
Çàâãîðîäíÿ Ïàðàñêà Ãíàò³âíà, 
74, êîëãîñïí., óêð., 26.06.1933, 
íåâ³äîìà
Ê³ò Ãàííà Ìàêàð³âíà, 40, 
îäíîîñ³áí., óêð., 08.08.1933, 
íåâ³äîìà
Êîâàëåíêî Îëåêñàíäð 
Äìèòðîâè÷, 2, êîëãîñïí., óêð., 
07.12.1933, íåâ³äîìà
Êîðæ Ìàð³ÿ Âîëîäèìèð³âíà, 
27, êîëãîñïí., óêð., 12.05.1933, 
íåâ³äîìà
Êîðæ Ïèëèï Ìèõàéëîâè÷, 56, 
îäíî îñ³áí., óêð., 10.05.1933, 
íåâ³äîìà
Êðåáñ Â³êòîð Ìàðòèíîâè÷, 
8 ì., êîëãîñïí., í³ì., 01.06.1933, 
íåâ³äîìà
Êðåáñ Êàòåðèíà Â³êòîð³âíà, 
58, êîëãîñïí., í³ì., 06.10.1933, 
íåâ³äîìà
Êðåáñ Ñåëüìà Åòêàð³âíà, 1, êîë-
ãîñïí., í³ì., 24.11.1932, íåâ³äîìà
Êðåáñ Óäìóíä Þë³ñîâè÷, 14, 
êîëãîñïí., í³ì., 13.06.1933, 
íåâ³äîìà

Êðåáñ Ôåä³ð Ìàðòèíîâè÷, 
67, êîëãîñïí., í³ì., 26.05.1933, 
íåâ³äîìà
Êðåáñ Ôðåäð³êà Àíäð³¿âíà, 
53, êîëãîñïí., í³ì., 20.09.1932, 
íåâ³äîìà
Êóðèëåíêî Ïîë³êàðï 
Ôåäîðîâè÷, 90, êîëãîñïí., óêð., 
11.06.1933, íåâ³äîìà
Ëàã³éêà Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, 40, êîë-
ãîñïí., óêð., 14.03.1933, íåâ³äîìà
Ëàã³éêî Îëåêñ³é Ìèõàéëîâè÷, 
45, êîëãîñïí., óêð., 28.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ëèòâèí Ãàëèíà Àíäð³³âíà, 1 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 12.10.1932, 
íåâ³äîìà
Ìàõíî Ìèõàéëî Òåðåíò³éîâè÷, 
76, êîëãîñïí., óêð., 21.06.1933, 
íåâ³äîìà
Íîñåíêî Êîñòÿ Òðîõèìîâè÷, 
33, êîëãîñïí., óêð., 25.03.1932, 
íåâ³äîìà
Ðîãîçà Ëþáîâ ßê³âíà, íå âêàç., 
êîëãîñïí., óêð., 04.10.1932, 
íåâ³äîìà
Ñàêâà Îëüãà Îëåêñàíäð³âíà, 
7, êîëãîñïí., óêð., 06.08.1932, 
íåâ³äîìà
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Ñàï'ÿí Ãàííà Ïèëèï³âíà, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 31.05.1933, 
íåâ³äîìà
Ñàï'ÿí Ìèêîëà Ïèëèïîâè÷, 
7, êîëãîñïí., óêð., 12.05.1933, 
íåâ³äîìà
Òêà÷ Êàòåðèíà Ãíàò³âíà, 6 ì., îäíî-
îñ³áí., óêð., 25.06.1933, íåâ³äîìà

Òêà÷ Íàòàëêà Ãíàò³âíà, 5, îäíî-
îñ³áí., óêð., 05.07.1933, íåâ³äîìà
Òêà÷ Ïåòðî Ãíàòîâè÷, 3, 
îäíîîñ³áí., óêð., 28.06.1933, 
íåâ³äîìà
Òêà÷åíêî Îëåêñ³é ²âàíîâè÷, 
5, îäíîîñ³áí., óêð., 06.10.1932, 
íåâ³äîìà

Øìàð÷èé Êóçüìà Ãðèãîðîâè÷, 
65, êîëãîñïí., óêð., 10.06.1933, 
íåâ³äîìà

Íîâîìèêîëà¿âñüêà ñ³ëüðàäà

Àêñåíò÷óê ªãîð ªãîðîâè÷, 
57, êîëãîñïí., óêð., 16.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Àíòîíîâñüêèé Ïåòðî 
Îëåêñàíäðîâè÷, 80, êîëãîñïí., 
óêð., 11.09.1932, ñòàðå÷èé ìàðàçì
Áàáåíêî Äìèòðî Ôåäîðîâè÷, 
84, êîëãîñïí., óêð., 12.07.1933, 
ñòàð³ñòü
Áàãëàé Ñèä³ð Ñòåïàíîâè÷, 60, 
îäíîîñ³áí., óêð., 26.08.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Áåâåðõèé Âàñèëü Ñòåïàíîâè÷, 
íå âêàç., êîëãîñïí., óêð., 
14.05.1933, çàïàëåííÿ êèøêîâå
Áºëê³í Ñåìåí Äìèòðîâè÷, 79, 
îäíîîñ³áí., óêð., 19.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Á³ëîê³ç Ñåìåí ²âàíîâè÷, 42, 
êîëãîñïí., óêð., 31.05.1933, 
çàãàëüíà ñëàáê³ñòü
Áîãìàí Ìàð³ÿ Ïàâë³âíà, 9, 
êîëãîñïí., óêð., 15.07.1932, 
âòîïèëàñü
Áîðèñåíêî Ïèëèï Ôåäîðîâè÷, 
98, êîëãîñïí., óêð., 06.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Âàð³÷ Ïàâëî Òèìîô³éîâè÷, 
25, êîëãîñïí., óêð., 28.03.1932, 
òóáåðêóëüîç
Âåëè÷êî Ìèêîëà 
Îëåêñàíäðîâè÷, 4, êîëãîñïí., 
óêð., 03.10.1932, äèôòåð³ÿ
Ãàðàñüêî Ðà¿ñà Âàñèë³âíà, 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 02.03.1933, íå 
âêàç.
Ãàðáóç Ñèä³ð Ãàâðèëîâè÷, 90, 
ðîá³òí., óêð., 25.06.1933, ñòàð³ñòü
Ãàðìàø Âàñèëü Ñòåïàíîâè÷, 
9 ì., êîëãîñïí., óêð., 26.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãàðìàø Ëóêà Ìàòâ³éîâè÷, 70, 
êîëãîñïí., óêð., 04.09.1933, íå 
âêàç.
Ãåéêî Ëàâðåíò³é Îìåëÿíîâè÷, 
28, ñëóæá., óêð., 16.05.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ãåðàñüêî Âàñèëü Ç³íîâ³éîâè÷, 
38, ñëóæá., óêð., 22.03.1933, íå 
âêàç.
Ãëàäêèé ²âàí ªâäîêèìîâè÷, 
24, êîëãîñïí., óêð., 14.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Ãíàòóëåíêî Êëàâä³ÿ Àíäð³¿âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 25.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãîëîâ÷åíêî Ìèêîëà Ïåòðîâè÷, 
76, êîëãîñïí., óêð., 25.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Ãîðîäåöüêà Êàòåðèíà 
Îëåêñàíäð³âíà, 2, êîëãîñïí., 
óêð., 16.06.1932, ìåí³íã³ò
Äàíèëåíêî Ïàëàæêà Âàñèë³âíà, 
73, êîëãîñïí., óêð., 03.08.1933, 
ñòàð³ñòü
Äåðêà÷ ªëèçàâåòà Âè., 63, 
â÷èòåëü, óêð., 07.07.1933, ñòàð³ñòü
Çà³÷åíêî ²ñàê³é Þäîâè÷, 38, 
îäíîîñ³áí., óêð., 24.05.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
²âàí÷åíêî Ïàâëî Ñàâè÷, 9, 
êîëãîñïí., óêð., 20.04.1932, íå 
âêàç.
Êàëèíè÷åíêî Ëóê³ÿ Ïàâë³âíà, 
70, îäíîîñ³áí., óêð., 08.07.1933, 
ñòàð³ñòü
Êàðÿ÷êà Âàäèì Íèêèôîðîâè÷, 
62, ðåì³ñí., óêð., 19.04.1933, 
òóáåðêóëüîç
Êîë³ñíèê Âåêëà Ñàâ³âíà, 80, 
êîëãîñïí., óêð., 06.07.1933, 
ñòàð³ñòü
Êîëîìîºöü Ñîô³ÿ Äìèòð³âíà, 
32, êîëãîñïí., óêð., 03.02.1933, 
òèô ÷åðåâíèé
Êîíäèê Ãðèöüêî Äìèòðîâè÷, 
7, îäíîîñ³áí., óêð., 04.06.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Êîöþðà Ãðèöüêî Âàñèëüîâè÷, 
íå âêàç., ðîá³òí., óêð., 04.12.1932, 
ìåðòâîíàðîäæåíèé
Êðàâåöü Àíòîí Êèðèëîâè÷, 
70, êîëãîñïí., óêð., 25.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Êðàâåöü Ëàâðî Ãîðä³éîâè÷, 
41, êîëãîñïí., óêð., 04.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êðàìàðåíêî Âîëîäèìèð 
Ïåòðîâè÷, 6 ì., ñëóæá., óêð., 
10.04.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êðàìàðåíêî Ïàøà ²âàí³âíà, 
18, ñòóäåíò, óêð., 21.04.1933, 
òóáåðêóëüîç
Êóëèêîâ Ïåòðî Ôåäîðîâè÷, 
79, êîëãîñïí., óêð., 29.06.1933, 
ñòàð³ñòü

Ëåïåò÷åíêî Ôåä³ð ²âàíîâè÷, 
68, êîëãîñïí., óêð., 17.02.1933, íå 
âêàç.
Ëåïå÷åíêî Àííà ²âàí³âíà, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 16.01.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëèñåíêî Ìóñ³é Ìèõàéëîâè÷, 
70, îäíîîñ³áí., óêð., 29.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Ëîáêî Àìâðîñ³é Ãóð³éîâè÷, 
71, îäíîîñ³áí., óêð., 18.01.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëþëÿêîâà Ïàëàæêà Îíèñèì³âíà, 
75, êîëãîñïí., óêð., 01.08.1933, 
çàïàëåííÿ î÷åðåâèíè
Ìàñòåïàíîâ Àêñåíò³é 
Ãðèãîðîâè÷, 79, êîëãîñïí., ðîñ., 
17.12.1932, ñòàð³ñòü
Ìèðîøí³÷åíêî Â³êòîð Ïàâëîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 26.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìèõàéëèê Ñàâà Ìèõàéëîâè÷, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 15.07.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Ì³õåºâ Ãðèãîð³é ²âàíîâè÷, 24, 
îäíîîñ³áí., óêð., 14.01.1932, íå 
âêàç.
Íàçàðåíêî Ñåìåí Êèðèëîâè÷, 
76, êîëãîñïí., óêð., 17.06.1932, 
ñòàð³ñòü
Ïàäàëêà Ç³íîâ³é Ïîòàïîâè÷, 58, 
êîëãîñïí., óêð., 10.12.1932, ðîæà
Ïåðåïåëèöÿ Ïàëàæêà 
Ê³íäðàò³âíà, 38, êîëãîñïí., óêð., 
09.10.1932, àáîðò
Ïèñêëîâ Ìèõàéëî ßêîâè÷, 
67, êîëãîñïí., óêð., 20.06.1933, 
çàãàëüíà ñëàáê³ñòü
Ï³äëÿâñüêèé ²âàí Ô³ëîíîâè÷, 
73, êîëãîñïí., óêð., 08.06.1933, 
ñåðöåâà ñëàáê³ñòü
Ï³äëÿâñüêèé Êîðí³é Ïåòðîâè÷, 
70, êîëãîñïí., óêð., 30.09.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ï³äëÿâñüêèé Ïåòðî Ïèëèïîâè÷, 
56, îäíîîñ³áí., óêð., 17.07.1933, 
çàâîðîò êèøîê
Ï³äëÿâñüêà Õðèñòÿ Äåìèä³âíà, 
70, îäíîîñ³áí., óêð., 23.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Ïîäð³ç Âóñòÿ Ñåìåí³âíà, 67, 
îäíîîñ³áí., óêð., 24.03.1932, 
çëîÿê³ñíà ïóõëèíà
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Ïîäð³ç Ìàðôà ²âàí³âíà, 56, 
êîëãîñïí., óêð., 07.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïîñòàâíèé Àíòîí Ïåòðîâè÷, 
59, êîëãîñïí., óêð., 08.05.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ðàêîâè÷ Ãðèöüêî 
Îëåêñàíäðîâè÷, 55, êîëãîñïí., 
óêð., 29.01.1933, íå âêàç.
Ðàêîâè÷ ²âàí ªãîðîâè÷, 3, 
îäíîîñ³áí., óêð., 22.01.1932, 
äèôòåð³ÿ
Ðàêîâè÷ Ìàð³ÿ Ñåìåí³âíà, 66, 
îäíîîñ³áí., óêð., 11.02.1933, íå 
âêàç.
Ðàêîâè÷ Ñîô³ÿ Ñòåïàí³âíà, 
83, êîëãîñïí., óêð., 23.05.1932, 
ñåðöåâà ñëàáê³ñòü
Ñåðèê Ôàíÿ Äìèòð³âíà, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 19.12.1932, 
øëóíêîâå çàïàëåííÿ
Ñèðîòà Ìîòðÿ Ñåìåí³âíà, 
97, êîëãîñïí., óêð., 16.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñ³ì³ì³ø Ðîçà Ôåäîð³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 18.01.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ñêëÿð Ïàâëî ßêèìîâè÷, 87, 
êîëãîñïí., óêð., 05.07.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñêëÿð Ïåòðî Þõèìîâè÷, 30, 
êîëãîñïí., óêð., 07.12.1932, òèô 
÷åðåâíèé
Ñêîðèíà Äìèòðî Ñåìåíîâè÷, 
29, êîëãîñïí., óêð., 22.01.1933, íå 
âêàç.
Ñêîðèíà Ìàðôà Ñàâåë³¿âíà, 75, 
êîëãîñïí., óêð., 14.01.1932, íå 
âêàç.
Ñîõà Àíòîí Ïàâëîâè÷, 48, 
êîëãîñïí., óêð., 25.07.1933, 
êèøêîâå çàïàëåííÿ

Ñîõà Âàñèëü Êèðèëîâè÷, 88, 
îäíîîñ³áí., óêð., 28.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñîõà Ìèõàéëî Òèìîô³éîâè÷, 
42, îäíîîñ³áí., óêð., 05.06.1933, 
ñåðöåâà ñëàáê³ñòü
Ñîõà Óñòÿ Ôåäîð³âíà, íå âêàç., 
îäíîîñ³áí., óêð., 16.07.1933, íå 
âêàç.
Ñîøèíà Ìàð³ÿ Ôîì³âíà, 1, 
ðåì³ñí., óêð., 18.07.1932, ä³òåðîêîë³ò
Ñîÿí (ñàÿí?) Ðà¿ñà 
Íèêèôîð³âíà, 3, îäíîîñ³áí., óêð., 
01.01.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñïàñüêî Ïàðàñêà Òèõîí³âíà, 63, 
îäíîîñ³áí., óêð., 28.12.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ñóáîòà Ëåîíò³é Òèòîâè÷, 62, 
êîëãîñïí., óêð., 07.07.1933, 
çàïàëåííÿ, ñëàáê³ñòü
Ñóáîòà Ë³ä³ÿ Ñòåôàí³âíà, 5 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 02.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñóáîòà Ïàíüêî Ïëàòîíîâè÷, 24, 
ðîá³òí., óêð., 23.03.1933, êîð÷³ 
(ñóäîìè)
Ñóäîïëàòîâ ²âàí Ìàêàðîâè÷, 3, 
÷îðíîðîá., íå âêàç., 13.04.1932, 
ñêàðëàòèíà
Òàðàñîâ Â³êòîð Îëåêñ³éîâè÷, 2, 
ñëóæá., óêð., 07.04.1932, äèòÿ÷à 
åêëàìïñ³ÿ
Òâåðäîëÿä Ãðèöüêî Ëåâêîâè÷, 
18, êîëãîñïí., óêð., 30.10.1932, íå 
âêàç.
Òåíåòà Ïàðàñêà Ïàâë³âíà, 
30, êîëãîñïí., óêð., 21.03.1933, 
òóáåðêóëüîç
Òêà÷åíêî Ïèëèï 
Âîëîäèìèðîâè÷, 53, êîëãîñïí., 
óêð., 08.06.1933, ñåðöåâà 
ñëàáê³ñòü

Òðåòèíêî Â³ðà Äìèòð³âíà, 
22, êîëãîñïí., óêð., 29.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òðåòèíêî Â³ðà Ïåòð³âíà, 8 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 07.07.1932, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Òðåòèíêî Ë³ä³ÿ Îëåêñàíäð³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 13.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òðåòèíêî Ïàðàñêà Äàâèä³âíà, 
54, êîëãîñïí., óêð., 12.02.1932, 
êðîâîâèëèâ â ìîçîê
Öóðïàëü Ìèõàéëî Ñòåïàíîâè÷, 
89, îäíîîñ³áí., óêð., 03.05.1933, 
ñòàð³ñòü
×óëàíîâñüêèé ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 
70, êîëãîñïí., óêð., 22.02.1932, 
«àíòîí³â âîãîíü»
×óëàíîâñüêèé Ïåòðî 
Ãðèãîðîâè÷, 68, êîëãîñïí., óêð., 
25.01.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øàëàìîâ Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 
1, ñëóæá., ðîñ., 06.10.1932, 
çàïàëåííÿ øëóíêà
Øàïàðåíêî Ëîãâèí 
Ìàêñèìîâè÷, íå âêàç., êîëãîñïí., 
óêð., 08.05.1933, ñòàð³ñòü
Øàïîâàëîâ ²âàí Þõèìîâè÷, 
54, êîëãîñïí., óêð., 12.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øìàðãàé Ïð³ñüêà Ãðèãîð³âíà, 
80, êîëãîñïí., óêð., 06.12.1932, 
ñòàð³ñòü
Øðàìêî Âîëîäèìèð 
Àíäð³éîâè÷, 1, êîëãîñïí., óêð., 
17.07.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øòåðåçîí Ðóâ³ì Àâðàìîâè÷, 6, 
ñëóæá., ºâð., 07.09.1932, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Ùåðáàêîâà Ëþáîâ ²âàí³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 20.08.1932, íå 
âêàç.

Ï³äã³ðíÿíñüêà ñ³ëüðàäà

Àâðàìåíêî Êèðèëî íå âêàç., 
64, êîëãîñïí., óêð., 11.02.1932, 
íåâ³äîìà
Áîðèñåíêî ²âàí Ìèêèòîâè÷, 35, 
îäíîîñ³áí., óêð., 03.08.1933, íå 
âêàç.
Áðèëÿð ªëèçàâåòà Ôð³äð³õ³âíà, 
40, êîëãîñïí., í³ì., 12.06.1933, 
íåâ³äîìà
Âàðàâêà ²âàí Ê³íäðàòîâè÷, 
20, êîëãîñïí., óêð., 18.04.1933, 
íåâ³äîìà
Âàðàâêà Ê³íäðàò Êóçüìè÷, 
65, êîëãîñïí., óêð., 20.04.1933, 
íåâ³äîìà
Âàñèëüºâ Âàñèëü Îëåêñ³éîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 19.10.1932, 
íåâ³äîìà

Âëàñåíêî Îëåêñàíäðà 
Ãðèãîð³âíà, 9 ì., êîëãîñïí., óêð., 
11.05.1933, íåâ³äîìà
Âëàñåíêî Òèìîô³é Ëàçàðîâè÷, 
41, êîëãîñïí., íå âêàç., 31.07.1933, 
íå âêàç.
Ãóäèì Îëåêñàíäð ªâòåéîâè÷, 
3, êîëãîñïí., óêð., 19.02.1932, 
íåâ³äîìà
Äîðîãîêóëÿ Ìàêñèì 
Àâðàìîâè÷, 52, êîëãîñïí., óêð., 
24.03.1933, íåâ³äîìà
Çàùàðêà Îðèøêà Ìóñ³¿âíà, 
72, îäíîîñ³áí., óêð., 23.07.1933, 
ñòàð³ñòü
Êà÷àí ²âàí ²âàíîâè÷, 42, 
êîëãîñïí., óêð., 21.04.1933, 
íåâ³äîìà

Êîâàëåíêî Âàñèëü ²âàíîâè÷, 
11 ì., êîëãîñïí., íå âêàç., 
21.08.1933, íåâ³äîìà
Êîâàëåíêî Ãðèãîð³é ßêîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 13.12.1933, 
íåâ³äîìà
Êîâàëåíêî ²âàí ²âàíîâè÷, 6 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 10.10.1932, 
íåâ³äîìà
Êîâàëåíêî ²âàí ßêîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 13.12.1933, 
íåâ³äîìà
Êîâàëåíêî Îëåñÿ Ìàðê³âíà, 
7 ì., êîëãîñïí., óêð., 07.01.1932, 
íåâ³äîìà
Êîðæàí Ìàð³ÿ Êàë³ñòðàò³âíà, 52, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 12.11.1933, 
íåâ³äîìà



389

Êîøèê ²âàí Íàçàðîâè÷, 3 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 21.03.1933, 
íåâ³äîìà
Ëåâ÷åíêî ßâäîê³ÿ Ôåäîð³âíà, 
97, îäíîîñ³áí., óêð., 12.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Ëèòâèíåíêî ²âàí Ïîë³êàðïîâè÷, 
3 ì., êîëãîñïí., óêð., 13.10.1932, 
íåâ³äîìà
Ìåäâåäåíêî Ïð³ñüêà ²âàí³âíà, 
40, êîëãîñïí., óêð., 12.01.1932, 
íåâ³äîìà
Ìîñêàëåíêî Ìèõàéëî ²âàíîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 21.04.1933, 
íåâ³äîìà
Ìîñêàëåíêî Ôåä³ð ªâãåíîâè÷, 
50, êîëãîñïí., óêð., 29.08.1933, 
îáêëàä (àíã³íà)
Ïôàéôåð Àíòîí Îìåëÿíîâè÷, 
1 ì., êîëãîñïí., í³ì., 20.09.1932, 
íåâ³äîìà
Ïôàéôåð ßê³â Àíòîíîâè÷, 
2, êîëãîñïí., í³ì., 30.04.1933, 
íåâ³äîìà

Ðóäåíêî Ïàâëî Óë³ñîâè÷, 58, 
êîëãîñïí., óêð., 19.02.1932, 
íåâ³äîìà
Ñåðã³ºíêî Îëåêñàíäðà 
Ôåäîð³âíà, 2 ì., êîëãîñïí., óêð., 
05.03.1933, íåâ³äîìà
Ñåðã³ºíêî Îëåêñ³é Ôåäîðîâè÷, 
22 äí., êîëãîñïí., óêð., 22.01.1933, 
íåâ³äîìà
Ñèâîëàï Ìàð³ÿ Ñåìåí³âíà, 
4 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 12.07.1933, 
íåâ³äîìà
Ñèâîëàï Îëåêñàíäðà 
Ãàâðèë³âíà, 9, êîëãîñïí., óêð., 
18.02.1932, íåâ³äîìà
Ñèâîëàï Ïàðàñêà Àíäð³¿âíà, 
87, îäíîîñ³áí., óêð., 19.08.1933, 
ñòàð³ñòü
Òàðàí Îëåêñà Ïàâëîâè÷, 2 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 03.07.1932, 
íåâ³äîìà
Òèì÷åíêî Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 25.07.1932, íå 
âêàç.

Òèðëèê Íàä³ÿ Àíäð³¿âíà, 11 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 05.11.1932, 
íåâ³äîìà
Õîäÿê Ìàð³ÿ íå âêàç., 8 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 10.01.1932, 
íåâ³äîìà
×èæîâà Âàðâàðà Ãðèãîð³âíà, 
63, êîëãîñïí., óêð., 24.08.1933, 
ñòàð³ñòü
Þð÷åíêî ²âàí Ìèðîíîâè÷, 76, 
îäíîîñ³áí., óêð., 28.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Þð÷åíêî Ìàð³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 10, 
äí., êîëãîñïí., óêð., 27.01.1933, 
íåâ³äîìà
ßêîâëºâ Ìèêîëà Ôåäîðîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 06.11.1932, 
íåâ³äîìà
ßëàíñüêèé Âàñèëü Ïåòðîâè÷, 
3 ì., êîëãîñïí., óêð., 01.02.1932, 
íåâ³äîìà

Ð³çäâÿíñüêà ñ³ëüðàäà

Àíäð³é÷åíêî Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 21.10.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Àíäð³é÷åíêî Îëåêñàíäðà 
Äàíèë³âíà, 18, êîëãîñïí., óêð., 
03.03.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Àðòþõ Ìàð³ÿ Ê³íäðàò³âíà, 
59, êîëãîñïí., óêð., 20.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Àðòþõîâ Ìèêîëà Òèìîô³éîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 10.08.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Àðòþõîâà Ïàðàñêà Âàñèë³âíà, 
59, îäíîîñ³áí., óêð., 23.12.1932, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Àðòþõîâà Ñåðàôèìà Ïåòð³âíà, 
81, êîëãîñïí., óêð., 08.10.1933, 
ñòàð³ñòü
Áåëåíþê Ìàð³ÿ Çàõ., 23, 
êîëãîñïí., óêð., 10.09.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Á³ëèê Ãàëèíà Ìèêèò³âíà, 7, 
êîëãîñïí., óêð., 05.12.1933, 
ïðàâåöü
Á³ëèê ²âàí Àíäð³éîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 23.09.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Á³ëèê Ëîãâèí Àâðàìîâè÷, 82, 
êîëãîñïí., óêð., 10.10.1932, 
ñòàð³ñòü
Áëàæêî Ãîðïèíà Äìèòð³âíà, 
63, êîëãîñïí., óêð., 28.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Áîãîñëàâñüêà Âàðâàðà 
Âàñèë³âíà, 75, êîëãîñïí., óêð., 
25.02.1933, ñòàð³ñòü

Áîãîñëàâñüêèé Ãðèãîð³é 
Àðòåìîâè÷, 18, êîëãîñïí., óêð., 
20.09.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áîéêî Âîëîäèìèð Ãðèãîðîâè÷, 
6 ì., êîëãîñïí., óêð., 16.10.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áîéêî ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 6 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 21.10.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âàëþõ Â³ðà Ôåäîð³âíà, 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 04.08.1933, 
êîêëþø
Âàñåöüêà Ãàííà Äìèòð³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 22.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãàâðèëåíêî Òèìîô³é 
Ñåðã³éîâè÷, 36, êîëãîñïí., óêð., 
20.03.1932, òóáåðêóëüîç
Ãàâðèëåíêî Òðîõèì Ñåðã³éîâè÷, 
34, êîëãîñïí., óêð., 24.12.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ãëóøêî Îëåêñàíäð Ìàêàðîâè÷, 
5 ì., êîëãîñïí., óêð., 07.02.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ãóëàê ²âàí ²âàíîâè÷, 10 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 05.05.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ãóëàê Îëüãà ²âàí³âíà, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 28.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãóëàê(ïàê)(?) Ãàííà Ìèêîëà¿âíà, 
2 ì., êîëãîñïí., óêð., 11.08.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Äîáðîâîëüñüêà Êàòðÿ 
Ôåäîð³âíà, 1, êîëãîñïí., óêð., 
08.08.1933, ïðîíîñ

Äîáðîâîëüñüêà Ïð³ñüêà 
Îõð³ì³âíà, 5 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 
31.05.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äîáðîâîëüñüêèé ²âàí 
Îõð³ìîâè÷, 26 äí., îäíîîñ³áí., 
óêð., 27.01.1932, çàïàëåííÿ
Äîðîôººâ Àðõèï Ëåîíò³éîâè÷, 
77, êîëãîñïí., óêð., 31.01.1933, 
ñòàð³ñòü
Äîðîôººâ Ìèêîëà Ëàð³îíîâè÷, 
7 ì., êîëãîñïí., óêð., 15.03.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Äîðîôººâ Ìèêîëà íå âêàç., 
1, êîëãîñïí., óêð., 12.10.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äîðîôººâà Îëåêñàíäðà 
Òåðåíò³¿âíà, 5, êîëãîñïí., óêð., 
16.10.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äîðîôººâà Îëüãà Òåðåíò³¿âíà, 
5, êîëãîñïí., óêð., 07.10.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ç³çåðà Äîìíà Ïèëèï³âíà, 79, 
êîëãîñïí., óêð., 21.01.1933, 
ñòàð³ñòü
Ç³çîðà Òåòÿíà Âàñèë³âíà, 7, 
êîëãîñïí., óêð., 11.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
²ñàºíêî ²âàí Áîðèñîâè÷, 3 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 27.04.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
¯âæåíêî Ìèêîëà Ìèêèòîâè÷, 
1 ì., êîëãîñïí., óêð., 13.01.1932, 
âèñíàæåííÿ
Êèðèê Â³ðà ßêèì³âíà, 2 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 08.10.1932, íå 
âêàç.
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Êèñåíêî Ìàêñèì Ïàâëîâè÷, 
78, îäíîîñ³áí., óêð., 01.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Êëåøíÿ ²âàí íå âêàç., 1, 
êîëãîñïí., óêð., 09.01.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êëüî(þ?)âà Êàï³òîí 
Îëåêñàíäðîâè÷, 75, êîëãîñïí., 
óêð., 14.03.1933, ñòàð³ñòü
Êëüîâà Îëåêñàíäðà Ãðèãîð³âíà, 
72, êîëãîñïí., óêð., 14.12.1932, 
ñòàð³ñòü
Êðèâîøåé Àíòîí Ïåòðîâè÷, 
44, êîëãîñïí., óêð., 06.08.1933, 
íåïðîõîäèì³ñòü êèøå÷íîãî 
òðàêòó
Êðèâîøåé Â³ðà Âàñèë³âíà, 
45, êîëãîñïí., óêð., 09.06.1932, 
òóáåðêóëüîç
Êðèâîøåé ²âàí Êèðèëîâè÷, 
1 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 08.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êðèâîøåé Ìàð³ÿ Ôåäîñ³¿âíà, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 08.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êðèâîøåé Íàä³ÿ Ñåìåí³âíà, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 25.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êðèâîøåé Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 04.10.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êóçüìåíêî Ñåìåí Ïàâëîâè÷, 
75, îäíîîñ³áí., óêð., 01.10.1933, 
ñòàð³ñòü
Êóëàêîâ Ïàâëî Ôåäîðîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 07.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êóðèëîâ Âàñèëü Ïîë³êàðïîâè÷, 
11 ì., êîëãîñïí., óêð., 30.10.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìàíîéëî Ãðèãîð³é Àíäð³éîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 06.07.1932, 
êðóï
Ìàíîéëî Êàòåðèíà 
Ïàíòåëåéìîí³âíà, 1, êîëãîñïí., 
óêð., 07.08.1933, ïðîíîñ
Ìàð÷åíêî Àôàíàñ³é Ïèëèïîâè÷, 
61, îäíîîñ³áí., óêð., 11.08.1933, 
ñòàð³ñòü
Ì³ðîøíè÷åíêî Òèìîô³é 
Ïðîêîïîâè÷, 75, êîëãîñïí., óêð., 
30.11.1933, ñòàð³ñòü
Ìîíàð ²âàí Ôåäîðîâè÷, 42, 
êîëãîñïí., óêð., 16.06.1932, ðàê 
ÿçèêà
Îâñÿíèê Îëåêñàíäð Ìóñ³éîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 02.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Îëåíåöü Ïåòðî Ìàðêîâè÷, 5, 
îäíîîñ³áí., óêð., 09.09.1932, êðóï
Îë³éíèê Ìàð³ÿ Çàõàð³âíà, 
2 ì., êîëãîñïí., óêð., 24.03.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â

Ïàøà Ø³êåðîâ Îãëè íå âêàç., 
51, îäíîîñ³áí., òàòàð., 21.11.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïåòðåíêî Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 
5 ì., êîëãîñïí., óêð., 16.05.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ïåòðåíêî Ïèëèï Þõèìîâè÷, 56, 
îäíîîñ³áí., óêð., 05.01.1932, ðàê 
ÿçèêà
Ïåòðåíêî Ôåêëà ßê³âíà, 46, 
êîëãîñïí., óêð., 31.03.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ïèñàíêà Ôåä³ð Ñòåïàíîâè÷, 
3, îäíîîñ³áí., óêð., 01.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ï³âòîðàïàâëî Ê³íäðàò 
Òàðàñîâè÷, 73, êîëãîñïí., óêð., 
28.08.1933, ñòàð³ñòü
Ïðèëèïêî Âîëîäèìèð 
Ôåäîðîâè÷, 3 ì., êîëãîñïí., óêð., 
23.12.1932, çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ïðèëèïêî Ãàííà Âàñèë³âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 11.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïðîõîäîâà Êàòåðèíà ²âàí³âíà, 
1 ì., êîëãîñïí., óêð., 14.03.1933, 
íå âêàç.
Ðàêîâè÷ Ëóêà Ïàâëîâè÷, 20, 
îäíîîñ³áí., óêð., 28.01.1932, 
çàðàæåííÿ êðîâ³
Ðàêîâè÷ Ïàðàñêà Ôåäîð³âíà, 
68, êîëãîñïí., óêð., 20.09.1933, 
ñòàð³ñòü
Ðàêîâè÷ Ôåä³ð Ìóñ³éîâè÷, 
75, îäíîîñ³áí., óêð., 03.01.1933, 
ñòàð³ñòü, ïîðîê ñåðöÿ
Ðÿáóõà Ãàííà Ñòåïàí³âíà, 1 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 11.10.1932, 
íåðîçá³ðëèâî
Ðÿáóõà Êàòåðèíà ²âàí³âíà, 
6 ì., êîëãîñïí., óêð., 22.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ðÿáóõà Ê³íäðàò Ñåðã³éîâè÷, 76, 
îäíîîñ³áí., óêð., 05.12.1933, íå 
âêàç.
Ðÿáóõà Ïàðàñêà Ñòåïàí³âíà, 1 
äí., îäíîîñ³áí., óêð., 03.09.1932, 
íå âêàç.
Ðÿáóõà ßâäîõà Ïàâë³âíà, 31, 
îäíîîñ³áí., óêð., 12.04.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ðÿáóõà ßê³â Êèðèëîâè÷, 21, 
îäíîîñ³áí., óêð., 21.10.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ñ³äàëî ªãîð Ãðèãîðîâè÷, 6, 
êîëãîñïí., óêð., 21.08.1933, 
çàðàæåííÿ êðîâ³
Ñ³äüêî Îëüãà Ôåäîò³âíà, 2 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 08.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñ³ðà ªëèçàâåòà Çàõàð³âíà, 
1 ì., êîëãîñïí., óêð., 19.08.1933, 
ïðîíîñ

Ñ³ðèé Ïåòðî Ðîìàíîâè÷, 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 28.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñîêîëîâà Â³ðà Ñåìåí³âíà, 5 
äí., êîëãîñïí., óêð., 08.08.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ñîñíîâñüêà Ôåäîðà Ãðèãîð³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 06.08.1933, 
ïðîíîñ
Ñîñíîâñüêèé Âàñèëü 
Ñåìåíîâè÷, 11 ì., îäíîîñ³áí., 
óêð., 23.11.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Ñîñíîâñüêèé Ôåä³ð 
Òèìîô³éîâè÷, 56, îäíîîñ³áí., 
óêð., 14.04.1933,  
òóáåðêóëüîç
Ñòðèé Ãðèãîð³é Ìèõàéëîâè÷, 
78, êîëãîñïí., óêð., 05.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñóõîáîê Ãðèãîð³é Àðòåìîâè÷, 
3 ì., êîëãîñïí., óêð., 19.03.1933, 
íå âêàç.
Ñóõîáîê ²âàí Àðòåìîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 21.06.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ñóõîáîê Óëèòà Ìèí³âíà, 47, 
êîëãîñïí., óêð., 11.05.1932, 
òóáåðêóëüîç
Òàðàñåíêî Àíäð³é Àêèìîâè÷, 
63, êîëãîñïí., óêð., 24.11.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òîëîê Âàðâàðà Ïàâë³âíà, 8 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 11.08.1933, 
äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Òîëîê Ìàð³ÿ Ãðèãîð³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 09.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òîëîê Ïàâëî Òðîõèìîâè÷, 69, 
îäíîîñ³áí., óêð., 06.03.1932, 
ñòàð³ñòü
Òðåòÿê Ðà¿ñà Êóïð³ÿí³âíà, 1 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 08.08.1933, íå 
âêàç.
Òðóêîâà Êèëèíà Ìèõàéë³âíà, 
77, êîëãîñïí., óêð., 30.10.1933, 
ñòàð³ñòü
Õîõîòâà Ëþáîâ Â³êòîð³âíà, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 28.10.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
×åðåïèíñüêèé Âàñèëü 
Ôåäîðîâè÷, 11 ì., îäíîîñ³áí., 
óêð., 04.12.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Øàõ³âñüêà Ãàííà Ìèêîëà¿âíà, 
1 ì., êîëãîñïí., óêð., 08.12.1932, 
ñëàáê³ñòü â³ä íàðîäæåííÿ
Øïàê Îäàðêà Àðõèï³âíà, 85, 
êîëãîñïí., óêð., 30.08.1932, 
ñòàð³ñòü
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Àêñþòà Îäàðêà ²âàí³âíà, 26, 
êîëãîñïí., óêð., 20.02.1932, 
íåâ³äîìà
Áàëþðà ßâäîõà Äìèòð³âíà, 
32, êîëãîñïí., óêð., 04.05.1933, 
íåâ³äîìà
Áàëÿ ²âàí Àíäð³éîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 22.01.1932, 
íåâ³äîìà
Áðàóí Ôð³äà ²âàí³âíà, 7 ì., êîë-
ãîñïí., í³ì., 05.10.1933, íåâ³äîìà
Áðåäóí Îëåêñ³é ²âàíîâè÷, 
21, êîëãîñïí., óêð., 27.04.1932, 
íåâ³äîìà
Áðèäóí Äîìàõà Õðèñàí³âíà, 
73, êîëãîñïí., óêð., 25.01.1933, 
íåâ³äîìà
Âîëîøèíà ªôðîñèí³ÿ 
Ìèêîëà¿âíà, 67, êîëãîñïí., óêð., 
30.06.1933, íåâ³äîìà
Ãàëüñòåð Îòòî Ôð³äð³õîâè÷, 
30, êîëãîñïí., í³ì., 06.10.1932, 
íåâ³äîìà
Ãàðáóç ²ëüêî Ñèäîðîâè÷, 42, 
êîëãîñïí., óêð., 01.01.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ãàñ Êàòåðèíà Äàíèë³âíà, 63, 
êîëãîñïí., í³ì., 27.05.1933, 
íåâ³äîìà
Ãàóç Êàòåðèíà ²âàí³âíà, 69, 
îäíîîñ³áí., í³ì., 10.12.1933, 
ñòàð³ñòü
ªâòóøåíêî ªâãåí³é ²âàíîâè÷, 
55, îäíîîñ³áí., óêð., 28.11.1932, 
íåâ³äîìà
Çàïðèâîäà Ñòåïàí 
Òèìîô³éîâè÷, 46, îäíîîñ³áí., 
óêð., 03.06.1933, ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Êàöåíêî Ñîô³ÿ Ôîì³âíà, 52, 
îäíîîñ³áí., óêð., 16.07.1933, 
íåâ³äîìà
Êàöåíêî Ñòåïàí Âàñèëüîâè÷, 20, 
äí., îäíîîñ³áí., óêð., 16.07.1933, 
íåâ³äîìà
Ê³ëüìàí ßê³â Ãóñòàíîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., í³ì., 12.12.1933, 
íåâ³äîìà
Êîëîäà Ìèõàéëî Ãðèãîðîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 06.07.1932, 
íåâ³äîìà
Êîíäèê Êàòåðèíà íå âêàç., 
1, êîëãîñïí., óêð., 15.06.1933, 
íåâ³äîìà
Êðàâ÷èíà Ãàëèíà Ñåìåí³âíà, 
34, êîëãîñïí., óêð., 08.05.1932, 
íåâ³äîìà
Êðèâîðó÷êî Âàñèëü Ïèëèïîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 26.07.1933, 
íåâ³äîìà
Êðèâîðó÷êî Îëåêñàíäðà íå 
âêàç., 4 ì., êîëãîñïí., óêð., 
17.07.1932, íåâ³äîìà

Êóðîïàòà Ìàðôà Àíäð³¿âíà, 
35, êîëãîñïí., óêð., 20.06.1933, 
çàïàëåííÿ
Êóðîïàòà Ôåîêò³é Éîñèïîâè÷, 
70, êîëãîñïí., óêð., 28.05.1933, 
íåâ³äîìà
Êóðîïàòà Îëüãà Òèìîô³¿âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 07.07.1932, 
íåâ³äîìà
Ëèòâèíåíêî Êèð³ÿí 
Êñåíîôîíòîâè÷, 77, êîëãîñïí., 
óêð., 06.07.1933, íåâ³äîìà
Ëèòâèíåíêî Ëþáîâ Ïåòð³âíà, 
4 ì., êîëãîñïí., óêð., 29.01.1932, 
íåâ³äîìà
Ëóöüêà Ãàëèíà ßêèì³âíà, 1, êîë-
ãîñïí., óêð., 10.07.1933, íåâ³äîìà
Ëóöüêèé ßêèì ²âàíîâè÷, 27, 
êîëãîñïí., óêð., 06.07.1933, 
íåâ³äîìà
Ìàëèé Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 10.10.1933, 
íåâ³äîìà
Ìàðòåíñ Åòâ³í Ôåäîðîâè÷, 
2, êîëãîñïí., í³ì., 01.01.1932, 
íåâ³äîìà
Ìàõíîâè÷ ²óäà Äåì’ÿíîâè÷, 
80, êîëãîñïí., óêð., 09.05.1933, 
íåâ³äîìà
Ìàõíîâè÷ Ôåäîñ³ÿ Ãîðä³¿âíà, 
77, êîëãîñïí., óêð., 02.06.1933, 
íåâ³äîìà
Ìèõàéëåíêî Ëþáîâ 
Ìèêîëà¿âíà, 3, ÷ë.ðàäãîñï., óêð., 
14.07.1932, íå âêàç.
Íèêîíåíêî Ë³ä³ÿ Ìèõàéë³âíà, 
4 ì., êîëãîñïí., óêð., 13.09.1933, 
íåâ³äîìà
Ïàâåëêî Ãàííà Éîñèï³âíà, 80, 
îäíî îñ³áí., óêð., 28.03.1933, ñòàð³ñòü
Ïàâåëêî Êàòåðèíà 
Îëåêñàíäð³âíà, 35, îäíîîñ³áí., 
óêð., 20.03.1932, íåâ³äîìà
Ïàâåëêî Ìóñ³é Ñòåïàíîâè÷, 
80, îäíîîñ³áí., óêð., 23.04.1933, 
íåâ³äîìà
Ïàäàëêà Äìèòðî Ïàâëîâè÷, 
9 ì., êîëãîñïí., óêð., 15.11.1932, 
íåâ³äîìà
Ïàäàëêà Ìèêîëà Ïàâëîâè÷, 5, 
êîëãîñïí., óêð., 05.11.1932, ãðèï
Ïåòðåíêî Ìàð³ÿ íå âêàç., 7, 
ñèðîòà, óêð., 21.07.1933, íåâ³äîìà
Ïëåöüêà Ãàííà Ãðèãîð³âíà, 
54, êîëãîñïí., óêð., 07.12.1933, 
íåâ³äîìà
Ïëåöüêà Ìàð³ÿ Ñåìåí³âíà, 
80, êîëãîñïí., óêð., 13.12.1933, 
ñòàð³ñòü
Ïëåöüêèé Âàõðåí Ìàðêîâè÷, 
75, îäíîîñ³áí., óêð., 15.03.1933, 
ñòàð³ñòü

Ïëåöüêèé Àíäð³é Ñîôðîíîâè÷, 
50, êîëãîñïí., óêð., 07.06.1933, 
íåâ³äîìà
Ïëåöüêèé ²âàí Àíäð³éîâè÷, 
27, îäíîîñ³áí., óêð., 12.06.1933, 
íåâ³äîìà
Ïîäð³ç Ãàííà Àíäð³¿âíà, 10 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 24.10.1933, íå 
âêàç.
Ïîäð³ç Ãàííà ²âàí³âíà, 80, 
êîëãîñïí., óêð., 04.04.1933, 
íåâ³äîìà
Ïîäð³ç Ìàð³ÿ Îëåêñàíäð³âíà, 
8, îäíîîñ³áí., óêð., 16.11.1933, 
çàõâîðþâàííÿ íà îáêëàä (àíã³íà)
Ïîäð³ç Îëåêñàíäð Þõèìîâè÷, 
50, êîëãîñïí., óêð., 18.06.1933, 
íåâ³äîìà
Ïîäð³ç Îëåêñàíäð Þõèìîâè÷, 
56, êîëãîñïí., óêð., 18.06.1933, 
íåâ³äîìà
Ïîäð³ç Îëåêñàíäðà 
Îëåêñàíäð³âíà, 9, êîëãîñïí., 
óêð., 21.08.1933, õâîðîáà ãîëîâè
Ïîäð³ç Ïåòðî Îëåêñàíäðîâè÷, 
13, êîëãîñïí., óêð., 22.06.1933, 
íåâ³äîìà
Ïîëëå Àâãóñò ²âàíîâè÷, 37, 
êîëãîñïí., í³ì., 02.06.1933, 
íåâ³äîìà
Ðåíîð ßê³â ßêîâè÷, 21, êîëãîñïí., 
í³ì., 18.07.1933, íåâ³äîìà
Ðèáàëêà Ïåòðî Ïåòðîâè÷, 
27, êîëãîñïí., óêð., 12.06.1933, 
ïîâ³ñèâñÿ
Ñàäîâèé ²âàí Ëåâîíò³éîâè÷, 
94, êîëãîñïí., óêð., 29.12.1932, 
íåâ³äîìà
Ñóáîòà Â³ðà Ìèêîëà¿âíà, 6, 
êîëãîñïí., óêð., 10.06.1933, 
âîäÿíà õâîðîáà
Ñóáîòà Ë³ä³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 
3, êîëãîñïí., óêð., 24.06.1933, 
íåâ³äîìà
Òàòàðåíêî Îëåêñ³é ²âàíîâè÷, 16 
äí., êîëãîñïí., óêð., 16.06.1932, 
íåâ³äîìà
Ôðåé(?) Ãóêêî Âàñèëüîâè÷, 
1 ì., êîëãîñïí., í³ì., 29.10.1932, 
íåâ³äîìà
Õîëóïåíêî ²ðèíà Âàñèë³âíà, 
64, îäíîîñ³áí., óêð., 02.10.1933, 
íåâ³äîìà
×àëèé Ïåòðî Ñòåôàíîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 16.02.1932, íå 
âêàç.
×åðíåíêî Âàñèëü Ñåìåíîâè÷, 
86, êîëãîñïí., óêð., 15.11.1933, 
ñòàð³ñòü
Øàïîâàëîâà Ãàííà Ñåìåí³âíà, 
71, êîëãîñïí., óêð., 08.08.1933, 
íåâ³äîìà

Ñàì³éë³âñüêà ñ³ëüðàäà
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Øåâ÷åíêî Ïåòðî 
Îëåêñàíäðîâè÷, 1, êîëãîñïí., 
óêð., 09.03.1932, óãàð

Øòðåêåð Õðèñòèÿí 
Õðèñòèÿíîâè÷, 37, êîëãîñïí., 
í³ì., 26.07.1933, ïîäàâëåíèé 
òðàêòîðîì

Ñîô³¿âñüêà ñ³ëüðàäà

Àóìïà Ãðèöüêî ²âàíîâè÷, 42, 
êîëãîñïí., óêð., 28.07.1933, 
íåâ³äîìà
Àóìïà Àíäð³é Îëåêñ³éîâè÷, 
6, êîëãîñïí., óêð., 09.08.1933, 
íåâ³äîìà
Àóìïà Îëåêñ³é Ôåäîðîâè÷, 
64, êîëãîñïí., óêð., 22.07.1933, 
íåâ³äîìà
Áàáðàêîâ Îëåêñ³é Ïèëèïîâè÷, 
68, îäíîîñ³áí., óêð., 06.07.1933, 
á³ëü íîãè
Áåçðóê Ãàííà Äàíèë³âíà, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 20.11.1932, 
ñêàðëàòèíà
Áåçðóê Ðà¿ñà Äàíèë³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 16.11.1932, 
ñêàðëàòèíà
Áåðåæíèé Îðèíà Ñåìåí³âíà, 
48, êîëãîñïí., óêð., 04.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áåçñìåðòíèé ²âàí Àíèê³éîâè÷, 
7, êîëãîñïí., óêð., 12.08.1933, 
íåâ³äîìà
Áåçñìåðòíèé Òèìîô³é 
Àíèê³éîâè÷, 16, êîëãîñïí., óêð., 
14.08.1933, íåâ³äîìà
Áèáàð (Áàáèð) Îäàðêà 
Ìàêñèì³âíà, 65, êîëãîñïí., óêð., 
07.10.1933, íåâ³äîìà
Áðàòêî Â³êòîð Ìàêñèìîâè÷, 
7 ì., êîëãîñïí., óêð., 11.08.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Âàðàêóòà Êàòðÿ Ìàêñèì³âíà, 
3 ì., êîëãîñïí., óêð., 09.07.1933, 
õâîðîáà
Âàðàêóòà ßâäîõà Ìàêñèì³âíà, 
1 ì., êîëãîñïí., óêð., 05.04.1932, 
íåâ³äîìà
Âèíàãðàäíà Íàñòÿ Àôàíàñ³¿âíà, 
35, êîëãîñïí., óêð., 15.08.1933, 
íåâ³äîìà
Âèíàãðàä÷èé ²âàí Îëåêñ³éîâè÷, 
31, êîëãîñïí., óêð., 15.11.1932, íå 
âêàç.
Âèíàãðàä÷èé Îëåêñ³é 
Îìåëÿíîâè÷, 61, êîëãîñïí., óêð., 
15.02.1932, íå âêàç.
Âèíàãðàä÷èé Ïåòðî 
Âîëîäèìèðîâè÷, 27, êîëãîñïí., 
óêð., 03.03.1933, íå âêàç.
Âèíîãðàäíèé ²âàí Îëåêñ³éîâè÷, 
12, êîëãîñïí., óêð., 13.09.1933, 
âòîïèâñÿ
Âèíîãðàäîâà Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 
11 ì., êîëãîñïí., óêð., 01.09.1932, 
íåâ³äîìà

Âîäîëàçüêî Íàòàëêà 
Ãðèãîð³âíà, 57, êîëãîñïí., óêð., 
21.11.1933, íåâ³äîìà
Ãàéäóê Ñàâêà Ïåòð³âíà, 40, 
êîëãîñïí., óêð., 01.04.1932, íå 
âêàç.
Ãîëîâèí Ãðèöüêî ²âàíîâè÷, 7 
äí., êîëãîñïí., óêð., 12.05.1932, íå 
âêàç.
Äçþáà Ôåäîñ³é Þõèìîâè÷, 
65, êîëãîñïí., óêð., 14.11.1933, 
íåâ³äîìà
Çàºöü Ëåâêî Âàñèëüîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 16.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â 
²âàí÷åíêî Îëåêñàíäðà 
Âàñèë³âíà, 8 ì., êîëãîñïí., óêð., 
24.05.1933, õâîð³ëà
²âàùåíêî Îëüãà Ìèõàéë³âíà, 
9, êîëãîñïí., óêð., 26.06.1933, 
íåâ³äîìà
²âàùåíêî ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 
17, êîëãîñïí., óêð., 26.06.1933, 
íåâ³äîìà
Êàòàëåâñüêà Ïîë³íà Âàñèë³âíà, 
7 ì., êîëãîñïí., óêð., 15.10.1933, 
ãðèï
Êèêîò Â³ðà Ãðèãîð³âíà, 24, 
êîëãîñïí., óêð., 02.10.1933, 
òóáåðêóëüîç
Êèêîò Ìàð³ÿ Ê³íäðàò³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 18.07.1933, 
íåâ³äîìà
Êèêîò Áîðèñ Ê³íäðàòîâè÷, 8, 
êîëãîñïí., óêð., 17.07.1933, îïóõ 
íîãè
Êèêîò Ìàð³ÿ Ê³íäðàò³âíà, 7, 
êîëãîñïí., óêð., 04.02.1932, íå 
âêàç.
Êîçàêîâà Òåòÿíà Êóçüì³âíà, 
10 ì., êîëãîñïí., óêð., 25.10.1932, 
õâîðîáà
Êîçåëåâñüêèé ²âàí Ëóê'ÿíîâè÷, 
6 ì., êîëãîñïí., óêð., 18.08.1933, 
íåâ³äîìà
Êîëåñíèê Ìèêîëà Êóçüìè÷,  
1, êîëãîñïí., óêð., 25.05.1933, 
íåâ³äîìà
Êîëîìîºöü Ìåëàøêà 
Ïèëèï³âíà, 36, êîëãîñïí., óêð., 
19.04.1932, îòðó¿ëàñü 
Êîëîìîºöü Îëåêñ³é Êóçüìè÷,  
65, êîëãîñïí., óêð., 04.07.1933, 
íåâ³äîìà
Êîíîïëåíêî Ëþáîâ Ãðèãîð³âíà, 
4 ì., êîëãîñïí., óêð., 01.09.1933, 
íåâ³äîìà

Êîïèòüêî Ìèõàéëî 
Ëàâðåíò³éîâè÷, 62, êîëãîñïí., 
óêð., 25.05.1933, íåâ³äîìà
Êîïèòüêî ²âàí Þõèìîâè÷, 
50, êîëãîñïí., óêð., 09.07.1933, 
ïðîíîñ
Êîñòåíêî Ãðèãîð³é Ãðèãîðîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 22.07.1933, 
íåâ³äîìà
Êîñòåíêî Àíòîí³íà ²âàí³âíà, 
13, êîëãîñïí., óêð., 09.10.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîñòåíêî Äìèòðî Âàñèëüîâè÷, 
4 ì., êîëãîñïí., óêð., 22.07.1933, 
íåâ³äîìà
Êîñòåíêî Òèì³ø ßâäîêèìîâè÷, 
50, êîëãîñïí., óêð., 22.09.1933, 
çàñòóäà
Êîñòåíêî ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 
6 ì., êîëãîñïí., óêð., 15.08.1933, 
íåâ³äîìà
Êîòåëåâñüêà ªâäîê³ÿ 
Òèìîô³¿âíà, 80, îäíîîñ³áí., óêð., 
27.01.1932, ñòàð³ñòü
Êî÷óðà Ïåòðî ²âàíîâè÷, 11äí., 
êîëãîñïí., óêð., 09.11.1933, 
íåâ³äîìà
Êî÷óðà Ìàð³ÿ Îìåëÿí³âíà, 
51, êîëãîñïí., óêð., 14.09.1933, 
íåâ³äîìà
Êðèâåöü Ïåòðî Ãðèãîðîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 08.06.1932, 
íåâ³äîìà 
Ëàõíî Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 19.05.1933, 
íåâ³äîìà
Ëàõíî Â³ðà Ëóê’ÿí³âíà, 18, 
êîëãîñïí., óêð., 19.10.1933, òèô
Ëàõíî Îëåêñàíäð Âàñèëüîâè÷, 
8, êîëãîñïí., óêð., 05.06.1933, 
íåâ³äîìà
Ëàõíî Îëåêñ³é Âàñèëüîâè÷, 
3, êîëãîñïí., óêð., 03.07.1933, 
íåâ³äîìà
Ëó÷êà Äàíèëî Äåì'ÿíîâè÷, 
69, êîëãîñïí., óêð., 21.10.1933, 
õâîðîáà 
Ëó÷êî Ïåòðî Ñåðã³éîâè÷, 5 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 08.11.1932, 
õâîðîáà
Ìàëüêî Ïàëàæêà Ôåäîð³âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 02.11.1932, 
õâîðîáà
Ìàéñòðåíêî Ãàâðèëî 
Îëåêñ³éîâè÷, 35, êîëãîñïí., óêð., 
19.06.1933, íåâ³äîìà
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Ìèëåøêî Òàìàðà Äàíèë³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 01.04.1932, 
íåâ³äîìà
Ìèëü÷åíîâ Ïàâëî Êàðïîâè÷, 
40, îäíîîñ³áí., óêð., 16.06.1932, 
íåâ³äîìà
Ìîðãóëü Êàòåðèíà ²âàí³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 11.08.1932, 
íåâ³äîìà
Íåñìàëåíà Âàðâàðà Îëåêñ³¿âíà, 
18, êîëãîñïí., óêð., 14.12.1932, 
íåðîçá³ðëèâî
Îäóäåíêî Ëåâêî Àíäð³éîâè÷, 
55, êîëãîñïí., óêð., 28.07.1933, 
çàñòóäà
Îëèêñèíêî Íàä³ÿ Êîðí³¿âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 09.05.1933, íå âêàç.
Ïàâëåíêî Ìèõàéëî ßêîâè÷, 8 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 23.05.1933, íå 
âêàç.
Ïàç³é Ñîôðîí Âîëîäèìèðîâè÷, 
52, êîëãîñïí., óêð., 16.04.1933, íå 
âêàç.
Ïàç³é Òèìîô³é Ïàâëîâè÷, 16, 
êîëãîñïí., óêð., 14.01.1932, 
ñòàð³ñòü
Ï³äóáíà ªëèçàâåòà ßê³âíà, 
3 ì., êîëãîñïí., óêð., 10.08.1933, 
íåâ³äîìà
Ï³äóáíèé Ñòåïàí Ãðèãîðîâè÷, 
56, êîëãîñïí., óêð., 04.08.1933, 
íåâ³äîìà
Ïèëèïåíêî Â³ðà ²âàí³âíà, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 01.11.1932, ê³ð

Ïèëèïåíêî Òåòÿíà ²âàí³âíà, 
2 ì., êîëãîñïí., óêð., 15.01.1932, 
íåâ³äîìà
Ïîëü÷èê ²âàí Ñàâêîâè÷, 1 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 21.08.1932, 
íåâ³äîìà
Ðåââà Ãðèöüêî ²âàíîâè÷, 76, 
êîëãîñïí., óêð., 26.08.1933, 
íåâ³äîìà
Ðÿáåöü Òèì³ø Ãðèãîðîâè÷, 
40, êîëãîñïí., óêð., 24.07.1933, 
íåâ³äîìà
Ðÿáèöü ªâäîê³ÿ Àðòàìîí³âíà, 
66, êîëãîñïí., óêð., 16.04.1933, 
íåâ³äîìà
Ñàìîéëåíêî Ìàð³ÿ Ãàâðèë³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 29.10.1932, ê³ð
Ñ³ðåíêî Îëåêñàíäð Ñåìåíîâè÷, 
3 ì., êîëãîñïí., óêð., 25.08.1933, 
õâîðîáà
Ñ³ðåíêî Ïàðàñêà Äàíèë³âíà, 35, 
êîëãîñïí., óêð., 13.05.1933, ïîëîãè
Ñ³ðåíêî Ñåðã³é Ñåìåíîâè÷, 
3 ì., êîëãîñïí., óêð., 24.08.1933, 
õâîðîáà
Ñêëÿðåíêî Ë³íà ²âàí³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 15.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â 
Ñîï³ëüíÿê Ãðèöüêî Ïàâëîâè÷, 
46, êîëãîñïí., óêð., 16.08.1933, 
õâîðîáà
Òàòàðåíêî Ô³ëàò ²âàíîâè÷, 
70, êîëãîñïí., óêð., 29.05.1933, 
÷àõîòêà

Òêà÷åíêî Ë³ä³ÿ ßê³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 03.12.1931, 
íåâ³äîìà
Òî÷èãðå÷êà Ìèòðîôàí 
Ñåìåíîâè÷, 70, êîëãîñïí., óêð., 
06.07.1933, ïðîíîñ
Ôåäîð÷åíêî Ëþáîâ Êîðí³¿âíà, 
10 ì., êîëãîñïí., óêð., 12.06.1933, 
íåâ³äîìà
×åïóðíà Ñåêëåòà Àâðàì³âíà, 
71, îäíîîñ³áí., óêð., 28.05.1933, 
íåâ³äîìà
×åïóðíèé ²ñèä³ð Ëîãâèíîâè÷, 
70, îäíîîñ³áí., óêð., 16.04.1933, 
íå âêàç.
Õàðê³âñüêèé Øóðà Ñòåïàíîâè÷, 
7 ì., êîëãîñïí., óêð., 08.11.1932, 
õâîðîáà
Öåòà (ïà?) Îëåêñàíäð Âè(?), 
4, êîëãîñïí., óêð., 09.08.1932, 
íåâ³äîìà
Øåâ÷åíêî Âàñèëü ²âàíîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 07.07.1933, 
ïðîíîñ
Øóëüãà Íàñòÿ Ôèëè(?), 26, 
êîëãîñïí., óêð., 29.06.1932, 
òóáåðêóëüîç
Þâìåíêî Êèðèëî Òðîõèìîâè÷, 
54, êîëãîñïí., óêð., 08.08.1933, 
íåâ³äîìà

Íàä³º-Ñëàâ’ÿíñüêà ñ³ëüðàäà

Àðòåìåíêî Ìèêîëà 
Ìèêîëàéîâè÷, 4 ì., êîëãîñïí., 
óêð., 29.08.1932, íåâ³äîìà
Áîáðàêîâ Âîëîäèìèð 
Ãðèãîðîâè÷, 12, êîëãîñïí., óêð., 
09.11.1933, íåâ³äîìà
Áîáðàêîâà Ìàð³ÿ Îìåëÿí³âíà, 
80, îäíîîñ³áí., óêð., 26.08.1932, 
ñòàð³ñòü
Áîðîä³í Ïàâëî Ìàòâ³éîâè÷, 
56, êîëãîñïí., óêð., 05.07.1933, 
íåâ³äîìà
Áóêðåºâ Íàóì Îâåð'ÿíîâè÷, 
75, îäíîîñ³áí., óêð., 11.05.1933, 
íåâ³äîìà
Áóðñî Áîðèñ Îëåêñ³éîâè÷, 
4 ì., êîëãîñïí., óêð., 02.12.1933, 
íåâ³äîìà
Âàñåéêî ßê³â Ïàâëîâè÷, 60, 
êîëãîñïí., óêð., 15.07.1933, 
íåâ³äîìà
Âàñåíêî ßê³â Õîìè÷, 82, 
îäíîîñ³áí., óêð., 07.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Âîðîáéîâ Îëåêñ³é Ïåòðîâè÷, 
4, êîëãîñïí., óêð., 01.07.1933, 
íåâ³äîìà

Âîðîáéîâ Ïåòðî Ìàðêîâè÷, 
37, êîëãîñïí., óêð., 05.11.1933, 
íåâ³äîìà
Ãàíæóëà Àíàí³é Ãðèãîðîâè÷, 54, 
êîëãîñïí., óêð., 10.07.1933, íå 
âêàç.
Äóäêà Âàñèëü Âîëîäèìèðîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 26.08.1932, 
íåâ³äîìà
Äóäêà Ç³íà¿äà Âàñèë³âíà, 7 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 09.10.1933, 
ïðîíîñ
Çàëîçíà Âàëåíòèíà Ïàâë³âíà, 
2, îäíîîñ³áí., óêð., 11.04.1933, 
íåâ³äîìà
Çàëîçíà Ìàð³ÿ Ïàâë³âíà, 5, 
êîëãîñïí., óêð., 13.06.1933, 
íåâ³äîìà
Çàëîçíèé Ïàâëî Ïåòðîâè÷, 
39, êîëãîñïí., óêð., 15.08.1932, 
âòîïèâñÿ
Ç³íç³ð Âàëåíòèí Ìàêàðîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 10.12.1933, 
íåâ³äîìà
Ç³í÷åíêî Òèìîô³é Îïàíàñîâè÷, 
65, êîëãîñïí., óêð., 22.03.1933, 
íåâ³äîìà

Êàëàøíèêîâ Îëåêñ³é 
Âîëîäèìèðîâè÷, 4, êîëãîñïí., 
óêð., 27.06.1933, íåâ³äîìà
Êàëàøíèêîâ Îëåêñàíäð 
Ëåâêîâè÷, 1, êîëãîñïí., óêð., 
14.07.1933, íåâ³äîìà
Êàëåíè÷åíêî ªâäîê³ÿ Ìàðê³âíà, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 05.03.1933, íå âêàç.
Êàðëóø Âàñèëü íå âêàç., 
íå âêàç., êîëãîñïí., íå âêàç., 
13.07.1933, íåâ³äîìà
Êëèéìîâè÷ ßâäîê³ÿ Ñåðã³¿âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 20.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êëèéìîâè÷ Àãðèïèíà Ñåðã³¿âíà, 
8 ì., êîëãîñïí., óêð., 30.10.1933, 
íåâ³äîìà
Êëèìåíêî ²âàí Àðòåìîâè÷, 32, 
êîëãîñïí., óêð., 29.07.1933, íåâ³äîìà
Êìèìîâè÷ Ãàííà Ñåðã³¿âíà, 6, 
êîëãîñïí., óêð., 08.11.1932, ê³ð
Êîâàëü÷óê Âàñèëü 
Ìèêîëàéîâè÷, 1, êîëãîñïí., óêð., 
10.05.1933, íåâ³äîìà
Êîâàëü÷óê Ãàííà ²âàí³âíà, 
1 ì., êîëãîñïí., óêð., 07.11.1932, 
äèôòåð³ÿ
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Êîâàëü÷óê ²âàí ²âàíîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 07.11.1932, 
äèôòåð³ÿ
Êîâåðåöü Ëþäìèëà Âàñèë³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 01.09.1932, 
íåâ³äîìà
Êîâåðåöü Ôåä³ð Êèðèëîâè÷, 
15, êîëãîñïí., óêð., 24.06.1933, 
íåâ³äîìà
Êîâåðåöü Ôåäîðà Òèìîô³¿âíà, 
40, êîëãîñïí., óêð., 02.07.1933, 
íåâ³äîìà
Êîëòóíîâà Êëàâä³ÿ Àíòîí³âíà, 
4, êîëãîñïí., óêð., 06.12.1932, 
íåâ³äîìà
Êîðåíãà Îë³ìï³àäà Ôåäîð³âíà, 
46, êîëãîñïí., óêð., 18.03.1932, 
íåâ³äîìà
Êîòåíêî Ôåäîñ³ÿ Ñåìåí³âíà, 
28, êîëãîñïí., óêð., 02.07.1932, 
òóáåðêóëüîç
Êðèâîõâ³ñò ²âàí Ñåìåíîâè÷, 
20, êîëãîñïí., óêð., 14.07.1933, 
íåâ³äîìà
Êðèâîõâ³ñò ²âàí Ñåìåíîâè÷, 
21, êîëãîñïí., óêð., 10.08.1933, 
ìàëîêðîâ'ÿ
Êðèâîõâ³ñò Ñåìåí Àíòîíîâè÷, 
43, êîëãîñïí., óêð., 17.05.1933, 
íåâ³äîìà
Êðèìñüêà Âàëåíòèíà ²âàí³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 03.07.1933, 
íåâ³äîìà
Êðèìñüêà Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 7, 
îäíîîñ³áí., óêð., 01.07.1933, 
íåâ³äîìà
Êóøí³ð Ìàð³àííà Ñàìñîí³âíà, 
35, îäíîîñ³áí., óêð., 25.04.1933, 
ïàðàë³÷ ëåãåí³â
Ëèòàð Ãàííà Ïàâë³âíà, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 13.11.1932, 
íåâ³äîìà
Ëîãâèí Ôåäîò Þõèìîâè÷, 
84, êîëãîñïí., óêð., 08.07.1933, 
íåâ³äîìà
Ëÿøåíêî Îëåíà Ïåòð³âíà, 72, 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.04.1933, 
íåâ³äîìà
Ì³ðîøíè÷åíêî Ãíàò 
Ìèõàéëîâè÷, 22, êîëãîñïí., óêð., 
20.02.1932, òóáåðêóëüîç
Íàëèâàéêî ²âàí Ôåäîðîâè÷, 
7 ì., êîëãîñïí., óêð., 17.08.1932, 
íåâ³äîìà

Íàëèâàéêî Òèõîí Ê³íäðàòîâè÷, 
38, êîëãîñïí., óêð., 05.07.1933, 
íåâ³äîìà
Íàñ³âåöü Éîñèï Óñòèìîâè÷, 
56, êîëãîñïí., óêð., 13.08.1933, 
ñòàð³ñòü
Íàñ³âåöü Ë³ä³ÿ Ñòåïàí³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 15.09.1933, 
íåâ³äîìà
Íåòðåáà Ìèêîëà íå âêàç., 
14, êîëãîñïí., óêð., 11.10.1933, 
íåâ³äîìà
Íå÷èïîðåíêî Ïðîõîð 
Ñåìåíîâè÷, 60, êîëãîñïí., óêð., 
21.11.1932, íåâ³äîìà
Íèñìàøîâèé Äìèòðî 
Ê³íäðàòîâè÷, 47, êîëãîñïí., óêð., 
09.06.1933, íåâ³äîìà
Íîñ³âåöü Éîñèï íå âêàç., 67, 
êîëãîñïí., óêð., 14.07.1933, 
íåâ³äîìà
Ïàâëîâñüêèé Âàñèëü 
Ëàâðåíò³éîâè÷, 57, êîëãîñïí., 
ðîñ., 02.06.1933, íåâ³äîìà
Ïàâëîâñüêèé Ìèõàéëî 
Âàñèëüîâè÷, 7, êîëãîñïí., óêð., 
01.06.1933, íåâ³äîìà
Ïèñàíêà ²âàí Òèìîô³éîâè÷, 
7, êîëãîñïí., óêð., 20.06.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ï³äð³ç ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 26.11.1932, 
íåâ³äîìà
Ïëåöüêà Ìîòðÿ Êîðí³¿âíà, 
82, êîëãîñïí., óêð., 13.07.1933, 
ñòàð³ñòü
Ïë³ùåíêî Ãðèãîð³é ªðîô³éîâè÷, 
16, êîëãîñïí., óêð., 11.07.1933, 
íåâ³äîìà
Ïë³ùåíêî Âîëîäèìèð 
ªðîô³éîâè÷, 4, êîëãîñïí., óêð., 
02.07.1933, íåâ³äîìà
Ïë³ùåíêî Íàòàëêà ªðîô³¿âíà, 
6, êîëãîñïí., óêð., 06.07.1933, 
íåâ³äîìà
Ïðèáîð Ïàíüêî ªâäîêèìîâè÷, 
62, êîëãîñïí., óêð., 28.05.1933, 
íåâ³äîìà
Ïóãà÷îâ Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷, 
7 ì., êîëãîñïí., ðîñ., 11.07.1932, 
íåâ³äîìà
Ñàºíêî Êàòåðèíà Îïàíàñ³âíà, 
9 ì., êîëãîñïí., óêð., 11.12.1932, 
íåâ³äîìà

Ñàðàí÷à Ïåòðî Ñåìåíîâè÷, 
31, êîëãîñïí., óêð., 11.03.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ñèäîðóê Âàðêà Ôåäîð³âíà, 
29, êîëãîñïí., óêð., 15.12.1933, 
íåâ³äîìà
Ñèäîðóê ²âàí Ïåòðîâè÷, 6 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 19.12.1933, 
íåâ³äîìà
Ñèäîðèí Ïåòðî Ïåòðîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 14.08.1933, 
çàñòóäà
Ñîøèí Ôåä³ð ²âàíîâè÷, 68, 
êîëãîñïí., óêð., 28.05.1933, 
íåâ³äîìà
Ñòàâèöüêèé Ìèêîëà Þõèìîâè÷, 
18, êîëãîñïí., óêð., 26.03.1932, 
çàïàëåííÿ êðîâ³
Ñóõèíà Âàñèëèíà Îëåêñ³¿âíà, 
66, îäíîîñ³áí., óêð., 27.06.1933, 
íåâ³äîìà
Ñóõèíà Ãàííà Ñåðã³¿âíà, 1, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 13.06.1933, 
íåâ³äîìà
Ñóõèíà ßâäîêèì Òðîõèìîâè÷, 
46, êîëãîñïí., óêð., 15.07.1933, 
íåâ³äîìà
Òèìîøåíêî Íàä³ÿ ²âàí³âíà, 
6 ì., êîëãîñïí., óêð., 17.07.1932, 
íåâ³äîìà
Òêà÷åíêî Ìàòâ³é Ëàð³îíîâè÷, 
70, ä³ÿêîí óêð., 27.06.1933, 
íåâ³äîìà
Öåãåëüíèê Âàñèëü Ïåòðîâè÷, 
75, êîëãîñïí., óêð., 27.06.1933, 
íåâ³äîìà
Öåãåëüíèê Ìîòðÿ íå âêàç., 
70, êîëãîñïí., óêð., 26.06.1933, 
íåâ³äîìà
×åðíåíêî Âàñèëü Âàñèëüîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 15.04.1932, 
íåâ³äîìà
×îðíåíêî Îëåêñ³é ²ëüêîâè÷, 
24, îäíîîñ³áí., óêð., 10.05.1933, 
íåâ³äîìà
ßêèìåíêî Ëåîíàðä Éîñèïîâè÷, 
íå âêàç., êîëãîñïí., óêð., 
05.11.1933, íå âêàç.
ßêèìåíêî Ìèêîëà Éîñèïîâè÷, 
1 ì., êîëãîñïí., óêð., 10.02.1932, 
íåâ³äîìà

ì³ñòî Îð³õ³â

Àâäººâ Âàñèëü Ñåðã³éîâè÷, 58, 
íå âêàç., óêð., 16.09.1933, ðàê 
øëóíêà
Àëåêñººíêî Ìèêîëà Êèðèëîâè÷, 
18, ðîá³òí., óêð., 03.08.1933, 
çàðàæåííÿ (ñåïñèñ)

Àðøèíîâà Ãà¿äà ßê³âíà, 73, 
ñåëÿíêà óêð., 19.02.1933, ñòàð³ñòü
Àöóòà Ãàëèíà íå âêàç., 3, íå 
âêàç., óêð., 10.08.1933, ñêàðëàòèíà
Àöóòà ßê³â Âåíåäèêòîâè÷, 65, ðîá³òí., 
á³ëîð., 10.12.1933, ïàðàë³÷ ñåðöÿ

Áàáàøîâ Ñòåïàí Ìèõàéëîâè÷, 
55, íà óòðèì., óêð., 17.09.1932, 
ñåïñ.
Áàáêîâà ßêèëèíà Éîñèï³âíà, 
40, íà óòðèì., óêð., 08.02.1932, â³ä 
ïîëîã³â
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Áàëàáàíåíêî Íàòàëÿ ²ãíàò³âíà, 
80, äîìîãîñï., óêð., 19.12.1932, 
ñòàð³ñòü
Áàëàáàíîâà Ñîô³ÿ Óñòèì³âíà, 
íå âêàç., íå âêàç., óêð., 29.10.1933, 
íå âêàç.
Áàðäà÷åíêî ªâäîê³ÿ Ãðèãîð³âíà, 
70, íà óòðèì., íå âêàç., 15.05.1933, 
ñòàð³ñòü, çíåñèëåííÿ
Áàðåíáàóì Ôðî¿ì Àâðàìîâè÷, 
55, ñëóæá., ºâð., 22.08.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Áåçîòîñíà Ïàðàñêà Ñòåïàí³âíà, 
77, íà óòðèì., óêð., 06.09.1933, 
ñòàð³ñòü
Áåçïàëüêî Éîñèï Âàñèëüîâè÷, 78, 
íå âêàç., óêð., 11.06.1933, ñòàð³ñòü
Áåðåæêî Ñåðã³é Àêèìîâè÷, 74, 
õë³áîðîá, óêð., 17.08.1932, àðòðîç
Áåðåçîâñüêà Õðèñòèíà 
Ñòåïàí³âíà, 65, íà óòðèì., óêð., 
17.12.1933, ðàê ñå÷îâîãî ì³õóðà
Áåðíàò Âåí³ãîëüä Àäàìîâè÷, íå 
âêàç., íà óòðèì., í³ì., 27.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Áåðíàò Ãåðîí³é Àäàìîâè÷, 
8, íà óòðèì., í³ì., 13.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Á³ëàí ²âàí Òðîõèìîâè÷, 38, 
ðîá³òí., óêð., 11.10.1932, âèðàçêà 
øëóíêà (îïåðàö³ÿ)
Á³ëàí Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 1, 
íà óòðèì., óêð., 20.11.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Á³ëüìàí ªëèçàâåòà Ôðàíö³âíà, 
65, íå âêàç., í³ì., 26.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Á³ëüìàí Ôðàíö Õðèñ., 33, 
ðîá³òí., í³ì., 13.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Áëóäîâ Ïèëèï Ïàâëîâè÷, 96, 
æåáðàê, óêð., 13.11.1932, ñòàð³ñòü
Áîãäàíîâ Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷, 
58, ñëóæá., óêð., 27.07.1932, 
ðîæèñòå çàïàëåííÿ
Áîãäàíîâà Ëóê³ÿ Êóçüì³âíà, 
60, íå âêàç., óêð., 30.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Áîéêî Ê³íäðàò Îëåêñ³éîâè÷, 
56, ðîá³òí., óêð., 04.07.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Áîñåíêî Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷, 2, 
ñåëÿíèí, óêð., 03.04.1933, äèòÿ÷èé 
ïðîíîñ
Áóò Òèìîô³é ßêîâè÷, 65, íà 
óòðèì., óêð., 25.05.1933, êðîâ.
ïðîíîñ îï³ê ïðàâî¿ íîãè
Âàêóëåíêî ªôðîñèí³ÿ 
Äìèòð³âíà, 64, ðîá³òí., óêð., 
14.08.1933, åíòåðèò
Âàêóëåíêî Îëåíà 
Âîëîäèìèð³âíà, 20, íå âêàç., 
óêð., 10.05.1933, íå âêàç.

Âàêóëåíêî Òðîõèì Êèðèëîâè÷, 
85, íå âêàç., óêð., 19.05.1933, íå 
âêàç.
Âàñèëèíà ²âàí Ñåðã³éîâè÷, 
50, ðîá³òí., óêð., 11.03.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Âåíåäåíñüêà Àíàñòàñ³ÿ 
Ïåòð³âíà, 72, êîëãîñï., óêð., 
15.10.1933, ñòàð³ñòü
Âåíåðåíñüêà Àííà Ïåòð³âíà, 72, 
ãîëîâà ðîäèíè, óêð., 15.10.1933, 
ñòàð³ñòü
Âå÷åðÿ ²âàí Ñòåïàíîâè÷, 33, 
ðîá³òí., óêð., 05.08.1933, ñåïñèñ
Âå÷åðÿ Ïðîêîï³é Ëåîíò³éîâè÷, 
58, ðîá³òí., óêð., 26.06.1933, 
çàâîðîò êèøîê
Âèøàð Êàòåðèíà Äìèòð³âíà, 78, 
ñåëÿíêà, óêð., 12.03.1933, ñòàð³ñòü
Â³òåð Òåðåíò³é Âëàñîâè÷, 36, 
ðîá³òí., óêð., 29.01.1933, çàâîðîò 
êèøîê
Âîë÷àíåíêî Àííà ²âàí³âíà, 
76, â÷èòåëü, óêð., 17.08.1933, 
âîäÿíêà
Âîðîáéîâà Êñåí³ÿ ßê³âíà, 59, 
ñåëÿíêà óêð., 12.02.1933, ñòàðå÷å 
âèñíàæåííÿ 
Â'ÿçîâñüêà Ãàëèíà ²âàí³âíà, 
10 ì., íà óòðèì., óêð., 23.06.1932, 
ìåí³íã³ò
Ãàéäàé ²ãíàò ²âàíîâè÷, 50, 
ñëóæá., óêð., 24.04.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ãàéäàé Ñòåïàí ²âàíîâè÷, 75, 
ðîá³òí., óêð., 05.05.1933, ñòàð³ñòü
Ãàëü÷àíñüêà Êñåí³ÿ 
Àôàíàñ³¿âíà, 50, íà óòðèì., óêð., 
18.07.1933, âèñíàæåííÿ
Ãàëü÷åíñüêèé Ìèêîëà ßêîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 18.08.1933, 
ïðîíîñ
Ãåðàñèìåíêî Ñòåïàíèäà 
íå âêàç., 80, íå âêàç., óêð., 
08.06.1933, ñòàð³ñòü
Ãëóõîâñüêîé Îëåêñàíäð 
Ãðèãîðîâè÷, 106, íà óòðèì., óêð., 
02.03.1933, ñòàð³ñòü
Ãëóùåíêî Àíàñòàñ³ÿ 
Êàëåíèê³âíà, 60, íà óòðèì., óêð., 
28.09.1933, ñòàð³ñòü
Ãëóùåíêî Ïàðàñêà Àíäð³¿âíà, 
70, äîìîãîñï., óêð., 14.08.1933, 
ñòàð³ñòü
Ãîëåë³êîâà Âàññà Âàñèë³âíà, 
76, äîìîãîñï., óêð., 14.06.1933, 
çíåñèëåííÿ, ñòàð³ñòü
Ãîëóáêîâà Ïåëàãåÿ Àâðàì³âíà, 
82, ðîá³òí., óêð., 07.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Ãîëóáíèé Âàñèëü Ïåòðîâè÷, 
27, ñëóæá., óêð., 22.04.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â ³ ãîðëà

Ãîí÷àð Ìèòðîôàí ²âàíîâè÷, 77, 
ãîëîâà ðîäèíè, óêð., 08.10.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Ãîðáàíü Ìèêîëà Àíäð³éîâè÷, 
8 ì., íà óòðèì., óêð., 05.09.1932, 
äèòÿ÷èé ë³òí³é ïðîíîñ
Ãîðä³ºâñüêèé ²âàí 
ªâäîêèìîâè÷, 81, ÷îðíîðîáî÷., 
óêð., 21.01.1933, ñòàð³ñòü
Ãîðäèíñüêà Ôåêëà Ñòåïàí³âíà, 
85, ñåëÿíêà óêð., 04.04.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ãîðäèíñüêèé Ìèðîí Êóçüìè÷,  
85, íå âêàç., óêð., 10.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Ãîðä³ºâñüêà Ïàðàñêà ª., 80, 
äîìîãîñï., óêð., 19.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Ãîðä³ºíêî Àíäð³é Êóçüìè÷, 
38, ðîá³òí., óêð., 06.05.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ãîðåë³ê Âàññà Äåìèä³âíà, 
36, íå âêàç., óêð., 25.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ãðèç³é Òàìàðà Ãðèãîð³âíà, 8 ì., 
ðîá³òí., óêð., 25.06.1932, ë³òí³é 
ïðîíîñ
Ãðèí³âåöüêèé Ñåìåí 
Ñåìåíîâè÷, 68, íà óòðèì., óêð., 
14.07.1933, ñòàð³ñòü
Ãðîíøòåéí Íàñòÿ Äàíèë³âíà, 
82, íà óòðèì., ºâð., 09.12.1933, 
ñòàð³ñòü
Äàâ³äåíêî ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 52, 
ñëóæá., óêð., 26.03.1933, íå âêàç.
Äåéíåãà Ãàííà Ìèêîëà¿âíà, 60, 
íà óòðèì., óêð., 18.06.1933, íå 
âêàç.
Äåéíåãà ²âàí Òèìîô³éîâè÷, 
4, õë³áîðîá, óêð., 07.08.1932, 
ëèõîðàäêà
Äåéíåãà Êóçüìà ²âàíîâè÷, 70, 
ñåëÿíèí, óêð., 29.01.1933, ñòàð³ñòü
Äåéíåãà Ìàðèíà Ëóê'ÿí³âíà, 
75, äîìîãîñï., óêð., 02.09.1933, 
ñòàð³ñòü
Äåéíåãà Ìèêîëà Àíäð³éîâè÷, 
7 òèæ., íå âêàç., óêð., 10.04.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Äåéíåãà Ìèêîëà Òèìîô³éîâè÷, 
2, õë³áîðîá, óêð., 03.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Äåéíåãà ßðèíà Àðõèï³âíà, íå 
âêàç., ñåëÿíêà óêð., 12.03.1933, 
çàâîðîò êèøîê
Äåð³é Îêñàíà Àíäð³¿âíà, 42, íà 
óòðèì., óêð., 01.08.1933, íåâ³äîìà
Äåðíîâèé Â³êòîð Ãðèãîðîâè÷, 
3 ì., íà óòðèì., óêð., 02.12.1933, 
íå âêàç.
Äåðíîâîé ²âàí ßêèìîâè÷, 
58, ñåëÿíèí, óêð., 15.03.1933, 
ñòàð³ñòü
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Äèêóí Ðà¿ñà Äìèòð³âíà, 7 ì., 
ðîá³òí., óêð., 06.04.1932, íå âêàç.
Äîâãàëþê Ãàííà Ñåìåí³âíà, 75, 
ñåëÿíêà óêð., 17.03.1933, ñòàð³ñòü
Äîëèííèé Àíäð³é Ñåìåíîâè÷, 
42, ñåëÿíèí, óêð., 07.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Äîíäèê Ïåòðî Ìèêîëàéîâè÷, 4, 
ñåëÿíèí, óêð., 11.03.1933, íå âêàç.
Äîíåöü Ìèòðîôàí 
ßâäîêèìîâè÷, 60, ñåëÿíèí, óêð., 
14.06.1932, íåùàñíèé âèïàäîê 
(çàäàâëåíèé ñò³íîþ)
Äîíåöü Ïàâëî Ñèëîâè÷, 25, 
ðîá³òí., óêð., 16.02.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ, íàáðÿê ëåãåí³â
Äóáÿãà Àãàô³ÿ Îíèñ³¿âíà, 73, 
âòðà÷., âòðà÷., 22.05.1933, çàïèñ 
âòðà÷åíèé
Äóáÿãà ßêèëèíà 
Ïàíòåëåéìîí³âíà, 82, íà óòðèì., 
óêð., 14.11.1932, çíåñèëåííÿ 
ñòàðå÷å, ìàëÿð³ÿ
Äóáÿãà Âàñèëü Ïèëèïîâè÷, 
38, ðîá³òí., óêð., 20.12.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Äóáÿãà Â³ðà Êóçüì³âíà, 
2, ðîá³òí., óêð., 27.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Äóáÿãà Êëàâä³ÿ Êóçüì³âíà, 
ðîá³òí., óêð., 23.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Äóá'ÿãà Ïèëèï Éîñèïîâè÷, 
53, ñåëÿíèí, óêð., 22.08.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äóáÿãà Ñîëîì³ÿ Àíäð³¿âíà, 
38, íà óòðèì., óêð., 29.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Äóäêî Ìèêîëà Ìàòâ³éîâè÷, 
6, ðîá³òí., óêð., 19.07.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â ³ óäàð ãîëîâè
Äóøèëî Ãðèãîð³é Àíäð³éîâè÷, 
68, íà óòðèì., óêð., 17.09.1932, 
ïîðîê ñåðöÿ
Äÿäÿ Åâ. ²ëë³÷, 80, õë³áîðîá, óêð., 
13.04.1933, ñòàð³ñòü
Äÿäÿ Óëÿíà Ãðèãîð³âíà, 75, 
íà óòðèì., óêð., 29.07.1933, 
ñòàð³ñòü
Æåæóðà Êàòåðèíà ²âàí³âíà, 
7, ðîá³òí., óêð., 26.02.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Æèâèëî Íàòàë³ÿ Ãàâðèë³âíà, 77, 
íå âêàç., óêð., 08.03.1933, ñòàð³ñòü
Çàáåëèíà Íàä³ÿ Ìèí³âíà, 
23, ðîá³òí., óêð., 24.03.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Çàãðóäíèé Îìåëÿí ²âàíîâè÷, 
90, íå âêàç., óêð., 14.04.1932, 
ñòàð³ñòü
Çàãðóäíèé ²âàí Äìèòðîâè÷, íå 
âêàç., ðîá³òí., óêð., 21.03.1933, 
îòðóºííÿ ÷àäíèì ãàçîì

Çàãðóäí³é Âàðâàðà Äìèòð³âíà, 
6, íå âêàç., óêð., 15.03.1933, 
çàðàæåííÿ êðîâ³
Çàãðóäí³é Ìèòðî Ïîë³êàðïîâè÷, 
45, õë³áîðîá, óêð., 25.07.1933, 
çàïàëåííÿ øëóíêà
Çàãðóäíèé Ïîë³êàðï 
Àðñåíò³éîâè÷, 70, ñåëÿíèí, óêð., 
01.02.1933, çàïàëåííÿ ì'ÿç³â 
ñåðöÿ
Çàãðóäíÿ Ìàðèíà Ìèõàéë³âíà, 
48, äîìîãîñï., óêð., 21.03.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Çàãðóäíÿ Îëåêñàíäðà 
Ãðèãîð³íà, íå âêàç., äîìîãîñï., 
óêð., 21.03.1933, îòðóºííÿ ãàçîì
Çàäîðîæíÿ Êñåí³ÿ ²âàí³âíà, 
45, äîìîãîñï., óêð., 16.12.1932, 
ñåïñèñ
Çàéöåâ ²ëëÿ Ñåìåíîâè÷, 
51, íå âêàç., óêð., 22.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Çàéöåâ Ñåìåí Îíóôð³éîâè÷, 76, 
íå âêàç., óêð., 14.09.1933,  òðàâìà 
ïðàâî¿ ðóêè
Çàéöåâà Ìàðôà ²âàí³âíà, 67, 
ðîá³òí., óêð., 10.06.1933, ñòàð³ñòü, 
òóáåðêóëüîç 
Çàëîçíà Àíòîí³íà Ñåìåí³âíà, 
20, ñåëÿíêà óêð., 22.08.1933, 
çàðàæåííÿ êðîâ³
Çàëîçíà Êèëèíà ²âàí³âíà, 72, íà 
óòðèì., óêð., 07.07.1933, ñòàð³ñòü
Çàëîçíèé Ãðèãîð³é ²âàíîâè÷, 
38, õë³áîðîá, óêð., 22.08.1933, 
÷åðåâíèé òèô
Çàëóæíèé Ìèõàéëî Äìèòðîâè÷, 
12, íà óòðèì., óêð., 10.11.1932, 
ãîñòðå çàïàëåííÿ íèðîê
Çàðóäíèé Äìèòðî 
Ïîë³êàðïîâè÷, 47, ðîá³òí., óêð., 
10.07.1933, ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Çàðóäíÿ Â.À., 6, íà óòðèì., óêð., 
28.06.1933, íå âêàç.
Çàðóäíÿ Ôåäîñ³ÿ Êàðï³âíà, 
75, íà óòðèì., óêð., 21.12.1932, 
ñòàð³ñòü
Ç³íîâ³ºâ Äìèòðî Òèìîô³éîâè÷, 
48, ðîá³òí., óêð., 29.07.1933, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Ç³í÷åíêî Äàð’ÿ ²âàí³âíà, 87, íà 
óòðèì., óêð., 22.07.1933, ñòàð³ñòü
Ç³í÷åíêî ²âàí ßêîâè÷, 77, 
ñåëÿíèí, óêð., 14.03.1933, 
ñòàð³ñòü
²âàí÷åíêî Ðîìàí Âëàñîâè÷, 
50, ðîá³òí., óêð., 27.05.1933, òèô, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
²âàùåíêî Ïåëàãåÿ Ãðèãîð³âíà, 
78, íà óòðèì., óêð., 15.09.1932, 
ïîðîê ñåðöÿ
²ãíàòåíêî Ãàííà ²âàí³âíà, 76, íà 
óòðèì., óêð., 03.07.1933, ñòàð³ñòü

²ñàê³é ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 40, 
íå âêàç., ðîñ., 26.04.1933, 
âèñíàæåííÿ, ïàðàë³÷
Êàéîëà Ñîô³ÿ ßêèì³âíà, 63, 
íà óòðèì., óêð., 11.12.1932, 
ñòàð³ñòü
Êàëàøíèêîâà Äîìíà Éîñèï³âíà, 
61, äîìîãîñï., ðîñ., 09.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Êàíöóð Âàñèëü Òðîõèìîâè÷, 8, 
êîâàëü, óêð., 22.08.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Êàïàöÿ Ãðèãîð³é Ïàâëîâè÷, 
62, ðîá³òí., óêð., 27.01.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êàðìàç³íà ²ííà Éîñèï³âíà, 1, 
ñëóæá., óêð., 12.10.1933, êèøêîâà 
õâîðîáà
Êàðîííèé Ìèêîëà Ñàâåë³éîâè÷, 
67, ³íâàë³ä, óêð., 29.03.1933, 
ïàðàë³÷
Êà÷àí Ãàííà Ôîò³¿âíà, 60, 
äîìîãîñï., óêð., 16.08.1932, 
êðóïîçíå çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êà÷àí Êñåí³ÿ Ãðèãîð³âíà, 80, 
äîìîãîñï., óêð., 24.10.1932, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Êà÷àí Ìèõàéëî Ìèêîëàéîâè÷, 
58, ðîá³òí., óêð., 16.06.1933, 
ñëàáê³ñòü ñåðöÿ
Êà÷àíîâñüêèé Àäàì Ïèëèïîâè÷, 
52, áåçðîá³òí., óêð., 21.05.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êèñèëüîâà Íîííà ²âàí³âíà, 5, íå 
âêàç., óêð., 18.08.1933, êîë³ò
Êîáà Ïàðàñêà Éîñèï³âíà, 80, 
ñëóæá., óêð., 08.10.1932, ñòàð³ñòü
Êîáà Ôåêëà ²âàí³âíà, 88, ñåëÿíêà 
óêð., 10.02.1933, ñòàð³ñòü
Êîâàëåíêî Îëåêñàíäð 
Òèìîô³éîâè÷, 47, ðîá³òí., óêð., 
04.04.1932, ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Êîâàëåíêî Ãîðïèíà ²âàí³âíà, 
8 ì., ðîá³òí., óêð., 27.04.1932, â³ä 
«ìàðìàíó»
Êîçà÷îê Ãåðàñèì Ïèëèïîâè÷, 
65, ðîá³òí., óêð., 04.06.1933, 
íàáðÿê íèðîê
Êîëîäÿæíà Ëóê³ÿ Âàñèë³âíà, 
73, íà óòðèì., óêð., 02.07.1933, 
òóáåðêóëüîç 
Êîëîñºâ Îëåêñ³é Ìàêñèìîâè÷, 
60, ðîá³òí., óêð., 03.02.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Êîíäðàòåíêî ²âàí Ñåðã³éîâè÷, 
7, íà óòðèì., óêð., 23.09.1933, 
ïîòðàïèâ ï³ä ïî¿çä
Êîíåöü Ãðèöüêî Ê³íäðàòîâè÷, 
57, íå âêàç., óêð., 27.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Êîíåöü Àíäð³é Ôîìè÷, 27, 
ñëóæá., óêð., 06.04.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
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Êîíñòàíòèíîâ Ïîë³êàðï 
²âàíîâè÷, 62, íà óòðèì., óêð., 
10.06.1933, êðèâàâèé ïðîíîñ
Êîíñòàíòèíîâ Ñåðã³é ²âàíîâè÷, 68, 
íà óòðèì., óêð., 20.12.1932, ñòàð³ñòü
Êîñòåíêî Ãðèãîð³é Âàñèëüîâè÷, 
4 ì., ñåëÿíèí, óêð., 24.02.1933, 
çàíåïàä õàð÷óâàííÿ
Êîñòåíêî Ãðèöüêî Êèðèëîâè÷, 
60, ñåëÿíèí, óêð., 21.07.1932, 
ï³ñëÿ äðàêè
Êîñòåíêî Êàòåðèíà Ñåìåí³âíà, 
55, äîìîãîñï., óêð., 12.07.1932, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Êîñòåíêî Îëÿíà Ôåäîð³âíà, 
48, íà óòðèì., óêð., 12.07.1933, íå 
âêàç.
Êîñòåíêî Ôåä³ð Òåðåíò³éîâè÷, 
64, ñåëÿíèí, óêð., 24.07.1932, 
ïàðàë³÷
Êîñòåíêî Ôåäîñ³é 
Òåðåíò³éîâè÷, 62, íà óòðèì., óêð., 
14.07.1933, íå âêàç.
Êîòâíèê Ôåêëà Ôåäîð³âíà, 
45, äîìîãîñï., óêð., 18.10.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êîøåëåâ ²âàí Îëåêñàíäðîâè÷, 
5, íà óòðèì., óêð., 14.10.1933, 
ìàëÿð³ÿ
Êðàâ÷åíêî ²âàí (?), 18, ðîá³òí., 
óêð., 14.08.1932, êðóïîçíå 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êðàâ÷åíêî Îëüãà Ãàâðèë³âíà, 90, 
ñåëÿíêà óêð., 30.01.1933, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Êðàñíèêîâ ßê³â Âàñèëüîâè÷, 
53, ðîá³òí., óêð., 11.11.1932, 
çíåñèëåííÿ ñåðöÿ
Êóäèíà Àííà ²âàí³âíà, 84, íå 
âêàç., óêð., 27.03.1932, ñòàð³ñòü
Êóçüìåíêî Îìåëÿí Íàçàðîâè÷, 
70, ÷îðíîðîáî÷., óêð., 04.01.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êóçüìåíêî Êèëèíà ²óä³âíà, 
26, ðîá³òí., óêð., 12.06.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êóçüìåíêî Ôåêëà Ôåäîñ³¿âíà, 
25, äîìîãîñï., óêð., 31.03.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Êóðèëåíêî Ãðèãîð³é ²âàíîâè÷, 
48, ðîá³òí., óêð., 04.10.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Êóòèê Àãàô³ÿ Òèìîô³¿âíà, 78, äîìî-
ãîñï., óêð., 16.10.1932, êàòàð êèøîê
Êóòèê Íàñòÿ ²âàí³âíà, 1, 
â³çíèê, óêð., 05.07.1932, ãîñòðà 
³íòîêñèêàö³ÿ 
Êó÷åðåíêî Ãàííà Éîñèï³âíà, 70, 
õë³áîðîá, óêð., 06.02.1932, ñòàðå÷å 
âèñíàæåííÿ
Êó÷êàðåâ Ëåîí³ä ªâñòàôîâè÷, 
17, ó÷åíü, óêð., 22.03.1932, 
øâèäêîïëèííà ÷àõîòêà

Ëàâðåíöîâ Âîëîäèìèð 
Âàñèëüîâè÷, 27, ðîá³òí., óêð., 
03.03.1933, ñèëüíèé òèô
Ëåáåäèíñüêèé Áîðèñ 
Ôåäîñ³éîâè÷, 42, ñëóæá., óêð., 
06.04.1933, ãîñòðèé êîë³ò
Ëèñà÷åíêî Ìàð³ÿ Ëóê’ÿí³âíà, 
60, ðîá³òí., óêð., 06.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëèñå÷êî ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 
55, íà óòðèì., óêð., 31.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ë³ñíÿê Ñåðã³é Ñàâè÷, 5, 
áåçðîá³òí., óêð., 12.06.1933, íå 
âêàç.
Ëèòâèíåíêî Ãàííà Îëåêñ³¿âíà, 
25, äîìîãîñï., óêð., 04.12.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Ëîáà÷ Â³êòîð Ñòåïàíîâè÷, 8 ì., 
áàòðàê, óêð., 11.01.1933, ìåí³íã³ò
Ëîáà÷ Òåòÿíà Ïàâë³âíà, íå 
âêàç., íà óòðèì., óêð., 24.10.1932, 
ïóçåð÷àòêà
Ëîêòåíêî Ìèêèòà Ôåäîðîâè÷, 
53, ïåíñ., óêð., 28.02.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ëîìàé Àíàòîë³é Ìàêàðîâè÷, 
8 ì., ðîá³òí., óêð., 13.04.1932, 
ïàðàë³÷
Ëîñü Òðîõèì Ìîéñåéîâè÷, 39, 
ðîá³òí., óêð., 23.07.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ëîòâèí Êñåí³ÿ Ãðèãîð³âíà, 65, 
äîìîãîñï., óêð., 25.08.1933, ñòàð³ñòü
Ëîòâèí Îêñàíà Ãðèãîð³âíà, 60, 
äîìîãîñï., óêð., 24.08.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ëîòâèíà Àííà Ôåäîò³âíà, 5, ðîá³òí., 
óêð., 06.08.1933, ïðîíîñ («ìëàäåí.»)
Ëîòâ³í Îëåíà Ìèêîëà¿âíà, 1, íà 
óòðèì., óêð., 03.09.1933, ðîçëàä 
õàð÷óâàííÿ
Ëîòåíêî ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 
íå âêàç., íå âêàç., íå âêàç., 
05.11.1933, íå âêàç.
Ëîùåíêî ªâäîê³ÿ íå âêàç., 
80, íà óòðèì., óêð., 11.09.1933, 
ñòàð³ñòü
Ëîùåíêî Êëàâä³ÿ Êàðï³âíà, 
10, íà óòðèì., óêð., 21.03.1933, 
îòðóºííÿ àáðèêîñàìè
Ëîùåíêî Ëþáîâ Òèõîí³âíà, 3 ì., 
ðîá³òí., óêð., 14.05.1932, äèòÿ÷à 
ñëàáê³ñòü
Ëîùåíêî Ìèõàéëî 
Íèêèôîðîâè÷, 90, ñåëÿíèí, óêð., 
04.04.1933, ñòàð³ñòü
Ëîùåíêî Ïàâëî Ñåðã³éîâè÷, 
55, ÷àáàí, óêð., 05.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ëþñèé ªâäîêèì Àð., 70, 
ðîá³òí., ðîñ., 18.04.1932, ñòàðå÷à 
ñëàáê³ñòü

Ëÿøåíêî Ìîòðÿ Ìèêîëà¿âíà, 78, 
íà óòðèì., óêð., ñòàð³ñòü
Ìàêñèìåíêî Ë³ä³ÿ Òåðåíò³¿âíà, 
8, áåçðîá³òí., óêð., 28.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ìàëàÿ ªâäîê³ÿ ²ëë³âíà, 85, 
ñåëÿíêà, óêð., 15.02.1933, ñòàð³ñòü
Ìàðòàêîâ Ñåðã³é Äìèòðîâè÷, 
66, ðîá³òí., óêð., 13.03.1932, 
õðîí³÷íèé ñåïñèñ
Ìàñüêî Ãàííà ªâñå¿âíà, 38, 
äîìîãîñï., óêð., 20.11.1932, 
íåðîçá.
Ìàñüêî Ñàìñîí ªâñåéîâè÷, 75, 
ñåëÿíèí, óêð., 31.03.1933, ñòàð³ñòü
Ìåäâåäºâà Ñîô³ÿ Îìåëÿí³âíà, 
9, ñëóæá., óêð., 22.08.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Ì³ðîøíè÷åíêî Ôåä³ð 
Ìóñ³éîâè÷, 32, ÷îðíîðîá., óêð., 
09.12.1932, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ì³ðîøíè÷åíêî Ôåä³ð ²âàíîâè÷, 
63, ðîá³òí., óêð., 01.09.1933, 
ñòàð³ñòü
Ì³ðîøíè÷åíêî Ñòåïàí ²âàíîâè÷, 
26, íå âêàç., óêð., 21.04.1933, íå 
âêàç.
Ì³ðîøíèê Ôåäîò Ôåäîòîâè÷, 
25, êîëãîñïí., óêð., 25.07.1933, 
ñëàáê³ñòü ñåðöÿ
Ìèõàéëîâà Ãàííà Ãåðàñèì³âíà, 
33, ñëóæá., óêð., 31.05.1933, îï³ê 
3-ãî ñòóïåíÿ
Ìîãèëüíèé ²âàí Þõèìîâè÷, 82, 
ðîá³òí., óêð., 12.07.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ìîçãîâà Ìàð³ÿ Îëåêñàíäð³âíà, 
38, äîìîãîñï., óêð., 11.12.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Ìî³ñåºíêî Ìèðîí Âàñèëüîâè÷, 
42, â÷èòåëü, óêð., 12.09.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ìîíåöü Êîðí³é Ñåìåíîâè÷, 68, 
ñëóæèâ, óêð., 26.06.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ìîðäèê Âàëåíòèíà 
Îëåêñàíäð³âíà, 7 ì., ðîá³òí., 
óêð., 29.05.1932, çàïàëåííÿ 
ì³çê³â
Íèðêîâà Ðà¿ñà Ìèõàéë³âíà, 
1, ñëóæá., óêð., 09.04.1932, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Îí³ùåíêî Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 83, íà 
óòðèì., óêð., 22.04.1933, ñòàð³ñòü
Ïàâëåíêî Îëåêñ³é Ñåìåíîâè÷, 
íå âêàç., ðîá³òí., óêð., 01.07.1932, 
äèòÿ÷èé ë³òí³é ïðîíîñ
Ïàâëåíêî ªâäîê³ÿ Ìèõàéë³âíà, 
52, íà óòðèì., óêð., 16.09.1933, 
÷åðåâíèé òèô
Ïàâëåíêî ²âàí Ôåäîðîâè÷, 
53, íå âêàç., óêð., 31.05.1933, 
ñëàáê³ñòü ñåðöÿ
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Ïàâëåíêî Íàòàëêà Ñåðã³¿âíà, 
53, íå âêàç., óêð., 24.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ïàâëåíêî ßê³â ßêîâè÷, 12 
äí., ðîá³òí., óêð., 20.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïàâëè÷åíêî Ë³ä³ÿ Âàñèë³âíà, 
7 ì., ñåëÿíèí, óêð., 20.09.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ïàâëÿïèºíêî Ëàð³îí 
Õàðèòîíîâè÷, 74, íà óòðèì., óêð., 
14.06.1933, ñòàð³ñòü
Ïàë³é Ìàð³ÿ Ëóê’ÿí³âíà, 62, 
äîìîãîñï., óêð., 13.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ïàë³é Íàòàë³ÿ Âàñèë³âíà, 70, 
äîìîãîñï., óêð., 27.08.1933, 
ñòàð³ñòü, ìàëÿð³ÿ
Ïàë³é Óëèòà ßêèì³âíà, 63, 
íà óòðèì., óêð., 10.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ïàíàñåíêî ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 75, 
ñåëÿíèí, óêð., 03.04.1933, ñòàð³ñòü
Ïàíàñåíêî Êñåí³ÿ Ãðèãîð³âíà, 
21, ðîá³òí., óêð., 04.05.1932, â³ä 
ñåïñèñó
Ïàíàñåíêî Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 
27, íà óòðèì., óêð., 27.09.1933, 
ãîñòðèé åíòåðèò
Ïàí÷åíêî Àíàñòàñ³ÿ 
Ìèõàéë³âíà, 33, ñëóæá., óêð., 
07.11.1932, ïîðîê ñåðöÿ é 
ìàëÿð³ÿ
Ïàíþøê³í Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷, 
80, ðîá³òíèê, ðîñ., 23.06.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Ïàíþøê³íà Îêñàíà Îëåêñ³¿âíà, 
70, íà óòðèì., óêð., 22.06.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Ïàðåíêî Ìîòðîíà Ïåòð³âíà, 
81, íà óòðèì., óêð., 03.07.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ïåëàøåíêî Ìèêîëà 
Ìèõàéëîâè÷, 9 ì., ðîá³òí., óêð., 
21.06.1933, íåâ³äîìî (êàë³êà)
Ïåðåäåëüñüêèé Ôàäåé 
Ìàêñèìîâè÷, 78, ðîá³òí., ðîñ., 
27.04.1933, ïîðîê ñåðöÿ
Ïåðøèí Âîëîäèìèð 
Àíäð³éîâè÷, 1, áàòüêî 
ìîëîòîáîºöü, óêð., 15.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïåòðåíêî Îêñåíò³é Òðîõèìîâè÷, 
66, ñåëÿíèí, óêð., 15.06.1932, 
ïîâ³øåííÿ
Ïåòðåíêî Ôåä³ð Âàñèëüîâè÷, 
30, õë³áîðîá, óêð., 20.02.1932, 
âèðàçêà øëóíêà
Ïèëåøåíêî Àíäð³é Ìèêèòîâè÷, 
74, íå âêàç., óêð., 31.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Ï³äëåíà Âàñèëü Ìèêèòîâè÷, 65, 
ðîá³òí., óêð., 05.04.1933, íå âêàç.

Ïëåñåíêî Ãàííà Åâò., 44, íå 
âêàç., óêð., 15.03.1933, íå âêàç.
Ïëåò³íü Âàëåíòèíà Ïàâë³âíà, 
3 ì., ðîá³òí., óêð., 21.06.1933, íå 
âêàç.
Ïëå÷åùèé Îëåêñàíäð 
Ïàíêðàòîâè÷, 48, õë³áîðîá, óêð., 
10.07.1933, ñëàáê³ñòü ñåðöÿ
Ïîëåæàåâà-Äåðÿáèíà Â³ðà 
²âàí³âíà, 31, â÷èòåëü, óêð., 
18.02.1932, òóáåðêóëüîç
Ïîëåòàºâà Àãàô³ÿ Ìàêñèì³âíà, 
íå âêàç., íå âêàç., íå âêàç., 
23.10.1933, íå âêàç.
Ïîëÿíñüêà Ìàðôà ßê³âíà, 95, íà 
óòðèì., óêð., 06.11.1932, ñòàð³ñòü
Ïîíîìàðåíêî Àíòîí Äìèòðîâè÷, 
52, â³çíèê, óêð., 15.08.1932, 
ïîâ³øåííÿ
Ïîíîìàðåíêî Ë³ä³ÿ Àíòîí³âíà, 
íå âêàç., íà óòðèì., óêð., 
03.12.1933, íå âêàç.
Ïîïîâà Ìàð³ÿ Ìèõàéë³âíà, 
90, íà óòðèì., óêð., 22.12.1932, 
ñòàð³ñòü
Ïîïîâà Àíàñòàñ³ÿ Ðîìàí³âíà, 
32, ð³çíèê, óêð., 04.05.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ïðèõîäüêî Âàñèëü ßêîâè÷, 
27, ñåëÿíèí, óêð., 16.01.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïðóãëî Óëèòà Ìèêèò³âíà, 69, 
ñåëÿíêà, óêð., 24.02.1933, ïîðîê ñåðöÿ
Ïóøêàð Ç³íîâ³é Êèðèëîâè÷, 
47, äîìîãîñï., óêð., 16.05.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ðàþøêà Àíäð³é Îëåêñ³éîâè÷, 
80, ñåëÿíèí, óêð., 15.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Ðåâ³öüêà Ôåäîðà íå âêàç., 46, íà 
óòðèì., óêð., 03.07.1933, âèñíàãà, 
íàáðÿêè
Ðåìèãà Âàñèëü ²âàíîâè÷, 
14, ñëóæá., óêð., 25.07.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ðåøåòíèê Äàíèëî ²âàíîâè÷, 
39, ðîá³òí., óêð., 31.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ð³òòåð Ëîðåíö Ïåòðîâè÷, 63, 
äâ³ðíèê, í³ì., 29.04.1933, íàáðÿê 
ëåãåí³â
Ðóáèí Àðîí Ðàôà¿ëîâè÷, 69, 
ðîá³òí., ºâð., 02.04.1932, ðàê 
øëóíêà
Ñàºíêî Âîëîäèìèð 
Îëåêñàíäðîâè÷, 15 äí., ñëóæá., 
óêð., 20.04.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Ñàºíêî Ëþáîâ Âàñèë³âíà, 24, 
ñåëÿíèí, óêð., 24.08.1932, ïðîíîñ
Ñàºíêî Ïèëèï Ìèõàéëîâè÷, 61, 
ñåëÿíèí, óêð., 19.07.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ

Ñàºíêî Ñåðàôèìà 
Îëåêñàíäð³âíà, 15 äí., ñëóæá., 
óêð., 19.04.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Ñàìîéëèê ²âàí Òèõîíîâè÷, 
10, ñåëÿíèí, óêð., 08.02.1933, 
ñëàáê³ñòü ñåðöÿ
Ñåðåäà Àôàíàñ³é Äìèòðîâè÷, 
45, ñåëÿíèí, óêð., 19.08.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Ñåðåäà Ïàðàñêà Àíòîí³âíà, 40, 
íà óòðèì., óêð., 25.07.1933, íå 
âêàç.
Ñèðîòåíêî Îëåêñàíäðà Ëóê³âíà, 
77, íà óòðèì., óêð., 06.12.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñ³íàãîð Âåí³àì³í Ìîðäîõîâè÷, 
71, ãîëîâà ðîäèíè, óêð., 
19.10.1933, ðàê øëóíêà
Ñêâîðåöü ßâäîõà ²âàí³âíà, íå 
âêàç., äîìîãîñï., óêð., 11.04.1933, 
íå âêàç.
Ñë³ïêî Àíàòîë³é Ãðèãîðîâè÷, 
5 ì., ñëóæá., óêð., 12.08.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ñîëîõà Êîñòÿíòèí Ãðèãîðîâè÷, 
71, æåáðàê, óêð., 21.11.1932, 
çíåñèëåííÿ, ñòàð³ñòü
Ñîëîøåíêî Íàòàëÿ Ìèõàéë³âíà, 
22, ðîá³òí., óêð., 23.11.1932, 
íåðîçá.
Ñîïêà ßêèëèíà ²âàí³âíà, 90, 
ñåëÿíêà, óêð., 13.04.1933, íå âêàç.
Ñòàâèöüêèé Ìèêîëà Þõèìîâè÷, 
17, ñåëÿíèí, óêð., 26.03.1932, 
êàðáóíêóë é çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òàòÿíåíêî Í³íà Ôåäîð³âíà, 
4 ì., íà óòðèì., óêð., 06.10.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òèìîøåíêî Ãðèãîð³é 
Ñàì³éëîâè÷, íå âêàç., íå âêàç., íå 
âêàç., 18.05.1933, íå âêàç.
Òèõîíîâà Â³ðà ²âàí³âíà, 78, 
íà óòðèì., óêð., 01.07.1933, 
ñòàð³ñòü
Òîêàðºâà Ëþäìèëà Ãðèãîð³âíà, 
8 ì., ðîá³òí., óêð., 26.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òðåãóá Íàòàë³ÿ Ìèõàéë³âíà, 33, 
äîìîãîñï., óêð., 30.08.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Òðåòüÿê Éîñèï Ãàâðèëîâè÷, 53, 
ðîá³òí., óêð., 20.12.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Òðåòÿê Éîñèï Ãàâðèëîâè÷, 50, 
õë³áîðîá, óêð., 30.07.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Òðèïîëêà Îëåêñàíäðà 
Êèðèë³âíà, 72, íà óòðèì., óêð., 
05.12.1932, ñòàð³ñòü
Òðîéêà Îêñàíà íå âêàç., 65, 
äîìîãîñï., óêð., 14.04.1933, 
ñòàð³ñòü
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Òþòþíèê Àíàòîë³é íå âêàç., 6 
òèæ., ðîá³òí., óêð., 19.04.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Òþòþíèê Àííà çàïèñ âòðà÷åíî, 
âòðà÷., âòðà÷., âòðà÷., 02.06.1933, 
çàïèñ âòðà÷åíî
Òþòþíèê Àíòîí íå âêàç., 6 
òèæ., ðîá³òí., óêð., 19.04.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Óëüê³íà ªëèçàâåòà Àãàôîí³âíà, 
70, íå âêàç., ðîñ., 23.06.1932, 
êðóïîçíå çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ôàíøòå¿í Ìàð³ÿ Àáðàì³âíà, 75, 
ñëóæá., ºâð., 01.09.1932, ñòàðå÷à 
ñëàáê³ñòü
Ôåäîðîâ ²âàí Àô³íîãåíîâè÷, 
74, ñâÿùåíèê, ðîñ., 04.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ôåñåíêî Âàñèëü ßêîâè÷, 
23, ðîá³òí., óêð., 05.05.1933, 
òóáåðêóëüîç ãîðëà
Ô³ë³íåöüêèé Îëåêñàíäð 
Ñåðã³éîâè÷, 1 ì., íà óòðèì., óêð., 
11.12.1932, âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Õåëåìåíäèê Ãàííà Àðõèï³âíà, 
80, íå âêàç., óêð., 23.05.1932, â³ä 
îïåðàö³¿
Õåëåìåíäèê Ãðèãîð³é 
Ìèêîëàéîâè÷, 90, íå âêàç., óêð., 
01.04.1932, ñòàð³ñòü
Õåëåìåíäèê ªâãåí³ÿ íå âêàç., 
74, íà óòðèì., óêð., 17.06.1933, 
âèñíàæåííÿ, ñòàð³ñòü
Õåëåìåíäèê Êèëèíà 
Ñòåïàí³âíà, 30, ñëóæá., óêð., 
19.08.1932, ïîâ³øåííÿ
Õåëåìåíäèê Ìàð³ÿ Ñòåïàí³âíà, 
âòðà÷., âòðà÷., âòðà÷., 01.06.1933, 
çàïèñ âòðà÷åíî
Õåëåìåíäèê Ôåäîñ³é 
Àôàíàñ³éîâè÷, 68, íå âêàç., óêð., 
13.07.1933, ñòàð³ñòü

Õåëåìåíäèê Ôåäîò 
Ìàêñèìîâè÷, 78, íà óòðèì., óêð., 
22.05.1933, ñòàðå÷å çíåñèëåííÿ
Õåëåìåíäèê Ëþáîâ Ñòåïàí³âíà, 
38, ñåëÿíèí, óêð., 21.04.1932, 
òóáåðêóëüîç ãîðëà
Õîòåâ Ãðèãîð³é Ïåòðîâè÷, íå 
âêàç., ðîá³òí., óêð., 31.05.1932, 
áðîíõ³ò
Öåð Ìàð'ÿíà Ïåòð³âíà, 65, íà 
óòðèì., óêð., 22.04.1933, ñòàð³ñòü
×åïóðêî Âàëåíòèíà 
Ìèêîëà¿âíà, 4 ì., áàòüêî ³íâàë³ä, 
óêð., 20.06.1932, «ìëàäåí÷åñêîå»
×åðíèø Àíòîí Ìèêîëàéîâè÷, 70, 
ãîëîâà ðîäèíè, óêð., 09.10.1933, 
ñòàð³ñòü
×åðíèø Íàçàð Ìèêîëàéîâè÷, 
76, ðîá³òí., óêð., 05.06.1933, 
ñòàð³ñòü
×åðíÿâñüêèé ²âàí Îìåëÿíîâè÷, 
6, âòðà÷., âòðà÷., 05.06.1933, çàïèñ 
âòðà÷åíî
×åðòêîâà Õàéñîëà Äàâèä³âíà, 
79, ñëóæá., ºâð., 21.09.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
×óâàðèí Îëåêñàíäð 
Àí³ôàòîâîâè÷, 70, ðîá³òí., óêð., 
04.03.1933, ñòàð³ñòü
×óëêîâà Ìàð³ÿ Ñåðàôèì³âíà, 
80, äîìîãîñï., óêð., 22.03.1932, 
ñòàð³ñòü
×óïðèíà Âàðâàðà ²âàí³âíà, 27, 
ñåëÿíêà, óêð., 18.06.1932, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Øàïîâàë Ìàð³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 26.03.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Øàïðàí Ñòåïàíèäà íå âêàç., 
56, íå âêàç., íå âêàç., 18.06.1933, 
âèñíàæåííÿ

Øàðàé Íàñòÿ íå âêàç., 80, 
³íâàë³ä, óêð., 02.07.1933, âèñíàãà, 
ñòàð³ñòü
Øàôíåð ²âàí Ôåäîðîâè÷, íå 
âêàç., íà óòðèì., óêð., 06.11.1932, 
ñìåðòåëüíå ïîøêîäæåííÿ  
âíóòð³øí³õ îðãàí³â 
Øàôíåð ßê³â Ãðèãîðîâè÷, 36, 
ðîá³òíèê, óêð., 23.12.1932, íàáðÿê 
ëåãåí³â
Øåëëåð Àïïîëîí Ïàâëîâè÷, 
60, ñëóæá., óêð., 02.03.1933, ðàê 
ñòðàâîõîäó
Øåëóäüêî Ãàííà ²âàí³âíà, 75, 
ñëóæá., óêð., 01.01.1932, ñòàðå÷å 
âèñíàæåííÿ
Øèäîðîâà Îëåêñàíäðà 
Ïëàòîí³âíà, 67, íà óòðèì., óêð., 
12.07.1933, ñòàð³ñòü
Øèëèíà Ä³íà ²âàí³âíà, íå 
âêàç., ðîá³òí., óêð., 19.02.1932, 
ñëàáêîíàðîäæåíà
Øèðîêîíîñ Àôàíàñ³é 
Ãðèãîðîâè÷, 33, ðîá³òí., óêð., 
16.07.1933, íå âêàç.
Øêàïà Îëåêñàíäðà ²âàí³âíà, 20, 
íà óòðèì., óêð., 13.10.1933, êîë³ò
Øêâàðåöü ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 26.07.1932, 
äèòÿ÷èé ë³òí³é ïðîíîñ
Øêðüîáà Ïåòðî Ãðèãîðîâè÷, 
9 ì., íà óòðèì., óêð., 01.12.1932, 
ãîðëÿíêîâèöÿ òèâ÷àñòà
Øìàðü ªâãåí³é Ïàâëîâè÷, 6 ì., 
ñëóæá., óêð., 06.10.1932, äèòÿ÷èé 
ë³òí³é ïðîíîñ
Øòåëüö Ìèêîëà Àäàìîâè÷, 1, íà 
óòðèì., í³ì., 30.07.1933, íåâ³äîìà

ÎÐ²Õ²ÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 

Äóäíèê³âñüêà ñ³ëüðàäà

Áàáåëü Òåîäîë³íäà Ìàòâ³¿âíà, 
17, íà óòðèì., óêð., 11.12.1932, 
òóáåðêóëüîç
Âàéí³íãåð Êàòåðèíà ²âàí³âíà, 
70, êîëãîñïí., í³ì., 28.10.1932, 
íåâ³äîìà
Âîëüô Ëåâ Ïåòðîâè÷, 7 ì., 
ðîá³òí., í³ì., 02.12.1932, íåâ³äîìà
Ãàáåðë³íã Äîíàòóñ Ïåòðîâè÷, 
19, êîëãîñïí., í³ì., 23.12.1932, 
íåâ³äîìà

Ãàáåðë³íã Ï³à Åììàíó¿ëîâè÷, 1, 
áàòüêî ñåêð.ñ/ð, í³ì., 22.09.1932, 
íåâ³äîìà
Ãàëüáôèíãåð ªâãåí³ÿ íå âêàç., 
18, íà óòðèì., í³ì., 15.11.1932, 
íàñë³äêè êàë³öòâà
Ãåëüìåëü Àííà íå âêàç., 90, 
êîëãîñïí., í³ì., 20.08.1932, íåâ³äîìà
Êàììåðëàõåð Êàðë ²âàíîâè÷, 
51, êîëãîñïí., í³ì., 19.10.1932, 
íåâ³äîìà

Êðàâåöü Îêñåí³ÿ Áîðèñ³âíà, 
64, äîìîãîñï., óêð., 12.10.1932, 
íåâ³äîìà
Ëåéºð Àëüìà ªâãåí³âíà, 5, 
êîëãîñïí., í³ì., 26.02.1932, 
íåâ³äîìî
Ëåéºð Ëîðåíö Òîìàñîâè÷, 
42, êîëãîñïí., í³ì., 03.03.1932, 
íåâ³äîìà

Êîìèøóâàñüêà ñ³ëüðàäà

Àêèìîâà Âàðâàðà Ïðîêîï³âíà, 
14, êîëãîñïí., óêð., 08.09.1932, 
ñêàðëàòèíà

Àíòèïîâ Àíàòîë³é Ëèïîâè÷, 32, 
íà óòðèì., óêð., 16.07.1932, íå 
âêàç.

Áàðàíîâ Ìèêèòà Ïåòðîâè÷, 75, 
êîëãîñïí., óêð., 15.12.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
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Áåëèìåíêî Ãàëà Ìàðåí³âíà, 
9, êîëãîñïí., óêð., 25.03.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Áèëèìåíêî ßêèëèíà 
Ñòåïàí³âíà, 75, êîëãîñïí., óêð., 
09.07.1932, ñòàð³ñòü
Á³ëîáëîöüêèé Ëåîí³ä 
Ñàì³éëîâè÷, 2, êîëãîñïí., óêð., 
20.04.1932, çîëîòóõà
Á³ëîáëîöüêèé Ôåä³ð 
Ìèêèòîâè÷, 4 ì., êîëãîñïí., óêð., 
07.04.1932, çàïàëåííÿ ÷åðåâíèõ 
îðãàí³â
Áîæêî Íèêàíîð Îâåð’ÿíîâè÷, 
37, ñëóæá., óêð., 26.06.1933, òèô
Áðàã³íà Ìàð’ÿíà Îâä³¿âíà, 92, 
îäíîîñ³áí., óêð., 18.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Âàñèëüºâà Êàòåðèíà Éîñèï³âíà, 
18, êîëãîñïí., óêð., 21.08.1932, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Âàñèëüºâà Ë³ä³ÿ Ôåäîð³âíà, 
2, îäíîîñ³áí., óêð., 05.02.1933, 
ïðîíîñ
Âåäåíººâ Ôàäåé Äàí., 62, 
êîëãîñïí., óêð., 02.08.1933, 
ïàðàë³÷
Âåäìåä Íàòàøà Ìàêàð³âíà, 63, 
íà óòðèì., óêð., 16.08.1933, ðàê
Âîíà(?) Ìàð³ÿ Ôîê³âíà, 40, 
îäíîîñ³áí., óêð., 07.07.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âîðàâêà Ôåäîðà ²âàí³âíà, 60, 
îäíîîñ³áí., óêð., 14.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âîðîâêà Ïèëèï Ãðèãîðîâè÷, 
56, êîëãîñïí., óêð., 02.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãëàäóí Ìàð’ÿ Ìèêèò³âíà, 90, 
îäíîîñ³áí., óêð., 12.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Ãîí÷àðåíêî Àêò. Òðîõèìîâè÷, 
55, êîëãîñïí., óêð., 10.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãîïàíîê Ç³íà¿äà Ìèõàéë³âíà, 
90, êîëãîñïí., óêð., 20.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Ãîðäèê Ãàííà Ìèõàéë³âíà, 21, íà 
óòðèì., óêð., 30.09.1932, ïîëîãè
Ãîðäèê Ìèêîëà Àôàíàñ³éîâè÷, 
4 ì., êîëãîñïí., óêð., 18.09.1932, 
êèøå÷íå çàõâîðþâàííÿ
Ãðóøåöüêèé ²âàí Ôåäîðîâè÷, 
62, êîëãîñïí., óêð., 08.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãóëÿºâ Ãðèãîð³é Ìèõàéëîâè÷, 
8 ì., êîëãîñïí., óêð., 03.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ä³â³÷åíêî Ê³ðà Àðòåì³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 30.09.1932, íå 
âêàç.
Äîëÿ Ëþáîâ Àíäð³¿âíà, 2, 
ðîá³òí., óêð., 29.09.1932, íå âêàç.

Äîëÿ Ìóñ³é Âàñèëüîâè÷, 71, 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.06.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Äîëÿ Îäàðêà Êîñòÿíòèí³âíà, 
72, îäíîîñ³áí., óêð., 22.09.1933, 
ñòàð³ñòü
Äóäíèê Ãàííà Ñòåïàí³âíà, 
76, êîëãîñïí., óêð., 01.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Äóäíèê Íàñòÿ Ôåäîð³âíà, 97, 
îäíîîñ³áí., óêð., 19.03.1933, íå 
âêàç.
Äóõíè÷ Âàñèëü Îëåêñàíäðîâè÷, 
58, êîëãîñïí., óêð., 26.11.1932, íå 
âêàç.
ªðåìåíêî Îëåêñ³é Ìàêàðîâè÷, 
68, êîëãîñïí., óêð., 21.03.1932, 
ïàðàë³÷
Æàéòàø(?) ßê³â Þõèìîâè÷, 
17, îäíîîñ³áí., óêð., 07.09.1933, 
òóáåðêóëüîç
Çàë³çüêà Êèëèíà Êîíîí³âíà, 
42, êîëãîñïí., óêð., 27.07.1932, 
íåðîçá.
Ç³í÷åíêî Óñòÿ Íàóì³âíà, 82, 
îäíîîñ³áí., óêð., 02.07.1933, 
ñòàð³ñòü
Çóºâà Õ³âðÿ ßê³âíà, 90, 
êîëãîñïí., óêð., 12.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Çóé Âîëîäèìèð Ïåòðîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 12.09.1932, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Çóé Îëüãà Ïåòð³âíà, 1, êîëãîñïí., 
óêð., 16.09.1933, êîêëþø
²âàøèí(?) ßâòóõ Òðîõèìîâè÷, 
62, êîëãîñïí., óêð., 05.09.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
²ëîâ Ïàíòåë³é Ñàëèâîíîâè÷, 73, 
êîëãîñïí., óêð., 19.01.1933, ïàðàë³÷
²ùåíêî Ìîòðÿ Äìèòð³âíà, 
25, êîëãîñïí., óêð., 19.05.1933, 
êðîâîâèëèâ
Êàçêà Îëåêñàíäð Ïàâëîâè÷, 1, 
ðîá³òí., óêð., 25.12.1932, îï³ê
Êàð÷åâñüêà Íàä³ÿ Âàñèë³âíà, 
6 ì., êîëãîñïí., óêð., 12.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êèöåíêî Ãàííà Ñåìåí³âíà, 
48, êîëãîñïí., óêð., 15.10.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êèöåíêî ªôèì Ñîçîíòîâè÷, 70, 
íà óòðèì., óêð., 22.01.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Êèöåíêî ²âàí Êîñòÿíòèíîâè÷, 
7 ì., êîëãîñïí., óêð., 29.07.1932, 
íåâ³äîìà
Êîçà÷îê ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 31.10.1933, îáêëàä 
ãîðëà
Êîëîäêà Êèðèëî Ëóêè÷, 73, 
îäíîîñ³áí., óêð., 18.01.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê

Êóçüìà Ìèêîëà Îëåêñàíäðîâè÷, 
10 ì., êîëãîñïí., óêð., 06.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëåâ÷åíêî Ìàðôà Ôåäîð³âíà, 68, 
êîëãîñïí., óêð., 06.12.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ, õðîí³÷íèé áðîíõ³ò
Ëèõà÷åíêî Ìèõàéëî 
Ñàâåë³éîâè÷, 65, íà óòðèì., óêð., 
18.02.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëóáèíà Ãàííà Çàõàð³âíà, 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 10.09.1933, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Ëóáÿø Í³íà Ãðèãîð³âíà, 3 äí., êîë-
ãîñïí., óêð., 14.10.1932, çàïàëåííÿ
Ìàð÷åíêî Äåð(?) Êîñòÿíò., 
61, îäíîîñ³áí., óêð., 13.08.1933, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Ìàòþõà Ñåìåí Òðîõèìîâè÷, 
27, êîëãîñïí., óêð., 16.09.1933, 
çàâîðîò êèøîê
Ìåäâ³äü Ìàðôà ßê³âíà, 60, íà 
óòðèì., óêð., 12.03.1932, ïàðàë³÷
Ìèêîëàºâñüêà ßâäîõà 
Ìèêîëà¿âíà, 16, îäíîîñ³áí., óêð., 
21.03.1933, ðàê
Ìèðîíåíêî Ãàííà Ìèõàéë³âíà, 
3 ì., êîëãîñïí., óêð., 20.06.1933, 
êîêëþø
Ìèðîíåíêî Òåòÿíà Ïàâë³âíà, 76, 
êîëãîñïí., óêð., 21.10.1932, íå âêàç.
Ìóçëîâ Áîðèñ Àíàòîë³éîâè÷, 9 
ì., îäíîîñ³áí., óêð., 04.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Í³êîëàºâ Àíàòîë³é ²âàíîâè÷, 
3 òèæ., ðîá³òí., óêð., 16.07.1932, 
íåâ³äîìà
Í³êîëàºâ ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 1 äí., 
îäíîîñ³áí., óêð., 14.11.1933, ï³ñëÿ 
ïîëîã³â
Îêñåíêî Íàñòÿ Ôåäîð³âíà, 
70, êîëãîñïí., óêð., 15.09.1933, 
ñòàð³ñòü
Îðäà Òðîõèì Ìèêèòîâè÷, 75, 
êîëãîñïí., óêð., 18.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Îñèïåíêî Îëåêñàíäð 
Ãðèãîðîâè÷, 26, êîëãîñïí., óêð., 
20.10.1932, çàïàëåííÿ êèøîê
Ïðèñòàâêà Âàñèëü Âàñèëüîâè÷, 
3, îäíîîñ³áí., óêð., 17.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïðèñòàâêà Êèðèëî Äìèòðîâè÷, 
65, îäíîîñ³áí., óêð., 28.06.1933, 
òèô
Ïðèñòàâêà Ñòåïàíèäà Ïåòð³âíà, 
56, îäíîîñ³áí., óêð., 03.07.1933, 
òèô
Ðóä÷åíêî Ãîðïèíà Ôåäîò³âíà, 
32, îäíîîñ³áí., óêð., 27.02.1933, 
Avitnim
Ðóä÷åíêî Êàòåðèíà Îìåëÿí³âíà, 
20, êîëãîñïí., óêð., 06.07.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
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Ðóä÷åíêî Íåîí³ëà ªâï., 72, 
îäíîîñ³áí., óêð., 27.09.1933, 
ñòàð³ñòü
Ðóä÷åíêî Îëåêñàíäð 
Àôàíàñ³éîâè÷, 10, îäíîîñ³áí., 
óêð., 13.07.1933, ïîòðàïèâ ï³ä 
ïî¿çä
Ñàìóñ Ãàííà Àðò., 7 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 01.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñàìóñü Ìàð³ÿ Îëåêñàíäð³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 19.07.1932, 
çàõâîðþâàííÿ ëåãåí³â
Ñàìó÷ Ãàííà Ìèõàéë³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 06.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñàðàíà ²âàí Ñòåïàíîâè÷, 
35, ñëóæá., óêð., 10.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñâ³òåíêî Äìèòðî ªëèñåéîâè÷, 
65, îäíîîñ³áí., óêð., 03.07.1933, 
òèô
Ñèäîðåíêî Ãðèãîð³é 
Ôåäîðîâè÷, 10, äí., êîëãîñïí., 
óêð., 18.06.1932, íåâ³äîìà
Ñêèëêî Îëüãà Ïðîõîð³âíà, 6, 
îäíîîñ³áí., óêð., 06.07.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñêëÿðîâ Âàñèëü Ìèõàéëîâè÷, 
52, ñëóæá., óêð., 26.05.1933, òèô
Ñêóïîé Äàíèëî Ãîðä³éîâè÷, 
56, îäíîîñ³áí., óêð., 15.04.1933, 
âîäÿíêà
Ñëàäîâñüêèé Â³êòîð ßêîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 16.10.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñìîðîäà Ë³ä³ÿ ²âàí³âíà, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 10.12.1932, 
äèôòåð³ÿ
Ñìîðîäà Ïåòðî ²âàíîâè÷, 
6  ì., êîëãîñïí., óêð., 01.12.1932, 
äèôòåð³ÿ
Ñîêîë ²âàí Îëåêñ³éîâè÷, 
4  ì., ðîá³òí., óêð., 08.03.1932, 
çàïàëåííÿ ÷åðåâíèõ îðãàí³â
Ñîêîëåíêî ªâãåí Éîñèôîâè÷, 
67, îäíîîñ³áí., óêð., 09.06.1933, 
÷åðåâíà âîäÿíêà

Ñîëîìîéêî Ïåòðî Ñåðã³éîâè÷, 
8 ì., êîëãîñïí., óêð., 21.07.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñîëîìîé÷åíêî Àíäð³é 
Òðîõèìîâè÷, 2, êîëãîñïí., óêð., 
17.05.1932, êîë³ò
Ñîëîìîé÷åíêî Âàëåíòèíà 
Äìèòð³âíà, 2 ì., êîëãîñïí., óêð., 
17.07.1932, áðîíõ³ò
Ñïèöÿ Ñòåïàíèäà Òèìîô³¿âíà, 
80, êîëãîñïí., óêð., 25.05.1932, 
ñòàð³ñòü
Ñòðºëêà Ìàðôà Ïîðôèëüò³âíà, 
75, íà óòðèì., óêð., 10.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñóðæèöüêèé Âàñèëü 
Ãðèãîðîâè÷, 44, êîëãîñïí., óêð., 
24.06.1932, òóáåðêóëüîç
Òàáàðêèé Ìèêîëà Ìèõàéëîâè÷, 
5, êîëãîñïí., óêð., 02.05.1933, 
íåâ³äîìà
Òåìè(?) Ôåäîñ³ÿ Þõèì³âíà, 
20, îäíîîñ³áí., óêð., 06.07.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òåìíèé Þõèì Ëóê'ÿíîâè÷, 
45, êîëãîñïí., óêð., 22.12.1932, 
íåâ³äîìà
Òîïëèã Êàòåðèíà Îìåëÿí³âíà, 
6 äí., êîëãîñïí., óêð., 20.12.1932, 
íå âêàç.
Òîðáà Ìàð³ÿ Ïåòð³âíà, 1, ðîá³òí., 
óêð., 15.03.1933, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Òîðáà Ìèêîëà Þõèìîâè÷, 
8, êîëãîñïí., óêð., 01.06.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Òîöüêè Ë³ä³ÿ Ãàâðèë³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 12.09.1932, 
êèøêîâà êðîâîòå÷à
Ôåäîðåöü Âàñèëü Ãàâðèëîâè÷, 
65, îäíîîñ³áí., óêð., 21.04.1933, 
êàòàð øëóíêà
Ôåäîðåöü ²âàí Íèêèôîðîâè÷, 
62, îäíîîñ³áí., óêð., 08.12.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Ôåäîðåöü Îëåêñàíäð 
Àíòîíîâè÷, 24, íà óòðèì., óêð., 
20.11.1932, íå âêàç.

Ôåäîðîâ Éîñèï Ïîïîâè÷, 
50, êîëãîñïí., óêð., 29.01.1932, 
çàïàëåííÿ
Ôåäîðîâñüêà Ìîòðÿ Âàñèë³âíà, 
96, îäíîîñ³áí., óêð., 23.07.1933, 
ñòàð³ñòü
Õìåëü Àííà Àíòîí³âíà, 65, 
îäíîîñ³áí., óêð., 04.05.1933, 
êðîâîâèëèâ
×åðíîäñüêèé Ïàâëî ²âàíîâè÷, 
56, êîëãîñïí., óêð., 20.06.1932, 
ïîâ³ñèâñÿ
×è÷èíñüêèé Îëåêñàíäð 
Õðèñîìîâè÷, 24, ðîá³òí., óêð., 
18.03.1932, íåâ³äîìà
×îðíà Òåòÿíà íå âêàç., 7, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 17.01.1932, íå 
âêàç.
×îðíèé Þõèì Äàâèäîâè÷, 90, íà 
óòðèì., óêð., 19.03.1933, ñòàð³ñòü
Øàïòåíêî Ôåä³ð Ôåäîðîâè÷, 6, 
îäíîîñ³áí., óêð., 26.06.1933, òèô
Øâåöü Ãîðïèíà íå âêàç., 42, 
êîëãîñïí., óêð., 09.05.1932, 
òóáåðêóëüîç
Øðàìêîâà Çîÿ Îìåëÿí³âíà, 
90, îäíîîñ³áí., óêð., 28.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øóëüãà Îëåíà Àðõèï³âíà, 
60, íà óòðèì., óêð., 06.01.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ùåðáèíà ßâäîõà Àðòåì³âíà, 
22, êîëãîñïí., óêð., 09.02.1933, 
ïðàâåöü
ßíèöüêà Ìàð³ÿ Ãðèãîð³âíà, 
72, êîëãîñïí., óêð., 27.06.1932, 
íåâ³äîìà
ßíèöüêèé ²âàí ²âàíîâè÷, 74, 
êîëãîñïí., óêð., 10.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
ßðîøåíêî Ë³ä³ÿ Äàíèë³âíà, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 20.01.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Íîâî³âàí³âñüêà ñ³ëüðàäà

Áàðàíîâñüêà Îëÿíà ²ëüê³âíà, 
2, õë³áîðîá, óêð., 01.02.1932, 
çàïàëåííÿ
Áàðàíîâñüêèé Âàñèëü 
Àíòîíîâè÷, 78, êîëãîñïí., óêð., 
07.06.1933, ñòàð³ñòü
Áåéäèê Ìàòâ³é Ñåìåíîâè÷, 
70, êîëãîñïí., óêð., 01.07.1933, 
ñòàð³ñòü
Áèðèçèÿí Ìîòðÿ íå âêàç., 
87, êîëãîñïí., óêð., 16.07.1933, 
ñòàð³ñòü

Âîâê Ïåòðî ²âàíîâè÷, 67, 
õë³áîðîá, óêð., 02.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Ãîâòâÿí Ãàâðèëî ²âàíîâè÷, 
80, õë³áîðîá, óêð., 22.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Ãîâòâÿí Îëÿíà Òðîõèì³âíà, 
50, íà óòðèì., óêð., 21.07.1933, 
çàïàëåííÿ ñ³äíè÷íîãî íåðâà
Ãîëîâêî Îëåêñàíäðà 
Ñòåïàí³âíà, 3, êîëãîñïí., óêð., 
16.01.1933, íå âêàç.

Ãðàáêî Ñåðã³é Ãíàòîâè÷, 65, 
õë³áîðîá, óêð., 12.03.1932, 
ñòàð³ñòü
Ãóäèì ²âàí Îâðàìîâè÷, 64, 
êîëãîñïí., óêð., 09.11.1932, 
ñòàð³ñòü
Ãóäèì Ìèòðîôàí Îâðàìîâè÷, 
76, êîëãîñïí., óêð., 25.04.1932, 
ñòàð³ñòü
²âàí÷åíêî Õèìêà Òèìîô³¿âíà, 
38, êîëãîñïí., óêð., 05.04.1932, 
ïîðîê ñåðöÿ
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Êëëåìåíêî Ãàííà Ñåðã³¿âíà, 27, 
êîëãîñïí., óêð., 26.12.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Êîëîì³ºöü Ãíàò Âàñèëüîâè÷, 
62, íà óòðèì., óêð., 11.03.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîëîì³ºöü Ïàëàæêà 
Ðàäèâîí³âíà, 36, êîëãîñïí., óêð., 
22.06.1932, òèô
Ëèñîãóðñüêèé ²âàí Âàñèëüîâè÷, 
60, íà óòðèì., óêð., 11.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Ìîðîç Àíàòîë³é ßêîâè÷, 1, 
õë³áîðîá, óêð., 31.01.1932, êîêëþø
Ìîðîç Ìóñ³é ßêîâè÷, 28, 
êîëãîñïí., óêð., 25.10.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ìîðîç Îìåëüêî Ñàâè÷, 80, íà 
óòðèì., óêð., 07.07.1933, ñòàð³ñòü
Íåñòåðåíêî Ïàâëî Êèðèëîâè÷, 
13, êîëãîñïí., óêð., 05.06.1932, 
ðåâìàòèçì
Íåñòîðåíêî Íàñòÿ ²âàí³âíà, 
10 ì., êîëãîñïí., óêð., 16.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Îìåëü÷àê Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 2, 
ðîá³òí., óêð., 25.03.1932, äèôòåð³ÿ 
Îìåëü÷àê Òèìîô³é Ïåòðîâè÷, 
80, íà óòðèì., óêð., 19.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Îìåëü÷àê ²âàí Âàñèëüîâè÷, 
7 ì., êîëãîñïí., óêð., 13.09.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Îïàíàñåíêî Õ³âðÿ ßê³âíà, 60, 
êîëãîñïí., óêð., 04.07.1932, ëåãåí³
Ïàëü÷èê Àíòîí Äàíèëîâè÷, 
71, êîëãîñïí., óêð., 24.06.1933, 
ïåðåòîí³ò
Ïàëü÷èê Êàòåðèíà Êèðèë³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 07.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñïèöÿ Ìàð³ÿ Ïåòð³âíà, íå 
âêàç., õë³áîðîá, óêð., 29.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñïèöÿ Õðèñòÿ Òðîõèì³âíà, 28, 
íà óòðèì., óêð., 29.09.1932, ï³ñëÿ 
ïîëîã³â
Òàðàí Â³ðà Îëåêñ³¿âíà, 3 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 10.06.1932, 
õâîðîáà ëåãåí³â

Ôåñåíêî Îëåêñàíäð Êëèìîâè÷, 
48, êîëãîñïí., óêð., 16.06.1932, 
ðîæà
Øèíêàðåíêî Ôåäîñ³ÿ 
Äåì’ÿí³âíà, 72, õë³áîðîá, óêð., 
08.09.1933, ñòàð³ñòü
Øèíêàðåíêî Ãðèöüêî 
Íèêèôîðîâè÷, 5 ì., êîëãîñïí., 
óêð., 23.04.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Ùåðáèíà Îõòèç Òåðåì., 55, 
êîëãîñïí., óêð., 13.06.1933, 
àïåíäèöèò
ßâòóøåíêî Àíäð³é Êàëèíîâè÷, 
85, íà óòðèì., óêð., 17.02.1932, 
ñòàð³ñòü
ßâòóøåíêî Ãíàò Àíäð³éîâè÷, 
55, êîëãîñïí., óêð., 23.11.1932, íå 
âêàç.
ßëàíñüêèé Àíàòîë³é 
Ìèõàéëîâè÷, 3, êîëãîñïí., óêð., 
26.11.1933, òóáåðêóëüîç

Â³ëüíÿíñüêà ñ³ëüðàäà

Áàáè÷ Áîðèñ Ïàâëîâè÷, 6 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 14.07.1933, 
çàõâîðþâàííÿ
Áåçð³äíà Îðèøêà Çàõàð³âíà, 
87, íà óòðèì., óêð., 18.02.1932, íå 
âêàç.
Áîãîñëàâñüêèé Ãðèöüêî ßêîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 13.07.1933, 
çàõâîðþâàííÿ
Áîãîñëàâñüêèé ²âàí ßêîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 19.07.1933, 
çàõâîðþâàííÿ
Áîãîñëàâñüêèé Òðîõèì 
Àíäð³éîâè÷, 83, êîëãîñïí., óêð., 
30.07.1932, ñòàð³ñòü
Áðàóí Ãîòí³é Ïåòðîâè÷, 77, íà 
óòðèì., í³ì., 27.12.1932, ñòàð³ñòü
Áóëàâà Âîëîäèìèð Ñòåïàíîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 27.12.1932, 
çàõâîðþâàííÿ
Áóëàâà Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 12, 
êîëãîñïí., óêð., 29.06.1933, 
çàõâîðþâàííÿ
Âîëîñàòèé Ãðèöüêî 
Îëåêñàíäðîâè÷, 1, êîëãîñïí., 
óêð., 11.11.1933, çàõâîðþâàííÿ
Ãîëîâêî Ë³ä³ÿ Äàíèë³âíà, 8 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 18.10.1932, 
çàõâîðþâàííÿ
Ãîðáàí Îëÿíà Ìèõàéë³âíà, 
23, êîëãîñïí., óêð., 15.07.1933, 
çàõâîðþâàííÿ
Ãîðáàíü Ãàííà Ìàêñèì³âíà, 
4 ì., êîëãîñïí., óêð., 01.07.1933, 
çàõâîðþâàííÿ

Äåì÷åíêî Âàñèëü Ïàðôåíîâè÷, 
51, êîëãîñïí., óêð., 18.07.1933, 
çàõâîðþâàííÿ
Äåì÷åíêî Ìèõàéëî Ïàí., 18, 
êîëãîñïí., óêð., 18.06.1933, 
çàõâîðþâàííÿ
Äåì÷åíêî Íàñòÿ Îâñ³¿âíà, 
20, êîëãîñïí., óêð., 20.08.1932, 
çàõâîðþâàííÿ
Æèäêîâ Îñòàï Éîñèïîâè÷, 85, íà 
óòðèì., óêð., 01.06.1933, ñòàð³ñòü
Çàéêîâñüêèé Ìèêîëà 
Àíäð³éîâè÷, íå âêàç., êîëãîñïí., 
óêð., 10.12.1933, çàõâîðþâàííÿ
Çáóòåâè÷ Ëèâêî Ìàòâ³éîâè÷, 
90, íà óòðèì., óêð., 05.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Ê³ò Îëÿíà Ìàòâ³¿âíà, 14, 
êîëãîñïí., óêð., 04.02.1933, 
çàõâîðþâàííÿ
Êîëîìîºöü Â³ðà Ôåäîð³âíà, 1 
äí., êîëãîñïí., óêð., 18.06.1932, 
íåâ³äîìà
Êîëîò Êàòåðèíà Þõèì³âíà, 
7, êîëãîñïí., óêð., 17.03.1933, 
âòîïèëàñü
Êîíîòîïåöü Ãîðä³é Àíäð³éîâè÷, 
66, êîëãîñïí., óêð., 18.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Êîíîòîïåöü Êàòðÿ 
Êîñòÿíòèí³âíà, 3 ì., êîëãîñïí., 
óêð., 10.09.1933, çàõâîðþâàííÿ
Êîíîòîïåöü Ïàðàñêà Óëÿí³âíà, 
68, êîëãîñïí., óêð., 03.10.1933, íå 
âêàç.

Êðàâåöü Ãðèöüêî ²âàíîâè÷, 
55, êîëãîñïí., óêð., 29.06.1933, 
çàõâîðþâàííÿ
Êðàâåöü Çàõàðêî ²âàíîâè÷, 68, 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.06.1933, ñòàð³ñòü
Êðåâåöü ²âàí Âàñèëüîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 21.12.1932, 
çàõâîðþâàííÿ
Êðåâåöü Í³íà Ôåäîò³âíà, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 15.12.1933, 
çàõâîðþâàííÿ
Êóëèê Âàñèëü Àíäð³éîâè÷, 
4, êîëãîñïí., óêð., 25.06.1933, 
çàõâîðþâàííÿ
Êóëèê ²âàí Ìàêàðîâè÷, 2 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 24.10.1932, 
çàõâîðþâàííÿ
Êóëèê Ëóê³ÿ Àíäð³¿âíà, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 20.06.1933, 
çàõâîðþâàííÿ
Êóëèê Ìàêàð Êàñÿíîâè÷, 27, 
êîëãîñïí., óêð., 12.01.1932, íå 
âêàç.
Êóëèê Ïàâëî Ñòåïàíîâè÷, 4, 
êîëãîñïí., óêð., 30.01.1932, íå 
âêàç.
Ëèñà÷ Âàñèëü Çàõàðîâè÷, 
4, êîëãîñïí., óêð., 23.10.1933, 
çàõâîðþâàííÿ
Ëèñà÷ Ìèêîëà Ãðèãîðîâè÷, 5 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 17.09.1933, íå 
âêàç.
Ëîãâèí Ôåä³ð ªãîðîâè÷, 15, 
êîëãîñïí., óêð., 28.06.1933, 
îïåðàö³ÿ
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Ëóäàí Êóçüìà ²ëüêîâè÷, 50, 
êîëãîñïí., óêð., 02.06.1933, 
çàõâîðþâàííÿ
Ìàð÷åíêî Íèêèôîð ²âàíîâè÷, 
36, êîëãîñïí., óêð., 29.05.1933, 
ñàìîãóáñòâî
Ìî³ñåºíêî Àíäð³é Êàð., 90, íà 
óòðèì., óêð., 01.06.1933, ñòàð³ñòü
Ìî³ñåºíêî Ïèëèï Àíäð³éîâè÷, 
50, êîëãîñïí., óêð., 11.08.1933, 
çàïàëåííÿ î÷åðåâèíè
Ìóçè÷åíêî Ìàð³ÿ 
Ïàíòåëåéìîí³âíà, 60, êîëãîñïí., 
óêð., 05.06.1933, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Ìóçè÷åíêî Îëüãà 
Ïàíòåëåéìîí³âíà, 29, êîëãîñïí., 
óêð., 25.03.1932, íå âêàç.
Íåñòåðåíêî Ïàâëî ²âàíîâè÷, 
22, êîëãîñïí., óêð., 17.01.1932, 
ñàìîãóáñòâî
Îíèùåíêî Ãàííà Ôåäîð³âíà, 
89, íà óòðèì., óêð., 27.03.1932, 
ñòàð³ñòü

Ïèøòåíêî Îëåíà Äåìèä³âíà, 
80, íà óòðèì., óêð., 04.07.1933, 
ñòàð³ñòü
Ïîë³íóïîâ Ëóê³ÿ Ãåðàñèì³âíà, 
74, îäíîîñ³áí., óêð., 03.11.1933, 
çàõâîðþâàííÿ
Ðîìàí÷åíêî Ñòåïàíèäà 
Àíäð³¿âíà, 52, íà óòðèì., óêð., 
01.03.1932, ñòàð³ñòü
Ñåðã³ºíêî Ãàííà Ãðèãîð³âíà, 
67, êîëãîñïí., óêð., 19.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñåðã³ºíêî Ãðèöüêî Ìàðêîâè÷, 
9, êîëãîñïí., óêð., 21.06.1933, 
çàõâîðþâàííÿ
Ñåðã³ºíêî ²âàí Ìàðêîâè÷, 
13, êîëãîñïí., óêð., 17.06.1933, 
çàõâîðþâàííÿ
Ñèäîðåíêî Êàòðÿ (?), 2, 
êîëãîñïí., óêð., 05.03.1933, 
çàõâîðþâàííÿ
Ñïèöÿ Âàñèëü Ìèêîëàéîâè÷, 
7, êîëãîñïí., óêð., 10.06.1933, 
çàõâîðþâàííÿ

Ñòàòüîâ Âàñèëü Òèìîô³éîâè÷, 
2 ì., êîëãîñïí., óêð., 28.09.1932, 
çàõâîðþâàííÿ
Òåðåùåíêî Ñåðã³é Ìàðòèíîâè÷, 
2 òèæ., êîëãîñïí., óêð., 05.05.1933, 
çàõâîðþâàííÿ
Òèìîøåíêî Òåòÿíà ²âàí³âíà, 
6 ì., êîëãîñïí., óêð., 20.06.1933, 
çàõâîðþâàííÿ
Ôåñåíêî Ôåäîðà Àôàíàñ³¿âíà, 
52, êîëãîñïí., óêð., 14.11.1932, 
çàõâîðþâàííÿ
Øåìáåðêî Âîëîäèìèð 
Ïèëèïîâè÷, 4, êîëãîñïí., óêð., 
16.03.1932, íå âêàç.
Øóäðèê Àíäð³é Ïàâëîâè÷, 
50, êîëãîñïí., óêð., 04.07.1933, 
çàõâîðþâàííÿ
Ùåðáèíà ²âàí Îíèñ³éîâè÷, 
8, êîëãîñïí., óêð., 17.08.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
ßëàíñüêèé ²âàí ßêîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 06.10.1932, 
çàõâîðþâàííÿ

Á³ëîã³ð’¿âñüêà ñ³ëüðàäà

Áàíäóðêà Âàðâàðà ªôèì³âíà, 6, 
êîëãîñïí., óêð., 13.01.1933, îáêëàä 
(àíã³íà)
Áàíäóðêà Òåòÿíà ²âàí³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 20.01.1933, îáêëàä 
(àíã³íà)
Áåçñìåðòíà Îëåêñàíäðà 
Âàñèë³âíà, 73, êîëãîñïí., óêð., 
10.02.1932, íå âêàç.
Áåçñìåðòíà Ñîô³ÿ Ìàðê³âíà, 
9 ì., êîëãîñïí., óêð., 28.06.1932, 
íåâ³äîìà
Á³ëèê ²âàí Äèìèòðîâè÷, 29, 
êîëãîñïí., óêð., 19.04.1932, çàñòóäà
Á³ëèê Êàòåðèíà ²âàí³âíà, 9, 
êîëãîñïí., óêð., 08.01.1933, ê³ð
Á³ëèê Ìàð³ÿ Äåìåíò³¿âíà, 31, 
êîëãîñïí., óêð., 10.02.1933, òèô
Áîé÷åíêî Äìèòðî ªëèñåéîâè÷, 
33, êîëãîñïí., óêð., 30.05.1932, 
ðàïòîâà ñìåðòü
Áîíäóðêà Ñîô³ÿ ²âàí³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 16.07.1932, 
ðàïòîâà ñìåðòü
Áóðåíêî Ãàëèíà Ìàêñèì³âíà, 7, 
îäíîîñ³áí., óêð., 15.07.1933, ãðèï
Áóðåíêî ²âàí Ìàêñèìîâè÷, 3, 
îäíîîñ³áí., óêð., 13.07.1933, ãðèï
Áóðåíêî Ëþáîâ Ìàêñèì³âíà, 
12, îäíîîñ³áí., óêð., 26.07.1933, 
íåâ³äîìà
Âàðâèíà Àííà Ìàêñèì³âíà, 
5, êîëãîñïí., óêð., 22.11.1932, 
íåâ³äîìà
Âàñèëüºâ Ìèõàéëî 
Âîëîäèìèðîâè÷, 7 ì., êîëãîñïí., 
óêð., 25.07.1933, «ìëàäåí÷åñêîå»

Âàñèëüºâ ²âàí ²âàíîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., ñêàðëàòèíà
Âàñèëüºâà Ñîô³ÿ Äìèòð³âíà, 
5 ì., êîëãîñïí., óêð., 07.08.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Âàñèëü÷åíêî Ãàïêà Ôåäîñ³¿âíà, 
44, êîëãîñïí., óêð., 02.05.1933, 
ðåâìàòèçì
Âàñèëü÷åíêî Ôîò³é Ñèìîíîâè÷, 
45, êîëãîñïí., óêð., 28.05.1933, 
òèô
Ãàðàøà Òåðåøêî ßêîâè÷, 75, 
êîëãîñïí., óêð., 24.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Ãóçà Ïåòðî Ìàêñèìîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 29.10.1932, 
íåâ³äîìà
Äîìåíåöü Êóçüìà Êóçüìè÷, 
3, îäíîîñ³áí., óêð., 06.08.1933, 
ñêàðëàòèíà
Äîíîâñüêà Ñîô³ÿ Ãðèãîð³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 09.08.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Äîðîøåíêî Âàñèëü Ïàâëîâè÷, 
2, ñëóæá., óêð., 01.04.1933, 
íåîáåðåæí³ñòü
Äîðîøåíêî Ãðèöüêî Ïàð., 8, 
êîëãîñïí., óêð., 10.09.1933, òèô
Äîðîøåíêî Íàä³ÿ Ïåòð³âíà, 
23, êîëãîñïí., óêð., 21.09.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Êèðïà Ìèõàéëî Ìèêîëàéîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 05.10.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êèðïà Îëåêñàíäðà Ïàâë³âíà, 
4, êîëãîñïí., óêð., çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â

Êèðïî Ïàâëî Àíäð³éîâè÷, 85, íà 
óòðèì., óêð., 06.02.1932, ñòàð³ñòü
Êîâàëåíêî Äìèòðî Àíòîíîâè÷, 
5, êîëãîñïí., óêð., 10.10.1933, òèô
Êîâàëåíêî Ìèêîëà Àíòîíîâè÷, 
3, êîëãîñïí., óêð., 05.10.1933, òèô
Êîâàëüîâ ßâòóõ ßêèìîâè÷, 
70, êîëãîñïí., óêð., 02.07.1933, 
ñòàð³ñòü
Êîçëîâ Ô³ëîí Ñèäîðîâè÷, 
76, êîëãîñïí., óêð., 22.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Êîíîâàëåíêî Ëóêà Ïàâëîâè÷, 
34, êîëãîñïí., óêð., 16.06.1933, 
âáèòèé áëèñêàâêîþ
Êîíîâàëåíêî Í³íà Âàñèë³âíà, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 10.04.1933, ãðèï
Êîíîâàëåíêî Òåòÿíà Ôåäîò³âíà, 
3, êîëãîñïí., óêð., 09.01.1933, 
ñóõîòè
Êðàâåöü Ãîðïèíà ªëèñå¿âíà, 
83, êîëãîñïí., óêð., 03.07.1933, 
ñòàð³ñòü
Êðàâåöü ²âàí Àíòîíîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 21.02.1933, îáêëàä 
(àíã³íà)
Êðàâåöü Ëóê’ÿí Ïàâëîâè÷, 77, 
êîëãîñïí., óêð., 07.12.1933, òèô
Êðàâåöü Ìèêîëà Îëåêñ³éîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 21.10.1932, 
îáêëàä (àíã³íà)
Êðàâåöü Ïåòðî Ëåîíò³éîâè÷, 
81, êîëãîñïí., óêð., 15.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Ëèòâèíåíêî Áîðèñ Îìåëüêîâè÷, 
4, îäíîîñ³áí., óêð., 05.07.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå»



404

Ëèòâèíåíêî ²âàí Îìåëüêîâè÷, 
6, îäíîîñ³áí., óêð., 04.07.1933, 
âîäÿíêà
Ëîñü Ìèêîëà Ìèêèòîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 16.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìàìàé Ç³íîâ³ÿ Âàñèë³âíà, 80, íà 
óòðèì., óêð., 12.01.1932, íå âêàç.
Ìàìàé Îëüãà Àôàíàñ³¿âíà, 
7 ì., êîëãîñïí., óêð., 20.03.1932, 
çîëîòóõà
Ìàíäðè÷ Ñåìåí ²âàíîâè÷, 72, 
îäíîîñ³áí., óêð., 15.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Ìàðòîâîä Âàðâàðà Éîñèï³âíà, 
2 ì., êîëãîñïí., óêð., 07.08.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ìàðòîâîä ²âàí Ïåòðîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 22.10.1932, 
çàñòóäà
Ìàðòîâîä Íàçàð Âàñèëüîâè÷, 
46, îäíîîñ³áí., óêð., 01.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìàùåíêî ²âàí Ìåôîä³éîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 08.06.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ìàùåíêî Í³íà Ìèõàéë³âíà, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 03.01.1932, íå 
âêàç.
Ìàùåíêî Ôåä³ð Ìåôîä³éîâè÷, 
2, îäíîîñ³áí., óêð., 05.08.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìîçãèíà Ïàëàæêà Ïåòð³âíà, 8, 
êóðêóëü, óêð., íå âêàç.
Íåñòåðåíêî Îëåêñàíäðà 
Ãðèãîð³âíà, 8, êîëãîñïí., óêð., 
08.07.1933, âáèòà
Îíèùåíêî Ë³ä³ÿ Ìàêñèì³âíà, 
64, îäíîîñ³áí., óêð., 07.08.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïåðåêóïêà Îâåð’ÿí Îñòàïîâè÷, 
75, íà óòðèì., óêð., 18.01.1933, 
ñòàð³ñòü
Ðÿáåöü Í³íà Ñåðã³¿âíà, 10 äí., 
êîëãîñïí., óêð., 16.07.1932, 
íåâ³äîìà

Ðÿáîøíèê ²âàí Íè÷èïîðîâè÷, 
39, êîëãîñïí., óêð., 19.03.1933, 
íåâ³äîìà
Ðÿñíà Ïåëàãåÿ ²âàí³âíà, 98, 
êîëãîñïí., óêð., 10.11.1932, 
íåâ³äîìà
Ðÿñíèé ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 13, 
êîëãîñïí., óêð., 01.09.1932, 
ñòàð³ñòü
Ðÿñíèé Ìàòâ³é ßêîâè÷, 35, 
êîëãîñïí., óêð., 19.01.1933, 
çàìåðç ó ñòåïó
Ðÿñíèé Ìèêîëà Ñàìñîíîâè÷, 5, 
êîëãîñïí., óêð., 17.09.1932, íàðèâ 
ó ãîðë³
Ñàäîâà Õàðèòèíà Íèêèôîð³âíà, 
63, êîëãîñïí., óêð., 09.11.1932, 
íåâ³äîìà
Ñàäîâîé Àíäð³ÿí ªâãåí³éîâè÷, 68, 
ðîá³òí., óêð., 12.06.1933, ñòàð³ñòü
Ñàìàðåíêî Ìèêîëà 
Âàñèëüîâè÷, 2 ì., êîëãîñïí., óêð., 
10.06.1933, «ìëàäåí÷åñêîå»
Ñèìèõàòüêî Áîðèñ Ìèêèòîâè÷, 
3 ì., êîëãîñïí., óêð., 01.08.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ñêèáà Âàñèëü ßêîâè÷, 72, 
êîëãîñïí., óêð., 07.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñë³ñàðåíêî ²âàí Ñåðã³éîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 12.02.1933, ãðèï
Ñë³ñàðåíêî Ïåòðî Ìèõàéëîâè÷, 
6 ì., êîëãîñïí., óêð., 20.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñí³ãóð ªâäîêèì Ìèõàéëîâè÷, 
78, êîëãîñïí., óêð., 22.11.1932, 
íåâ³äîìà
Ñîòíè÷åíêî ²âàí Ïîë³êàðïîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 15.07.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ñîòíè÷åíêî Ìèõàéëî 
Ïîë³êàðïîâè÷, 4, êîëãîñïí., óêð., 
13.07.1933, òèô
Ñîòíè÷åíêî Ïåòðî 
Ïîë³êàðïîâè÷, 6, êîëãîñïí., óêð., 
12.07.1933, òèô

Ñîòíè÷åíêî Ïîë³êàðï 
Ïîòàïîâè÷, 38, êîëãîñïí., óêð., 
26.08.1933, òèô
Òàðàí Äîìàõà Äìèòð³âíà, 85, íà 
óòðèì., óêð., 09.04.1932, íå âêàç.
Òàðàí Ìèòðî Éîñèïîâè÷, 66, 
êîëãîñïí., óêð., 08.05.1933, 
çàõâîðþâàííÿ ëåãåí³â
Òàðàí Ïåòðî ²âàíîâè÷, 6 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 08.05.1933, ñóõîòè
Óñòèìåíêî Ãàâðèëî Àíòîíîâè÷, 
72, êîëãîñïí., óêð., 10.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Óñòèìåíêî Ìèõàéëî 
Ôåäîðîâè÷, 10, êîëãîñïí., óêð., 
26.11.1932, íåâ³äîìà
Óñòèìåíêî Ïàðàñêîâ³ÿ 
ªôèì³âíà, 75, íà óòðèì., óêð., 
04.03.1933, ñòàð³ñòü
Ôèëèïà ²âàí Òèìîô³éîâè÷, 
3, êîëãîñïí., óêð., 05.07.1933, 
ïàðàë³÷
Õèì³÷ Âîëîäèìèð ªâòèõ³éîâè÷, 
45, êîëãîñïí., óêð., 19.07.1933, 
çàõâîðþâàííÿ øëóíêà
×åðíèø Ïàâëî Îëåêñ³éîâè÷, 7, 
êîëãîñïí., óêð., 15.05.1933, òèô
×åðíèø Îëåêñ³é Ëåîíò³éîâè÷, 
30, îäíîîñ³áí., óêð., 05.04.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Øàðàé Âàñèëü Àôàíàñ³éîâè÷, 
10 ì., êîëãîñïí., óêð., 11.01.1933, 
ñêàðëàòèíà
Øèìíîâñüêèé Ìèòðîôàí 
²âàíîâè÷, 45, êîëãîñïí., óêð., 
15.04.1933, òóáåðêóëüîç
Øêàðóïèëî Ïàðàñêà ²ëüê³âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 28.12.1932, íå 
âêàç.
Øòàíüêî Äìèòðî ²âàíîâè÷, 
8 ì., êîëãîñïí., óêð., 21.09.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Øòàíüêî Ìàð³àííà Ôåäîð³âíà, 
72, êîëãîñïí., óêð., 19.03.1933, 
ñòàð³ñòü

Âàñèí³âñüêà ñ³ëüðàäà

Áàáåíêî Âîëîäèìèð Ñàâè÷, 68, 
îäíîîñ³áí., óêð., 16.06.1933, íå 
âêàç.
Áàáåíêî Âîëîäèìèð 
Õàðèòîíîâè÷, 1, îäíîîñ³áí., óêð., 
08.07.1933, íå âêàç.
Áàáåíêî Ãðèöüêî Ñàâè÷, 52, 
êîëãîñïí., óêð., 16.06.1933, íå 
âêàç.
Áàáåíêî Ãðèöüêî Óëàñîâè÷, 26, 
êîëãîñïí., óêð., 05.06.1933, íå 
âêàç.
Áàáåíêî ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 26.05.1933, íå 
âêàç.

Áàáåíêî Ãëàôèðà Âàñèë³âíà, 
50, êîëãîñïí., óêð., 07.04.1932, 
íåâ³äîìà
Áàáåíêî Ìàð³ÿ Ìèêèò³âíà, 33, 
êîëãîñïí., óêð., 07.06.1933, íå 
âêàç.
Áàáåíêî Äìèòðî ßêîâè÷, 22, 
êîëãîñïí., óêð., 11.07.1933, íå 
âêàç.
Áàáåíêî Îëüãà Õàðëàì³âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 19.11.1932, 
íåâ³äîìà
Áåëê³íà Ïàðàñêà ²îâíà, 38, 
êîëãîñïí., óêð., 03.03.1933, 
ïîâ³ñèëàñü

Á³ëàí Äóíüêà Òðîõèì³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 25.09.1932, íå 
âêàç.
Á³ëàí Ìèêîëà Ïàâëîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 02.07.1933, íå âêàç.
Á³ëàí Òåòÿíà Ôåäîð³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 05.07.1933, íå 
âêàç.
Áóáëèê ²âàí Ëóêè÷, 55, êîëãîñïí., 
óêð., 30.08.1933, íå âêàç.
Áóëàâà Ìèêîëà ²âàíîâè÷, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 01.09.1932, 
íå âêàç.
Ãàí Ãàííà ²âàí³âíà, 80, õë³áîðîá, 
í³ì., 26.12.1933, íå âêàç.
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Ãîëüíºâ Âîëîäèìèð Ïàâëîâè÷, 
5, êîëãîñïí., óêð., 08.05.1933, íå 
âêàç.
Ãîëüíºâ ²âàí Ïàâëîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 15.05.1933, íå 
âêàç.
Ãîëüíºâ Ïèëèï Âàñèëüîâè÷, 65, 
îäíîîñ³áí., óêð., 07.03.1933, íå 
âêàç.
Äîðîãîêóïëÿ Âàñèëü 
Ñåìåíîâè÷, 19, êîëãîñïí., óêð., 
06.05.1933, íå âêàç.
Äÿ÷åíêî Îëåêñàíäð ²ëüêîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 06.07.1932, íå 
âêàç.
Æîðíÿê ²âàí ßêîâè÷, 40, 
êîëãîñïí., óêð., 05.12.1932, íå 
âêàç.
Êàð÷åâñüêà Âàðâàðà ²âàí³âíà, 
71, êîëãîñïí., óêð., 28.12.1932, íå 
âêàç.
Êàð÷åâñüêèé Ìèêîëà 
Àðòåìîâè÷, 7, êîëãîñïí., óêð., 
21.07.1933, íå âêàç.
Êàð÷åâñüêèé Ôåä³ð Ãðèãîðîâè÷, 
23 äí., êîëãîñïí., óêð., 08.12.1932, 
íå âêàç.
Êîð÷åâñüêà Ìàðèíà ßê³âíà, 58, 
îäíîîñ³áí., óêð., 02.05.1933, íå 
âêàç.
Êîð÷åâñüêà Íàä³ÿ Ìàêñèì³âíà, 
12, êîëãîñïí., óêð., 07.05.1933, íå 
âêàç.
Êîð÷åâñüêèé Àíäð³é Àðòåìîâè÷, 
6, êîëãîñïí., óêð., 06.05.1933, íå 
âêàç.
Êîð÷åâñüêèé ²âàí Àðòåìîâè÷, 
10, êîëãîñïí., óêð., 24.05.1933, íå 
âêàç.
Êîð÷åâñüêèé Îêñåíò³é 
Ôåäîðîâè÷, 73, êîëãîñïí., óêð., 
26.04.1933, íå âêàç.
Êîð÷åâñüêèé Îñòàï Ôåäîðîâè÷, 
59, îäíîîñ³áí., óêð., 30.05.1933, 
íå âêàç.
Êîð÷åâñüêèé Ïåòðî Àðòåìîâè÷, 
6, êîëãîñïí., óêð., 24.05.1933, íå 
âêàç.
Êóøí³ðåíêî Ìàòâ³é Ôîìè÷, 35, 
êîëãîñïí., óêð., 10.07.1933, íå 
âêàç.
Êóøí³ðåíêî Ïàðàñêà ßê³âíà, 80, 
íå âêàç., íå âêàç., 03.09.1933, íå 
âêàç.
Êóøí³ðåíêî Âàëåíòèíà 
Ìèðîí³âíà, 10, äí., íå âêàç., óêð., 
05.05.1933, íå âêàç.
Êóøí³ðåíêî Âàñèëü Äìèòðîâè÷, 
6, êîëãîñïí., óêð., 20.05.1933, íå 
âêàç.
Êóøí³ðåíêî Ãðèãîð³é 
Ãðèãîðîâè÷, 5 ì., îäíîîñ³áí., 
óêð., 09.03.1933, íåâ³äîìà

Êóøí³ðåíêî Ãðèöüêî 
Ñåðã³éîâè÷, íå âêàç., êîëãîñïí., 
óêð., 08.02.1932, íå âêàç.
Êóøí³ðåíêî Ãðèöüêî 
Ôåäîòîâè÷, 43, îäíîîñ³áí., óêð., 
25.04.1933, òóáåðêóëüîç
Êóøí³ðåíêî ²âàí Äìèòðîâè÷, 9, 
íå âêàç., íå âêàç., 03.06.1933, íå 
âêàç.
Êóøí³ðåíêî Êàòðÿ Ïåòð³âíà, 
1 ì., êîëãîñïí., óêð., 20.06.1932, 
íåâ³äîìà
Êóøí³ðåíêî Ìàð³ÿ Ìèðîí³âíà, 
3, êîëãîñïí., óêð., 28.05.1933, íå 
âêàç.
Êóøí³ðåíêî Ìèêîëà Äìèòðîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 02.05.1933, íå 
âêàç.
Êóøí³ðåíêî Ìèêîëà 
Ôåäîðîâè÷, 1, êîëãîñïí., óêð., 
04.08.1933, íå âêàç.
Êóøí³ðåíêî Ìèòðîôàí 
Àíàí³éîâè÷, 56, êîëãîñïí., óêð., 
17.06.1933, íå âêàç.
Êóøí³ðåíêî Ìîòðÿ Îêñåíò³¿âíà, 
38, îäíîîñ³áí., óêð., 22.08.1933, 
íå âêàç.
Êóøí³ðåíêî Îëåíà íå âêàç., 
102, îäíîîñ³áí., óêð., 12.07.1932, 
ñòàð³ñòü
Êóøí³ðåíêî Ïàâëî Ñòåïàíîâè÷, 
4, îäíîîñ³áí., óêð., 27.05.1933, íå 
âêàç.
Êóøí³ðåíêî Ñòåïàí 
Ëåîíò³éîâè÷, 35, îäíîîñ³áí., óêð., 
04.08.1933, íå âêàç.
Êóøí³ðåíêî Ôåä³ð 
Îëåêñàíäðîâè÷, 38, êîëãîñïí., 
óêð., 03.08.1933, íå âêàç.
Ëåãà Âàðâàðà Ëóê'ÿí³âíà, 75, 
îäíîîñ³áí., óêð., 07.07.1933, íå 
âêàç.
Ìîãèëà Â³ðà ßê³âíà, 3, íå âêàç., 
óêð., 23.05.1933, íå âêàç.
Ìîãèëà Îëüãà ßê³âíà, 5, îäíî-
îñ³áí., óêð., 02.07.1933, íå âêàç.
Ìîçãèí ²âàí Ïàâëîâè÷, 2, 
îäíîîñ³áí., óêð., 17.11.1932, 
íåâ³äîìà
Ìóçèêà Þõèì Ðîìàíîâè÷, 66, 
îäíîîñ³áí., óêð., 09.06.1933, íå 
âêàç.
Íîñîê Îêñàíà Ãðèãîð³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 20.04.1933, íå 
âêàç.
Îíèùåíêî Ëþáîâ íå âêàç., 1, 
êîëãîñïí., óêð., 05.08.1933, íå 
âêàç.
Ïèñàíîâñüêèé Ïàâëî 
Äìèòðîâè÷, 75, êîëãîñïí., óêð., 
17.05.1933, íå âêàç.
Ï³ñüìåé Âîëîäèìèð 
Âîëîäèìèðîâè÷, íå âêàç., 

êîëãîñïí., óêð., 29.04.1932, 
íåâ³äîìà
Ï³ñüìåé Êàòåðèíà Àíòîí³âíà, íå 
âêàç., îäíîîñ³áí., óêð., 02.07.1932, 
íå âêàç.
Ïèñüìåíà Êàòðÿ 
Âîëîäèìèð³âíà, 1, êîëãîñïí., 
óêð., 12.06.1933, íå âêàç.
Ïðîñêóðà Ìèêîëà Ôåäîðîâè÷, 
3, ñëóæá., óêð., 25.12.1932, 
íåâ³äîìà
Ðåâóöüêà Êàòðÿ ²ñà¿âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 27.11.1932, 
íåâ³äîìà
Ðåâóöüêà Ìàð³ÿ (?), 1 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 24.08.1933, íå 
âêàç.
Ðåâóöüêà Îëåíà Ñåìåí³âíà, 69, 
êîëãîñïí., óêð., 30.05.1933, íå 
âêàç.
Ðåâóöüêà Òåòÿíà Ê³íäðàò³âíà, 
68, êîëãîñïí., óêð., 13.07.1932, íå 
âêàç.
Ðåâóöüêèé Âîëîäèìèð 
²âàíîâè÷, 8 ì., êîëãîñïí., óêð., 
02.05.1932, íåâ³äîìà
Ðåâóöüêèé ßê³â Ìèõàéëîâè÷, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 16.01.1933, 
íåâ³äîìà
Ðîìàíîâ Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 28.09.1932, 
íå âêàç.
Ðóäåíêî Âàñèëü Òèòîâè÷, 57, 
êîëãîñïí., óêð., 09.10.1933, íå 
âêàç.
Ðóäåíêî Ïàðàñêà Þõèì³âíà, 
85, êîëãîñïí., óêð., 15.07.1933, íå 
âêàç.
Ðóäåíêî Òèò Ãðèãîðîâè÷, 89, 
êîëãîñïí., óêð., 13.10.1932, íå 
âêàç.
Ðóäåíêî Õèìêà Ãåðìàí³âíà, 31, 
êîëãîñïí., óêð., 10.09.1933, íå 
âêàç.
Ñàëîãóá Í³êà Ñèäîð³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 01.05.1933, íå 
âêàç.
Ñàëîãóá Ôåäîò Òèõîíîâè÷, 30, 
îäíîîñ³áí., óêð., 25.04.1933, íå 
âêàç.
Ñîëîãóá Âîëîäèìèð Ïàâëîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 14.09.1932, íå 
âêàç.
Ñîëîãóá Îëÿíà Ñâèðèä³âíà, 
95, êîëãîñïí., óêð., 10.05.1932, 
ñòàð³ñòü
Ñîëîãóá Îìåëüêî 
Îëåêñàíäðîâè÷, 49, íå âêàç., 
óêð., 24.02.1933, íå âêàç.
Ñîëîãóá Ïàâëî Îìåëÿíîâè÷, 6, 
íå âêàç., óêð., 05.05.1933, íå âêàç.
Ñîëîãóá Ïåòðî Îìåëÿíîâè÷, 8, 
íå âêàç., óêð., 27.05.1933, íå âêàç.
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Ñîëîãóá Òðîõèì Îâåð'ÿíîâè÷, 
30, êîëãîñïí., óêð., 02.07.1933, íå 
âêàç.
Ñîëîãóð Ñèëà ²âàíîâè÷, 57, 
îäíîîñ³áí., óêð., 27.03.1933, íå 
âêàç.
Ñüîì÷åíêî Îëåêñàíäð 
Àíòîíîâè÷, 6 ì., êîëãîñïí., óêð., 
12.12.1932, íåâ³äîìà
Ñüîì÷åíêî ²âàí Àíòîíîâè÷, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 01.09.1933, íå 
âêàç.

Òàðàí ²âàí Ðîìàíîâè÷, íå âêàç., 
êîëãîñïí., óêð., 09.01.1932, 
íåâ³äîìà
×óáàíü Àíäð³é ²âàíîâè÷, 83, 
êîëãîñïí., óêð., 29.09.1932, 
ñòàð³ñòü
×óáàíü ²ëüêî Ëóêè÷, 5 äí., 
îäíîîñ³áí., óêð., 07.08.1932, íå 
âêàç.
×óáàíü Ìèõàéëî 
Ìèòðîôàíîâè÷, 52, êîëãîñïí., 
óêð., 31.08.1933, íå âêàç.

×óêàëü Ãàííà Ôåäîñ³¿âíà, 7 ì., 
íå âêàç., óêð., 01.01.1933, íå âêàç.
Øåìáåðêî Àíäð³é Ïèìîíîâè÷, 
3 ì., êîëãîñïí., óêð., 05.01.1933, 
íå âêàç.
Øåíáåðêî Í³íà Àíäð³¿âíà, 
1 ì., êîëãîñïí., óêð., 29.04.1932, 
íåâ³äîìà
ßëàíüêà Õèìêà Òèìîô³¿âíà, 50, 
íå âêàç., óêð., 02.05.1933, íå âêàç.

ªãîð³âñüêà ñ³ëüðàäà

Àâðàìåíêî Âàñèëü Àíòîíîâè÷, 
30, êîëãîñïí., óêð., 15.03.1932, 
÷àõîòêà
Àíòèïîâ Âîëîäèìèð 
Ìèêîëàéîâè÷, 3 ì., êîëãîñïí., 
óêð., 03.11.1933, íå âêàç.
Áàáåíêî Íàä³ÿ Íèêèôîð³âíà, 
3, êîëãîñïí., óêð., 05.06.1933, 
çàïàëåííÿ
Áàáåíêî Íàñòÿ Íèêèôîð³âíà, 
3, êîëãîñïí., óêð., 12.07.1933, íå 
âêàç.
Áèêîâ Ìèêîëà Ïåòðîâè÷, 
6 ì., õë³áîðîá, óêð., 10.09.1932, 
çàïàëåííÿ
Á³íüêîâñüêèé Äìèòðî Ïàâëîâè÷, 
íå âêàç., êîëãîñïí., óêð., 
12.05.1933, íå âêàç.
Á³íüêîâñüêèé Òèìîô³é 
Ïèëèïîâè÷, 12, êîëãîñïí., óêð., 
26.05.1933, íå âêàç.
Áóò Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷, 2, 
êóðêóëü, óêð., 07.08.1933, íå âêàç.
Áóò Ïàâëî Ìèêîëàéîâè÷, 8, 
êóðêóëü, óêð., 12.10.1933, íå âêàç.
Âîëåíêî ßê³â ²âàíîâè÷, 18, 
êîëãîñïí., óêð., 12.07.1933, íå 
âêàç.
Ãàðàíè÷ Í³íà Ìàòâ³¿âíà, 4, 
õë³áîðîá, óêð., 15.04.1932, 
çàïàëåííÿ
Ãàðàíè÷ Âàðâàðà íå âêàç., 80, íà 
óòðèì., óêð., 05.07.1933, íå âêàç.
Ãàðàíè÷ Ãàííà ²âàí³âíà, íå 
âêàç., õë³áîðîá, óêð., 11.06.1932, 
çàïàëåííÿ
Ãàðàíè÷ Ãíàò Îêñåíò³éîâè÷, 57, 
êóðêóëü, óêð., 23.02.1933, íå âêàç.
Ãàðàíè÷ Îëåíà Ãíàò³âíà, 10, 
õë³áîðîá, óêð., 22.09.1932, íå âêàç.
Ãàðàíè÷ Ôåäîð³ÿ Âàñèë³âíà, 
39, êîëãîñïí., óêð., 05.05.1933, 
ìåí³íã³ò
Ãàðóñ Ìèêîëà Ôåäîðîâè÷, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 25.08.1932, 
çàïàëåííÿ
Ãëóùåíêî Àíòîí Îëåêñ³éîâè÷, 
24, êîëãîñïí., óêð., 15.12.1933, íå 
âêàç.

Ãëóùåíêî Îëåêñàíäðà 
Îëåêñ³¿âíà, 25, õë³áîðîá, óêð., 
20.12.1932, òèô
Ãëóùåíêî Ðà¿ñà Àíòîí³âíà, 1 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 26.04.1933, íå 
âêàç.
Ãîëóá Îëÿíà Àíäð³¿âíà, 70, íà 
óòðèì., óêð., 12.10.1932, ñòàð³ñòü
Ãðîì÷èíêî Àíäð³é Ìèõàéëîâè÷, 
70, êîëãîñïí., óêð., 12.07.1933, íå 
âêàç.
Ãóäåíêî Ë³ä³ÿ Ôåäîò³âíà, íå 
âêàç., íå âêàç., óêð., 20.04.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Äîâãà Â³ðà ²âàí³âíà, 2 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 22.07.1933, 
çàïàëåííÿ
²âàõíåíêî Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 9, 
êîëãîñïí., óêð., 11.06.1933, íå 
âêàç.
Êëåâóñ Â³ðà Òðîõèì³âíà, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 30.03.1932, 
çàïàëåííÿ
Êëåâóñ Ôåä³ð ßêèìîâè÷, 17, íà 
óòðèì., óêð., 13.03.1933, ñòàð³ñòü
Êëî÷êî ²âàí ßëèñåéîâè÷, 85, 
îäíîîñ³áí., óêð., 12.05.1932, 
ñòàð³ñòü
Êîëîìèé÷åâà Íàñòÿ Íàóì³âíà, 
70, îäíîîñ³áí., óêð., 05.07.1933, 
íå âêàç.
Êîðíóòà Ìèêîëà Òðîõèìîâè÷, 
4 ì., êîëãîñïí., íå âêàç., 
20.08.1933, íå âêàç.
Êóë³íîâñüêà Ìîòðÿ Ñòåïàí³âíà, 
37, îäíîîñ³áí., óêð., 11.06.1933, 
ñëàáê³ñòü
Ëåâ÷óê Ïàðàñêà Ìàêñèì³âíà, 
90, êîëãîñïí., óêð., 12.07.1933, íå 
âêàç.
Ìàºâñüêèé Ìèõàéëî 
Ôåäîñ³éîâè÷, 2, êîëãîñïí., óêð., 
04.06.1933, íå âêàç.
Ìàêñèìåíêî Íàñòÿ 
Ãåðàñèì³âíà, íå âêàç., êóðêóëü, íå 
âêàç., 24.05.1933, íå âêàç.
Ìàì÷åíêî Ñòåïàí Ïàâëîâè÷, 50, 
îäíîîñ³áí., óêð., 09.07.1933, íå 
âêàç.

Ìàð÷åíêî ²âàí ²âàíîâè÷, 21, 
êîëãîñïí., óêð., 29.11.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Ìèõàéëåíêî Ãàííà Îìåëÿí³âíà, 
5 äí., õë³áîðîá, óêð., 12.05.1932, 
çàïàëåííÿ
Ïðîêîïåíêî ßê³â Âàñèëüîâè÷, 
57, êîëãîñïí., óêð., 05.06.1933, 
ïîâ³ñèâñÿ
Ðàä÷åíêî Âàñèëü Äàíèëîâè÷, 
33, êîëãîñïí., óêð., 16.08.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ðàä÷åíêî Ãàííà Âàñèë³âíà, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., íå âêàç.
Ðàä÷åíêî Ëóêåðÿ ²âàí³âíà, 30, 
êîëãîñïí., óêð., 28.08.1933, íå 
âêàç.
Ðàä÷åíêî Ëóêåðÿ ²âàí³âíà, 37, 
êîëãîñïí., óêð., 26.08.1933, íå âêàç.
Ñèäîðåíêî Òðîõèì 
Íèêèôîðîâè÷, 1, îäíîîñ³áí., óêð., 
29.07.1932, çàïàëåííÿ
Ñèäîâà Êëàâä³ÿ Êóïð³ÿí³âíà, 
45, êîëãîñïí., óêð., 28.06.1933, 
íåâ³äîìà
Ñ³ð³ºíêî Í³íà Ïàâë³âíà, 1, 
õë³áîðîá, óêð., 19.07.1932, 
çàïàëåííÿ øëóíêà
Ñìèêèí Ìèêîëàé Ìèðîíîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 07.03.1933, 
çàïàëåííÿ
Ñòîÿí Âàñèëü Þõèìîâè÷, íå 
âêàç., îäíîîñ³áí., óêð., 15.06.1933, 
íå âêàç.
Ñòîÿí Ãàííà Þõèì³âíà, íå âêàç., 
îäíîîñ³áí., óêð., 10.06.1933, íå 
âêàç.
Ñòîÿí ²âàí Þõèìîâè÷, íå âêàç., 
îäíîîñ³áí., óêð., 30.05.1933, íå 
âêàç.
Ñóëèç Îðåñò Ê³íäðàòîâè÷, 36, 
êîëãîñïí., óêð., 15.06.1933, íå 
âêàç.
Ñóëèç Îëåêñàíäðà Îðåñò³âíà, 
8 ì., êîëãîñïí., óêð., 08.06.1933, 
íå âêàç.
Òêà÷åíêî Ðîìàí ²âàíîâè÷, 42, 
êîëãîñïí., óêð., 18.07.1933, íå 
âêàç.



407

Ôèäîðåíêî Âàðâàðà ²âàí³âíà, 
18, êîëãîñïí., óêð., 23.06.1932, 
çàñòóäà
Ôèäîðåíêî Ïåòðî Îëåêñ³éîâè÷, 
íå âêàç., êîëãîñïí., óêð., 
05.09.1933, íå âêàç.
Ôîìåíêî Êàòðÿ ²âàí³âíà, 2 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 05.07.1933, íå 
âêàç.

Õîìåíêî Ìàð³ÿ Ïåòð³âíà, 70, 
êîëãîñïí., óêð., 15.09.1933, íå 
âêàç.
×èò Ìèõàéëî Òðèôîíîâè÷, 
5, êîëãîñïí., óêð., 11.08.1933, 
çàïàëåííÿ
Øàðàé ²âàí Ïåòðîâè÷, íå âêàç., 
êîëãîñïí., óêð., 11.06.1933, 
çàïàëåííÿ

Øêðîáàòüêî Âàñèëü 
Ãðèãîðîâè÷, íå âêàç., êîëãîñïí., 
óêð., 08.09.1932, çàïàëåííÿ
Øêðîáîòüêî Êàòåðèíà íå âêàç., 
1 ì., êîëãîñïí., óêð., 31.10.1933, 
íå âêàç.

Æåðåáåöüêà ñ³ëüðàäà

Àâðàìåíêî ²âàí Ãîðä³éîâè÷, 
10, äí., êîëãîñïí., íå âêàç., 
02.03.1932, ñëàáîíàðîäæåíèé
Àíäðåºâà Îëåêñàíäðà 
Ìèêèò³âíà, 25, êîëãîñïí., óêð., 
13.03.1932, ïóõëèíà ÷åðåâà
Àíîñîâ ²âàí Ìèêîëàéîâè÷, 
3 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 22.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áàëàêøèé Äìèòðî Êîíîíîâè÷, 
24, êîëãîñïí., óêð., 18.10.1932, 
ïàðàë³÷
Áàõîâñüêà Ìàð³ÿ Ìàðòèí³âíà, 
24, íà óòðèì., óêð., 11.06.1932, 
ñåïòè÷íèé àáîðò
Áàõîâñüêèé Ìàòâ³é 
Ê³íäðàòîâè÷, 70, êîëãîñïí., 
óêð., 20.08.1932, íåïðîõ³äí³ñòü 
êèøå÷íèêà
Áèñòðîâ Âàäèì Ìèõàéëîâè÷, 
1, ñëóæá., óêð., 30.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áîäèí Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 5, 
êîëãîñïí., óêð., 30.04.1932, íå 
âêàç.
Áîíäàðåíêî Ñåìåí Ôåäîðîâè÷, 
86, êîëãîñïí., óêð., 23.03.1932, 
ïàðàë³÷
Áîðîäàé Ìèêîëà Ãðèãîðîâè÷, 
3 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 08.05.1932, 
äèñòîí³ÿ
Áóëîâà Àð³îí Íèêèôîðîâè÷, 
75, êîëãîñïí., óêð., 30.07.1932, 
ì³îêàðäèò
Âàñþòèí Îëåêñ³é Ìèõàéëîâè÷, 
6 ì., êîëãîñïí., óêð., 20.03.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âàñþòèíà Îëüãà Ìèõàéë³âíà, 
3, êîëãîñïí., óêð., 19.05.1932, 
âèñèïíèé òèô
Âèíè÷åíêî ²ëüêî Ñòåïàíîâè÷, 
19, êîëãîñïí., óêð., 13.05.1932, 
âáèâñòâî
Âèíè÷åíêî Ìàð³ÿ Ìèõàéë³âíà, 
6 ì., êîëãîñïí., óêð., 20.07.1932, 
íå âêàç.
Ãîâòüÿí ²âàí Þõèìîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 28.08.1932, îáêëàä 
(àíã³íà)
Ãîâòüÿí Ëþáîâ Ñåìåí³âíà, 
1 ì., êîëãîñïí., óêð., 04.07.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»

Äåéíåêà Õðèñòÿ Ìèí³âíà, 18, 
êîëãîñïí., óêð., 15.06.1932, ñóõ³ñòü 
ëåãåí³â
Äåéíèê Ç³íà¿äà Ìàòâ³¿âíà, 30, 
êîëãîñïí., óêð., 23.05.1932, àáîðò
Äåì÷åíêî Ìàð³ÿ Ñàì., 13, 
êîëãîñïí., óêð., 17.07.1932, 
ãîñòðèé åíòåðîêîë³ò
Äåì÷åíêî Ìèêîëà Ìèõàéëîâè÷, 
10 ì., êîëãîñïí., óêð., 23.08.1932, 
íå âêàç.
Ä³áðîâà ²âàí Ìèòðîôàíîâè÷, 
3 ì., êîëãîñïí., óêð., 16.07.1932, 
ãàñòðîåíòåðèò
Äìèòðåíêî Òåòÿíà Âàñèë³âíà, 
74, îäíîîñ³áí., óêð., 22.03.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Äîðîãîêóïëÿ Ãàííà Þõèì³âíà, 
64, íà óòðèì., íå âêàç., 18.02.1932, 
ðàê øëóíêà
Äîðîãîêóïëÿ Í³íà Íèêèôîð³âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 11.09.1932, 
äèñïåïñ³ÿ
Äðàíà Â³ðà Ñòåôàí³âíà, 1, êîë-
ãîñïí., óêð., 24.12.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Äðîáíèé ²âàí ²âàíîâè÷, 3 ì., êîë-
ãîñïí., óêð., 17.10.1932, àïåíäèöèò
ªâñòàô³ºâà Êñåí³ÿ Ñèäîð³âíà, 
75, êîëãîñïí., óêð., 01.11.1932, ðàê 
ïå÷³íêè
ªâñòàô³ºâ Ëîãâèí ßêîâè÷, 
66, êîëãîñïí., óêð., 23.12.1932, 
ñåðöåâà íåäîñòàòí³ñòü
Çàéêîâñüêèé Ìèêîëà 
Òèìîô³éîâè÷, 4 ì., êîëãîñïí., 
óêð., 25.03.1932, ãðèï
²âàí÷åíêî Êàòåðèíà ²ãîð³âíà, 
9 ì., êîëãîñïí., óêð., 28.08.1932, 
êðóïîçíå çàïàëåííÿ ëåãåí³â
²öåíêî Äîìàõà Ñåðã³¿âíà, 83, 
îäíîîñ³áí., óêð., 24.12.1932, 
ñåðöåâà íåäîñòàòí³ñòü
Êàì÷åíêî ßê³â ßâäîêèìîâè÷, 
78, êîëãîñïí., óêð., 20.12.1932, 
ñåðöåâà íåäîñòàòí³ñòü
Êàíèñàíåíêî Âàñèëü ²âàíîâè÷, 
86, êîëãîñïí., óêð., 01.06.1932, 
ñòàð³ñòü
Êàñüÿí Ìàð³ÿ Õàðèòîí³âíà, 50, 
êîëãîñïí., óêð., 23.08.1932, íå 
âêàç.

Êèé Àíàòîë³é Òèìîô³éîâè÷, 5 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 24.07.1932, ãîñòðå 
çàïàëåííÿ êèøîê
Êèðè÷åíêî Àíäð³é 
Àôàíàñ³éîâè÷, 78, êîëãîñïí., 
óêð., 26.11.1932, çàâîðîò êèøîê
Êèðè÷åíêî Ïåòðî Ìàêñèìîâè÷, 
4, êîëãîñïí., óêð., 20.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ê³ò Ôåä³ð Ñèäîðîâè÷, 73, 
êîëãîñïí., óêð., 28.03.1932, 
ñåðöåâà íåäîñòàòí³ñòü
Êëèìåíêî Ãîðïèíà Ãíàò³âíà, 32, 
êîëãîñïí., óêð., 10.06.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Êîâàëåíêî Êèðèëà 
Àðèñòîôîâè÷, 33, êîëãîñïí., óêð., 
12.06.1932, âèðàçêà øëóíêà
Êîâàëåíêî Ìèêîëà 
Âîëîäèìèðîâè÷, 11 äí., 
êîëãîñïí., óêð., 04.08.1932, 
ãîñòðèé åíòåðîêîë³ò
Êîçèðü Àôàíàñ³é Ìàêàðîâè÷, 
70, êîëãîñïí., óêð., 16.05.1932, 
ëåãåí³
Êîò Ìèêîëà Ñòåïàíîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 19.02.1932, êðóï
Êðàñèöüêèé Ñàìñîí 
Ìèõàéëîâè÷, 80, êîëãîñïí., 
óêð., 28.06.1932, ñòàðå÷å 
âèñíàæåííÿ
Êðåâåöü ²âàí Ëóêè÷, 77, 
êîëãîñïí., óêð., 22.08.1932, 
ñòàð³ñòü
Êðèâåãà Ìóñ³é Ãðèãîðîâè÷, 
73, êîëãîñïí., óêð., 21.10.1932, 
ñëàáê³ñòü ñåðöåâîãî ì'ÿçà
Êóëèêîâ Àíàòîë³é Ñèäîðîâè÷, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 02.12.1932, 
äèñïåïñ³ÿ
Êó÷åðåíêî Ãðèãîð³é 
Ïðîêîïîâè÷, 8 ì., êîëãîñïí., óêð., 
09.10.1932, äèñïåïñ³ÿ
Ëåñèê Þë³ÿ Éîñèï³âíà, 70, íå 
âêàç., í³ì., 17.12.1932, ñåðöåâà 
íåäîñòàòí³ñòü
Ëîáóðåöü Ìèõàéëî Êàðïîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 11.04.1932, 
ñåðöåâà ì'ÿçà
Ëîãâèí Ñòåïàí Ñòåïàíîâè÷, 
80, êîëãîñïí., óêð., 19.05.1932, 
ñòàðå÷å âèñíàæåííÿ
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Ìàêàðåíêî Íàñòÿ Ôåäîñ³¿âíà, 
43, êîëãîñïí., óêð., 15.09.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ìàêàðåíêî ßê³â ßêîâè÷, 7 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 16.08.1932, 
ãîñòðèé åíòåðîêîë³ò
Ìàðè÷ü Ìàðôà Êîñòÿíòèí³âíà, 
30, êîëãîñïí., óêð., 24.05.1932, 
òóáåðêóëüîç õðåáòà
Ìàöþðà ßê³â ²âàíîâè÷, 78, 
êîëãîñïí., óêð., 22.06.1932, ãîñòðå 
çàïàëåííÿ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ìåäâåäåíêî Âàñèëü 
Ìèõàéëîâè÷, 6 òèæ., êîëãîñïí., 
óêð., 14.11.1932, äèñïåïñ³ÿ
Ìîñ³í ªâãåí ²âàíîâè÷, íå 
âêàç., ñëóæá., óêð., 23.11.1932, 
ïíåâìîí³ÿ êðóïîçíà
Íåïîìíÿùà Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, 
13, êîëãîñïí., óêð., 30.07.1932, 
çàïàëåííÿ
Íóæíèé ²âàí Àâðàìîâè÷, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 07.06.1932, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Íóæíèé Òèìîô³é Ñàì³éëîâè÷, 
31, êîëãîñïí., óêð., 08.08.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Îðåë Êëåîïàòðà Ìèêîëà¿âíà, 
60, íà óòðèì., óêð., 20.02.1932, 
ãîñòðî³øåì³÷íà ñåðöåâà 
íåäîñòàòí³ñòü
Îðåë Íàñòÿ Ïðîêîï³âíà, 75, 
êîëãîñïí., óêð., 01.11.1932, 
ñåðöåâà íåäîñòàòí³ñòü
Ïàâëîâ ²âàí Ãàâðèëîâè÷, 84, 
êîëãîñïí., óêð., 10.07.1932, 
ì³îêàðäèò
Ïàí÷åíêî Ãîðïèíà Êóçüì³âíà, 
32, íà óòðèì., óêð., 03.12.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ïîä³ëÿíîâà Îëüãà Ïîðôèð³¿âíà, 
30, íà óòðèì., óêð., 10.03.1932, 
ïàðàë³÷
Ïîïêî Àíäð³é Ñèäîðîâè÷, 
85, êîëãîñïí., óêð., 08.04.1932, 
ñòàð³ñòü

Ïîïêî Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷, 
5, êîëãîñïí., óêð., 21.03.1932, 
íåðîçá.
Ðåãåäà Ãðèãîð³é ²âàíîâè÷, 4 ì., 
íà óòðèì., óêð., 13.03.1932, ãðèï
Ðîáîòà Âàñèëü Ìàêñèìîâè÷, 
8 ì., êîëãîñïí., óêð., 21.07.1932, 
äèòÿ÷èé ãîñòðèé åíòåðèò
Ðîáîòà Ãàëà Ñåìåí³âíà, 70, 
êîëãîñïí., óêð., 15.08.1932, 
ñåðöåâà íåäîñòàòí³ñòü
Ðîñòóï ²âàí Êóïð³ÿíîâè÷, 5 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 21.08.1932, 
äèñïåïñ³ÿ
Ñàáàäàø ²âàí Íèêèôîðîâè÷, 
70, êîëãîñïí., óêð., 15.11.1932, 
ñåðöåâà íåäîñòàòí³ñòü
Ñàäîâñêà Îëåêñàíäð 
Ìèêèòîâè÷, 20, êîëãîñïí., óêð., 
29.02.1932, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ñàäîâñüêà Íàä³ÿ Ìàêñèì³âíà, 
10 ì., êîëãîñïí., óêð., 02.06.1932, 
âêàçàíî ïî ëàòèí³
Ñâèíóöüêèé Ìèõàéëî 
Òðîõèìîâè÷, 7 ì., êîëãîñïí., 
íå âêàç., 21.07.1932, íåðîçá. (ïî 
ëàòèí³)
Ñåëåçíºâà Ìàð³ÿ Ëàçàð³âíà, 
29, ñëóæá., óêð., 17.05.1932, 
òóáåðêóëüîç ë³âî¿ íèðêè
Ñèâîëàï Ìàð³ÿ Àôàíàñ³¿âíà, 
40, êîëãîñïí., óêð., 03.06.1932, íå 
âêàç.
Ñïèöÿ Ïèëèï Äåíèñîâè÷, 1 
äí., êîëãîñïí., óêð., 25.06.1932, 
ñëàáîíàðîäæåíèé
Ñòàðîñâ³öüêà Ëóê³ÿ Âàñèë³âíà, 
70, êîëãîñïí., óêð., 16.12.1932, 
àíîðåêñ³ÿ ìîçêó
Ñóñüêà Îäàðêà ²âàí³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 26.10.1932, 
äèñïåïñ³ÿ
Òàðàí Àðòåì Ãðèãîðîâè÷, 85, 
êîëãîñïí., óêð., 26.09.1932, 
ñåðöåâà íåäîñòàòí³ñòü

Òàðàí ßâäîõà Ïàíòåëåéìîí³âíà, 
70, êîëãîñïí., óêð., 06.09.1932, ðàê 
ïå÷³íêè
Òàð÷åâñüêà Í³íà Àíäð³¿âíà, 5, 
êîëãîñïí., óêð., 20.02.1932, îáêëàä 
(àíã³íà)
Òâåðäîõë³á Àíàòîë³é ²âàíîâè÷, 
4 ì., êîëãîñïí., óêð., 20.03.1932, 
åíäîêàðäèò
Òâåðäîõë³á Ìàðèíà 
Àôàíàñ³¿âíà, 60, íà óòðèì., óêð., 
08.03.1932, ðîçëàä ñåðöÿ
Òåì÷åíêî Ìàð³ÿ Ôåäîð³âíà, 4 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 13.03.1932, ïëåâðèò
Òåðåùåíêî Ñàâà Àíäð³éîâè÷, 
74, êîëãîñïí., óêð., 26.10.1932, 
ñåðöåâà íåäîñòàòí³ñòü
Òèì÷åíêî Êàòåðèíà ²âàí³âíà, 4 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 10.04.1932, ãðèï
Òêà÷ Ãàííà ßê³âíà, 44, íà óòðèì., 
óêð., 17.10.1932, ïîðîê ñåðöÿ
Óëüÿøåíêî Ìàð³ÿ Òèìîô³¿âíà, 
69, êîëãîñïí., óêð., 11.08.1932, 
ãîñòðèé ðîçëàä øëóíêà, ñëàáê³ñòü 
Ôîêèí ²âàí Äìèòðîâè÷, 23, 
êîëãîñïí., óêð., 25.06.1932, 
àïåíäåöèò
Ôîêèí Ñâèðèäîí Àíòîíîâè÷, 
30, êîëãîñïí., óêð., 10.06.1932, 
ïåðåëîì ÷åðåïà
×àðè÷åíñüêèé Âåíåäèêò 
Ñåðã³éîâè÷, 88, îäíîîñ³áí., óêð., 
12.05.1932, íå âêàç.
Øóâàíäà Íàä³ÿ Çàõàð³âíà, 74, 
êîëãîñïí., óêð., 17.05.1932, ðàê 
ïîðîæíèíè ðîòà
Ùåðáèíà ²âàí ²âàíîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 10.04.1932, 
ìåí³íã³ò
Ùåðáèíà Ìàð³ÿ Ãðèãîð³âíà, 
5, êîëãîñïí., óêð., 18.09.1932, 
äèñïåïñ³ÿ òîêñè÷íà
ßëàíñüêèé Âàñèëü Ôåäîðîâè÷, 
85, êîëãîñïí., óêð., 22.05.1932, 
ì³îêàðäèò

Æîâòîêðó÷àíñüêà ñ³ëüðàäà

Àãàïîâà Ìàâðà íå âêàç., 82, 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Àãàïîâ Î.(?) Ôåäîñ³é., 82, íà 
óòðèì., óêð., 04.09.1933, íå âêàç.
Àãàïîâ ßê³â Ñèëüâåñòðîâè÷, 78, 
êîëãîñïí., óêð., 05.10.1933, íå 
âêàç.
Áàðàáàø Ïåòðî Òèìîô³éîâè÷, 
87, õë³áîðîá, óêð., 08.09.1932, íå 
âêàç.
Áèêîâà Êàòðÿ Àíäð³¿âíà, 10 ì., 
õë³áîðîá, óêð., 21.01.1932, íå âêàç.
Áóëàâà Ãðèöüêî Ãðèãîðîâè÷, 7, 
êîëãîñïí., óêð., 25.07.1933, íå âêàç.

Ãàðìàø Ãðèöüêî Îêñåíò³éîâè÷, 
8, êîëãîñïí., óêð., 13.08.1933, íå 
âêàç.
Ãàðìàø Êàðïî ªëèñåéîâè÷, 70, 
êîëãîñïí., óêð., 30.06.1933, íå 
âêàç.
Ãàðìàø Ïåòðî Êàðïîâè÷, 
3, ðîá³òí., óêð., 05.12.1932, 
óñêëàäíåííÿ íà êèøå÷íèêó 
Ãåðàñèìåíêî Ìàð³ÿ Êëèì³âíà, 
12, êîëãîñïí., óêð., 09.07.1933, íå 
âêàç.
Ãîðáàíü Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 
1 ì., êîëãîñïí., óêð., 19.06.1933, 
ïðîíîñ

Ãîðóëîêà ²âàí ²âàíîâè÷, 8 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 06.01.1933, 
çàïàëåííÿ
Äèêèé ²âàí ßâäîêèìîâè÷, 4 äí., 
õë³áîðîá, óêð., 07.08.1932, íå 
âêàç.
Ä³áðîâà ²âàí Ñåðã³éîâè÷, 22, 
êîëãîñïí., óêð., 29.07.1933, 
ïðîíîñ
Ä³áðîâà Ëàçàð Àíòîíîâè÷, 37, 
êîëãîñïí., óêð., 15.06.1932, íå 
âêàç.
Ä³áðîâà Í³íà Ëàçàð³âíà, 1, íå 
âêàç., íå âêàç., 25.03.1932, íå 
âêàç.
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Äîðîãîêóïëÿ Êàòåðèíà 
Ãàâðèë³âíà, 8 ì., õë³áîðîá, óêð., 
02.03.1932, íå âêàç.
ªâñòàô’ºâà Ïàðàñêà ²ñà¿âíà, 
51, êîëãîñïí., óêð., 21.05.1933, íå 
âêàç.
Çäàíîâñüêèé Âîëîäèìèð 
²âàíîâè÷, 7, ðîá³òí., óêð., 
13.10.1933, íå âêàç.
Çóáêîâñüêèé Êîñòü Îñòàïîâè÷, 
22, êîëãîñïí., óêð., 02.07.1933, 
ãðèæà
Çóáêîâñüêèé Îñòàï Ôåäîðîâè÷, 
54, êîëãîñïí., óêð., 01.07.1933, 
çàñòóäà
Êàëàøíèê Çàõàð ªðìîëàéîâè÷, 
48, êîëãîñïí., óêð., 22.03.1933, íå 
âêàç.
Êàðäàø Àíäð³é Ïèëèïîâè÷, 17, 
ðîá³òí., óêð., 15.03.1933, íå âêàç.
Êèðè÷åíêî Ïåòðî Àíäð³éîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 04.12.1932, 
åíòåðèò
Êëåùåâñüêèé Îëåêñ³é 
Àíòîíîâè÷, 82, õë³áîðîá, óêð., 
02.07.1932, íå âêàç.
Êë³ùåâñüêà Ìîòðÿ Çîò³âíà, 38, 
êîëãîñïí., óêð., 01.09.1933, íå 
âêàç.
Êë³ùåâñüêèé Ôåäîñ³é 
Ôåäîñ³éîâè÷, 46, îäíîîñ³áí., 
óêð., 21.05.1933, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Êîëîäà Àôàíàñ³é Ëóê'ÿíîâè÷, 
58, êîëãîñïí., óêð., 14.05.1933, íå 
âêàç.
Êîëîìîºöü Êèðèëî Îïàíàñîâè÷, 
55, êîëãîñïí., óêð., 29.05.1933, íå 
âêàç.
Êîëÿäà Ìàð³ÿ ªôðåì³âíà, 
62, êîëãîñïí., óêð., 20.07.1933, 
ñòàð³ñòü
Êîíîòîïèöü Òåòÿíà ßê³âíà, 
10 ì., êîëãîñïí., óêð., 16.10.1933, 
äèôòåð³ÿ 
Êóðîïàòà ²âàí Éîñèïîâè÷, 78, íà 
óòðèì., óêð., 08.03.1933, íå âêàç.
Êóðîïàòà Êèëèíà Ðîìàí³âíà, 
78, íà óòðèì., óêð., 12.01.1933, 
ñòàð³ñòü
Ëèñåíêî Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 1, 
õë³áîðîá, óêð., 14.02.1932, íå 
âêàç.
Ëèñåíêî Ïåòðî ²âàíîâè÷, 10 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 12.06.1933, íå 
âêàç.

Ëèòâèíåíêî Ìèõàéëî 
Íèêèôîðîâè÷, 50, êîëãîñïí., 
óêð., 30.07.1933, íå âêàç.
Ëîáóðåöü Ñåðã³é Ïèëèïîâè÷, 
25, êîëãîñïí., óêð., 28.04.1932, 
çàð³çàíèé ïî¿çäîì
Ëîãâèí Ãàííà Ãðèãîð³âíà, 3 äí., 
êîëãîñïí., óêð., 06.09.1933, íå 
âêàç.
Ìàéñòðî Ìàð³éêà Î.(?), 4, 
êîëãîñïí., óêð., 09.07.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ìîéñåºíêî ²âàí 
Ïàíòåëåéìîíîâè÷, 74, êîëãîñïí., 
óêð., 22.08.1933, íå âêàç.
Íåñòåðåíêî Îëåêñàíäð 
Ìèõàéëîâè÷, 1, êîëãîñïí., óêð., 
02.12.1932, íå âêàç.
Íåñòåðåíêî Ïåòðî Âàñèëüîâè÷, 
60, êîëãîñïí., óêð., 02.08.1933, íå 
âêàç.
Îäàí³ºíêî Ãðèöüêî Ìóñ³éîâè÷, 
22, êîëãîñïí., óêð., 03.02.1933, íå 
âêàç.
Îäàí³ºíêî Ôåäîðà Ìóñ³¿âíà, 
24, êîëãîñïí., óêð., 15.05.1933, íå 
âêàç.
Ïàïðóãà Ïèëèï Àíäð³éîâè÷, 
60, êîëãîñïí., óêð., 04.07.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê 
Ïåòðîâñüêà Îëüãà ßê³âíà, 3 òèæ., 
êîëãîñïí., óêð., 22.05.1933, íå 
âêàç.
Ï³äÿø Ôåä³ð Ôåäîòîâè÷, 6, 
êîëãîñïí., óêð., 25.06.1933, íå 
âêàç.
Ïîíîìàðåíêî Í³íà ²âàí³âíà, 5, 
õë³áîðîá, óêð., 05.09.1932, íå âêàç.
Ïîíîìàðåíêî Îëåêñàíäðà 
²âàí³âíà, 14, êóñòàð, óêð., 
15.09.1932, ïîâ³øåííÿ
Ïóçèíà Îëåêñ³é Ìàòâ³éîâè÷, 
1 ì., êîëãîñïí., óêð., 18.01.1933, 
çàïàëåííÿ
Ðàñêåâè÷ Îäàðêà Îëåêñ³¿âíà, 1, 
íå âêàç., íå âêàç., 23.03.1932, íå 
âêàç.
Ðåãåäà Ãàííà ²âàí³âíà, 8, 
îäíîîñ³áí., óêð., 17.10.1933, íå 
âêàç.
Ðåãåäà Ìèêîëà Â³êòîðîâè÷, 6 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 19.07.1933, íå 
âêàç.
Ñàáàëäàøí³é Ãàííà Òèìîô³¿âíà, 
7 ì., êîëãîñïí., óêð., 13.05.1933, 
íå âêàç.

Ñàºíêî Ôåäîðà Õîì³âíà, 85, íà 
óòðèì., óêð., 24.03.1933, ñòàð³ñòü
Ñàìñîíîâà Îäàðêà íå âêàç., 
íå âêàç., íå âêàç., íå âêàç., 
20.03.1932, íå âêàç.
Ñâ³íöèöüêèé Ìèêîëà 
Ôåäîòîâè÷, 3 ì., õë³áîðîá, óêð., 
27.05.1932, íå âêàç.
Ñêëÿðîâ Ïåòðî Íèêèôîðîâè÷, 
31, õë³áîðîá, óêð., 04.07.1932, 
ïîòðàïèëà ï³ä ïî¿çä
Ñîñîé Âîëîäèìèð Ôåäîðîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 19.07.1932, 
ïðîíîñ
Ñîñîé Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 34, 
ðîá³òí., óêð., 29.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ñóñüêèé Àíäð³é Ïàòðèê³éîâè÷, 
40, êîëãîñïí., óêð., 20.08.1933, íå 
âêàç.
Ñóñüêèé ²âàí Àíäð³éîâè÷, 
16, êîëãîñïí., óêð., 12.07.1933, 
çàõâîðþâàííÿ ëåãåí³â
Òàðàí ²âàí ªãîðîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 15.05.1933, íå 
âêàç.
Òàðàí Ë³ä³ÿ ªãîð³âíà, 7, 
êîëãîñïí., óêð., 19.06.1933, 
ïàðàë³÷
Òåðåùåíêî Ìàð³ÿ Äìèòð³âíà, 3, 
õë³áîðîá, óêð., 30.01.1932, îáêëàä 
(àíã³íà)
Òåðåùåíêî Ïàâëî ßêîâè÷, 5, 
êîëãîñïí., óêð., 15.11.1933, íå 
âêàç.
Òåðåùåíêî ßðèíà Îíèÿí³âíà, 
44, êîëãîñïí., óêð., 19.08.1933, íå 
âêàç.
Òèìîøåíêî ²âàí Êðèñàíîâè÷, 
3, êîëãîñïí., óêð., 06.05.1933, 
çàñòóäà
Òêàëè÷ Âàñèëèíà Ôåäîð³âíà, 
29, õë³áîðîá, óêð., 10.02.1932, â³ä 
ïðèðîùåííÿ äèòÿ÷îãî ì³ñöÿ
×åðêàñ Ãðèöüêî Îíèê³éîâè÷, 75, 
íà óòðèì., óêð., 16.06.1933, íàðèâ 
âñåðåäèí³
×óâàëîâ Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷, 
7, õë³áîðîá, óêð., 08.03.1932, íå 
âêàç.
Ùåðáèíà Ìèêèòà Ëåîíò³éîâè÷, 
70, îäíîîñ³áí., óêð., 05.06.1932, 
íå âêàç.

Êîïàí³âñüêà ñ³ëüðàäà

Áîæêî Ìàðêî ²âàíîâè÷, 1 äí., íå 
âêàç., óêð., 13.03.1933, íå âêàç.
Áîéêî Ãðèöüêî ²âàíîâè÷, 2, íå 
âêàç., óêð., 17.09.1933, íå âêàç.

Áîéêî ªëèçàâåòà ²âàí³âíà, 75, 
íå âêàç., óêð., 07.08.1933, íå âêàç.
Áîéêî Êîðí³é Ìàðêîâè÷, 25, íå 
âêàç., óêð., 17.05.1933, íå âêàç.

Áîéêî Íàñòÿ Òðîõèì³âíà, 27, íå 
âêàç., óêð., 18.08.1933, íå âêàç.
Áîéêî Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷, 1, íå 
âêàç., óêð., 26.05.1933, íå âêàç.
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Áîðîäàé Âàñèëü Âàñèëüîâè÷, 
45, íå âêàç., óêð., 12.04.1933, íå 
âêàç.
Áîðîäàé Äìèòðî Ôîìè÷, 1, íå 
âêàç., óêð., 07.04.1933, íå âêàç.
Áîðîäàé Ëàçàð Âàñèëüîâè÷, 52, 
íå âêàç., óêð., 20.06.1933, íå âêàç.
Áîðîäàé Ìàêñèì Îìåëÿíîâè÷, 
75, íå âêàç., óêð., 16.06.1933, íå 
âêàç.
Áîðîäàé Ìàðôà Îìåëÿí³âíà, 65, 
íå âêàç., óêð., 19.06.1933, íå âêàç.
Áîðîäàé Ïàðàñêà Êîðí³¿âíà, 45, 
íå âêàç., óêð., 26.04.1933, íå âêàç.
Áîñåíêî Ìàêàð Àíäð³éîâè÷, 90, 
íå âêàç., óêð., 03.04.1933, íå âêàç.
Áîñåíêî Ïåòðî Äàíèëîâè÷, 12, 
îäíîîñ³áí., óêð., 03.10.1932, íå 
âêàç.
Âèíòåð Ãðèöüêî Îëåêñ³éîâè÷, 
80, êîëãîñïí., óêð., 12.03.1932, 
ïîðîê
Â³äëîãà Àâðàì Ïðîêîïîâè÷, 75, 
íå âêàç., óêð., 16.04.1933, íå âêàç.
Â³äëîãà Êàòåðèíà Ïåòð³âíà, 8, 
íå âêàç., óêð., 08.06.1933, íå âêàç.
Â³äëîãà Ìèêîëà Ïåòðîâè÷, 10, 
íå âêàç., óêð., 07.06.1933, íå âêàç.
Â³äëîãà Ïåòðî Ïåòðîâè÷, 5, íå 
âêàç., óêð., 22.06.1933, íå âêàç.
Â³òåð Âàðâàðà Ëåâîíò³¿âíà, 20, 
íå âêàç., óêð., 30.04.1933, íå âêàç.
Â³òåð Ëåâêî Ãðèãîðîâè÷, 60, íå 
âêàç., óêð., 06.01.1933, íå âêàç.
Â³òåð Îëüãà Ëåâîíò³¿âíà, 4, íå 
âêàç., óêð., 27.04.1933, íå âêàç.
Â³òåð ßâäîõà Ìàðê³âíà, 80, íå 
âêàç., óêð., 07.09.1933, íå âêàç.
Ãàäþêà Ìàð³ÿ ªãîð³âíà, 3 äí., 
êîëãîñïí., óêð., 06.02.1932, íå 
âêàç.
Ãàðä³ºíêî Äìèòðî Àíäð³éîâè÷, 
43, îäíîîñ³áí., óêð., 07.10.1932, 
íå âêàç.
Ãîðä³ºíêî ªëèçàâåòà ²âàí³âíà, 
80, êîëãîñïí., óêð., 15.08.1932, íå 
âêàç.
Äåãòÿðåíêî Ãðèöüêî 
Îíèñèìîâè÷, 7, íå âêàç., óêð., 
21.04.1933, íå âêàç.
Äåéíåãà Ïàðàñêà Ìàêñèì³âíà, 
65, íå âêàç., óêð., 14.05.1933, íå 
âêàç.
Äåéíåãà Ïèëèï Ôåäîðîâè÷, íå 
âêàç., íå âêàç., óêð., 02.05.1933, íå 
âêàç.
Äåéíåãà Ñàâêà Òðîõèìîâè÷, 65, 
íå âêàç., óêð., 13.05.1933, íå âêàç.
Äåéíåãà Òðîõèì Âàñèëüîâè÷, 
88, êîëãîñïí., óêð., 02.09.1932, íå 
âêàç.
Äåéíåãà Ôåä³ð Âàñèëüîâè÷, 66, 
íå âêàç., óêð., 09.04.1933, íå âêàç.

Äåéíåãà Ôåä³ð Ñàâè÷, 19, íå 
âêàç., óêð., 14.05.1933, íå âêàç.
Äåðæèâà Êèëèíà Àíòèï³âíà, 
55, êîëãîñïí., óêð., 13.04.1932, 
òóáåðêóëüîç
Äåðíîâà Ëþáîâ Ñåðã³¿âíà, 2, íå 
âêàç., óêð., 16.04.1933, íå âêàç.
Äåðíîâà Íàñòÿ ²ëë³âíà, 5, íå 
âêàç., óêð., 08.06.1933, íå âêàç.
Äåðíîâèé Âàñèëü Ãðèãîðîâè÷, 2, 
íå âêàç., óêð., 02.04.1933, íå âêàç.
Äåðíîâèé Âîëîäèìèð ²ëë³÷, 6, 
íå âêàç., óêð., 15.06.1933, íå âêàç.
Äåðíîâèé Ãðèöüêî ²âàíîâè÷, 2, 
íå âêàç., óêð., 28.05.1933, íå âêàç.
Äåðíîâèé Äåíèñ 
Îëåêñàíäðîâè÷, 42, íå âêàç., 
óêð., 10.04.1933, íå âêàç.
Äåðíîâèé ²âàí Ìàðêîâè÷, 9, íå 
âêàç., óêð., 28.04.1933, íå âêàç.
Äåðíîâèé ²âàí Ñåðã³éîâè÷, 19, 
íå âêàç., óêð., 09.04.1933, íå âêàç.
Äåðíîâèé Ìèêîëà Ìàðêîâè÷, 8, 
íå âêàç., óêð., 11.04.1933, íå âêàç.
Äåðíîâèé Ïåòðî Âàñèëüîâè÷, 2, 
íå âêàç., óêð., 15.05.1933, íå âêàç.
Äåðíîâèé Ôåä³ð ²ëüêîâè÷, 2, íå 
âêàç., óêð., 01.06.1933, íå âêàç.
Äåõòÿðåíêî Âàðâàðà ²îâíà, 
24, êîëãîñïí., óêð., 02.01.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Äåõòÿðåíêî ²âàí Äìèòðîâè÷, 2, 
íå âêàç., óêð., 16.04.1933, íå âêàç.
Äåõòÿðåíêî Ìàð³ÿ Îëåêñ³¿âíà, 7, 
íå âêàç., óêð., 26.04.1933, íå âêàç.
Äåõòÿðåíêî Õàðèòèíà Ïåòð³âíà, 
78, íå âêàç., óêð., 30.04.1933, íå 
âêàç.
Äèðíîâèé Ôåäîò Ôåäîðîâè÷, 
55, îäíîîñ³áí., óêð., 25.07.1932, 
íå âêàç.
Äóïë³é Ãàííà Ïàíòåë³¿âíà, 49, íå 
âêàç., óêð., 25.05.1933, íå âêàç.
Çàþð÷åíêî Òðîõèì Ìàðêîâè÷, 
58, îäíîîñ³áí., óêð., 27.06.1932, ðàê
Çàÿöü Âàñèëü Ïåòðîâè÷, 3, íå 
âêàç., óêð., 20.05.1933, íå âêàç.
Çàÿöü ªâäîê³ÿ Ïåòð³âíà, 7, íå 
âêàç., óêð., 15.05.1933, íå âêàç.
Çàÿöü Îëåêñ³é Ïåòðîâè÷, 2, íå 
âêàç., óêð., 27.05.1933, íå âêàç.
Çàÿöü Ôåä³ð Ïåòðîâè÷, 10, íå 
âêàç., óêð., 12.05.1933, íå âêàç.
Çóáêî Êàòåðèíà Ñåðã³¿âíà, 1, íå 
âêàç., óêð., 18.04.1933, íå âêàç.
Çóáêî Îëåíà Ìàêàð³âíà, 37, íå 
âêàç., óêð., 11.04.1933, íå âêàç.
Çóáêî Ïàíàñ Òðîõèìîâè÷, 68, íå 
âêàç., óêð., 17.05.1933, íå âêàç.
Çóáêî Ïåòðî Àíäð³éîâè÷, 22, íå 
âêàç., óêð., 10.04.1933, íå âêàç.
Çóáêî Ïåòðî Àíäð³éîâè÷, 36, íå 
âêàç., óêð., 12.05.1933, íå âêàç.

²ùåíêî Ôåêëà ²âàí³âíà, 41, íå 
âêàç., óêð., 24.04.1933, íå âêàç.
Êèðè÷åíêî Îìåëÿí ²âàíîâè÷, 53, 
íå âêàç., óêð., 06.06.1933, íå âêàç.
Êëèìåíêî Ä.(?) Ñåìåíîâ., 68, 
îäíîîñ³áí., óêð., 17.11.1932, 
ïàðàë³÷
Êëèìåíêî ²âàí Äåìèäîâè÷, 23, 
êîëãîñïí., óêð., 01.03.1932, íå 
âêàç.
Êëþ÷íèê Ìàêàð Äàíèëîâè÷, 48, 
íå âêàç., óêð., 09.03.1933, íå âêàç.
Êîâàëåâñüêèé ²âàí Ïðîêîïîâè÷, 
7 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 29.09.1932, 
íå âêàç.
Êîâàëåíêî ªôèì ²âàíîâè÷, 
60, îäíîîñ³áí., óêð., 27.07.1932, 
àïåíäèöèò
Êîâàëåíêî Õàðèòîí Ãðèãîðîâè÷, 
80, íå âêàç., óêð., 08.05.1933, íå 
âêàç.
Êîâàëüîâñüêèé Ïèâîí 
Ôåäîðîâè÷, 55, íå âêàç., óêð., 
29.04.1933, íå âêàç.
Êîçëîâà Êàòåðèíà 
Ìèòðîôàí³âíà, 15, íå âêàç., óêð., 
01.05.1933, íå âêàç.
Êîìàíåíêî Ê³íäðàò Òàðàñîâè÷, 
82, îäíîîñ³áí., óêð., 09.03.1933, 
íå âêàç.
Êîíîâàëåíêî ²âàí Ìàðêîâè÷, 6, 
íå âêàç., óêð., 25.05.1933, íå âêàç.
Êîíîâàëåíêî Ìàð³ÿ Ìàðê³âíà, 
14, íå âêàç., óêð., 22.06.1933, íå 
âêàç.
Êîíîâàëåíêî Ìàðê Ãàâðèëîâè÷, 
51, íå âêàç., óêð., 28.04.1933, íå 
âêàç.
Êîñòþê Àâðàì Þõèìîâè÷, 96, íà 
óòðèì., óêð., 07.03.1932, íå âêàç.
Êðàâ÷åíêî Â. ²âàí³âíà, 2, íà 
óòðèì., óêð., 12.09.1932, äèñïåïñ³ÿ
Êðàâ÷åíêî Ãàííà ²âàí³âíà, 3, íå 
âêàç., óêð., 27.03.1933, íå âêàç.
Êðàâ÷åíêî ªôèì Ïàâëîâè÷, 70, 
íå âêàç., óêð., 02.04.1933, íå âêàç.
Êðàâ÷åíêî ²âàí 
Ïàíòåëåéìîíîâè÷, 25, íå âêàç., 
óêð., 10.07.1933, íå âêàç.
Êðàâ÷åíêî Êëàâä³ÿ Ôåäîð³âíà, 
1, íå âêàç., óêð., 24.04.1933, íå 
âêàç.
Êðàâ÷åíêî Ëþáîâ ²ëë³âíà, 1, íå 
âêàç., óêð., 07.04.1933, íå âêàç.
Êðàâ÷åíêî Ëþáîâ 
Êîñòÿíòèí³âíà, 15, íå âêàç., óêð., 
10.08.1933, íå âêàç.
Êðàâ÷åíêî Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 7, 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.04.1932, íå 
âêàç.
Êðàâ÷åíêî Ìàð³ÿ Íèêèôîð³âíà, 
34, íà óòðèì., óêð., 08.02.1932, íå 
âêàç.



411

Êðàâ÷åíêî Îêñàíà 
Êîñòÿíòèí³âíà, 9, íå âêàç., óêð., 
11.08.1933, íå âêàç.
Êðàâ÷åíêî Ïàðàñêà Îëåêñ³¿âíà, 
32, îäíîîñ³áí., óêð., 05.11.1932, 
òóáåðêóëüîç
Êðàâ÷åíêî Ïåòðî Þõèìîâè÷, 37, 
íå âêàç., óêð., 23.04.1933, íå âêàç.
Êðàâ÷åíêî Ñòåïàí ²âëåâè÷, 42, 
íå âêàç., óêð., 26.08.1933, íå âêàç.
Êðàâ÷åíêî Òåòÿíà Ãðèãîð³âíà, 3, 
íå âêàç., óêð., 08.05.1933, íå âêàç.
Êðàâ÷åíêî Òåòÿíà Ãðèãîð³âíà, 3, 
íå âêàç., óêð., 12.05.1933, íå âêàç.
Êðàâ÷åíêî ßâäîõà ²ëë³âíà, 5, íå 
âêàç., óêð., 15.04.1933, íå âêàç.
Êðàâ÷åíêî ßê³â Þõèìîâè÷, 85, 
íà óòðèì., óêð., 15.01.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ëåâ÷åíêî Ïàðàñêà Àâ.(?), 63, 
êîëãîñïí., óêð., 31.08.1932, 
ãàíãðåíà
Ìàëåíüêà ßâäîõà Ìèõàéë³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 03.01.1932, íå 
âêàç.
Ìàðè÷ Îë³ìï³àäà ²ëë³âíà, 18, íå 
âêàç., óêð., 06.05.1933, íå âêàç.
Ìàðòèíåíêî Âàñèëü Ñàâè÷, 13, 
íå âêàç., óêð., 10.07.1933, íå âêàç.
Ìàðòèíåíêî Âîëîäèìèð 
Ãðèãîðîâè÷, 5, íå âêàç., óêð., 
17.06.1933, íå âêàç.
Ìàðòèíåíêî Ç³íà¿äà Ãðèãîð³âíà, 
2, íå âêàç., óêð., 19.06.1933, íå 
âêàç.
Ìàðòèíåíêî ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 8, 
íå âêàç., óêð., 30.05.1933, íå âêàç.
Ìàðòèíåíêî ²âàí Ïàâëîâè÷, 2, 
íå âêàç., óêð., 10.07.1933, íå âêàç.
Ìàðòèíåíêî Îëåêñàíäð Ñàâè÷, 
10, íå âêàç., óêð., 30.06.1933, íå 
âêàç.
Ìàðòèíåíêî Îëåêñ³é 
Ãðèãîðîâè÷, 10, íå âêàç., óêð., 
07.06.1933, íå âêàç.
Ìàðòèíåíêî ßê³â Òðîõèìîâè÷, 
50, íå âêàç., óêð., 13.07.1933, íå 
âêàç.
Ìàñü Âåêëà Ôåäîð³âíà, 85, íà 
óòðèì., óêð., 02.08.1932, ñòàð³ñòü
Ìàñü Ãàííà Ñòåïàí³âíà, 12, íå 
âêàç., óêð., 22.05.1933, íå âêàç.
Ìàñü ²âàí Ìîéñåéîâè÷, 65, íå 
âêàç., óêð., 20.02.1933, íå âêàç.
Ìàñü Êàòåðèíà Ñòåïàí³âíà, 6, íå 
âêàç., óêð., 30.05.1933, íå âêàç.
Ìàñü Ìàð'ÿíà Äåíèñ³âíà, 68, íå 
âêàç., óêð., 16.04.1933, íå âêàç.
Ìàñü Ìèêîëà Ãàâðèëîâè÷, 5 
òèæ., îäíîîñ³áí., óêð., 02.07.1932, 
íå âêàç.
Ìàñü Ìèêîëà Ñòåïàíîâè÷, 7, íå 
âêàç., óêð., 25.05.1933, íå âêàç.

Ìèëèíüêèé Ìèêîëà Àíäð³éîâè÷, 
2, íå âêàç., óêð., 10.07.1933, íå 
âêàç.
Ìîçãîâà Êàòåðèíà Ïåòð³âíà, 2, 
íå âêàç., óêð., 14.06.1933, íå âêàç.
Ìîçãîâîé Ïåòðî Ñòåïàíîâè÷, 
80, íå âêàç., óêð., 03.06.1933, íå 
âêàç.
Îâä³ºíêî Âàñèëü Ãðèãîðîâè÷, 3, 
íå âêàç., óêð., 18.04.1933, íå âêàç.
Îâä³ºíêî Âîëîäèìèð 
Ãðèãîðîâè÷, 6, íå âêàç., óêð., 
18.04.1933, íå âêàç.
Îâä³ºíêî Âîëîäèìèð 
Þõèìîâè÷, 9, íå âêàç., óêð., 
28.05.1933, íå âêàç.
Îâä³ºíêî Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 7, íå 
âêàç., óêð., 02.05.1933, íå âêàç.
Îìåëÿíåíêî Âîëîäèìèð 
Ãðèãîðîâè÷, 2, êîëãîñïí., óêð., 
17.12.1933, ðàõ³ò
Îìåëÿíåíêî Ãðèöüêî 
Àíäðîíîâè÷, 32, íå âêàç., óêð., 
12.07.1933, íå âêàç.
Îìåëÿíåíêî Ãðèöüêî Êëèìîâè÷, 
56, íå âêàç., óêð., 02.04.1933, íå 
âêàç.
Îìåëÿíåíêî Ë³ä³ÿ Ãðèãîð³âíà, 4, 
íå âêàç., óêð., 23.06.1933, íå âêàç.
Îìåëÿíåíêî Ìèêîëà 
Ãðèãîðîâè÷, 10, íå âêàç., óêð., 
08.07.1933, íå âêàç.
Îìåëÿíåíêî Ìîòðÿ ²âàí³âíà, 
75, íå âêàç., óêð., 22.05.1933, íå 
âêàç.
Îìåëÿíåíêî Ïåëàã³ÿ Ôåäîð³âíà, 
2, íå âêàç., óêð., 18.06.1933, íå 
âêàç.
Îíèùåíêî Âîëîäèìèð 
Ãðèãîðîâè÷, 3, íå âêàç., óêð., 
20.04.1933, íå âêàç.
Îíèùåíêî ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 21, 
íå âêàç., óêð., 03.06.1933, íå âêàç.
Îíèùåíêî Êàòåðèíà ²âàí³âíà, 
80, íå âêàç., óêð., 13.04.1933, íå 
âêàç.
Îíèùåíêî Òèìîô³é ßêîâè÷, 72, 
íà óòðèì., óêð., 12.03.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ïåòðåíêî Âàñèëü Ìèêîëàéîâè÷, 
6 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 24.01.1933, 
íå âêàç.
Ïåòðåíêî ²âàí Ìèêîëàéîâè÷, 1, 
íå âêàç., óêð., 01.05.1933, íå âêàç.
Ïåòðåíêî Ìàð³ÿ ªôèì³âíà, 80, 
íå âêàç., óêð., 01.05.1933, íå âêàç.
Ïåòðåíêî Ìèõàéëî Ãàâðèëîâè÷, 
82, íå âêàç., óêð., 17.05.1933, íå 
âêàç.
Ïðîöåíêî Àíô³ñà Ïåòð³âíà, 65, 
íå âêàç., óêð., 07.04.1933, íå âêàç.
Ïðîöåíêî Âàñèëü Äìèòðîâè÷, 1, 
íå âêàç., óêð., 25.03.1933, íå âêàç.

Ïðîöåíêî ²âàí Êîðí³éîâè÷, 42, 
íå âêàç., óêð., 30.06.1933, íå âêàç.
Ïðîöåíêî Êàòåðèíà 
Ëàâðåíò³¿âíà, 58, êîëãîñïí., 
íå âêàç., 08.04.1932, õðîí³÷íèé 
êàòàðàëüíèé ñòàí 
Ïðîöåíêî Ìèêîëà Äìèòðîâè÷, 7, 
íå âêàç., óêð., 23.07.1933, íå âêàç.
Ïðîöåíêî Íàä³ÿ Äìèòð³âíà, 3, íå 
âêàç., óêð., 25.07.1933, íå âêàç.
Ïðîöåíêî Íàòàë³ÿ ²âàí³âíà, 10, 
íå âêàç., óêð., 29.06.1933, íå âêàç.
Ïðîöåíêî Ïåòðî ²âàíîâè÷, 11, íå 
âêàç., óêð., 29.06.1933, íå âêàç.
Ïðîöåíêî Òåòÿíà Íèêèôîð³âíà, 40, 
íå âêàç., óêð., 02.08.1933, íå âêàç.
Ïðîöåíêî Þõèì Ïåòðîâè÷, 43, 
íå âêàç., óêð., 01.06.1933, íå âêàç.
Ðîìàíåíêî Âàñèëü Ïåòðîâè÷, 5, 
íå âêàç., óêð., 13.07.1933, íå âêàç.
Ðîìàíåíêî Ãàííà Ìèêèò³âíà, 
72, êîëãîñïí., óêð., 12.09.1932, 
ñòàð³ñòü
Ðîìàíåíêî ²âàí Íèêèôîðîâè÷, 
1 ì., êîëãîñïí., óêð., 22.01.1932, 
íå âêàç.
Ðîìàíåíêî Ëþáîâ ²âàí³âíà, 2, íå 
âêàç., óêð., 16.05.1933, íå âêàç.
Ðîìàíåíêî Íàñòÿ Ïåòð³âíà, 3, íå 
âêàç., óêð., 05.07.1933, íå âêàç.
Ñèäîðîâà Íàä³ÿ Ïàâë³âíà, 2 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 14.10.1932, íå âêàç.
Ñèñîºâà ßâäîõà Ãåðàñèì³âíà, 
65, íå âêàç., óêð., 15.06.1933, íå 
âêàç.
Ñîñîñü ²âàí Âàñèëüîâè÷, íå 
âêàç., îäíîîñ³áí., óêð., 01.07.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ñóïòåëà ßê³â Âàñèëüîâè÷, 71, íå 
âêàç., óêð., 24.04.1933, íå âêàç.
Ñóïòåëÿ ²âàí Òðîõèìîâè÷, 80, íå 
âêàç., óêð., 10.05.1933, íå âêàç.
Ñóïòåëÿ Îëåñÿ Ðîìàí³âíà, 76, 
íå âêàç., óêð., 15.05.1933, íå âêàç.
×àðè÷àíñüêà ßâäîõà Ñåìåí³âíà, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 21.07.1932, íå 
âêàç.
×èñíÿê Îêñàíà Àíäð³¿âíà, 48, 
êîëãîñïí., óêð., 04.05.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Þøêà Ãðèöüêî ²îâè÷, 43, íå 
âêàç., óêð., 22.04.1933, íå âêàç.
Þøêà Êèðèëî ²îâè÷, 52, íå âêàç., 
óêð., 01.05.1933, íå âêàç.
Þøêà Ìèõàéëî Êèðèëîâè÷, 30, 
íå âêàç., óêð., 03.05.1933, íå âêàç.
Þøêà Ïàâëî ²îâè÷, 49, íå âêàç., 
óêð., 07.05.1933, íå âêàç.
Þøêà Õàðèòèíà Ìàòâ³¿âíà, 70, 
íå âêàç., óêð., 21.06.1933, íå âêàç.
Þøêî Óëèòà Àíàòîë³¿âíà, 80, 
îäíîîñ³áí., óêð., 30.10.1932, 
ñòàð³ñòü
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Àë³ìîâà Êàòåðèíà Òåðåíò³¿âíà, 
60, îäíîîñ³áí., óêð., 15.08.1933, 
íåâ³äîìà
Àðøèííèêîâ ²âàí Ìèêèòîâè÷, 
3, ðîá³òí., óêð., 02.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Àñò³îí Âàñèëü Îëåêñ³éîâè÷, 
5, êîëãîñïí., óêð., 08.09.1933, 
íåâ³äîìà
Àñò³îí Ìèêîëà Îëåêñ³éîâè÷, 
8, êîëãîñïí., óêð., 08.09.1933, 
íåâ³äîìà
Áàáè÷ Ïàðàñêåâà Íèêèôîð³âíà, 
45, îäíîîñ³áí., óêð., 03.02.1933, 
çóïèíêà ñåðöÿ
Áàðêî ßâäîê³ÿ ªôèì³âíà, 22, 
êîëãîñïí., óêð., 25.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áàðò³ø Ãàïêà Ñàâåë³¿âíà, 96, íà 
óòðèì., óêð., 08.02.1932, ñòàð³ñòü
Áàóìàí ²âàí ²âàíîâè÷, 82, 
ðîá³òí., íå âêàç., 28.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Áåëàé Ãàííà Ôåäîò³âíà, 1, íå 
âêàç., óêð., 01.07.1933, íåâ³äîìà
Áåðåæêî ²âàí Ôåäîðîâè÷, 17, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 06.07.1933, 
íåâ³äîìà
Áåðåæêî Ìàð³ÿ Ôåäîð³âíà, 4, 
îäíîîñ³áí., óêð., 24.11.1932, íå 
âêàç.
Áåðåóñêî Îëåíà Àíäð³¿âíà, 
78, íà óòðèì., óêð., 02.03.1932, 
ñòàð³ñòü
Áèêîâ Äåíèñ Àâêñåíò³éîâè÷, 
55, êîëãîñïí., óêð., 27.12.1933, íå 
âêàç.
Áèðèæêî Ïåòðî Ìèêîëàéîâè÷, 
4, êîëãîñïí., óêð., 21.08.1933, 
íåâ³äîìà
Áîðäóê Òåòÿíà Ôåäîð³âíà, 4 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 03.10.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Áóëàâ³í Âàñèëü Êèðèëîâè÷, 5, 
íå âêàç., íå âêàç., 14.06.1933, íå 
âêàç.
Áóëàâ³í Ãðèãîð³é Êèðèëîâè÷, 
3, îäíîîñ³áí., óêð., 08.05.1933, 
íåâ³äîìà
Áóëàâ³í ²âàí ²âàíîâè÷, 67, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 24.06.1933, 
íåâ³äîìà
Áóëàâ³í ²âàí Ñèäîðîè÷, 50, 
îäíîîñ³áí., óêð., 11.04.1933, 
íåâ³äîìà
Áóëàâ³í ²âàí Ôåäîòîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 01.09.1933, 
íåâ³äîìà
Áóëàâ³í Ìàð³ÿ Ïàâë³âíà, 8, 
êîëãîñïí., óêð., 01.06.1932, 
íåâ³äîìà

Áóëàâ³í Ïàâëî Êèðèëîâè÷, 45 
äí., êîëãîñïí., óêð., 14.10.1932, 
íåâ³äîìà
Áóëàâ³í Ñàâêà Ãîðä³éîâè÷, 80, íà 
óòðèì., óêð., 16.07.1932, ñòàð³ñòü
Áóëàâ³íà Îëåêñàíäðà ²âàí³âíà, 
47, êîëãîñïí., óêð., 06.03.1932, 
ðåâìàòèçì
Áóëàâ³íà Íàòàëêà ²âàí³âíà, 
80, îäíîîñ³áí., óêð., 10.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Áóëàâ³íà Îëåíà ²âàí³âíà, 24, 
êîëãîñïí., óêð., 15.01.1933, 
òóáåðêóëüîç
Áóëàâ³íà Ïåëàãåÿ ²âàí³âíà, 
4, êîëãîñïí., óêð., 06.03.1933, 
íåâ³äîìà
Áóò Àðòèìîí Òèìîô³éîâè÷, 
24, êîëãîñïí., óêð., 25.07.1933, 
íåâ³äîìà
Áóò Àôàíàñ³é Òèìîô³éîâè÷, 
16, êîëãîñïí., óêð., 15.08.1933, 
íåâ³äîìà
Áóò Ãðèãîð³é Þõèìîâè÷, 20 
äí., êîëãîñïí., óêð., 27.01.1933, 
íåâ³äîìà
Áóò Ë³ä³ÿ Äàíèë³âíà, 2, 
îäíîîñ³áí., óêð., 19.09.1933, 
íåâ³äîìà
Áóò Ìàð³ÿ Þõèì³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 03.09.1933, 
íåâ³äîìà
Áóò Ïåòðî Òèìîô³éîâè÷, 9, êîë-
ãîñïí., óêð., 15.11.1933, íåâ³äîìà
Âàñèëü÷åêî ªâäîê³ÿ Ñàâåë³¿âíà, 
19, êîëãîñïí., óêð., 29.04.1932, 
íåâ³äîìà
Âàñèëü÷åíêî Ãàííà Òðîõèì³âíà, 
70, êîëãîñïí., óêð., 14.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Âàñèëü÷åíêî ßê³â Îíóôð³éîâè÷, 
70, îäíîîñ³áí., óêð., 28.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Âàñèëü÷åíêî Êèðèëî ßêîâè÷, 
29, êîëãîñïí., óêð., 30.08.1933, 
íåâ³äîìà
Âåëåíêî Ïèëèï Ãðèãîðîâè÷, 
60, êîëãîñïí., óêð., 13.11.1932, 
íåâ³äîìà
Âèíàãåÿ Ïàðàñêà Òèìîô³¿âíà, 
92, êîëãîñïí., óêð., 16.09.1932, 
ñòàð³ñòü
Âîëåíêî Îëåêñ³é 
Êîñòÿíòèíîâè÷, 5, íå âêàç., íå 
âêàç., 10.06.1933, íå âêàç.
Âîëüâà÷ ßâäîõà Ìèêîëà¿âíà, 
4, êîëãîñïí., óêð., 23.04.1933, 
íåâ³äîìà
Ãàéäàø Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, 21, 
êîëãîñïí., óêð., 07.11.1933, 
íåâ³äîìà

Ãàéäàø Òåòÿíà Âàñèë³âíà, 
5 ì., êîëãîñïí., óêð., 24.02.1932, 
íåâ³äîìà
Ãàëóøêà Ãàííà Ôîì³âíà, 50, êîë-
ãîñïí., óêð., 09.09.1933, íåâ³äîìà
Ãàëóøêà Äìèòðî 
Ëàâðåíò³éîâè÷, 2, êîëãîñïí., 
óêð., 26.11.1933, íåâ³äîìà
Ãàëóøêà ²âàí Êàëåíèêîâè÷, 
45, êîëãîñïí., óêð., 19.05.1933, 
íåâ³äîìà
Ãàëóøêà ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 68, 
íå âêàç., íå âêàç., 11.06.1933, íå 
âêàç.
Ãàëóøêà Í³íà Ñåìåí³âíà, 2 äí., 
êîëãîñïí., óêð., 27.03.1933, ñóõîòè
Ãàëóøêî Ìèêèòà ²âàíîâè÷, 
66, êîëãîñïí., óêð., 24.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãîëóáêîâà Ãàííà Ìàðê³âíà, 2, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 17.06.1933, 
íåâ³äîìà
Ãîðáà÷îâ ²âàí Ñåðã³éîâè÷, 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 16.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãðèêàíåíêî ªâãåí³ÿ Íèêîí³âíà, 
24, êîëãîñïí., óêð., 14.04.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Ãðèíü Ïàâëî Àâðàìîâè÷, 58, 
êîëãîñïí., óêð., 06.04.1932, 
íåâ³äîìà
Ãðèöàíåíêî Àðñåíò³é 
Äàíèëîâè÷, 78, íå âêàç., íå âêàç., 
25.06.1933, íå âêàç.
Ãðèöàíåíêî Ìèõàéëî Êëèìîâè÷, 
76, êîëãîñïí., óêð., 12.03.1933, 
ëåãåí³
Ãðèöàíåíêî Ôåâðîí³ÿ 
Ìèêîëà¿âíà, 66, êîëãîñïí., óêð., 
04.03.1933, ñòàð³ñòü
Äàë³ëî÷åíêî Í³íà Àíäð³ÿí³âíà, 
18, êîëãîñïí., óêð., 30.04.1933, 
òóáåðêóëüîç
Äàíèëü÷åíêî Àíäð³é Ïàâëîâè÷, 
22, îäíîîñ³áí., óêð., 28.06.1933, 
íåâ³äîìà
Äàíèëü÷åíêî Ãàííà Àíäð³¿âíà, 
4 ì., íå âêàç., íå âêàç., 09.06.1933, 
íå âêàç.
Äåéíåãà Ãàííà Ñòåïàí³âíà, 
63, êîëãîñïí., óêð., 26.09.1933, 
ñòàð³ñòü
Äåìåäüîíîê Êèëèíà Ê., 74, 
êîëãîñïí., óêð., 03.12.1933, 
íåâ³äîìà
Äåìåäüîíîê Ìîòðÿ 
Îëåêñàíäð³âíà, 80, êîëãîñïí., 
óêð., 15.11.1933, íåâ³äîìà
Äåìèäåíîê Ñåìåí ²âàíîâè÷, 56, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 22.06.1933, 
íåâ³äîìà
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Äåíèñåíêî Àâåð’ÿí Ìèêèòîâè÷, 
86, íà óòðèì., óêð., 23.05.1932, 
ñòàð³ñòü
Äåíèñåíêî Ãàëèíà ²âàí³âíà, 2 
òèæ., êîëãîñïí., óêð., 15.02.1932, 
íåâ³äîìà
Äåíèñåíêî Ëåîíò³é ªôðåìîâè÷, 
63, îäíîîñ³áí., óêð., 26.03.1933, 
íåâ³äîìà
Äìèòðî (Äìåòðåêî) Ìîòðÿ 
Ñàì³éë³âíà, 60, íå âêàç., óêð., 
01.09.1933, íåâ³äîìà
Äîðä³é Ìèõàéëî Õîìè÷, 22, êîë-
ãîñïí., óêð., 14.05.1933, íåâ³äîìà
Äîðîøåíêî Ãíàò Ôåäîòîâè÷, 77, 
íà óòðèì., íå âêàç., 04.04.1932, 
ñòàð³ñòü
Äîðîøåíêî Ìàð³ÿ Ñòåïàí³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 16.11.1932, íå 
âêàç.
Äðîòÿíêà ªâäîê³ÿ Êîðí³¿âíà, 
60, êîëãîñïí., óêð., 02.12.1933, 
íåâ³äîìà
Äðîòÿíêî Íàä³ÿ Àíäð³¿âíà, 40, íå 
âêàç., óêð., 03.07.1933, íåâ³äîìà
Äóá’ÿãà ²âàí ßêîâè÷, 78, 
êîëãîñïí., óêð., 05.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ç³í÷åíêî Ôåä³ð Âàñèëüîâè÷, 32, 
íå âêàç., óêð., íåâ³äîìà
²âàùåíêî Äåì’ÿí Àíäð³éîâè÷, 
66, êîëãîñïí., óêð., 14.07.1932, 
íåâ³äîìà
²âàùåíêî Íàñòÿ ßê³âíà, 24, 
êîëãîñïí., óêð., 18.05.1932, 
íåâ³äîìà
²âàùåíêî Îíèñ³é Ìàêñèìîâè÷, 
55, íå âêàç., óêð., 10.07.1933, íå 
âêàç.
²âàùåíêî ªâäîê³ÿ ²âàí³âíà, 85, 
íå âêàç., íå âêàç., 10.06.1933, íå 
âêàç.
²äîäåíêî Ìàð³ÿ Ãóð³¿âíà, 4, 
êîëãîñïí., óêð., 16.01.1932, íå 
âêàç.
²ùåíêî Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 72, 
êîëãîñïí., óêð., 15.09.1932, 
ñòàð³ñòü
Êàéòåë Ìàðèíà Êèðèë³âíà, 
70, êîëãîñïí., óêð., 05.06.1932, 
ñòàð³ñòü
Êàíäèáêà Âàñèëü Ëóêè÷, 45, 
êîëãîñïí., óêð., 29.08.1932, 
íåâ³äîìà
Êàíäèáêà ²âàí Òèìîô³éîâè÷, 21 
äí., êîëãîñïí., óêð., 29.03.1932, 
íåâ³äîìà
Êàíäèáêà Ëåâêî Þâèëèíîâè÷, 
85, êîëãîñïí., óêð., 22.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Êàïòåë Ë³ä³ÿ Àíòîí³âíà, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 22.08.1933, 
íåâ³äîìà

Êàïòåë Ïàâëî Îëåêñ³éîâè÷, 2, íå 
âêàç., óêð., 01.07.1933, íåâ³äîìà
Êàïòåë Ïåòðî Ïàâëîâè÷, 31, íå 
âêàç., íå âêàç., 13.06.1933, íå âêàç.
Êàïòóð Âàñèëü Âëàñîâè÷, 
4, êîëãîñïí., óêð., 09.09.1933, 
íåâ³äîìà
Êàïòóð Ïàíòåë³é Ñåðã³éîâè÷, 
72, êîëãîñïí., óêð., 03.09.1933, 
íåâ³äîìà
Êèðèëåíêî Ëóêåð³ÿ Ãóð³¿âíà, 
58, êîëãîñïí., óêð., 28.06.1933, 
íåâ³äîìà
Êèðèëåíêî Îëåêñ³é 
Ê³íäðàòîâè÷, 63, êîëãîñïí., óêð., 
25.05.1933, íåâ³äîìà
Ê³ëüïà Ïåòðî Ëàâðåíò³éîâè÷, 
62, êîëãîñïí., óêð., 20.11.1932, 
âîäÿíà õâîðîáà
Ê³ðèëåíêî Íàä³ÿ Ïàíàñ³âíà, 
1 ì., íå âêàç., óêð., 12.07.1933, 
íåâ³äîìà
Êëåìåíêî Âàëåíòèíà 
Ìàêñèì³âíà, 4, êîëãîñïí., óêð., 
13.09.1932, íåâ³äîìà
Êëåìåíêî Ãàííà Ïàâë³âíà, 3, îäíî-
îñ³áí., óêð., 07.08.1933, íåâ³äîìà
Êë³ù Äìèòðî Ôåäîðîâè÷, 
57, êîëãîñïí., óêð., 02.10.1932, 
ñòàð³ñòü
Êîâàëåíêî Âàðâàðà Ôåäîð³âíà, 
72, êîëãîñïí., óêð., 26.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Êîâàëåíêî ªôðîñèí³ÿ Êàðï³âíà, 
80, íà óòðèì., óêð., 10.10.1932, 
ñòàð³ñòü
Êîâàëåíêî ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 
19, îäíîîñ³áí., óêð., 28.07.1933, 
çàñòóäà
Êîâàëåíêî ²ëüêî Ìîéñåéîâè÷, 
86, íå âêàç., íå âêàç., 30.01.1933, 
íå âêàç.
Êîâàëåíêî ²âàí Àðòåìîíîâè÷, 
29, îäíîîñ³áí., óêð., 17.05.1933, 
íåâ³äîìà
Êîâàëåíêî Îêñàíà Âàñèë³âíà, 
2 äí., êîëãîñïí., óêð., 07.02.�932, 
íåâ³äîìà
Êîâàëåíêî Îëåêñàíäð 
Îëåêñàíäðîâè÷, 4, êîëãîñïí., 
óêð., 22.05.1933, íåâ³äîìà
Êîâàëåíêî Îëüãà ²âàí³âíà, 
7, êîëãîñïí., óêð., 17.10.1932, 
íåâ³äîìà
Êîâàëåíêî Ñåìåí Äàíèëîâè÷, 
17, êîëãîñïí., óêð., 15.07.1932, 
íåâ³äîìà
Êîâàëåíêî Þõèì À., 75, 
êîëãîñïí., óêð., 06.12.1933, 
íåâ³äîìà
Êîçëîâ ²âàí Ìàòâ³éîâè÷, 5, 
îäíîîñ³áí., óêð., 09.09.1933, 
íåâ³äîìà

Êîçëîâ ²âàí Ìàòâ³éîâè÷, 4, îäíî-
îñ³áí., óêð., 03.07.1933, íåâ³äîìà
Êîëîìîºöü ªãîð Í³ëîâè÷, 56, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 03.06.1933, 
íåâ³äîìà
Êîíäèáêà Îëåêñàíäðà 
Ïàíòåëåéìîí³âíà, 35, êîëãîñïí., 
óêð., 08.03.1932, â³ä ïîëîã³â
Êîíîâàëåíêî Äìèòðî 
Íåñòîðîâè÷, 8 äí., êîëãîñïí., 
óêð., 08.02.1932, íåâ³äîìà
Êîíîâàëåíêî Ìèõàéëî 
Ñàâåë³éîâè÷, 26, êîëãîñïí., óêð., 
15.09.1932, òèô
Êîíîâàëåíêî Ñåðã³é Äàíèëîâè÷, 
30, êîëãîñïí., óêð., 10.06.1933, 
íåâ³äîìà
Êîíîâàëåíêî Òèìîô³é íå âêàç., 
75, íå âêàç., óêð., 01.07.1933, íå 
âêàç.
Êîíîâàëåíêî Òèìîô³é 
Îêñåíò³éîâè÷, 77, îäíîîñ³áí., 
óêð., 03.07.1933, íåâ³äîìà
Êîíîâàëåíêî Õèìêà Ãàâðèë³âíà, 
30, êîëãîñïí., óêð., 19.03.1932, 
òóáåðêóëüîç
Êîï³éêà Ïàâëî ßêîâè÷, 2, ðîá³òí., 
íå âêàç., 17.06.1933, íåâ³äîìà
Êîðèëåíêî Í³íà Ñèäîð³âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 19.05.1933, 
íåâ³äîìà
Êîðñóí Äìèòðî Ïèëèïîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 27.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîðñóí Ïèëèï Ìèõàéëîâè÷, 
27, êîëãîñïí., óêð., 06.07.1933, 
ïîâ³ñèâñÿ
Êðàâ÷åíêî Âàðâàðà ²ëüê³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 20.11.1933, 
íåâ³äîìà
Êðàâ÷åíêî Â³êòîð ²ëüêîâè÷, 7 
òèæ., êîëãîñïí., óêð., 14.04.1932, 
íåâ³äîìà
Êðàâ÷åíêî Ìàð³ÿ Ìàòâ³¿âíà, 
8 ì., êîëãîñïí., óêð., 24.05.1932, 
íåâ³äîìà
Êðàâ÷åíêî Ïàðàñêà Äàíèë³âíà, 
28, êîëãîñïí., óêð., 08.05.1933, 
ñóõîòè
Êðèâåíêî Íåñòîð Ïàâëîâè÷, 
75, êîëãîñïí., óêð., 09.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Êðèâèëî Îëÿíà Ìèõàéë³âíà, 68, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 25.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Êðèâóëÿ Íàñòÿ Ìóñ³¿âíà, 33, êîë-
ãîñïí., óêð., 13.06.1933, íåâ³äîìà
Êóäëàé Âàëåíò. Ìàêñèì., 1 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 08.04.1933, íå 
âêàç.
Êóäëàé Ãðèãîð³é Òðîõèìîâè÷, 
38, êîëãîñïí., óêð., 22.12.1933, 
íåâ³äîìà
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Êóäëàé Ç³íà¿äà íå âêàç., 80, 
êîëãîñïí., óêð., 14.12.1932, 
ñòàð³ñòü
Êóäëàé Êèëèíà Ñòåôàí³âíà, 
34, ðîá³òí., óêð., 16.04.1933, 
çàðàæåííÿ êðîâ³
Êóäëàé Ìàð³ÿ Ïåòð³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 15.07.1932, 
íåâ³äîìà
Êóäëàé Ñåìåí Àôàíàñ³éîâè÷, 
2 ì., êîëãîñïí., óêð., 20.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êóäëàé Ôåä³ð ²âàíîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 16.12.1933, 
íåâ³äîìà
Êóäëàé ßê³â Ôåäîðîâè÷, 8, íå 
âêàç., óêð., 02.06.1933, íåâ³äîìà
Êóêóíÿ Í³íà Ïëàòîí³âíà, 9 äí., 
êîëãîñïí., óêð., 14.06.1932, äèòÿ÷à
Ëàâðåíêî Ìàð³ÿ Àíäð³¿âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 05.10.1932, 
íåâ³äîìà
Ëàâðåíêî Ñòåôàí Ëàð³îíîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 12.09.1932, 
íåâ³äîìà
Ëàïèø Ñåðã³é Âàñèëüîâè÷, 
68, íå âêàç., óêð., 03.12.1933, 
íåâ³äîìà
Ëàøêî Ìîòðÿ Îëåêñ³¿âíà, 62, 
îäíîîñ³áí., óêð., 17.07.1933, 
íåâ³äîìà
Ëîáîäà Ìàð³ÿ ßê³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 05.09.1932, 
íåâ³äîìà
Ëîáîäà Íàñòÿ Íàçàð³âíà, 62, 
êîëãîñïí., óêð., 18.08.1933, 
íåâ³äîìà
Ëîáîäà Ïàâëî Ëóêè÷, 29, 
êîëãîñïí., óêð., 06.12.1933, 
íåâ³äîìà
Ëîñü Ãàííà Ôåäîð³âíà, 19, 
êîëãîñïí., óêð., 01.07.1933, 
íåâ³äîìà
Ìàçàíêî Âàñèëü Ãàðàñèìîâè÷, 
23, êîëãîñïí., óêð., 06.06.1933, 
íåâ³äîìà
Ìàçàíêî Ãàííà Àðòåì³âíà, 68, 
êîëãîñïí., óêð., 28.12.1932, íå 
âêàç.
Ìàçàíêî Ìèõàéëî Äìèòðîâè÷, 
8, îäíîîñ³áí., óêð., 17.04.1933, 
çàñòóäà
Ìàçàíêî Óñòÿ Äìèòð³âíà, 74, íà 
óòðèì., óêð., 06.04.1932, ñòàð³ñòü
Ìàëàõàòêî Ïàâëî ²âàíîâè÷, 
7, êîëãîñïí., óêð., 01.06.1933, 
íåâ³äîìà
Ìàñëàê Â³êòîð Ãðèãîðîâè÷, 
10 ì., êîëãîñïí., íå âêàç., 
11.01.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìàñëàê ²âàí Ãàâðèëîâè÷, 23, 
êîëãîñïí., óêð., 01.05.1933, 
çàõâîðþâàííÿ ëåãåí³â

Ìàñëàê Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 31.08.1933, 
íåâ³äîìà
Ìàñëàê Ìàð³ÿ Ïåòð³âíà, íå 
âêàç., íå âêàç., óêð., 09.07.1933, 
íåâ³äîìà
Ìàòþõ Àíòîí Àíòîíîâè÷, 45, 
êîëãîñïí., óêð., 29.05.1933, 
íåâ³äîìà
Ìàòþõ Àíòîí Ôåäîðîâè÷, 
74, êîëãîñïí., óêð., 16.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Ìàòþõ Îëÿíà ²âàí³âíà, 73, 
êîëãîñïí., óêð., 08.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Ìàòþõà Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 6 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 29.06.1932, 
íåâ³äîìà
Ìèçèí Ôåä³ð Ãíàòîâè÷, 48, 
êîëãîñïí., óêð., 30.05.1933, íå 
âêàç.
Ì³æ³á³öüêà Ãàííà Ïèëèï³âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 23.09.1933, 
íåâ³äîìà
Ìîðîç Àðñåíò³é Àôàíàñ³éîâè÷, 
36, êîëãîñïí., óêð., 27.05.1933, 
íåâ³äîìà
Ìîñêîâêà Àíäð³é Íèêèôîðîâè÷, 
21, êîëãîñïí., óêð., 18.01.1932, 
óäàð
Ìîñêîâêà Ãàííà Ôåäîò³âíà, 
22, êîëãîñïí., óêð., 05.03.1933, 
çàïàëåííÿ øëóíêà
Ìîñêîâêà Ñåðã³é Ôåäîòîâè÷, 
33, îäíîîñ³áí., óêð., 09.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Íàãóðí³é Ôåäîðà Êàðï³âíà, 
70, êîëãîñïí., óêð., 09.09.1933, 
íåâ³äîìà
Íàäÿ Íàä³ÿ Àíäð³¿âíà, 40, 
êîëãîñïí., óêð., 09.06.1933, 
íåâ³äîìà
Íàëèâàéêî Ãðèãîð³é Ìèêèòîâè÷, 
23, îäíîîñ³áí., óêð., 16.07.1933, 
íåâ³äîìà
Íàëèâàéêî Ìàð³ÿ Ìèêèò³âíà, 
20, îäíîîñ³áí., óêð., 02.07.1933, 
íåâ³äîìà
Íàëèâàéêî Ôåäîñ³ÿ 
Êîñòÿíòèí³âíà, 47, îäíîîñ³áí., 
óêð., 02.06.1933, íåâ³äîìà
Íåñêîðîìíèé ²âàí ªôèìîâè÷, 
48, êîëãîñïí., óêð., 12.05.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Íîâàê ²âàí Ïàíàñîâè÷, 70, 
êîëãîñïí., óêð., 01.07.1933, 
ñòàð³ñòü
Íîâàê Ëåâêî Àôàíàñ³éîâè÷, 
55, êîëãîñïí., óêð., 25.04.1933, 
íåâ³äîìà
Íîâàê Ìèêîëà Ñåìåíîâè÷, 15 
äí., êîëãîñïí., óêð., 21.12.1931, 
íåâ³äîìà

Íîâàê Ñåìåí Ìèíîâè÷, 64, íå 
âêàç., óêð., 01.07.1933, íåâ³äîìà
Îä³ÿêà Àðñåíò³é ²âàíîâè÷, 
75, êîëãîñïí., óêð., 28.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Îä³ÿêà Êàòåðèíà Ñàâåë³¿âíà, 
57, êîëãîñïí., óêð., 10.09.1933, 
íåâ³äîìà
Îëåêñ³ºíêî Àìîñ Ñåìåíîâè÷, 
63, êîëãîñïí., óêð., 26.08.1933, 
íåâ³äîìà
Îëåêñ³ºíêî Òàìàðà ß(?), 1, 
êîëãîñïí., óêð., 15.01.1932, 
íåâ³äîìà
Îðëîâñüêèé Ìàðêî Ìèíîâè÷, 
59, êîëãîñïí., óêð., 23.08.1933, 
íåâ³äîìà
Îòðèøêî Íàñòÿ ²ëüê³âíà, 3, 
îäíîîñ³áí., óêð., 10.05.1933, 
íåâ³äîìà
Îòðèøêî Îëåêñàíäðà 
Îëåêñ³¿âíà, 3, êîëãîñïí., íå âêàç., 
09.06.1933, íåâ³äîìà
Îòð³øêî Ãàííà Ïåòð³âíà, 2, êîë-
ãîñïí., óêð., 05.08.1932, íåâ³äîìà
Ïàñå÷íèê Ìèêîëà 
Àôàíàñ³éîâè÷, 5 ì., îäíîîñ³áí., 
óêð., 05.02.1932, íåâ³äîìà
Ïåëåøêî Â³êòîð Äåìèäîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 02.12.1932, íå 
âêàç.
Ïåëåøêî Êîðí³é Äåìåíò³éîâè÷, 
42, êîëãîñïí., óêð., 10.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïåëåøêî Ìóñ³é Ñòåïàíîâè÷, 
78, íà óòðèì., óêð., 27.07.1932, 
ñòàð³ñòü
Ïåðåòÿòüêî ²âàí Òèìîô³éîâè÷, 
88, êîëãîñïí., óêð., 05.06.1933, 
íåâ³äîìà
Ïåðåöü Îëüãà Âîëîäèìèð³âíà, 
7, êîëãîñïí., óêð., 02.08.1933, 
íåâ³äîìà
Ïåðåöü Êàòåðèíà Ìèõàéë³âíà, 
50, êîëãîñïí., óêð., 19.04.1933, 
íåâ³äîìà
Ïåðåöü Ïàíàñ íå âêàç., 1, 
êîëãîñïí., óêð., 07.11.1933, 
íåâ³äîìà
Ïèêóëüñüêà Îêñàíà Ëåîíò³¿âíà, 
78, êîëãîñïí., óêð., 26.11.1933, 
íåâ³äîìà
Ïèëèøêî Ðîìàí Òðîõèìîâè÷, 
70, êîëãîñïí., óêð., 15.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Ïèí÷óê Âàðâàðà Ãðèãîð³âíà, 73, 
íå âêàç., óêð., 26.06.1933, ñòàð³ñòü
Ïèí÷óê Âàñèëü Âîëîäèìèðîâè÷, 
25, êîëãîñïí., óêð., 21.08.1932, 
íåâ³äîìà
Ïèí÷óê Ìèêèòà Ïèëèïîâè÷, 
35, íå âêàç., óêð., 02.10.1933, 
íåâ³äîìà
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Ïîäîëÿêà ²âàí Ñòåôàíîâè÷, 49, 
ðîá³òí., óêð., 24.04.1933, íåâ³äîìà
Ïîäîëÿêà Ìàðêî Óëÿíîâè÷, 55, 
îäíîîñ³áí., óêð., 28.12.1933, êàòàð 
øëóíêà
Ïîäîëÿêà ªâäîê³ÿ ²âàí³âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 05.10.1932, 
íåâ³äîìà
Ïîëÿøåíêî Ëàâðî ²âàíîâè÷, 34, 
êîëãîñïí., óêð., 26.01.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ïîïîâè÷ Âàñèëü Ïèëèïîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 26.09.1932, 
íåâ³äîìà
Ïðîêîïåíêî ²ëëÿ Àíòîíîâè÷, 59, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 19.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Ïðîêîïåíêî Îðèøêà ²âàí³âíà, 
60, íå âêàç., óêð., 26.06.1933, 
íåâ³äîìà
Ïðîêîïåíêî ßâäîê³ÿ 
Îìåëÿí³âíà, 56, êîëãîñïí., óêð., 
16.03.1933, ðåâìàòèçì
Ïðóãëî ªðîôåé Ëîãâèíîâè÷, 
70, îäíîîñ³áí., óêð., 20.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Ïðóãëî Õèìêà íå âêàç., 95, 
êîëãîñïí., óêð., 16.05.1932, íå 
âêàç.
Ïóáë³êà Ìàð³ÿ Ïåòð³âíà, 1, íå 
âêàç., óêð., 24.09.1933, íåâ³äîìà
Ïóñòîâàð Ãåðàñèì Þõèìîâè÷, 
65, êîëãîñïí., íå âêàç., 26.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Ïóñòîâàð ²ðèíà Ëóê³âíà, 80, 
êîëãîñïí., óêð., 02.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Ïóñòîâîéòåíêî Ê(?) Êàðï³âíà, 
29, êîëãîñïí., óêð., 14.02.1932, 
çàñòóäà
Ðàä÷èíêî Îðèøêà íå âêàç., 
75, êîëãîñïí., óêð., 19.08.1933, 
çàðàæåííÿ êðîâ³
Ðåìèãà Âàñèëü ²âàíîâè÷, 13, 
íå âêàç., íå âêàç., 14.06.1933, 
íåâ³äîìà
Ðåìèãà Âîëîäèìèð Ñàì³éëîâè÷, 
61, êîëãîñïí., óêð., 15.11.1933, 
íåâ³äîìà
Ðåìèãà ªâäîê³ÿ Òèìîô³¿âíà, 
59, êîëãîñïí., óêð., 23.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Ðåìèãà Ìàð³ÿ Ì., 76, êîëãîñïí., 
óêð., 02.12.1933, íåâ³äîìà
Ðåìèãà ªãîð ªôðåìîâè÷, 
54, êîëãîñïí., óêð., 21.03.1933, 
çàñòóäà
Ðåêóáðàöüêèé Ëåîíò³é 
Ïðîêîïîâè÷, 61, êîëãîñïí., óêð., 
25.05.1933, ñòàð³ñòü
Ðèëèïà Ãàííà Ïàâë³âíà, 5, 
êîëãîñïí., óêð., 12.09.1933, 
íåâ³äîìà

Ðîãîâàé ªâäîê³ÿ Êèðèë³âíà, 
80, íà óòðèì., óêð., 24.02.1932, 
ñòàð³ñòü
Ðÿáåöü Ãàííà Ïàâë³âíà, 85, íà 
óòðèì., óêð., 22.12.1932, ñòàð³ñòü
Ðÿáåöü ²âàí ²ëüêîâè÷, 5 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 18.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ðÿáîøëèê ²âàí Îëåêñàíäðîâè÷, 
3, íå âêàç., óêð., 28.06.1933, 
íåâ³äîìà
Ðÿáîøëèê Ìàð³ÿ Àíäð³¿âíà, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 05.07.1933, íåâ³äîìà
Ðÿáîøëèê Ìàòâ³é ªôèìîâè÷, 
40, êîëãîñïí., óêð., 19.05.1933, 
íåâ³äîìà
Ðÿáîøëèê Ñòåôàí 
Íèêèôîðîâè÷, 7, íå âêàç., óêð., 
28.06.1933, íåâ³äîìà
Ñàâ÷åíêî Ãðèãîð³é 
Ôåäîñ³éîâè÷, 22, íå âêàç., óêð., 
05.09.1933, âèñèïíèé òèô
Ñàâ÷åíêî Êèðèëî Ìèõàéëîâè÷, 
59, êîëãîñïí., óêð., 08.07.1933, 
íåâ³äîìà
Ñàâ÷åíêî Ìèêèòà Âàñèëüîâè÷, 
11, îäíîîñ³áí., óêð., 15.07.1933, 
íåâ³äîìà
Ñàâ÷èíêî ²âàí Ìóñ³éîâè÷, 
60, êîëãîñïí., óêð., 25.08.1933, 
íåâ³äîìà
Ñåðãà÷ Ç³íà¿äà íå âêàç., 84, 
êîëãîñïí., óêð., 05.08.1932, 
ñòàð³ñòü
Ñåðã³ºíêî Ìàð³ÿ Ìàðê³âíà, 72, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 20.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñèìîíåöü ²âàí Ôåäîðîâè÷, 15, 
êîëãîñïí., óêð., 27.11.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ñèðãà÷ Ëóêà Ìèòðîôàíîâè÷, 
43, êîëãîñïí., óêð., 01.02.1932, 
íåâ³äîìà
Ñèðêà÷ (Ñèðñà÷) Ïèëèï Õàëàêò., 
78, êîëãîñïí., óêð., 08.08.1933, 
íåâ³äîìà
Ñîáêî ßê³â Ïåòðîâè÷, 76, 
êîëãîñïí., óêð., 01.11.1933, 
íåâ³äîìà
Ñòðàíò³ Òåòÿíà Êîðí³¿âíà, 61, 
êîëãîñïí., óêð., 08.02.1932, 
ñòàð³ñòü
Ñóïðóí Âàñèëü Îíèñ³éîâè÷, 
33, êîëãîñïí., óêð., 30.01.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ñóïðóí Â³êòîð Îìåëÿíîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 09.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñóïðóí Îíóôð³é Àíäð³éîâè÷, 
76, êîëãîñïí., óêð., 03.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñóïðóí Õîìà Ãë³áîâè÷, 30, íå 
âêàç., óêð., 12.07.1933, ÷àõîòêà

Òàâñòîóñ Ìåôîä³é 
Ïàíòåë³éîâè÷, 81, îäíîîñ³áí., 
óêð., 10.02.1933, ñòàð³ñòü
Òèôèáåöüêèé Ôîìà 
Ñàâåë³éîâè÷, 40, êîëãîñïí., óêð., 
06.03.1933, íåâ³äîìà
Óäîä ²âàí Ïåòðîâè÷, 1 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 24.05.1932, 
íåâ³äîìà
Ôàëàãåé Âàðâàðà Êàëåíèê³âíà, 
57, îäíîîñ³áí., óêð., 05.06.1933, 
íåâ³äîìà
Ôåäîðåíêî Ïàðàñêà Êóçüì³âíà, 
40, êîëãîñïí., óêð., 26.11.1932, íå 
âêàç.
Ôåäîðåíêî Ñòåôàí Àâèâîâè÷, 
67, êîëãîñïí., óêð., 02.08.1933, 
íåâ³äîìà
Ôåäîðåíêî ßâäîõà ªâñ³¿âíà, 
65, íå âêàç., óêð., 06.07.1933, 
íåâ³äîìà
Ôîìåíêî Í³íà Ïëàòîí³âíà, 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 16.07.1933, 
íåâ³äîìà
Ôîìåíêî Õðèñòÿ Ìèðîí³âíà, 
20, êîëãîñïí., óêð., 20.08.1932, 
íåâ³äîìà
Ôîìåíêî ßê³â Àíòîíîâè÷, 74, 
îäíîîñ³áí., óêð., 31.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Õàð÷åíêî Ãàâðèëî Âëàñîâè÷, 
29, êîëãîñïí., óêð., 08.11.1932, 
õâîðîáà ëåãåí³â
Õàð÷åíêî Êàðïî íå âêàç., 50, 
êîëãîñïí., óêð., 16.01.1932, íå 
âêàç.
Õàð÷åíêî Ë³ä³ÿ Ãðèãîð³âíà, 
3, îäíîîñ³áí., óêð., 05.08.1933, 
íåâ³äîìà
Õàð÷åíêî Ìèêîëà Ôåäîðîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 04.07.1933, 
íåâ³äîìà
Õàð÷åíêî Íèêèôîð ²âàíîâè÷, 
80, êóðêóëü, óêð., 04.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Õàð÷åíêî Îêñàíà Íèêèôîð³âíà, 
18, íà óòðèì., óêð., 26.09.1932, 
çàðàæåííÿ êðîâ³ ï³ä ÷àñ ïîëîã³â
Õèìè÷ Ãðèãîð³é Íåñòîðîâè÷, 
29, êîëãîñïí., óêð., 25.04.1933, 
çàðàæåííÿ êðîâ³
Õèìè÷ Í³íà Àíäð³¿âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 13.09.1933, 
íåâ³äîìà
Õèìè÷ Ñåìåí Êîíîíîâè÷, 
65, êîëãîñïí., óêð., 24.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Õîõëîâ Ëåîíò³é Ìîéñåéîâè÷, 
72, êîëãîñïí., óêð., 02.02.1932, 
ñòàð³ñòü
×åðåâàòèé Ìèêîëà Ñòåôàíîâè÷, 
8 ì., êîëãîñïí., óêð., 17.02.1932, 
íåâ³äîìà
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×åðåâêî Ìàðôà Ëàâð³âíà, 
43, êîëãîñïí., óêð., 08.07.1933, 
íåâ³äîìà
×åðåâñüêèé Áîðèñ Ïàâëîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 10.10.1932, 
íåâ³äîìà
×åðíèø Îëåêñàíäðà ²âàí³âíà, 
1 òèæ., ðîá³òí., óêð., 23.01.1933, 
íåâ³äîìà
×èðèâàòèé Ïàâëî Òðîõèìîâè÷, 
55, êîëãîñïí., óêð., 12.04.1933, 
íåâ³äîìà
×èðèâàòèé Ôèëîí Äìèòðîâè÷, 
70, êîëãîñïí., íå âêàç., 10.09.1933, 
íåâ³äîìà
×ìèõàë Ïàðàñêà Ñòåôàí³âíà, 
75, íå âêàç., óêð., 02.10.1933, 
ñòàð³ñòü
×îïêî Ïàíàñ Ñèäîðîâè÷, 73, 
êîëãîñïí., óêð., 19.05.1933, 
íåâ³äîìà
×óáèð Ãàâðèëî Îëåêñ³éîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 03.10.1932, 
íåâ³äîìà
×óáèð Ìèëàøêà Ïèëèï³âíà, 
40, êîëãîñïí., óêð., 26.05.1933, 
íåâ³äîìà
×óáèð Ìèõàéëî Ê³íäðàòîâè÷, 
67, îäíîîñ³áí., óêð., 23.06.1933, 
ñòàð³ñòü
×óáèð Íàñòÿ Òðîõèì³âíà, 46, 
êîëãîñïí., óêð., 17.07.1932, 
âíóòð³øíÿ õâîðîáà

×óáèð Í³íà ²ëüê³âíà, 1, êîëãîñïí., 
óêð., 27.05.1933, íåâ³äîìà
×óáèð Òàðàñ Òðîõèìîâè÷, 69, 
îäíîîñ³áí., óêð., 24.05.1933, íå 
âêàç.
×óãóé Í³íà Ïåòð³âíà, 3, íå âêàç., 
óêð., 18.06.1933, íåâ³äîìà
×ó÷êî Ìàð³ÿ Ñòåôàí³âíà, 3 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 22.01.1932, îáêëàä 
(àíã³íà)
Øàì³òêî Ìèêîëà Í., 57, íå âêàç., 
óêð., 21.06.1933, íåâ³äîìà
Øàìîòà Ìèêèòà Îìåëÿíîâè÷, 
73, êîëãîñïí., óêð., 09.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øàðàé Êèëèíà ²âàí³âíà, 47, 
êîëãîñïí., óêð., 03.03.1932, 
çàðàæåííÿ êðîâ³
Øàðàé Íàñòÿ Ãàâðèë³âíà, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 15.08.1932, 
íåâ³äîìà
Øàðêàé Òèò Íåñòîðîâè÷, 32, 
îäíîîñ³áí., óêð., 19.02.1932, 
òóáåðêóëüîç
Øåïåëü Äìèòðî Êàðïîâè÷, 
43, êîëãîñïí., óêð., 17.01.1933, 
ðåâìàòèçì
Øèðïåíêî Âàëåíòèíà ²ëüê³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 29.12.1933, 
íåâ³äîìà
Øêàðàí Îêñàíà Ôåäîð³âíà, 
72, êîëãîñïí., óêð., 12.03.1933, 
ñòàð³ñòü

Øêàðóïèëî Ìàðôà íå âêàç., 
70, êîëãîñïí., óêð., 22.09.1933, 
íåâ³äîìà
Øêîäóë³í Â³êòîð Ãðèãîðîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 20.10.1932, 
íåâ³äîìà
Øêðîé Íàñòÿ Ôåäîð³âíà, 80, 
êîëãîñïí., óêð., 25.08.1933, 
íåâ³äîìà
Øóëüãà Âîëîäèìèð 
Ñòåôàíîâè÷, 37, êîëãîñïí., óêð., 
01.04.1933, òóáåðêóëüîç
Øóòåíêî Â³êòîð ²ëüêîâè÷, 
1 ì., êîëãîñïí., óêð., 10.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øóòü Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 07.02.1932, îáêëàä 
(àíã³íà)
ßãîðîâà Êàòåðèíà ²âàí³âíà, 8 
äí., êîëãîñïí., óêð., 24.04.1932, 
íåâ³äîìà
ßãîðîâà Îëåêñàíäðà ²âàí³âíà, 
23 äí., êîëãîñïí., óêð., 06.05.1932, 
íåâ³äîìà
ßðìàê Ìèêèòà Äåì’ÿíîâè÷, 43, 
íå âêàç., íå âêàç., 11.06.1933, íå 
âêàç.
ßðìàê Ìîòðÿ ßêèì³âíà, 44, 
íå âêàç., íå âêàç., 01.07.1933, 
íåâ³äîìà
ßðìàê Ïàâëî Ìèêèòîâè÷, 5, 
êîëãîñïí., óêð., 01.08.1933, 
íåâ³äîìà

Íîâîàíäð³¿âñüêà ñ³ëüðàäà

Â³òåð Ìàð³ÿ Ìàòâ³¿âíà, 3, îäíî-
îñ³áí., óêð., 20.03.1933, íåâ³äîìà
Äèêóí Àðòåì Ê³íäðàòîâè÷, 
70, êîëãîñïí., óêð., 01.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Äèíâà Ãàííà ²âàí³âíà, 2, ðîá³òí., 
óêð., 09.10.1933, ìåí³íã³ò
Äóáèíà Âàðâàðà Þõèì³âíà, 
32, îäíîîñ³áí., óêð., 06.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äóáèíà Îìåëüêî Âàñèëüîâè÷, 
73, êîëãîñïí., óêð., 03.05.1933, íå 
âêàç.
Êîëåñíèê ²âàí Ãàâðèëîâè÷, 26, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 15.05.1933, 
íå âêàç.
Êîëåñíèê Ìèõàéëî ²âàíîâè÷, 
4 ì., îäíîîñ³áí., íå âêàç., 
07.04.1933, íåâ³äîìà
Êîíîíåíêî Ïðîê³ï Ñâèðèäîâè÷, 
48, êîëãîñïí., óêð., 20.06.1933, íå 
âêàç.
Êîíîíåíêî Òåòÿíà Ãðèãîð³âíà, 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 30.06.1933, íå âêàç.
Êðóòîâñüêèé Ñàâêà íå âêàç., 70, 
îäíîîñ³áí., óêð., 04.06.1933, íå 
âêàç.

Ëèòâèíåíêî Âàñèëü 
Ìèêîëàéîâè÷, 13, êîëãîñïí., óêð., 
25.05.1933, íå âêàç.
Ëèòâèíåíêî Ìàð³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 
10, êîëãîñïí., óêð., 28.05.1933, íå 
âêàç.
Ëèòâèíåíêî Ìèõàéëî 
Ìèêîëàéîâè÷, 7, êîëãîñïí., óêð., 
15.05.1933, íå âêàç.
Ëóêàø ²âàí Îìåëÿíîâè÷, 11, 
êîëãîñïí., óêð., 10.02.1933, íå 
âêàç.
Ëþáèìåíêî Ìèõàéëî ßêîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 15.05.1933, íå 
âêàç.
Ìàéäàíèê Äåì’ÿí Äìèòðîâè÷, 
68, êîëãîñïí., óêð., 19.04.1933, íå 
âêàç.
Ìàð÷åíêî Îêñàíà Ïàíàñ³âíà, 
95, êîëãîñïí., óêð., 06.06.1933, íå 
âêàç.
Ìàð÷åíêî ßê³â Äåìèäîâè÷, 57, 
îäíîîñ³áí., óêð., 26.05.1933, íå 
âêàç.
Íàáîêà Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷, 
5, êîëãîñïí., óêð., 31.05.1933, íå 
âêàç.

Ïåòðåíêî ²âàí Òðîõèìîâè÷, 42, 
êîëãîñïí., óêð., 21.05.1933, íå 
âêàç.
Ïå÷àðåé Ðà¿ñà Àíäð³¿âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 25.02.1933, ê³ð
Ïå÷åðåé Ìèêèòà ßêîâè÷, 53, îäíî-
îñ³áí., óêð., 04.05.1933, ñòàð³ñòü
Ïå÷åðåé Ìèõàéëî ßêîâè÷, 65, 
êîëãîñïí., óêð., 16.07.1933, íå âêàç.
Ïîëÿøåíêî Äåìèä Ôîò³éîâè÷, 
49, êîëãîñïí., óêð., 03.06.1933, íå 
âêàç.
Ïîëÿøåíêî Íàñòÿ Äåìèä³âíà, 
7, êîëãîñïí., óêð., 10.05.1933, íå 
âêàç.
Ïîëÿøåíêî Íàòàëêà Äåìèä³âíà, 
4, êîëãîñïí., óêð., 20.04.1933, íå 
âêàç.
Ïîëÿøåíêî Ôåäîò Ôåäîðîâè÷, 
45, êîëãîñïí., óêð., 07.05.1933, íå 
âêàç.
Ïðîñêóðà Òåòÿíà Ñåìåí³âíà, 
74, êîëãîñïí., óêð., 05.05.1933, íå 
âêàç.
Ñèìîíåöü Íàñòÿ Ôåäîð³âíà, 
40, êîëãîñïí., óêð., 03.08.1933, íå 
âêàç.
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Ñèìîíåöü Í³íà Ïåòð³âíà, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 20.07.1933, íå âêàç.
Ñí³æêî Êèñòîôîð Êîíîâè÷, 87, 
îäíîîñ³áí., óêð., 19.03.1933, íå 
âêàç.
Ñí³æêî Ìèòðîôàí 
Êèñòîôîðîâè÷, 56, îäíîîñ³áí., 
óêð., 05.05.1933, íå âêàç.
Ñîìêî Ìèõàéëî Ðîìàíîâè÷, 
21, êîëãîñïí., óêð., 01.06.1933, 
âèñèïíèé òèô

Ñòðèæàê Âàñèëü Òèìîô³éîâè÷, 
28, êîëãîñïí., óêð., 10.04.1933, íå 
âêàç.
Ñòðèæàê ²âàí Âàñèëüîâè÷, 6 ì., 
íå âêàç., óêð., 25.05.1933, íå âêàç.
Òåðåíèê ²âàí Îëåêñ³éîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 27.05.1933, íå 
âêàç.
Òêà÷åíêî Âàñèëü Îëåêñ³éîâè÷, 
90, îäíîîñ³áí., óêð., 23.01.1933, 
ïàðàë³÷

Òêà÷åíêî Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, 45, 
êîëãîñïí., óêð., 20.06.1933, íå 
âêàç.
×åðè÷àíñüêà Âàðâàðà 
Ìèõàéë³âíà, 36, äîìîãîñï., óêð., 
12.06.1933, íå âêàç.
×óáè÷ Ôåäîò Ïàâëîâè÷, 56, 
îäíîîñ³áí., óêð., 14.01.1933, 
âîäÿíà õâîðîáà

Íîâîá³ëèöüêà ñ³ëüðàäà

Áåéäèê Ä³íà Äìèòð³âíà, íå 
âêàç., õë³áîðîá, óêð., 15.04.1932, 
ïåðåä÷àñí³ ïîëîãè
Áèñòðèöüêà Âàðâàðà 
Ãåðàñèì³âíà, 80, êîëãîñïí., óêð., 
20.01.1933, ñòàð³ñòü
Áîéêî Ïàðàñêà Êî÷åò³âíà, 9 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 12.08.1933, ñóõîòè
Áðîäñüêèé Íèêèôîð Êîñòüîâè÷, 
58, êîëãîñïí., ºâð., 03.07.1933, 
íåâ³äîìà
Áóãàé Îëüãà Ìàðê³âíà, 63, 
êîëãîñïí., óêð., 01.12.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Ãà¿â ²âàí Îìåëüêîâè÷, 22, 
êîëãîñïí., óêð., 02.07.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãà¿â Îìåëüêî Ìèõàéëîâè÷, 
73, êîëãîñïí., óêð., 02.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Ãàëóòâà Ïð³ñüêà Àíòîí³âíà, 
65, êîëãîñïí., óêð., 02.12.1933, 
ñòàð³ñòü
Ãàíü Ïàðàñêà ²âàí³âíà, 26 
äí., õë³áîðîá, óêð., 20.11.1932, 
ïåðåä÷àñí³ ïîëîãè
Ãàïîí Âàñèëü íå âêàç., 2 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 03.09.1932, ñóõ³ñòü
Äîëèííèé Äìèòðî 
Ïàðôåíò³éîâè÷, 40, êîëãîñïí., 
óêð., 20.06.1933, íåâ³äîìà
Çàéêîâñüêèé Ñàâêà 
Ìèòðîôàíîâè÷, 20, êîëãîñïí., 
óêð., 28.06.1933, íåâ³äîìà

Êîáçàð Êîðí³é Íèêèôîðîâè÷, 
86, êîëãîñïí., óêð., 18.08.1933, 
ñòàð³ñòü
Êîáçàð Ëóê³ÿ Àðòåì³âíà, 65, íà 
óòðèì., óêð., 28.06.1932, ðîæà
Êîáçàð Ðà¿ñà Ôåäîð³âíà, 1, 
ðîá³òí., óêð., 12.08.1933, ñóõîòè
Êîñåíêî Íàñòÿ íå âêàç., 43, íà 
óòðèì., óêð., 26.10.1932, ÷åðåâíèé òèô
Êîñåíêî Ñàâà ²âàíîâè÷, 1 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 31.07.1932, ñóõ³ñòü
Êðàéíèê Àíäð³é Ôåäîðîâè÷, 
9, êîëãîñïí., óêð., 15.11.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Êðàéíèê Ãàííà Ïåòð³âíà, 9, 
îäíîîñ³áí., óêð., 19.06.1933, 
çàïàëåííÿ
Êðàéíèê Í³íà Ñòåïàí³âíà, 
6, êîëãîñïí., óêð., 17.10.1932, 
ñêàðëàòèíà, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êðàéí³é Ìèõàéëî ²âàíîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 09.01.1933, 
íåâ³äîìà
Êðàéí³ê Ãàííà Ôåäîð³âíà, 
12, êîëãîñïí., óêð., 23.12.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Ëèñåíêî Ìàð³ÿ Îïàíàñ³âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 19.11.1933, 
ìåí³íã³ò
Ëïàðà ²âàí Äàíèëîâè÷, 1 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 19.07.1932, 
çàïàëåííÿ î÷åðåâèíè
Ïàâëåíêî Ìîòðÿ Îâñ³¿âíà, 9 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 20.08.1933, íåâ³äîìà

Ïàâëåíêî Îâñ³é Äàíèëîâè÷, 
57, êîëãîñïí., óêð., 27.06.1933, 
íåâ³äîìà
Ðóáàí Âåêëà íå âêàç., 82, 
îäíîîñ³áí., óêð., 26.06.1933, 
íåâ³äîìà
Ñåìåõèí Âàñèëü Ïèëèïîâè÷, 
39, êîëãîñïí., óêð., 28.06.1933, 
âèðàçêà øëóíêà
Ñïèðèäîíîâà Ôåäîðà ªãîð³âíà, 
68, íà óòðèì., óêð., 30.05.1932, 
ñòàð³ñòü
Ñóáîòà Âàëåíòèíà Ìàêàð³âíà, 
3 ì., õë³áîðîá, óêð., 09.04.1932, 
ñóõîòè
Ñóëèç ²âàí Ôåäîðîâè÷, 19, 
îäíîîñ³áí., óêð., 15.06.1933, 
íåâ³äîìà
Ñóëèç ²ëüêî íå âêàç., 5, 
êîëãîñïí., óêð., 23.07.1933, ñóõîòè
Ôåùåíêî Ñèä³ð Ôåîäîñ³éîâè÷, 
62, êîëãîñïí., óêð., 02.06.1933, 
ñòàð³ñòü
×³ðâè÷åíêî Ãàííà Ìèõàéë³âíà, 
6, êîëãîñïí., óêð., 10.01.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Øðàìêî Ìîòðÿ Ìàòâ³¿âíà, 
25, êîëãîñïí., óêð., 03.07.1933, 
ðîæèñòå çàïàëåííÿ
Øðàìêî Íàñòÿ Ìèõàéë³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 16.01.1933, ñóõîòè
Ùåáåòóí Âàñèëü Ãðèãîðîâè÷, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 08.05.1933, 
çàïàëåííÿ

Íîâîäàíèë³âñüêà ñ³ëüðàäà

Àíäðþùåíêî Ãðèöüêî 
Âàñèëüîâè÷, 1, êîëãîñïí., óêð., 
30.12.1933, îï³ê
Àíäðþùåíêî ²âàí Äåì’ÿíîâè÷, 
4, õë³áîðîá, óêð., 29.06.1933, 
ñëàáê³ñòü
Àíäðþùåíêî Í³íà Äåì'ÿí³âíà, 
3, õë³áîðîá, óêð., 08.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Àíòîíåíêî Âàñèëü Ïåòðîâè÷, 20, 
äí., êîëãîñïí., óêð., 20.08.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå»

Àíòîíåíêî Ãàííà Ïåòð³âíà, 
1 ì., êîëãîñïí., óêð., 09.09.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Áîëîáàí Âàñèëü Àôàíàñ³éîâè÷, 
65, îäíîîñ³áí., óêð., 03.05.1933, 
ñëàáîñò³
Áîíäàðåíêî Âàñèëü Ôîò³éîâè÷, 
47, õë³áîðîá., óêð., 28.04.1933, 
ñëàáê³ñòü
Áîíäàðåíêî Ãíàò Àíäð³éîâè÷, 
60, êîëãîñïí., óêð., 05.05.1933, 
ñëàáê³ñòü, ìàëÿð³ÿ

Áóäàíîâ Ìèêîëàé ²âàíîâè÷, 
38, êîëãîñïí., óêð., 25.07.1933, 
òóáåðêóëüîç
Áóäàíîâ Äìèòðî Ìèêîëàéîâè÷, 
6 ì., õë³áîðîá., óêð., 03.09.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Âàñèëåíêî Ë³ä³ÿ Àôàíàñ³¿âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 10.04.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ãàðàùåíêî Îëÿíà Ïîë³êàðï³âíà, 
12, êîëãîñïí., óêð., 13.01.1932, 
ïåðèòîí³ò
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Äåéíåãà Ìèõàéëî Äàíèëîâè÷, 
67, êîëãîñïí., óêð., 25.06.1933, 
ñëàáê³ñòü
Äîáðîâîëüñüêèé Ãðèöüêî 
Ïàâëîâè÷, 36, êîëãîñïí., óêð., 
21.05.1933, òóáåðêóëüîç
Äîíåöü Òðîõèì Ñòåïàíîâè÷, 
70, êîëãîñïí., óêð., 09.06.1933, 
ñàìîãóáñòâî (çàð³çàâñÿ)
Åñàóë Êàòåðèíà ßê³âíà, 4, 
õë³áîðîá, óêð., 04.06.1933, 
ñëàáê³ñòü
Åñàóë Ë³ä³ÿ ßê³âíà, 6, õë³áîðîá, 
óêð., 14.05.1933, ñëàáê³ñòü
ªôðåìåíêî Ãðèãîð³é ßêîâè÷, 
1 ì., íà óòðèì., óêð., 26.06.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
ªôðåìåíêî Ïåëàãåÿ Òèõîí³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 06.09.1933, 
ìàëÿð³ÿ
Êà÷àí Ìèõàéëî Ìàòâ³éîâè÷, 
49, êîëãîñïí., óêð., 07.08.1933, 
ñëàáê³ñòü
Êëåìåíêî ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 
6 ì., õë³áîðîá, óêð., 26.03.1932, 
óñêëàäíåííÿ ï³ñëÿ êîðó
Ëîáà÷ ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 10 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 20.06.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ëîáà÷ Ìàð³ÿ Ìèõàéë³âíà, 
10 ì., êîëãîñïí., óêð., 20.06.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ìàðäàíü Ëóêà Êàëåíèêîâè÷, 
33, êîëãîñïí., óêð., 12.09.1932, 
÷åðâîíèé òèô
Ì³ðîøíè÷åíêî Ãàâðèëî 
²âàíîâè÷, 70, îäíîîñ³áí., óêð., 
11.01.1933, ñòàð³ñòü
Ì³ðîøíè÷åíêî ²âàí 
Íèêîíîðîâè÷, 2, êîëãîñïí., óêð., 
19.04.1933, «ìëàäåí÷åñêîå»

Ìèõàéëåíêî Ïåñòèíà 
Ãðèãîð³âíà, 86, íà óòðèì., óêð., 
10.05.1933, ñòàð³ñòü
Ìèõàéëåíêî Ïð³ñüêà 
Ñòåïàí³âíà, 68, îäíîîñ³áí., óêð., 
02.09.1933, ãîëîâíèé òèô
Ìèõàéëåíêî ªãîð ²âàíîâè÷, 
63, õë³áîðîá, óêð., 03.01.1932, 
ñòàð³ñòü
Ìîðäàí Ãàííà Ëóê³âíà, 10 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 20.03.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Íàçàðåíêî Ãðèöüêî ²âàíîâè÷, 
18, õë³áîðîá, óêð., 10.03.1932, 
îòðóºííÿ ÷àäíèì ãàçîì
Íàçàðåíêî Ìîòðÿ Ïåòð³âíà, 
64, êîëãîñïí., óêð., 06.09.1933, 
ìàëÿð³ÿ
Íàëèâàéêî Ïåòðî 
Îëåêñàíäðîâè÷, 11, õë³áîðîá, 
óêð., 02.06.1933, ìàëÿð³ÿ
Íåñòåðåíêî ²âàí ²âàíîâè÷, 48, 
õë³áîðîá, óêð., 22.03.1932, çàñòóäà
Íåñòåðåíêî Êàòåðèíà Ïåòð³âíà, 
18, õë³áîðîá, óêð., 03.02.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Îëåêñººíêî ªôèì³ÿ Ôåäîð³âíà, 
72, íà óòðèì., óêð., 25.10.1933, 
ñòàð³ñòü
Ïèð³æîê Äîìàõà Ïàíàñ³âíà, 
98, íà óòðèì., óêð., 15.12.1932, 
ñòàð³ñòü
Ïèð³ëþê Ãàííà Äàíèë³âíà, 44, 
â÷èòåëü, óêð., 05.04.1932, çàñòóäà
Ïèð³æîê Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 
2 ì., ðîá³òí., óêð., 10.09.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ïèð³æîê Ñåðã³é Âàñèëüîâè÷, 
20, êîëãîñïí., óêð., 22.12.1933, 
òóáåðêóëüîç

Ïèðîøîê Ïåòðî ²âàíîâè÷, 
2, õë³áîðîá, óêð., 23.10.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñàâóë Ãðèöüêî Ãðèãîðîâè÷, 
61, õë³áîðîá, óêð., 02.01.1932, 
íåùàñíèé âèïàäîê (â³ä óäàðó 
êîíåì)
Ñàºíêî Îëåíà Äàíèë³âíà, 78, íà 
óòðèì., óêð., 25.06.1933, ñòàð³ñòü 
òà ñëàáê³ñòü
Ñèäåëüíèê Ìàðôà Êóçüì³âíà, 
61, êîëãîñïí., óêð., 06.06.1933, 
ìàëÿð³ÿ
Ñòîÿ÷êî Âàëåíòèí Îëåêñ³éîâè÷, 
9 ì., ñëóæá., óêð., 07.09.1933, 
ìàëÿð³ÿ
Ñòîÿ÷êî Äìèòðî Ïîðôèð³éîâè÷, 
8 ì., êîëãîñïí., óêð., 25.08.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òàðàñåíêî Ôåä³ð ²âàíîâè÷, 
69, êîëãîñïí., óêð., 02.09.1933, 
ñòàð³ñòü
Õåëåìåíäèê Îëåêñàíäðà 
²âàí³âíà, 65, ãîñïîäàðêà, óêð., 
21.02.1932, ñòàð³ñòü
Õîìåíêî Êàòåðèíà Êóçüì³âíà, 
1, õë³áîðîá, óêð., 08.07.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Õîìåíêî Ïåòðî ²âàíîâè÷, 
63, õë³áîðîá, óêð., 01.07.1932, 
ïðàâåöü
Øêðüîáà Þõèì Ãðèãîðîâè÷, 
20, êîëãîñïí., óêð., 24.04.1933, 
çàâîðîò ñë³ïî¿ êèøêè
Øìèãîëü Ãàííà Ìèêèò³âíà, 8 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 28.08.1932, íå 
âêàç.
Øìèãîëü Íàòàëêà Ãðèãîð³âíà, 
80, íà óòðèì., óêð., 25.08.1932, 
ñòàð³ñòü

Íîâîïàâë³âñüêà ñ³ëüðàäà

Áàðäà÷åíêî ßâäîõà Íèêè ôî ð³â-
íà, 5 ì., êîëãîñïí., óêð., íå âêàç.
Áàòðàê Ëóê³ÿ Ïåòð³âíà, 64, íà 
óòðèì., óêð., 11.12.1933, ñòàð³ñòü
Áåçïàëüêî ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 1, 
íà óòðèì., óêð., 17.02.1933, íå 
âêàç.
Áåçïàëüêî Í³íà ²âàí³âíà, 1 ì., 
õë³áîðîá, óêð., 29.06.1933, íå âêàç.
Áåçïàëüêî ßâäîõà Ñåìåí³âíà, 
38, õë³áîðîá, óêð., 09.09.1933, íå 
âêàç.
Áèê ßâäîõà Ãíàò³âíà, 87, íà 
óòðèì., óêð., 21.03.1933, íå âêàç.
Áîíäàðåíêî Þõèì Õîìè÷, 46, 
õë³áîðîá, óêð., 30.04.1933, íå âêàç.
Áîðäà÷åíêî Êàòåðèíà 
Éîñèï³âíà, 23 äí., êîëãîñïí., óêð., 
20.03.1932, íå âêàç.

Áîðóëüêî Âåêëà Ñàâåë³¿âíà, 
50, õë³áîðîá, óêð., 05.07.1932, 
÷àõîòêà
Áðàòíèê Âàñèëü Ãàâðèëîâè÷, 45, 
õë³áîðîá, óêð., 27.04.1933, íå âêàç.
Âîëüâà÷ Ëþáîâ Àôàíàñ³¿âíà, 
68, íà óòðèì., óêð., 07.03.1933, íå 
âêàç.
Ãàâðèëåíêî Ãàííà Êóçüì³âíà, 
75, íà óòðèì., óêð., 14.04.1933, íå 
âêàç.
Ãàâðèëåíêî Äìèòðî ²âàíîâè÷, 2, 
õë³áîðîá, óêð., 14.04.1933, íå âêàç.
Ãàâðèëåíêî Êîñòü Ñåìåíîâè÷, 
69, õë³áîðîá, óêð., 26.04.1933, íå 
âêàç.
Ãàâðèëåíêî Íàòàëêà 
Êîñòÿíòèí³âíà, 27, ñåëÿí., óêð., 
15.06.1933, íå âêàç.

Ãàâðèëåíêî Ïàâëî Ñåìåíîâè÷, 
80, ñåëÿí., óêð., 11.02.1933, íå 
âêàç.
Ãàâðèëåíêî Ôåäîðà Äàíèë³âíà, 
65, êîëãîñïí., óêð., 26.10.1932, 
íåâ³äîìà
Ãàéäàé Ãàïêà Ãíàò³âíà, íå âêàç., 
îäíîîñ³áí., óêð., 26.06.1933, íå 
âêàç.
Ãàéäàé Ãåîðã³é ²âàíîâè÷, 23, 
êîëãîñïí., óêð., 23.10.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ãàéäàé Çàõàð Ïàíòåë³éîâè÷, 42, 
îäíîîñ³áí., óêð., 15.06.1933, íå 
âêàç.
Ãàéäàé ²âàí Çàõàðîâè÷, 17, 
õë³áîðîá, óêð., 09.05.1933, íå âêàç.
Ãàéäàé Ìèõàéëî Çàõàðîâè÷, 
8 ì., êîëãîñïí., óêð., 
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01.05.1932, êîêëþø, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Ãàðáîêîíü Ñèä³ð Àíòîíîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 20.10.1932, òèô
Ãðèöàºíêî Âàñèëü Ìàòâ³éîâè÷, 
4, õë³áîðîá, óêð., 10.06.1933, íå 
âêàç.
Ãðèöàºíêî Ïåñòèíà 
Ëàâðåíò³¿âíà, 70, íà óòðèì., óêð., 
13.01.1933, ñòàð³ñòü
Ãðèöàºíêî Ìàòâ³é Âàñèëüîâè÷, 
42, õë³áîðîá, óêð., 05.06.1933, íå 
âêàç.
Ãðèöàºíêî ßê³â Âàñèëüîâè÷, 46, 
õë³áîðîá, óêð., 27.06.1933, íå âêàç.
Ãóáàòåíêî Âàñèëü Òèìîô³éîâè÷, 
4, õë³áîðîá, óêð., 29.05.1933, íå 
âêàç.
Ãóáàòåíêî Ãàííà ²âàí³âíà, 6 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 16.09.1933, íå 
âêàç.
Ãóáàòåíêî Íàòàëêà Òèìîô³¿âíà, 
8, îäíîîñ³áí., óêð., 30.06.1933, íå 
âêàç.
Ãóê Ìèõàéëî Âàñèëüîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., êîêëþø
Ãóê Îëåíà íå âêàç., 55, îäíî-
îñ³áí., óêð., 01.07.1933, íå âêàç.
Ãóê Òèõîí Êëèìîâè÷, 73, 
õë³áîðîá, óêð., 06.07.1933, íå âêàç.
Äîëèíà Ãàïêà Ïðîêîï³âíà, 67, 
îäíîîñ³áí., óêð., 02.07.1933, íå âêàç.
Äîëèííà Ãàííà Îíèñ³¿âíà, 78, íà 
óòðèì., óêð., 27.01.1933, íå âêàç.
Äîëèííèé Âîëîäèìèð 
Ïåòðîâè÷, 2 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 
08.06.1933, íå âêàç.
Äîëèííèé Ãðèöüêî Ïåòðîâè÷, 
68, õë³áîðîá, óêð., 09.05.1933, íå 
âêàç.
Äîëèííèé Äàâèä Ïåòðîâè÷, 
70, îäíîîñ³áí., óêð., 10.09.1932, 
ñòàð³ñòü
Äîëèííèé ßâäîêèì Ôåäîðîâè÷, 
73, íà óòðèì., óêð., 04.07.1932, 
ñòàð³ñòü
Äóðíîï’ÿí Ìóñ³é Êóçüìè÷, 63, 
õë³áîðîá, óêð., 08.06.1933, íå âêàç.
Äÿäþðåíêî Àíòîí Ïåòðîâè÷, 
72, êîëãîñïí., óêð., 05.05.1932, 
ñòàð³ñòü
Æèð Îëåêñàíäð Âàñèëüîâè÷, 50, 
õë³áîðîá, óêð., 09.07.1933, íå âêàç.
Çàä³ðêà Í³íà Ôåäîð³âíà, 1, êîë-
ãîñïí., óêð., 26.08.1932, íå âêàç.
Êàëèíîâñüêèé ²âàí 
Ìàêñèìîâè÷, 11, õë³áîðîá, óêð., 
20.06.1933, íå âêàç.
Êàë³íîâñüêà Êàòåðèíà 
Þõèì³âíà, 21, êîëãîñïí., óêð., 
25.03.1932, ïîëîãîâà ëèõîìàíêà 
(ñåïñèñ)

Êàðïîâ Õàðèòîí Âàñèëüîâè÷, 87, 
õë³áîðîá, óêð., 15.03.1933, íå âêàç.
Êîâàëåíêî Ìîêðèíà Äåíèñ³âíà, 
62, êîëãîñïí., óêð., 14.07.1932, 
ñòàð³ñòü
Êîíîíåíêî Â³òàë³ÿ Êóçüì³âíà, 
6 ì., õë³áîðîá, óêð., 11.06.1933, íå 
âêàç.
Êîíîíåíêî Ìàðèíà Àíòîí³âíà, 
28, ñåëÿí., óêð., 20.08.1933, íå 
âêàç.
Êîíîíåíêî Ìèõàéëî Êóçüìè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 03.05.1932, 
êîêëþø
Êîíîíåíêî ßâäîõà ²âàí³âíà, 56, 
õë³áîðîá, óêð., 10.06.1933, íå âêàç.
Êîðïîâà Îëÿíà Êóçüì³âíà, 60, 
ñåëÿí., óêð., 13.05.1933, íå âêàç.
Êîñåíêî Îëåíà íå âêàç., 82, 
ñåëÿí., óêð., 26.06.1933, íå âêàç.
Êðàñíîæîí ßê³â ßêîâè÷, 55, 
õë³áîðîá, óêð., 26.08.1933, íå âêàç.
Êðèâîáîê Ìàð³ÿ Ãðèãîð³âíà, 
10 ì., êîëãîñïí., óêð., 06.02.1932, 
êîêëþø
Êðîïîâà Âàñèëü Ìèêîëàéîâè÷, 
2, õë³áîðîá, óêð., 15.04.1933, íå 
âêàç.
Êðîïîâà Ñòåïàí Âàñèëüîâè÷, 
70, îäíîîñ³áí., óêð., 08.06.1933, 
íå âêàç.
Êðîïîâà Òåòÿíà Þõèì³âíà, 23 
äí., êîëãîñïí., óêð., 13.10.1932, íå 
âêàç.
Ëóïèíîñ ²âàí ²âàíîâè÷, 65, 
õë³áîðîá, óêð., 15.04.1933, íå âêàç.
Ëóïèíîñ ²âàí Ìàêñèìîâè÷, 7 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 07.09.1933, íå 
âêàç.
Ëóïèíîñ Ìàêñèì ²âàíîâè÷, 37, 
õë³áîðîá, óêð., 07.05.1933, íå âêàç.
Ëóïèíîñ Ìàð³ÿ Îëåêñàíäð³âíà, 
1, õë³áîðîá, óêð., 21.05.1933, íå 
âêàç.
Ëóïèíîñ Ìèòðîôàí Ãðèãîðîâè÷, 
52, õë³áîðîá, óêð., 17.06.1933, íå 
âêàç.
Ëóïèíîñ Îëåêñ³é Âàñèëüîâè÷, 
18, õë³áîðîá, óêð., 03.06.1933, íå 
âêàç.
Ëóïèíîñ Îëÿíà ²âàí³âíà, 67, 
ñåëÿí., óêð., 22.06.1933, íå âêàç.
Ëóïèíîñ Ôåä³ð Âàñèëüîâè÷, 
46, õë³áîðîá, óêð., 09.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â òà ñëàáê³ñòü 
ñåðöÿ
Ëóïèíîñ Ôåäîðà Âàñèë³âíà, 
57, ñåëÿí., óêð., 27.02.1933, íå 
â³äîìî
Ëóïèíîñ Þõèì Ëàâðåíò³éîâè÷, 
49, õë³áîðîá, óêð., 25.12.1933, íå 
âêàç.

Ëþáèìåíêî Äàíèëî íå âêàç., 
96, íà óòðèì., óêð., 20.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Ìàêàðåíêî Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 05.05.1932, 
êîêëþø
Ìàêàðåíêî Ìèêèòà 
Êîñòÿíòèíîâè÷, 35, õë³áîðîá, 
óêð., 10.06.1933, íå âêàç.
Ìàêàðåíêî Ïàâëî Ìèêèòîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 24.10.1932, íå 
âêàç.
Ìèêèòÿíñüêà Ìàð³ÿ Ñòåïàí³âíà, 
8, õë³áîðîá, óêð., 04.05.1933, íå 
âêàç.
Ìèêèòÿíñüêèé Ìèêîëà 
Ñòåïàíîâè÷, 1, õë³áîðîá, óêð., 
12.04.1933, íåðîçá.
Ìèêèòÿíñüêèé ²âàí Ñòåïàíîâè÷, 
5, õë³áîðîá, óêð., 11.06.1933, íå 
âêàç.
Ìèõíî Â³ðà Òèìîô³¿âíà, 7, 
õë³áîðîá, óêð., 17.05.1933, íå âêàç.
Ìèõíî Ãàííà ßê³âíà, 7, õë³áîðîá, 
óêð., 09.06.1933, íå âêàç.
Ìèõíî Îëåêñàíäð 
Òèìîô³éîâè÷, 5, õë³áîðîá, óêð., 
09.07.1933, íå âêàç.
Ìèõíî Îëåêñàíäðà Àðõèï³âíà, 
34, ñåëÿí., óêð., 05.05.1933, íå 
âêàç.
Ìèõíî Ñòåïàí ßêîâè÷, 8, 
õë³áîðîá, óêð., 18.06.1933, íå âêàç.
Íàãóð³é Âàñèëü ßðåìîâè÷, 28, 
îäíîîñ³áí., óêð., 30.06.1933, íå 
âêàç.
Íàãóðíÿ Âàðâàðà Ìèõàéë³âíà, 
90, íà óòðèì., óêð., 12.08.1933, 
ñòàð³ñòü
Ïåòðîâñüêà Ãàïêà 
Îëåêñàíäð³âíà, 77, íà óòðèì., 
óêð., 27.05.1933, íå âêàç.
Ïåòðîâñüêèé Êîñòÿ Îñòàïîâè÷, 
77, êîëãîñïí., óêð., 17.12.1932, 
ñòàð³ñòü
Ïèëèïåíêî Âåíåäèêò ²âàíîâè÷, 
60, êîëãîñïí., óêð., 20.02.1932, 
ñòàð³ñòü
Ïåòðåíêî Ïåòðî 
Îëåêñàíäðîâè÷, 2, îäíîîñ³áí., 
óêð., 13.06.1933, íå âêàç.
Ïðîöåíêî ßâäîõà ªãîð³âíà, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 17.04.1932, íå 
âêàç.
Ðóäàêîâ Àíäð³é Ìèòðîôàíîâè÷, 
55, êîëãîñïí., óêð., 02.10.1932, 
êàòàð øëóíêà
Ðóäåíêî Êàòåðèíà Þõèì³âíà, 
28, ñåëÿí., óêð., 27.05.1933, íå 
âêàç.
Ðóäåíêî Ìàð³ÿ Ãðèãîð³âíà, 1, 
õë³áîðîá, óêð., 18.06.1933, íå âêàç.
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Ðóäåíêî Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 
41, ñåëÿí., óêð., 09.10.1933, 
ñìåðòåëüíå ïîðàíåííÿ ãîëîâè
Ðóäåíêî Îðèøêà Ïèëèï³âíà, 
66, ñåëÿí., óêð., 14.06.1933, íå 
âêàç.
Ðóäåíêî Ïàâëî Ïàâëîâè÷, 75, íà 
óòðèì., óêð., 02.06.1933, íå âêàç.
Ðóäåíêî Ôåäîò Âàñèëüîâè÷, 
77, íà óòðèì., óêð., 09.02.1933, íå 
âêàç.
Òàðàí Íàä³ÿ Ãðèãîð³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 10.04.1932, íå 
âêàç.
Òåïëîâ ßê³â Äìèòðîâè÷, 67, 
õë³áîðîá, óêð., 29.07.1933, 
õâîðîáà øëóíêó
Òèðíîâ³ë Ëàâð³é Ïåòðîâè÷, 37, 
õë³áîðîá, óêð., 09.05.1933, íå âêàç.
Òèðíîâ³ë Ìèíà Ëàâðîâè÷., 6, 
õë³áî ðîá, óêð., 31.05.1933, íå âêàç.
Òèðíîâñüêà Ìàð³ÿ Ëàâðåíò³¿âíà, 
4, õë³áîðîá, óêð., 15.06.1933, íå 
âêàç.
Ôîìåíêî Þð³é Ñòåïàíîâè÷, 
3, ñëóæá., óêð., 11.10.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Õðèïóí Ìèêîëà Ìèõàéëîâè÷, 
14, êîëãîñïí., óêð., 09.09.1932, 
ñìåðòåëüíà ðàíà â ãîëîâó
×åðíåíêî Ãàâðèëî Ëàâðîâè÷, 
70, ðîçêóðêóë., óêð., 18.03.1932, 
ñòàð³ñòü

×åðïàõà Ìèêîëà ²ëüêîâè÷, 23 
äí., õë³áîðîá, óêð., 10.01.1933, íå 
âêàç.
×óáè÷ Âàñèëü ²âàíîâè÷, 1 ì., 
ðîá³òí., óêð., 13.03.1933, íå âêàç.
×óáè÷ Âåêëà Îêñåíò³¿âíà, 70, 
ñåëÿí., óêð., 06.06.1933, íå âêàç.
×óáè÷ Ãàííà Âàð., 9, õë³áîðîá, 
óêð., 04.07.1933, íå âêàç.
×óáè÷ Ìèêîëà Ïåòðîâè÷, 68, 
êîëãîñïí., óêð., 04.01.1933, 
âîäÿíêà
×óáè÷ Ìèõàéëî Ãðèãîðîâè÷, 70, 
õë³áîðîá, óêð., 28.04.1933, íå âêàç.
Øðàìêî Ãàííà Êèðèë³âíà, 5, 
õë³áîðîá, óêð., 28.05.1933, íå âêàç.
Øðàìêî ²âàí Êèðèëîâè÷, 12, 
õë³áîðîá, óêð., 20.04.1933, íå âêàç.
Øðàìêî ²âàí Ñåìåíîâè÷, 70, 
îäíîîñ³áí., óêð., 12.06.1933, íå 
âêàç.
Øðàìêî Ëåîí³ä Ñòåïàíîâè÷, 9, 
õë³áîðîá, óêð., 02.05.1933, íå âêàç.
Øðàìêî Ìèõàéëî Êèðèëîâè÷, 1, 
õë³áîðîá, óêð., 25.04.1933, íå âêàç.
Øðàìêî Ïàâëî Êèðèëîâè÷, 9, 
õë³áîðîá, óêð., 14.05.1933, íå âêàç.
Øðàìêî Ñåìåí Ñåìåíîâè÷, 60, 
ðàçêóðêóë., óêð., 09.04.1933, íå 
âêàç.
Ùåáåòóí ²âàí Ïëàòîíîâè÷,10 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 20.08.1932, 
âäàâèâñÿ êàâóíîì

Ùåáåòóí Éîñèï Ãðèãîðîâè÷, 60, 
îäíîîñ³áí., óêð., 26.06.1933, íå 
âêàç.
Ùåáåòóí Ìèêîëà Àôàíàñ³éîâè÷, 
5, õë³áîðîá, óêð., 16.06.1933, íå 
âêàç.
Ùåáåòóí Íàä³ÿ Ôàíàñ³³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 28.10.1932, íå 
âêàç.
Ùðàìêî Êàòåðèíà ßê³âíà, 7 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 13.07.1932, íå 
âêàç.
ßðîâà Ãàííà Áîðèñ³âíà, 62, íà 
óòðèì., óêð., 04.07.1933, íå âêàç.
ßðîâà Êàòåðèíà Âàðèâîí³âíà, 5, 
õë³áîðîá, óêð., 11.06.1933, íå âêàç.
ßðîâà Ïàëàæêà (?), 8, õë³áîðîá, 
óêð., 09.06.1933, íå âêàç.
ßðîâà Ñîô³ÿ Ãàâðèë³âíà, 1, 
ñåëÿí., óêð., 06.04.1933, íå âêàç.
ßðîâèé Âàñèëü Ôåäîðîâè÷, 7, 
êîëãîñïí., óêð., 13.04.1932, íå 
âêàç.
ßðîâèé ²âàí ßêîâè÷, 27, 
êîëãîñïí., óêð., 20.06.1932, 
÷àõîòêà
ßðîâèé Ìèõàéëî Ãðèãîðîâè÷, 
13, õë³áîðîá, óêð., 02.06.1933, íå 
âêàç.
ßðîâèé Ìèõàéëî Òèìîô³éîâè÷, 
1, õë³áîðîá, óêð., 19.08.1933, íå 
âêàç.

Íîâîñåë³âñüêà ñ³ëüðàäà

Áåçóãëèé Ëåâêî Ìàêàðîâè÷, 
60, êîëãîñïí., óêð., 13.06.1932, 
òóáåðêóëüîç, õâîðîáà ñåðöÿ
Á³ëîêîíü Äàíèëî Î., 4, 
êîëãîñïí., óêð., 02.07.1933, 
íåâ³äîìà
Áîé÷åíêî Â³ëåí Ìàêñèìîâè÷, 
10 ì., êîëãîñïí., óêð., 08.12.1932, 
íå âêàç.
Áîëüíºâ Íèêîí Ï., 56, êîëãîñïí., 
óêð., 09.07.1933, íåâ³äîìà
Áóæèí Âåêëà ²âàí³âíà, 69, êîë-
ãîñïí., óêð., 16.02.1933, íå âêàç.
Áóæèí Íàä³ÿ Ðîìàí³âíà, 8 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 20.07.1933, 
íåâ³äîìà
Áóòîâèöüêèé ²âàí Ìàòâ³éîâè÷, 
7, êîëãîñïí., óêð., 03.01.1933, 
âòîïèâñÿ ó êîëîäÿç³
Áóøëÿ Îëåêñàíäðà Ãðèãîð³âíà, 
3, õë³áîðîá, óêð., 10.02.1932, íå 
âêàç.
Ãàëóøêà Ñâèðèä ²â., 33, êóðêóëü, 
óêð., 25.06.1933, íåâ³äîìà
Ãíèëà Óëèòà ²âàí³âíà, 55, 
êîëãîñïí., óêð., 06.08.1932, 
òóáåðêóëüîç

Ãîëíºâà Ãàïêà ²âàí³âíà, 88, 
õë³áîðîá, óêð., 19.03.1933, íå 
âêàç.
Ãîðáà÷îâ Ìèêîëà ß., 42, êóðêóëü, 
óêð., 04.07.1933, íåâ³äîìà
Ãîðáà÷îâà Òåòÿíà Ìèêîëà¿âíà, 
6, êîëãîñïí., óêð., 05.12.1932, íå 
âêàç.
Äàìàë³ ²ëëÿ Ãàâðèëîâè÷, 33, 
ñëóæ.öåðêâè, íå âêàç., 11.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Äåðåâÿíêà Ãåîðã³é 
Ìèêîëàéîâè÷, 1, áàòüêî – 
ãîëîâà ñ/ð, íå âêàç., 10.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â òà ìîçêó 
Äèíèñåíêî Ìàð³ÿ Ïàâë³âíà, 
13, õë³áîðîá, óêð., 04.03.1933, 
çàð³çàíà
Ä³äåíêî Íàä³ÿ Òåðåíò³¿âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 16.09.1933, 
íåâ³äîìà
Äðàíèé Ìèðîí Íàçàðîâè÷, 55, 
êîëãîñïí., óêð., 27.02.1932, íå 
âêàç.
Äóàíàé Íàçàð Ôåäîòîâè÷, 
70, êóðêóëü, óêð., 05.06.1933, 
ñòàð³ñòü

Äóáÿãà Ëþáîâ Ìèõàéë³âíà, 12, 
õë³áîðîá, íå âêàç., 17.04.1933, 
àïåíäèöèò (ï³ñëÿ îïåðàö³¿)
Æóêîâñüêèé Þõèì ²âàíîâè÷, 
74, ðîá³òí., óêð., 16.06.1933, 
íåâ³äîìà
Çàéö Äåìêî Àðòåìîâè÷, 5 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 13.12.1932, íå 
âêàç.
Çàéö Ìîòðÿ Ôåäîð³âíà, 85, 
íà óòðèì., íå âêàç., 21.08.1933, 
ñòàð³ñòü
Çàë³âêà Âàðâàðà Ñàâåë³¿âíà, 11, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 13.07.1933, 
òèô
Çåìåëüêî Ïåòðî Äàíèëîâè÷, 
26, êîëãîñïí., óêð., 14.05.1932, 
íåâ³äîìà
Çåìåëüêî Ðåí³ôîðò Ñåìåíîâè÷, 
76, êîëãîñïí., óêð., 14.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Çåìåíêî Îëåíà Ïåòð³âíà, 
1, õë³áîðîá, óêð., 24.07.1933, 
íåâ³äîìà
²âàùåíêî Îëåíà Àíòîí³âíà, 
6 ì., êîëãîñïí., óêð., 25.07.1933, 
çàïàëåííÿ êèøîê



421

²ëîíåíêî Ôåä³ð Ãðèãîðîâè÷, 
69, êîëãîñïí., óêð., 10.05.1933, 
çàäèøêà
Êàðõîâîé Ïàâëî Ïàíüêîâè÷, 8, 
êóðêóëü, óêð., 02.07.1933, íåâ³äîìà
Êèñ³ëü Ïàâëî ²îâè÷, 54, 
êîëãîñïí., óêð., 09.09.1933, 
íåâ³äîìà
Êëþøíèê Ô³ºíà Àíòîí³âíà, 85, 
îäíîîñ³áí., óêð., 09.06.1932, ñòàð³ñòü
Êîâàëåíêî Ïåòðî ²âàíîâè÷, 2, 
õë³áîðîá, óêð., 12.03.1933, íå âêàç.
Êîë³ñíè÷åíêî Êîñòü 
Ìèõàéëîâè÷, 42, êîëãîñïí., óêð., 
03.07.1933, íåâ³äîìà
Êîë³ñíè÷åíêî Ñåðã³é 
Êîñòÿíòèíîâè÷, 3, õë³áîðîá, óêð., 
03.05.1933, íåâ³äîìà
Êîëîì³ºöü Ìèêîëà Ïåòðîâè÷, 
15, îäíîîñ³áí., íå âêàç., 
22.08.1933, òóáåðêóëüîç ëåãåíü
Êîðõîâîé Ïåòðî Í., 71, õë³áîðîá, 
óêð., 03.04.1933, íåâ³äîìà
Êðèâåãà Âàñèëü Âàñèëüîâè÷, 12 
äí., õë³áîðîá, óêð., 14.04.1932, íå 
âêàç.
Êðèâîé Îëåêñàíäð Ïåòðîâè÷, 
64, êîëãîñïí., óêð., 01.09.1933, 
âíóòð³øíº
Êðèâîøåé Äàíèëî Ïàíüêîâè÷, 
32, êîëãîñïí., óêð., 02.10.1933, 
òóáåðêóëüîç
Êðèâîøåé Ñòåôàí Äàíèëîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 20.07.1932, íå 
âêàç.
Êðèâîøåé Òåòÿíà Ãîðä³¿âíà, 
80, íà óòðèì., óêð., 05.07.1933, 
ñòàð³ñòü
Êðÿ÷êî Àôàíàñ³é Ëåâêîâè÷, 
35, êîëãîñïí., óêð., 08.09.1933, 
íåâ³äîìà
Êðÿ÷êî ²âàí Ìàðêîâè÷, 3, 
õë³áîðîá, óêð., 30.03.1932, 
çàäèõíóâñÿ ó äèìó
Êðÿ÷êî ²âàí Ôåäîðîâè÷, 4 äí., 
õë³áîðîá, óêð., 29.02.1932, íå âêàç.
Ëàí÷åíêî Òåòÿíà ßêèì³âíà, 
39, êîëãîñïí., óêð., 28.06.1933, 
íåâ³äîìà
Ëèãà Êàëåíèê ²âàíîâè÷, 85, 
õë³áîðîá, óêð., 10.03.1933, íå âêàç.
Ìàíæîñ Â³ðà Çîò³âíà, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 18.11.1932, íå 
âêàç.
Ìàíæîñ Ãðèöüêî Ñåìåíîâè÷, 
5 ì., õë³áîðîá, óêð., 05.07.1933, 
íåâ³äîìà
Ìàíæîñ Äàíèëî Ãðèãîðîâè÷, 
25, êîëãîñïí., óêð., 30.05.1932, íå 
âêàç.
Ìàíæîñ ªâäîê³ÿ Ìàðê³âíà, 
60, êîëãîñïí., óêð., 12.10.1933, 
ñòàð³ñòü

Ìàðòîâîä Ïàëàæêà Àðõèï³âíà, 
32, ðîá³òí., óêð., 20.10.1932, 
ïîâ³ñèëàñü
Ìåçåíåöü Âåêëà ²âàí³âíà, 37, 
êîëãîñïí., óêð., 10.07.1933, â³ä 
ïîëîã³â
Ìåçåíåöü Ãàííà Àíäð³¿âíà, 8 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 05.04.1933, íå 
âêàç.
Ìåçåíåöü ²âàí Àíäð³éîâè÷, 8 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 05.07.1933, íå 
âêàç.
Ìåçåíåöü Êàòðÿ Îëåêñ³¿âíà, 17 
äí., õë³áîðîá, óêð., 01.07.1932, íå 
âêàç.
Ìåçåíåöü Îëåêñàíäðà 
Àíäð³¿âíà, 3, êîëãîñïí., óêð., 
10.07.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìîãèëà Íàòàëÿ Ñòåïàí³âíà, 
41, êîëãîñïí., óêð., 04.05.1933, 
íåâ³äîìà
Ìîãèëà Ïðîõîð Ñòåïàíîâè÷, 
67, îäíîîñ³áí., óêð., 20.07.1933, 
ñòàð³ñòü
Ìîãèëüíà Îëåíà Ìàêñèì³âíà, 
86, íà óòðèì., íå âêàç., 15.08.1933, 
ñòàð³ñòü
Ìîòðè÷ Ãðèöüêî íå âêàç., 1, 
êîëãîñïí., óêð., 04.07.1933, 
íåâ³äîìà
Ìîòðè÷ Ïð³ñüêà Âàñèë³âíà, 
75, íà óòðèì., óêð., 08.05.1933, 
íåâ³äîìà
Ìóë Ìàêñèì Ãðèãîðîâè÷, 44, 
õë³áîðîá, íå âêàç., 01.12.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåíü
Íèä³ëÿ Ðîçà Îïîí., 1, ðîá³òí., 
óêð., 25.03.1933, íå âêàç.
Íèõàé Ãàïêà ²âàí³âíà, 82, íà 
óòðèì., óêð., 20.07.1933, ñòàð³ñòü
Íè÷îãî Êèëèíà Ìàðòèí³âíà, 
87, îäíîîñ³áí., óêð., 18.01.1933, 
ñòàð³ñòü
Íîõàé Ãàííà Âàñèë³âíà, 2, 
õë³áîðîá, óêð., 06.03.1933, íå 
âêàç.
Íóæíèé Êîñòÿ Îíîïð³éîâè÷, 
3, êîëãîñïí., óêð., 15.06.1933, 
íåâ³äîìà
Íóæíèé Ñàâêî Îíîïð³éîâè÷, 
4, êîëãîñïí., óêð., 07.07.1933, 
íåâ³äîìà
Îâ÷àðåíêî Ïàâëî ²âàíîâè÷, 2, 
õë³áîðîá, óêð., 02.03.1933, íå âêàç.
Îíèùåíêî Âóñòÿ Âàñèë³âíà, 
65, íà óòðèì., óêð., 02.07.1933, 
íåâ³äîìà
Îíèùåíêî Ãàâðèëî 
Ñàâåë³éîâè÷, 34, êîëãîñïí., óêð., 
26.07.1933, ÷åðåâíèé òèô
Îíèùåíêî Ïàëàæêà Î., 55, 
êîëãîñïí., óêð., 15.06.1933, 
íåâ³äîìà

Îñòàïåíêî Âîëîäèìèð 
Ñàì³éëîâè÷, 2, êîëãîñïí., óêð., 
05.07.1933, íåâ³äîìà
Îñòàïåíêî Ãàííà ßêèì³âíà, 
3, êîëãîñïí., óêð., 16.08.1933, 
íåâ³äîìà
Îñòàïåíêî ²âàí Òèõîíîâè÷, 
13, õë³áîðîá, óêð., 07.06.1933, 
íåâ³äîìà
Îñòàïåíêî Ïàðàñêà Ñàì³éë³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 08.07.1933, 
íåâ³äîìà
Îñòàïåíêî Ñàì³éëî ²âàíîâè÷, 
38, êîëãîñïí., óêð., 13.03.1933, 
íåâ³äîìà
Îñòàïåíêî Òèõîí ²âàíîâè÷, 
57, êîëãîñïí., óêð., 08.04.1933, 
íåâ³äîìà
Îñòàïåíêî Òèõîí ²âàíîâè÷, 
60, êîëãîñïí., óêð., 08.07.1933, 
íåâ³äîìà
Îñòàïåíêî Òðîõèì ²âàíîâè÷, 
70, êîëãîñïí., óêð., 05.07.1933, 
íåâ³äîìà
Ïàùåíêî Â³ðà Ïåòð³âíà, íå 
âêàç., õë³áîðîá, óêð., 08.07.1933, 
íåâ³äîìà
Ïàùåíêî Ãàííà Ñåìåí³âíà, 
70, íà óòðèì., óêð., 03.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Ïàùåíêî Ìàðôà Îë³ÿí³âíà, 
13, êîëãîñïí., óêð., 04.07.1933, 
íåâ³äîìà
Ïàùåíêî Ïàâëî Ãðèãîðîâè÷, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 10.05.1933, 
íåâ³äîìà
Ïàùåíêî Ïàðàñêà Ãðèãîð³âíà, 
73, êîëãîñïí., óêð., 13.07.1933, íå 
âêàç.
Ïàùåíêî Ñåìåí Îë³ÿíîâè÷, 
10, õë³áîðîá, óêð., 01.08.1933, 
íåâ³äîìà
Ïåò³ê Âàñèëü Ñòåïàíîâè÷, 
41, êîëãîñïí., óêð., 08.01.1932, 
íåâ³äîìà
Ïåò³ê ²âàí ²âàíîâè÷, 60, 
êîëãîñïí., óêð., 28.06.1933, 
íåâ³äîìà
Ïåò³ê Ïàëàæêà ²âàí³âíà, 30, 
êîëãîñïí., óêð., 30.07.1933, 
íåâ³äîìà
Ïåò³ê Ïåòðî Ñåìåíîâè÷, 24, 
îäíîîñ³áí., óêð., 04.10.1933, 
ñèá³ðêà
Ïèñàðåâñüêà Ïàëàæêà Í., 
39, êîëãîñïí., óêð., 03.07.1933, 
íåâ³äîìà
Ïèñàðåâñüêèé Ïåòðî ²âàíîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 13.08.1933, 
íåâ³äîìà
Ïîâñòþê Íèêèôîð Ìàêñèìîâè÷, 
54, îäíîîñ³áí., óêð., 20.05.1933, 
íåâ³äîìà
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Ïîâñòþê Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷, 
25, êîëãîñïí., óêð., 14.06.1932, íå 
âêàç.
Ïîâñòþê Îëåêñàíäð Õîìè÷, 
6, êîëãîñïí., óêð., 09.12.1933, 
íåâ³äîìà
Ïîâñòþê Îðèøêà ²âàí³âíà, 
35, êîëãîñïí., óêð., 09.10.1933, 
íåâ³äîìà
Ïðèõ³äüêî Ãàííà Ôåäîð³âíà, 
7 ì., õë³áîðîá, óêð., 15.04.1932, 
ñêàðëàòèíà
Ïðèõîäüêî Âîëîäèìèð 
²âàíîâè÷, 3, õë³áîðîá, óêð., 
17.07.1933, íåâ³äîìà
Ïðèõîäüêî Í³íà Ôåäîð³âíà, 4 ì., 
õë³áîðîá, íå âêàç., 30.09.1933, íå 
â³äîìî
Ïðèõîäüêî Òàìàðà Éîñèï³âíà, 
1 ì., íà óòðèì., íå âêàç., 
13.09.1933, íå âêàç.
Ïðóñ Ëåâêî Çîòîâè÷, 29, 
êîëãîñïí., óêð., 06.07.1933, 
íåâ³äîìà
Ïðóñ Ìîòðÿ Êîðí³¿âíà, 65, íà 
óòðèì., óêð., 01.09.1933, ñòàð³ñòü
Ïôóíò ªëèçàâåòà Éîñèï³âíà, 
41, íå âêàç., íå âêàç., 
29.01.1933, ïîðàíåííÿ ë³âî¿ íîãè, 
ïðàâåöü 
Ðåêîâ Áîðèñ Í., 48, êîëãîñïí., 
óêð., 25.06.1933, íåâ³äîìà
Ñàãàéäàê Ãàííà Ñèëüâåñòð³âíà, 
2, ðîá³òí., óêð., 02.07.1933, 
íåâ³äîìà
Ñàãàéäàê ²âàí Ñèëüâåñòðîâè÷, 
9, ðîá³òí., óêð., 14.07.1933, 
íåâ³äîìà
Ñàãàéäàê Ìèõàéëî Êàðïîâè÷, 1, 
ðîá³òí., óêð., 30.07.1933, íåâ³äîìà
Ñàãàéäàê Ïèëèï 
Ñèëüâåñòðîâè÷, 6, ðîá³òí., óêð., 
30.06.1933, íåâ³äîìà
Ñàðäþê Â³ðà Õîì³âíà, 5 äí., 
êîëãîñïí., óêð., 11.09.1933, 
íåâ³äîìà
Ñèëêà Ïàðàñêà ²âàí³âíà, 33, 
îäíîîñ³áí., óêð., 18.06.1933, 
òóáåðêóëüîç

Ñêèáà Êîñòÿíòèí Âàñèëüîâè÷, 2, 
ðîá³òí., óêð., 08.08.1932, ïðîíîñ
Ñêðèáêà Ëàâðî Òåðåøêîâè÷, 19, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 12.09.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñêðèáêà Ìîòðÿ Òåðåíò³¿âíà, 
16, êîëãîñïí., óêð., 15.06.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ñêðèáêà Òåðåøêî Îìåëÿíîâè÷, 
67, õë³áîðîá, íå âêàç., 11.10.1933, 
êîñòîéä
Ñìàðîâîç Ìàðôà ²âàí³âíà, 
47, íà óòðèì., óêð., 19.02.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ñîáîëü Âàñèëü Ïåòðîâè÷, 2 ì., 
ðîá³òí., óêð., 24.06.1933, íåâ³äîìà
Ñòóêàí Êóïð³é Êîðí³éîâè÷, 
49, íå âêàç., óêð., 13.11.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ñòóêàíîâà Ìîòðÿ Âàñèë³âíà, 
63, êîëãîñïí., óêð., 25.05.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Òèìîô³ºíêî Ìèõàéëî 
ªëèñåéîâè÷, 65, õë³áîðîá, óêð., 
02.01.1933, òóáåðêóëüîç ê³ñòîê
Òèìîô³ºíêî Îëÿíà Ìèõàéë³âíà, 
65, íà óòðèì., íå âêàç., 18.12.1933, 
íåâ³äîìà
Òþòþíèê Ìèêîëà Îð., 71, 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.06.1933, 
íåâ³äîìà
Ôåäîðåíêî Ãàïêà Ñà., 40, 
êîëãîñïí., óêð., 26.08.1933, 
íåâ³äîìà
Ôåäîðåíêî Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 
21, êîëãîñïí., óêð., 04.09.1933, 
íåâ³äîìà
Ôåäîðåíêî Ïåòðî ²âàíîâè÷, 
38, êîëãîñïí., óêð., 09.09.1933, 
íåâ³äîìà
Ôèäîðåöü Ãðèöüêî 
Ìèòðîôàíîâè÷, 2 ì., êîëãîñïí., 
óêð., 23.10.1932, íå âêàç.
Õàëÿâêî Êèðèëî Îò., 34, 
îäíîîñ³áí., óêð., 02.07.1933, 
íåâ³äîìà 

Õâîñòàê Àíàòîë³é Ãðèãîðîâè÷, 
1, êîëãîñïí., íå âêàç., 28.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â ³ ê³ñòîê ïîÿñíèö³
Õîðîëüñêà Ïàðàñêà ²âàí³âíà, 
67, õë³áîðîá, íå âêàç., 30.10.1933, 
âèðàçêà
Öåíêëåð Íàä³ÿ Êëèìåíò³¿âíà, 
5, õë³áîðîá, íå âêàç., 02.08.1933, 
íåâ³äîìà
×àáàíåíêî Ïàëàæêà 
Ìàêñèì³âíà, 28, õë³áîðîá, óêð., 
02.09.1933, ÷åðåâíèé òèô
×îðíóõà Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, 2 
òèæ., êîëãîñïí., óêð., 11.10.1932, 
íå âêàç.
×óáåíêî Ìèõàéëî ßêîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 01.02.1933, íå 
âêàç.
×ó÷êî Îëåêñàíäðà Ìîéñå¿âíà, 
36, õë³áîðîá, óêð., 06.04.1932, 
íåâ³äîìà
Øåâ÷åíêî Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 30.11.1932, 
íåâ³äîìà
Øåâ÷åíêî Ñåìåí ²âàíîâè÷, 
âòðà÷., õë³áîðîá, óêð., 08.11.1933, 
ïðîíîñ
Øåíåíãåð Âîëîäèìèð 
ªâãåíîâè÷, 1 ì., íà óòðèì., í³ì., 
10.11.1932, ñëàáêîíàðîäæåíèé
Øêîäà Ëþáîâ ²âàí³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 08.07.1933, 
íåâ³äîìà
Øìàðîâîç ²âàí Îëåêñàíäðîâè÷, 
17, ðîá³òí., óêð., 28.11.1932, 
÷åðâîíèé òèô
Øðàìêî Îäàðêà ²âàí³âíà, 26, 
êîëãîñïí., óêð., 04.11.1933, ïñèõîç
Øòåïà Íàñòÿ Àíäð³ÿí³âíà, 1, 
õë³áîðîá, óêð., 11.05.1932, íå âêàç.
ßëàíñüêèé Ñòåôàí Þõèìîâè÷, 
22, êîëãîñïí., óêð., 30.09.1932, 
íåâðîç

Íîâîñîëîøèíñüêà ñ³ëüðàäà

Àâðàìåíêî Äìèòðî 
Ñàëèôàíîâè÷, 2 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 18.01.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Àâðàìåíêî Ñàëèôàí Îâñ³éîâè÷, 
39, êîëãîñïí., óêð., 28.12.1933, íå 
âêàç.
Àöóòà Ãàííà Àíòîí³âíà, 67, 
êîëãîñïí., óêð., 03.12.1932, ðàê
Âàñþò³íà Ìàð³ÿ íå âêàç., 
íå âêàç., êîëãîñïí., óêð., 
«ìëàäåí÷åñêîå»

Ãàë÷àíñüêèé Ëåîí³ä Éîñèïîâè÷, 
8, êîëãîñïí., óêð., 19.07.1933, 
óòîïëåííÿ
Ãàëü÷àíñüêèé Îëåêñàíäð 
Éîñèïîâè÷, 3 ì., êîëãîñïí., óêð., 
10.05.1932, «ìëàäåí÷åñêîå»
Ãåðàñèìåíêî ²âàí 
Ìèêîëàéîâè÷, 3 ì., êîëãîñïí., 
óêð., 01.07.1932, «ìëàäåí÷åñêîå»
Äåì÷åíêî ²âàí ªâäîêèìîâè÷, 2 
òèæ., êîëãîñïí., óêð., 06.06.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå»

Äåì÷åíêî Îëåíà ²âàí³âíà, 33, 
êîëãîñïí., óêð., 12.07.1933, íå 
âêàç.
Æåëóäüêî Ìèêèòà Ïðîêîïîâè÷, 
30, êîëãîñïí., óêð., 25.07.1932, 
óäàð áëèñêàâêîþ
Êàðäàø Âàëåíòèíà Ôåäîð³âíà, 
11 äí., õë³áîðîá, óêð., 04.12.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Êîíîíåíêî Ñòð. Êàë³ñòðàò, 52, 
êîëãîñïí., óêð., 26.08.1932, íå 
âêàç.
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Ìàöþðà Àíäð³é Ïàâëîâè÷, 28, 
îäíîîñ³áí., óêð., 19.08.1933, 
çàáèòèé ïîòÿãîì
Ìàöþðà Êàòðÿ Àíäð³¿âíà, 
2, õë³áîðîá, óêð., 09.02.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ìàöþðà ßâäîõà Îìåëÿí³âíà, 
84, îäíîîñ³áí., óêð., 18.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Ìèõàéëèê Âàñèëü Òèìîô³éîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 18.06.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ìèõàéëèê Ëåîíò³é 
Òèìîô³éîâè÷, 2 ì., îäíîîñ³áí., 
óêð., 02.11.1933, «ìëàäåí÷åñêîå»

Ìîðîç Ìèõàéëî Àíäð³éîâè÷, 
7 ì., êîëãîñïí., óêð., 07.10.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ìîðîç Îëüãà Âàñèë³âíà, 1, 
ãîñïîäàð óêð., 01.08.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ñêëÿðîâ ²âàí ²ëüêîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 06.02.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ñòåöåíêî Ìîòðÿ Ñåìåí³âíà, 
2, îäíîîñ³áí., óêð., 31.01.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ñòåöåíêî Îíèñ³ÿ ²ëë³âíà, 56, 
êîëãîñïí., óêð., 09.10.1932, ãðèæà

Ñòîâá³íñüêèé ²âàí Ïàâëîâè÷, 
7 ì., êîëãîñïí., óêð., 05.04.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Øàõíåð ßâäîõà ²âàí³âíà, 5, 
êîëãîñïí., óêð., 03.02.1933, íå 
âêàç.
Ùåáåòóí Âàðâàðà Êóçüì³âíà, 
8 ì., êîëãîñïí., óêð., 16.08.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå»

Íîâîÿê³âë³âñüêà ñ³ëüðàäà

Á³ëîóñ Äåì'ÿí Ñèäîðîâè÷, 
53, êîëãîñïí., óêð., 13.05.1933, 
òóáåðêóëüîç
Áðàöóí Ãàííà Âàñèë³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 05.07.1933, íå 
âêàç.
Âàñèëåíêî Àííà Ìèêîëà¿âíà, 
4, êîëãîñïí., óêð., 02.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âîëîøèí Êàòåðèíà Ìèõàéë³âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 02.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âîëîøèí Ëþáîâ Ìèõàéë³âíà, 
4 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 25.12.1932, 
íåâ³äîìà
Ãîðá Ìèêîëà Äàâèäîâè÷, 1 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 25.05.1932, 
ïåðåä÷àñíîíàðîäæåíèé
Ãîðá Ìèõàéëî Éîñèïîâè÷, 
41, õë³áîðîá, óêð., 10.01.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãîðíèé Óëàñ Ãðèãîðîâè÷, 56, 
îäíîîñ³áí., óêð., 25.04.1933, êàòàð 
øëóíêà
Ãðèãîðåíêî ²âàí Òðîõèìîâè÷, 
3, êîëãîñïí., óêð., 18.07.1933, íå 
âêàç.
Äîëÿ Ãàííà Êóçüì³âíà, 3, 
îäíîîñ³áí., óêð., 16.05.1933, íå 
âêàç.
Äîëÿ Òåòÿíà íå âêàç., 65, 
íà óòðèì., óêð., 08.04.1933, 
òóáåðêóëüîç
Äóê Ãðèöüêî Ñòåïàíîâè÷, 34, 
êîëãîñïí., óêð., 06.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äóê Ïåòðî Ç³íîâ³éîâè÷, 70, 
êîëãîñïí., óêð., 14.07.1933, íå 
âêàç.
Äüÿ÷åíêî Ñåðã³é Ñåðã³éîâè÷, 
30, êîëãîñïí., óêð., 26.06.1933, 
òóáåðêóëüîç
ªâïàê Àíäð³é Ñòåïàíîâè÷, 
34, êîëãîñïí., óêð., 11.07.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåíü

Êîö³ëî ßëèñåé Îìåëÿíîâè÷, 
75, îäíîîñ³áí., óêð., 03.07.1932, 
ñòàð³ñòü
Êóçüìåíêî Àíäð³é 
ªâäîêèìîâè÷, 7, îäíîîñ³áí., óêð., 
29.04.1933, íå âêàç.
Êóçüìåíêî Ãàííà Ïàíàñ³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 02.07.1933, 
ãîëîâíèé òèô
Êóçüìåíêî ²âàí ªâäîêèìîâè÷, 
2, îäíîîñ³áí., óêð., 25.04.1933, íå 
âêàç.
Êóçüìåíêî Àôàíàñ³é 
Õàðèòîíîâè÷, 34, êîëãîñïí., óêð., 
21.08.1933, äèçåíòåð³ÿ
Êóçüìåíêî Õàðèòîí ²âàíîâè÷, 
71, îäíîîñ³áí., óêð., 24.01.1933, 
ñòàð³ñòü
Êóçüìåíêî Õèìêà Òèìîô³¿âíà, 
71, êîëãîñïí., óêð., 02.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Êóçüìåíêî ßâäîêèì Íàóìîâè÷, 
31, îäíîîñ³áí., óêð., 15.07.1933, 
íå âêàç.
Êóëèê Âàðâàðà Ñèäîð³âíà, 
9 ì., êîëãîñïí., óêð., 17.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëåáåäåíêî Ìèêèòà Ïåòðîâè÷, 
75, êîëãîñïí., óêð., 07.08.1933, 
ñòàð³ñòü
Ëåâ÷åíêî Ãîðïèíà Ìèêîëà¿âíà, 
74, êîëãîñïí., óêð., 17.09.1933, 
ñòàð³ñòü
Ëîãâèíåíêî Àíäð³é Ïåòðîâè÷, 
28, êîëãîñïí., óêð., 30.03.1933, íå 
âêàç.
Ëîãâèíåíêî Ìèêîëà Éîñèïîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 08.11.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Ëóê'ÿíåíêî Ãðèöüêî Ìèðîíîâè÷, 
13, êîëãîñïí., óêð., 12.06.1933, íå 
âêàç.
Ëóêÿíåíêî Ìèêîëà Ìèðîíîâè÷, 
15, êîëãîñïí., óêð., 19.06.1933, 
òóáåðêóëüîç

Ëóê'ÿíåíêî Ïàëàæêà Ìèðîí³âíà, 
25, êîëãîñïí., óêð., 09.06.1933, íå 
âêàç.
Ëþìèÿ(?) Ìàð³ÿ Êëèì³âíà, 
72, îäíîîñ³áí., óêð., 15.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Ìàöüêî Ãðèöüêî Àðõèïîâè÷, 
59, êîëãîñïí., óêð., 29.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìàöüêî Ïàâëî Çàõàðîâè÷, 
56, êîëãîñïí., óêð., 16.06.1933, 
ãîëîâíèé òèô
Ìàþê Îðèøêà Ãðèãîð³âíà, 85, íà 
óòðèì., óêð., 11.04.1933, ñòàð³ñòü
Ìóöü Âàñèëü Ãðèãîðîâè÷, 42, 
îäíîîñ³áí., óêð., 25.03.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ìóöü ²âàí ²âàíîâè÷, 1, êîëãîñïí., 
óêð., 05.11.1932, ñêàðëàòèíà
Ìóöü Ìèõàéëî Õàðèòîíîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 04.07.1933, íå âêàç.
Íåñòåðêî Ëåâêî Þõèìîâè÷, 
80, êîëãîñïí., óêð., 18.07.1933, 
ñòàð³ñòü
Íîñà÷ Äàíèëî ²âàíîâè÷, 80, 
îäíîîñ³áí., óêð., 26.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Íîñà÷ Îêñàíà Ïàíòåëåéìîí³âíà, 
80, îäíîîñ³áí., óêð., 04.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Îíîïð³ºíêî Ìèõàéëî 
Îëåêñ³éîâè÷, íå âêàç., êîëãîñïí., 
óêð., 05.09.1932, ãðèï
Îï³ëàò ßêèì Ñåðã³éîâè÷, 72, 
êîëãîñïí., óêð., 07.07.1933, 
ñòàð³ñòü
Îñòàïåíêî Õîìà (?), 60, 
îäíîîñ³áí., óêð., 30.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Îñòàõ Ãàëèíà Äàíèë³âíà, 62, 
êîëãîñïí., óêð., 19.09.1933, 
ìàëÿð³ÿ
Îñòàõ Ãàííà Ñòåïàí³âíà, 56, 
êîëãîñïí., óêð., 03.07.1933, íå 
âêàç.
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Îñòàõ Äìèòðî Íàóìîâè÷, 78, 
êîëãîñïí., óêð., 21.04.1932, 
ñòàð³ñòü
Îñòàõ ²âàí Àíòîíîâè÷, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 10.07.1933, íå 
âêàç.
Îñòàõ Îêñàíà ²âàí³âíà, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 11.04.1932, 
âîäÿíà õâîðîáà
Ïèñêëè÷ Íàä³ÿ Ëåâê³âíà, 2 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 22.08.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Ïðîêîïåíêî Ìèêîëà 
Ìèêîëàéîâè÷, 10 ì., êîëãîñïí., 
óêð., 21.09.1933, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Ïðîêîïåíêî Òðîõèì Ìóñ³éîâè÷, 
42, êîëãîñïí., óêð., 05.03.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ñèðäþê Êàòðÿ ²âàí³âíà, 2 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 01.06.1932, 
ïåðåä÷àñíîíàðîäæåíà
Ñóëèìåíêî Âàëåíòèí. íå âêàç., 
4 ì., êîëãîñïí., óêð., 07.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ôåñåíêî Ñèìîí Ñàâè÷, 81, 
êîëãîñïí., óêð., 27.09.1932, 
ñòàð³ñòü
Õóäàñü Âåêëà Äåì’ÿí³âíà, 30, 
êîëãîñïí., óêð., 22.06.1933, íå 
âêàç.

Õóäàñü Ìàð³ÿ Ôåäîð³âíà, 6 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 01.04.1933, íå 
âêàç.
Õóäàñü ßâäîõà Ôåäîð³âíà, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 14.06.1933, íå 
âêàç.
Öèíêóø Äîìàõà Àíòîí³âíà, 47, 
êîëãîñïí., óêð., 17.06.1933, íå 
âêàç.
Öèíêóø ²ëüêî Ñèäîðîâè÷, 44, 
îäíîîñ³áí., óêð., 02.08.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Öèíêóø ²âàí Ïàâëîâè÷, 4, 
êîëãîñïí., óêð., 10.07.1933, íå 
âêàç.
Öèíêóø ²âàí Ïèëèïîâè÷, 12, 
êîëãîñïí., óêð., 15.05.1933, íå 
âêàç.
Öèíêóø Ìàð³ÿ Ñòåïàí³âíà, 9, 
êîëãîñïí., óêð., 27.06.1933, íå 
âêàç.
Öèíêóø Ìèêîëà Äìèòðîâè÷, 
2, îäíîîñ³áí., óêð., 14.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Öèíêóø Ìèêîëà íå âêàç., 1, 
êîëãîñïí., óêð., 17.09.1932, ãðèï
Öèíêóø Ìèêîëà Ïèëèïîâè÷, 
15, êîëãîñïí., óêð., 08.07.1933, íå 
âêàç.

Öèíêóø Ìèõàéëî Ïèëèïîâè÷, 
6, êîëãîñïí., óêð., 06.07.1933, íå 
âêàç.
Öèíêóø Îëåêñàíäðà Äàíèë³âíà, 
26, êîëãîñïí., óêð., 05.05.1933, íå 
âêàç.
Öèíêóø Îëåêñ³é Ïèëèïîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 20.04.1933, ñóõîòè
×åïóðíà Íàä³ÿ ²âàí³âíà, 2 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 04.04.1932, íå 
ñâîº÷àñíå íàðîäæåííÿ
×åïóðíèé Äàíèëî Êóïð³ÿíîâè÷, 
52, êîëãîñïí., óêð., 26.05.1933, 
êàòàð øëóíêà
×å÷åëü Ç³íà¿äà Õàðëàìï³¿âíà, 
72, êîëãîñïí., óêð., 22.05.1933, 
ñòàð³ñòü
×å÷åëü Ìèõàéëî Êóçüìè÷, 5, 
îäíîîñ³áí., óêð., 15.06.1933, 
íåâ³äîìà
×å÷åëü Íàä³ÿ Îìåëÿí³âíà, 20, 
îäíîîñ³áí., óêð., 26.05.1933, íå 
âêàç.
Øåéêà ßðèíà Ôåäîò³âíà, 39, 
îäíîîñ³áí., óêð., 10.08.1933, íå 
âêàç.
ßìà ßê³â Ñèäîðîâè÷, 21, 
îäíîîñ³áí., óêð., 09.01.1933, 
òóáåðêóëüîç

Îìåëüíèöüêà ñ³ëüðàäà

Áàðàáàø Ìèêîëà 
Ëàâðåíò³éîâè÷, 1, êîëãîñïí., 
óêð., 24.06.1933, ïðîíîñ
Á³ëîãóá Ãàííà Ìèõàéë³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 19.06.1932, 
äèôòåð³ÿ
Á³ëîãóá Ë³ä³ÿ ²âàí³âíà, 7 äí., 
êîëãîñïí., óêð., 13.02.1932, íå 
âêàç.
Á³ëîãóá Ñåðã³é Âàñèëüîâè÷, 
63, êîëãîñïí., óêð., 02.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Á³ëîãóá ßâäîõà Ãðèãîð³âíà, 1 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 02.11.1932, íå 
âêàç.
Áîíäàðåíêî Ïàâëî Ïèëèïîâè÷, 
3, êîëãîñïí., óêð., 26.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áîíäàðåíêî Ïèëèï Ñàìñîíîâè÷, 
46, êîëãîñïí., óêð., 21.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áî÷àð ²âàí Àêòèçîâè÷, 14, 
êîëãîñïí., óêð., 07.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áî÷àð ßê³â Âàñèëüîâè÷, 44, 
êîëãîñïí., óêð., 07.04.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Áóòîâèöüê Âàñèëü Ëóê'ÿíîâè÷, 
91, êîëãîñïí., óêð., 18.07.1932, 
ñòàð³ñòü

Âàñèëåíêî Òðîõèì Ãðèãîðîâè÷, 
88, íà óòðèì., óêð., 09.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Äåíèñåíêî Ãàííà Ãðèãîð³âíà, 
3, íà óòðèì., óêð., 08.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äåíèñåíêî Ãðèöüêî Ãðèãîðîâè÷, 
5, íà óòðèì., óêð., 08.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äåíèñåíêî Ãðèöüêî Àêàê³éîâè÷, 
38, êîëãîñïí., óêð., 08.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äåíèñåíêî Äàíèëî 
Òèìîô³éîâè÷, 84, íà óòðèì., óêð., 
04.02.1933, ñòàð³ñòü
Äåíèñåíêî ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 
1, íà óòðèì., óêð., 08.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Æàäàí Ïàðàñêà íå âêàç., 75, 
íà óòðèì., óêð., 26.04.1933, 
ñòàð³ñòü
²âàíåöü Êèëèíà Íèêèôîð³âíà, 
83, îäíîîñ³áí., óêð., 20.05.1932, 
ñòàð³ñòü
²âàíåöü Õðèñòÿ Àôàíàñ³¿âíà, 
6, îäíîîñ³áí., óêð., 25.05.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Êëèìåíêî Àíòîí Ìèõàéëîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 31.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Êîçèê Âàñèëü Àôàíàñ³éîâè÷, 
55, êîëãîñïí., óêð., 11.05.1932, 
òóáåðêóëüîç ãîðëà
Êîçèê ²âàí Âàñèëüîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 22.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîëÿäà Àíäð³é Ãðèãîðîâè÷, 
73, íà óòðèì., óêð., 29.12.1932, 
ñòàð³ñòü
Êîëÿäà Ãðèãîð³é 
Âîëîäèìèðîâè÷, 9 ì., íà óòðèì., 
óêð., 27.02.1933, çàïàëåííÿ êèøîê
Êîëÿäà ²âàí íå âêàç., 2 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 29.08.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Êîëÿäà Êàòðÿ Êàðï³âíà, 8, 
êîëãîñïí., óêð., 30.10.1932, 
ïðîíîñ
Êîëÿäà Ïîë³íà Âîëîäèìèð³âíà, 
3, êîëãîñïí., óêð., 26.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîëÿäà Ñòåôàí Ñèäîðîâè÷, 
26, êîëãîñïí., óêð., 11.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîëÿäà Õàðèòèíà Àðòåì³âíà, 
50, êîëãîñïí., óêð., 31.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Êîëÿäà ßâäîõà Ìàêñèì³âíà, 
25, êîëãîñïí., óêð., 22.05.1933, 
òóáåðêóëüîç
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Êîñòåíêî Íàòàëêà Àðòåì³âíà, 
33, êîëãîñïí., óêð., 09.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëàâäàíñüêà Â³ðà Ëàçàð³âíà, 
9, êîëãîñïí., óêð., 20.09.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ëèñåíêî Âîëîäèìèð 
Ñåìåíîâè÷, 3, êîëãîñïí., óêð., 
25.04.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëèñåíêî ²âàí Âàñèëüîâè÷, 
7 ì., íà óòðèì., óêð., 28.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëèñåíêî Íàòàëêà Àíòîí³âíà, 
50, êîëãîñïí., óêð., 11.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëèñåíêî Í³íà Ìóñ³¿âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 12.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëèñåíêî Îìåëüêî ²âàíîâè÷, 
42, êîëãîñïí., óêð., 03.04.1933, 
øëóíêîâà êðîâîòå÷à
Ëèñåíêî Àôàíàñ³é Ïåòðîâè÷, 
75, íà óòðèì., óêð., 20.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Ëèñåíêî ßâäîõà Ãðèãîð³âíà, 
43, îäíîîñ³áí., óêð., 11.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëèñîòà Ìèêîëà Êèðèëîâè÷, 
6 ì., êîëãîñïí., óêð., 20.07.1932, 
çàïàëåííÿ øëóíêà
Ìîàíàðèíà Àíòîí³íà 
ªâäîêèì³âíà, 6 ì., êîëãîñïí., 
óêð., 11.02.1932, ñêàðëàòèíà
Ìîòàðèëî Ãðèöüêî 
Íèêèôîðîâè÷, 2, íà óòðèì., óêð., 
10.04.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìîòàðèëî ²âàí Ñåðã³éîâè÷, 
4, îäíîîñ³áí., óêð., 31.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìîòàðèëî Ìîòðÿ Òðîõèì³âíà, 
80, íà óòðèì., óêð., 01.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Ìîõíàðåíêî Ãàííà Ñåðã³¿âíà, 
6, îäíîîñ³áí., óêð., 11.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìîõíàðåíêî Ãàïêà Ãðèãîð³âíà, 
65, íà óòðèì., óêð., 08.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Ìîõíàðåíêî ²âàí Íèêèôîðîâè÷, 
6, íà óòðèì., óêð., 12.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìîõíàðåíêî Ôåäîñ³é Íàóìîâè÷, 
65, îäíîîñ³áí., óêð., 31.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Îæè÷ Ãðèãîð³é Ñòåïàíîâè÷, 
12, êîëãîñïí., óêð., 26.08.1932, 
ïàðàë³÷
Îëåíåöü Ôåä³ð Àíòîíîâè÷, 
63, êîëãîñïí., óêð., 21.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Îíèùåíêî Ìàðôà Ñòåïàí³âíà, 
30, êîëãîñïí., óêð., 22.01.1932, 
òóáåðêóëüîç
Îïèðàéëî Âàðâàðà Ñåðã³¿âíà, 
4, íà óòðèì., óêð., 10.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Îïèðàéëî Ãàííà Ñåðã³¿âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 18.07.1932, 
äèôòåð³ÿ
Îðèíà Àâðàì Àíäð³éîâè÷, 55, 
îäíîîñ³áí., óêð., 12.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Îðèíà Âàñèëü Àâðàìîâè÷, 
3, êîëãîñïí., óêð., 08.05.1932, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Îðèíà ²âàí Àâðàìîâè÷, 9, 
íà óòðèì., óêð., 10.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Îðèíà Îêñàíà Àâðàì³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 01.09.1932, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Îðèíà Îêñàíà ²âàí³âíà, 35, 
îäíîîñ³áí., óêð., 10.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïèëèïåíêî Îëåêñàíäðà 
Ìàêñèì³âíà, 70, îäíîîñ³áí., óêð., 
10.06.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïðîñêóðà Ðà¿ñà ²âàí³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 03.07.1932, 
ïðîíîñ
Ïðîñêóðà Þõèì Ïàâëîâè÷, 
56, êîëãîñïí., óêð., 18.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ðîìàí ²âàí ²ëë³÷, 12, êîëãîñïí., 
óêð., 07.06.1933, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â

Ñèðîòåíêî Ãàâðèëî Ôåäîðîâè÷, 
55, êîëãîñïí., óêð., 03.06.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Ñèðîòåíêî Ãàííà Ïàíòåë³¿âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 07.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñèðîòåíêî Êàòðÿ Ïàíòåë³¿âíà, 
5, îäíîîñ³áí., óêð., 14.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñèðîòåíêî Íàä³ÿ Íèêèôîð³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 19.09.1932, 
ïðîíîñ
Ñèðîòåíêî ßâòóõ ßêîâè÷, 55, 
êîëãîñïí., óêð., 30.07.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñòàð÷åâñüêèé Àôàíàñ³é 
Àíòîíîâè÷, 32, îäíîîñ³áí., óêð., 
18.04.1933, ïàðàë³÷
Ñóõàð Îêñàíà Êèðèë³âíà, 48, 
êîëãîñïí., óêð., 23.01.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ñóõàð Ìàð³ÿ Ïàâë³âíà, 8 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 20.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñóõàð Îëåêñàíäð Òèìîô³éîâè÷, 
89, îäíîîñ³áí., óêð., 04.06.1932, 
ñòàð³ñòü
Ñóõàð Îëüãà ²âàí³âíà, 12, 
êîëãîñïí., óêð., 06.11.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Øàðêî Ôåäîñ³ÿ Ñåìåí³âíà, 
56, êîëãîñïí., óêð., 11.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øêóðà Êëèì Ñòåïàíîâè÷, 75, íà 
óòðèì., óêð., 23.05.1933, ñòàð³ñòü
Øêóðà Ìàêàð Ñòåïàíîâè÷, 
72, êîëãîñïí., óêð., 31.08.1932, 
ñòàð³ñòü
Þõèìåíêî Âàñèëü ²âàíîâè÷, 15 
äí., êîëãîñïí., óêð., 14.11.1931, 
íåâ³äîìà
Þõèìåíêî Ãîðïèíà Íèêîí³âíà, 
70, êîëãîñïí., óêð., 24.01.1933, 
ñòàð³ñòü
Þõèìåíêî Ãðèöüêî ²âàíîâè÷, 13 
äí., êîëãîñïí., óêð., 12.11.1931, 
íåâ³äîìà

Ïàíþòèíñüêà ñ³ëüðàäà

Á³ëîãóá Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷, 
3 ì., êîëãîñïí., óêð., 08.10.1932, 
íå âêàç.
Á³ëîãóá Ìèêîëà Ïåòðîâè÷, 2 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 09.09.1932, íå 
âêàç.
Á³ëîãóá Í³íà Ïåòð³âíà, 2 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 13.09.1932, íå 
âêàç.
Á³ëîãóá Îëüãà Âàñèë³âíà, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 10.04.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â

Áîíäàðåíêî Ïàðàñêà 
Ìîéñå¿âíà, 79, íà óòðèì., óêð., 
01.05.1933, ñòàð³ñòü
Áîíäàðåíêî Ïåòðî Ñâèðèäîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 03.08.1932, íå 
âêàç.
Áóëàâèí÷èõà Îðèøêà íå âêàç., 
90, íà óòðèì., óêð., 10.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Ãàëóòâà Âîëîäèìèð Àíäð³éîâè÷, 
6 ì., êîëãîñïí., óêð., 17.06.1932, 
ïàðàë³÷

Äóáèíà Ãðèöüêî ²âàíîâè÷, 9 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 13.07.1932, íå 
âêàç.
Æèäèê ²âàí Ôåäîòîâè÷, 3 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 12.08.1933, íå âêàç.
²âàíåöü Ìàðôà Àâðàì³âíà, 50, 
îäíî îñ³áí., óêð., 26.08.1933, íå âêàç.
²âàíåöü Âàñèëü Ðîìàíîâè÷, 7 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 05.10.1932, íå âêàç.
Êàëþæíèé Êàòðÿ Ïàâë³âíà, 4, 
êîëãîñïí., óêð., 16.02.1932, íå 
âêàç.
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Êîçèê Ïàðàñêà Ê³íäðàò³âíà, 58, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 05.04.1933, íå 
âêàç.
Êîçèê Àíòîí³íà Ïàâë³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 05.08.1933, íå 
âêàç.
Êîëÿäà Âàñèëü ²âàíîâè÷, 25, 
êîëãîñïí., óêð., 08.07.1933, íå 
âêàç.
Êîëÿäà ²âàí Ñòåïàíîâè÷, 47, 
êîëãîñïí., óêð., 05.07.1933, íå 
âêàç.
Ëàçàðåíêî Â³ðà Ôåäîñ³¿âíà, 
2, íà óòðèì., óêð., 15.05.1933, íå 
âêàç.
Ëèñåíêî Àíäð³é ²âàíîâè÷, 16, 
êîëãîñïí., óêð., 30.06.1933, íå 
âêàç.
Ëèñåíêî Âàñèëü ²âàíîâè÷, 1 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 15.07.1933, íå 
âêàç.
Ëèñåíêî ²âàí ²âàíîâè÷, 39, 
êîëãîñïí., óêð., 07.08.1933, 
çàâîðîò êèøîê
Ëèñèíêî ²âàí ²âàíîâè÷, íå âêàç., 
íå âêàç., íå âêàç., 09.08.1933, íå 
âêàç.
Ìèêîëàåíêî Îëüãà Êëèì³âíà, 
10 ì., êîëãîñïí., óêð., 25.11.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìîíåöü Ãàííà Õîì³âíà, 3 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 18.09.1933, íå 
âêàç.
Ìîíåöü Òèõ³í Ñåìåíîâè÷, 65, 
êîëãîñïí., óêð., 01.07.1933, íå 
âêàç.
Îëåíåöü Îêñàíà Ôåäîð³âíà, 30, 
êîëãîñïí., óêð., 05.09.1933, ï³ñëÿ 
îïåðàö³¿

Îëåíåöü ²âàí Ìàòâ³éîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 28.07.1932, íå 
âêàç.
Îíèùåíêî ßâäîõà Àíäð³¿âíà, 
7, êîëãîñïí., óêð., 19.08.1932, 
óòîïëåííÿ
Îðåë Í³íà Ìèêèò³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 17.05.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Îðèíà Ìàêñèì Îêñåíò³éîâè÷, 
15, îäíîîñ³áí., óêð., 17.08.1933, 
íå âêàç.
Îðèíà Ìàòâ³é Îêñåíò³éîâè÷, 14, 
îäíîîñ³áí., óêð., 10.08.1933, íå 
âêàç.
Ïîë³êàðïîâ Ïåòðî Ñåìåíîâè÷, 
52, îäíîîñ³áí., óêð., 10.06.1933, 
íå âêàç.
Ð³çíè÷åíêî Ãåííàä³é 
Àôàíàñ³éîâè÷, 5 ì., êîëãîñïí., 
óêð., 26.12.1932, íå âêàç.
Ð³çíè÷åíêî Îëåêñàíäð 
Ñåìåíîâè÷, 2, êîëãîñïí., óêð., 
28.11.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñèçîíåíêî Ãàâðèëî 
Ìîéñåéîâè÷, 67, íà óòðèì., óêð., 
20.05.1933, íå âêàç.
Ñèðîòåíêî Êàòðÿ Àíäð³¿âíà, 
3 ì., êîëãîñïí., óêð., 24.05.1933, 
íå âêàç.
Ñèðîòåíêî Ìèêîëà Ñåðã³éîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 03.01.1933, íå 
âêàç.
Ñèðîòåíêî Îìåëüêî ßêîâè÷, 
40, êîëãîñïí., óêð., 04.05.1933, íå 
âêàç.
Ñòàðè÷åíêî Îðèøêà Âàñèë³âíà, 
28, êîëãîñïí., óêð., 25.03.1932, 
òóáåðêóëüîç

Òàáàê ²âàí Ñòåïàíîâè÷, 1 äí., 
êîëãîñïí., óêð., 14.05.1933, íå 
âêàç.
Òèëèê Ãàííà Ñåìåí³âíà, 6 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 04.06.1932, íå 
âêàç.
Òèëèê ßâäîõà ßê³âíà, 40, 
îäíîîñ³áí., óêð., 08.06.1933, íå 
âêàç.
Òèëèï Âàñèëü Çàõàðîâè÷, 3, 
îäíîîñ³áí., óêð., 12.08.1933, íå 
âêàç.
Øèðîáîòüêî ²ëüêî Îëåêñ³éîâè÷, 
65, êîëãîñïí., óêð., 28.05.1933, íå 
âêàç.
Øêðîáàòüêî Ãàííà Äåíèñ³âíà, 
6 ì., êîëãîñïí., óêð., 02.07.1932, 
íå âêàç.
Øêðîáàòüêî Ìèêîëà Ïåòðîâè÷, 
4 ì., êîëãîñïí., óêð., 23.07.1932, 
íå âêàç.
Þõèìåíêî Âîëîäèìèð 
²âàíîâè÷, 7, íà óòðèì., óêð., 
22.04.1933, íå âêàç.
Þõèìåíêî Êàòðÿ ²âàí³âíà, 10, íà 
óòðèì., óêð., 03.06.1933, íå âêàç.
Þõèìåíêî Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 
5, íà óòðèì., óêð., 22.04.1933, íå 
âêàç.
Þõèìåíêî Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷, 
5, îäíîîñ³áí., óêð., 22.05.1933, íå 
âêàç.
Þõèìåíêî Ïàâëî ²âàíîâè÷, 6, 
îäíîîñ³áí., óêð., 13.04.1933, íå 
âêàç.
ßëàíñüêèé Ãðèöüêî Ïàâëîâè÷, 
65, íà óòðèì., óêð., 15.06.1933, íå 
âêàç.

Ïðåîáðàæåíñüêà ñ³ëüðàäà

Àâðàìåíêî Àôàíàñ³é 
Ìèõàéëîâè÷, 72, êîëãîñïí., óêð., 
22.04.1933, ñòàð³ñòü
Áàðàí Ìàð³ÿ Àíòîí³âíà, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 18.08.1933, 
õâîðîáà ëåãåí³â
Áàðàíîâà Ìîòðÿ ²âàí³âíà, 
68, êîëãîñïí., óêð., 23.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Áàðàíîâà Íàä³ÿ ²âàí³âíà, 2, íà 
óòðèì., óêð., 12.05.1933, íå âêàç.
Áåë³ã Çàõàð Äàíèëîâè÷, 52, 
õë³áîðîá, óêð., 13.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Á³ëåöüêèé Îëåêñ³é Âàñèëüîâè÷, 
7, õë³áîðîá, óêð., 05.01.1932, 
âòîïëåííÿ
Á³ëåöüêèé Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷, 
5, õë³áîðîá, óêð., 05.01.1932, 
âòîïëåííÿ
Á³ëåöüêèé ²âàí Ïîðôèð³éîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 07.08.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Á³ëèé ªãîð (?), 75, êîëãîñïí., 
óêð., 18.04.1933, ñòàð³ñòü
Á³ëîóñ Ìàð³ÿ Ãîðä³¿âíà,16, 
õë³áîðîá, óêð., 02.09.1932, 
êàë³öòâî
Á³íüêîâñüêà ªëèçàâåòà íå âêàç., 
60, êîëãîñïí., óêð., 12.08.1933, 
ñòàð³ñòü
Áîãäàí Ãðèãîð³é Ìàêàðîâè÷, 
65, êîëãîñïí., óêð., 15.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Áîãäàí Ìàðêî Ìèõàéëîâè÷, 56, 
îäíîîñ³áí., óêð., 15.04.1933, íå 
âêàç.
Áîãäàí Íèêèôîð Ìèõàéëîâè÷, 
72, õë³áîðîá, óêð., 26.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Áîãäàí Ïàðàñêà íå âêàç., 76, 
îäíîîñ³áí., óêð., 24.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Áîðàí Àôàíàñ³é íå âêàç., 70, 
êîëãîñïí., óêð., 05.05.1933, 
ñòàð³ñòü

Áîÿðñüêèé Â³êòîð ßâòóõîâè÷, 
5, êîëãîñïí., óêð., 25.05.1933, íå 
âêàç.
Áîÿðñüêèé Þõèì Àí., 77, 
õë³áîðîá, óêð., 25.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Áîÿðñüêèé Ãðèãîð³é ßâè.(?), 8, 
îäíîîñ³áí., óêð., 29.03.1933, íå 
âêàç.
Áóëàâà Ãàííà Àíäð³¿âíà, 3, 
ðîá³òí., óêð., 31.05.1932, ð³çà÷êà
Áóëàâà Íàñòÿ Ãàâðèë³âíà, 48, 
êîëãîñïí., óêð., 03.09.1932, íå 
âêàç.
Áóòóðøèí Íàñòÿ ²âàí³âíà, 38, 
êîëãîñïí., óêð., 06.01.1933, íå 
âêàç.
Âàõí³é Ìåëàí³ÿ íå âêàç., 60, 
îäíîîñ³áí., óêð., 15.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Âàõí³é ªâäîê³ÿ Ìàêàð³âíà, 
70, êîëãîñïí., óêð., 29.08.1933, 
ñòàð³ñòü
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Âàõí³é ßê³â íå âêàç., 80, 
êîëãîñïí., óêð., 17.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Âåëè÷êî Ïåòðî ²âàíîâè÷, 9 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 10.03.1933, íå 
âêàç.
Âåëè÷êî Ñàâà Ñîôðîíîâè÷, 
59, êîëãîñïí., óêð., 11.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âîëîâîä ²âàí Ñåìåíîâè÷, 5 òèæ., 
õë³áîðîá, óêð., 18.03.1933, íå âêàç.
Ãàðàùåíêî Ñèä³ð Ìèíîâè÷, 51, 
êîëãîñïí., óêð., 15.04.1933, íå 
âêàç.
Ãëóùåíêî Àíäð³é Ãðèãîðîâè÷, 
40, êîëãîñïí., óêð., 04.06.1933, íå 
âêàç.
Ãëóùåíêî ²âàí Àíäð³éîâè÷, 6, 
õë³áîðîá, óêð., 08.06.1933, íå âêàç.
Ãëóùåíêî Ìàðôà ßê³âíà, 2, îäíî-
îñ³áí., óêð., 17.08.1933, íå âêàç.
Ãëóùåíêî Îäàðêà ªï³ôàí³âíà, 
65, êîëãîñïí., óêð., 19.05.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ãîëîáîðîäüêî ¯âãà íå âêàç., 
60, êîëãîñïí., óêð., 25.09.1932, 
ñòàð³ñòü
Ãîïêîâ ßâòóõ Ãðèãîðîâè÷, 55, 
îäíîîñ³áí., óêð., 09.05.1933, 
àïîïëåêñè÷íèé óäàð
Ãîðà÷îâ ²âàí Ôåäîðîâè÷, 70, 
îäíîîñ³áí., óêð., 06.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Ãîðáà÷îâ ²âàí ªâäîêèìîâè÷, 
7, õë³áîðîá, óêð., 26.08.1933, 
õâîðîáà ëåãåí³â
Ãðàáêî Êóçüìà Ðîìàíîâè÷, 
81, õë³áîðîá, óêð., 11.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Ãðóíüêî Êèðèëî ªðîôåéîâè÷, 
52, îäíîîñ³áí., óêð., 14.01.1933, 
ïåðåîõîëîäæåííÿ
Äåíèñåíêî Îêñàíà Àðòåì³âíà, 
52, êîëãîñïí., óêð., 04.07.1932, 
õâîðîáà ëåãåí³â
Äèíèñåíêî Äåìèä Ñòåïàíîâè÷, 
59, îäíîîñ³áí., óêð., 06.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äèíèñåíêî Òàðàñ Âàñèëüîâè÷, 
65, îäíîîñ³áí., óêð., 19.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Äèíèñåíêî ßâäîê³ÿ Àíòîí³âíà, 
78, îäíîîñ³áí., óêð., 26.08.1933, 
ñòàð³ñòü
Äîðîãîêóïëÿ Ãàííà íå âêàç., 
65, îäíîîñ³áí., óêð., 06.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Äðîçäîâ ²âàí Âàñèëüîâè÷, 
80, êîëãîñïí., óêð., 02.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Äðîçäîâ Ìàðèíà Ñåìåí³âíà, 
38, êîëãîñïí., óêð., 04.07.1933, íå 
âêàç.

Äðîçäîâ Ñòåïàíèäà Àíäð³¿âíà, 
80, íà óòðèì., óêð., 02.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Äüÿ÷åíêî Âàðâàðà Ëóê'ÿí³âíà, 
64, êîëãîñïí., óêð., 16.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Äüÿ÷åíêî Ãàííà ªâìåí³âíà, 
42, êîëãîñïí., óêð., 29.07.1933, 
òóáåðêóëüîç
Äüÿ÷åíêî Ãðèãîð³é Ïàâëîâè÷, 
32, ðîá³òí., óêð., 24.06.1933, 
òóáåðêóëüîç
Äüÿ÷åíêî Ìèêîëà ßêîâè÷, 60, 
îäíîîñ³áí., óêð., 01.06.1933, 
ñòàð³ñòü
ªìåëüÿíåíêî Îêñàíà Àí., 
75, êîëãîñïí., óêð., 19.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Æóðàâñüêèé Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷, 
4, îäíîîñ³áí., óêð., 13.08.1933, íå âêàç.
Çàáîëîòíèé Ìèêîëà ßêîâè÷, 8, 
îäíîîñ³áí., óêð., 25.06.1933, íå 
âêàç.
Çàõàðåíêî Âàðâàðàíå âêàç., 
80, êîëãîñïí., óêð., 03.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Çàõàðåíêî Ïèëèï Ê³íäðàòîâè÷, 
73, êîëãîñïí., óêð., 21.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Çàõàð÷åíêî Äìèòðî (?), 5, 
õë³áîðîá, óêð., 17.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Çàõàð÷åíêî Ïàâëî Ëóêè÷, 5, 
õë³áîðîá, óêð., 12.03.1933, íå âêàç.
Çàõàð÷åíêî Ïàâëî Ïðîêîïîâè÷, 
7, îäíîîñ³áí., óêð., 10.04.1933, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Çåðÿ Àíäð³é Îêñåíò³éîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 05.02.1932, íå 
âêàç.
Çîðÿ Îëåêñàíäð Ñåðã³éîâè÷, 
8 ì., êîëãîñïí., óêð., 10.07.1933, 
íå âêàç.
Çîðÿ Òèõ³í Àíäð³éîâè÷, 80, 
êîëãîñïí., óêð., 14.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Çîðÿ Òðîõèì Òèòîâè÷, 53, 
îäíîîñ³áí., óêð., 10.03.1933, 
ñëàáê³ñòü ñåðöÿ
²âàõíåíêî Ãðèãîð³é Ëóê'ÿíîâè÷, 
4, êîëãîñïí., óêð., 10.06.1933, íå 
âêàç.
²âàõíåíêî ²âàí Ãð., 70, êîëãîñïí., 
óêð., 05.05.1933, íå âêàç.
²âàõíåíêî ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 70, 
êîëãîñïí., óêð., 05.05.1933, íå 
âêàç.
²âàõíåíêî Êàòåðèíà Ëóê'ÿí³âíà, 
8, êîëãîñïí., óêð., 15.06.1933, íå 
âêàç.
²âàõíåíêî Êàòåðèíà 
Ìàêñèì³âíà, 67, êîëãîñïí., óêð., 
29.05.1933, íå âêàç.

²âàõíåíêî Ìàðôà Ëóê'ÿí³âíà, 
8, êîëãîñïí., óêð., 29.04.1933, íå 
âêàç.
²âàùåíêî Îêñàíà Àíòîí³âíà, 
85, îäíîîñ³áí., óêð., 01.06.1932, 
ñòàð³ñòü
²âàùåíêî Êèëèíà Ôåäîð³âíà, 
77, îäíîîñ³áí., óêð., 18.02.1933, 
ñòàð³ñòü
²âàùåíêî Ôåä³ð Õîð., 31, 
îäíîîñ³áí., óêð., 26.06.1933, íå 
âêàç.
²âàùåíêî Õîðëàí Ê³íäðàòîâè÷, 
63, îäíîîñ³áí., óêð., 20.05.1932, 
íå âêàç.
Êàðëóòà Ìèêîëà íå âêàç., 
3, êîëãîñïí., óêð., 24.06.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Êà÷àí Ìèêîëà Òèõîíîâè÷, 13, 
îäíîîñ³áí., óêð., 28.08.1933, íå 
âêàç.
Êà÷àí Ñòåôàí Îëåêñàíäðîâè÷, 
58, îäíîîñ³áí., óêð., 22.08.1933, 
íå âêàç.
Êà÷àí Ôîê³é Àðòåìîâè÷, 59, 
îäíîîñ³áí., óêð., 07.08.1932, 
òóáåðêóëüîç
Êëèìåíêî Äàâèä Ãåðàñèìîâè÷, 
62, êîëãîñïí., óêð., 26.05.1933, íå 
âêàç.
Êë³ù Àðòåì Äàíèëîâè÷, 59, 
îäíîîñ³áí., óêð., 11.03.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Êë³ù Ìèêîëà Êóçüìè÷, 10, 
îäíîîñ³áí., óêð., 14.09.1932, íàðèâ 
ãîðòàí³
Êë³ù Íèêèôîð ²âàíîâè÷, 65, 
îäíîîñ³áí., óêð., 15.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Êîãàí Âîëîäèìèð ßêîâè÷, 67, 
îäíîîñ³áí., óêð., 10.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Êîãàí Ìèêîëà Òèõîíîâè÷, 14, 
îäíîîñ³áí., óêð., 01.07.1933, íå 
âêàç.
Êîçà÷îê Äîìàõà Ôåäîð³âíà, 
89, îäíîîñ³áí., óêð., 23.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Êîçà÷îê Ìàð³ÿ Ñòåïàí³âíà, íå 
âêàç., õë³áîðîá, óêð., 05.06.1933, 
ïðîíîñ
Êîçà÷îê Ñåìåí Ñòåïàíîâè÷, 
38, êîëãîñïí., óêð., 05.12.1933, 
òóáåðêóëüîç
Êîçèð Ìèêîëà Îëåêñ³éîâè÷, 
1, õë³áîðîá, óêð., 03.01.1932, 
äèôòåð³ÿ
Êîëîìîºöü Òðîõèì ²âàíîâè÷, 
71, êîëãîñïí., óêð., 28.07.1933, 
ðåâìàòèçì
Êîëîìîºöü Îëåêñ³é ²ëë³÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 18.08.1933, íå 
âêàç.
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Êîëîìîºöü Ôåä³ð Àâðàìîâè÷, 
5, îäíîîñ³áí., óêð., 14.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîëîìîºöü Ïèëèï Ãàâðèëîâè÷, 
28, êîëãîñïí., óêð., 10.04.1932, íå 
âêàç.
Êîëîìîºöü Ìèòðîôàí ²âàíîâè÷, 
íå âêàç., íå âêàç., íå âêàç., íå âêàç.
Êîëîìîºöü Íàñòÿ ²âàí³âíà, 
80, îäíîîñ³áí., óêð., 22.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Êîëîìîºöü Òåðåøêî ²âàíîâè÷, 
63, îäíîîñ³áí., óêð., 29.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Êîíîâàë Àâèâ Ñàìñîíîâè÷, 40, 
õë³áîðîá, óêð., 04.03.1933, íå âêàç.
Êîíîâàë Ìàð³ÿ Êèðèë³âíà, 
72, êîëãîñïí., óêð., 23.01.1933, 
ñòàð³ñòü
Êîíîâàë Ñàìñîí Ïàâëîâè÷, 75, 
êîëãîñïí., óêð., 15.02.1932, íå 
âêàç.
Êîðïèòà Íåëÿ Òðîõèì³âíà, 32, 
êîëãîñïí., óêð., 30.07.1933, íå 
âêàç.
Êîðøóí Ìèõàéëî Ðîìàíîâè÷, 
70, êîëãîñïí., óêð., 21.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Êîðøóí Îëåêñàíäð Âàñèëüîâè÷, 
4, ðîá³òí., óêð., 07.03.1933, íå 
âêàç.
Êîðøóí Ïðîê³ï Ðîìàíîâè÷, 48, 
êîëãîñïí., óêð., 07.06.1933, íå 
âêàç.
Êîñòåíêî ßê³â Ñåðã³éîâè÷, 
60, êîëãîñïí., óêð., 15.08.1933, 
ñòàð³ñòü
Êóãîò Ñòåïàí Ãðèãîðîâè÷, 80, 
îäíîîñ³áí., óêð., 05.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Êóãîò Òðîõèì Ïèìîíîâè÷, 49, 
ðîá³òí., óêð., 09.09.1932, íå âêàç.
Êóöü Àíàòîë³é Ôåäîñ³éîâè÷, 
1, õë³áîðîá, óêð., 18.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êóöü Ïàðàñêà íå âêàç., 80, 
êîëãîñïí., óêð., 08.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Ëàâäàíñêè. Ìèêîëà 
Äåì’ÿíîâè÷, 5, êîëãîñïí., óêð., 
21.07.1933, íå âêàç.
Ëåâåíåöü Ãàííà Ìèêîëà¿âíà, 
1 ì., êîëãîñïí., óêð., 26.04.1933, 
íå âêàç.
Ëåâåíåöü Îëåêñàíäð 
Ìèêîëàéîâè÷, 1 ì., êîëãîñïí., 
óêð., 03.07.1933, íå âêàç.
Ëåïåò÷åíêî ªâëàìï³ÿ 
Äàíèë³âíà, 40, êîëãîñïí., óêð., 
10.02.1932, íå âêàç.
Ëåïåò÷åíêî Ïð³ñüêà Ñèäîð³âíà, 
22, êîëãîñïí., óêð., 30.07.1933, 
ïðîíîñ

Ëåïåòÿ Ìàð³ÿ íå âêàç., 70, 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Ëèñêà Âåêëà Ãðèãîð³âíà, 70, 
êîëãîñïí., óêð., 30.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Ëèñêî Àíäð³é Ìèðîíîâè÷, 28, 
êîëãîñïí., óêð., 20.06.1932, íå 
âêàç.
Ëèñêî Âàðâàðà Ôåäîð³âíà, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 25.08.1933, íå 
âêàç.
Ëèñêî Âàñèëü Äåíèñîâè÷, 9 äí., 
êîëãîñïí., óêð., 23.01.1932, íå 
âêàç.
Ëèñêî ²âàí ªâäîêèìîâè÷, 19, 
êîëãîñïí., óêð., 20.07.1933, íå 
âêàç.
Ëèñêî Ìàð³ÿ ªâäîêèì³âíà, 
10, êîëãîñïí., óêð., 09.06.1933, 
ñèá³ðêà
Ëèñêî Ìèêîëà Ôåäîðîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 25.08.1933, íå 
âêàç.
Ëèñêî Ìèêîëà ªâäîêèìîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 12.07.1933, 
ñåáèëèö.
Ëèñêî Ñòåïàí Äåíèñîâè÷, 9 äí., 
êîëãîñïí., óêð., 23.01.1932, íå 
âêàç.
Ëèñêî Ôåä³ð Àðòåìîâè÷, 24, 
êîëãîñïí., óêð., 28.08.1933, íå 
âêàç.
Ëèñîòà Ãàííà Ñàâ³âíà, 65, 
êîëãîñïí., óêð., 06.10.1932, 
ñòàð³ñòü
Ëèñîòà Ìèêîëà Àíäð³éîâè÷, 
3, îäíîîñ³áí., óêð., 28.07.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ëþáÿíîâà Íàñòÿ Àíòè., 68, 
îäíîîñ³áí., óêð., 27.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Ì’ÿãêîõîä Îäàðêà ªãîð³âíà, 
14, õë³áîðîá, óêð., 06.01.1932, 
çàãàëüíèé òóáåðêóëüîç
Ì’ÿõêîõîä Ìàð³ÿ Ïåòð³âíà, 5 
äí., êîëãîñïí., óêð., 30.04.1932, íå 
âêàç.
Ì’ÿõêîõîä Íàñòÿ Ñèäîð³âíà, 
25, êîëãîñïí., óêð., 29.02.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ìàéñòðåíêî Ê³íäðàò Êàðïîâè÷, 
40, êîëãîñïí., óêð., 19.02.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ìàéñòðåíêî Ìàð³ÿ Äìèòð³âíà, 
64, êîëãîñïí., óêð., 12.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Ìàéñòðåíêî Ïàâëî Ê³íäðàòîâè÷, 
7 ì., êîëãîñïí., óêð., 25.02.1932, 
íå âêàç.
Ìàéñòðåíêî Ïàíòåëåéìîí 
Êèðèëîâè÷, 21, êîëãîñïí., óêð., 
07.06.1933, ïðîíîñ

Ìàéñòðî Ìîòðÿ Îñòàï³âíà, 30, 
êîëãîñïí., óêð., 25.06.1933, íå 
âêàç.
Ìàêñþòà Ãðèãîð³é Íàçàðîâè÷, 
79, êîëãîñïí., óêð., 20.11.1932, 
êàòàð øëóíêà
Ìàêñþòà Ìèêîëà Áîðèñîâè÷, 
60, êîëãîñïí., óêð., 15.12.1933, 
íåðîçá³ðëèâî
Ìàêñþòà Í³íà Ãðèãîð³âíà, 5 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 13.08.1933, íå 
âêàç.
Ìàíäðèêà Ñòåïàí íå âêàç., 
70, êîëãîñïí., óêð., 22.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Ìàíæóðà Âàñèëü Ôåäîðîâè÷, 
17, êîëãîñïí., óêð., 25.05.1933, 
êàë³öòâî
Ìàð÷åíêî Îäàðêà Àíäð³¿âíà, 
60, õë³áîðîá, óêð., 15.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Ìàð÷èí Êàðïî Çàõàðîâè÷, 68, 
îäíîîñ³áí., óêð., 25.09.1932, 
ñòàð³ñòü
Ìèðîøí. Â³ðà Ñåðã³¿âíà, 4 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 17.07.1933, íå 
âêàç.
Ìèõàéëåíê. Êàñïàð Ïðîê., 
63, êîëãîñïí., óêð., 27.01.1933, 
ñòàð³ñòü
Ìèõàéëåíêî Îðèøêà Ìàðê³âíà, 
58, îäíîîñ³áí., óêð., 10.07.1933, 
íå âêàç.
Ìèõèñîð Àíäð³é Ñàì³éëîâè÷, 
80, êîëãîñïí., óêð., 29.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Ìèõèñîð Ñèä³ð Àíäð³éîâè÷, 
52, îäíîîñ³áí., óêð., 22.06.1933, 
ðåâìàòèçì
Ìîèñ Ãîðïèíà Âàñèë³âíà, 
82, õë³áîðîá, óêð., 27.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Ìîíèöü Ñåâàñòÿí Ãàâðèëîâè÷, 
50, êîëãîñïí., óêð., 24.02.1932, íå 
âêàç.
Ìîíèöü Îêñàíà Êîðí³¿âíà, 20, 
îäíîîñ³áí., óêð., 08.07.1932, 
êðîâîòå÷à
Ìîðîç Êàòðÿ Ìèðîí³âíà, 70, 
êîëãîñïí., óêð., 29.07.1933, 
ñòàð³ñòü
Ìîñêîâåöü Ìèõàéëî 
Ñåðã³éîâè÷, 38, êîëãîñïí., óêð., 
19.12.1932, íå âêàç.
Ìîñüïàí Ãàííà Ãàâðèë³âíà, 47, 
îäíîîñ³áí., óêð., 18.07.1933, íå 
âêàç.
Ìîñüïàí Ìèõàéëî Ïèëèïîâè÷, 
6, îäíîîñ³áí., óêð., 18.07.1933, íå 
âêàç.
Íîñîê Àãàô³ÿ Îëåêñàíäð³âíà, 
67, îäíîîñ³áí., óêð., 07.04.1933, 
ñåðöå
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Íîñîê Îðèøêà Éîñèï³âíà, 
50, õë³áîðîá, óêð., 26.07.1933, 
ñòàð³ñòü
Íîñîê ßê³â Äìèòðîâè÷, 47, 
îäíîîñ³áí., óêð., 24.01.1933, íå 
âêàç.
Íîñîê ßê³â íå âêàç., 60, õë³áîðîá, 
óêð., 28.02.1933, ñòàð³ñòü
Îìåëüÿíåíêî Ñòåïàí íå âêàç., 
60, êîëãîñïí., óêð., 12.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Îìåëüÿíåíêî ²âàí ²âàíîâè÷, 
75, êîëãîñïí., óêð., 12.07.1933, 
ñòàð³ñòü
Ïàíå÷êî Ñòåïàí íå âêàç., 
60, õë³áîðîá, óêð., 15.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Ïàí÷åíêî Ë³ä³ÿ ²âàí³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 19.04.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ïàí÷åíêî Òåòÿíà Ïèìåí³âíà, 
2, õë³áîðîá, óêð., 27.06.1933, íå 
âêàç.
Ïàí÷åíêî Õðèñ. Ïðîêîï., 72, 
õë³áîðîá, óêð., 25.06.1933, íå âêàç.
Ïàóñòîâñüêà Òèõîí 
Îëåêñ³éîâè÷, 68, îäíîîñ³áí., óêð., 
13.04.1933, ñòàð³ñòü
Ïàóñòîâñüêà Ìàðôà Ïåòð³âíà, 
60, îäíîîñ³áí., óêð., 26.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Ïàóñòîâñüêà Îëÿíà Ìàðê³âíà, 
20, êîëãîñïí., óêð., 03.07.1933, íå 
âêàç.
Ïàóñòîâñüêà Îðèøêà 
Îïàíàñ³âíà, 79, íà óòðèì., óêð., 
14.06.1933, ñòàð³ñòü
Ïåòðîâ Âîëîäèìèð Ïåòðîâè÷, 
5, íà óòðèì., óêð., 20.05.1933, íå 
âêàç.
Ïåòðîâ ²âàí Ôåäîðîâè÷, 90, íå 
âêàç., óêð., 31.01.1933, ñòàð³ñòü
Ïåòðîâ Ìèêîëà Ìàêàðîâè÷, 
17, êîëãîñïí., óêð., 17.10.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Ïåòðîâ Ìèêîëà Îëåêñàíäðîâè÷, 
6, êîëãîñïí., óêð., 27.05.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ïèëÿâñüêèé Áîðèñ ßêîâè÷, 48, 
êîëãîñïí., óêð., 29.05.1933, íå 
âêàç.
Ïèëÿâñüêèé ²âàí Äìèòðîâè÷, 16 
äí., êîëãîñïí., óêð., 11.01.1932, 
ñêàðëàòèíà
Ïîçåìîâà Ñåðàôèìà íå âêàç., 
13, íå âêàç., óêð., 03.07.1933, íå 
âêàç.
Ïîêðîâà ²âàí Âàñèëüîâè÷, 
3, ðîá³òí., óêð., 02.05.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ïîñòèðíàê Ãðèãîð³é 
Ìèõàéëîâè÷, 5, êîëãîñïí., óêð., 
15.04.1933, íå âêàç.

Ïðîêîïåíêî Ïàðàñêà ßê³âíà, 
80, êîëãîñïí., óêð., 22.01.1933, 
ñòàð³ñòü
Ïðîöåíêî Âàñèëü Âàñèëüîâè÷, 
38, êîëãîñïí., óêð., 08.07.1933, íå 
âêàç.
Ïðîöåíêî Äîìàõà Þõèì³âíà, 
70, îäíîîñ³áí., óêð., 17.02.1932, 
íå âêàç.
Ïðîöåíêî Ëàâðî ²âàíîâè÷, 40, 
êîë ãîñïí., óêð., 11.02.1932, íå âêàç.
Ïðîöåíêî Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, 7, 
êîëãîñïí., óêð., 28.06.1933, íå 
âêàç.
Ïðîöåíêî Ïåòðî Ëàâðîâè÷, 3, 
îäíîîñ³áí., óêð., 07.08.1933, íå 
âêàç.
Ïðóãëî Ë³ä³ÿ ²âàí³âíà, 1 ì., îäíî-
îñ³áí., óêð., 10.05.1933, çàïàëåííÿ
Ðàä÷åíêî Äîðîô³é ßêèìîâè÷, 
45, êîëãîñïí., óêð., 11.07.1933, 
ñòàð³ñòü
Ðàä÷åíêî Êàòåðèíà Äîðîô³¿âíà, 
9, êîëãîñïí., óêð., 03.06.1933, íå 
âêàç.
Ðàä÷åíêî Íàñòÿ Äîðîô³¿âíà, 
4, êîëãîñïí., óêð., 30.11.1933, 
ñëàáê³ñòü
Ðàä÷åíêî Ïàðàñêà Äîðîô³¿âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 29.06.1933, íå 
âêàç.
Ñàâíèê Îðèøêà íå âêàç., 
80, õë³áîðîá, óêð., 07.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñàâ÷åíêî Õàðèòîí Êîíîíîâè÷, 
68, êîëãîñïí., óêð., ñòàð³ñòü
Ñàïêî ²âàí Ïèëèïîâè÷, 73, 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.07.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ñàïêî Ê³íäðàò Ìèòðîôàíîâè÷, 
36, êîëãîñïí., óêð., 02.10.1932, íå 
âêàç.
Ñàïêî Ìàêñèì ßêîâè÷, 70, 
õë³áîðîá, óêð., 02.03.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ñàïêî Ìàð³ÿ íå âêàç., 72, 
êîëãîñïí., óêð., 13.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñàïêî Ìèòðîôàí Ñåìåíîâè÷, 
74, êîëãîñïí., óêð., 08.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñàïêî Ïåòðî Àíäð³éîâè÷, 
72, õë³áîðîá, óêð., 20.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñàïêî Òåðåøêî Îíèñèìîâè÷, 
46, îäíîîñ³áí., óêð., 28.05.1933, 
íå âêàç.
Ñàïêî ßâäîõà 
Ïàíòåëåéìîí³âíà, 67, êîëãîñïí., 
óêð., 07.03.1932, òóáåðêóëüîç
Ñâ³íüöè Ïåòðî Ôàäåéîâè÷, 36, 
êîëãîñïí., óêð., 21.07.1933, íå 
âêàç.

Ñåìåíåöü Ãàííà Ìèõàéë³âíà, íå 
âêàç., õë³áîðîá, óêð., 29.08.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ñåìåíåöü Ãàííà Àðòåì³âíà, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 30.03.1932, íå 
âêàç.
Ñåìåíåöü Äàíèëî ²ëàñ³â., 75, 
îäíîîñ³áí., óêð., 11.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñåìåíåöü Ïàëàæêà Äàíèë³âíà, 
50, êîëãîñïí., óêð., 10.04.1933, íå 
âêàç.
Ñåìåíåöü Òåðåíò³é (?), 45, 
êîëãîñïí., óêð., 27.06.1933, íå 
âêàç.
Ñåìîíåöü Îëåêñ³é Ôåäîðîâè÷, 
65, îäíîîñ³áí., óêð., 14.05.1933, 
íå âêàç.
Ñåì÷åíêî ²âàí Àðñåíò³éîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 06.02.1932, íå 
âêàç.
Ñåì÷åíêî Íàñòÿ íå âêàç., 75, 
îäíîîñ³áí., óêð., 25.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñåì÷åíêî Îðèøêà Òàðàñ³âíà, 
54, êîëãîñïí., óêð., 13.06.1933, íå 
âêàç.
Ñåì÷åíêî Ñèä³ð Ìàêñèìîâè÷, 
57, õë³áîðîá, óêð., 25.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñåðã³ºíêî ²âàí Àðòåìîâè÷, 
4 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 04.06.1932, 
çàïàëåííÿ øëóíêà
Ñåðã³ºíêî Ìàðôà 
Ìèòðîôàí³âíà, 70, êîëãîñïí., 
óêð., 24.06.1933, õâîðîáà ëåãåí³â
Ñåðã³ºíêî Îðèíà Òðîõèì³âíà, 
70, êîëãîñïí., óêð., 26.08.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñåðã³ºíêî Ñåðã³é Ìàðêîâè÷, 
37, îäíîîñ³áí., óêð., 06.05.1933, 
ñëàáê³ñòü ñåðöÿ
Ñåðã³ºíêî Òåòÿíà ²âàí³âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 18.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñèäîðåíêî Äàíèëî ²âàíîâè÷, 7, 
îäíîîñ³áí., óêð., 22.05.1933, íå 
âêàç.
Ñèäîðåíêî Ïàâëî ²âàíîâè÷, 5, 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.05.1933, íå 
âêàç.
Ñèäîðåíêî Ïð³ñüêà Òàðàñ³âíà, 
70, êîëãîñïí., óêð., 04.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñêâîðåöü Îëåíà Ê³íäðàò³âíà, 
36, êîëãîñïí., óêð., 16.04.1933, íå 
âêàç.
Ñêâîðåöü Ãàíêà Ôåîêòèñò³âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 03.04.1933, íå 
âêàç.
Ñêâîðåöü Êèðèëî íå âêàç., 
62, îäíîîñ³áí., óêð., 28.01.1933, 
ñòàð³ñòü
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Ñêèäàí ²âàí Ìîðò., 7 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 27.09.1932, 
íåðîçá³ðëèâî
Ñêèäàí Ëåîíò³é Ãðèãîðîâè÷, 
80, êîëãîñïí., óêð., 06.07.1932, 
ñòàð³ñòü
Ñêèäàí Îêñåíò³é Ãðèãîðîâè÷, 
72, õë³áîðîá, óêð., 07.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñêëÿðåíêî ªâäîê³ÿ Ìóñ³¿âíà, 5, 
îäíîîñ³áí., óêð., 28.07.1933, íå 
âêàç.
Ñêëÿðåíêî ²âàí Ëóê'ÿíîâè÷, 
75, íà óòðèì., óêð., 29.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñêëÿðåíêî ²âàí Ìóñ³éîâè÷, 3, 
îäíîîñ³áí., óêð., 27.06.1933, íå 
âêàç.
Ñêëÿðåíêî Ïàâëî Ìóñ³éîâè÷, 7, 
îäíîîñ³áí., óêð., 27.07.1933, íå 
âêàç.
Ñòèöþê Àíäð³é Ãðèãîðîâè÷, 
75, îäíîîñ³áí., óêð., 11.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñòîÿí Îíèñ³ÿ Ñòåïàí³âíà, 40, 
êîëãîñïí., óêð., 27.06.1933, íå 
âêàç.
Ñóëèç Ãàííà íå âêàç., 85, 
õë³áîðîá, óêð., 22.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñóëèç Ìèõàéëî Îëåêñ³éîâè÷, 
87, êîëãîñïí., óêð., 08.01.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñóëèç Ìîòðÿ Àíäð³¿âíà, 70, 
êîëãîñïí., óêð., 03.07.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñóëèç Îëåíà ßê³âíà, 67, 
êîëãîñïí., óêð., 21.08.1932, 
ñòàð³ñòü
Ñóëèç Ïàðàñêà Ìèõàéë³âíà, 
50, êîëãîñïí., óêð., 10.11.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñóëèç Ôåä³ð ßâø³í., 63, 
õë³áîðîá, óêð., 01.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñóðãà÷ Âàñèëü Ïàíò., 31, 
êîëãîñïí., óêð., 31.05.1933, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Ñüîì÷åíêî Îëåêñàíäðà 
Ê³íäðàò³âíà, 76, êîëãîñïí., óêð., 
15.08.1933, ñòàð³ñòü
Ñüîì÷åíêî Êèðèëî Òàðàñîâè÷, 
78, êîëãîñïí., óêð., 01.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñüîì÷åíêî Ëàçàð Ïåòðîâè÷, 
45, êîëãîñïí., óêð., 08.05.1933, 
îòðó¿âñ.
Òàðàí ²âàí Ðàäèâîíîâè÷, 6 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 04.06.1933, íå 
âêàç.
Òàðàí Ïàíòåëåéìîí Ïåòðîâè÷, 
69, õë³áîðîá, óêð., 21.03.1933, 
ñòàð³ñòü

Òàõòàóë Àíäð³é Ïåòðîâè÷, 60, 
îäíîîñ³áí., óêð., 28.03.1933, 
ïîðîæíèííå  çàïàëåííÿ
Òàõòàóë Äåíèñ 
Ïàíòåëåéìîíîâè÷, 22, ðîá³òí., 
óêð., 09.09.1932, ÷åðåâíèé òèô
Òàõòàóë Ìàðõ. íå âêàç., 70, 
êîëãîñïí., óêð., 08.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Òàõòàóë ªâäîê³ÿ Àíäð³¿âíà, 
80, îäíîîñ³áí., óêð., 10.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Òåëüáóõ Ìèêîëà Àáðàìîâè÷, 61, 
îäíîîñ³áí., óêð., 18.05.1933, íå 
âêàç.
Òêà÷åíêî Òåðåøêî Ôåäîðîâè÷, 
70, êîëãîñïí., óêð., 08.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Òêà÷åíêî Òåòÿíà Ìàòâ³¿âíà, 7, 
îäíîîñ³áí., óêð., 16.11.1932, îï³êè
Òðÿïè÷êà Îëåêñ³é Äåíèñîâè÷, 
23 äí., ðîá³òí., óêð., 08.10.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òðÿïè÷êî Ëåîí³ä Âàñèëüîâè÷, 
5 ì., íà óòðèì., óêð., 14.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òðÿïè÷êî Ìàð³ÿ Àðòåì³âíà, 8, 
îäíîîñ³áí., óêð., 13.03.1933, íå 
âêàç.
Õàðëåíêî Áîðèñ Ñåìåíîâè÷, 
18, êîëãîñïí., óêð., 21.06.1933, íå 
âêàç.
Õìàðà Äîìí³ê³ÿ Ïèìîí³âíà, 6, 
êîëãîñïí., óêð., 05.06.1933, íå âêàç.
Õìàðà ²âàí Ìàòâ³éîâè÷, 30, 
êîëãîñïí., óêð., 20.05.1933, íå 
âêàç.
Õìàðà ¯âãà Ïèìîí³âíà, 7 äí., 
êîëãîñïí., óêð., 21.01.1932, íå 
âêàç.
Õìàðà Ïàâëî Êóçüìè÷, 6 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 24.05.1933, íå 
âêàç.
Õìàðà Ïåòðî Ïèìîíîâè÷, 16, 
õë³áîðîá, óêð., 20.07.1933, íå âêàç.
Õìàðà Ïèìîí Ñòåïàíîâè÷, 47, 
êîëãîñïí., óêð., 08.03.1933, íå 
âêàç.
Õîðê³âåöü Îëåêñ³é Ãàâðèëîâè÷, 
2 ì., êîëãîñïí., óêð., 31.05.1932, 
íå âêàç.
×åðêàùåíêî Îëåêñàíäð 
Ïèìîíîâè÷, 6, îäíîîñ³áí., óêð., 
25.09.1932, äèôòåð³ÿ 
×èæ Â³ðà Àðñåíò³¿âíà, 12, 
êîëãîñïí., óêð., 19.11.1932, 
çàâîðîò êèøîê
×èæ Ëàâð Ìàðêîâè÷, 45, 
êîëãîñïí., óêð., 28.05.1932, íå 
âêàç.
×èæ Ìàð³ÿ Îëåêñàíäð³âíà, 
êîëãîñïí., óêð., 10.09.1932, íå 
âêàç.

×èæ Ìèêîëà Ëóê³âíà, 3, êîë-
ãîñïí., óêð., 17.06.1933, ñòàð³ñòü
×èðêàø ²âàí Êèð., 3 ì., êîë-
ãîñïí., óêð., 17.11.1932, íå âêàç.
×èðêàùåíêî ßâäîê³ÿ Âàñèë³âíà, 
40, êîëãîñïí., óêð., 21.06.1933, íå 
âêàç.
×óâèðÿ ßëèñåé Îëåêñàíäðîâè÷, 
41, õë³áîðîá, óêð., 06.04.1933, íå 
âêàç.
Øàäóðåí Âàñèëü Ñåðã³éîâè÷, 
22, êîëãîñïí., óêð., 18.07.1933, íå 
âêàç.
Øàäóðñüêèé Ñ³ð. Ñòåïàíîâè÷, 
53, êîëãîñïí., óêð., 02.06.1933, íå 
âêàç.
Øåâ÷åíêî Ãðèãîð³é Âàñèëüîâè÷, 
65, õë³áîðîá, óêð., 29.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Øåâ÷åíêî Ìèëàí. Êîíîí., 
30, êîëãîñïí., óêð., 05.11.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåíü
Øåé÷åíêî ßâäîê³ÿ ²âàí³âíà, 8 
äí., êîëãîñïí., óêð., 04.09.1932, íå 
âêàç.
Øêàïà Îëåêñàíäð Ãíàòîâè÷, 6, 
îäíîîñ³áí., óêð., 12.07.1933, íå 
âêàç.
Øêàïà Âàëåíòèíà ²âàí³âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 23.07.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øêàïà Ãðèãîð³é Ìèêîëàéîâè÷, 
60, êîëãîñïí., óêð., 20.07.1933, 
ñòàð³ñòü
Øêàïà Êàòåðèíà Ãíàò³âíà, 7 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 10.08.1933, íå âêàç.
Øêðîáàòüêî Àãàô³ÿ Ôåäîð³âíà, 
60, êîëãîñïí., óêð., 04.06.1933, íå 
âêàç.
Øêðîáàòüêî Ïîðôèð³é 
Ìèêèòîâè÷, 36, êîëãîñïí., óêð., 
11.07.1933, òóáåðêóëüîç
Øêðîáàòüêî Òèìîô³é 
Ìèêèòîâè÷, 50, õë³áîðîá, óêð., 
07.04.1933, íå âêàç.
Øêðîáîòüêî Ôåîäîðà 
Ìèêèò³âíà, 21, ðîá³òí., óêð., 
25.07.1932, âáèòî
Øëåÿ Æàííà Ìàêñèì³âíà, 
6 ì., êîëãîñïí., óêð., 29.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øëåÿ Ìåëàøêà Ïðîêîï³¿âíà, 
80, êîëãîñïí., óêð., 20.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Øïàãåò Ìèêîëà Ïàâëîâè÷, 
1, õë³áîðîá, óêð., 04.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
ßðìîëåíêî Âàñèëü ßêîâè÷, 
60, êîëãîñïí., óêð., 25.09.1933, 
ñòàð³ñòü
ßöþê Ìàêñèì Òðîõèìîâè÷, 
47, êîëãîñïí., óêð., 14.09.1932, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
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Áàðàäàé Ìèêèòà Îìåëÿíîâè÷, 
70, îäíîîñ³áí., óêð., 28.04.1933, 
íå âêàç.
Â³ç³ðåíêî Ãàííà Íèêèôîð³âíà, 
5, îäíîîñ³áí., óêð., 11.05.1933, íå 
âêàç.
Â³ç³ðåíêî ²âàí Íèêèôîðîâè÷, 
14, îäíîîñ³áí., óêð., 01.06.1933, 
íå âêàç.
Â³ç³ðåíêî Í³íà Íèêèôîð³âíà, 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 01.06.1933, íå 
âêàç.
Âîëüâà÷ Ãàííà Àíäð³¿âíà, 54, 
îäíîîñ³áí., óêð., 16.05.1933, íå 
âêàç.
Âîëüâà÷ Ãàííà Ñåðã³¿âíà, 6 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 25.05.1933, íå 
âêàç.
Âîëüâà÷ Ãðèöüêî ßê., 17, îäíî-
îñ³áí., óêð., 17.04.1933, íå âêàç.
Âîëüâà÷ ²âàí Ôåäîðîâè÷, 20, 
êóðêóëü óêð., 07.06.1933, íå âêàç.
Âîëüâà÷ Ë³ä³ÿ Ôåäîð³âíà, 3, 
îäíîîñ³áí., óêð., 23.05.1933, íå 
âêàç.
Âîëüâà÷ Ìèõàéëî (?), 13, 
îäíîîñ³áí., óêð., 23.05.1933, íå 
âêàç.
Âîëüâà÷ Íàñòÿ Ñåðã³¿âíà, 6, 
îäíîîñ³áí., óêð., 25.02.1933, íå 
âêàç.
Âîëüâà÷ Òåòÿíà Ìèêîëà¿âíà, 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 22.05.1933, íå 
âêàç.
Âîëüâà÷ ßê³â Äåðì., 41, 
îäíîîñ³áí., óêð., 12.04.1933, íå 
âêàç.
Ãàëüìàíñüêèé Ôåä³ð Ñèëîâè÷, 
21, îäíîîñ³áí., óêð., 10.05.1933, 
íå âêàç.
Ãàëü÷àíñüêèé ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 
2, îäíîîñ³áí., óêð., 01.08.1933, íå 
âêàç.
Ãàëü÷àíñüêèé ²ëüêî Äåì’ÿíîâè÷, 
9, îäíîîñ³áí., óêð., 06.06.1933, íå 
âêàç.
Ãàëü÷àíñüêèé Ïàíòåëåéìîí 
Äìèòðîâè÷, 71, îäíîîñ³áí., óêð., 
22.05.1933, íå âêàç.
Ãàëü÷àíñüêèé ßê³â Äåì’ÿíîâè÷, 
4, îäíîîñ³áí., óêð., 15.05.1933, íå 
âêàç.
Ãàëü÷àíñüêèé Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 
3 ì., êîëãîñïí., óêð., 27.08.1932, 
íåâ³äîìà
Ãàëü÷àíñüêà Âàñèëü Êèðèëîâè÷, 
54, îäíîîñ³áí., óêð., 28.05.1933, 
íå âêàç.
Ãàëü÷àíñüêà Ãàííà Ñèë³âíà, 28, 
îäíîîñ³áí., óêð., 18.07.1933, íå 
âêàç.

Ãàëü÷àíñüêà Êàòåðèíà 
Âàñèë³âíà, 6, îäíîîñ³áí., óêð., 
29.05.1933, íå âêàç.
Ãàëü÷àíñüêà Ìàð³ÿ Äåì’ÿí³âíà, 
7, îäíîîñ³áí., óêð., 05.06.1933, íå 
âêàç.
Ãàëü÷àíñüêà Îëåêñàíäðà 
Ãíàò³âíà, 87, îäíîîñ³áí., óêð., 
27.05.1933, íå âêàç.
Ãàëü÷àíñüêà Ïàëàæêà 
Ìèõàéë³âíà, 58, îäíîîñ³áí., óêð., 
18.05.1933, íå âêàç.
Ãàëü÷àíñüêà Òåòÿíà Âàñèë³âíà, 
2, îäíîîñ³áí., óêð., 15.05.1933, íå 
âêàç.
Ãàëü÷àíñüêèé Ãðèöüêî íå âêàç., 
12 äí., êîëãîñïí., óêð., 11.01.1932, 
íåâ³äîìà
Ãàëü÷àíñüêèé Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 
5 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 30.03.1932, 
íå âêàç.
Ãàëü÷àíñüêèé Ìèêîëà 
Ïàíàñîâè÷, 3, êîëãîñïí., óêð., 
19.01.1932, òèô
Ãàëü÷àíñüêèé Ôåä³ð 
Ìèêîëàéîâè÷, 2, êîëãîñïí., óêð., 
24.01.1932, íå âêàç.
Ãàøìàíñüêà Ãàííà Ëèæ., 3, îäíî-
îñ³áí., óêð., 27.04.1933, íå âêàç.
Äåì÷åíêî Ìàð³ÿ íå âêàç., 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.03.1933, íå 
âêàç.
Äóðíàê ßâäîõà íå âêàç., 3, 
õë³áîðîá, óêð., 30.08.1933, íå âêàç.
Äÿäÿ Âàñèëü Ïåòðîâè÷, 2 äí., 
êîëãîñïí., óêð., 13.09.1932, íå 
âêàç.
Äÿäÿ Ãàïêà Ëóê³âíà, 67, 
îäíîîñ³áí., óêð., 09.02.1933, íå 
âêàç.
Æèð Àíòîí Îâñ³éîâè÷, 70, 
îäíîîñ³áí., óêð., 05.05.1933, íå 
âêàç.
Æèð Ìàð³ÿ Àíòîí³âíà, 38, 
êîëãîñïí., óêð., 19.02.1932, êàë³êà
Êîâàëü Àðòèíà Àì., 64, 
îäíîîñ³áí., óêð., 30.04.1933, íå 
âêàç.
Êîâàëü Â³êòîð ªãîðîâè÷, 3 ì., 
õë³áîðîá, óêð., 03.06.1933, íå âêàç.
Êîâàëü Ìèêîëà Ñåìåíîâè÷, 5 
äí., êîëãîñïí., óêð., 24.02.1932, íå 
âêàç.
Êîâàëü Íàòàëêà Êàðï³âíà, 14, 
õë³áîðîá, óêð., 05.06.1933, íå âêàç.
Êîâàëü Îëåêñ³é Ñåìåíîâè÷, 60, 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.03.1933, íå 
â³äîìî
Êîâàëü Ïåòðî Àíòîíîâè÷, 10 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 04.04.1933, íå 
âêàç.

Êîâàëü Ôåä³ð Ñåìåíîâè÷, 3, 
îäíîîñ³áí., óêð., 03.04.1933, íå 
â³äîìî
Êðèâîáîê Äåì. ßê³âíà, 81, íà 
óòðèì., óêð., 28.11.1932, ñòàð³ñòü
Êðèâîáîê Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 4, 
êîëãîñïí., óêð., 14.03.1932, íå 
âêàç.
Êðèâîáîê Ïåòðî Ëóêè÷, 17, 
õë³áîðîá, óêð., 12.05.1933, íå âêàç.
Êðîøêà Êîðí³é Ïàâëîâè÷, 65, 
îäíîîñ³áí., óêð., 19.07.1933, íå 
âêàç.
Îíèê³ºíêî Òåì. ²âàíîâè÷, 9, 
îäíîîñ³áí., óêð., 15.06.1933, íå 
âêàç.
Îíèê³ºíêî Ìèòðîôàí ²âàíîâè÷, 
47, îäíîîñ³áí., óêð., 14.06.1932, 
çàâîðîò êèøîê
Îíèê³ºíêî Ìèõàéëî ²âàíîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 14.06.1933, íå 
âêàç.
Ïàâëåíêî Ìèêîëà Ïàâëîâè÷, 
13, êîëãîñïí., óêð., 23.04.1932, 
çàäóøåíèé ñò³íîþ (ñàðàé)
Ïàùåíêî ²âàí Ïàâëîâè÷, 7, 
õë³áîðîá, óêð., 25.07.1933, íå 
âêàç.
Ïàùåíêî Îëåêñ³é Ïàâëîâè÷, 10, 
õë³áîðîá, óêð., 25.07.1933, íå âêàç.
Ïàùåíêî Ôåä³ð (?), 1, õë³áîðîá, 
óêð., 25.05.1933, íå âêàç.
Ïå÷åðåé Îäàðêà Äàíèë³âíà, 
60, êîëãîñïí., óêð., 26.01.1932, 
ñòàð³ñòü
Ïèâíåíêî Ãðèöüêî Ìèêèòîâè÷, 
3, îäíîîñ³áí., óêð., 31.05.1933, íå 
âêàç.
Ï³âòîðàöüêà Òåòÿíà ²âàí³âíà, 
1 ì., êîëãîñïí., óêð., 07.06.1932, 
íåâ³äîìà
Ï³âòîðàöüêèé Ãàííà Ïåòð³âíà, 
4, îäíîîñ³áí., óêð., 30.03.1932, íå 
âêàç.
Ï³âòîðàöüêèé ²âàí 
Íèêèôîðîâè÷, 23, õë³áîðîá, óêð., 
09.06.1933, íå âêàç.
Ï³âòîðàöüêèé Ïàâëî 
Äìèòðîâè÷, 55, îäíîîñ³áí., óêð., 
19.04.1933, íå âêàç.
Ï³âòîðàöüêèé Ïàðàñêà ²âàí³âíà, 
6 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 08.02.1932, 
íåâ³äîìà
Ï³âòîðàöüêèé Ðîìàí 
Ñåìåíîâè÷, 57, õë³áîðîá, óêð., 
09.06.1933, íå âêàç.
Ï³âòîðàöüêèé Ôåä³ð (?), 21, 
õë³áîðîá, óêð., 22.05.1933, íå âêàç.
Ï³âòîðàöüêèé ²âàí Ïàíàñîâè÷, 
33, õë³áîðîá, óêð., 10.05.1933, íå 
âêàç.

Ùåðáàê³âñüêà ñ³ëüðàäà
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Ï³âòîðàöüêèé Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 
87, îäíîîñ³áí., óêð., 10.04.1933, 
íå âêàç.
Ï³âòîðàöüêà Ìàð³ÿ Ïàâë³âíà, 10, 
õë³áîðîá, óêð., 15.07.1933, íå âêàç.
Ï³âòîðàöüêà Îëåêñàíäðà 
Âàñèë³âíà, 45, õë³áîðîá, óêð., 
05.06.1933, íå âêàç.
Ï³âòîðàöüêà ßâäîõà Ïàâë³âíà, 
15, êîëãîñïí., óêð., 29.07.1933, íå 
âêàç.
Ï³âòîðàöüêèé Âàñèëü Ïàâëîâè÷, 
6, õë³áîðîá, óêð., 15.07.1933, íå âêàç.
Ï³âòîðàöüêèé ²âàí Äìèòðîâè÷, 
66, îäíîîñ³áí., óêð., 14.05.1933, 
íå âêàç.
Ï³âòîðàöüêèé Ïàðôåíò³é 
Êîñòÿíòèíîâè÷, 61, îäíîîñ³áí., 
óêð., 04.04.1933, íå âêàç.

Ïèñàðåíêî Îíèñ³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 
67, îäíîîñ³áí., óêð., 01.05.1933, 
íå âêàç.
Ïèñàðåíêî Çàõàð Îëåêñ³éîâè÷, 
71, êîëãîñïí., óêð., 30.01.1933, 
ñòàð³ñòü
Ïèñàðåíêî Ìèêîëà 
Îëåêñ³éîâè÷, 6 òèæ., îäíîîñ³áí., 
óêð., 03.05.1932, íå âêàç.
Ïèõóëÿ Íàñòÿ ²âàí³âíà, íå âêàç., 
õë³áîðîá, óêð., 10.09.1933, íå 
âêàç.
Ðóäåíêî Ãàííà ²âàí³âíà, 1, 
õë³áîðîá, óêð., 04.05.1933, íå âêàç.
Ðóäåíêî Äìèòðî ²âàíîâè÷, 5, 
õë³áîðîá, óêð., 18.05.1933, íå âêàç.
Õâîñòåíêî Àíòîí Ïðîõîðîâè÷, 
67, îäíîîñ³áí., óêð., 04.05.1933, 
íå âêàç.

Õâîñòåíêî Ãàííà Êîíîí³âíà, 60, 
îäíîîñ³áí., óêð., 01.06.1933, íå 
âêàç.
Õâîñòåíêî Ãåðàñèì (?), 64, 
îäíîîñ³áí., óêð., 01.06.1933, íå 
âêàç.
Õâîñòåíêî Ìèêîëà Êëèìîâè÷, 
8 ì., õë³áîðîá, óêð., 12.10.1933, íå 
âêàç.
Õèëü Ãîðïèíà Ïèëèï³âíà, 70, 
êîëãîñïí., óêð., 04.06.1932, 
ñòàð³ñòü
×àéêà Îêñàíà Êëèì³âíà, 60, 
õë³áîðîá, óêð., 01.06.1933, íå âêàç.
×àéêà Ïàðàñêà Ñòåïàí³âíà, 
75, îäíîîñ³áí., óêð., 13.04.1933, 
ñòàð³ñòü

Þðê³âñüêà ñ³ëüðàäà

Á³ëèé Ôåä³ð Äåì’ÿíîâè÷, 58, 
êîëãîñïí., óêð., 20.02.1932, ðàê 
ïå÷³íêè
Âàñåëåíêî ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 20.02.1932, 
çàïàëåííÿ ìîçêîâèõ îáîëîíîê
Âîëîøêà ßâòóõ Äìèòðîâè÷, 73, 
êîëãîñïí., óêð., 11.07.1932, ðàê 
ëåãåíü
Ãàâðèê Ìèêèòà Òðîõèìîâè÷, 
70, êîëãîñïí., óêð., 19.03.1932, 
ôóíêö³îíàëüíèé ðîçëàä ñåðöÿ
Ãàðàùóê Ãàííà Ëàâðåíò³¿âíà, 
56, êîëãîñïí., óêð., 11.04.1932, 
íåùàñíèé âèïàäîê (çàäóøåíà 
ï³ñêîì)
Ãîðáàíü Àð³éîí Ñàâåë³éîâè÷, 
51, êîëãîñïí., óêð., 03.02.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåíü
Ãóáêà Îäàðêà Õàðèòîí³âíà, 
26, êîëãîñïí., óêð., 18.04.1932, 
çàïàëåííÿ î÷åðåâèíè

Ãóáêà Ñåðã³é Ìàòâ³éîâè÷, 
70, íà óòðèì., óêð., 12.03.1932, 
ôóíêö³îíàëüíå ðîçøèðåííÿ ñåðöÿ
Êàñÿíîê Îëåêñàíäð 
Ìèòðîôàíîâè÷, 56, õë³áîðîá, 
óêð., 16.07.1932, íå âêàç.
Êîìëè÷åíêî Íàä³ÿ Àíäð³¿âíà, 
1 ì., êîëãîñïí., óêð., 30.04.1932, 
êàòàð øëóíêà
Êðèâåíêî Ãàëèíà Ôåäîð³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 21.03.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êðèâåíêî Ìèêèòà 
Íèêèôîðîâè÷, 65, õë³áîðîá, óêð., 
07.01.1932, äåêàë³ç
Ëåâ÷åíêî Âàñèëü Òåðåíò³éîâè÷, 
67, êîëãîñïí., óêð., 27.04.1932, íå 
âêàç.
Ìàí³ëî Îëüãà Íàçàð³âíà, 58, õë³áî-
ðîá, óêð., 23.01.1932, ðîçëàä ñåðöÿ
Ìàöêî ßâòóõ Ñåðã³éîâè÷, 87, 
õë³áîðîá, óêð., 02.06.1932, íå âêàç.

Îë³éíèê Ôåäîðà íå âêàçàíî, 41, 
êîëãîñïí., óêð., 06.01.1932, ãðèï
Îïèëàò ²âàí Àäàìîâè÷, 78, 
êîëãîñïí., óêð., 21.02.1932, 
ñòàð³ñòü, ïàðàë³÷
Ñâèðèäåíêî Òåòÿíà Ñâèðèä³âíà, 
25, êîëãîñïí., óêð., 09.04.1932, 
íåäîñòàòí³ñòü ñåðöåâî¿ àðòåð³¿
Ñèäîðåíêî Òåòÿíà 
Îëåêñàíäð³âíà, 5, êîëãîñïí., 
óêð., 17.02.1932, îï³êè
Ñèðäþê Ìèõàéëî Íàçàðîâè÷, 
15, êîëãîñïí., óêð., 01.02.1932, 
ñìåðòåëüíà òðàâìà òîâàðíèì 
ïîòÿãîì
Òðþõàí Ïàðàñêà Ãàâðèë³âíà, 
12, êîëãîñïí., óêð., 20.06.1932, 
íåùàñíèé âèïàäîê (âòîïëåíà)
×óäíîâåöü Íàñòÿ Âàñèë³âíà, 5 
äí., êîëãîñïí., óêð., 21.05.1932, íå 
âêàç.

ÏÎËÎÃ²ÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ
 

Áàëî÷ê³âñüêà ñ³ëüðàäà

Àâä³ºíêî Àíäð³ÿí Àíäð³éîâè÷, 
íå âêàç., êîëãîñïí., óêð., 
14.07.1932, çàïàëåííÿ ì³çê³â, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â 
Àíòîíåíêî Ôåäîñ³ÿ íå âêàç., 65, 
äîìîãîñï., óêð., 21.02.1933, íå âêàç.
Áîéêî Âàëåíòèíà Ìàêñèì³âíà, 
9 ì., êîëãîñïí., óêð., ê³ð
Áîéêî Òåòÿíà Ìàêñèì³âíà, 
13, êîëãîñïí., óêð., 29.01.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãóëèé Ìèêîëà ßêîâè÷, 7 äí., 
êîëãîñïí., óêð., 02.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Æåðí³ê ßâäîõà íå âêàç., 46, 
îäíîîñ³áí., óêð., 23.08.1932, 
ïðàâåöü
Ê³ð³÷åíêî Äìèòðî Ïàíòåë³éîâè÷, 
íå âêàç., êîëãîñïí., óêð., 
02.09.1932, íå âêàç.
Êîñàðåíêî Ãàííà Âàñèë³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 02.07.1933, ãîëîä
Êîñòåíêî ²âàí (?) íå âêàç., 
êîëãîñïí., óêð., 15.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîñòåíêî ²âàí ²âàíîâè÷, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 13.06.1933, íå 
âêàç.

Êîñòåíêî Íàä³ÿ ²âàí³âíà, 4, êîë-
ãîñïí., óêð., 12.06.1933, íå âêàç.
Êðàò Ãàííà Ìèí³âíà, 6 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 04.04.1932, ê³ð
Êðîò Ãðèöüêî (?), 1, êîëãîñïí., 
óêð., 01.09.1933, íå âêàç.
Ìåäâ³äü ²âàí Îïàíàñîâè÷, 20, 
êîë ãîñïí., óêð., 11.05.1933, íå âêàç.
Ïàñüêî Ôåä³ð Þõèìîâè÷, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 05.10.1932, 
íå âêàç.
Ïðîíè÷ Í³íà Ìèõàéë³âíà, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 28.12.1931, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
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Ñàâ÷åíêî Ìàð³ÿ íå âêàç., 98, íà 
óòðèì., óêð., 10.03.1933, ñòàð³ñòü
Ñåðã³ºíêî Ãðèãîð³é Ôåäîòîâè÷, 
22, êîëãîñïí., óêð., 05.06.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ñåðã³ºíêî Êàðïî Ôåäîòîâè÷, 
38, îäíîîñ³áí., óêð., 10.06.1933, 
íåâ³äîìà
Ñåðã³ºíêî Êàòåðèíà Àíäð³¿âíà, 
íå âêàç., êîëãîñïí., óêð., 
28.10.1932, íåâ³äîìà

Ñåðã³ºíêî Îëåêñàíäð Êàðïîâè÷, 
14, îäíîîñ³áí., óêð., 02.07.1933, 
íåâ³äîìà
Ñìîë³é Ìèòðîôàí Ïàâëîâè÷, 
73, êîëãîñïí., óêð., 05.07.1933, 
íåâ³äîìà
Ñóøêî ²âàí Ñèëüâåñòðîâè÷, 
72, êîëãîñïí., óêð., 14.01.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñóøêî ²âàí ²âàíîâè÷, 3 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 21.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Øâåöü ²âàí Òåðåíò³éîâè÷, 
15, êîëãîñïí., óêð., 02.10.1933, 
íåâ³äîìà
Øìèãëÿ Íàä³ÿ Ãíàò³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 21.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Þõèìåíêî Ãàííà Ìèõàéë³âíà, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 01.01.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Íîâîêàðë³âñüêà ñ³ëüðàäà

Áåçóãëèé Ìèêîëà Ìèõàéëîâè÷, 
7, êîëãîñïí., óêð., 18.07.1933, 
óòîïèâñÿ
Áåçóãëèé Ïåòðî Ðàäèâîíîâè÷, 
3, íå âêàç., íå âêàç., 01.10.1932, 
íå âêàç.
Âèøíÿê Ê³ì Þõèìîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 01.05.1933, 
îòðóºííÿ ë³êàìè
Ãëóùåíêî Â³òàë³é ²âàíîâè÷, 
3, êîëãîñïí., óêð., 01.01.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â, ê³ð
Ãîëîâàí Ë³ä³ÿ Ïåòð³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 08.07.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãîðîáåöü Éîñèï Ìèõàéëîâè÷, 
49, êîëãîñïí., óêð., 15.04.1932, 
õâîðîáà
Ãîðîáåöü Îëåêñàíäðà ²ñàê³âíà, 
22, êóñòàð, óêð., 23.02.1932, ïðè 
îïåðàö³¿
Ãðèöàºíêî ªâäîê³ÿ Ñèë³âíà, íå 
âêàç., äîìîãîñï., óêð., 21.01.1932, 
ñòàð³ñòü
Ãðèöàºíêî Ìèêîëà Ìàòâ³éîâè÷, 
1 ì., íå âêàç., íå âêàç., 21.07.1932, 
íå âêàç.
Äåìÿøêî Âîëîäèìèð Ñàâè÷, 1, 
íå âêàç., íå âêàç., 18.10.1932, íå 
âêàç.
Äóäöîâ Ìàêñèì ²âàíîâè÷, 23, 
îäíîîñ³áí., óêð., 02.05.1932, 
õâîðîáà ãðóäåé
Æåðåáêî Âàñèëü Êèðèëîâè÷, 
7, îäíîîñ³áí., óêð., 01.07.1933, 
çàñòóäà
Æåðåáêî Ãðèöüêî Äìèòðîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 15.11.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Æåðåáêî Êàòåðèíà ßê³âíà, 11, 
êîëãîñïí., óêð., 10.09.1933, ñèá³ðêà
Æóê Âàëåíòèíà Þõèì³âíà, 1, íå 
âêàç., íå âêàç., 01.09.1932, íå âêàç.
Æóêîâñüêèé Âàëåíòèí 
Ïàâëîâè÷, 1, êîëãîñïí., óêð., 
25.08.1933, ìåí³íã³ò
²âàí÷åíêî Ë³ä³ÿ Ãàâðèë³âíà, 
3, êîëãîñïí., óêð., 02.01.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Êàëàøíèê Àíòîí ²âàíîâè÷, 4 
òèæ., êîëãîñïí., óêð., 10.07.1933, 
çàðàæåííÿ ë³âî¿ ðóêè
Êàëàøíèê Ãàííà Àíòîí³âíà, 1, íå 
âêàç., óêð., 10.06.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Êàëàøíèê Ãàííà Ôåäîð³âíà, 
2, îäíîîñ³áí., óêð., 01.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êàëàøíèê Ìèêîëà Ãíàòîâè÷, 3, íå 
âêàç., íå âêàç., 10.11.1932, íå âêàç.
Êàïëóí Ñòåïàí ²âàíîâè÷, 8 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 18.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ê³ñ³ëü Àíòîí³íà Ìèõàéë³âíà, 
7, íå âêàç., íå âêàç., 25.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êëèìåíêî ßâäîõà Ñåðã³¿âíà, 
35, êîëãîñïí., óêð., 24.04.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Êëèìåíêî Ìîòðÿ íå âêàç., 3, íå 
âêàç., íå âêàç., 15.12.1932, ê³ð
Êîçþðà Âàñèëü Âàñèëüîâè÷, 1, íå 
âêàç., íå âêàç., 01.08.1932, íå âêàç.
Êîìïàí³ºöü Ìèêèòà 
ªëèñåéîâè÷, 38, êîëãîñïí., óêð., 
01.02.1932, ñàìîãóáñòâî
Êóë³ø Íàä³ÿ ²âàí³âíà, 3 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 03.07.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëåâàäèé Âîëîäèìèð 
Ñåðã³éîâè÷, 2, íå âêàç., íå âêàç., 
17.12.1932, ê³ð
Ëåâ÷åíêî Ìèêîëà Àíäð³éîâè÷, 
íå âêàç., êîëãîñïí., óêð., 
29.09.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëèòâèí Îëåêñà Ìàêñèìîâè÷, 
37, îäíîîñ³áí., óêð., 02.07.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìàíæîñ Ë³ä³ÿ Ïèëèï³âíà, 2, êîë-
ãîñïí., óêð., 11.03.1933, îáêëàä (àíã³íà)
Ìàíæîñ Îíèñ³é Çàõàðîâè÷, 
8, îäíîîñ³áí., óêð., 21.03.1933, 
îáêëàä (àíã³íà)
Ìàòóñºâ Ïàâëî Îñòàïîâè÷, 62, 
ðîá³òí., óêð., 01.07.1933, ïàðàë³÷
Ìîðîç Îëåêñàíäðà Ïðîêîï³âíà, 
23, êîëãîñïí., íå âêàç., 23.10.1932, 
êðîâîòå÷à ï³ñëÿ ïîëîã³â

Ìîðîç Æîðæ Ãðèãîðîâè÷, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 17.08.1933, 
ïðîíîñ
Ìîðîç íå âêàç. íå âêàç., 26, íå 
âêàç., íå âêàç., 13.12.1932, íå âêàç.
Ìîðîç Í³íà Ãðèãîð³âíà, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 01.01.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â, ê³ð
Íåæåæèì Â³ðà Ïåòð³âíà, 12 äí., 
íå âêàç., íå âêàç., 20.06.1932, 
ïðîíîñ
Îñèïîâè÷ ªôðîñèí³ÿ 
Äåìèä³âíà, 60, íå âêàç., íå âêàç., 
02.11.1932, ñòàð³ñòü
Îñèïîâè÷ Êèðèëî Òðîõèìîâè÷, 
85, êîëãîñïí., óêð., 21.01.1933, 
ñòàð³ñòü
Ðàéäà ²âàí Òàðàñîâè÷, 35, êîë-
ãîñïí., óêð., 01.09.1933, ïîðîê ñåðöÿ
Ñåðåäà Âàëåíòèíà Íåñòîð³âíà, 
3, íå âêàç., íå âêàç., 05.12.1932, 
ê³ð, øëóíêîâå çàõâîðþâàííÿ
Ñèâàø Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, 1, 
íå âêàç., íå âêàç., 01.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñèâàø Ìèðîí Êàðïîâè÷, 93, 
îäíîîñ³áí., óêð., 12.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñ³ëü÷åíêî ßâäîõà Ì., 90, 
îäíîîñ³áí., óêð., 09.07.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñëèïêàí Ëåâîíò³é Ìàêñèìîâè÷, 
2, îäíîîñ³áí., óêð., 01.08.1933, 
ðîçëàä øëóíêà
Ñóïðóí Äîìí³ê³ÿ ßê³âíà, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 22.07.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òàðàí Àíäð³é Àíäð³éîâè÷, 1, 
íå âêàç., íå âêàç., 24.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â, ê³ð
Òêà÷åíêî Ïàëàæêà Ìàðê³âíà, 75, 
íå âêàç., íå âêàç., 01.12.1932, íå 
âêàç.
Õàõëîâà Ðà¿ñà Ãðèãîð³âíà, 2, 
íå âêàç., íå âêàç., 14.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
×åï³øêî Ôåä³ð Ìèòðîôàíîâè÷, 
7, êîëãîñïí., óêð., 15.09.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
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Àíòîíåöü Âàðâàðà Ìàòâ³¿âíà, 
39, êîëãîñïí., óêð., 01.08.1933, íå 
âêàç.
Àíòîíåöü Ãðèöüêî Äåíèñîâè÷, 
50, êîëãîñïí., óêð., 05.07.1933, íå 
âêàç.
Àðàé Âàñèëü Àíäð³ÿíîâè÷, 
9 ì., êîëãîñïí., óêð., 27.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Àðåøíèêîâà Êàòðÿ ßê³âíà, 20 
äí., îäíîîñ³áí., óêð., 11.01.1932, 
íå âêàç.
Àðòþõ Ãàííà (?), 2, íå âêàç., óêð., 
30.05.1933, íå âêàç.
Àðòþõ Ëóê³ÿ Ñåìåí³âíà, 57, 
îäíîîñ³áí., óêð., 29.07.1933, íå 
âêàç.
Àðòþõ Ëóê³ÿ ßê³âíà, 90, 
êîëãîñïí., óêð., 27.01.1933, 
ñòàð³ñòü
Àðòþõ Ìàðôà ²âàí³âíà, 4, 
îäíîîñ³áí., óêð., 30.09.1932, 
îï³êè
Àðòþõ Îäàðêà Ëåîíò³¿âíà, 63, 
êîëãîñïí., óêð., 08.03.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Àðòþõ Îìåëüêî Þäîâè÷, 75, 
êîëãîñïí., óêð., 27.08.1932, êàòàð 
øëóíêà
Àðòþõ Ïàíüêî Äìèòðîâè÷, 60, 
îäíîîñ³áí., óêð., 30.05.1933, íå 
âêàç.
Àðòþõ Òèõîí Ñåìåíîâè÷, 65, 
êîëãîñïí., óêð., 01.07.1933, íå 
âêàç.
Áåáåðêî Íàñòÿ ²âàí³âíà, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 13.08.1932, 
êîêëþø
Áèê (?) Ñåìåíîâè÷, 75, 
êîëãîñïí., óêð., 03.08.1933, 
ñòàðå÷å ïîñëàáëåííÿ õàð÷óâàííÿ
Áèê Ëîãâèí Ñàâåë³éîâè÷, 53, 
êîëãîñïí., óêð., 31.03.1932, íå 
âêàç.
Áèê Ïàâëî Ìóñ³éîâè÷, 53, 
êîëãîñïí., óêð., 11.03.1933, íå 
âêàç.
Áèê Ïàâëî Ìóñ³éîâè÷, 53, íå 
âêàç.., óêð., 11.03.1933,  
íå âêàç.
Áèê Þâìèí Ñåìåíîâè÷, 72, 
êîëãîñïí., óêð., 03.08.1933, 
ñòàðå÷å ïîñëàáëåííÿ
Á³ëîä³ä Êóçüìà Ôåäîðîâè÷, 80, 
êîëãîñïí., óêð., 20.03.1932, íå 
âêàç.
Á³ëîä³ä Ãàííà Ôåäîð³âíà, 7 äí., 
êîëãîñïí., óêð., 27.02.1933, íå âêàç.
Á³ëîä³ä Äìèòðî Ôåäîðîâè÷, 
7 ì., íå âêàç., óêð., 15.10.1933, íå 
âêàç.

Á³ëîä³ä Êóçüìà Ïàâëîâè÷, 59, 
êîëãîñïí., óêð., 05.07.1933, íå 
âêàç.
Áîáèð ²âàí Ñèäîðîâè÷, 56, 
êîëãîñïí., óêð., 12.05.1933, íå 
âêàç.
Áîáèðü Äàâèä (?), 64, îäíîîñ³áí., 
óêð., 13.07.1933, âèñíàæåííÿ
Áîíäàðåíêî Ìèêîëà Ô³ðñîâè÷, 
6, íå âêàç., óêð., 17.07.1933, íå 
âêàç.
Áîíäàðåíêî Ôåä³ð Àãàôîíîâè÷, 
18, îäíîîñ³áí., óêð., 20.02.1932, 
íå âêàç.
Áîíäàðåíêî Ô³ðñ Îìåëÿíîâè÷, 
40, êîëãîñïí., óêð., 04.08.1933, íå 
âêàç.
Áîðîäàâêà Ãàííà Ïàâë³âíà, 1, íå 
âêàç., óêð., 07.12.1933, íå âêàç.
Áîðîäàâêà Êàòðÿ Ãðèãîð³âíà, 1, 
íå âêàç., óêð., 20.06.1933, íå âêàç.
Áîðîäàâêà Îêñàíà ²ëë³âíà, 
34, êîëãîñïí., óêð., 24.04.1933, 
ïñèõ³÷íî õâîðà
Áóðåíêî ²âàí Ìóñ³éîâè÷, 78, 
êîëãîñïí., óêð., 21.02.1933, ãðèæà
Áóðåíêî ²âàí Ñèäîðîâè÷, 66, 
êîëãîñïí., óêð., 13.06.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Áóðñî (?) Àðõèï (?), 29, 
êîëãîñïí., óêð., 03.07.1933, íå 
âêàç.
Âàéêîâñüêèé Ãðèöüêî ßêîâè÷, 
27, îäíîîñ³áí., óêð., 09.07.1933, 
íå âêàç.
Âàéíîâñüêà Ãàííà ßê³âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 28.04.1933, 
ïàðàë³÷
Âàéíîâñüêèé Àíàòîë³é ²âàíîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 26.03.1932, íå 
âêàç.
Âèøíÿê Âîëîäèìèð 
Ìèõàéëîâè÷, 2, êîëãîñïí., óêð., 
13.04.1932, òóáåðêóëüîç
Âèøíÿê Îëåêñàíäð Êèðèëîâè÷, 
10, íå âêàç., óêð., 21.06.1933, íå 
âêàç.
Â³øíÿê Îëüãà Êèðèë³âíà, 18, 
êîëãîñïí., óêð., 18.12.1933, íå 
âêàç.
Âëàñåíêî Ïåòðî Ìàêàðîâè÷, 
15, êîëãîñïí., óêð., 16.11.1932, íå 
âêàç.
Âîãèñ (?) Îëÿíà Ïîë³êàðï³âíà, 
62, êîëãîñïí., óêð., 20.07.1933, íå 
âêàç.
Âîéíîâñüêèé Âàñèëü 
Âàñèëüîâè÷, 5 ì., êîëãîñïí., óêð., 
26.06.1932, ïðîíîñ
Âîëèê ²âàí Ïàâëîâè÷, 4 äí., 
÷ë.àðò., óêð., 12.01.1933, íå âêàç.

Âîðîíà Ðîìàí Ñâèðèäîâè÷, 72, 
êîëãîñïí., óêð., 23.09.1932, êàòàð 
øëóíêà
Ãàâðèëåíêî Ôåäóë (?), 65, 
êîëãîñïí., óêð., 22.09.1933, íå 
âêàç.
Ãàâðèëåíêî Ôåä³ð Ôåäóëîâè÷, 
24, êîëãîñïí., óêð., 18.07.1933, íå 
âêàç.
Ãàéäóê Äåìèä Òåðåíò³éîâè÷, 
55, êîëãîñïí., óêð., 29.04.1933, íå 
âêàç.
Ãàéäóê Òåòÿíà Êàðï³âíà, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 19.01.1932, íå 
âêàç.
Ãàëêà Ãðèöüêî ²âàíîâè÷, 79, 
êîëãîñïí., óêð., 18.05.1933, íå 
âêàç.
Ãîðåëîâà Î (?) ªãîð³âíà, 57, 
êîëãîñïí., óêð., 05.05.1932, 
çàâîðîò êèøîê
Ãîðåöüêà Â³ðà Ïàâë³âíà, 5, íå 
âêàç., óêð., 25.06.1933, íå âêàç.
Ãîðåöüêà Ëþáîâ Ïàâë³âíà, 1, íå 
âêàç., óêð., 26.06.1933, íå âêàç.
Ãîðåöüêà Ìàð³ÿ Ïàâë³âíà, 6, íå 
âêàç., óêð., 25.06.1933, íå âêàç.
Ãîðåöüêèé Ïåòðî Ëîãâèíîâè÷, 
12, íå âêàç., óêð., 22.05.1933, íå 
âêàç.
Ãîðåöüêèé ²âàí Ëîãâèíîâè÷, 
1, íå âêàç., óêð., 19.06.1933, íå 
âêàç.
Ãîðåöüêèé Ìèêîëà Ìèõàéëîâè÷, 
5 ì., êîëãîñïí., óêð., 15.02.1932, 
íå âêàç.
Ãðîìàêîâñüêà Êàòðÿ Âàñèë³âíà, 
3 ì., êîëãîñïí., óêð., 30.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãóçººâ Àíàòîë³é Ïàâëîâè÷, 5, 
ñëóæá., óêð., 03.02.1932, íå âêàç.
Ãóñÿòíèê (?) Ñòåïàí Êîíîíîâè÷, 
83, êîëãîñïí., óêð., 22.04.1932, 
ñòàð³ñòü
Ãóñÿòíèê ²âàí Ðîìàíîâè÷, 80, 
êîëãîñïí., óêð., 01.08.1933, íå 
âêàç.
Äàøêî ²âàí Ïèìåíîâè÷, 16, 
îäíîîñ³áí., óêð., 10.10.1932, ðàê 
áëèñêàâè÷íî¿ ôîðìè
Äåðåâÿíêà ²âàí Âàñèëüîâè÷, 
8 ì., êîëãîñïí., óêð., 12.12.1932, 
ïðîíîñ
Äåðåâÿíêî Âàñèëü (?), 16, 
êîëãîñïí., óêð., 06.07.1933, íå 
âêàç.
Äåðåâ'ÿíêî Îëüãà 
Âîëîäèìèð³âíà, 2, êîëãîñïí., 
óêð., 11.09.1932, çîëîòóõà
Äèõòÿð Ãàííà ²âàí³âíà, 5, íå 
âêàç., óêð., 12.06.1933, íå âêàç.

Áàñàíñüêà ñ³ëüðàäà
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Äèõòÿð ²âàí ²âàíîâè÷, 10, íå 
âêàç., óêð., 09.06.1933, íå âêàç.
Äèõòÿð Êàòåðèíà ²âàí³âíà, 2, íå 
âêàç., óêð., 15.06.1933, íå âêàç.
Äèõòÿð Í³íà ²âàí³âíà, 6, íå âêàç., 
óêð., 02.06.1933, íå âêàç.
Äèõòÿð Îëåêñàíäð ²âàí³âíà, 4, 
íå âêàç., óêð., 18.06.1933, íå âêàç.
Äèõòÿð Òðîõèì Äèìèòðîâè÷, 67, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 09.06.1933, íå 
âêàç.
Ä³áóðåíêî ªðìîëàé 
Îíèñèìîâè÷, 70, êîëãîñïí., óêð., 
28.05.1932, íå âêàç.
Ä³äåíêî Îëüãà Çîò³âíà, 38, 
êîëãîñïí., óêð., 20.03.1932, íå 
âêàç.
Äìèòðåíêî Ë³ä³ÿ ²âàí³âíà, 
10 ì., êîëãîñïí., óêð., 01.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äîá’ºíêî (?) Òðèôîí 
Íàçàðîâè÷, 60, êîëãîñïí., óêð., 
26.03.1932, íå âêàç.
Äüÿ÷åíêî Ãðèãîð³é Ãàâðèëîâè÷, 
30, êîëãîñïí., óêð., 01.08.1933, íå 
âêàç.
Äüÿ÷åíêî Äàâèä Îëåêñ³éîâè÷, 
60, êîëãîñïí., óêð., 11.06.1933, íå 
âêàç.
Äÿ÷åíêî Ìàðôà Êèðèë³âíà, 40, 
êîëãîñïí., óêð., 05.10.1932, íå 
âêàç.
Æàäàí Â³ðà ²âàí³âíà, 10, íå âêàç., 
óêð., 26.06.1933, âèñíàæåííÿ
Æàäàí Íåñòîð ²âàíîâè÷, 5, íå 
âêàç., óêð., 11.07.1933, íå âêàç.
Æàäàí Ñåðã³é Îíèê³éîâè÷, 
1 ì., ÷ë.àðò., óêð., 28.03.1933, íå 
âêàç.
Æóê Îëüãà Ôåäîð³âíà, 10 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 01.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Æóê Ïð³ñüêà Àðòåì³âíà, 45, 
êîëãîñïí., óêð., 30.07.1933, íå 
âêàç.
Æóê Òåðåøêà (?), 45, êîëãîñïí., 
óêð., 15.11.1933, òóáåðêóëüîç 
ëåãåí³â
²âàøêî Ãàííà ªðåì³âíà, 40, 
êîëãîñïí., óêð., 09.07.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
²âàøêî Ìèðîí ²âàíîâè÷, 63, 
êîëãîñïí., óêð., 20.01.1932, 
ñòàð³ñòü
Êàùåíêî Âàñèëü ßêîâè÷, 3 
òèæ., êîëãîñïí., óêð., 26.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êàùåíêî Ñåìåí Ãàâðèëîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 19.03.1932, íå 
âêàç.
Êëåìåíêî ¯âãà Íàçàð³âíà, 54, 
êîëãîñïí., óêð., 04.02.1933, íå 
âêàç.

Êëèìåíêî ²ëüêî Ïåòðîâè÷, 38, 
êîëãîñïí., óêð., 04.06.1933, íå âêàç.
Êëèìåíêî Îëåêñàíäð 
Òèìîô³éîâè÷, 6 ì., íå âêàç., óêð., 
03.10.1933, íå âêàç.
Êëèìåíêî Ïåòðî ²ëüêîâè÷, 4, íå 
âêàç., óêð., 07.07.1933, íå âêàç.
Êîçà÷óõíà ²âàí Îôîíîâè÷, 9 ì., 
íå âêàç., óêð., 20.11.1933, ïðîíîñ
Êîëåñíèê Âàñèëü Âàñèëüîâè÷, 
21, êîëãîñïí., óêð., 10.09.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Êîë³ñíèê Âàñèëü Ãàðàñèìîâè÷, 
61, êîëãîñïí., óêð., 26.11.1932, íå 
âêàç.
Êîë³ñíèê Îìåëüêî Ìàêñèìîâè÷, 
74, îäíîîñ³áí., óêð., 20.02.1932, 
íå âêàç.
Êîìïàí³ºöü ²âàí ²âàíîâè÷, 62, 
êîëãîñïí., óêð., 19.04.1933, íå 
âêàç.
Êîíäðàòåíêî Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 
3 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 11.04.1933, 
íå âêàç.
Êðèêóí Ãðèöüêî Ôåäóëîâè÷, 13, 
íå âêàç., óêð., 20.05.1933, íå âêàç.
Êðèêóí Òåòÿíà Ôåäóë³âíà, 1, íå 
âêàç., óêð., 30.05.1933, íå âêàç.
Êðèêóí Ôåäóë Ñàâè÷, 45, 
êîëãîñïí., óêð., 20.05.1933, íå 
âêàç.
Êóðî÷êà Ìèêèòà Âàñèëüîâè÷, 
17, îäíîîñ³áí., óêð., 03.02.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ëèñåíêî Âàñèëü Ñèäîðîâè÷, 8, 
÷ë.àðò., óêð., 26.03.1933, íå âêàç.
Ëèñåíêî Ãàííà ²âàí³âíà, 10, íå 
âêàç., óêð., 06.07.1933, íå âêàç.
Ëèñåíêî ªâäîê³ÿ ²âàí³âíà, 49, 
êîëãîñïí., óêð., 28.06.1933, íå 
âêàç.
Ëèñåíêî ²âàí ²âàíîâè÷, 2, íå 
âêàç., óêð., 05.07.1933, íå âêàç.
Ëèñåíêî ²âàí Ñåìåíîâè÷, 2, íå 
âêàç., óêð., 06.06.1933, íå âêàç.
Ëèñåíêî Ìàð³ÿ Îëåêñ³¿âíà, 
72, êîëãîñïí., óêð., 11.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Ëèñåíêî Ìàðêî 
Âîëîäèìèðîâè÷, 76, êîëãîñïí., 
óêð., 24.03.1933, íå âêàç.
Ëèñåíêî Îðèøêà ²ñàê³âíà, 45, 
êîëãîñïí., óêð., 08.07.1933, íå 
âêàç.
Ëèñåíêî Ïàëàæêà Êàëåíèê³âíà, 
84, êîëãîñïí., íå âêàç., 13.10.1933, 
íå âêàç.
Ëîãâèíåíêî Ôàí³ÿ ßê³âíà, 75, 
êîëãîñïí., óêð., 24.05.1933, íå 
âêàç.
Ëîçèöüêà Ìàð³ÿ Îëåêñ³¿âíà, 95, 
íà óòðèì., óêð., 19.03.1933, íå 
âêàç.

Ëîçèöüêèé Ôåä³ð Ìàêàðîâè÷, 
34, êîëãîñïí., óêð., 26.03.1933, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Ëîçèöüêà Âåêëà Êèðèë³âíà, 29, 
êîëãîñïí., óêð., 26.06.1933, íå 
âêàç.
Ëîçèöüêà Êàòåðèíà Ïàâë³âíà, 
77, êîëãîñïí., óêð., 13.05.1933, íå 
âêàç.
Ëîçèöüêèé Ãàâðèëî Ìèêèòîâè÷, 
27, êîëãîñïí., óêð., 20.06.1933, íå 
âêàç.
Ëîçèöüêèé Ãíàò Ñàìñîíîâè÷, 
73, êîëãîñïí., óêð., 02.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ìàëèø Âàñèëü Ïàíàñîâè÷, 1 ì., 
íå âêàç., óêð., 01.11.1933, íå âêàç.
Ìàëèø ²âàí Îñòàïîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 11.09.1932, íå 
âêàç.
Ìàñëþê Ãàâðèëî Ôåäîòîâè÷, 
69, îäíîîñ³áí., óêð., 26.04.1933, 
íå âêàç.
Ìàòÿø Àíäð³é Îíèñèôîíîâè÷, 
65, êîëãîñïí., óêð., 26.04.1933, íå 
âêàç.
Ìàòÿø Âîëîäèìèð 
Òåðåíò³éîâè÷, 10, íå âêàç., óêð., 
17.05.1933, íå âêàç.
Ìàòÿø Äàð’ÿ (?), 80, îäíîîñ³áí., 
óêð., 29.05.1933, ñòàð³ñòü
Ìàòÿø ²âàí Òåðåíò³éîâè÷, 21, 
êîëãîñïí., óêð., 02.07.1933, íå 
âêàç.
Ìàòÿø Êàòåðèíà Òåðåíò³¿âíà, 
13, íå âêàç., óêð., 02.07.1933, íå 
âêàç.
Ìàòÿø Ìàð³ÿ Òåðåíò³¿âíà, 3, íå 
âêàç., óêð., 05.07.1933, íå âêàç.
Ìàòÿø Îäàðêà Îëåêñ³¿âíà, 75, 
êîëãîñïí., óêð., 05.07.1933, íå 
âêàç.
Ìàòÿø Îêñàíà Áîðèñ³âíà, 44, 
êîëãîñïí., óêð., 28.10.1933, íå 
âêàç.
Ìàòÿø Ïåòðî Òåðåíò³éîâè÷, 7, 
íå âêàç., óêð., 24.05.1933, íå âêàç.
Ìîñòîâà Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 2, êîë-
ãîñïí., óêð., 21.07.1932, íå âêàç.
Íåáîÿí Ë³ä³ÿ Îëåêñàíäð³âíà, 14, 
êîëãîñïí., óêð., çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Íåõàé Àíòîí ²âàíîâè÷, 75, 
÷ë.àðò., óêð., 31.03.1933, íå âêàç.
Íèêîëåíêî Ôåä³ð Êóçüìè÷, 
48, ñëóæá., óêð., 13.10.1930, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Íîñåíêî Àðõèï ²âàíîâè÷, 30, 
êîëãîñïí., óêð., 02.07.1933, íå 
âêàç.
Íîñåíêî Ãàííà Àðõèï³âíà, 3, íå 
âêàç., óêð., 03.07.1933, íå âêàç.
Îë³ôàí Àíàòîë³é Íàçàðîâè÷, 3, 
íå âêàç., óêð., 12.08.1933, íå âêàç.
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Îë³ôàí Â³êòîð Íàçàðîâè÷, 1, íå 
âêàç., óêð., 01.08.1933, íå âêàç.
Îë³ôàí Ñòåïàí Þõèìîâè÷, 
65, îäíîîñ³áí., óêð., 15.05.1933, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Ïàâëîâñüêà Ìàð³ÿ Àíäð³¿âíà, 13, 
íå âêàç., óêð., 23.06.1933, íå âêàç.
Ïàíàñåíêî Âîëîäèìèð Êóçüìè÷, 
3, êîëãîñïí., óêð., 02.04.1932, 
äèôòåð³ÿ 
Ïàöþê Îðèøêà Ïåòð³âíà, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 14.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ïåòðåíêî ²âàí Îëåêñ³éîâè÷, 
70, êîëãîñïí., óêð., 12.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Ïåòðåíêî ²âàí ªôðåìîâè÷, 8, 
êîëãîñïí., óêð., 30.03.1932, íå 
âêàç.
Ïåòðåíêî Îíèñ³ÿ ²âàí³âíà, 71, 
÷ë.àðò., óêð., 02.04.1933, íå âêàç.
Ï³íüêîâñüêèé Ìèêîëà 
Ëåâîíò³éîâè÷, 8 ì., êîëãîñïí., 
óêð., 09.10.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Ï³íüêîâñüêèé Ìèêîëà 
Ëåâîíò³éîâè÷, 1, íå âêàç., óêð., 
16.07.1933, ïðîíîñ
Ïîë³íî (?) Àíòîí³íà ßê³âíà, 
12, íå âêàç., óêð., 12.07.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêó
Ïîë³íî Ìîòðÿ Ìèðîí³âíà, 36, 
êîëãîñïí., óêð., 13.02.1932, íå 
âêàç.
Ïîë³íî Îëÿíà Ìèõàéë³âíà, 69, 
êîëãîñïí., óêð., 17.11.1933, íå 
âêàç.
Ïîëüêà ßê³â Êîñòÿíòèíîâè÷, 55, 
êîëãîñïí., óêð., 03.05.1932, íå 
âêàç.
Ïîëüêî Ïåñòèíà íå âêàç., 90, íà 
óòðèì., óêð., 28.01.1932, íå âêàç.
Ïðîøóòà Ïåòðî Ãðèãîðîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 05.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ðàõíî Îëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷, 
8, íå âêàç., óêð., 13.10.1933, íå 
âêàç.
Ðåøåòíÿê Ìàð³ÿ ßê³âíà, 2, íå 
âêàç., óêð., 24.08.1933, íå âêàç.
Ðóäêîâñüêèé Äàíèëî ²âàíîâè÷, 
80, êîëãîñïí., óêð., 28.05.1933, íå 
âêàç.
Ðóäüêîâñüêèé (?) Äàíèëîâè÷, 
50, êîëãîñïí., óêð., 01.08.1933, íå 
âêàç.
Ñàéãàê Ìóñ³é Ñèëîâè÷, 32, 
êîëãîñïí., óêð., 10.05.1933, 
çàðàæåííÿ êðîâ³

Ñåðåäà Ãàííà Ñèë³âíà, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 22.05.1932, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Ñåðåäà Ñèëà Ìàòâ³éîâè÷, 78, 
îäíîîñ³áí., óêð., 16.03.1933, íå 
âêàç.
Ñèäîðåíêî Âàëåíòèíà Ïåòð³âíà, 
2 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 26.04.1933, 
íå âêàç.
Ñèäîðåíêî Ãàííà Ïåòð³âíà, 3, íå 
âêàç., óêð., 08.07.1933, íå âêàç.
Ñèäîðåíêî Ìàð³ÿ Ïåòð³âíà, 5, íå 
âêàç., óêð., 07.07.1933, íå âêàç.
Ñèðäþê ²ííà ²âàí³âíà, 1, íå âêàç., 
óêð., 08.12.1933, íå âêàç.
Ñèðäþê ßê³â Âàñèëüîâè÷, 74, 
îäíîîñ³áí., óêð., 23.07.1933, íå 
âêàç.
Ñêàáàëà Ïåòðî ²âàíîâè÷, 12, íå 
âêàç., óêð., 19.06.1933, êðèâàâèé 
ïðîíîñ
Ñíèÿñêî Ìàð³ÿ Äìèòð³âíà, 70, 
êîëãîñïí., óêð., 30.07.1933, íå 
âêàç.
Ñîâà Ãàííà Êèðèë³âíà, 6, íå 
âêàç., óêð., 15.07.1933, íå âêàç.
Ñîâà Ãðèãîð³é Êèðèëîâè÷, 12, íå 
âêàç., óêð., 08.07.1933, íå âêàç.
Ñîâà ²âàí ²âàíîâè÷, 1, êîëãîñïí., 
óêð., 02.11.1932, êîêëþø
Ñîâà Êèðèëî Ïàâëîâè÷, 44, 
êîëãîñïí., óêð., 23.05.1933, íå 
âêàç.
Ñîâà Êèðèëî Ïàâëîâè÷, 45, 
êîëãîñïí., óêð., 24.06.1933, íå 
âêàç.
Ñîâà Ìàð³ÿ Êèðèë³âíà, 15, íå 
âêàç., óêð., 09.08.1933, íå âêàç.
Ñîâà Ìàð³ÿ Îëåêñ³¿âíà, 2, íå 
âêàç., óêð., 02.07.1933, íå âêàç.
Ñîâà ßê³â ªï³ôàíîâè÷, 6, 
îäíîîñ³áí., óêð., 07.05.1932, íå 
âêàç.
Ñîëîõà Âàñèëü Âàñèëüîâè÷, 
73, êîëãîñïí., óêð., 03.07.1933, íå 
âêàç.
Ñîëîõà Ìàðèíà ßê³âíà, 75, 
êîëãîñïí., óêð., 19.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñòåöüêèé Ïåòðî Þâèíîâè÷, 
39, êîëãîñïí., óêð., 17.08.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñòåöüêèé Ñåìåí (?), 28, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 03.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ñòåöüêà Ãàííà Ïàíòåë³¿âíà, 33, 
êîëãîñïí., óêð., 20.05.1933, íå 
âêàç.

Òåøå÷êî Óëàíò³é Íèêèôîðîâè÷, 
65, êîëãîñïí., óêð., 22.06.1933, íå 
âêàç.
Òðèùóê Ìàð³ÿ Ãóð³¿âíà, 8, íå 
âêàç., óêð., 04.06.1933, íå âêàç.
Òð³ùóê Ãàííà Âàñèë³âíà, 3, 
îäíîîñ³áí., óêð., 17.09.1932, 
äèôòåð³ÿ
Òð³ùóê Ñåìåí Ìàðêîâè÷, 78, 
êîëãîñïí., óêð., 22.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Õ³ëüêî Íàñòÿ Îëåêñ³¿âíà, 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 06.05.1932, 
òóáåðêóëüîç
Õ³ëüêî Îëàíò³é ßâòóõîâè÷, 
52, êîëãîñïí., óêð., 07.06.1933, 
ì³îêàðäèò
Õ³ëüêî Ñèä³ð ßâòóõîâè÷, 57, 
êîëãîñïí., óêð., 30.06.1933, 
ì³îêàðäèò 
Õîìåíêî Ñîô³ÿ Ìàêñèì³âíà, 
3 ì., êîëãîñïí., óêð., 04.04.1932, 
íå âêàç.
Öèêàëî Þõèì ²ëë³÷, 25, 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.04.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
×åáåðêî Ãàííà Ïèìåí³âíà, 
4, êîëãîñïí., óêð., 05.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
×åðâîíåíêî ßêèì Êèðèëîâè÷, 
67, êîëãîñïí., óêð., 26.03.1933, íå 
âêàç.
×èæ Àíäð³é Ñàâåë³éîâè÷, 72, 
êîëãîñïí., óêð., 17.12.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
×èÿê Êàòåðèíà Ëàçàð³âíà, 21, 
êîëãîñïí., óêð., 15.06.1933, êàòàð 
øëóíêà
×èÿñîâ Âàñèëü Ñàâè÷, 63, 
êîëãîñïí., óêð., 28.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
×óïðèíà Òèìîô³é Ãðèãîðîâè÷, 
63, êîëãîñïí., óêð., 22.05.1933, íå 
âêàç.
Øåíêàð Ãàííà Ìèõàéë³âíà, 
4 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 15.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øåíêîðåíêî ²âàí Ïàíàñîâè÷, 
8 ì., êîëãîñïí., óêð., 26.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øèíêàð Îäàðêà Òðîõèì³âíà, 
74, êîëãîñïí., óêð., 10.07.1933, íå 
âêàç.
Øèíêàðåíêî ßâòóõ (?), 55, 
êîëãîñïí., óêð., 05.06.1933, 
íåðîçá.
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Áàáåíêî Ìèêîëà ßêîâè÷, 78, 
êîëãîñïí., óêð., 14.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Áàáåíêî Îëüãà Ìèêîëà¿âíà, 18, 
êîëãîñïí., óêð., 29.04.1933, íå 
âêàç.
Áàäàðàöüêèé Îëåêñàíäð 
Àíäð³éîâè÷, 28, ÷ë.êîìóíè, óêð., 
03.09.1933, òóáåðêóëüîç
Áàëàáàí Ãðèöüêî Ãðèãîðîâè÷, 2 
òèæ., êîëãîñïí., óêð., 02.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áàëàáàí Ìèòðî Ìèêèòîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 22.01.1932, 
ðàïòîâî
Áàëàøîâ Ïàâëî Ïåòðîâè÷, 
70, êîëãîñïí., óêð., 14.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Áàðàõîâ ²âàí ²ëë³÷, 4 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 07.05.1932, ðàõ³ò
Áàðàõîâ Þõèì ²âàíîâè÷, 65, 
îäíîîñ³áí., óêð., 10.10.1932, íå 
âêàç.
Áîãàòèð Ãàííà Ãðèãîð³âíà, 1 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 20.07.1932, íå 
âêàç.
Áîãàòèð Ãðèãîð³é ²âàíîâè÷, 
10 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 10.08.1932, 
ãîñòðå øëóíêîâå çàõâîðþâàííÿ 
Áîãàòèð Ìàð³ÿ Äìèòð³âíà, 
14, êîëãîñïí., óêð., 29.04.1933, 
âèñèïíèé òèô
Áîíäàðåíêî Ìèõàéëî Êóçüìè÷, 
72, êîëãîñïí., óêð., 15.08.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Áóãàºíêî ²âàí Ôåäîðîâè÷, 
23, êîëãîñïí., óêð., 13.08.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Áóòåíêî Îëåêñ³é Àíäð³éîâè÷, 6, 
êîëãîñïí., óêð., 09.01.1933, ðàõ³ò
Âàñèëåíêî ªïåñòèì³ÿ 
Òèìîô³¿âíà, 72, êîëãîñïí., óêð., 
17.10.1932, ñòàð³ñòü
Âàñèëåíêî ²âàí Ïåòðîâè÷, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 15.11.1932, 
êèøå÷íå çàõâîðþâàííÿ
Âèõðîâ ²âàí ²âàíîâè÷, 4 äí., 
êîëãîñïí., óêð., 10.03.1932, íå 
âêàç.
Âèõðîâà Ë³ä³ÿ ²âàí³âíà, 3 òèæ., 
êîëãîñïí., óêð., 27.03.1932, 
ðàïòîâà ñìåðòü
Âèõðîâà Ìàð³ÿ Ìàêñèì³âíà, 
73, êîëãîñïí., óêð., 01.04.1932, 
ñòàð³ñòü
Âîéòà ²âàí Òåðåíò³éîâè÷, 5, 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.06.1932, 
çàïëåííÿ íèðîê
Ãàâðè÷ Ìèêîëà Òðîõèìîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 28.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Ãàëåíêî ²âàí Äåíèñîâè÷, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 25.07.1932, 
íåùàñíèé âèïàäîê (óäàð 
áëèñêàâêè )
Ãàëåíêî Ìèêîëà Äåíèñîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 25.07.1932, 
íåùàñíèé âèïàäîê (óäàð 
áëèñêàâêè )
Ãàðêóøà Ìàð³ÿ Êóçüì³âíà, 63, 
îäíîîñ³áí., óêð., 16.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãîðáåíêî Òðîõèì ²âàíîâè÷, 
66, êîëãîñïí., óêð., 21.08.1933, 
ìàëÿð³ÿ
Äåìåíêî ²âàí íå âêàç., 2 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 26.09.1932, íå 
âêàç.
Äåìåíêî Ïåòðî Ïàâëîâè÷, 1 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 21.04.1933, íå 
âêàç.
Äçåâåë ªâäîê³ÿ Ãðèãîð³âíà, 90, 
êîëãîñïí., óêð., 01.10.1933, íå 
âêàç.
Ä³äîâè÷ Ãàííà Ãðèãîð³âíà, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 25.01.1933, ðàõ³ò
Äîâáà Ëóêåð³ÿ Òèìîô³¿âíà, 
70, êîëãîñïí., óêð., 04.09.1932, 
ñòàð³ñòü 
Äóõîïåë Ìèêîëà Ïåòðîâè÷, 
14, êîëãîñïí., óêð., 03.09.1933, 
çàðàæåííÿ êðîâ³
Æàáàëà Ìîòðÿ ßê³âíà, 75, 
êîëãîñïí., óêð., 23.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Æãóîâ Ôåä³ð ²ëë³÷, 22, 
îäíîîñ³áí., óêð., 26.04.1932, íå 
âêàç.
Æèðîâà Ìîòðÿ Ê³íäðàò³âíà, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 16.11.1932, 
íå âêàç.
Æîáàëåíêî Ôåä³ð ²âàíîâè÷, 
81, êîëãîñïí., óêð., 25.07.1933, 
ñòàð³ñòü
Çàáîðæåâñüêèé ²âàí 
Ñåìåíîâè÷, 67, êîëãîñïí., óêð., 
04.05.1932, âèðàçêà øëóíêà
Çàáîðñüêèé Âîëîäèìèð 
Àíòîíîâè÷, 6 ì., êîëãîñïí., óêð., 
27.07.1932, ðàõ³ò
Çàáîðñüêèé ²âàí Àíòîíîâè÷, 
7, îäíîîñ³áí., óêð., 15.09.1933, 
êèøå÷íî-øëóíêîâèé êàòàð
Êàðÿêà Äìèòðî Ìèõàéëîâè÷, 
11 ì., êîëãîñïí., óêð., 13.09.1933, 
êèøå÷íî-øëóíêîâèé êàòàð
Êåéäà Ôåä³ð Ïàâëîâè÷, 64, 
êîëãîñïí., óêð., 10.03.1933, 
òóáåðêóëüîç, ïîðîê ñåðöÿ
Êëèìåíêî Îëåêñ³é Êîðí³éîâè÷, 
52, îäíîîñ³áí., óêð., 21.05.1933, 
íå âêàç.

Êíèø Ìàð³ÿ ²ëë³âíà, 75, 
êîëãîñïí., óêð., 27.11.1932, 
ñòàð³ñòü
Êîâàëüîâ Âàñèëü Ìèõàéëîâè÷, 
3 ì., ðîá³òí., óêð., 19.08.1933, 
ðàõ³ò (rachilis)
Êîçåë Ãðèöüêî Àðòåìîâè÷, 63, 
êîëãîñïí., óêð., 23.05.1932, íå 
âêàç.
Êîë³ñíè÷åíêî Êàòðÿ ²âàí³âíà, 
5 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 26.09.1933, 
íå âêàç.
Êîë³ñíè÷åíêî Ìàð³ÿ 
Ïîðôèð³¿âíà, 8 ì., îäíîîñ³áí., 
óêð., 08.08.1932, ðîçëàä 
øëóíêîâî-êèøêîâîãî òðàêòó
Êîë³ñíè÷åíêî Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 
10 ì., êîëãîñïí., óêð., 29.07.1932, 
øëóíêîâî-êèøêîâèé êàòàð
Êîíîíåêî Äàð³ÿ Ìàêñèì³âíà, 
74, êîëãîñïí., óêð., 17.02.1932, 
ñòàð³ñòü
Êîíîíåíêî Âàñèëü Þõèìîâè÷, 
56, îäíîîñ³áí., óêð., 27.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Êîíîíåíêî Ãàííà íå âêàç., 5, êîë-
ãîñïí., óêð., 03.09.1933, íå âêàç.
Êîíîíåíêî Ë³ä³ÿ Ïàâë³âíà, 3 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 30.04.1933, íå âêàç.
Êîðÿêà Ìèõàéëî Íèêèôîðîâè÷, 
38, êîëãîñïí., óêð., 27.07.1932, 
ïóõëèíà øëóíêà
Êîñòåíêî Ãðèöüêî Ãðèãîðîâè÷, 
5, îäíîîñ³áí., óêð., 16.07.1932, 
ôëåãìîíà â ðîò³
Êîñòåíêî Íàòàëêà Àíäð³¿âíà, 25, 
êîëãîñïí., óêð., 04.01.1933, ï³ñëÿ 
ïîëîã³â
Êî÷àíîâ Ãðèãîð³é Ñòåïàíîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 21.08.1933, 
àíãë³éñüêà õâîðîáà (rachilis)
Êóçüìåíêî Àíàí³é Âàñèëüîâè÷, 
16, îäíîîñ³áí., óêð., 19.04.1932, 
íå âêàç.
Êóë³ø Õàðèòèíà íå âêàç., 69, 
êîëãîñïí., óêð., 15.03.1932, 
âîäÿíêà æèâîòà
Ëàâðèíåíêî Ãðèöüêî Þõèìîâè÷, 
21, êîëãîñïí., óêð., 29.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëåêñ³íà ªëèçàâåòà ²âàí³âíà, 67, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 04.09.1932, ðàê 
øëóíêà
Ëèòâèíåíêî Ãðèöüêî Ïàâëîâè÷, 
6 ì., êîëãîñïí., óêð., 17.11.1932, 
ðàõ³ò
Ëèòâèíåíêî Í³íà ²âàí³âíà, 23, 
ñëóæá., óêð., 23.12.1932, òèô
Ëèòâèíåíêî Ôåä³ð Ïàâëîâè÷, 
5 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 22.10.1932, 
íå âêàç.

Âëàñ³âñüêà ñ³ëüðàäà
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Ëèòîâêà Âàñèëèíà Òåðåíò³¿âíà, 
32, êîëãîñïí., óêð., 08.10.1933, íå 
âêàç.
Ëèòîâêà ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 
26, êîëãîñïí., óêð., 25.05.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ë³ê³âåöü ²âàí Àíòîíîâè÷, 2 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 26.06.1932, 
øëóíêîâî-êèøêîâèé êàòàð
Ëîáàê ²âàí Àâðàìîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 04.05.1933, íå 
âêàç.
Ëîñü Ìàð³ÿ Äåíèñ³âíà, 65, 
êîëãîñïí., óêð., 13.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëóê’ÿíåíêî Âàñèëü Ñåìåíîâè÷, 
2 òèæ., îäíîîñ³áí., óêð., 
16.11.1933, íå âêàç.
Ëóê’ÿíåíêî Ìàð³ÿ Þõèì³âíà, 8, 
îäíîîñ³áí., óêð., 01.02.1933, íå 
âêàç.
Ìàðóãà Êàòåðèíà ²âàí³âíà, 
2, îäíîîñ³áí., óêð., 26.12.1932, 
äèôòåð³ÿ
Ìàòâ³ºíêî Îäàðêà Ëåîíò³¿âíà, 
36, êîëãîñïí., óêð., 09.10.1933, 
ïåðåëîì õðåáòà
Ìàòâ³ºíêî Ãðèãîð³é ²ëë³÷, 37, 
êîëãîñïí., óêð., 01.02.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ìàòâ³ºíêî Ë³ä³ÿ Ïàðôåíò³¿âíà, 
36, îäíîîñ³áí., óêð., 25.10.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ìàòâ³ºíêî Ìèêîëà 
Ìèêîëàéîâè÷, 1, êîëãîñïí., óêð., 
15.11.1933, êèøå÷íî-øëóíêîâèé 
êàòàð
Ì³ùåíêî Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 
10, îäíîîñ³áí., óêð., 23.10.1932, 
ïðàâåöü (ïðàâåöü)
Ìîðóãà ªâäîê³ÿ Ïàâë³âíà, 57, 
êîëãîñïí., óêð., 01.09.1932, ðàê 
øëóíêà
Íàï³õà Ãàííà ßâäîêèì³âíà, 
63, îäíîîñ³áí., óêð., 24.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Íåâåëüêî Àíäð³é Àíäð³éîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 05.09.1933, 
àíãë³éñüêà õâîðîáà
Íåñòåðåíêî Ëþáîâ Ìèêîëà¿âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 11.11.1933, 
ïàðàë³÷
Íèáîÿí Ìàðôà Ïîë³êàðï³âíà, 38, 
êîëãîñïí., óêð., 07.02.1932, íå âêàç.
Íèæíºê³âñüêà Êàòðÿ Ïåòð³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 03.11.1933, 
äèôòåð³ÿ
Îäèíåöü Ãðèöüêî Âàñèëüîâè÷, 
67, êîëãîñïí., óêð., 10.03.1932, 
âîäÿíêà æèâîòà
Îë³éíèê Ãðèãîð³é ²âàíîâè÷, 67, 
îäíîîñ³áí., óêð., 24.05.1933, íå 
âêàç.

Îë³éíèê ªâäîêèì Äìèòðîâè÷, 
39, êîëãîñïí., óêð., 21.08.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Îë³éíèê ªâäîêèì Ïåòðîâè÷, 
39, êîëãîñïí., óêð., 03.09.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Îë³éíèê ²âàí Àíäð³éîâè÷, 8 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 29.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Îíèïêî Ïåòðî Ïåòðîâè÷, 17, 
êîëãîñïí., óêð., 09.05.1932, 
àìïóòàö³ÿ íîãè
Ïàâëåíêî Âàñèëü Ôåäîðîâè÷, 
8, êîëãîñïí., óêð., 07.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïèñàðåíêî ßê³â Ôåäîðîâè÷, 
6 ì., êîëãîñïí., óêð., 08.08.1932, 
õðîí³÷íèé ïðîíîñ
Ï³äñòàâíèé Õàðèòîí ²âàíîâè÷, 
78, îäíîîñ³áí., óêð., 18.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Ï³ñêîâåöü Ìàð³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 11.09.1932, 
øëóíêîâî-êèøêîâèé êàòàð
Ïîëîâèíêà Ðà¿ñà Òèõîí³âíà, 
4 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 18.10.1932, 
øëóíêîâî-êèøêîâèé êàòàð
Ïîëîâèíêà Ñåìåí ßêîâè÷, 27, 
îäíîîñ³áí., óêð., 31.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïîëóäåíêî ßðèíà Âàñèë³âíà, 
73, êîëãîñïí., óêð., 22.07.1932, 
ñòàð³ñòü
Ïîðàäà Îëÿíà Ñåðã³¿âíà, 60, 
êîëãîñïí., óêð., 10.09.1933, 
ãàñòðèò
Ïîõîäåíêî Ìèêîëà Äàíèëîâè÷, 
íå âêàç., îäíîîñ³áí., óêð., 
16.11.1932, íå âêàç.
Ðàê Ãàííà Ïîë³êàðï³âíà, 
40, ÷ë.àðò., óêð., 02.12.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ðåäüêî Ïàëàæêà Ñèë³âíà, 87, êîë-
ãîñïí., óêð., 23.01.1932, ñòàð³ñòü
Ðåó÷åíêî Ïåòðî Ãðèãîðîâè÷, 4, 
÷ë.àðò., óêð., 26.11.1933, äèôòåð³ÿ
Ðèáàëêà Âàñèëü ²âàíîâè÷, 
83, êîëãîñïí., óêð., 07.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Ðèáàëêà Êàòåðèíà Ïåòð³âíà, 
1 ì., êîëãîñïí., óêð., 03.08.1932, 
íå âêàç.
Ðèáàëêà Êàòðÿ Êèðèë³âíà, 29, 
÷ë.àðò., óêð., 02.12.1933, ðàê
Ðèáàëêà Ìàðèíà Êèðèë³âíà, 
42, êîëãîñïí., óêð., 11.10.1933, 
÷åðåâíèé òèô
Ðîùèí Êàòðÿ Àôîí³âíà, 78, 
êîëãîñïí., óêð., 23.10.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ðóäàìåíêî Îðèíà íå âêàç., 
65, êîëãîñïí., óêð., 16.09.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê

Ðóäåíêî Ãíàò Ôåäîðîâè÷, 
65, êîëãîñïí., óêð., 15.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Ðóäåíêî ²âàí ²âàíîâè÷, 9 ì., 
÷ë.êîì., óêð., 29.12.1933, íå âêàç.
Ñàâåíêî Óëÿíà Õðèñò., 80, 
êîëãîñïí., óêð., 21.10.1933, íå 
âêàç.
Ñàâ÷åíêî Ãàííà Ëàçàð³âíà, 58, 
÷ë.àðò., óêð., 03.12.1933, ðàê
Ñàìîêèòà Ñåìåí Ìèêèòîâè÷, 
48, êîëãîñïí., óêð., 12.01.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ñàðàíà Îëåêñàíäð Íåñòîðîâè÷, 
72, êîëãîñïí., óêð., 09.09.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñàðàÿì Ãàííà Ãàâðèë³âíà, 86, íå 
âêàç., óêð., 24.03.1933, ñòàð³ñòü
Ñåìåíåíêî ¯âãà íå âêàç., 86, 
êîëãîñïí., óêð., 04.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñåìåíåíêî Ìèòðî Êîíîíîâè÷, 
62, êîëãîñïí., óêð., 18.08.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñåìåíåíêî Íàçàð (?), 81, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 28.05.1932, 
ñòàð³ñòü
Ñåìåíåíêî Ôåâðîí³ÿ 
Àâðàì³âíà, 78, êîëãîñïí., óêð., 
21.04.1933, ñòàð³ñòü
Ñèäîðåíêî Àíòîí³íà Äìèòð³âíà, 
10 ì., êîëãîñïí., óêð., 15.10.1932, 
íàðèâ ï³ä ãîðëîì
Ñèäîðåíêî Âàëåíòèíà 
Àíäðîí³âíà, 3 ì., êîëãîñïí., óêð., 
23.05.1932, ïðàâåöü
Ñèäîðåíêî ²âàí Ïåòðîâè÷, 2 
òèæ., êîëãîñïí., óêð., 15.07.1932, 
ïàðàë³÷
Ñèäîðåíêî Ìèêîëà Äìèòðîâè÷, 
2 òèæ., êîëãîñïí., óêð., 12.01.1932, 
ðàïòîâî
Ñèäîðåíêî Ïàðàñêà 
Ìèõàéë³âíà, 70, êîëãîñïí., óêð., 
27.09.1932, âîäÿíêà
Ñèìåíåíêî Îëåêñ³é Ãðèãîðîâè÷, 
íå âêàç., êîëãîñïí., óêð., 
24.08.1932, êèøêîâî-øëóíêîâèé 
êàòàð
Ñ³ðîíîæåíêî Âîëîäèìèð 
²âàíîâè÷, 10 ì., êîëãîñïí., óêð., 
20.03.1932, ê³ð
Ñïàñèê Éîñèï Äìèòðîâè÷, 
65, êîëãîñïí., óêð., 13.01.1932, 
ïàðàë³÷
Ñòîðîæåíêî ²âàí Àíäð³éîâè÷, 2, 
îäíîîñ³áí., óêð., 15.04.1932, ê³ð
Òðîÿíîâñüêà Ìàð³ÿ Ìîéñå¿âíà, 
58, êîëãîñïí., óêð., 12.09.1932, 
ìàëÿð³ÿ
Òðîÿíîâñüêà Ñåêëåð³ÿ 
Êîðí³¿âíà, 84, êîëãîñïí., óêð., 
12.05.1933, ñòàð³ñòü
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Óñàòåíêî Àíòîí Ôåäîòîâè÷, 78, 
÷ë.àðò., óêð., 24.12.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Óñàòåíêî Â³ðà ²âàí³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 25.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ôåíüêî Ê³íäðàò Îëåêñ³éîâè÷, 
64, êîëãîñïí., óêð., 22.01.1932, 
âîäÿíêà æèâîòà
Ô³ë³ìîíîâ Ìèêèòà Éîñèïîâè÷, 
65, îäíîîñ³áí., óêð., 13.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Õîðñóí Âàëåíòèíà Àíòèï³âíà, 
7, îäíîîñ³áí., óêð., 22.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Õîðñóí Íàòàëêà Ñåìåí³âíà, 55, 
êîëãîñïí., óêð., 24.12.1933, òèô
×àëåíêî Âàñèëü Þõèìîâè÷, 
15, îäíîîñ³áí., óêð., 27.10.1932, 
çàïàëåííÿ ñë³ïî¿ êèøêè
×åðíîñîâ Âàñèëü Ìàêñèìîâè÷, 
7, ðîá³òí., óêð., 22.08.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
×îðíà Îðèøêà Ìèêîëà¿âíà, 68, 
êîëãîñïí., óêð., 09.05.1933, ñòàð³ñòü

×îðíèé Ñåìåí Ãàâðèëîâè÷, 
79, îäíîîñ³áí., óêð., 29.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
×óáàð Ãàííà Ôåäîð³âíà, 19, 
êîëãîñïí., óêð., 08.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
×óáàð ªëèçàâåòà Ðîìàí³âíà, 
7, êîëãîñïí., óêð., 02.01.1933, 
ñàðêîìà ïðàâî¿ íîãè
×óìà÷åíêî Ìèêîëà 
Âîëîäèìèðîâè÷, 2, êîëãîñïí., 
óêð., 22.06.1932, âòîïëåííÿ
×óìà÷åíêî Îêñàíà Ïîðôèð³¿âíà, 
36, êîëãîñïí., óêð., 01.08.1932, 
òóáåðêóëüîç
×óìà÷åíêî Ñòåïàí Âàñèëüîâè÷, 
íå âêàç., îäíîîñ³áí., óêð., 
27.08.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øàòðàé Ìàðèíà íå âêàç., 56, 
êîëãîñïí., óêð., 16.03.1933, 
òóáåðêóëüîç
Øåâ÷åíêî ²âàí Îëåêñ³éîâè÷, 
75, êîëãîñïí., óêð., 19.02.1932, 
ñòàð³ñòü

Øåâ÷åíêî ²âàí Ôåäîðîâè÷, 
75, êîëãîñïí., óêð., 07.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Øåâ÷åíêî Òåòÿíà Ê³íäðàò³âíà, 
87, êîëãîñïí., óêð., 03.04.1932, 
ñòàð³ñòü
Øêîáàðíÿ ²âàí Îëåêñàíäðîâè÷, 
79, êîëãîñïí., óêð., 22.04.1932, 
ñòàð³ñòü
Øòóêàëüñüêèé ²âàí 
Ìèõàéëîâè÷, 3 ì., êîëãîñïí., 
óêð., 03.09.1933, íå âêàç.
ßíîâñüêà Êàòðÿ Àíòîí³âíà, 9 ì., 
÷ë.êîì., óêð., 17.12.1933, êèøêîâî-
øëóíêîâèé êàòàð
ßíîâñüêà Óñòèí³ÿ Ñåìåí³âíà, 
76, êîëãîñïí., óêð., 29.09.1933, íå 
âêàç.
ßíîâñüêèé Ãðèãîð³é ßêèìîâè÷, 
73, êîëãîñïí., óêð., 30.04.1933, 
ñòàð³ñòü
ßí÷àðà Ïèëèï Òèìîô³éîâè÷, 56, 
êîëãîñïí., óêð., 25.03.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ

Âîñêðåñåíñüêà ñ³ëüðàäà

Àâä³ºíêî Àíäð³é Àíäð³éîâè÷, 75, 
êîëãîñïí., óêð., 14.07.1932, ãðèï
Àâä³ºíêî Ãíàò Àíäð³àíîâè÷, 
75, íà óòðèì., óêð., 07.09.1933, 
ñòàð³ñòü
Àâä³ºíêî Êîñòü 
Ïàíòåëåéìîíîâè÷, 43, ðîá³òí., 
óêð., 25.03.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Àâä³ºíêî Ñòåïàí Àáðàìîâè÷, 39, 
ðîá³òí., óêð., 04.08.1933, â³ä îï³ê³â
Áàäëî Àíäð³é Ôîêîâè÷, 76, ÷ë.àðò., 
óêð., 30.05.1933, ïîðîê ñåðöÿ
Áàäëî Îðèíà Ëàçàð³âíà, 72, 
÷ë.àðò., óêð., 17.07.1933, ñòàð³ñòü
Áàðàíîâ Ìèêîëà Äàíèëîâè÷, 
5 ì., íà óòðèì., óêð., 02.03.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áåëüâàñ Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷, 
6 ì., ðîá³òí., óêð., 26.06.1932, 
òîêñè÷íèé ïðîíîñ
Áåðåçà ²âàí Äìèòðîâè÷, 13, 
êîëãîñïí., óêð., 14.07.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Áåðåçà Îëåêñàíäðà ßê³âíà, 35, 
äîìîãîñï., óêð., 21.05.1932, ÷åðåç 
ïîëîãè
Áåðåçà Ïåòðî Ôåäîòîâè÷, 11, 
êîëãîñïí., óêð., 17.07.1932, îï³ê
Áîéêî Ïàðàñêà Ñåìåí³âíà, 
65, êîëãîñïí., óêð., 17.11.1932, 
ñòàð³ñòü
Áîðåöü Âàñèëü ²âàíîâè÷, 2, 
îäíîîñ³áí., óêð., 11.08.1933, ê³ð
Áîðù Êñåí³ÿ ªâäîêèì³âíà, 
80, íà óòðèì., óêð., 31.07.1933, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü

Áîðù Íàä³ÿ Ìóñ³¿âíà, 4 ì., 
÷ë.àðò., óêð., 20.06.1933, êèøêîâå 
çàõâîðþâàííÿ
Áîÿðêî ²âàí Ôîêîâè÷, 57, 
îäíîîñ³áí., óêð., 06.06.1933, íå 
âêàç.
Áîÿðêî Í³íà Òèìîô³¿âíà, 5, 
÷ë.àðò., óêð., 28.04.1932, îï³ê
Áîÿðêî Îëåíà Íàçàð³âíà, 3, íå 
âêàç., óêð., 20.06.1933, ñêàðëàòèíà
Áîÿðêî Ôåä³ð Ñèëüâåñòðîâè÷, 
88, íà óòðèì., óêð., 24.03.1932, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Áðîâêî ßâäîõà Òèìîô³¿âíà, 
20, îäíîîñ³áí., óêð., 31.12.1932, 
òóáåðêóëüîç
Áðóé Âàñèëü Âàñèëüîâè÷, 2, 
÷ë.àðò., óêð., 16.07.1933, íåðîçá³ð.
Áðóé Ëàâð³í Ëåîíò³éîâè÷, 45, 
÷ë.àðò., óêð., 05.06.1933, íå âêàç.
Áðóé Ñåìåí ²ñàêîâè÷, 40, 
îäíîîñ³áí., óêð., 27.03.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Âàðæèíà Ãàííà Âàñèë³âíà, 
4, ðîá³òí., óêð., 22.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âàðëàò³é Ìèõàéëî ßâòóõîâè÷, 4, 
íå âêàç., óêð., 15.07.1933, ê³ð
Âàñèë³âñüêèé Âàñèëü 
Áîðèñîâè÷, 36, ÷ë.àðò., óêð., 
11.05.1933, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Âàñèëü÷åíêî Íàñòÿ ²âàí³âíà, 57, 
ðîá³òí., óêð., 26.05.1932, ãðèï
Âåðëàï³é Âàñèëü Ìàêñèìîâè÷, 
77, ÷ë.àðò., óêð., 07.04.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ

Âåðëàï³é Ãðèãîð³é íå âêàç., 
2 ì., ÷ë.àðò., óêð., 04.03.1933, 
ë³êóâàííÿ
Âåðëàòè Í³íà Îâñ³¿âíà, 1, íå 
âêàç., óêð., 03.07.1933, äèñïåïñ³ÿ
Âîëîøèí Ìèêîëà Ãðèãîðîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 11.07.1932, 
òîêñè÷íèé ïðîíîñ
Âîðîíÿíñüêà Âàðâàðà Ñàâ³âíà, 
74, íà óòðèì., óêð., 27.10.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Ãîëèê Êàòåðèíà ²ëë³âíà, 5, 
îäíîîñ³áí., óêð., 09.08.1933, íå 
âêàç.
Ãîëèê Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 7, 
íà óòðèì., óêð., 03.02.1932, 
ñëàáêîíàðîäæåíí³ñòü
Ãîí÷àðîâà Êàòåðèíà ²âàí³âíà, 
72, íà óòðèì., óêð., 08.09.1933, 
âàäè ñåðöÿ
Ãîðáåíêî Ìàð³ÿ Àíäð³¿âíà, 1, 
÷ë.àðò., óêð., 10.11.1933, íåðîçá³ð.
Ãîöóä Îëåêñ³é Çàõàðîâè÷, 3, 
ðîá³òí., óêð., 12.05.1933, ìåí³íã³ò
Ãîöóö Ìèêîëà Çàõàðîâè÷, 
2 ì., íå âêàç., óêð., 07.08.1933, 
äèñïåïñ³ÿ
Ãðèíü Ôåäîðà Ïåòð³âíà, 19, 
÷ë.àðò., óêð., 10.07.1933, îòðóºííÿ
Ãðèíü Õèìêà Êàðï³âíà, 31, 
÷ë.àðò., óêð., 08.05.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ãóáà Íàòàëêà Ãðèãîð³âíà, 65, 
÷ë.àðò., óêð., 15.03.1933, ñòàð³ñòü
Ãóçåíêî ²âàí Ãàâðèëîâè÷, 1, íå 
âêàç., óêð., 15.08.1933, ê³ð
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Ãóçåíêî ²âàí Ïàíòåë³éîâè÷, 
5 ì., ÷ë.àðò., óêð., 17.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãóëà Ëþáîâ Äàíèë³âíà, 
3 ì., ÷ë.àðò., óêð., 23.02.1932, 
ñëàáîíàðîäæåíà
Ãóëà Îëåíà Ìàðê³âíà, 34, 
äîìîãîñï., óêð., 07.01.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ãóëà Îëüãà Âàñèë³âíà, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 06.12.1932, 
äèôòåð³ÿ
Ãóòèé Âàñèëü Ñåðã³éîâè÷, 
4, êîëãîñïí., óêð., 05.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äàáåéñüêà Íàòàëêà Òèìàð³âíà, 
4, êîëãîñïí., óêð., 04.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äàíèëåíêî Âîëîäèìèð 
Àíäð³éîâè÷, 1, ÷ë.àðò., óêð., 
23.04.1933, êðóïîçíå çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Äåìåíêî Ãðèãîð³é Àíäð³éîâè÷, 
3, íå âêàç., óêð., 02.07.1933, ê³ð
Äåðêà÷ Âàñèëü ²âàíîâè÷, 65, íà 
óòðèì., óêð., 13.03.1932, âèðàçêà 
øëóíêà
Äåðêà÷ Âàñèëü Ê³íäðàòîâè÷, 
1, ÷ë.àðò., óêð., 23.08.1933, 
ïíåâìîí³ÿ
Äåðêà÷ Â³ðà Äàâèä³âíà, 9 äí., 
ðîá³òí., óêð., 14.01.1933, òèô
Äåðêà÷ Ãàííà Âîëîäèìèð³âíà, 
5 ì., êîëãîñïí., óêð., 31.08.1932, 
äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Äåðêà÷ ªëèçàâåòà Àôàíàñ³¿âíà, 
25, êîëãîñïí., óêð., 21.08.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Äåðêà÷ Êàòåðèíà ²âàí³âíà, 
6, ðîá³òí., óêð., 30.04.1933, 
òîêñè÷íèé ãàñòðîåíòåðèò
Äåðêà÷ Êëàâä³ÿ Îâñ³¿âíà, 7 ì., íå 
âêàç., óêð., 27.11.1933, äèñòðîô³ÿ
Äåðêà÷ Ïàâëî (?), 1, íå âêàç., 
óêð., 18.07.1933, ïðîíîñ
Äèâíà Òåòÿíà Òåðåíò³¿âíà, 
27, ÷ë.àðò., óêð., 14.04.1933, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Äèìàðåöüêèé Âàñèëü 
Îëåêñ³éîâè÷, 4 ì., ðîá³òí., óêð., 
11.08.1932, òîêñè÷íèé ïðîíîñ
Äèìàðùåé Ïåòðî Îëåêñ³éîâè÷, 
2 ì., ðîá³òí., óêð., 16.06.1932, 
òîêñè÷íèé ïðîíîñ
Äìèòðåíêî Ìèêîëà 
Ê³íäðàòîâè÷, 6 ì., ÷ë.àðò., óêð., 
25.03.1932, ëàð³íãîñïàçì
Äìèòðåíêî Ìèêîëà 
Îëåêñàíäðîâè÷, 1, ÷ë.àðò., óêð., 
12.06.1933, óñêëàäíåííÿ õâîðîáè 
ëåãåí³â
ªâòóøåíêî Ìàð³ÿ Òèí³âíà, 
5 ì., êîëãîñïí., óêð., 09.10.1932, 
òîêñè÷íèé ïðîíîñ

ªðîâê³í Äåíèñ ßêèìîâè÷, 17, 
ðîá³òí., óêð., 15.06.1932, ìåí³íã³ò
Çàãîðà Ìèõàéëî Àíòîíîâè÷, 
4, íà óòðèì., óêð., 17.01.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Çàê³òíà Íàä³ÿ Ìèõàéë³âíà, 
5, ðîá³òí., óêð., 16.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Çàõàð÷åíêî ªãîð Þõèìîâè÷, 
45, îäíîîñ³áí., óêð., 18.07.1933, 
ñåïñèñ
Çàõàð÷åíêî Îë³ñòðàò Ïîïîâè÷, 
56, îäíîîñ³áí., óêð., 31.01.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Çóáåíêî ªëèçàâåòà 
Îëåêñàíäð³âíà, 4 ì., ðîá³òí., 
óêð., 14.06.1933, íå âêàç.
Çóáåíêî ªëèçàâåòà Îëåêñ³¿âíà, 
58, ðîá³òí., óêð., 31.03.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Çóáåíêî ²âàí Ñâèðèäîâè÷, 
2 ì., íà óòðèì., óêð., 03.01.1932, 
ñëàáêîíàðîäæåíèé
Çóáåíêî Íàòàëêà Ôåäîð³âíà, 
47, ðîá³òí., óêð., 01.03.1933, 
òóáåðêóëüîç
Çóáåíêî Îëåêñàíäð Ñàâè÷, 
10 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 22.06.1933, 
ê³ð
Çóáåíêî Îìåëÿí ²âàíîâè÷, 63, 
îäíîîñ³áí., óêð., 06.07.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
²âàí÷åíêî Éîñèï Ê³íäðàòîâè÷, 
56, ðîá³òí., óêð., 06.03.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
²âàí÷åíêî Õàðèòîí Âàñèëüîâè÷, 
28, êîëãîñïí., óêð., 06.10.1933, 
ñàìîãóáñòâî
²âàõí³íà Ãàííà ²âàí³âíà, 77, 
íà óòðèì., óêð., 28.02.1932, 
àïåíäèöèò
²âàõí³í Îëåêñ³é ªëèñåéîâè÷, 
9 ì., íà óòðèì., óêð., 14.01.1932, 
îï³ê
Êà¿ðà Êàòåðèíà Êàðï³âíà, 
2 ì., íà óòðèì., óêð., 31.12.1932, 
ñëàáêîíàðîäæåíà
Êà¿ðà Íàä³ÿ Òðîõèì³âíà, 11, 
ðîá³òí., óêð., 26.05.1932, ïðàâåöü
Êàë³òåíêî ²âàí Ïàâëîâè÷, 33, 
îäíîîñ³áí., óêð., 28.06.1933, 
òóáåðêóëüîç
Êàðïåíêî Ãàííà Ñòåïàí³âíà, 
50, íà óòðèì., óêð., 13.12.1933, 
÷åðåâíèé òèô
Êàðïåíêî Ïåòðî Ôåäîñ³éîâè÷, 
24, ÷ë.àðò., óêð., 02.07.1933, íå 
âêàç.
Êàòêî Âåêëà Þð³¿âíà, 42, 
îäíîîñ³áí., óêð., 06.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êàòêî Ìèõàéëî ²âàíîâè÷, 3 ì., íå 
âêàç., óêð., 12.07.1933, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â

Êà÷àí Ìèêîëà Äìèòðîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 21.06.1932, 
òîêñè÷íèé ïðîíîñ
Êèâà Ôåä³ð Ôåäîðîâè÷, 37, 
ðîá³òí., óêð., 17.03.1932, ãàíãðåíà
Êèéêî Íàä³ÿ Íèêèôîð³âíà, 9, 
ðîá³òí., óêð., 07.06.1933, îòðóºííÿ
Êèìàí Ë³ì³àäà Ðîä³îí³âíà, 
43, êîëãîñïí., óêð., 02.02.1933, 
òóáåðêóëüîç
Êèðè÷åíêî Ïàðàñêà ²âàí³âíà, 
30, êîëãîñïí., óêð., 24.06.1932, 
ðîçðèâ ñåðöÿ
Êèñ³ëü Ìèêîëà Ãàâðèëîâè÷, 
4 ì., íà óòðèì., óêð., 18.03.1932, 
ïàðàë³÷
Ê³ð'ÿí ²âàí Ñåðã³éîâè÷, 42, 
íà óòðèì., óêð., 13.12.1933, 
òóáåðêóëüîç
Êëèìàí Îëåêñàíäð Ãðèãîðîâè÷, 
85, íà óòðèì., óêð., 08.01.1932, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Êîâàëåíêî Àãàô³ÿ Ôåäîð³âíà, 
85, ÷ë.àðò., óêð., 04.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Êîâàëåíêî ªëèçàâåòà 
Âàñèë³âíà, 75, íà óòðèì., óêð., 
01.11.1933, ïîðîê ñåðöÿ
Êîâàëåíêî Ç³íüêî Ãðèãîðîâè÷, 
54, êîëãîñïí., óêð., 12.08.1932, íå 
âêàç.
Êîâàëåíêî Ïð³ñüêà Ìàðê³âíà, 
80, íà óòðèì., óêð., 21.09.1933, íå 
âêàç.
Êîâïàê Ìèêîëà Ôåäîðîâè÷, 
6 ì., ðîá³òí., óêð., 26.03.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîâïàê Í³íà Íàçàð³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 08.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîâïàê Ïð³ñüêà Ôåäîð³âíà, 71, 
÷ë.àðò., óêð., 01.06.1933, ñòàð³ñòü
Êîäàê Àíòîí Õàðèòîíîâè÷, 65, 
÷ë.àðò., óêð., 04.08.1933, íå âêàç.
Êîëàéäà Êóçüìà Àíäð³éîâè÷, 75, 
ðîá³òí., óêð., 29.04.1933, ñòàð³ñòü
Êîë³íêî Îëüãà ²âàí³âíà, 77, 
÷ë.àðò., óêð., 29.06.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Êîë³ñíèê Â³òàë³é ²âàíîâè÷, 2, íå 
âêàç., óêð., 08.07.1933, ãîñòðèé 
êàòàð øëóíêà
Êîëîãîéäà Àíòîí Îëåêñ³éîâè÷, 
27, îäíîîñ³áí., óêð., 28.07.1933, 
êàòàð øëóíêà
Êîëîãîéäà Ìèõàéëî Àíòîíîâè÷, 
2, íå âêàç., óêð., 12.07.1933, 
äèñïåïñ³ÿ
Êîëîãîéäà Ìóñ³é Àíäð³éîâè÷, 
76, îäíîîñ³áí., óêð., 03.03.1933, 
íå âêàç.
Êîëîãîíäà Ìàð³ÿ Ñòåïàí³âíà, 
36, êîëãîñïí., óêð., 02.06.1932, 
ïîðîê ñåðöÿ
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Êîëîãîíäà Ïð³ñüêà Âàñèë³âíà, 
65, ðîá³òí., óêð., 16.06.1933, íå 
âêàç.
Êîëîìîºöü Íàä³ÿ ßê³âíà, 2, íå 
âêàç., óêð., 18.07.1933, ïðîíîñ
Êîìàøêî Âàñèëü Ãðèãîðîâè÷, 
1, íà óòðèì., óêð., 07.01.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîðí³ºíêî ²âàí Ôå³òñ³ºâè÷ (?), 
4 ì., êîëãîñïí., óêð., 04.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîðí³ºíêî ²âàí ßêîâè÷, 15, 
îäíîîñ³áí., óêð., 04.02.1933, 
ïðàâåöü
Êîðí³ºíêî Ìàð³ÿ Ìèêèò³âíà, 
10 ì., íå âêàç., óêð., 17.10.1933, 
ïíåâìîí³ÿ
Êîðí³ºíêî Í³íà ²âàí³âíà, 6 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 20.06.1932, 
òîêñè÷íèé ïðîíîñ
Êîðí³ºíêî Îëåêñàíäð 
Ãåîðã³éîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
19.03.1932, ìåí³íã³ò
Êîðí³ºíêî Ïåòðî Ôåäîñ³éîâè÷, 
2, ÷ë.àðò., óêð., 28.08.1933, íå 
âêàç.
Êîðí³ºíêî Òåðåíò³é 
Êàë³ñòðàòîâè÷, 63, íà óòðèì., 
óêð., 15.10.1933, êðóïîçíå 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîñòåíêî Îëåêñ³é Ìàðêîâè÷, 10, 
÷ë.àðò., óêð., 16.06.1933, íå âêàç.
Êîñòåíêî Ñåðã³é Ãàâðèëîâè÷, 
15, îäíîîñ³áí., óêð., 13.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîñòåíêî Õàðèòèíà (?), 69, íà 
óòðèì., óêð., 19.09.1933, ñòàð³ñòü
Êîñüìèíà Âàñèëü Êàëåíèêîâè÷, 
25, ÷ë.àðò., óêð., 15.04.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êîñüìèíà Ãàííà Ïàíòåë³¿âíà, 3, 
÷ë.àðò., óêð., 16.08.1933, äèñïåïñ³ÿ
Êîñüìèíà Îäàðêà Ôåäîò³âíà, 
28, ÷ë.àðò., óêð., 11.04.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êðàò ²âàí Ñàì³éëîâè÷, 28, 
îäíîîñ³áí., óêð., 19.05.1933, 
âèñèïíèé òèô
Êðàò Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 59, 
îäíîîñ³áí., óêð., 22.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êðèæàí³âñüêà Ãàííà Äìèòð³âíà, 
3, ðîá³òí., óêð., 16.08.1933, 
ïíåâìîí³ÿ
Êðèæàí³âñüêà Ë³ä³ÿ ²âàí³âíà, 
11 ì., íå âêàç., óêð., 28.06.1933, 
äèñïåïñ³ÿ
Êðèæàí³âñüêèé Äìèòðî 
Ãðèãîðîâè÷, 26, êîëãîñïí., óêð., 
26.06.1932, âèðàçêà øëóíêà
Êðèæàíîâñüêèé ²âàí Êèðèëîâè÷, 
32, îäíîîñ³áí., óêð., 28.06.1933, 
íåôðèò

Êðèìàí Òðîõèì Îìåëÿíîâè÷, 
86, êîëãîñïí., óêð., 04.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Êðèìñüêà Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 17.10.1932, 
òîêñè÷íèé ïðîíîñ
Êðèìñüêèé Ãðèãîð³é 
Ìåôîä³éîâè÷, 4, íå âêàç., óêð., 
28.12.1933, ê³ð
Êóçüìåíêî ²âàí Ôåäîðîâè÷, 1, 
êîë ãîñïí., óêð., 17.12.1932, îï³ê ò³ëà
Êóçüìåíêî Ñòåïàíèäà 
Âàñèë³âíà, 67, êîëãîñïí., óêð., 
14.10.1932, âîäÿíêà
Êóëàê Âàñèëü ßêîâè÷, 6 ì., íå 
âêàç., óêð., 19.07.1933, äèñòðîô³ÿ
Ëåâ÷åíêî Ãðèãîð³é Àíäð³éîâè÷, 
4, îäíîîñ³áí., óêð., 08.06.1933, 
øëóíêîâå çàõâîðþâàííÿ
Ëåâ÷åíêî Îëåêñàíäð 
Íèêîíîâè÷, 7 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 
14.09.1933, íåðîçá.
Ëèñåíêî Ïèëèï Ðîìàíîâè÷, 83, 
÷ë.àðò., óêð., 18.03.1933, ñòàð³ñòü
Ëèñåíêî Ñèëà ²âàíîâè÷, 65, 
îäíîîñ³áí., óêð., 18.03.1933, 
êðóïîçíå çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëèòîâ÷åíêî Ìèêîëà 
Ôåäîðîâè÷, 5, îäíîîñ³áí., óêð., 
13.06.1933, íå âêàç.
Ëóáåíåöü Ïàëàæêà Âàêóë³âíà, 
30, íà óòðèì., óêð., 28.10.1933, 
âàäè ñåðöÿ
Ëóáåíåöü ßâäîõà Ïðîõîð³âíà, 60, 
÷ë.àðò., óêð., 13.06.1933, íå âêàç.
Ëóê'ÿíåíêî ²âàí Âàñèëüîâè÷, 
2, íå âêàç., óêð., 13.12.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëóöåíêî Ìèêîëà ßêèìîâè÷, 
8, êîëãîñïí., óêð., 12.06.1932, 
çàäóøåííÿ çåìëåþ â ãëèíèù³
Ëþñåéêî ²âàí Ïðîêîïîâè÷, 
6 ì., êîëãîñïí., óêð., 15.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëþñåéêî Íàä³ÿ Éîñèï³âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 12.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëÿòåíêî Òåòÿíà ßê³âíà, 
26, ÷ë.àðò., óêð., 14.04.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ìàðîõàâñüêèé Ìàðêî ²âàíîâè÷, 
25, ñâÿùåíèê, óêð., 29.01.1933, íå 
âêàç.
Ìàðþõà Ìèêîëà Äìèòðîâè÷, 1, 
íå âêàç., óêð., 01.08.1933, ê³ð
Ìàðþõà Îâñ³é Àíòîíîâè÷, 70, 
îäíîîñ³áí., óêð., 15.07.1933, 
ì³îêàðäèò
Ìåäâ³äü Êàòåðèíà ²âàí³âíà, 5, 
ðîá³òí., óêð., 21.09.1932, íå âêàç.
Ìåòåéêî Ìèêîëà Õàðèòîíîâè÷, 
10 ì., êîëãîñïí., óêð., 30.08.1932, 
âèðàçêà øëóíêà

Ìºäâ³äü ²îâ ßëèñåéîâè÷, 60, 
îäíîîñ³áí., óêð., 24.12.1932, ò³ê
Ìèêîëàºíêî Ë³ä³ÿ Ìèõàéë³âíà, 
60, íà óòðèì., óêð., 23.01.1932, 
ñòàð³ñòü
Ìèðêóí Ãàïêà Äåìèä³âíà, 75, 
÷ë.àðò., óêð., 30.06.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ìèðîíåíêî Êàòåðèíà 
Ïèëèï³âíà, 8, ðîá³òí., óêð., 
18.06.1933, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ìèðîíîâ ²âàí Âàñèëüîâè÷, 
7 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 09.10.1932, 
ñëàáêîíàðîäæåíèé
Ìèðîíîâ ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 1, 
÷ë.àðò., óêð., 29.06.1933, ïðîíîñ
Ìèðîíîâà Ãàííà ²ëë³âíà, 23, 
îäíîîñ³áí., óêð., 16.06.1932, 
çàðàæåííÿ êðîâ³
Ìèñòþê Ãàííà Êîðèã³âíà, 37, 
îäíîîñ³áí., óêð., 24.12.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ìèñòþê Çàõàð Äåìèäîâè÷, 
60, ÷ë.àðò., óêð., 07.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìèñòþê ²âàí ²âàíîâè÷, 4 äí., êîë-
ãîñïí., óêð., 06.01.1933, íå âêàç.
Ìèñòþê Íàä³ÿ ²âàí³âíà, 2, íå 
âêàç., óêð., 04.09.1933, íåðîçá.
Ìèñòþê Ïàâëî ²âàíîâè÷, 40, 
êîëãîñïí., óêð., 24.09.1932, êàòàð 
êèøîê
Ìèñòþê Ñîô³ÿ Äåíèñ³âíà, 65, íà 
óòðèì., óêð., 26.08.1933, ñòàðå÷à 
ñëàáê³ñòü
Ì³ñººâ Ñåìåí Òèìîô³éîâè÷, 38, 
ñëóæá., óêð., 09.03.1933, íåùàñíèé 
âèïàäîê (ïåðåëîì ÷åðåïà)
Ìîâ÷àí Óëèòà Ìèòðîôàí³âíà, 
íå âêàç., ÷ë.àðò., óêð., 28.06.1933, 
íå âêàç.
Ìîðìèëü Ïàðàñêà íå âêàç., 68, 
îäíîîñ³áí., óêð., 12.03.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ìîñåéêî Àíòîí Ïèëèïîâè÷, 2, íå 
âêàç., óêð., 19.07.1933, äèñïåïñ³ÿ
Ìîñåéêî Ïåòðî Êàðïîâè÷, 12, íå 
âêàç., óêð., 02.12.1933, ìàëÿð³ÿ
Ìîñêàëåíêî Êîñòÿíòèí 
Ôåäîñ³éîâè÷, 23, ðîá³òí., óêð., 
23.09.1933, çàäàâëåíî ïîòÿãîì
Ìîñòþê ßê³â Äìèòðîâè÷, 74, 
îäíîîñ³áí., óêð., 26.10.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ìîòèêà Ñòàí³ñëàâ Ôðàíöîâè÷, 
2 ì., íå âêàç., óêð., 13.07.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìóñåéêî Îêñàíà Êàðï³âíà, 
90, îäíîîñ³áí., óêð., 14.07.1933, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Ìóñåíêî Éîñèï Äåì'ÿíîâè÷, 
29, êîëãîñïí., óêð., 22.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
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Ìóñåíêî Òåðåøêî Ðîìàíîâè÷, 
82, ÷ë.àðò., óêð., 15.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Íàâðîöüêà Êàòåðèíà 
Ãàâðèë³âíà, 75, îäíîîñ³áí., óêð., 
31.07.1932, ïîðîê ñåðöÿ
Í³ê³òåíêî Àíäð³é Îìåëÿíîâè÷, 
28, êîëãîñïí., óêð., 26.07.1932, 
ïîðîê ñåðöÿ
Í³ê³òåíêî Òðîõèì Âëàñîâè÷, 
66, ÷ë.àðò., óêð., 23.12.1933, 
ì³îêàðäèò
Íîñêî ²âàí Àíäð³éîâè÷, 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 12.11.1932, êðóï
Íîñêî Ìàðôà Àíòîí³âíà, 75, íà 
óòðèì., óêð., 17.12.1933, ñòàð³ñòü
Íîñêî Ñâèðèä Äîðîô³éîâè÷, 
38, êîëãîñïí., óêð., 06.11.1933, 
òóáåðêóëüîç
Îâðàìåíêî ²âàí Îëåêñ³éîâè÷, 
20, ðîá³òí., óêð., 25.01.1933, íå 
âêàç.
Îñòàïåíêî Ìèêîëà Äàíèëîâè÷, 
5, êîëãîñïí., óêð., 10.10.1932, 
òîêñè÷íèé ïðîíîñ
Îñòàïåíêî Ïåòðî Äàíèëîâè÷, 
4 ì., êîëãîñïí., óêð., 20.08.1932, 
òîêñè÷íèé ïðîíîñ
Îõð³ìåíêî Ñòåïàí Ôåäîðîâè÷, 
1, ÷ë.àðò., óêð., 29.06.1933, òèô 
âèñèïíèé
Ïàñüêî Ïîòàï ªôèìîâè÷, 
70, ÷ë.àðò., óêð., 22.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïàõîëêà ²âàí Êîñòüîâè÷, 1, íå 
âêàç., óêð., 02.07.1933, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Ïåðåáåéí³ñ Áîðèñ Àíäð³éîâè÷, 
1, ÷ë.àðò., óêð., 06.07.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïåðåáèéí³ñ Áîðèñ (?), 1, íå 
âêàç., óêð., 17.07.1933, äèñïåïñ³ÿ
Ïåðåáèéí³ñ Ìèêîëà Àíòîíîâè÷, 
4, íå âêàç., óêð., 18.07.1933, 
íåðîçá.
Ïåðåáèéí³ñ Ôîò³é 
Ñèëüâåñòðîâè÷, 72, íà óòðèì., 
óêð., 11.11.1933, çàâîðîò êèøîê
Ïåðåáèéíîñ Ãàííà Âàñèë³âíà, 1, 
íå âêàç., óêð., 06.07.1933, ê³ð
Ïåòðåíêî Ç³íà¿äà Âàñèë³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 17.08.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïåòðåíêî Ñàì³éëî Îëåêñ³éîâè÷, 
76, íà óòðèì., óêð., 09.04.1932, 
ïîðîê ñåðöÿ
Ïåòðîâà Íàä³ÿ Â³êòîð³âíà, 1, íå 
âêàç., óêð., 20.07.1933, ïíåâìîí³ÿ
Ïèëèïåíêî Îëåêñ³é ßêîâè÷, 8, 
íå âêàç., óêð., 18.10.1933, íå âêàç.
Ïëåòåíü ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 
6, êîëãîñïí., óêð., 12.06.1932, 
çàäóøåííÿ çåìëåþ â ãëèíèù³

Ïëåò³íü Ãðèöüêî Ãåðàñèìîâè÷, 
4 ì., ðîá³òí., óêð., 07.03.1933, 
òîêñè÷íèé ïðîíîñ
Ïîìàøêî Ïðîê³ï Àíäð³éîâè÷, 
48, îäíîîñ³áí., óêð., 11.12.1932, 
ñòàð³ñòü
Ïîïîâè÷ ²âàí Ãíàòîâè÷, 2, íå 
âêàç., óêð., 12.07.1933, äèñïåïñ³ÿ
Ïîïîâè÷ Ñòåïàí Âàñèëüîâè÷, 
83, îäíîîñ³áí., óêð., 27.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Ïîïîâè÷ Òåòÿíà Ñåâàñòÿí³âíà, 
73, îäíîîñ³áí., óêð., 13.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Ïîñºíäà Áîðèñ Ìèòðîôàíîâè÷, 
1 ì., ðîá³òí., óêð., 30.07.1932, 
òîêñè÷íèé ïðîíîñ
Ïðèòóëüñüêèé Ìèêîëà 
Ãðèãîðîâè÷, 6, îäíîîñ³áí., óêð., 
11.11.1932, ïëåâðèò
Ïóçàí Âàðâàðà ªâìåí³âíà, 
11, ÷ë.àðò., óêð., 14.05.1933, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Ïóçàí Ãàëèíà ªâìåí³âíà, 
1, ÷ë.àðò., óêð., 21.06.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Ðàòêî Ãàëèíà Ñèäîð³âíà, 2, íå 
âêàç., óêð., 06.09.1933, ïíåâìîí³ÿ
Ðîæêî Ìèêîëà Ãðèãîðîâè÷, 2, 
ðîá³òí., óêð., 22.06.1933, ìàëÿð³ÿ
Ðîìàíöîâ ²âàí ²âàíîâè÷, 1, 
íà óòðèì., óêð., 22.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ðîìàíöîâ ²âàí Òðîõèìîâè÷, 6, 
îäíîîñ³áí., óêð., 08.06.1933, íå 
âêàç.
Ðîìàíöîâ Êèðèëî Ïåòðîâè÷, 70, 
íå âêàç., óêð., 22.02.1932, ïàðàë³÷
Ðîìàíöîâ Ìèêîëà Òðîõèìîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 05.03.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ðîìàíöîâ Òðîõèì Îëåêñ³éîâè÷, 
43, îäíîîñ³áí., óêð., 20.06.1933, 
íåðîçá.
Ðîìàíöîâà Êàòåðèíà Ôîì³âíà, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 13.08.1932, 
òîêñè÷íèé ïðîíîñ
Ðîìàíöîâà Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 
3, ÷ë.àðò., óêð., 16.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ðîòêî Íàä³ÿ Ïèëèï³âíà, 80, íà 
óòðèì., óêð., 22.12.1933, ñòàð³ñòü
Ðóäíèöüêà Ïàðàñêà ²âàí³âíà, 
63, îäíîîñ³áí., óêð., 05.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñàâ÷åíêî Îëåêñàíäðà 
Ñåðã³¿âíà, 56, îäíîîñ³áí., óêð., 
14.12.1933, ïíåâìîí³ÿ
Ñàãà÷ Â³êòîð Îõò³ñîâè÷, 9 ì., 
÷ë.àðò., óêð., 03.06.1933, ê³ð
Ñàãíî Ë³ä³ÿ ßê³âíà, 2, ðîá³òí., 
óêð., 10.06.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â

Ñàäîâèé Ìèêîëà Îìåëÿíîâè÷, 
3, ðîá³òí., óêð., 27.08.1932, 
òîêñè÷íèé ïðîíîñ
Ñâèñòåëüíèê Â³ðà ²âàí³âíà, 6, 
ðîá³òí., óêð., 16.08.1933, ìåí³íã³ò
Ñâèñòåëüíèê Ìèêîëà 
Ìóñ³éîâè÷, 5 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 
19.06.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñâèñòåëüíèê Í³íà Ïåòð³âíà, 
5, îäíîîñ³áí., óêð., 24.06.1933, 
íåðîçá.
Ñåðã³ºíêî Ãåîðã³é ²âàíîâè÷, 
47, êîëãîñïí., óêð., 09.01.1933, 
íåùàñíèé âèïàäîê (óáèòî ïî¿çäîì)
Ñåðã³ºíêî Ìàð³ÿ Ãðèãîð³âíà, 
1, íà óòðèì., óêð., 07.05.1932, 
êðóïîçíå çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñåðã³ºíêî Íåñòîð Éîñèïîâè÷, 
70, îäíîîñ³áí., óêð., 02.08.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñèâàø Ìàð³ÿ Ñòåïàí³âíà, 82, 
îäíîîñ³áí., óêð., 02.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñèï÷èëî Ñòåïàí Ìàêñèìîâè÷, 
10, íà óòðèì., óêð., 20.03.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ñ³âàø Àíäð³é ²âàíîâè÷, 85, 
îäíîîñ³áí., óêð., 29.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñêðèïíèê Îëåíà Ñàâèò³âíà, 38, 
êîëãîñïí., óêð., 04.02.1933, àâàð³ÿ
Ñëàâèé Îëåêñ³é Ñâèðèäîâè÷, 3, 
ðîá³òí., óêð., 30.09.1932, êðóï
Ñëàâíà Êàòåðèíà ²âàí³âíà, 73, 
÷ë.àðò., óêð., 23.05.1933, ñòàð³ñòü
Ñëàâíèé Áîðèñ Ìàêñèìîâè÷, 
17, ðîá³òí., óêð., 22.06.1932, íå 
âêàç.
Ñëàâíèé Âîëîäèìèð 
Ôåäîðîâè÷, 1, íå âêàç., óêð., 
13.10.1933, íå âêàç.
Ñëîâíî Êàòåðèíà íå âêàç., 86, 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.06.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ñìîë³é Îëåêñ³é Äàíèëîâè÷, 3, 
íå âêàç., óêð., 20.12.1933, ê³ð
Ñïè÷èëî Ñòåïàíèäà Ãðèãîð³âíà, 
35, ÷ë.àðò., óêð., 23.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñïóâêà Ìàð³ÿ Ôåäîð³âíà, 48, 
îäíîîñ³áí., óêð., 22.06.1932, ãðèï
Ñòàðíèê ²âàí Äàíèëîâè÷, 65, 
îäíîîñ³áí., óêð., 29.08.1933, 
íåôð³ò
Ñòåïàíåíêî Äàð’ÿ Àíäð³¿âíà, 
95, êîëãîñïí., óêð., 18.09.1932, 
ñòàð³ñòü
Ñòåïàíåíêî Îëåêñ³é 
Êîðí³ëîâè÷, 1, ðîá³òí., óêð., 
14.08.1933, ìåí³íã³ò
Ñòîð÷àê Ãàííà Íèêèôîð³âíà, 
39, äîìîãîñï., óêð., 24.03.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
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Ñòîð÷àê ²âàí Ñòåïàíîâè÷, 88, 
÷ë.àðò., óêð., 03.07.1933, ïàðàë³÷
Ñòîð÷àê Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, 75, 
÷ë.àðò., óêð., 02.04.1933, ñòàð³ñòü
Ñòîð÷àê Îëåíà Ïåòð³âíà, 60, 
îäíîîñ³áí., óêð., 27.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñòîð÷àê Ïàðàñêà Òèìîô³¿âíà, 
65, êîëãîñïí., óêð., 16.01.1933, íå 
âêàç.
Ñóð Ñàì³éëî Ñòåïàíîâè÷, 84, 
îäíîîñ³áí., óêð., 29.12.1932, 
ñòàð³ñòü
Ñóøêî Ãàííà ßê³âíà, 1, íå âêàç., 
óêð., 10.07.1933, êàòàð êèøîê
Ñóøêî Ñåðàôèìà Ìèõàéë³âíà, 
1, ÷ë.àðò., óêð., 28.08.1933, 
ïíåâìîí³ÿ
Ñóøêî Õàðèòèíà Îëåêñ³¿âíà, 
86, îäíîîñ³áí., óêð., 29.01.1933, 
ñòàð³ñòü
Òàáåëüñüêèé Òèìèð³é 
Ñòåïàíîâè÷, 33, êîëãîñïí., óêð., 
09.10.1932, òóáåðêóëüîç
Òà³íñüêà Í³íà Òèìèð³âíà, 4 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 16.07.1932, 
òîêñè÷íèé ïðîíîñ
Òåñíåíêî Ìàð³ÿ Âàêóë³âíà, 22, 
ðîá³òí., óêð., 16.04.1932, íå âêàç.
Òþòþíèê Îëåêñàíäð 
Îëåêñàíäðîâè÷, 8 ì., êîëãîñïí., 
óêð., 14.07.1932, òîêñè÷íèé 
ïðîíîñ
Õèëüêî Ìàðôà Ëàâðåíò³¿âíà, 75, 
÷ë.àðò., óêð., 15.03.1933, ñòàð³ñòü
Õèëüêî ßê³â Õàðèòîíîâè÷, 75, 
÷ë.àðò., óêð., 15.03.1933, ñòàð³ñòü
Õîðóíòà ªâäîê³ÿ Ìèêèò³âíà, 57, 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.05.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Õðèíëèâà Ìàðôà Íèêèôîð³âíà, 
70, êîëãîñïí., óêð., 08.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Öèïëÿê ²âàí Âîëîäèìèðîâè÷, 
4, íå âêàç., óêð., 26.11.1933, 
ïíåâìîí³ÿ
Öóêàí ²âàí Ôåäîðîâè÷, 7 ì., 
íà óòðèì., óêð., 02.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
×àáîòàºâ Îëåêñ³é Àíäð³éîâè÷, 
3, ÷ë.àðò., óêð., 24.06.1933, ê³ð
×àëà Ìàð³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 80, íà 
óòðèì., óêð., 31.10.1933, ñòàð³ñòü
×àëèé Ìàðêî ²âàíîâè÷, 82, 
îäíîîñ³áí., óêð., 19.07.1933, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü

×åíåëü Êàòåðèíà ²âàí³âíà, 12 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 14.06.1932, íå 
âêàç.
×åïåíü Ë³ä³ÿ ªôðîñèí³âíà, 
1, ÷ë.àðò., óêð., 12.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
×åðêàíåíêî Ìèêîëà Äàíèëîâè÷, 
5 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 20.07.1932, 
òîêñè÷íèé ïðîíîñ
×åðêóí Âîëîäèìèð Ñàâè÷, 
4 ì., ðîá³òí., óêð., 24.08.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
×åðêóí Ãàííà Âàñèë³âíà, 42, 
êîëãîñïí., óêð., 09.08.1932, 
òóáåðêóëüîç
×åðêóí Êàòåðèíà Ñàâ³âíà, 
5 ì., íà óòðèì., óêð., 15.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
×åðêóí Ôåäîñ³é Ñàâè÷, 65, 
÷ë.àðò., óêð., 28.07.1933, íå âêàç.
×è÷êàíü Äåíèñ Êàï³òîíîâè÷, 
25, ðîá³òí., óêð., 09.07.1933, 
òóáåðêóëüîç
×è÷êàíü Ç³íà¿äà Äåíèñ³âíà, 1, íå 
âêàç., óêð., 12.07.1933, ïíåâìîí³ÿ
×îï Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 2, ÷ë.àðò., 
óêð., 16.12.1933, ê³ð
×îï Í³íà ²ñà¿âíà, 3, ðîá³òí., óêð., 
29.03.1933, çàïàëåííÿ ìîçêó
×óïë³é Áîðèñ ßêèìîâè÷, 77, îäíî-
îñ³áí., óêð., 20.07.1933, ñòàð³ñòü
×óïðåíà Ôåîí³ÿ Âàñèë³âíà, 68, 
êîëãîñïí., óêð., 30.07.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
×óïðèíà Ë³ä³ÿ Òèìèð³âíà, 
2 ì., êîëãîñïí., óêð., 18.07.1932, 
òîêñè÷íèé ïðîíîñ
×óïðèíà Í³íà Ìàðê³âíà, 4 ì., 
÷ë.àðò., óêð., 29.04.1932, íå âêàç.
×óïðèíà Òåòÿíà Êóçüì³âíà, 
67, íà óòðèì., óêð., 27.09.1933, 
õâîðîáà ñåðöÿ
×óïðèíà Ôåäîðà ²âàí³âíà, 
19, ÷ë.àðò., óêð., 02.07.1933, 
ïîâ³øåííÿ
Øàáåíñüêèé Ìèêîëà 
Òèìèðîâè÷, 4 ì., êîëãîñïí., óêð., 
10.07.1932, åïòåð³òöà
Øàòàëîâà Êàòåðèíà Âàñèë³âíà, 
2 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 24.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øàøêî Îëåêñ³é Ïåòðîâè÷, 
3, ÷ë.àðò., óêð., 14.09.1933, 
ïíåâìîí³ÿ
Øâåäåíêî Ìàð³ÿ Àíòîí³âíà, 66, 
÷ë.àðò., óêð., 25.12.1933, íåðîçá³ð.

Øâåäåíêî Ìàð³ÿ Òèìîô³¿âíà, 
2, íå âêàç., óêð., 11.07.1933, 
äèñïåïñ³ÿ
Øâåäåíêî Ïàâëî 
Ïîë³ºâêò³éîâè÷, 44, ðîá³òí., óêð., 
01.08.1933, òóáåðêóëüîç
Øâåäåíêî Ïëàòîí 
Íèêèôîðîâè÷, 74, îäíîîñ³áí., 
óêð., 17.06.1933, ñòàð³ñòü
Øâåöü ²âàí Îïàíàñîâè÷, 75, 
êîëãîñïí., óêð., 15.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Øèïêîâñüêèé Ìèõàéëî 
Ôåäîñ³éîâè÷, 2, îäíîîñ³áí., óêð., 
09.06.1933, íå âêàç.
Ùåðáàê ²âàí Ïåòðîâè÷, 20, 
ñòóäåíò, óêð., 14.09.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Þõèìåíêî Îëÿíà Ìèõàéë³âíà, 
2, îäíîîñ³áí., óêð., 12.06.1933, íå 
âêàç.
Þõèìåíêî Ðîä³îí Ïðîêîïîâè÷, 
75, ÷ë.àðò., óêð., 15.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Þõèìåíêî Òðîõèì Ðàä³îíîâè÷, 
39, êîëãîñïí., óêð., 13.09.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
ßêèìåíêî Êàòåðèíà Ôîê³âíà, 
5 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 21.05.1932, 
øëóíêîâîâå çàõâîðþâàííÿ
ßêèìåíêî Ìàð³ÿ Ôîê³âíà, 5 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 22.05.1932, íå 
âêàç.
ßêîâåíêî Àíäð³é Òðîõèìîâè÷, 
80, êîëãîñïí., óêð., 12.09.1932, 
ñòàð³ñòü
ßêîâåíêî Ìèêîëà Ïåòðîâè÷, 
13, ÷ë.àðò., óêð., 29.05.1933, 
íåùàñíèé âèïàäîê (îäð³çàíî 
ãîëîâó äðåçèíîþ)
ßíüêî Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, 10 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 03.08.1932, 
òîêñè÷íèé ïðîíîñ
ßðåìåíêî Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 08.08.1933, 
äèñïåïñ³ÿ
ßðåìåíêî Ïàëàæêà Ñàâ³âíà, 
35, îäíîîñ³áí., óêð., 10.07.1933, 
íåôðèò
ßðåìåíêî Ñàâêà Àíòîíîâè÷, 
70, îäíîîñ³áí., óêð., 25.09.1932, 
ñòàð³ñòü
ßðìîëàø Âàñèëü Òèìîô³éîâè÷, 
2 äí., íà óòðèì., óêð., 02.01.1932, 
âðîäæåíå êàë³öòâî

Ê³íñüêî-Ðîçäîðñüêà ñ³ëüðàäà

Àëåêñººâà Ìàð³ÿ Äìèòð³âíà, 
85, êîëãîñïí., óêð., 12.03.1933, 
ïàðàë³÷

Àëåêñººâ Îëåêñàíäð 
Ìèõàéëîâè÷, 73, êîëãîñïí., óêð., 
29.08.1932, íå âêàç.

Àëõèìîâ ßê³â Âàñèëüîâè÷, 
21, êîëãîñïí., óêð., 23.07.1932, 
òóáåðêóëüîç ê³ñòîê òà ëåãåí³â
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Àïòíÿê Ôåä³ð Íàçàðîâè÷, 37, 
êîëãîñïí., óêð., 22.04.1932, íå 
âêàç.
Àðòþê Àíàñòàñ³ÿ ßê³âíà, 3, íà 
óòðèì., óêð., 04.08.1933, íå âêàç.
Áàãíþê Ïåòðî Àíäð³éîâè÷, 
88, íå âêàç., óêð., 11.07.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Áàãóò Îêñàíà Ôåäîð³âíà, 77, 
êîëãîñïí., óêð., 29.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Áàäåíêî ²âàí Ôåäîðîâè÷, 73, êîë-
ãîñïí., óêð., 28.04.1933, íå âêàç.
Áàäëî Àðòåì Ôåäîðîâè÷, 70, 
êîëãîñïí., óêð., 17.08.1932, êàòàð
Áàäëî Âàñèëü ßêîâè÷, 1, ÷ë.àðò., 
óêð., 08.07.1933, áåçá³ëêîâèé 
íàáðÿê
Áàäëî Ãàëèíà ßê³âíà, íå âêàç., 
îäíîîñ³áí., óêð., 16.12.1932, íå 
âêàç.
Áàäëî Ãàëèíà Ñàâ³âíà, íå âêàç., 
êîëãîñïí., óêð., 12.11.1932, 
òóáåðêóëüîçíå çàïàëåííÿ ì³çê³â
Áàäëî Ìàð³ÿ íå âêàç., 30, 
îäíîîñ³áí., óêð., 01.05.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Áàäëî Íàñòÿ Ðîìàí³âíà, 1, íå 
âêàç., óêð., 19.05.1933, äèòÿ÷à 
ñëàáê³ñòü
Áàçóíüêî Ôåä³ð Ëåîíò³éîâè÷, 
35, ÷ë.àðò., óêð., 26.06.1933, íå 
âêàç.
Áàëÿñíà Îêñàíà ²âàí³âíà, 80, íà 
óòðèì., óêð., 17.10.1933, äðÿáë³ñòü
Áàðàáàø Îëåíà Ôîì³âíà, 80, íà 
óòðèì., óêð., 03.07.1933, ñòàð³ñòü
Áàñàðàá Àãàô³ÿ Ìèõàéë³âíà, 71, 
êîëãîñïí., óêð., 23.01.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Áàñàðàá Ìàð³ÿ Þõèì³âíà, 
1, ÷ë.àðò., óêð., 31.05.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Áàñàðàá ßêñèä³íà Ìèõàéë³âíà, 
2, íå âêàç., óêð., 17.07.1933, 
äèòÿ÷à ñëàáê³ñòü
Áàñîðàá Îëåêñàíäð 
Âàñèëüîâè÷, 78, ÷ë.àðò., óêð., 
10.06.1933, ñòàð³ñòü
Áàñîðàá ²âàí Þõèìîâè÷, 
3, ÷ë.àðò., óêð., 26.05.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Áàñîðàá Ñåìåí Âàêóëîâè÷, 
56, êîëãîñïí., óêð., 20.09.1932, 
çàâîðîò êèøîê
Áàòèëü Âàñèëü Âàñèëüîâè÷, 7, íà 
óòðèì., óêð., 01.08.1933, íå âêàç.
Áàòèëü Âàñèëü ²âàíîâè÷, 
33, ÷ë.àðò., óêð., 05.06.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Áàòèëü Ìàð³ÿ Ôåäîð³âíà, 
3, íà óòðèì., óêð., 25.05.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê

Áàòèëü Òåòÿíà Ìèêîëà¿âíà, 3, 
íå âêàç., óêð., 19.03.1933, äèòÿ÷à 
ñëàáê³ñòü
Áåçãð³øíà Ìàð³ÿ Ìàë., 75, 
îäíîîñ³áí., óêð., 05.02.1933, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Áåçãð³øíèé Ãðèãîð³é ßêîâè÷, 
2, íà óòðèì., óêð., 02.08.1933, íå 
âêàç.
Áåðäíèê ²âàí (?), 8, íå âêàç., óêð., 
10.05.1933, áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Áåðåçà Âàñèëü (?), 55, 
îäíîîñ³áí., óêð., 21.09.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Áåðåçà ²âàí Àíòîíîâè÷, íå âêàç., 
îäíîîñ³áí., óêð., 28.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áåñàðàá Êàòåðèíà Ìèêèò³âíà, 
2, íå âêàç., óêð., 10.07.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Á³äíà Îëåêñàíäðà Õàðèòîí³âíà, 
10, íå âêàç., óêð., çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Á³äíà Íàä³ÿ Ñèì³âíà, 12, ÷ë.àðò., 
óêð., 12.06.1933, çàïàëåííÿ ì³çê³â
Á³äíà Íàñòÿ Ãðèãîð³âíà, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 14.02.1932, 
ñëàáêîíàðîäæåíà
Á³äíà Ôåäîñ³ÿ ªðìîëà¿âíà, 
64, íà óòðèì., óêð., 29.07.1933, 
ñòàð³ñòü
Á³äíèé Âàñèëü ²ãîðîâè÷, 1, 
÷ë.àðò., óêð., 08.07.1933, óäàð 
ïðèëàäîì
Á³äíèé ²âàí Áîðèñîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 01.01.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Á³äíèé ²âàí Ïåòðîâè÷, 2, íå 
âêàç., óêð., 10.07.1933, íåðîçá.
Á³äíèé Ìèêîëà Ïåòðîâè÷, 4, íå 
âêàç., óêð., 09.07.1933, íåðîçá.
Á³äíèé Îëåêñ³é ²ëë³÷, 5, ÷ë.àðò., 
óêð., 11.06.1933, áåçá³ëêîâèé 
íàáðÿê
Á³äò ²âàí Áîðð(?), 1, êîëãîñïí., 
óêð., 01.01.1932, íåðîçá.
Á³ðþêîâ Âàñèëü Âàñèëüîâè÷, 
42, êîëãîñïí., óêð., 30.11.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Áëèçíþê Ãàëèíà ²âàí³âíà, 1, íå 
âêàç., óêð., 16.07.1933, ïðîíîñ
Áëèçíþê Ìàð³ÿ Ãíàò³âíà, 78, íà 
óòðèì., óêð., 18.08.1933, ñòàð³ñòü
Áîãóø Òåòÿíà Ôåäîð³âíà, 40, 
÷ë.àðò., íå âêàç., 09.06.1933, 
çàäóøåíà
Áîæêî Ìåëàí³ÿ ²âàí³âíà, 80, íà 
óòðèì., óêð., 12.11.1933, íå âêàç.
Áîæêî Ïåòðî Êîðí³éîâè÷, 
70, íà óòðèì., óêð., 09.12.1933, 
íåâ³äîìî
Áîæêî Ïåòðî Ìèêèòîâè÷, 4, íà 
óòðèì., óêð., 29.09.1933, íåâ³äîìî

Áîíäàðåíêî Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 
24, îäíîîñ³áí., óêð., 25.11.1932, 
ñåïñèñ
Áðàãà Ãàííà Ñàâ³âíà, 1, íå âêàç., 
óêð., 24.05.1933, áåçá³ëêîâèé 
íàáðÿê
Áðàãî Ãàííà Òðîõèì³âíà, 66, íà 
óòðèì., óêð., 07.12.1933, íåâ³äîìî
Áóðèìà Îëåêñàíäðà Ãðèãîð³âíà, 
2 ì., íå âêàç., óêð., 20.04.1933, 
äèòÿ÷à ñëàáê³ñòü
Áóðèìà Âàñèëü Ãðèãîðîâè÷, 
13, íà óòðèì., óêð., 01.08.1933, íå 
âêàç.
Áóðèìà Êàòåðèíà Àíäð³¿âíà, 
6, ÷ë.àðò., óêð., 28.05.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Áóðèìà ²âàí Ïåòðîâè÷, 38, 
êîëãîñïí., óêð., 30.04.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Áóðèìà Íàñòÿ Àíäð³¿âíà, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 17.06.1932, 
ãàñòðèò
Áóðèí Ãðèöüêî Íèêèôîðîâè÷, 
85, ÷ë.àðò., óêð., 05.07.1933, 
ñòàðîñòü
Áóðèø Âàñèëü Êîíîíîâè÷, 5, íå 
âêàç., óêð., 14.07.1933, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Áóðèø Òåòÿíà Êîíîí³âíà, 
7, íå âêàç., óêð., 07.07.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Áóò Àôàíàñ³é Ïåòðîâè÷, 
57, ÷ë.àðò., óêð., 03.06.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Áóò Ïåòðî (?), 83, êîëãîñïí., óêð., 
07.07.1932, ñòàð³ñòü
Áÿäíèí Ãðèãîð³é 
Ìèòðîôàíîâè÷, 5, ÷ë.àðò., óêð., 
28.05.1933, áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Âîëíîâèé Äìèòðî Ïåòðîâè÷, 18, 
÷ë.àðò., óêð., 16.10.1933, íå âêàç.
Ãàáåëîê Àííà Ôåäîð³âíà, 
80, íà óòðèì., óêð., 29.07.1933, 
ñòàð³ñòü
Ãàëåòà Ãðèöüêî Îíèñ³éîâè÷, 
83, íà óòðèì., óêð., 08.08.1932, 
ñòàð³ñòü
Ãàëèñü Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷, 4, 
íå âêàç., óêð., 16.07.1933, ðîçëàä 
òðàâíîãî òðàêòó
Ãàëè÷ Âîëîäèìèð Ìàêàðîâè÷, 
45, êîëãîñïí., óêð., 11.07.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Ãàëè÷ Äîìàõà ²âàí³âíà, 4, 
íå âêàç., óêð., 13.07.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Ãàëè÷ Âàñèëü Ìóñ³éîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 23.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãàëè÷ Êñåí³ÿ ²âàí³âíà, 68, 
êîëãîñïí., óêð., 26.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â



445

Ãàëè÷ Ïåëàãåÿ ²âàí³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 10.11.1932, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ãàëè÷ Òåòÿíà Âàñèë³âíà, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 19.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãàëè÷ (?) Ôåäîð³âíà, 42, êîëãîñïí., 
óêð., 15.08.1932, íåùàñíèé âèïàäîê 
(óäàð áëèñêàâêîþ)
Ãàëè÷ Ãàííà Ëàâð., 28, êîëãîñïí., 
óêð., 15.08.1932, íåùàñíèé 
âèïàäîê (óäàð áëèñêàâêîþ)
Ãàñè÷ Ãðèöüêî Ñòåïàíîâè÷, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 04.10.1932, 
ïðîíîñ
Ãîëîâíÿ ªëèçàâåòà ßêèì³âíà, 
8, íà óòðèì., óêð., 30.08.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãðèãîðåíêî Ãðèãîð³é Ïåòðîâè÷, 1, 
íå âêàç., óêð., 24.04.1933, íå ðîçá
Ãðèãîðåíêî Ìàð³ÿ Ìèõàéë³âíà, 
70, íà óòðèì., óêð., 12.08.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Ãðèãîð÷èê Ïàâëî ²âàíîâè÷, 65, 
îäíîîñ³áí., óêð., 11.01.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ãðèæà Äàð³ÿ (?), 3, ÷ë.àðò., óêð., 
04.07.1933, áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Ãðèêî Îëåêñàíäð Ïèëèïîâè÷, 
63, ÷ë.àðò., óêð., 05.06.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Ãðèëü Äèìèòð³é Àíäð³éîâè÷, 
6, ÷ë.àðò., óêð., 05.07.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Ãðèì Ìèõàéëî Ïèëèïîâè÷, 60, 
÷ë.àðò., óêð., 24.05.1933, ðîæèñòå 
çàïàëåííÿ
Ãðèíü Àíäð³é Àíäð³éîâè÷, 
33, êîëãîñïí., óêð., 13.07.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ãðèíü Àííà ²âàí³âíà, 85, 
îäíîîñ³áí., óêð., 15.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Ãðèíü Âàêóëà ²âàíîâè÷, 82, 
÷ë.àðò., óêð., 07.07.1933, ñòàð³ñòü
Ãðèíü Äèìèòð³é Ñèäîðîâè÷, 
71, êîëãîñïí., óêð., 05.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Ãðèíü Êàòåðèíà Àíäð³¿âíà, 27 
äí., íå âêàç., óêð., 24.02.1933, 
äèòÿ÷à ñëàáê³ñòü
Ãðèíü Êàòåðèíà ²âàí³âíà, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 27.10.1932, 
ðîçëàä êèøêîâî-øëóíêîâîãî 
òðàêòó
Ãðèíü ªôðîêñ³ÿ Ìàêñèì³âíà, 
74, êîëãîñïí., óêð., 11.04.1933, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Ãðèíü Þõèì (?), 66, îäíîîñ³áí., 
óêð., 14.05.1933, ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Ãðóçèí ²âàí Ïàíàñîâè÷, 50, 
êîëãîñïí., óêð., 02.07.1932, óäàð 
áëèñêàâêè

Ãðóçèí Ïàðàñêà Ñåìåí³âíà, 50, 
êîëãîñïí., óêð., 02.07.1932, óäàð 
áëèñêàâêè
Ãðóùåíêî Ãàð³é Ñåìåíîâè÷, 2, 
íà óòðèì., óêð., 27.10.1933, íå 
âêàç.
Ãóáà Ãàííà Ïåòð³âíà, 70, 
êîëãîñïí., óêð., 11.05.1933, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Ãóáà Êàòåðèíà Ïàâë³âíà, 6, 
÷ë.àðò., óêð., 09.05.1933, îï³êè 
âñüîãî òåëà
Ãóçü Êàòåðèíà Ìàêàð³âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 13.01.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãóñü ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 4, ÷ë.àðò., 
óêð., 02.07.1933, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Äàâèëåöü Ãàëèíà ²âàí³âíà, 
30, êîëãîñïí., óêð., 20.05.1932, 
çàïàëåííÿ îáîëîíêè ìîçêó
Äàíèëåöü Îëåíà Ãðèãîð³âíà, 12, 
íå âêàç., óêð., 25.07.1933, ïðîíîñ
Äåëè÷åíêî Âåêëà Àðñåíò³¿âíà, 
74, íà óòðèì., óêð., 11.09.1933, 
ñòàð³ñòü
Äåì÷åíêî Íàòàëêà Âàñèë³âíà, 
30, îäíîîñ³áí., óêð., 23.03.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äåì÷åíêî ßê³â Òðîõèìîâè÷, 
51, êîëãîñïí., óêð., 23.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äåì÷èíêî Ìàð³ÿ Ñåìåí³âíà, íå 
âêàç., ÷ë.àðò., óêð., 26.06.1933, 
ñëàáê³ñòü
Äåðãàëü Ïåòðî Ïàâëîâè÷, íå âêàç., 
÷ë.àðò., óêð., 11.06.1933, ñëàáê³ñòü
Äåðãàëü ²âàí ªâìåíîâè÷, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 21.01.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äåðãàëü Ïåëàãåÿ Ãðèãîð³âíà, 
15 äí., íå âêàç., óêð., 13.05.1933, 
äèòÿ÷à ñëàáê³ñòü
Äåðãàëü ªëèñåé Ãàâðèëîâè÷, 65, 
íà óòðèì., óêð., 04.09.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ä³äåíêî Éîñèï ²âàíîâè÷, 74, 
êîëãîñïí., óêð., 14.05.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Ä³äåíêî ªâäîê³ÿ Àíäð³¿âíà, 
65, îäíîîñ³áí., óêð., 30.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ä³äåíêî Ìàð³ÿ Ïåòð³âíà, 
7, ÷ë.àðò., óêð., 03.07.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Ä³äåíêî Ìèêîëà Ïåòðîâè÷, 
4, ÷ë.àðò., óêð., 03.07.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Ä³äåíêî Íàñòÿ Ïåòð³âíà, 
1, ÷ë.àðò., óêð., 04.07.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Ä³äåíêî Ïàâëî ²âàíîâè÷, 1, íå 
âêàç., óêð., 22.05.1933, íå âêàç.

Ä³äåíêî Ïåòðî Éîñèïîâè÷, 3, 
÷ë.àðò., óêð., 26.06.1933, ñèëüíèé 
íàáðÿê
Ä³äåíêî Ïð³ñüêà ²âàí³âíà, 
36, ÷ë.àðò., óêð., 05.07.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Ä³äåíêî Òåðåíò³é íå âêàç., 63, 
êîëãîñïí., óêð., 19.01.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Æðåáêî Ìàð³ÿ Ãðèãîð³âíà, íå 
âêàç., îäíîîñ³áí., óêð., âðîäæåíà 
õâîðîáà ñåðöÿ
Æóê Àííà (?), 1, íå âêàç., óêð., 
03.05.1933, áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Æóê Àííà Àðòåì³âíà, 5, íå âêàç., 
óêð., 02.08.1933, áåçá³ëêîâèé 
íàáðÿê
Æóê Ãðèãîð³é Àðò., 3, íå âêàç., 
óêð., 02.08.1933, íå âêàç.
Æóê Ãðèãîð³é Ìèêîëàéîâè÷, 
4, íå âêàç., óêð., 26.04.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Æóê Ãðèãîð³é Ïàâëîâè÷, 1, íå 
âêàç., óêð., 28.07.1933, äèòÿ÷à 
ñëàáê³ñòü
Æóê Ìèêîëà Äàíèëîâè÷, 37, 
êîëãîñïí., óêð., 19.07.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Æóê Íàä³ÿ Òåðåíò³¿âíà, 4 ì., íà 
óòðèì., óêð., 16.08.1933, ñëàáê³ñòü
Æóê Ôåä³ð Ñåìåíîâè÷, 75, êîë-
ãîñïí., óêð., 21.08.1932, ñòàð³ñòü
Çàäîðîæíèé Äìèòðî 
Â³êòîðîâè÷, 40, õë³áîðîá, óêð., 
10.01.1933, óáèòèé
Çàäîðîæíèé Ìèõàéëî 
Ôåäîðîâè÷, íå âêàç., êîëãîñïí., 
óêð., 22.06.1932, íå âêàç.
Çàõðÿïà Âàñèëü Ïåòðîâè÷, 1, íå 
âêàç., óêð., 09.05.1933, êèøêîâèé 
ðîçëàä
Çàõðÿïà Êàòåðèíà Àíäð³¿âíà, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 28.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ç³í÷åíêî Àííà Àíäð³¿âíà, 88, íà 
óòðèì., óêð., 16.07.1933, ñòàð³ñòü
²âàíîâ ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 
8, ÷ë.àðò., óêð., 29.06.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
²â÷åíêî Â³ðà Âàñèë³âíà, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 12.08.1932, 
ïðîíîñ
²âàíîâ Ãðèãîð³é Ðàäèâîíîâè÷, 
13, íà óòðèì., óêð., 04.08.1933, íå 
âêàç.
²â÷åíêî Âàñèëü ²âàíîâè÷, 1, íå 
âêàç., óêð., 05.08.1933, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Êàãîð³é Âàñèëü ²âàíîâè÷, 2, 
÷ë.àðò., óêð., 07.07.1933, ñëàáê³ñòü
Êàéäàø Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷, 
íå âêàç., ðîá³òí., óêð., 23.01.1932, 
ðîçëàä òðàâíî¿ ñèñòåìè
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Êàéäàø Âàñèëü Ôåäîñ³éîâè÷, 6, 
êîëãîñïí., óêð., 08.01.1932, êàòàð 
êèøîê
Êàéäàø Äåìà (?) íå âêàç., 
÷ë.àðò., óêð., 06.07.1933, ñòàð³ñòü
Êàëèéíå÷ Ìèõàéëî Ïåòðîâè÷, 
15, êîëãîñïí., óêð., 14.06.1932, 
ñëàáê³ñòü
Êàëèòåíêî Ïàâëî ªâëàñ³éîâè÷, 
33, ÷ë.àðò., óêð., 03.08.1933, íå 
âêàç.
Êàëèòåíþê Òåòÿíà Ãðèãîð³âíà, 
4, íà óòðèì., óêð., 25.10.1933, íå 
âêàç.
Êàëèóø Íàä³ÿ Ãðèãîð³âíà, 55, 
íà óòðèì., óêð., 01.10.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Êàëíóø Îëåêñàíäð Ãðèãîðîâè÷, 
15, êîëãîñïí., óêð., 13.04.1932, 
ïîðîê ñåðöÿ
Êàì³ì³íîê Ìåëàí³ÿ ²âàí³âíà, 
80, íà óòðèì., óêð., 18.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Êàïøèí ²âàí Ê³íäðàòîâè÷, 
10, êîëãîñïí., óêð., 24.03.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êàðçîâ Ïàâëî Ìèêèòîâè÷, 
27, ÷ë.àðò., óêð., 30.07.1933, 
òóáåðêóëüîç
Êàðçîâà Àë³ñà (?) Ïåòð³âíà, 68, 
íà óòðèì., óêð., 02.07.1933, íå 
âêàç.
Êàð³æíèé Þõèì Ôåäîðîâè÷, 
60, êîëãîñïí., óêð., 29.12.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êèðè÷åíêî Àííà ²âàí³âíà, 
10, íå âêàç., óêð., 13.06.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Êèðè÷åíêî Ãàííà Ìèõàéë³âíà, 
7, íå âêàç., óêð., 03.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êèðè÷åíêî Ìàð³ÿ (?), 70, íà 
óòðèì., óêð., 02.07.1933, íå âêàç.
Êèðè÷åíêî Íàä³ÿ Àíäð³¿âíà, 2, íà 
óòðèì., óêð., 10.05.1933, íå âêàç.
Êèðè÷åíêî Ìàð³ÿ ªâãåí³¿âíà, 
65, êîëãîñïí., óêð., 10.01.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êèðè÷åíêî Àíäð³é Ñåìåíîâè÷, 
65, îäíîîñ³áí., óêð., 30.06.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Êèðè÷åíêî Ãàííà Àíäð³¿âíà, 7, íà 
óòðèì., óêð., 10.11.1933, íå âêàç.
Êèðè÷åíêî Ãðèãîð³é (?) íå âêàç., 
÷ë.àðò., óêð., 27.06.1933, ñëàáê³ñòü
Êèðè÷åíêî Ìèõàéëî 
Íèêèôîðîâè÷, 43, êîëãîñïí., 
óêð., 29.04.1933, ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Êèðè÷åíêî Îêñàíà Ãíàò³âíà, 80, 
÷ë.àðò., óêð., 20.05.1933, íå âêàç.
Êèðè÷åíêî Ñòåïàí Äèìèòðîâè÷, 
70, êîëãîñïí., óêð., 21.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Êèðè÷åíêî Òåòÿíà Àíäð³¿âíà, 
6, íå âêàç., óêð., 14.07.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ê³ÿí Ìåëàøêà ßê³âíà, 65, 
êîëãîñïí., óêð., 24.02.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Êîâàëåíêî ßê³â ²âàíîâè÷, 62, íà 
óòðèì., óêð., 23.11.1933, íåâ³äîìî
Êîäàê Àíäð³é Ìèêîëàéîâè÷, íå 
âêàç., îäíîîñ³áí., óêð., 03.07.1932, 
ïðîíîñ
Êîäàí Îëåêñ³é ßêîâè÷, 2, íå 
âêàç., óêð., 01.03.1933, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Êîçàðåíêî Ñòåïàí Òèõîíîâè÷, 
70, ÷ë.àðò., óêð., 25.05.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Êîë³ñíèê Ôåäîñ³ÿ (?), 95, íà 
óòðèì., óêð., 24.02.1932, ñòàð³ñòü
Êîë³ñíèê Âàñèëü Ìèêèòîâè÷, 
4, íå âêàç., óêð., 08.05.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Êîë³ñíèê Êàòðÿ (?), 4, êîëãîñïí., 
óêð., 13.10.1932, ðîçëàä òðàâíî¿ 
ñèñòåìè
Êîë³ñíèê Êàòðÿ Ïðîêîï³âíà, 4, 
êîëãîñïí., óêð., 31.12.1932, íå 
âêàç.
Êîë³ñíèê Ìàð³ÿ Ìèêèò³âíà, 
3, íå âêàç., óêð., 08.05.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Êîë³ñíèê Ïð³ñüêà Ãðèãîð³âíà, 
41, êîëãîñïí., óêð., 11.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîë³ñíèê Ôåä³ð Ìèêèòîâè÷, 
70, íà óòðèì., óêð., 17.11.1933, 
íåâ³äîìî
Êîñèáîê Ãðèãîð³é ²âàíîâè÷, 2, 
÷ë.àðò., óêð., 29.06.1933, ñëàáê³ñòü
Êîñîáîê Âàëü Ïàâëîâè÷, 4, 
êîëãîñïí., óêð., 23.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîñîáîê Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷, 
íå âêàç., ÷ë.àðò., óêð., 01.06.1933, 
ä³ºòè÷íà ñëàáê³ñòü
Êîòêî Òèìîô³é Ìàêñèìîâè÷, 
62, êîëãîñïí., óêð., 12.05.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Êðàâ÷åíêî Êîñòÿíòèí 
Ñåìåíîâè÷, 48, ÷ë.àðò., óêð., 
04.08.1933, òóáåðêóëüîç
Êðàâ÷åíêî Ë³ä³ÿ Îëåêñ³¿âíà, 
3, êîëãîñïí., óêð., 14.08.1932, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Êðàâ÷åíêî Ìàðèíà Ñåìåí³âíà, 
29, êîëãîñïí., óêð., 27.07.1932, 
çàðàæåííÿ êðîâ³
Êðàâ÷åíêî Ìèêîëà 
Ìèêîëàéîâè÷, 7, íå âêàç., óêð., 
13.07.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êðàâ÷åíêî Ôåä³ð Ôåäîðîâè÷, 
3, íå âêàç., óêð., 21.05.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê

Êóëàê Êàòðÿ Ìàêñ., 1, íå âêàç., 
óêð., 05.05.1933, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Êóëàþê (?) Àðñåí³âíà, 7, íå âêàç., 
óêð., 14.07.1933, áåçá³ëêîâèé 
íàáðÿê
Êóëèê Îëåíà Ìèõàéë³âíà, 30, 
÷ë.àðò., óêð., 30.07.1933, íå âêàç.
Êóñîáîê Àíòîí³é Âàñèëüîâè÷, 
24, ÷ë.àðò., óêð., 29.06.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Ëàâðèíåöü Ìèõàéëî 
Ðàäèâîíîâè÷, íå âêàç., êîëãîñïí., 
óêð., 15.07.1932, óòîïëåííÿ 
(íåùàñíèé âèïàäîê)
Ëàçóíüêî (?) íå âêàç., ÷ë.àðò., 
óêð., 05.07.1933, ñòàð³ñòü
Ëàçóíüêî Âàñèëü Âàñèëüîâè÷, 
15, îäíîîñ³áí., óêð., 15.07.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Ëàçóíüêî Âåêëà Ñèäîð³âíà, 
82, êîëãîñïí., óêð., 26.04.1932, 
ñòàð³ñòü
Ëàçóíüêî Âîëîäèìèð 
Ìèðîíîâè÷, 15, êîëãîñïí., óêð., 
02.01.1931, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëàçóíüêî Ê³íäðàò Äàíèëîâè÷, 
73, îäíîîñ³áí., óêð., 29.04.1932, 
ñòàð³ñòü
Ëàçóíüêî Ìåëàí³ÿ Ñòåïàí³âíà, 
68, êîëãîñïí., óêð., 20.04.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ëèíãóð Âîëîäèìèð ªôðåìîâè÷, 
íå âêàç., ÷ë.àðò., óêð., 09.06.1933, 
ñëàáê³ñòü
Ëèíãóð Ìàðôà Ãíàò³âíà, 35, îäíî-
îñ³áí., óêð., 09.03.1932, òóáåðêóëüîç
Ëèíãóð Ïàíüêî Ôåäîðîâè÷, 
45, êîëãîñïí., óêð., 16.02.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ëèòóð Ïåòðî Âàñèëüîâè÷, íå 
âêàç., îäíîîñ³áí., óêð., 28.04.1932, 
íå âêàç.
Ë³ñîâà Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 80, 
êîëãîñïí., óêð., 11.12.1932, 
ñòàð³ñòü
Ë³ñîâèé ²âàí Ïåòðîâè÷, 22, 
êîëãîñïí., óêð., 27.08.1932, 
ïîâ³øåííÿ
Ëîáàñ Àííà Ëóê’ÿí³âíà, 35, ÷ë.àðò., 
óêð., 09.06.1933, ïîðîê ñåðöÿ
Ëîáàñ Äåíèñ ²âàíîâè÷, 75, 
îäíîîñ³áí., óêð., 22.02.1933, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Ëîáàñ Êàòåðèíà Ñåìåí³âíà, 
39, îäíîîñ³áí., óêð., 28.05.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Ëîáàñ Ïàâëî Äåíèñîâè÷, 35, 
÷ë.àðò., óêð., 09.06.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ëîáàñ Ñàâêà Äåíèñîâè÷, 
42, ÷ë.àðò., óêð., 29.05.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
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Ëîñü (?) Îñòàï., 1, íå âêàç., óêð., 
16.07.1933, ïðîíîñ
Ëîñü Àíòîí ßêîâè÷, 68, íå âêàç., 
óêð., 10.07.1933, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Ëîñü Â³ðà Ãåðìàí³âíà, 60, 
êîëãîñïí., óêð., 17.05.1932, 
çàïàëåííÿ î÷åðåâèíè
Ëîñü ²âàí Äàíèëîâè÷, 1 ì., íå 
âêàç., óêð., 19.04.1933, äèòÿ÷à 
ñëàáê³ñòü
Ëîñü Ìèêîëà Íàçàðîâè÷, íå 
âêàç., ÷ë.àðò., óêð., 10.06.1933, 
ñëàáê³ñòü
Ëîñü Íàñòÿ Ãðèãîð³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 12.08.1932, 
ïðîíîñ
Ëîñü Ìèêîëà Íàçàðîâè÷, 4, 
êîëãîñïí., óêð., 09.01.1932, 
ïðîíîñ
Ëîñü Îëåêñ³é Ôåäîðîâè÷, 
12, êîëãîñïí., óêð., 26.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëîñü Ïàðàñêà Àíäð³¿âíà, 75, 
÷ë.àðò., óêð., 08.06.1933, ñòàð³ñòü
Ëîñü Ïåòðî Ñåðã³éîâè÷, 3, 
íà óòðèì., óêð., 01.09.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ëþáàñ Ìàð³ÿ (?) íå âêàç., 
êîëãîñïí., óêð., 12.12.1932, ãàñòð³ò
Ìàêàðîâ Ãðèãîð³é ²âàíîâè÷, 2, 
÷ë.àðò., óêð., 11.06.1933, ñëàáê³ñòü
Ìàêàðîâè÷ Àíäð³é Ãíàòîâè÷, 
80, êîëãîñïí., óêð., 01.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Ìàêàðîâè÷ ªâäîê³ÿ ²âàí³âíà, 5, 
÷ë.àðò., óêð., 04.06.1933, ïðîíîñ
Ìàêàðîâè÷ Ìèõàéëî 
Ãðèãîðîâè÷, 8, ÷ë.àðò., óêð., 
05.06.1933, ïðîíîñ
Ìàêàðîâè÷ Ìèõàéëî 
Ìèòðîôàíîâè÷, 18, ÷ë.àðò., óêð., 
04.07.1933, íå âêàç.
Ìàêóëîâè÷ ²âàí Çàõàðîâè÷, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 07.10.1932, 
ïðîíîñ
Ìàëà÷èíñüêèé Ãðèöüêî 
Ìèõàéëîâè÷, 2 ì., êîëãîñïí., 
óêð., 15.08.1932, êàòàð
Ìàíæóëà Âàñèëü Ôåäîðîâè÷, 25, 
êîëãîñïí., óêð., 14.04.1932, íå âêàç.
Ìàíæóëà Ãðèãîð³é Ìèêèòîâè÷, 
3, îäíîîñ³áí., óêð., 18.05.1932, 
ïðîíîñ
Ìàíæóëà Äàíèëî Ôåäîðîâè÷, 
50, ÷ë.àðò., óêð., 06.06.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Ìàíæóëà ²âàí Ìèêèòîâè÷, 
5, íå âêàç., óêð., 13.03.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Ìàíæóëà Ìèêèòà Ôåäîðîâè÷, 
54, êîëãîñïí., óêð., 14.04.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê

Ìàíæóëà Íàòàëêà Ïàâë³âíà, 
19, êîëãîñïí., óêð., 29.03.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Ìàíîãóëî (?) Ãàâðèëîâè÷, 53, 
êîëãîñïí., óêð., 18.05.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ìàíòóëî Ñåìåí Ãàâðèëîâè÷, 
50, íà óòðèì., óêð., 27.10.1933, íå 
âêàç.
Ìàðòèíåíêî Ãðèöüêî (?), 20, êîë-
ãîñïí., óêð., 24.03.1933, íå âêàç.
Ìàðòèíñüêèé ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 
25, êîëãîñïí., óêð., 31.01.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìàðóñåêî Ìèõàéëî (?), 21, 
êîëãîñïí., óêð., 13.07.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Ìàðóñåíêî Àííà 
Ïàíòåëåéìîí³âíà, 2, êîëãîñïí., 
óêð., 18.06.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Ìàðóñåíêî Âàñèëü Êîí., 2, 
êîëãîñïí., óêð., 20.10.1932, 
ðîçëàä øëóíêà
Ìàðóñåíêî ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 
2, íà óòðèì., óêð., 03.09.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìàðóñåíêî Îëåíà Ãíàò³âíà, 90, 
íà óòðèì., óêð., 01.07.1933, íå 
âêàç.
Ìàðóñåíêî Îëåíà Ìèõàéë³âíà, 
42, êîëãîñïí., óêð., 10.07.1933, íå 
âêàç.
Ìàðóñåíêî Ôåä³ð Ïàíàñîâè÷, 
7, ÷ë.àðò., óêð., 06.06.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Ìàòâººâ (?) (?), 78, îäíîîñ³áí., 
óêð., 25.04.1933, ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Ìàòâººâ Âàñèëü íå âêàç., íå 
âêàç., îäíîîñ³áí., óêð., 24.07.1932, 
íå âêàç. 
Ìàòâººâà Íàä³ÿ Âàñèë³âíà, 
4, îäíîîñ³áí., óêð., 24.07.1932, 
ïðîíîñ
Ìàòâººâ ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 
12, íå âêàç., óêð., 07.03.1933, 
óòîïëåííÿ
Ìàòâåëü Òðîõèì Ôåäîðîâè÷, 
73, ÷ë.àðò., óêð., 04.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Ìàöþöÿ Âàñèëü Ãðèãîðîâè÷, 1, 
÷ë.àðò., óêð., 12.01.1933, íå âêàç.
Ìàöþöÿ Ñòåïàí Ìèêîëàéîâè÷, 
28, ÷ë.àðò., óêð., 01.08.1933, íå âêàç.
Ìàøêî Ãàííà Ïåòð³âíà, 2, íå 
âêàç., óêð., 12.04.1933, çàðàæåííÿ 
êðîâ³
Ìàøêî Ïàâëî Îëåêñ³éîâè÷, 
32, êîëãîñïí., óêð., 11.11.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ìàøêî Ñòåïàí ²âàíîâè÷, 35, 
êîëãîñïí., óêð., 02.07.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ

Ìåðåæêî Êàòðÿ Ëóê³âíà, 15, 
êîëãîñïí., óêð., 07.12.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ìåðåæêî Ìàð³ÿ Ïåòð³âíà, 9, íå 
âêàç., óêð., 15.05.1933, àïåíäèöèò
Ìåðåæêî Ïåòðî Ìèêèòîâè÷, 
17, êîëãîñïí., óêð., 15.06.1932, 
ïðîíîñ
Ìåðåæêî Ñàâêà Ïàâë³âíà, 8, íà 
óòðèì., óêð., 07.09.1933, ñòàð³ñòü
Ìåðåæêî Ôåä³ð Àíäð³éîâè÷, 
12, íå âêàç., óêð., 10.07.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Ìåðåæêî Ôåä³ð Âàñèëüîâè÷, 52, 
íå âêàç., óêð., 21.06.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ìèíüêî Ãåðàñèì Ôåäîðîâè÷, 
53, êîëãîñïí., óêð., 27.05.1932, 
âáèò áàíäîé
Ìèíüêî Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 19.01.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìèðîíåíêî Âàñèëü 
Ìàêñèìîâè÷, 90, êîëãîñïí., óêð., 
28.11.1932, ñòàð³ñòü
Ìèõàéëåíêî Áîðèñ ßêèìîâè÷, 
21, êîëãîñïí., óêð., 05.12.1932, 
çàïàëåííÿ î÷åðåâèíè
Ìèõàéëåíêî ²âàí Ðîìàíîâè÷, 
70, îäíîîñ³áí., óêð., 21.02.1933, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Ì³íüêî ²âàí ²âàíîâè÷, íå âêàç., 
êîëãîñïí., óêð., 29.12.1932, 
ñëàáêîíàðîäæåíèé
Ìîâ÷àí Ëþáîâ Ñàì³éë³âíà, 1, íå 
âêàç., óêð., 15.07.1933, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Ìîâ÷àí Ïàðàñêà Ïàâë³âíà, 48, 
÷ë.àðò., óêð., 05.06.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ìîæíàóëî Ãðèãîð³é Äàíèëîâè÷, 
8, ÷ë.àðò., óêð., 04.07.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Ìîëî÷åíêî Àãàô³ÿ Âàêóë³âíà, 
50, ÷ë.àðò., óêð., 28.05.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ìîëî÷íèé (?) (?), íå âêàç., íå 
âêàç., óêð., 04.05.1933, íå âêàç.
Ìîëî÷íèé Ïåòðî Ãðèãîðîâè÷, 
3, íå âêàç., óêð., 24.05.1933, 
ïðîíîñ
Ìîëî÷íèé Ñîôðîí Ëåîíò³éîâè÷, 
70, îäíîîñ³áí., óêð., 13.02.1933, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Ìîëî÷íèé Òèìîô³é ßêîâè÷, 
47, êîëãîñïí., óêð., 06.04.1933, 
êðóïîçíå çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìîðäèíêî Ãðèãîð³é Àíòîíîâè÷, 
61, ÷ë.àðò., óêð., 21.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Ìîðîç Òåòÿíà ²âàí³âíà, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 20.04.1932, 
«ðîäèì÷èê»
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Íàçàðåíêî Âàñèëü ²ëüêîâè÷, 
4, íå âêàç., óêð., 13.04.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â, êèøå÷íèêà
Íàóìåíêî Àííà Ìèêèò³âíà, 
1, íå âêàç., óêð., 22.04.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Íàóìåíêî Âàñèëèíà Ôåäîð³âíà, 
48, ÷ë.àðò., óêð., 20.05.1933, íå 
âêàç.
Íàóìåíêî Âàñèëü Ìèêèòîâè÷, 6, 
íå âêàç., óêð., 27.07.1933, ïîòîï
Íàóìåíêî Êàòåðèíà Ìèêèò³âíà, 
4, íå âêàç., óêð., 17.03.1933, 
äèòÿ÷à ñëàáê³ñòü
Íàóìåíêî ²âàí Îëåêñ³éîâè÷, 
10, íà óòðèì., óêð., 22.05.1933, íå 
âêàç.
Íàóìåíêî Ìèêèòà (?), 25, ÷ë.àðò., 
óêð., 25.05.1933, áåçá³ëêîâèé 
íàáðÿê
Íàóìåíêî Îëåêñà Ñàâè÷, 50, íà 
óòðèì., óêð., 12.05.1933, íå âêàç.
Íàóìåíêî Îëåêñ³é Ñàâè÷, 
51, êîëãîñïí., óêð., 05.05.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Íîñèê Çàõàð Ñåìåíîâè÷, 37, 
÷ë.àðò., óêð., 01.10.1933, ïðàâåöü
Îçðèñüêî Ïàðàñêà Ç³íîâ³¿âíà, 
69, ÷ë.àðò., óêð., 12.06.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Îíèùåíêî Ïàâëî Ëàçàðîâè÷, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 03.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Îðëîâñüêà Íàä³ÿ (?), íå âêàç., 
êîëãîñïí., óêð., 10.10.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Îðëîâñüêà Êàòåðèíà 
Ïðîêîï³âíà, 3, íà óòðèì., óêð., 
01.07.1933, íå âêàç.
Îðëîâñüêà Ïåëàãåÿ Ïàâë³âíà, 
5, ÷ë.àðò., óêð., 26.07.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Îðëîâñüêèé ²âàí Ïðîêîïîâè÷, 
íå âêàç., êîëãîñïí., óêð., 
06.06.1932, ïðîíîñ
Îðëîâñüêèé Ìèêîëà 
Ñåðã³éîâè÷, 50, êîëãîñïí., óêð., 
29.06.1932, òóáåðêóëüîç
Îðëîâñüêèé Îëåêñ³é Ïåòðîâè÷, 
1, íà óòðèì., óêð., 18.08.1933, íå 
âêàç.
Îðëîâñüêèé Ïàâëî Àíäð³éîâè÷, 
47, ÷ë.àðò., óêð., 31.05.1933, 
óùåìëåííÿ ãðèæ³
Ïàëü÷èêîâ Ô³ëîí ²âàíîâè÷, 
80, îäíîîñ³áí., óêð., 20.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Ïåòðîâ Âàñèëü Â³êòîðîâè÷, 18 
äí., íà óòðèì., óêð., 13.09.1933, 
äèòÿ÷à ñëàáê³ñòü
Ïèêà Ìàð³ÿ Äåíèñ³âíà, 11, 
êîëãîñïí., óêð., 01.04.1932, 
ìåí³íã³ò

Ïèøíÿê ªâäîê³ÿ Äîðîô³¿âíà, 
70, íà óòðèì., óêð., 09.05.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Ïèøíÿê Ìàð³ÿ Ïåòð³âíà, 23, 
÷ë.àðò., óêð., 02.08.1933, íå âêàç.
Ïèøíÿê Ïåòðî Þõèìîâè÷, íå 
âêàç., íà óòðèì., óêð., 02.05.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Ïîðîõ³ÿ Íàä³ÿ ²âàí³âíà, 1, 
÷ë.àðò., óêð., 05.07.1933, ðîçðèâ 
òðàâíîãî òðàêòó
Ïîðîõíÿ Àãàô³ÿ Òèìîô³¿âíà, 
78, íà óòðèì., óêð., 11.12.1933, 
íåâ³äîìà
Ïîðîõíÿ Àííà Âàñèë³âíà, 4, íå 
âêàç., óêð., 10.07.1933, õâîðîáà 
øëóíêà
Ïîñíèê Ôåäîñ³ÿ Âàñèë³âíà, 1, íà 
óòðèì., óêð., 01.09.1933, ïðîíîñ
Ïîñò³í ²âàí Ôåäîðîâè÷, íå 
âêàç., ÷ë.àðò., óêð., 03.06.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ïîñòêà Îëåíà Ôåäîð³âíà, 
2, ÷ë.àðò., óêð., 06.07.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Ïîòàïåíêî Ìèêîëà Ïåòðîâè÷, 
8, íà óòðèì., óêð., 12.06.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Ïîòîöüêà Êàòðÿ Àíäð³¿âíà, 
4, êîëãîñïí., óêð., 13.10.1932, 
ðîçëàä òðàâíîãî òðàêòó
Ïîòîöüêà Íàñòÿ Ïðîêîï³âíà, 1, 
íå âêàç., óêð., 19.07.1933, äèòÿ÷à 
ñëàáê³ñòü
Ïðîäàí ²âàí ²ñàêîâè÷, 1, íå âêàç., 
óêð., 19.06.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïðîäàí Óëÿíà Ñèäîð³âíà, 95, êîë-
ãîñïí., óêð., 25.03.1933, óäóøåííÿ
Ïðîôàòèëî Âàñèëü Âàñèëüîâè÷, 
17, îäíîîñ³áí., óêð., 04.04.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ïðîôàòèëî ²âàí Õàðèòîíîâè÷, 
50, êîëãîñïí., óêð., 15.04.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ïðîôàòèëî Ôåä³ð ²âàíîâè÷, 
17, êîëãîñïí., óêð., 04.05.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Ïðîôàòèì ßâäîõà 
Ïàíòåëåéìîí³âíà, 70, íà óòðèì., 
óêð., 15.06.1933, áåçá³ëêîâèé 
íàáðÿê
Ïðîôàòêî Ìèêèòà Ãåðàñèìîâè÷, 
2, ÷ë.àðò., óêð., 19.06.1933, 
ñëàáê³ñòü
Ïðîôñï³ïëà (?) Ïåòðî 
Ãðèãîðîâè÷, 2, íå âêàç., óêð., 
27.01.1933, äèôòåð³ÿ
Ðóäåíêî Âàñèëü 
Îëåêñàíäðîâè÷, 77, ÷ë.àðò., óêð., 
10.06.1933, ñòàð³ñòü
Ðóäåíêî Ïð³ñüêà Ìèêèò³âíà, 
79, ÷ë.àðò., óêð., 08.07.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê

Ðÿáêî Âàñèëü Òðîõèìîâè÷, 
67, ÷ë.àðò., óêð., 22.03.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Ðÿáêî Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷, 
5, ÷ë.àðò., óêð., 29.05.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Ðÿáêî Ïðîê³ï Ãðèãîðîâè÷, 5, 
îäíîîñ³áí., óêð., 01.08.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Ñàìîêèí Âàñèëü Êàðïîâè÷, 
12, íå âêàç., óêð., 25.06.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Ñàìîêèí Êîðí³é ²âàíîâè÷, 
50, êîëãîñïí., óêð., 18.07.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Ñàìîêèø Åêñ³äëèíà ²âàí³âíà, 
45, íà óòðèì., óêð., 25.08.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Ñàôðîíîâ Ãíàò Òåðåíò³éîâè÷, 
73, ÷ë.àðò., óêð., 11.07.1933, íå 
âêàç.
Ñàôðîíîâ ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 6, íà 
óòðèì., óêð., 12.11.1933, íå âêàç.
Ñåãåäà Ãðèãîð³é Êèðèëîâè÷, 
6, íå âêàç., óêð., 20.07.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Ñåãåäà ²âàí Êèðèëîâè÷, 
12, íå âêàç., óêð., 18.07.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Ñåãåäà Êàòåðèíà Êèðèë³âíà, 
4, íà óòðèì., óêð., 22.07.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Ñåãåäà Ìîòðÿ ²âàí³âíà, 
43, ÷ë.àðò., óêð., 22.07.1933, 
çàïàëåííÿ ÷åðåâà
Ñåìåêëè Ãàííà Àíäð³¿âíà, íå 
âêàç., îäíîîñ³áí., óêð., 21.01.1933, 
íå âêàç.
Ñåìåêëè ²âàí Ñàâè÷, 17, êîë-
ãîñïí., óêð., 29.03.1933, íåðîçá.
Ñåìåêëè Ìèõàéëî Ñèäîðîâè÷, 
56, êîëãîñïí., óêð., 21.02.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Ñåìåêëèí Êàòåðèíà 
Ãåðàñèì³âíà, 9, êîëãîñïí., óêð., 
16.08.1932, ïðîíîñ
Ñåìåíîâà Ãàííà (?), 110, íà 
óòðèì., óêð., 06.04.1932, ñòàð³ñòü
Ñèìåêë³ò (?) (?), 66, êîëãîñïí., 
óêð., 25.11.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Ñåðã³ºíêî(?) Íàñòÿ Âàäèì³âíà, 
1, íå âêàç., óêð., 25.07.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñèðîêë³í Àíàòîë³é Òðîõèìîâè÷, 
2, íà óòðèì., óêð., 09.09.1933, 
ðîçëàä òðàâëåííÿ
Ñëèê Âîëîäèìèð Ìèõàéëîâè÷, 
íå âêàç., êîëãîñïí., óêð., 
05.06.1932, ïðîíîñ
Ñë³ï÷åíêî Ïàðàñêà Àíäð³¿âíà, 
6, íà óòðèì., óêð., 03.12.1933, 
íåâ³äîìî
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Ñóð Âàñèëü Ïàíàñîâè÷, 10, 
îäíîîñ³áí., óêð., 29.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñóð Ãàëèíà Ìèõàéë³âíà, íå 
âêàç., îäíîîñ³áí., óêð., 05.03.1932, 
äèòÿ÷à ñëàáê³ñòü
Ñóð Ãàííà Âàñèë³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 07.09.1932, 
ïðîíîñ
Ñóð ªâäîê³ÿ (?), 80, ÷ë.àðò., óêð., 
02.06.1933, ñòàð³ñòü
Ñóð Êàòðÿ Ïàâë³âíà, 9 ì., 
íå âêàç., óêð., 03.03.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ñóð Ìàð³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 6, 
íå âêàç., óêð., 06.04.1933, 
òóáåðêóëüîçíå çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ñóð Ìèêîëà Ïàíàñîâè÷, 5 
äí., íå âêàç., óêð., 01.08.1933, 
ñëàáêîíàðîäæåíèé
Ñóð Òåòÿíà ²ëàñ³âíà, 8, íå âêàç., 
óêð., 20.07.1933, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Ñüîãíàê Âàñèëü ²âàíîâè÷, 
1, íà óòðèì., óêð., 20.07.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òàëàí³é Ñâèðèä Çèìèðîâè÷, 
57, ÷ë.àðò., óêð., 29.05.1933, 
òóáåðêóëüîç
Òàðÿíèê ªâäîõà Ìàêñèì³âíà, 
90, êîëãîñïí., óêð., 05.05.1933, íå 
âêàç.
Òåðåíòüºâà Ìàð³ÿ Òåðåíò³¿âíà, 
26, êîëãîñïí., óêð., 13.07.1932, 
ïîðîê ñåðöÿ
Òåðåíòüºâ Þõèì Îë., 68, íà 
óòðèì., óêð., 07.08.1933, ñòàð³ñòü
Òêà÷åíêî Ìàð³ÿ ªãîð³âíà, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 08.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òêà÷åíêî Ïàâëî ªãîðîâè÷, 17 
äí., íå âêàç., óêð., 04.08.1933, 
äèòÿ÷à ñëàáê³ñòü
Òðèãóá Àôàíàñ³é Àíòîíîâè÷, 
80, íà óòðèì., óêð., 10.06.1933, 
íåâ³äîìî
Òðèãóá ²âàí Âàñèëüîâè÷, íå 
âêàç., îäíîîñ³áí., óêð., 01.08.1932, 
ïðîíîñ
Òðèãóá Ìèêîëà Ìîéñåéîâè÷, 1, 
íà óòðèì., óêð., 23.12.1933, íå âêàç.
Òðèãóá Ïàíàñ Àíäð³éîâè÷, 
86, êîëãîñïí., óêð., 17.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Óñåíêî Âàñèëü Äìèòðîâè÷, 1 ì., 
íà óòðèì., óêð., 25.07.1933, íå 
âêàç.
Óñåíêî Ïåòðî Äìèòðîâè÷, 1 äí., 
íà óòðèì., óêð., 20.07.1933, íå 
âêàç.
Óñåíêî Ñîëîì³ÿ Ìèõàéë³âíà, 
70, êîëãîñïí., óêð., 15.09.1932, íå 
âêàç.

Óøêî Êàòåðèíà Ïåòð³âíà, 4, 
÷ë.àðò., óêð., 08.07.1933, ñëàáê³ñòü
Ôåäîðåíêî (?) Ñàâåë³éîâè÷, 74, 
÷ë.àðò., óêð., 02.06.1933, ñòàð³ñòü
Ôåäîðåíêî Ìèõàéëî 
Ìàòâ³éîâè÷, 37, ÷ë.àðò., íå âêàç., 
18.06.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ôåäîð÷åíêî Ìàòâ³é 
Àíäð³éîâè÷, 71, ÷ë.àðò., óêð., 
04.06.1933, ñòàð³ñòü
Ôåäîð÷åíêî Ìèêîëà 
Àíäð³éîâè÷, íå âêàç., îäíîîñ³áí., 
óêð., 17.09.1932, ïðîíîñ
Ôåäîð÷åíêî Ïåòðî Ñèäîðîâè÷, 
60, îäíîîñ³áí., óêð., 29.01.1933, 
âáèòèé
Ôåíàãåºâ (?) Òåðåíò³é 
Ïàíàñîâè÷, 41, êîëãîñïí., óêð., 
09.05.1933, áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Ôèí (?) Âàñèëü íå âêàç., 8, íå 
âêàç., óêð., 19.07.1933, íåðîçá.
Ô³íà÷èâ Îëåêñàíäð Ãðèãîðîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 07.11.1932, 
ïðîíîñ
Ô³íüêî Êèëèíà ßê³âíà, 29, 
êîëãîñïí., óêð., 08.01.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Õàðü Âàñèëü Âàñèëüîâè÷, 2, íà 
óòðèì., óêð., 30.07.1933, ïðîíîñ
Õàðü Ãðèãîð³é Ôåäîðîâè÷, 
14, íà óòðèì., óêð., 22.08.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Õàðü Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 58, 
íà óòðèì., óêð., 22.07.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Õàðü Ìàð³ÿ Ïàâë³âíà, 90, 
êîëãîñïí., óêð., 25.04.1933, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Õàðü Ôåä³ð Âëàñîâè÷, 60, íà 
óòðèì., óêð., 12.07.1933, íå âêàç.
×àáåëîê Êóçüìà Àíäð³éîâè÷, 56, 
îäíîîñ³áí., óêð., 26.07.1933, (?)
×àí÷åíêî Êàðëî Ïåòðîâè÷, 
80, îäíîîñ³áí., óêð., 10.07.1933, 
ñëàáê³ñòü
×áåëîê Ôåä³ð Ïåòðîâè÷, 55, 
÷ë.àðò., óêð., 01.06.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
×èêàëîâ Ôåä³ð Ïèëèïîâè÷, 
72, íà óòðèì., óêð., 19.11.1933, 
íåâ³äîìî
Øàïêî Àíàñòàñ³ÿ Ãðèãîð³âíà, 
1, íà óòðèì., óêð., 17.06.1933, 
íåâ³äîìî
Øàïíî Âàñèëü Òèìèðîâè÷, 90, 
÷ë.àðò., óêð., 28.05.1933, ñòàð³ñòü
Øàïîâàë Àííà Óëÿí³âíà, 90, íà 
óòðèì., óêð., 09.09.1933, ñòàð³ñòü
Øàïîâàë Êàòåðèíà Àíòîí³âíà, 
7, íà óòðèì., óêð., 23.12.1933, 
íåâ³äîìî
Øâåöü Âàñèëü ²âàíîâè÷, 72, íà 
óòðèì., óêð., 12.12.1933, íåâ³äîìî

Øâåöü Äìèòðî Ãðèãîðîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 17.03.1932, îï³ê
Øâåöü Âàñèëü Ôåäîðîâè÷, 1, 
íå âêàç., óêð., 07.07.1933, äèòÿ÷à 
ñëàáê³ñòü
Øâåöü Êàòåðèíà Ïàâë³âíà, 
2, ÷ë.àðò., óêð., 01.07.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Øâåöü Ïåòðî Âàñèëüîâè÷, 
38, ÷ë.àðò., óêð., 01.07.1933, 
òóáåðêóëüîç
Øåâ÷åíêî ²âàí ²âàíîâè÷, 5 ì., 
íå âêàç., óêð., 07.05.1933, äèòÿ÷à 
ñëàáê³ñòü
Øåâ÷åíêî Îëÿíà Ãèñò³âíà(?), 
80, íà óòðèì., óêð., 01.08.1933, íå 
âêàç.
Øåâ÷èê Âàðâàðà (?), 79, 
êîëãîñïí., óêð., 28.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Øåòò³é (?) Âàñèëüîâè÷, 
2, ÷ë.àðò., óêð., 15.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øèëî Êèðèëî íå âêàç., 80, 
êîëãîñïí., óêð., 30.04.1933, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Øèëî Ìàð³ÿ Òèìîô³¿âíà, 29, 
÷ë.àðò., óêð., 26.07.1933, óòîïëåíà
Øèëî Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷, 
6 ì., êîëãîñïí., óêð., 09.08.1932, 
ïðîíîñ
Øèëî Ìèõàéëî Ïàâëîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 10.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øèëî Ïåëàãåÿ íå âêàç., 80, íà 
óòðèì., óêð., 11.10.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Øèíãóð Ìèõàéëî Ïàâëîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 06.11.1932, (?)
Øèíãóð Ïð³ñüêà Íàçàð³âíà, 
74, êîëãîñïí., óêð., 08.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Øèïò³é Àíäð³é Çàõàðîâè÷, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 07.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øèïò³é Êàòåðèíà Ïåòð³âíà, 8, 
êîëãîñïí., óêð., 06.07.1932, ãîñòðå 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øèòóð Îëåêñ³é Ôåäîðîâè÷, 
55, îäíîîñ³áí., óêð., 18.08.1933, 
òóáåðêóëüîç
Øêàðóïà Ô³ëîí Þõèìîâè÷, 78, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 02.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Øêîðóïà Ïàâëî Âàñèëüîâè÷, 
14, íà óòðèì., óêð., 01.08.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Øìèãëÿ Êàòåðèíà Ñåìåí³âíà, 
80, íà óòðèì., óêð., 22.09.1932, 
ñòàð³ñòü
Øïàê Àíäð³é Ìèêîëàéîâè÷, íå 
âêàç., ÷ë.àðò., óêð., 16.06.1933, 
ñëàáê³ñòü
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Þ³äíà (?) Ïåëàãåÿ Ìàêñèì³âíà, 
36, ÷ë.àðò., óêð., 15.09.1933, 
òóáåðêóëüîç

ßêèìåíêî Àííà Ñàâ³âíà, 28, 
÷ë.àðò., óêð., 07.05.1933, ñåïñèñ

ßðìàê Òðîõèì Ãðèãîðîâè÷, 53, 
÷ë.àðò., óêð., 05.06.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ

Òàðàñ³âñüêà ñ³ëüðàäà

Áåðåæåöüêà Îëüãà ²âàí³âíà, 
7, êîëãîñïí., óêð., 23.05.1933, 
ìåí³íã³ò
Áåðåæåöüêèé Àíäð³é ²âàíîâè÷, 
8, îäíîîñ³áí., óêð., 12.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Áåðåæåöüêèé ²âàí ²âàíîâè÷, 
5, îäíîîñ³áí., óêð., 27.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Áåðåæåöüêèé Ïàâëî ²âàíîâè÷, 
10, îäíîîñ³áí., óêð., 02.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Áåðåæíèé Ãðèãîð³é ²âàíîâè÷, 
6, êîëãîñïí., óêð., 13.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Áåðåæíèé ²âàí Ïèëèïîâè÷, 
26, îäíîîñ³áí., óêð., 21.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Áåðåæíèé Ïèëèï ²âàíîâè÷, 
78, íà óòðèì., óêð., 08.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Áîáèð Ëóêà ²âàíîâè÷, 59, 
êîëãîñïí., óêð., 24.02.1933, 
äåêîìïåíñàö³ÿ ì³îêàðäà
Áîæêî Â³ðà Ãàâðèë³âíà, 40, 
êîëãîñïí., óêð., 18.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Áîæêî Ìèêîëà Ìèõàéëîâè÷, 
3, êîëãîñïí., óêð., 19.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áîæêî Îëÿíà Ðîìàí³âíà, 68, íà 
óòðèì., óêð., 23.06.1933, çàâîðîò 
êèøîê
Áîðäþã Ôåä³ð Ñèëüâåñòðîâè÷, 
45, êîëãîñïí., óêð., 20.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ãàëàì Âàñèëü Àðñåíò³éîâè÷, 
7, êîëãîñïí., óêð., 14.07.1933, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Ãàëàø Ñîô³ÿ Îêñåíò³¿âíà, 
28, êîëãîñïí., óêð., 15.07.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ãàëèø Ïàâëî Ðîìàíîâè÷, 11, 
îäíîîñ³áí., óêð., 11.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ãàñåíêî Ëóêà Ìàêñèìîâè÷, 
65, íà óòðèì., óêð., 19.06.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ãîðóëüêî ²âàí Ôåäîñ³éîâè÷, 
6, êîëãîñïí., óêð., 25.05.1933, 
äåêîìïåíñîâàíèé ïîðîê ñåðöÿ
Ãîðóëüêî Îëåêñ³é Àíäð³éîâè÷, 
5, êîëãîñïí., óêð., 17.06.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ãîðóëüêî Îëüãà Ñåìåí³âíà, 
17, êîëãîñïí., óêð., 11.07.1933, 
âèñíàæåííÿ

Ãîðóëüêî Ñåìåí Ïåòðîâè÷, 
40, êîëãîñïí., óêð., 12.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãîðóëüêî Ñòåïàí Ìîéñåéîâè÷, 
52, êîëãîñïí., óêð., 24.03.1933, íå 
ðîá.
Ãðèáåíþê Ìàòâ³é Ìóñ³éîâè÷, 
53, êîëãîñïí., óêð., 03.07.1933, 
ïåðèòîí³ò
Ãðèáåíþê Êëàâà Ìàòâ³¿âíà, 
3, êîëãîñïí., óêð., 25.06.1933, 
ãîñòðèé êàòàð êèøîê
Ãðèí÷óê Éîñèï Ëåâêîâè÷, 
72, íà óòðèì., óêð., 22.06.1933, 
ì³îêàðäèò
Äèõòÿð Ç³íîâ³ÿ Êîðí³¿âíà, 
48, êîëãîñïí., óêð., 16.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ä³äåíêî Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 6 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 21.04.1933, 
áðîíõ³ò
Äìèòðåíêî Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 20.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Äìèòðåíêî Ìèêèòà Ðîìàíîâè÷, 
37, îäíîîñ³áí., óêð., 04.03.1933, 
ñàðêîìà ÷åðåâà
Äìèòðåíêî Òðèôîí 
Ðàäèâîíîâè÷, 65, íà óòðèì., óêð., 
03.04.1933, ÷àõîòêà
Äîëó Ëàð³îí Ìèêèòîâè÷, 63, 
êîëãîñïí., óêð., 22.06.1933, ãí³é 
ï³äøê³ðÿíî¿ êë³òêè íîãè
Äîëÿ Âàñèëü Òèõîíîâè÷, 46, 
êîëãîñïí., óêð., 19.07.1933, 
ïîðàíåííÿ ÷åðåâà
Äîëÿ Ãàííà ²âàí³âíà, 23, 
êîëãîñïí., óêð., 10.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äîëÿ ªâäîê³ÿ Ôåäîð³âíà, 70, íà 
óòðèì., óêð., 30.06.1933, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Äîëÿ Ìåëàøêà Äåíèñ³âíà, 
47, êîëãîñïí., óêð., 23.04.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Åâóí ²âàí ²âàíîâè÷, 2 òèæ., 
êîëãîñïí., óêð., 05.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Åâóñ Ìàð³ÿ Îëåêñ³¿âíà, 24, 
êîë ãîñïí., óêð., 20.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Åâóñ Ïðîêîï³é Ëóêè÷, 24, 
êîëãîñïí., óêð., 20.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Åâóñ ßâäîõà Ãðèãîð³âíà, 59, 
êîëãîñïí., óêð., 20.06.1933, 
âèñíàæåííÿ

ªðìîëåíêî Ñòåïàí Êèðèëîâè÷, 
6, êîëãîñïí., óêð., 01.06.1933, 
ïðîíîñ
Çàêàðëþêà Ïàðàñêà Ãðèãîð³âíà, 
35, êîëãîñïí., óêð., 24.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
²âîì÷èíà Ìàð³ÿ Ìàêñèì³âíà, 
6, êîëãîñïí., óêð., 26.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Êàëàøíèê Óñòÿ ²âàí³âíà, 74, íà 
óòðèì., óêð., 18.05.1933, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Êàïëóí Ìàð³ÿ Ìàêñèì³âíà, 
23, êîëãîñïí., óêð., 31.03.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êàðàâ÷óí Ìàðôà Âàñèë³âíà, 
80, íà óòðèì., óêð., 05.02.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Êàøåëü Îëåêñàíäð 
Ìàêñèìîâè÷, 12, êîëãîñïí., óêð., 
29.07.1933, âèñíàæåííÿ
Êàøåëü Ìàêñèì Ìàêñèìîâè÷, 
8 ì., êîëãîñïí., óêð., 02.07.1933, 
íå âêàç.
Êèñèëü Àíòîí Õîìè÷, 38, 
êîëãîñïí., óêð., 05.06.1933, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Êèñèëü Âàðèâîí Ìèêèòîâè÷, 
60, êîëãîñïí., óêð., 06.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîáèëåøíà Ðà¿ñà Âàñèë³âíà, 
7 ì., êîëãîñïí., óêð., 06.07.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîçà Ìèêîëà íå âêàç., 5 äí., 
êîëãîñïí., óêð., 24.07.1933, 
âèñíàæåííÿ âíàñë³äîê 
íåäî¿äàííÿ 
Êîçà ßê³â ªâäîêèìîâè÷, 38, íà 
óòðèì., óêð., 22.01.1933, ïàðàë³÷
Êîçèí ²âàí Àíäð., 5 ì., êîëãîñïí., 
óêð., 13.06.1933, ïðîíîñ
Êîïèÿ Âîëîäèìèð 
Âîëîäèìèðîâè÷, 3 ì., êîëãîñïí., 
óêð., 23.04.1933, ïðîíîñ
Êîøèëü Àíäð³é íå âêàç., 58, 
êîëãîñïí., óêð., 21.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Êðàâ÷åíêî Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 
3 ì., êîëãîñïí., óêð., 19.02.1933, 
äèñïåïñ³ÿ
Êðèâîíîã Àôàíàñ³é 
Îìåëüêîâè÷, 70, íà óòðèì., 
óêð., 04.04.1933, ñòàðå÷à 
ñëàáê³ñòü
Êðèâîíîñ Ëàâðî Ãðèãîðîâè÷, 
75, íà óòðèì., óêð., 10.06.1933, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
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Êóçüìåíêî Íàñòÿ Íåñòîð³âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 10.07.1933, 
ïðîíîñ
Ëåâ÷åíêî Âàñèëü Ñòåïàíîâè÷, 
65, êîëãîñïí., óêð., 06.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ëåâ÷åíêî Âàñèëü Ôåäîðîâè÷, 
26, êîëãîñïí., óêð., 13.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ëåâ÷åíêî ²âàí Ìàêàðîâè÷, 
60, êîëãîñïí., óêð., 05.06.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ëåâ÷åíêî ²âàí Ïàâëîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 03.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëåâ÷åíêî ²âàí Ïàâëîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 03.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëåâ÷åíêî Êàòåðèíà ²âàí³âíà, 
3, êîëãîñïí., óêð., 29.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ëåâ÷åíêî Êàòåðèíà íå âêàç., 
6 ì., êîëãîñïí., óêð., 30.05.1933, 
ïðîíîñ
Ëåâ÷åíêî Ìàðôà Ì(?), 62, 
íà óòðèì., óêð., 06.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ëåâ÷åíêî Îëåêñàíäðà 
Ôåäîð³âíà, 23, êîëãîñïí., óêð., 
25.06.1933, âèñíàæåííÿ
Ëåâ÷åíêî Òåòÿíà ²âàí³âíà, 
22, êîëãîñïí., óêð., 20.04.1933, 
âèñíàæåííÿ íà ´ðóíò³ íåäîóìñòâà
Ëèñîâà Êàòåðèíà Êóçüì³âíà, 2, 
íà óòðèì., óêð., 03.02.1933, ïðîíîñ
Ë³ñîâèé ²âàí ²âàíîâè÷, 71, íà 
óòðèì., óêð., 16.07.1933, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Ëîãâèíåíêî ²âàí Êàëåíèêîâè÷, 
37, êîëãîñïí., óêð., 18.06.1933, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Ëóáÿíåöüêà ßâäîõà Ãàâðèë³âíà, 
85, íà óòðèì., óêð., 23.06.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì

Ìàêàðåíêî Àíäð³é Þõèìîâè÷, 
60, êîëãîñïí., óêð., 31.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ìàêàðåíêî Ñòåïàíèäà 
Ìèêîëà¿âíà, 62, íà óòðèì., óêð., 
26.03.1933, ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Ìÿëî Îëüãà ²âàí³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 19.05.1933, 
ïðîíîñ
Îðëîâ Àíàòîë³é Ôåäîðîâè÷, 
10 ì., êîëãîñïí., óêð., 30.06.1933, 
äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Ïîäà Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 7 äí., 
êîëãîñïí., óêð., 10.02.1933, íå 
âêàç.
Ðàéäà Ìàð³ÿ Ðîìàí³âíà, 9, 
êîëãîñïí., óêð., 07.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ñèâàø Ïàâëî Äàíèëîâè÷, 
12, êîëãîñïí., óêð., 23.05.1933, 
òóáåðêóëüîç ê³íö³âîê
Ñèâàø Ïðîê³ï ²âàíîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 03.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñèíüêî Ãàííà Ìèêèò³âíà, 8, 
îäíîîñ³áí., óêð., 10.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ñèíüêî ²âàí ²âàíîâè÷, 6, 
íà óòðèì., óêð., 05.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ñèíüêî ²âàí Ëåâêîâè÷, 32, 
êîëãîñïí., óêð., 20.06.1933, 
íåùàñíèé âèïàäîê (âáèòèé ñò³íîþ 
áóäèíêó)
Ñèíüêî ²âàí Ìèêèòîâè÷, 7, 
êîëãîñïí., óêð., 04.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ñèíüêî ²âàí Ïàâëîâè÷, 7, 
êîëãîñïí., óêð., 27.06.1933, ãîëîä
Ñèíüêî Êàòåðèíà Ìèêèò³âíà, 
11, îäíîîñ³áí., óêð., 06.07.1933, 
âèñíàæåííÿ

Ñèíüêî Ìèêèòà Ãðèãîðîâè÷, 
49, îäíîîñ³áí., óêð., 01.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ñèíüêî Îëüãà Ìèêèò³âíà, 3, 
îäíîîñ³áí., óêð., 24.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ñèíüêî Ïàâëî Ãðèãîðîâè÷, 
35, îäíîîñ³áí., óêð., 29.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ñèíüêî Ïåòðî Ìèêèòîâè÷, 
4, êîëãîñïí., óêð., 10.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ñîêîëîâà Ãàííà Ìàðòèí³âíà, 
90, íà óòðèì., óêð., 17.07.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ñóðìåíêî Êèðèëî Ïåòðîâè÷, 
86, îäíîîñ³áí., óêð., 11.04.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Òîâêà÷ Ïàëàæêà Äåì'ÿí³âíà, 
80, íà óòðèì., óêð., 27.04.1933, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Óäîä Ãóð³é Ê³íäðàòîâè÷, 58, 
íà óòðèì., óêð., 17.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Óäîä Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, 6, 
îäíîîñ³áí., óêð., 29.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Óäîä Ìàð³ÿ ªâòèõ³¿âíà, 27, 
êîëãîñïí., óêð., 05.05.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Õëîïêî Ãðèãîð³é Äàíèëîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 09.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Õëîïêî Ìèõàéëî Ìèõàéëîâè÷, 
28, êîëãîñïí., óêð., 13.01.1933, 
ïóõëèíà ìîçêó
×àéêà Îðèøêà ²âàí³âíà, 77, íà 
óòðèì., óêð., 19.03.1933, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
ßðåìåíêî Îëÿíà Ôåäîò³âíà, 
6 ì., êîëãîñïí., óêð., 08.04.1933, 
ë³ìôàíäåöèò

Øåâ÷åíê³âñüêà ñ³ëüðàäà
Áàáèð Âàñèëü Ãðèãîðîâè÷, 2 
äí., êîëãîñïí., óêð., 26.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áåçîíþê Îëåêñàíäð Òèõîíîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 19.11.1933, 
ïðîíîñ
Á³ëè÷ Ä³éêî Ôåäîðîâè÷, 61, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 25.05.1932, 
åìô³çåìà
Áîæêî Ïàðàñêà Ìèðîí³âíà, 52, 
êîëãîñïí., óêð., 24.03.1933, ðàê 
øëóíêà
Áóãàé Ãîðïèíà Êàñÿí³âíà, 
15, êîëãîñïí., óêð., 26.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Áóãàé Êàòåðèíà Òðîõèì³âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 24.07.1933, 
çíåñèëåííÿ

Âîðîíêîâà Àëëà ²ãíàò³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 22.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãîëîìîçà Àãí³íà ²âàí³âíà, 
80, êîëãîñïí., óêð., 04.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Ãóäêî Áîðèñ Âàñèëüîâè÷, 3 
äí., êîëãîñïí., óêð., 30.11.1933, 
äèñïåïñ³ÿ
Ãóïèê Ëþáîâ Ïàâë³âíà, 7 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 03.08.1932, 
âðàæåííÿ âñ³õ ñèñòåì îðãàí³çìó
Äìóõ Ñàâà Àíäð³éîâè÷, 67, 
îäíîîñ³áí., óêð., 25.07.1933, 
âèñíàæåííÿ îðãàí³çìó
Äîëÿ Ãðèöüêî ßêîâè÷, 6 äí., 
êîëãîñïí., óêð., 24.07.1933, íå 
âêàç.

Äîëÿ Ëàçàð ßêîâè÷, 80, 
êîëãîñïí., óêð., 13.05.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Äóäêà Îäàðêà ²ëüê³âíà, 70, íà 
óòðèì., óêð., 04.12.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Äóéêî Ñîô³ÿ Ñòîõ., 63, êîëãîñïí., 
óêð., 16.10.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Äóêà Ìèõàéëî Ïàâëîâè÷, 9 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 25.06.1932, 
ïðîíîñ
Äóêà Ïåòðî Ïàâëîâè÷, 9 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 25.06.1932, 
ïðîíîñ
Äóïêî Íàñòÿ Ìàðê³âíà, 19, 
êîëãîñïí., óêð., 11.04.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
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Äÿ÷êî Â³ðà ßðåì³âíà, 25, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 28.01.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Äÿ÷êî Âîëîäèìèð Âàñèëüîâè÷, 
2 ì., êîëãîñïí., íå âêàç., 
27.02.1932, êàï³ëÿðíà êðîâîòå÷à
ªðìîëåíêî Ìàòâ³é Îãåéîâè÷, 
45, êîëãîñïí., íå âêàç., 26.01.1932, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Æàäüêî ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 2 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 24.12.1933, 
ïðîíîñ
Æàäüêî Íàñòÿ Ïðîõîð³âíà, 
3, êîëãîñïí., óêð., 08.01.1933, 
çàïàëåííÿ
Çàêàðëþêà ²âàí Ãàâðèëîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 08.08.1932, 
ïðîíîñ
Çàêàðëþêà Ìèõàéëî ²âàíîâè÷, 
2 ì., êîëãîñïí., óêð., 14.07.1933, 
ïðîíîñ
Çàêàðëþêà Îëÿíà Ïàíàñ³âíà, 
78, íà óòðèì., óêð., 25.11.1932, 
ïîðîê ñåðöÿ
Çàêàðëþêà Ïèëèï Âàñèëüîâè÷, 
78, êîëãîñïí., óêð., 26.09.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Êàáèø Äàíèëî íå âêàç., 62, 
êîëãîñïí., óêð., 23.06.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Êàëàøíèê Àíòèï Òèìîô³éîâè÷, 
42, êîëãîñïí., íå âêàç., 09.01.1932, 
îòðóºííÿ àëêîãîëåì
Êàëèíà Êèëèíà Âàñèë³âíà, 
40, íà óòðèì., óêð., 18.12.1933, 
çàïàëåííÿ
Êàëèí÷åíêî ²âàí Îìåñòîâè÷, 
70, êîëãîñïí., óêð., 18.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Êàëèí÷åíêî Ìåôîä³é ²âàíîâè÷, 
34, êîëãîñïí., óêð., 01.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Êàì³øèíåêî Ìèõàéëî 
Äåìèòðîâè÷, 10, êîëãîñïí., óêð., 
09.10.1932, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êàïëóí Îíèñÿ Â³êòîð³âíà, 39, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 15.02.1932, 
ïîðîê ñåðöÿ
Êèøêà Àëüá³íà ²âàí³âíà, 10, 
êîëãîñïí., óêð., 05.05.1933, ãîëîä
Êèøêà Ëþáîâ ²âàí³âíà, 7, 
êîëãîñïí., óêð., 07.05.1933, ãîëîä
Êèøêà Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 09.05.1933, ãîëîä
Êèøêà Îëåêñ³é ²âàíîâè÷, 1 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 27.05.1933, 
íåðîçá.
Êîëÿäà Ìèõàéëî Àíòîíîâè÷, 42, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 10.03.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êîïèë Âàñèëü Àíäð³éîâè÷, 
21, ñëóæá., óêð., 28.01.1933, 
ñàìîãóáñòâî (óòîïèâñÿ)

Êîïèë Ïåòðî Ôåäîòîâè÷, 4, 
êîëãîñïí., óêð., 14.10.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Êîïèë ßâäîõà ßâìèë³âíà, 
78, êîëãîñïí., óêð., 26.09.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Êîñåíêî ²âàí Àðòåìîâè÷, 70, íà 
óòðèì., óêð., 29.12.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Êîõàí Ìàð³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 09.07.1933, 
ëàì³ãåêñ³ÿ
Êðèñüêî ªëèçàâåòà Äàíèë³âíà, 
45, êîëãîñïí., óêð., 21.05.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êóçüìåíêî Ãîðïèíà Àêàê³¿âíà, 
56, êîëãîñïí., óêð., 28.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êó÷åð ªëèñåé Ìèêèòîâè÷, 
91, êîëãîñïí., óêð., 28.11.1933, 
ñòàð³ñòü
Êóù ²âàí Ïàíàñîâè÷, 75, 
êîëãîñïí., óêð., 30.08.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ëàòèø, Ìàêñèì Àíäð³éîâè÷, 
2, îäíîîñ³áí., óêð., 03.08.1932, 
ïðîíîñ
Ëàòèø, Ìèêîëà Þõèìîâè÷, 
3, îäíîîñ³áí., óêð., 07.07.1932, 
ïðîíîñ
Ëåâ÷åíêî Ãàííà Òèò³âíà, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 01.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëåâ÷åíêî Ìèõàéëî Ôåäîðîâè÷, 
7 ì., êîëãîñïí., íå âêàç., 
19.03.1932, áðîíõ³ò
Ëåì³øêî Îëåêñàíäð 
Äèìèòðîâè÷, 20, êîëãîñïí., óêð., 
19.03.1933, ïîðîê ñåðöÿ
Ëåì³øêî Âîëîäèìèð 
Àíòîíîâè÷, 3 ì., êîëãîñïí., óêð., 
23.10.1932, áðîíõ³ò
Ëèì³øêà Âîëîäèìèð 
Àíòîíîâè÷, 8 ì., êîëãîñïí., íå 
âêàç., 18.02.1932, íå âêàç.
Ë³ñîâèé Âàñèëü Àíäð³éîâè÷, 
6, îäíîîñ³áí., óêð., 02.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ìàíü÷åíêî Ãàëèíà Ïàâë³âíà, 
3, êîëãîñïí., óêð., 16.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ìèðîøíèê Ìèòðî Ñåìåíîâè÷, 
16, êîëãîñïí., óêð., 03.06.1932, 
÷àõîòêà
Ìèõàëüêî Äìèòðî Âàñèëüîâè÷, 
76, êîëãîñïí., óêð., 09.05.1933, íå 
âêàç.
Ìèõàëüêî Íàòàëêà Ìèõàéë³âíà, 
íå âêàç., íà óòðèì., óêð., 
20.11.1932, íå âêàç.
Íåñòåðåíêî Ãàííà íå âêàç., 7, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 06.03.1933, 
òóáåðêóëüîç

Ïàðàõà Ãàâðèëî Êàðïîâè÷, 27, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 27.04.1933, 
àïîïëåêñ³ÿ
Ïàðåõà Ðà¿ñà Òåðåøê³âíà, 
3 ì., êîëãîñïí., óêð., 29.10.1932, 
çàãàëüíà àòðîô³ÿ
Ïàðåõà Òåðåøêî Êîðí³éîâè÷, 
íå âêàç., êîëãîñïí., íå âêàç., 
12.01.1932, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ïåòðåíêî Îëüãà Ëóê'ÿí³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 08.10.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïóöüêî ¯âãà Îìåëÿí³âíà, 69, íà 
óòðèì., óêð., 09.09.1933, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Ðÿáêà Âàñèëü (?), 5, êîëãîñïí., 
óêð., 05.08.1932, ïóõëèíà â ÷åðåâ³
Ðÿá÷åíêî Í³íà ßê³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 10.11.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñèâàø Ìàðôà Òåðåíò³¿âíà, 80, 
íà óòðèì., óêð., 18.02.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ñ³âàø Ìèõàéëî Íèêèôîðîâè÷, 
41, êîëãîñïí., óêð., 24.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñ³âàø ßâäîõà Ìèêèò³âíà, 67, 
êîëãîñïí., óêð., 03.07.1933, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Òàðàí Ãàëèíà Ãðèãîð³âíà, 20, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 03.05.1932, 
ïðàâåöü
Òèìîøåíêî Õèìêà Äìèòð³âíà, 
77, êîëãîñïí., óêð., 31.01.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Óäîâè÷åíêî Ïåòðî ²âàíîâè÷, 
7 ì., êîëãîñïí., óêð., 04.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ôåñóí Í³íà Ñòåôàí³âíà, 9 ì., êîë-
ãîñïí., óêð., 02.05.1933, íå âêàç.
Ôèìåíêî Ìåëàøêà Òàðàñ³âíà, 
83, êîëãîñïí., óêð., 07.06.1933, íå 
âêàç.
Ô³ëîáîê Ìîòðÿ Îëåêñ³¿âíà, 17, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 29.01.1932, 
÷àõîòêà
Õîäóñ Ìàð³ÿ Ôåäîò³âíà, 70, 
êîëãîñïí., óêð., 03.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Õîäóñ Ïàëàæêà ²âàí³âíà, 73, 
êîëãîñïí., óêð., 30.11.1932, 
íåðîçá.
Õîìåíêî Ðà¿ñà Ãðèãîð³âíà, 
2, ñëóæá., íå âêàç., 13.02.1932, 
äèñòðîô³ÿ
Öîêàëî Êàòåðèíà Éîñèï³âíà, 12, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 30.04.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
×óò³õ Éîñèï ²âàíîâè÷, 78, 
êîëãîñïí., óêð., 27.03.1933, ãîëîä
Øåðñòþê Ìàð³ÿ Ïàâë³âíà, 
7, êîëãîñïí., óêð., 15.04.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
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Øîíóê Âàñèëü Âàñèëüîâè÷, 
6 ì., êîëãîñïí., óêð., 16.02.1933, 
ìîçêîâà ãðèæà
Øóëüãà (?) Âîëîäèìèðîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 03.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Øóëüãà Êàëèíà Ïðîõîðîâè÷, 
8, êîëãîñïí., óêð., 28.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Øóëüãà Ìàð³ÿ Ïðîõîð³âíà, 
15, êîëãîñïí., óêð., 03.06.1933, 
âèñíàæåííÿ

Øóëüãà Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷, 
12, êîëãîñïí., óêð., 05.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Øóëüãà Ïàâëî ²âàíîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 19.12.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Øóëüãà Þõèì Ìèêîëàéîâè÷, 
12, êîëãîñïí., óêð., 29.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ùåðáàõà ²âàí Ìàòâ³éîâè÷, 82, 
íà óòðèì., íå âêàç., 16.01.1932, 
ñòàð³ñòü

ßêèìåíêî Ëþáîâ ²âàí³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 15.10.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
ßêèìåíêî Ìèêîëà Ê³íäðàòîâè÷, 
46, êîëãîñïí., óêð., 06.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
ßðîøåíêî Îëåêñà Ñåìåíîâè÷, 
22, êîëãîñïí., óêð., 30.10.1933, 
êîðîñòà

Âåðá³âñüêà ñ³ëüðàäà

Àê³ìîâ Ìàêàð Óëÿíîâè÷, 45, 
êîëãîñïí., óêð., 12.12.1933, 
âîäÿíêà ñåðöÿ, ïàðàë³÷
Áàêóòà ²âàí Àíäð³éîâè÷, 9 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 20.07.1933, äèòÿ÷à 
á³ãóíêà
Áàêóòà Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, 72, 
êîëãîñïí., óêð., 19.06.1933, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Áàñàðàá Þìèí (?) ßêîâè÷, 56, 
êîëãîñïí., óêð., 16.05.1932, êàòàð 
øëóíêà òà êèøîê
Áåðåæêî Êîñòü Ïåòðîâè÷, 9 
äí., êîëãîñïí., óêð., 26.06.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Áåðåæêî Ðà¿ñà Ïàâë³âíà, 6 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 03.07.1933, äèòÿ÷à 
á³ãóíêà
Áåðåøêî Àíàòîë³é Âàñèëüîâè÷, 
10 ì., êîëãîñïí., óêð., 05.10.1932, 
äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Áåðåøêî Ãðèöüêî ²âàíîâè÷, 2 
äí., êîëãîñïí., óêð., 19.09.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Áîñåíêî Ãîðïèíà ßê³âíà, 80, íà 
óòðèì., óêð., 16.07.1933, ñòàðå÷à 
ñëàáê³ñòü
Áóäèëî Âàñèëü Ïàâëîâè÷, 
51, êîëãîñïí., óêð., 30.08.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Áóðèëî (?) Ëþáîâ Ïåòð³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 08.11.1932, ê³ð
Áóðñóê Àíäð³é Ïàâëîâè÷, 8, 
êîëãîñïí., óêð., 06.06.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Áóðÿê Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷, 
3, êîëãîñïí., óêð., 08.06.1933, 
óòîïëåííÿ
Âîâêîäàâ Àíäð³é Ñåìåíîâè÷, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 26.10.1932, ê³ð
Âîâêîäàâ Êîñòü Îíèñ³éîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 03.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âîâêîäàâ ßâäîõà Ñèäîð³âíà, 
66, êîëãîñïí., óêð., 23.05.1933, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Âîëãà Âàñèëü Âåðåì³éîâè÷, 
7, êîëãîñïí., óêð., 15.07.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê

Âîëãà Ìèõàéëî Âåðåì³éîâè÷, 
5, êîëãîñïí., óêð., 05.07.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Âîëãà Ïåòðî Âåðåì³éîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 16.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âîëêîäàâ Àíòîí³íà Àíòîí³âíà, 
9, êîëãîñïí., óêð., 09.07.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Ãîëóá Äìèòðî Ñòåïàíîâè÷, 
17, êîëãîñïí., óêð., 14.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãîëóá Ïèëèï ²âàíîâè÷, 78, 
êîëãîñïí., óêð., 27.04.1933, ñëàáê³ñòü
Ãîëóá Ñòåïàí Ñòåïàíîâè÷, 
5, êîëãîñïí., óêð., 26.05.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ãðèöåíêî Ãàïêà Þõèì³âíà, 88, íà 
óòðèì., óêð., 08.07.1933, ñòàðå÷à 
ñëàáê³ñòü
Äàöåíêî Âåêëà Ôåäîð³âíà, 
67, íà óòðèì., óêð., 20.05.1933, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Äàöåíêî ²âàí Ïðîêîïîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 27.04.1933, 
äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Äàöåíêî Ìèõàéëî 
Ôåäîðîâè÷, 4, êîëãîñïí., óêð., 
29.05.1933,áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Äàöåíêî Îëüãà Ôåäîð³âíà, 
6, êîëãîñïí., óêð., 26.05.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Äàùåíêî Õèìêà Ïèëèï³âíà, 43, 
êîëãîñïí., óêð., 25.06.1933, íå âêàç.
Äåìèäåíêî Ãðèöüêî Ïèëèïîâè÷, 
4, êîëãîñïí., óêð., 20.06.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Äåìèäåíêî Ìàð³ÿ Àðòåì³âíà, 
28, êîëãîñïí., óêð., 22.06.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Äåìèäåíêî Ãàííà Ïèëèï³âíà, 
2, îäíîîñ³áí., óêð., 01.07.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Äèêèé ²âàí Îëåêñ³éîâè÷, 7 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 18.04.1933, 
äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Äîðîøåíêî Áîðèñ Ìîéñåéîâè÷, 
6 ì., êîëãîñïí., óêð., 13.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Äîðîøåíêî Ãàííà Âàñèë³âíà, 
10 ì., êîëãîñïí., óêð., 13.05.1933, 
äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Äîðîøåíêî Ãàííà Ãàâðèë³âíà, 
3, êîëãîñïí., óêð., 29.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äîðîøåíêî Ãðèöüêî ²âàíîâè÷, 
21, êîëãîñïí., óêð., 19.04.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Äîðîøåíêî ²âàí Âàñèëüîâè÷, 
45, êîëãîñïí., óêð., 07.09.1933, 
ïàðàë³÷ ò³ëà
Äîðîøåíêî ²âàí Âàñèëüîâè÷, 
10, äí., êîëãîñïí., óêð., 
20.10.1932, âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Äîðîøåíêî Ìàð³ÿ Àôàíàñ³¿âíà, 
13, êîëãîñïí., óêð., 19.05.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Äîðîøåíêî Ìàð³ÿ Îëåêñ³¿âíà, 
3 ì., êîëãîñïí., óêð., 31.10.1932, 
äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Äîðîøåíêî Ìàð³ÿ Òèìîô³¿âíà, 
18, êîëãîñïí., óêð., 30.04.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Äîðîøåíêî Ìèêîëà Ïàíàñîâè÷, 
3, êîëãîñïí., óêð., 17.07.1933, 
äèòÿ÷à á³ãóíêà
Äîðîøåíêî Ìèõàéëî 
Ôåäîðîâè÷, 4 ì., êîëãîñïí., óêð., 
14.03.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äîðîøåíêî Îëåêñàíäðà 
Ìàêñèì³âíà, 5, êîëãîñïí., óêð., 
26.06.1933, áåçá³ëêîâèé  
íàáðÿê
Äîðîøåíêî Îëåêñ³é 
Ìàêñèìîâè÷, 4, êîëãîñïí., óêð., 
25.06.1933, áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Äîðîøåíêî Îëåêñ³é 
Ìèòðîôàíîâè÷, 27, êîëãîñïí., 
óêð., 25.07.1932, òóáåðêóëüîç 
ëåãåí³â
ªâòóøåíêî Ãàííà Ïåòð³âíà, 6, 
êîëãîñïí., óêð., 11.10.1932, ê³ð
ªâòóøåíêî ²âàí Îñèïîâè÷, 
87, êîëãîñïí., óêð., 09.06.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
ªâòóøåíêî Íàä³ÿ ßê³âíà, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 29.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
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ªâòóøåíêî Ôåä³ð Ïåòðîâè÷, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 10.10.1932, ê³ð
ªðìîëåíêî Ãåðàñèì 
Àíäð³éîâè÷, 25, êîëãîñïí., óêð., 
27.01.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
ªðìîëåíêî Ìèêîëà 
Ìèõàéëîâè÷, 5, êîëãîñïí., óêð., 
12.07.1932, òóáåðêóëüîç, ìåí³íã³ò
Æóê ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 19 äí., 
êîëãîñïí., óêð., 27.08.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Æóê ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 5, 
êîëãîñïí., óêð., 13.05.1933, äèòÿ÷à 
á³ãóíêà
Æóê Ìèõàéëî Âàðèâîíîâè÷, 45, 
êîëãîñïí., óêð., 25.05.1933, âàäà 
ñåðöÿ
Æóê Ïåòðî Ãðèãîðîâè÷, 1 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 17.06.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Çà¿÷åíêî Ãðèöüêî Òèìîô³éîâè÷, 
63, êîëãîñïí., óêð., 18.01.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Çà¿÷åíêî Åðà ²âàí³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 17.11.1932, ê³ð
Çà¿÷åíêî ²âàí Çèíîâ³éîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 11.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Çà¿÷åíêî Ìàêñèì Ãðèãîðîâè÷, 
42, êîëãîñïí., óêð., 20.01.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Çà¿÷åíêî Íèêèôîð Ïàâëîâè÷, 
56, êîëãîñïí., óêð., 10.12.1932, 
ïîðîê ñåðöÿ
Çàðóáà ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 20.10.1932, ê³ð
²âàíåíêî Âåêëà Ãåðàñèì³âíà, 60, 
êîëãîñïí., óêð., 22.04.1933, íå âêàç.
²âàíåíêî Ìàð³ÿ Ñîôðîí³âíà, 8 
äí., êîëãîñïí., óêð., 22.10.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
²âàíåíêî Ïàðàñêà Âàñèë³âíà, 35, 
êîëãîñïí., óêð., 29.05.1933, íå âêàç.
²ùåíêî Ìàð³ÿ Äìèòð³âíà, 10, 
êîëãîñïí., óêð., 30.06.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
²ùåíêî Ìèêîëà Ñàâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 27.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
²ùåíêî Îðèøêà Ìèõàéë³âíà, 
63, êîëãîñïí., óêð., 05.11.1933, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
²ùåíêî Ïåòðî Ìè(?), 10, äí., 
êîëãîñïí., óêð., 10.07.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
²ùåíêî Ïð³ñüêà Êóçüì³âíà, 74, íà 
óòðèì., óêð., 01.10.1933, íå âêàç.
Êà÷àí ²âàí Ïèëèïîâè÷, 10 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 30.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êà÷àí Íàä³ÿ Ïåòð³âíà, íå âêàç., 
êîëãîñïí., óêð., 12.08.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü

Êà÷àí Ïåòðî Ãðèãîðîâè÷, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 05.04.1933, 
çàïàëåííÿ î÷åðåâèíè
Êà÷àí Ïð³ñüêà Ïèëèï³âíà, 7 
äí., êîëãîñïí., óêð., 12.04.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Êîëîì³ºöü (?) Ìàð³ÿ Ïåòð³âíà, 8, 
êîëãîñïí., óêð., 19.10.1932, ê³ð
Êîëîìîºö Àíòîí³íà 
Àôàíàñ³¿âíà, 2, êîëãîñïí., óêð., 
10.11.1932, ê³ð
Êîëîìîºöü ²âàí Ñâèðèäîâè÷, 
45, êîëãîñïí., óêð., 04.06.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Êðàâ÷åíêî Ãàííà Þõèì³âíà, 
11 ì., êîëãîñïí., óêð., 26.07.1933, 
äèòÿ÷à á³ãóíêà
Êðàñ³ëüñüêà Í³íà Ò., 86, êîëãîñïí., 
óêð., 29.09.1932, ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Êðèâîðó÷êî Òàìàðà ²âàí³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 23.11.1933, äèòÿ÷à 
á³ãóíêà
Êóëåíêî Óëèòà Òèõîí³âíà, 
65, êîëãîñïí., óêð., 07.09.1933, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Êóðàé Àíäð³é ßêîâè÷, 3 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 18.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êóðàé ßê³â Íèêàíîðîâè÷, 37, 
êîëãîñïí., óêð., 01.07.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êóöåâîë ²âàí Ìèê(?), 2, 
êîëãîñïí., óêð., 31.05.1933, 
äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Êóöåâîë Ìàð³ÿ Ê³íäðàò³âíà, 
70, íà óòðèì., óêð., 07.07.1933, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Êóöåâîë Õàðèòîí Ìàðêîâè÷, 
57, êîëãîñïí., óêð., 23.06.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê, ïàðàë³÷
Ëåìåøêî Ãàííà Âàñèë³âíà, 7 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 13.10.1932, ê³ð
Ëåìåøêî Êàòðÿ Âàðèâîí³âíà, 
14 äí., êîëãîñïí., óêð., 06.04.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ëåìèøêî ²âàí Ãåðàñèìîâè÷, 14 
äí., êîëãîñïí., óêð., 27.06.1932, 
ñòàð³ñòü
Ëåìèøêî Îëüãà Ðîìàí³âíà(?), 
3, îäíîîñ³áí., óêð., 01.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëåì³øêî Âàñèëü 
Ëàâðåíò³éîâè÷, 2, êîëãîñïí., 
óêð., 21.10.1932, ê³ð
Ëåì³øêî Ãðèãîð³é Ãðèãîðîâè÷, 
4 ì., êîëãîñïí., óêð., 24.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëåì³øêî Ãðèöüêî Âàñèëüîâè÷, 
7 äí., êîëãîñïí., óêð., 07.09.1933, 
íå âêàç.
Ëåì³øêî Ë³ä³ÿ Ïåòð³âíà, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 03.04.1933, 
äèòÿ÷èé ïðîíîñ

Ëåì³øêî Ìèõàéëî 
Âàðèâîíîâè÷, 2 ì., êîëãîñïí., 
óêð., 24.09.1933, äèòÿ÷à á³ãóíêà
Ëåì³øêî Îðèøêà Ñåìåí³âíà, 
30, îäíîîñ³áí., óêð., 21.06.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Ëåì³øêî Òåòÿíà Ïðîõîð³âíà, 
82, êîëãîñïí., óêð., 06.09.1932, 
ñòàð³ñòü
Ëåì³øêî Ôåä³ð Ñàâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 09.11.1932, 
äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Ëèñåíêî Ìèêîëà ßêîâè÷, 12, 
êîëãîñïí., óêð., 26.07.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Ëèñåíêî Ìèòðîôàí Ôåäîðîâè÷, 
30, êîëãîñïí., óêð., 20.01.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ëèñåíêî Ïåòðî ²âàíîâè÷, 3 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 12.08.1932, 
äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Ëèñåíêî Ôåä³ð Îñèïîâè÷, 80, íà 
óòðèì., óêð., 04.06.1933, ñòàðå÷à 
ñëàáê³ñòü
Ëèõîä³ä Ìèòðî Îëåêñ³éîâè÷, 4, 
îäíîîñ³áí., óêð., 26.12.1933, íå 
âêàç.
Ë³ñíÿê Îëåêñàíäðà ²âàí³âíà, 
27, êîëãîñïí., óêð., 01.09.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ìèðãîðîä Ìèêèòà Ñåðã³éîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 01.10.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìèðãîðîä Îëåêñ³é Ôîìè÷, 
9, îäíîîñ³áí., óêð., 05.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ì³ðîøíè÷åíêî Ïàâëî 
Ìèòðîôàíîâè÷, 42, êîëãîñïí., 
óêð., 23.06.1933, íå âêàç.
Íåêðàñîâà Îëüãà ²âàí³âíà, 76, 
íà óòðèì., ðîñ., 22.12.1933, íå 
âêàç.
Ïàëüêî ßê³â Éîñèïîâè÷, 4, 
êîëãîñïí., óêð., 08.07.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ïàñåâ³íà Â³ðà Àíòîí³âíà, 3 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 06.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïàñåâ³íà Îëåêñàíäðà 
Àíòîí³âíà, 2, êîëãîñïí., óêð., 
16.11.1932, ê³ð
Ïåëåøêî Ìèêîëà Ãðèãîðîâè÷, 
4 äí., êîëãîñïí., óêð., 17.03.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ïåëåøêî Ïåòðî Àíäð³éîâè÷, 20, 
äí., êîëãîñïí., óêð., 03.08.1933, 
íåíîðìàëüíå íàðîäæåííÿ
Ïåëåøêî Ïåòðî Àíòîíîâè÷, 
9 ì., êîëãîñïí., óêð., 27.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïåëåøêî ßâäîõà Ïåòð³âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 03.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
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Ïîïîâè÷ ²âàí Äìèòðîâè÷, 
84, êîëãîñïí., óêð., 10.06.1932, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Ïîïîâè÷ Ìàð³ÿ Ïðîêîï³âíà, 10, 
êîëãîñïí., óêð., 21.06.1933, íå 
âêàç.
Ïîïîâè÷ Ìèêèòà (?), 78, 
êîëãîñïí., óêð., 04.06.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Ïîïîâè÷ Îäàðêà Êóçüì³âíà, 48, 
êîëãîñïí., óêð., 30.05.1933, âàäà 
ñåðöÿ
Ïðóãëî Âàñèëü Ôåäîðîâè÷, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 11.08.1933, äèòÿ÷à 
á³ãóíêà
Ïðóãëî Â³ðà Òèìîô³¿âíà, 5, 
êîëãîñïí., óêð., 16.07.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Ïðóãëî Äìèòðî ßêîâè÷, 27, 
êîëãîñïí., óêð., 26.07.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Ïðóãëî ªëèçàâåòà Ïàâë³âíà, 
70, êîëãîñïí., óêð., 16.05.1933, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Ïðóãëî ²âàí Ïàâëîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 07.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïðóãëî ²âàí Ñåìåíîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 06.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïðóãëî Êàðïî Äåìèäîâè÷, 82, íà 
óòðèì., óêð., 23.06.1933, ñòàðå÷à 
ñëàáê³ñòü
Ïðóãëî Ìàðôà Îíèê³¿âíà, 25, 
êîëãîñïí., óêð., 20.05.1933, íå 
âêàç.
Ïðóãëî Íàñòÿ Ñòåôàí³âíà, 
11 ì., êîëãîñïí., óêð., 05.06.1933, 
äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Ïðóãëî Îëåêñàíäðà Òèò³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 07.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â, äèòÿ÷èé 
ïðîíîñ
Ïðóãëî Ñåìåí ²âàíîâè÷, 4, 
êîëãîñïí., óêð., 06.08.1933, ïîìåð 
â³ä îáêëàäó (àíã³íà)
Ïðóãëî ßê³â ²âàíîâè÷, 75, íà 
óòðèì., óêð., 24.07.1933, ñòàðå÷à 
ñëàáê³ñòü
Ðåäüêà (?) Âàñèëüîâè÷, 9 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 14.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ðåäüêà Ãàííà Ïàíàñ³âíà, 7 
äí., êîëãîñïí., óêð., 07.01.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ðåäüêà ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 24.10.1932, ê³ð
Ðåäüêà Òàðàñ Âàñèëüîâè÷, 
85, êîëãîñïí., óêð., 04.05.1933, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Ðåäüêà Òåðåøêî Ôåäîòîâè÷, 
63, êîëãîñïí., óêð., 04.04.1932, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü

Ðåäüêà Òèìêî Ôåäîòîâè÷, 
63, êîëãîñïí., óêð., 04.04.1932, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Ðåäüêî Àíäð³é Ñòåïàíîâè÷, 
40, îäíîîñ³áí., óêð., 26.06.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Ðåäüêî Ëþáîâ Ïðîêîï³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 21.10.1932, ê³ð
Ðåäüêî Îêñàíà Ïàíòåë³¿âíà, 48, 
êîëãîñïí., óêð., 01.04.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ðåäüêî Îëåêñàíäðà ²âàí³âíà, 7, 
êîëãîñïí., óêð., 18.10.1932, ê³ð
Ðåäüêî Îðèøêà Þõèì³âíà, 
80, íà óòðèì., óêð., 07.08.1933, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Ðåäüêî Ïåòðî Àíäð³éîâè÷, 8 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 15.11.1932, ê³ð
Ðåäüêî Ïåòðî Ãðèãîðîâè÷, 
5 ì., êîëãîñïí., óêð., 28.01.1933, 
äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Ðåäüêî Óëÿíà Þë³¿âíà(?), 80, íà 
óòðèì., óêð., 08.08.1933, ñòàðå÷à 
ñëàáê³ñòü
Ðåäüêî Ôåäîñÿ Íàçàð³âíà, 
60, êîëãîñïí., óêð., 08.02.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ðåäüêî ßê³â Ðîìàíîâè÷, 4, 
êîëãîñïí., óêð., 05.07.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Ðîäüêî Ãàííà Âàñèë³âíà, 10, 
äí., êîëãîñïí., óêð., 03.03.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ðîäüêî Í³íà Îëåêñàíäð³âíà, 
3 ì., êîëãîñïí., óêð., 13.10.1932, 
äèòÿ÷à á³ãóíêà
Ðÿáóõà Ãàëèíà Ìèêèò³âíà, 
20, êîëãîñïí., óêð., 15.05.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Ðÿáóõà Þõèì Àíòîíîâè÷, 79, 
îäíîîñ³áí., óêð., 12.03.1933, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Ñàâ÷åíêî Àíòîí Ïàíò(?), 33, 
îäíîîñ³áí., óêð., 13.05.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ñàëèñòèé Âàñèëü Ìèêîëàéîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 24.08.1932, 
äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Ñàìàðà Àíòîí Îëåêñ³éîâè÷, 
9 ì., êîëãîñïí., óêð., 26.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñàìàðà Ãîðïèíà Ä (?), 43, 
êîëãîñïí., óêð., 22.05.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Ñàìàðà Ëþáîâ Ãðèãîð³âíà, 8, 
êîëãîñïí., óêð., 26.05.1933, äèòÿ÷à 
á³ãóíêà
Ñàìàðà Îëåêñ³é Îëåêñ³éîâè÷, 
4, êîëãîñïí., óêð., 01.03.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñàìàðà Ïàâëî Ïàâëîâè÷, 
íå âêàç., êîëãîñïí., íå âêàç., 
05.05.1933, ñëàáê³ñòü ñåðöÿ

Ñàðàíà Âàñèëü ²âàíîâè÷, 13, 
êîëãîñïí., óêð., 04.05.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Ñàðàíà Ãðèãîð³é ²âàíîâè÷, 
9, êîëãîñïí., óêð., 04.05.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Ñàðàíà Ìàð³ÿ Àíäðîí³âíà, 
21, êîëãîñïí., óêð., 31.01.1932, 
çàïàëåííÿ î÷åðåâèíè
Ñåðäþê Ëóê³ÿ Ãîðä³¿âíà, 71, íà 
óòðèì., óêð., 02.06.1933, ñòàðå÷à 
ñëàáê³ñòü
Ñåðäþê Ñåìåí Ïðîõîðîâè÷, 
18, êîëãîñïí., óêð., 01.06.1933, 
òóáåðêóëüîç ñóãëîá³â òà ê³ñòîê
Ñèäîðñüêà Íàñòÿ ²âàí³âíà, 
8 ì., êîëãîñïí., ºâð., 23.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñèäîðñüêà Îëüãà Àíòîí³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 26.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñ³äåíêî ²âàí Ïëàòîíîâè÷, 11 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 09.07.1933, äèòÿ÷à 
á³ãóíêà
Ñêîâîðîäêà Àðòåì ²âàíîâè÷, 
75, íà óòðèì., óêð., 07.07.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Ñêîâîðîäêà Äìèòðî (?) 
Ïåòðîâè÷, 90, êîëãîñïí., óêð., 
10.01.1932, ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Ñêîâîðîäêà Ïð³ñüêà ²âàí³âíà, 
72, êîëãîñïí., óêð., 11.09.1932, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Ñêîâîðîäêà Ðà¿ñà Âàñèë³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 10.10.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â ï³ñëÿ êîðó
Ñîêîë Óëÿíà íå âêàç., 60, 
îäíîîñ³áí., óêð., 18.04.1933, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Ñîðîêà ²âàí Ìàð(?), 5, êîëãîñïí., 
óêð., 03.06.1933, áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Ñîðîêà Êàòåðèíà 
Âîëîäèìèð³âíà, 2, êîëãîñïí., 
óêð., 15.10.1932, ê³ð
Ñîðîêà Ìàð³ÿ Êàðï³âíà, 7, 
êîëãîñïí., óêð., 22.06.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Ñîðîêà Ìàðò³é (?) Êàðïîâè÷, 
45, îäíîîñ³áí., óêð., 27.05.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Òàðàíåíêî Àíäð³é Ñåìåíîâè÷, 
50, êîëãîñïí., óêð., 08.09.1932, 
çàâîðîò êèøîê
Òàðàíåíêî Ãàííà 
Ì³ëüõ³ñ³äåê³âíà, 75, íà óòðèì., 
óêð., 04.03.1933, çàïàëåííÿ íèðîê, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Òåðåùåíêî Âîëîäèìèð 
Ïåòðîâè÷, 6 ì., êîëãîñïí., óêð., 
08.08.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òåðåùåíêî ²âàí Ïàíàñîâè÷, 
9, êîëãîñïí., óêð., 25.06.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
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Òåðåùåíêî Ëþáîâ Ïåòð³âíà, 14 
äí., êîëãîñïí., óêð., 22.03.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Òåðåùåíêî Ìàðèíà Ñåìåí³âíà, 
37, êîëãîñïí., óêð., 01.07.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Òåðåùåíêî Ìàð³ÿ Ïåòð³âíà, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 21.03.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Òåðåùåíêî Îëåêñ³é Ïàíàñîâè÷, 
6, êîëãîñïí., óêð., 11.06.1933, íå 
âêàç.
Òåðåùåíêî Ñòåïàí (?), 1, 
êîëãîñïí., óêð., 13.06.1933, íå 
âêàç.
Òèìîøåíêî Îêñàíà Þõèì³âíà, 
68, îäíîîñ³áí., óêð., 15.04.1933, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Òîöüêèé Ìèêîëà Òèõîíîâè÷, 
2 ì., êîëãîñïí., óêð., 29.04.1933, 
äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Ôîìåíêî Âàñèëü Âàñèëüîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 08.06.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Ôîìåíêî Ç³íà¿äà Ôåäîò³âíà, 
77, êîëãîñïí., óêð., 11.06.1932, íå 
âêàç.
Ôîìåíêî Êîñòü Âàñèëüîâè÷, 
4, êîëãîñïí., óêð., 04.08.1933, 
äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Õàð÷åíêî Â’ÿ÷åñëàâ 
Ñåðã³éîâè÷, 2, êîëãîñïí., óêð., 
11.08.1932, äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Õàð÷åíêî Ãðèöüêî 
Ìèêîëàéîâè÷, 8 ì., êîëãîñïí., 
óêð., 19.07.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Õàð÷åíêî ªâäîê³ÿ ßê³âíà, 10, 
êîëãîñïí., óêð., 10.05.1933, 
õðîí³÷íèé ãàñòðîåíòåðèò
Õàð÷åíêî ²âàí Ãàâðèëîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 07.12.1932, 
òóáåðêóëüîçíå çàïàëåííÿ ì³çê³â
Õàð÷åíêî ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 6 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 17.07.1933, äèòÿ÷à 
á³ãóíêà
Õàð÷åíêî ²âàí Éîñèïîâè÷, 
87, êîëãîñïí., óêð., 19.04.1933, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Õàð÷åíêî ²âàí Ïåòðîâè÷, 10 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 22.10.1932, ê³ð
Õàð÷åíêî Ìàð³ÿ Àíäð³¿âíà, 
1 ì., êîëãîñïí., óêð., 26.06.1932, 
äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Õàð÷åíêî Ìåëàøêà Àíäð³¿âíà, 
6 ì., êîëãîñïí., óêð., 07.08.1932, 
äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Õàð÷åíêî Ìèêîëà 
Ìèêîëàéîâè÷, 3 ì., êîëãîñïí., 
óêð., 11.08.1933, äèòÿ÷à á³ãóíêà
Õàð÷åíêî Ìèõàéëî Ãðèãîðîâè÷, 
1, êîëãîñïí., ºâð., 01.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Õàð÷åíêî Ìèõàéëî ²âàíîâè÷, 
46, êîëãîñïí., óêð., 29.05.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Õàð÷åíêî Ìèõàéëî Ôåäîðîâè÷, 
3 ì., êîëãîñïí., óêð., 14.08.1933, 
äèòÿ÷à á³ãóíêà
Õàð÷åíêî Îðèøêà 
Îëåêñàíäð³âíà, 77, íà óòðèì., 
óêð., 09.04.1933, ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Õàð÷åíêî Ïàâëî ²âàíîâè÷, 
32, êîëãîñïí., óêð., 29.05.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Õàð÷åíêî Ïåòðî Ãðèãîðîâè÷, 
7, êîëãîñïí., óêð., 21.06.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Õàð÷åíêî ßâäîõà Ò(?), 85, íà 
óòðèì., óêð., 23.08.1933, ñòàðå÷à 
ñëàáê³ñòü
Õâîñòèê Òåòÿíà Ôåäîò³âíà, 
90, êîëãîñïí., óêð., 05.03.1933, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Öèáóëüêî Ïàâëî ²âàíîâè÷, 
23, êîëãîñïí., óêð., 20.07.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
×åðíèöüêà Ïð³ñüêà (?), 65, 
êîëãîñïí., óêð., 30.10.1933, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
×åðíèöüêèé Ãðèãîð³é 
Îìåëÿíîâè÷, 18, êîëãîñïí., óêð., 
15.05.1933, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
×åðíèöüêèé Ñàâà ßêîâè÷, 62, 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.05.1933, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
×åðíèöüêèé Ôåä³ð Ïåòðîâè÷, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 17.07.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Øàïîâàë Âàñèëü Àíäð³éîâè÷, 
6, êîëãîñïí., óêð., 11.07.1933, 
íåïðîõîäèì³ñòü êèøîê
Øàïîâàë ªëèçàâåòà ²âàí³âíà, 
85, êîëãîñïí., óêð., 16.11.1932, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Øàïîâàë ²âàí Ìèêîëàéîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 08.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øàïîâàë ²âàí ßêîâè÷, 8, 
êîëãîñïí., óêð., 21.05.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Øàïîâàë Ê³íäðàò Ïèëèïîâè÷, 
70, êîëãîñïí., óêð., 16.07.1933, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Øàïîâàë Ëþáîâ Àíäð³¿âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 25.03.1933, 
äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Øàïîâàë Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 13.10.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øàïîâàë Ìèêèòà ßêîâè÷, 
5, êîëãîñïí., óêð., 02.07.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Øàïîâàë Íàñòÿ ²âàí³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 19.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Øàïîâàë Ñàâà Þõèìîâè÷, 
50, êîëãîñïí., óêð., 17.06.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Øàïîâàë Óëèòà Ïàíêðàò³âíà, 42, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 08.05.1933, 
ñëàáê³ñòü ñåðöÿ
Øàïðàí ßâäîõà ²âàí³âíà, 33, 
êîëãîñïí., óêð., 21.10.1932, 
ñëàáê³ñòü ñåðöÿ, ðîæà
Øåâ÷åíêî Ìàð³ÿ Àíäð³¿âíà, 
4, êîëãîñïí., óêð., 22.06.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Øåâ÷åíêî Òèìîô³é 
Ìàêñèìîâè÷, 64, êîëãîñïí., óêð., 
23.05.1933, âàäà ñåðöÿ
Øåïåëü Àðõèï (?), 44, êîëãîñïí., 
óêð., 02.05.1933, ñëàáê³ñòü ñåðöÿ
Øåïåëü ßâäîõà Äåìèä³âíà, 
75, íà óòðèì., óêð., 25.06.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Øåïåëü ßê³â Ôåäîòîâè÷, 75, 
êîëãîñïí., óêð., 17.06.1932, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Øèíêàðåíêî Íàä³ÿ Ñòåïàí³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 01.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øèÿí Ôàíàñ³é Ñåìåíîâè÷, 
42, êîëãîñïí., óêð., 24.10.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Øêîäà Àíàòîë³é Ìèêîëàéîâè÷, 
3, êîëãîñïí., óêð., 10.06.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Øêîäà Àíàòîë³é Òèòîâè÷, 2, êîë-
ã  îñïí., óêð., 27.06.1933, íå âêàç.
Øêîäà Âàëåíòèíà Îìåëÿí³âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 07.10.1932, ê³ð
Øêîäà Âàñèëü ²âàíîâè÷, 10, 
êîëãîñïí., óêð., 10.06.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Øêîäà Âàñèëü ²âàíîâè÷, 9 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 28.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øêîäà Â³êòîð Ìèêîëàéîâè÷, 
2 ì., êîëãîñïí., óêð., 01.06.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Øêîäà Â³ðà ²âàí³âíà, íå âêàç., 
êîëãîñïí., óêð., 09.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øêîäà Âîëîäèìèð Ãàâðèëîâè÷, 
11 äí., êîëãîñïí., óêð., 08.08.1933, 
äèòÿ÷à á³ãóíêà
Øêîäà Âîëîäèìèð 
Îìåëÿíîâè÷, 5, êîëãîñïí., óêð., 
30.04.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øêîäà Äìèòðî Ñèëîâè÷, 24, 
êîëãîñïí., óêð., 19.07.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Øêîäà Äîìàõà Íèêèôîð³âíà, 
42, êîëãîñïí., óêð., 11.05.1933, 
ñëàáê³ñòü ñåðöÿ
Øêîäà Ë³ä³ÿ Âàñèë³âíà, 1 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 02.11.1933, íå 
âêàç.
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Øêîäà Ëþáîâ ²âàí³âíà, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 16.11.1932, ê³ð
Øêîäà Ëþáîâ Ïåòð³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 13.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øêîäà Ìàð³ÿ Äàíèë³âíà, 7, 
êîëãîñïí., óêð., 28.10.1933, 
òóáåðêóëüîç
Øêîäà Ìàð³ÿ Äìèòð³âíà, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 06.07.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Øêîäà Ìàð³ÿ Ñàâ³âíà, 23, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 04.10.1933, 
óñêëàäíåííÿ ï³ñëÿ ÷åðåâíîãî òèôó
Øêîäà Ìàð³ÿ Ñåìåí³âíà, 20, 
êîëãîñïí., óêð., 07.06.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Øêîäà Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 4, 
êîëãîñïí., óêð., 24.06.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Øêîäà Íàñòÿ Ïåòð³âíà, 4 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 19.05.1933, 
äèòÿ÷èé ïðîíîñ

Øêîäà Í³íà ²âàí³âíà, 11 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 28.11.1933, äèòÿ÷à 
á³ãóíêà
Øêîäà Ïàíêðàò Ôàä³éîâè÷, 
63, êîëãîñïí., óêð., 27.06.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Øêîäà Ôåäîñÿ ªâäîêèì³âíà, 
80, êîëãîñïí., óêð., 26.04.1933, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Øêîäà ßê³â Òèòîâè÷, 11, 
êîëãîñïí., óêð., 25.05.1933, íå 
âêàç.
Øêîëà Çàõàð Ñòåïàíîâè÷, 55, 
êîëãîñïí., óêð., 26.04.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
ßðîø ²âàí Àíòîíîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 12.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
ßðîø Ìàð³ÿ Ïàâë³âíà, 12 äí., 
êîëãîñïí., óêð., 24.01.1932, íå 
âêàç.
ßöóê Ãàííà Ìèõàéë³âíà, 4 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 29.01.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

ßöóê Ãàííà ²âàí³âíà, 19, 
êîëãîñïí., óêð., 05.08.1933, 
âèñíàæåííÿ â³ä âèðàçêè øëóíêà
ßöóê Ãðèöüêî Ìàêñèìîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 19.10.1932, ê³ð
ßöóê Ãðèöüêî Ðîìàíîâè÷, 
3 ì., êîëãîñïí., óêð., 10.10.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
ßöóê ªãîð ²âàíîâè÷, 52, 
êîëãîñïí., óêð., 10.07.1933, 
íåïðîõîäèì³ñòü êèøîê
ßöóê ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 19.11.1932, ê³ð
ßöóê Êèëèíà Ðîìàí³âíà, 81, 
êîëãîñïí., óêð., 30.09.1933, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
ßöóê Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, 15 äí., 
êîëãîñïí., óêð., 21.02.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
ßöóê Îëüãà Àíäð³¿âíà, 28, 
êîëãîñïí., óêð., 28.04.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
ßöóê ßê³â Ïåòðîâè÷, 2, êîëãîñïí., 
óêð., 29.06.1933, íå âêàç.

Êîñòÿíòèí³âñüêà ñ³ëüðàäà

Áåçâåðõèé ßâòóõ Ñåìåíîâè÷, 
55, êîëãîñïí., óêð., 16.02.1932, 
õâîð³â ëåãåíÿìè òà ñåðöåì
Ãàâðåëåíêî Ìàð³ÿ Ïèëèï³âíà, 
6 ì., êîëãîñïí., óêð., 06.01.1932, 
íå âêàç.
Äåéäåé Ô³ðñ Îëåêñ³éîâè÷, 76, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 17.06.1932, 
óùåìëåííÿ ïàõîâî¿ ãðèæ³
Äåðåâÿíêà Íàä³ÿ Ìàðê³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 08.02.1932, 
íåâ³äîìà
Äåðåâ’ÿíêî Ïåòðî Ñåðã³éîâè÷, 
3, êîëãîñïí., íå âêàç., 20.11.1932, 
íå âêàç.

Äåðåâ’ÿíêî Ôåä³ð Ïèëèïîâè÷, 
íå âêàç., êîëãîñïí., óêð., 
02.05.1932, íåâ³äîìà
Êàòðè÷ Âîëîäèìèð Ãðèãîðîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 08.06.1932, íå 
âêàç.
Êîë³ñíèê Âàñèëèíà Ëàâð³í³âíà, 
29, êîëãîñïí., óêð., 04.01.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Îòðèøêà Âàñèëü Âàðèâîíîâè÷, 
íå âêàç., êîëãîñïí., óêð., 
26.02.1932, ìåðòâîíàðîäæåíèé
Ïåòðåíêî Ãðèöüêî Ìèêèòîâè÷, 
5, êîëãîñïí., íå âêàç., 08.12.1932, 
íå âêàç.

Ïëåò³íü ²âàí Ôåäîðîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 16.11.1932, 
äèôòåð³ÿ
Òîöüêèé Ëåâîíò³é ²âàíîâè÷, 65, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 17.11.1932, 
ïîðîê ñåðöÿ
Õ³ë³íüñüêèé ²âàí ²âàíîâè÷, 14 
äí., êîëãîñïí., óêð., 01.02.1932, 
íåâ³äîìà

Íîâîñåë³âñüêà ñ³ëüðàäà

Áðîâêî Îâåðêî ²âàíîâè÷, 65, 
êîëãîñïí., óêð., 03.07.1932, íå 
âêàç.
Ãîëèê ²âàí Äàíèëîâè÷, 86, 
êîëãîñïí., óêð., 07.09.1932, íå 
âêàç.
Ãóëà Õðèñòÿ Ïåòð³âíà, 38, 
êîëãîñïí., óêð., 02.07.1932, íå 
âêàç.
Ãóëèé Îëåêñ³é Îâåð'ÿíîâè÷, 51, 
îäíîîñ³áí., óêð., 12.08.1932, íå 
âêàç.
Äèðêà÷ ²âàí Ïèâîíîâè÷, 6, 
êîëãîñïí., óêð., 01.09.1932, íå 
âêàç.
Äìèòðåíêî Í³íà Òàðàñ³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 31.12.1931, íå 
âêàç.

Äìèòðåíêî Ðà¿ñà ²âàí³âíà, 2 
òèæ., êîëãîñïí., óêð., 22.01.1932, 
íå âêàç.
Çóáåíêî Ç³íà¿äà ²âàí³âíà, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 15.02.1932, íå 
âêàç.
Çóáåíêî Îëåêñàíäðà 
Þâñåí³¿âíà, 64, êîëãîñïí., óêð., 
24.02.1932, íå âêàç.
Çóáåöü Äåìèä Äåìèäîâè÷, 4, 
êîëãîñïí., óêð., 31.12.1931, íå 
âêàç.
Êàðï³é Ìèêîëà Ñàâè÷, 4, 
îäíîîñ³áí., óêð., 25.01.1932, íå 
âêàç.
Ëÿøåíêî Íàä³ÿ Ìèêèò³âíà, 4, 
êîëãîñïí., óêð., 06.05.1932, íå 
âêàç.

Ì³ñäåöüêà Ãàííà ßâäîêèì³âíà, 
28, êîëãîñïí., óêð., 25.01.1932, íå 
âêàç.
Ìîñåéêî Àíòîí Ãðèãîðîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 14.09.1932, íå 
âêàç.
Ìîñåéêî Ãàííà ²âàí³âíà, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 17.08.1932, 
íå âêàç.
Ìîñåéêî Ãðèöüêî Îëåêñ³éîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 13.08.1932, íå 
âêàç.
Ìóñ³íêî Íàä³ÿ Ãðèãîð³âíà, 6, 
êîëãîñïí., óêð., 15.01.1932, íå 
âêàç.
Íàçàðåíêî Îëåíà Ìóñ³¿âíà, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 16.08.1932, íå 
âêàç.
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Í³ê³òåíêî Ãàííà Ìèõàéë³âíà, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 20.02.1932, 
íå âêàç.
Í³êóëè÷ Íàä³ÿ Âàñèë³âíà, 4, 
êîëãîñïí., óêð., 01.05.1932, íå 
âêàç.
Ôåùåíêî Ìèêîëà Ôåäîðîâè÷, 
íå âêàç., êîëãîñïí., óêð., 
18.03.1932, íå âêàç.

×èðêóí Àíòîí Ìèêîëàéîâè÷, 
3 ì., êîëãîñïí., óêð., 20.06.1932, 
íå âêàç.
×óïðèíà Ãàííà Ìèêîëà¿âíà, 3 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 17.09.1931, íå 
âêàç.
×óïðèíà Ðà¿ñà Ìèí³âíà, 9 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 10.08.1932, íå 
âêàç.

Øèëî Âàñèëü Òðîõèìîâè÷, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 10.08.1932, 
íå âêàç.
Øèëî Ìàð³ÿ Òðîõèì³âíà, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 10.06.1932, 
íå âêàç.

Ñåìåí³âñüêà ñ³ëüðàäà

Áàëàí Àãàô³ÿ ßê³âíà, 64, 
êîëãîñïí., óêð., 24.02.1933, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü, ïîðîê ñåðöÿ
Á³ëîÿðêîâåöü Òàìàðà 
Âîëîäèìèð³âíà, 1, ñëóæá., óêð., 
23.04.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Á³ëàí Àíàòîë³é Ïåòðîâè÷, 4 ì., 
ðîá³òí., óêð., 31.08.1932, çàãàëüíà 
õâîðîáà, íåäîíîøåíèé
Á³ëàí Îêñàíà Îìåëÿí³âíà, 
52, êîëãîñïí., óêð., 12.07.1932, 
çàâîðîò êèøîê
Áîáèð Ëþáîâ Ñåìåí³âíà, 1 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 04.10.1932, 
äèñïåïñ³ÿ
Áîãîìîë Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 3, êîë-
ãîñïí., óêð., 31.05.1933, àâ³òàì³íîç
Áîæêî Ìóñ³é Ðîìàíîâè÷, 32, êîë-
ãîñïí., óêð., 11.06.1933, àâ³òàì³íîç
Áîíäàðåíêî Âàñèëü Ïàâëîâè÷, 
5, êîëãîñïí., óêð., 05.06.1933, 
áåçá³ëêîâèé àâ³òàì³íîç
Áîíäàðåíêî Êàòåðèíà Ïàâë³âíà, 
10, êîëãîñïí., óêð., 05.06.1933, 
áåçá³ëêîâèé àâ³òàì³íîç
Âàñåéêî Äàð³ÿ Ìèêèò³âíà, 
49, íà óòðèì., óêð., 01.03.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ãàðÿãà Òèì³ø ²âàíîâè÷, 72, 
êîëãîñïí., óêð., 22.06.1933, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Ãîëîâàíü (?) Éîñèïîâè÷, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 21.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãîëîâàíü Îëåíà Àíàí³¿âíà, 70, íà 
óòðèì., óêð., 19.06.1933, ñòàðå÷à 
ñëàáê³ñòü
Ãîíòàð (?) Êóçüìè÷, 3, êîëãîñïí., 
óêð., 21.06.1933, òîêñè÷íèé 
ïðîíîñ
Ãîíòàð Âàñèëü ²âàíîâè÷, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 28.02.1932, 
òîêñè÷íèé ïðîíîñ
Ãîíòàð Ãàííà Çàõàð³âíà, 3 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 07.01.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãîíòàð Äìèòðî Êóçüìè÷, 3 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 21.06.1933, 
òîêñè÷íèé ïðîíîñ
Ãîí÷àð Íàñòÿ Ïàðôåíò³¿âíà, 
65, íà óòðèì., óêð., 08.06.1933, 
àâ³òàì³íîç

Ãîí÷àð Êàòðÿ Ìèêèò³âíà, 87, íà 
óòðèì., óêð., 28.03.1932, ðàê îêà
Ãîðÿãà Îëüãà Ñòåïàí³âíà, 1 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 31.01.1932, ãðèï
Ãðîøîâèé ²âàí ²âàíîâè÷, 5 
äí., êîëãîñïí., óêð., 26.01.1932, 
òîêñè÷íèé ïðîíîñ
Ãóáà Àíäð³é Àðåõ(?), 42, 
îäíîîñ³áí., óêð., 27.05.1933, 
áåçá³ëêîâèé àâ³òàì³íîç
Ãóáà Îë³ìï³àäà Ñåðã³¿âíà, 73, íà 
óòðèì., óêð., 12.06.1933, ïàðàë³÷
Ãóð³íà Ïàðàñêà Ê³íäðàò³âíà, 75, 
íà óòðèì., óêð., 05.06.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Äàâí³é Ãðèãîð³é Ïåòðîâè÷, 
1 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 29.07.1932, 
òîêñè÷íèé ïðîíîñ
Äàøåâ÷åíêî Îìåëüêî 
Ñâèðèäîâè÷, 40, êîëãîñïí., óêð., 
05.07.1932, òóáåðêóëüîç
Äìèòðåíêî Âàñèëü Êóçüìè÷, 
14  äí., îäíîîñ³áí., óêð., 
20.06.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äìèòðåíêî Äàíèëî ßêîâè÷, 24, 
êîëãîñïí., óêð., 20.06.1932, íå 
âêàç.
Äìèòðåíêî Äìèòðî Ìèêèòîâè÷, 
77, íà óòðèì., óêð., 03.09.1932, 
çëîÿê³ñíà ïóõëèíà
Äìèòðåíêî Îëüãà Êóçüì³âíà, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 25.02.1933, 
ðàõ³ò
Äîâãà Ãàííà Âàñèë³âíà, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 10.06.1933, 
àâ³òàì³íîç
Äîí÷åíêî Êàòåðèíà Àíäð³¿âíà, 
2 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 29.07.1932, 
òîêñè÷íèé ïðîíîñ
Äÿ÷åíêî Âàðâàðà Êèðèë³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 04.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Æàëäàê Ïð³ñèíà Ìóñ³¿âíà, 62, 
íà óòðèì., óêð., 16.02.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Æåðåáêî Ìèêîëà 
Âîëîäèìèðîâè÷, 8 ì., êîëãîñïí., 
óêð., 12.07.1932, òîêñè÷íèé 
ïðîíîñ
Æóðáà Âàðâàðà Îìåëÿí³âíà, 
2, îäíîîñ³áí., óêð., 20.03.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Æóðáà Ìàðôà Ïàíàñ³âíà, 25, 
îäíîîñ³áí., óêð., 08.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ç³í÷åíêî Ãðèöüêî Òðîõèìîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 10.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ç³í÷åíêî ²âàí Äåìèäîâè÷, 4 ì., 
êîë ãîñïí., óêð., 01.08.1932, íå âêàç.
Êàðìàí Í³íà Ïàâë³âíà, 6 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 29.06.1932, 
òîêñè÷íèé ïðîíîñ
Êàðïàí ªâñ³é (?) Ïàâëîâè÷, 55, 
íà óòðèì., óêð., 20.06.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Êàðïóõ³íà Îêñàíà Ïåòð³âíà, 56, 
îäíîîñ³áí., óêð., 17.06.1932, ðàê 
ìàòêè
Êëåìåíêî Îëåêñàíäð 
Ìèõàéëîâè÷, 14 äí., êîëãîñïí., 
óêð., 06.11.1933, íåäîíîøåíå
Êëèìåíêî Àíäð³é Ê³íäðàòîâè÷, 
85, íà óòðèì., óêð., 25.07.1932, 
ïîðîê ñåðöÿ
Êëþ÷êà Ãàííà Êàðï³âíà, 10 ì., íå 
âêàç., óêð., 20.07.1932, òîêñè÷íèé 
ïðîíîñ
Êëþ÷êà Êàòåðèíà Ðàä³âíà, 
4 ì., êîëãîñïí., óêð., 14.07.1932, 
òîêñè÷íèé ïðîíîñ
Êëþ÷êà Ìèêîëà Áîðèñîâè÷, 
5, êîëãîñïí., óêð., 18.08.1932, 
ïàðàë³÷
Êîçþðà Â³ðà Òèìîô³¿âíà, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 23.03.1933, ðàõ³ò
Êîñòåíêî ²âàí Ñåìåíîâè÷, 
7 ì., êîëãîñïí., óêð., 25.05.1933, 
äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Êîñòåíêî Êàòåðèíà Îìåëÿí³âíà, 
74, íà óòðèì., óêð., 06.06.1932, 
ïîðîê ñåðöÿ
Êðóòü Îëåíà Ïàâë³âíà, 68, íà 
óòðèì., óêð., 19.04.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Êóçüìåíêî Ãðèöüêî Îíàí³éîâè÷, 
63, íà óòðèì., óêð., 06.01.1932, 
òóáåðêóëüîç
Êóéäà Ãðèöüêî Ñòåïàíîâè÷, 1 
òèæ., êîëãîñïí., óêð., 31.07.1932, 
êàòàð êèøîê
Êóéäà Ìàðôà Ãîðä³¿âíà, 5 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 28.12.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
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Ëàçóðåíêî Âîëîäèìèð 
Ãðèãîðîâè÷, 48, êîëãîñïí., óêð., 
16.06.1933, àâ³òàì³íîç, ñåðöåâà 
ñëàáê³ñòü
Ëåâèöüêà Êàòåðèíà Ôåäîð³âíà, 
2 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 12.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëåîíåíêî Ìèòðîôàí 
Äîðîô³éîâè÷, 62, êîëãîñïí., óêð., 
15.06.1933, àâ³òàì³íîç, ñåðöåâà 
ñëàáê³ñòü
Ìàëàõ Ïàíòåë³é Äàâèäîâè÷, 
76, îäíîîñ³áí., óêð., 25.03.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìàìàé Â³ðà ²âàí³âíà, 2 òèæ., 
îäíîîñ³áí., óêð., 07.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìàìàé Ãíàò ²âàíîâè÷, 70, 
îäíîîñ³áí., óêð., 14.06.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ìîâ÷àíîê Â³ðà Àí., 3 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 20.09.1932, 
òîêñè÷íèé ïðîíîñ
Íåöèê (?) Ìóñ³é Ãðèãîðîâè÷, 
70, îäíîîñ³áí., óêð., 23.06.1933, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Íèäîâáà Ìèêîëà Äåíèñîâè÷, 
40, êîëãîñïí., óêð., 21.06.1933, 
áåçá³ëêîâèé àâ³òàì³íîç
Í³êîëàºíêî ßâäîõà Ïåòð³âíà, 
75, íà óòðèì., óêð., 02.09.1932, 
ñòàð³ñòü
Ïàâëîâñüêèé Àíäð³ÿí 
Ãðèãîðîâè÷, 45, êîëãîñïí., óêð., 
05.03.1932, çàïàëåííÿ î÷åðåâèíè
Ïàíàñåíêî Ìèòðî ²âàíîâè÷, 
6, êîëãîñïí., óêð., 26.07.1932, 
ïîøêîäæåííÿ îðãàí³â
Ïàíàñåíêî Ïåòðî Ïðîêîïîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 27.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïàðõîìåíêî ²âàí Ðîìàíîâè÷, 
10 ì., êîëãîñïí., óêð., 13.06.1933, 
òîêñè÷íèé ïðîíîñ
Ïåäàø ²âàí Ìàðêîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 17.04.1933, 
êîêëþø, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïåäàø Ñåêëåòà Þõèì³âíà, íå 
âêàç., îäíîîñ³áí., óêð., 09.06.1933, 
àâ³òàì³íîç
Ïåðåÿñëàâåöü Îëÿíà Àíòîí³âíà, 
78, êîëãîñïí., óêð., 17.06.1933, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Ïåðåÿñëàâåöü Ôåä³ð 
Ñåìåíîâè÷, 88, êîëãîñïí., óêð., 
05.04.1933, ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü, 
íåäî¿äàííÿ
Ïåòåöüêà (?) Ìîòðÿ Ëàç(?), 
40, êîëãîñïí., óêð., 20.06.1933, 
áåçá³ëêîâèé àâ³òàì³íîç
Ïåòåöüêà ßâäîõà Äèìèòð³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 07.02.1932, 
òîêñè÷íèé ïðîíîñ

Ïåòðåíêî ²âàí Îõð³ìîâè÷, 
8, êîëãîñïí., óêð., 29.03.1932, 
ìåí³íã³ò
Ïåòðåíêî Ìèêîëà Àíäð³éîâè÷, 
3, îäíîîñ³áí., óêð., 28.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïëóæíèê Ìèêîëà Þäîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 16.01.1932, íå 
âêàç.
Ïîãð³áíà Ãàííà Àíòîí³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 20.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïðîäàí Ìàð³ÿ íå âêàç., 50, 
êîëãîñïí., óêð., 09.06.1933, 
àâ³òàì³íîç
Ïðîöåíêî Àíòîí Ïèëèïîâè÷, 66, 
êîëãîñïí., óêð., 02.03.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ðóäü ²âàí ²âàíîâè÷, 29, 
êîëãîñïí., óêð., 01.06.1933, 
ñåðöåâå çàïàëåííÿ
Ðÿáêî Ìàð³ÿ Ìàêñèì³âíà, 
5, êîëãîñïí., óêð., 29.05.1933, 
ðîçëàä êèøå÷íèêà
Ðÿáêî Îëåêñàíäð Àíòîíîâè÷, 
37, êîëãîñïí., óêð., 01.04.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ðÿáêî ßê³â Ìàêñèìîâè÷, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 14.06.1933, 
äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Ðÿá÷óê Â³ðà Àíäð³¿âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 22.06.1933, 
áåçá³ëêîâèé àâ³òàì³íîç
Ðÿá÷óê ²âàí Àíäð³éîâè÷, 8, 
êîëãîñïí., óêð., 26.05.1933, 
áåçá³ëêîâèé àâ³òàì³íîç
Ðÿá÷óê ²âàí Àíòîíîâè÷, 20 
äí., êîëãîñïí., óêð., 20.07.1932, 
íåäîíîøåíèé, òîêñè÷íèé ïðîíîñ
Ðÿá÷óê ²âàí Ïàâëîâè÷, 22, 
êîëãîñïí., óêð., 01.06.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ðÿá÷óê Ëîãâèí Òðîõèìîâè÷, 
65, íà óòðèì., óêð., 23.02.1933, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü, ïîðîê ñåðöÿ
Ðÿá÷óê Ìèêîëà Àíäð³éîâè÷, 5, 
êîëãîñïí., óêð., 09.04.1933, ðàõ³ò, 
íåäî¿äàííÿ
Ðÿá÷óê Îëüãà Ìèõàéë³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 23.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ðÿá÷óê Ñåâàñòÿí ßêîâè÷, 23, 
êîëãîñïí., óêð., 03.03.1933, 
çàãàëüíèé ïàðàë³÷ îðãàí³çìó
Ðÿá÷óê Ñòåïàí ²âàíîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 12.06.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ðÿá÷óê Óñòÿ Ãðèãîð³âíà, 55, 
êîëãîñïí., óêð., 25.05.1933, 
áåçá³ëêîâèé àâ³òàì³íîç
Ðÿá÷óê ßâäîõà ²âàí³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 29.05.1933, 
ìåí³íã³ò

Ðÿá÷óê ßêèì Ñåðã³éîâè÷, 40, 
êîëãîñïí., óêð., 10.06.1933, 
àâ³òàì³íîç
Ñàìîéëîâè÷ Ïåòðî Ãðèãîðîâè÷, 
10 ì., êîëãîñïí., óêð., 14.06.1933, 
àâ³òàì³íîç, ñåðöåâà ñëàáê³ñòü
Ñàìîéëîâè÷ Ïåòðî Êóçüìè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 04.06.1933, 
äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Ñàìîéëîâè÷ Ôåäîòêà Ïð(?), 
43, êîëãîñïí., óêð., 08.06.1933, 
àâ³òàì³íîç
Ñàìóðà Âàñèëü Ìèõàéëîâè÷, 
7, êîëãîñïí., óêð., 10.06.1933, 
àâ³òàì³íîç
Ñàìóðà Ìèõàéëî Ãðèãîðîâè÷, 
46, êîëãîñïí., óêð., 07.06.1933, 
àâ³òàì³íîç
Ñàìóðà Îëåêñ³é Ìèõàéëîâè÷, 
5, êîëãîñïí., óêð., 09.06.1933, 
àâ³òàì³íîç
Ñàìóðà Þäà (?) Ìèõàéëîâè÷, 
11, êîëãîñïí., óêð., 09.06.1933, 
àâ³òàì³íîç
Ñâèðèäåíêî Âàñèëü ²âàíîâè÷, 
2, îäíîîñ³áí., óêð., 06.04.1933, 
òîêñè÷íèé ïðîíîñ
Ñèòíèê Ïåòðî Ôåäîðîâè÷, 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 12.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñèïò³ëèé (?) Ãàííà Àôîí³¿âíà, 
49, êîëãîñïí., óêð., 12.06.1933, 
àâ³òàì³íîç
Ñ³ðêî Í³íà Ìàêàð³âíà, 2 äí., êîë-
ãîñïí., óêð., 26.07.1932, ñëàáê³ñòü
Ñëåñàðºâ Âîëîäèìèð 
Ïåòðîâè÷, 2, îäíîîñ³áí., óêð., 
17.04.1933, ãîëîä
Ñîëîäêà Ñîíÿ (?) Îëåêñ³¿âíà, 
3, îäíîîñ³áí., óêð., 18.06.1933, 
ïàðàë³÷
Ñîëîäêà Ôåäîðà ²âàí³âíà, 58, íà 
óòðèì., óêð., 14.04.1933, ïåðèòîí³ò
Ñîëîäêèé Ëåâêî Ìèõàéëîâè÷, 
26, êîëãîñïí., óêð., 05.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñîëîäêèé Ìàêàð Òèìîô³éîâè÷, 
39, îäíîîñ³áí., óêð., 14.04.1933, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Ñîëîäêèé Âàñèëü (?), 68, 
êîëãîñïí., óêð., 23.12.1933, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Ñòðÿïàí Âîëîäèìèð 
Íåñòîðîâè÷, 57, êîëãîñïí., óêð., 
13.06.1933, àâ³òàì³íîç
Òàëàí Â³ðà Ëàçàð³âíà, 8 ì., íå 
âêàç., óêð., 01.07.1932, ïðîíîñ
Òîðãóí Ëþáîâ ²âàí³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 03.09.1932, 
òîêñè÷íèé ïðîíîñ
Òðèãóá Àôàíàñ³é Àâðàìîâè÷, 
80, íà óòðèì., óêð., 08.02.1933, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
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Òðîÿí Ïèëèï Ïèìîíîâè÷, 
41, ðîá³òí., óêð., 15.03.1933, 
ïåðåîõîëîäæåííÿ, ñëàáê³ñòü
Ôåñàí ßâäîõà (?), 78, íà óòðèì., 
óêð., 15.03.1932, ïîðîê ñåðöÿ
Õàéëî Îëåêñàíäðà Ïåòð³âíà, 
19, êîëãîñïí., óêð., 20.03.1933, 
çàðàæåííÿ êðîâ³
×èï³æêî Âàñèëèíà Îâñ³¿âíà, 
88, íà óòðèì., óêð., 10.03.1933, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü

×èï³æêî Ôåä³ð Ìèõàéëîâè÷, 75, 
íà óòðèì., íå âêàç., 07.10.1932, 
ïîðîê ñåðöÿ
×èôðèí(?) Ì(?) Ìàêñèìîâè÷, 
8, êîëãîñïí., óêð., 11.06.1933, 
àâ³òàì³íîç
Øåïåëü Àíäð³é ßêîâè÷, 56, 
êîëãîñïí., óêð., 24.07.1932, 
òóáåðêóëüîç
Øåïåëü ²âàí Ôåäîðîâè÷, 5 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 21.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Øåïåëü Ïàðàñêà (?), 6, 
îäíîîñ³áí., óêð., 12.04.1933, 
ñëàáê³ñòü îðãàí³çìó â³ä íåäî¿äàííÿ
Øèíêàð Ãðèãîð³é Ëåâîíò³éîâè÷, 
8, êîëãîñïí., óêð., 14.04.1932, 
ïóõèð÷àòêà ò³ëà
Øèíêàð Ëåîíò³é Ëåâîíò³éîâè÷, 
5 ì., êîëãîñïí., óêð., 06.09.1932, 
ãðèï
Øïèêàð Òåòÿíà Äìèòð³âíà, 22, 
êîëãîñïí., óêð., 18.02.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ

Óëüÿí³âñüêà ñ³ëüðàäà

Àðàï ²âàí ²âàíîâè÷, 10, 
îäíîîñ³áí., óêð., 06.07.1933, 
äèôòåð³ÿ
Áåçøòàíüêî Ìàð³ÿ Áîðèñ³âíà, 
18, íà óòðèì., íå âêàç., 27.03.1933, 
ð³çà÷êà
Áåçøòàíüêî Äìèòðî Áîðèñîâè÷, 
24, êîëãîñïí., óêð., 23.10.1933, íå 
âêàç.
Á³ëîä³ä Â³êòîð Ôåäîòîâè÷, 5 
äí., ðîá³òí., óêð., 20.09.1933, íå 
âêàç.
Á³ëîä³ä Îëåêñ³é Ìàðêîâè÷, 2, 
ðîá³òí., íå âêàç., 20.12.1932, íå 
âêàç.
Áîáèð Ãàéêà Ñòåïàí³âíà, 25, 
êîëãîñïí., óêð., 23.08.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Áîíäàðåíêî Ôåä³ð Ñåðã³éîâè÷, 
23, êîëãîñïí., óêð., 25.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Áðàòèøêî Êàòåðèíà 
Ïðîêîï³âíà, 7, êîëãîñïí., óêð., 
11.08.1933, íå âêàç.
Áðàòèøêî Îëåêñ³é Ïðîêîïîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 01.08.1933, 
íåâ³äîìà
Âàéíîâñüêà Âàëåíòèíà 
Òèõîí³âíà, 8 ì., êîëãîñïí., íå 
âêàç., 25.04.1933, íå âêàç.
Âàéíîâñüêèé Îëåêñ³é 
Òèõîíîâè÷, 7, êîëãîñïí., óêð., 
08.07.1933, íå âêàç.
Âàéíîâñüêèé Òèõîí Àíòîíîâè÷, 
40, îäíîîñ³áí., íå âêàç., 
27.01.1932, íå âêàç.
Âëàñåíêî ²âàí ªâäîêèìîâè÷, 50, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 06.09.1932, 
òóáåðêóëüîç
Âëàñåíêî Ôåäóë Ìàêñèìîâè÷, 
74, êîëãîñïí., óêð., 09.06.1933, íå 
âêàç.

Ãàëêà ²âàí (?), 18, êîëãîñïí., óêð., 
10.06.1933, íå âêàç.
Ãàëêà Íèêèôîð Ìèõàéëîâè÷, 68, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 25.04.1933, íå 
âêàç.
Ä³äåíêî Í³íà Âîëîäèìèð³âíà, 
3 òèæ., êîëãîñïí., íå âêàç., 
17.04.1932, çîëîòóõà
Êàùåíêî Ãàâðèëî Ãðèãîðîâè÷, 
51, êîëãîñïí., óêð., 05.07.1933, íå 
âêàç.
Êàùåíêî Ãàííà Ãàâðèë³âíà,  1 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 18.06.1933, íå 
âêàç.
Êèêîø Ãíàò Ñòåïàíîâè÷, 51, 
êîëãîñïí., óêð., 07.06.1933, íå 
âêàç.
Êèêîø ²âàí Ãíàòîâè÷, 21, 
êîëãîñïí., óêð., 07.06.1933, íå 
âêàç.
Êíèø Âîëîäèìèð Âàñèëüîâè÷, 
5, êîëãîñïí., íå âêàç., 07.10.1932, 
íå âêàç.
Ëèòÿø Êàòåðèíà Ìèêîëà¿âíà, 1, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 10.10.1932, íå 
âêàç.
Ìàñëþê Ãàííà Ãðèãîð³âíà, 1, 
ðîá³òí., íå âêàç., 22.08.1932, íå 
âêàç.
Ìèõàéëþê Âàñèëü Ñåðã³éîâè÷, 
3, ðîá³òí., íå âêàç., 26.11.1932, íå 
âêàç.
Îíèùóê ²ëüêî Ãàâðèëîâè÷, 32, 
ðîá³òí., íå âêàç., 16.05.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ïëÿñåöüêà Ë³ä³ÿ ²âàí³âíà, 2 ì., 
êîë ãîñïí., óêð., 05.11.1933, íå âêàç.
Ïîëüêî Ìàð³ÿ Çàõàð³âíà, 1, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 30.07.1932, íå 
âêàç.
Ïîò³é Ãðèãîð³é Ìèõàéëîâè÷, 
7, îäíîîñ³áí., óêð., 06.07.1933, 
íåâ³äîìà

Ïîò³é Ìàð³ÿ Ìèõàéë³âíà, 5, 
îäíîîñ³áí., óêð., 06.07.1933, 
íåâ³äîìà
Ïîò³é Îëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷, 
3, îäíîîñ³áí., óêð., 10.07.1933, 
íåâ³äîìà
Ñàéãàê Ìèõàéëî 
Îëåêñàíäðîâè÷, 70, êîëãîñïí., 
óêð., 10.07.1933, íåâ³äîìà
Ñåðäþê Âàñèëü Êàðïîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 02.05.1933, íå 
âêàç.
Ñèäîðåíêî Ìàð³ÿ Ð (?), 14, 
êîëãîñïí., óêð., 20.08.1933, íå 
âêàç.
Ñêèäàí Îìåëÿí Ãðèãîðîâè÷, 65, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 23.03.1933, 
íå âêàç.
Ñêðèïêà Êàòåðèíà ªâòèõ³¿âíà, 
76, íà óòðèì., íå âêàç., 10.05.1932, 
çàñòóäà ëåãåí³â
Ñîâà Âîëîäèìèð Ìèõàéëîâè÷, 
9 ì., êîëãîñïí., íå âêàç., 
11.11.1932, çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ñîëîõà Ãàííà Ìèêîëà¿âíà, 18, 
êîëãîñïí., óêð., 25.06.1933, íå 
âêàç.
Ñîëîõà Ìóñ³é Ôåäîòîâè÷, 
71, êîëãîñïí., óêð., 27.06.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ñòîëÿðåíêî Âàñèëü Ïåòðîâè÷, 
4, êîëãîñïí., íå âêàç., 08.02.1932, 
ïðîñòóäà
Ñòîëÿðåíêî Ãàííà Ïåòð³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 30.05.1933, íå 
âêàç.
Ñòîëÿðåíêî Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 06.08.1933, 
íå âêàç.
Øåâ÷åíêî Ïåòðî Ìàðòèíîâè÷, 
4 äí., êîëãîñïí., óêð., 17.07.1933, 
íå âêàç.

×åðâîíà ñ³ëüðàäà
Ãàè÷àñ (?) ²âàí³âíà, 3 ì., 
êîëãîñïí., óêð., íå âêàç.
Êóðèëîâà Îäàðêà Ñåìåí³âíà, 34, 
ðîá³òí., óêð., 10.03.1932, íå âêàç.

Òîöüêà Í³íà (?), 3, êîëãîñïí., óêð., 
02.01.1932, çãîð³ëà

Òîöüêà Ãàëèíà Âàñèë³âíà, 
44, ðîá³òí., óêð., 12.10.1932, 
òóáåðêóëüîç
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Àáðàìîâ Àíòîí Äìèòðîâè÷, 74, 
íå âêàç., óêð., 30.10.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Àâåðê³ºâà Ñåðàôèìà Ïåòð³âíà, 
53, äîìîãîñîï., óêð., 10.10.1932, 
ðàê
Àâðàìåíêî Ãàëèíà Îëåêñ³¿âíà, 
2, íå âêàç., óêð., 25.09.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Àëåêñººíêî ²âàí Ï., 70, ðîá³òí., 
íå âêàç., 30.04.1933, íå âêàç.
Àí³ñ³ìîâ (?) Ìèðîíîâè÷, 66, 
ðîá³òí., ðîñ., 01.07.1933, ïëåâðèò 
Àí³ñ³ìîâ ²âàí Îëåêñ³éîâè÷, 
50, ñëóæá., ðîñ., 13.09.1933, 
çàïàëåííÿ ñòðàâîõîäó
Àðñèð³é Ðà¿ñà Âàñèë³âíà, 
6, ðîá³òí., óêð., 21.03.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Àôðîìåíêî Ë³ä³ÿ ²âàí³âíà, íå 
âêàç., ðîá³òí., ðîñ., 27.12.1932, íå 
âêàç.
Àôðîìåíêî Ðà¿ñà ²âàí³âíà, íå 
âêàç., ðîá³òí., ðîñ., 27.12.1932, íå 
âêàç.
Áàêóìåíêî Íèêèôîð ²âàíîâè÷, 
73, êîëãîñïí., óêð., 24.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Áåçâåðõà Îäàðêà Ô., 60, ðîá³òí., 
óêð., 25.05.1932, ïîðîê ñåðöÿ
Áåçâåðõèé ªâãåí³é Ãðèãîðîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Áåçâåðõèé Ïàâëî Âàñèëüîâè÷, 
8, êîëãîñïí., óêð., 25.04.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Áåçâåðõèé Ðîìàí Çîòîâè÷, 72, 
÷ë.àðò., óêð., 16.05.1933, íå âêàç.
Áè÷ Äàð’ÿ ªôèì³âíà, 48, 
äîìîãîñï., óêð., 01.12.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Áîãîâèí Ïåòðî Ïîòàïîâè÷, 67, 
ðîá³òí., óêð., 05.08.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Áîãîâèí Ïåòðî Ôåäîðîâè÷, 12, 
ðîá³òí., óêð., 30.04.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Áîãîâèíà Ñâ³òëàíà Òèìîô³¿âíà, 
3 ì., êîëãîñïí., óêð., 28.10.1932, 
íåâ³äîìà
Áîãîâè÷ Ïåòðî íå âêàç., 66, 
êîëãîñïí., óêð., 05.08.1933, 
ñëàáê³ñòü ñåðöÿ
Áîãîâø Îëåíà Ôîê³âíà, 50, 
ðîá³òí., óêð., 11.10.1932, íåðîçá.
Áîíäàðåíêî Ìàð³ÿ Éîñèï³âíà, 
31, ðîá³òí., óêð., 02.08.1932, íå 
âêàç.
Áîðîä³í Â³òàë³é 
Îëåêñàíäðîâè÷, 1, ñëóæá., óêð., 
16.09.1932, ³íòîêñèêàö³ÿ

Áîðîä³íà ªâäîê³ÿ Ìàðòèí³âíà, 
67, ðîá³òí., óêð., 08.10.1933, 
êðîâîâèëèâ
Áóäüêî Ìàð³ÿ Ìàêàð³âíà, 5 ì., íå 
âêàç., óêð., 30.08.1933, çàãàëüíà 
àòðîô³ÿ 
Áóéì³ñòð Âîëîäèìèð Ïàâëîâè÷, 
9 ì., íå âêàç., óêð., 10.09.1933, 
ãîñòðèé øëóíêîâî-êèøêîâèé êàòàð
Áóðèìà Â³êòîð Ñòåïàíîâè÷, 
4, ðîá³òí., óêð., 16.02.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Âàãèñ Äìèòðî Ê., 30, êîëãîñïí., 
óêð., 03.08.1933, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Âàãèñ Ìàðòà Äåìèä³âíà, 60, 
ðîá³òí., óêð., 15.04.1933, íåðîçá.
Âàãèñ Ìèêîëà Àðòåìîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 17.10.1932, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Âàãíå Âàñèëü (?), 19, êîëãîñïí., 
óêð., 20.07.1933, íå âêàç.
Âàäîâèé Ãðèãîð³é (?), 76, ðîá³òí., 
óêð., 01.05.1933, ñòàð³ñòü
Âàêóëåíêî Ïåòðî Ìèêîëàéîâè÷, 
4, íå âêàç., óêð., 09.06.1933, 
äèñïåïñ³ÿ
Âàëüêîâñüêà Ë³ä³ÿ ²âàí³âíà, 3 ì., 
ðîá³òí., óêð., 06.08.1932, íå âêàç.
Âàí³ñ Óñòèì Õàðèòîíîâè÷, 67, 
êîëãîñïí., óêð., 26.03.1933, íå 
âêàç.
Âàðè÷ ªâãåí³é Ìèõàéëîâè÷, 
1, íå âêàç., óêð., 12.10.1933, 
êðóïîçíå çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âàñèëåíêî Ïåòðî Àðòåìîâè÷, 
8, ðîá³òí., óêð., 18.03.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Âåëè÷êî Êàòåðèíà Äåíèñ³âíà, 
12, íå âêàç., óêð., 17.06.1933, 
çàïàëåííÿ ìîçêó ï³ñëÿ 
ïîðàíåííÿ 
Âåðáîëîâè÷ Â³ðà ²âàí³âíà, 56, 
ñëóæá., ðîñ., 07.04.1932, íå âêàç.
Âåðîöüêà Íåëÿ Ôåäîð³âíà, 
1 ì., ðîá³òí., óêð., 17.04.1932, 
ôóðóíêóëüîç
Âèíèê Òðîõèì ßêîâè÷, 58, ïåíñ., 
óêð., 27.10.1933, øëóíêîâèé 
ïàðàë³÷
Âîäÿíèöüêèé Ìèòðîôàí 
²âàíîâè÷, 70, ñëóæá., óêð., 
06.04.1933, âèñèïíèé òèô
Âîëèê Ïåòðî (?), íå âêàç., 
êîëãîñïí., óêð., 10.09.1933
Âîëêîâèíñüêèé Àíòîí 
Ãðèãîðîâè÷, 4 ì., êîëãîñïí., óêð., 
01.01.1932, íå âêàç.
Âîðîáéîâ Ìàòâ³é Êóçüìè÷, 
78, íå âêàç., óêð., 21.06.1933, 
ñòàð³ñòü

Âîòàæåíêî Ìîòðÿ Ìèêîëà¿âíà, 
8 ì., ðîá³òí., óêð., 08.07.1932, 
äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Ãàâðèëåíêî Ãîðïèíà íå âêàç., 
85, êîëãîñïí., óêð., 07.06.1933, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Ãàâðèëåíêî Õèìêà Ìèêèò³âíà, 
73, êîëãîñïí., óêð., 28.02.1932, 
ïîðîê ñåðöÿ
Ãàâðèëèíà Îêñàíà Ôåäîð³âíà, 
67, êîëãîñïí., óêð., 11.01.1933, 
çàâîðîò êèøîê
Ãàíæåíêî Ãðèãîð³é Êàðïîâè÷, 
46, ðîá³òí., óêð., 28.05.1932, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Ãàðìàø Íàñòÿ Âàñèë³âíà, 4, íå 
âêàç., óêð., 02.06.1933, äèñïåïñ³ÿ
Ãàðìàø Ïð³ñüêà Àðñåí³¿âíà, 
58, êîëãîñïí., óêð., 05.09.1933, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Ãîëîâàíü Â³êòîð Äàâèäîâè÷, 
9 ì., ðîá³òí., óêð., 29.08.1933, 
êàòàð êèøîê
Ãîëîâêî Âàëåíòèí Äèìèòðîâè÷, 
íå âêàç., íå âêàç., óêð., 20.08.1932, 
ñëàáê³ñòü
Ãîì³í Íàñòÿ Ñåìåí³âíà, 78, 
ðîá³òí., óêð., 09.05.1933, ñòàð³ñòü
Ãîíòàð Ìàð'ÿ Ãíàò³âíà, 12, 
ðîá³òí., óêð., 21.03.1933, äèñòðîô³ÿ
Ãîí÷àð Ìèêîëà Äàíèëîâè÷, 16 
äí., íå âêàç., óêð., 02.04.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ãîí÷àð Ñò (?) ²ëë³÷, 11 ì., ñëóæá., 
óêð., 04.07.1933, íå âêàç.
Ãîí÷àðåíêî Íàä³ÿ Âàñèë³âíà, 
5 ì., íå âêàç., óêð., 15.06.1933, 
äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Ãðàá÷åíêî Îëåêñàíäð (?), 95, íå 
âêàç., óêð., 15.11.1933, ñòàð³ñòü
Ãðîìîâà Îëåêñàíäðà Íèêîí³âíà, 
82, ðîá³òí., óêð., 14.10.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ãðóä³íñüêà Ëàðèñà 
Êîñòÿíòèí³âíà, íå âêàç., äèòèíà, 
ðîñ., 25.02.1932, íå âêàç.
Ãóæâà Ïàâëî Âàñèëüîâè÷, 
69, ðîá³òí., óêð., 03.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãóòºâ ßê³â Àáðàìîâè÷, 68, 
íà óòðèì., ºâð., 07.03.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Äàíèëåíêî Âàëåíòèíà Ïàâë³âíà, 
1, íå âêàç., óêð., 21.06.1933, 
äèñïåïñ³ÿ
Äàíèëü÷åíêî Òåòÿíà ßê³âíà, 80, 
íå âêàç., óêð., 19.08.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ ³ çàïàëåííÿ íèðîê
Äåéíåãà Âàñèëü Ïàâëîâè÷, 
87, êîëãîñïí., óêð., 25.03.1933, 
ñòàð³ñòü

×óáàð³âñüêà ñ³ëüðàäà
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Äåíèñîâè÷ Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 
63, íå âêàç., óêð., 25.09.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Äåðåâ'ÿíê³í ²âàí Ïèëèïîâè÷, 
30, ðîá³òí., óêð., 12.07.1932, 
ñàìîãóáñòâî (ïîâ³ñèâñÿ)
Äì³äåé(?) Ìåëàøêà ²âàí³âíà, 
85, íå âêàç., óêð., 03.09.1933, 
ñòàð³ñòü
Äîáðîäóá Ñàðà íå âêàç., 56, íå 
âêàç., ºâð., 10.02.1933, íå âêàç.
Äîâáíÿ Îëåêñ³é íå âêàç., 1, 
ðîá³òí., óêð., 08.07.1933, íå âêàç.
Äîëÿ Ê³íäðàò íå âêàç., 53, 
ñëóæá., óêð., 23.01.1933, íå âêàç.
Äîíåöü Ñåìåí íå âêàç., íå âêàç., 
êîëãîñïí., óêð., 20.03.1933, íå âêàç.
Äîöåíêî Í³íà Ìèõàéë³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 24.07.1932, 
ïîðóøåííÿ òðàâëåííÿ
Äîöåíêî Ïåòðî Òðîõèìîâè÷, 3, 
ðîá³òí., óêð., 20.01.1931, ïðîíîñ
Äóþðîâ Âîëîäèìèð íå âêàç., 1, 
íå âêàç., óêð., 06.08.1932, êàòàð 
êèøîê
Äÿ÷åíêî Àíäð³é Ãðèãîðîâè÷, 
4, êîëãîñïí., óêð., 04.09.1933, íå 
âêàç.
Äÿ÷åíêî Ìîòðîíà Íèêèôîð³âíà, 
85, ðîá³òí., óêð., 15.03.1933, 
ñòàð³ñòü
ªôðåìîâ ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 
65, íå âêàç., óêð., 06.07.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
ªôðåìîâ Ëóêà ²âàíîâè÷, 26, 
êóñòàð, óêð., 08.01.1932, ðàïòîâà 
ñìåðòü
Æèðåíêî ²âàí Àíäð³éîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 14.03.1933, 
çàïàëåííÿ íèðêè
Æóêîâñüêà Ãàëèíà Ôåäîð³âíà, 2, 
ðîá³òí., óêð., íåâ³äîìà
Æóêîâñüêà Ðà¿ñà (?), 1, ðîá³òí., 
óêð., 23.08.1932, íåâ³äîìà
Æóêîâñüêèé ²âàí Ðàäèâîíîâè÷, 
7ì., êîëãîñïí., óêð., 18.03.1932, 
ïíåâìîí³ÿ
Çàðóáà Àíòîí Ãàâðèëîâè÷, 68, 
ðîá³òí., óêð., 20.04.1933, âèðàçêà 
øëóíêà
Çäîð ²âàí Êàë³ñòðàòîâè÷, 65, 
ðîá³òí., óêð., 26.04.1933, ñòàð³ñòü
Çåëåíèé Þð³é Ê³íäðàòîâè÷, 
7 ì., íå âêàç., óêð., 02.06.1933, 
äèñïåïñ³ÿ
Çåë³á Ñåìåí Ìèêîëàéîâè÷, 53, 
ðîá³òí., óêð., 12.04.1933, ãîñòðå 
íåäîêð³â’ÿ
Ç³í÷åíêî Çîÿ Ñåðã³¿âíà, 1, íå 
âêàç., óêð., 21.06.1933, äèñïåïñ³ÿ
Çîçóëÿê Âàëåíòèíà Àíäð³¿âíà, 1, 
ðîá³òí., óêð., 30.08.1932, äèòÿ÷èé 
ïðîíîñ

Çóé Ìàð³ÿ Ñòåïàí³âíà, 75, 
ðîá³òí., óêð., ñòàðå÷èé ìàðàçì
Çóí Îëåíà (?), 15, ðîá³òí., óêð., 
23.03.1933, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
²âàíîâ Ïàâëî Ãåðàñèìîâè÷, 
55, îäíîîñ³áí., óêð., 10.07.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
²âàíîâà Ë³ä³ÿ Àíäð³¿âíà, 3 ì., 
ñëóæá., óêð., 02.04.1933, õàð÷îâà 
³íòîêñèêàö³ÿ
²ëåðèíü Ôåîäîðà Íåñòîð³âíà, 
80, äîìîãîñï., óêð., 26.11.1933, 
çàíåïàä ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
²öåê (?) (?), 33, øâåöü, ºâð., 
03.08.1933, òóáåðêóëüîç
Êà¿ðà Ñòåïàí Ê., 60, êîëãîñïí., 
óêð., 02.07.1933, ñòàð³ñòü
Êàðìàçèíà Îëüãà (?), 2 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 14.07.1933, íå 
âêàç.
Êàðïåíêî Îëåêñ³é Àíäð³éîâè÷, 
4, ðîá³òí., óêð., 06.09.1932, 
çàãàëüíèé ïåðèòîí³ò
Êèðèëîâà Í³íà Ïàíòåë³¿âíà, íå 
âêàç., íå âêàç., óêð., 28.02.1932, 
íåðîçá.
Êèðïà Íàä³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 
2, ñëóæá., óêð., 05.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êëåâí³íà Þë³ÿ Ôåäîð³âíà, 
5 ì., ñëóæá., ðîñ., 08.03.1933, 
íåäîíîøåíå
Êëî÷êî Âîëîäèìèð 
Âîëîäèìèðîâè÷, 1, íå âêàç., óêð., 
16.06.1933, äèñïåïñ³ÿ
Êëî÷êî Íàä³ÿ Ôåîäîñ³¿âíà, 
13, ðîá³òí., óêð., 08.05.1933, 
âèñíàæåííÿ íà ´ðóíò³ íåäî¿äàííÿ
Êëî÷êîâñüêèé Àêèì 
Ñïèðèäîíîâè÷, 52, ðîá³òí., óêð., 
16.03.1933, âèñèïíèé òèô
Êîáåöü ²âàí Ãàâðèëîâè÷, 
24, ðîá³òí., óêð., 22.07.1932, 
çàð³çàíèé ïî¿çäîì
Êîâàëåíêî Êèðèëî Îìåëÿíîâè÷, 
45, êîëãîñïí., óêð., 18.07.1933, 
ñëàáê³ñòü ñåðöÿ
Êîâòóí Àííà Ìàðê³âíà, 32, 
ðîá³òí., óêð., 17.02.1932, íå âêàç.
Êîâòóí Âîëîäèìèð Ïàâëîâè÷, 1, 
íå âêàç., óêð., 11.07.1933, íå âêàç.
Êîâòóí Ìàðèíà (?), 70, ñëóæá., 
óêð., 22.05.1933, ñòàð³ñòü
Êîâòóí Ìàòâ³é íå âêàç., 80, êîë-
ãîñïí., óêð., 08.07.1933, íå âêàç.
Êîâòóí Òèõîí Ìèêèòîâè÷, 
55, ðîá³òí., óêð., 15.08.1933, 
òóáåðêóëüîç
Êîçàê Ñòåïàí ªôèìîâè÷, 50, 
ñëóæá., óêð., 23.05.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Êîçèöüêà Óëèòà Îñòàï³âíà, 26, 
ðîá³òí., óêð., 01.01.1932, íå âêàç.

Êîçèöüêèé Âàñèëü 
Íèêîíîðîâè÷, 4, ðîá³òí., óêð., 
09.01.1933, òóáåðêóëüîç
Êîëåñíèê ªâäîêèì Àíäð³éîâè÷, 
40, ðîá³òí., óêð., 10.05.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êîëåñíèê Ìèêîëà ²âàíîâè÷, íå 
âêàç., äèòèíà, óêð., 08.02.1932, 
êàøåëü, áðîíõ³ò
Êîë³ñíèê (?) (?), 1, ðîá³òí., óêð., 
23.03.1932, íå âêàç.
Êîë³ñíèê Àííà ²âàí³âíà, 64, 
ðîá³òí., óêð., 23.05.1933, ñåðöåâà 
ñëàáê³ñòü
Êîë³ñíèê Ãîðïèíà Ïåòð³âíà, 
75, êîëãîñïí., óêð., 26.01.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîë³ñíèê ²ëëÿ Ëóêè÷, 76, íå âêàç., 
óêð., 08.03.1933, ïîðîê ñåðöÿ
Êîë³ñíèê Ïåòðî Õàðèòîíîâè÷, 
49, êîëãîñïí., óêð., 14.04.1933, íå 
âêàç.
Êîë³ñíèê Ïðîê³ï Îìåëÿíîâè÷, 
75, êîëãîñïí., óêð., 13.01.1933, 
ñòàð³ñòü
Êîë³ñíèê Òðîõèì ²âàíîâè÷, 66, 
íå âêàç., óêð., 22.08.1933, ñòàðå÷à 
ñëàáê³ñòü
Êîìàøêà Ìàêñèì Äìèòðîâè÷, 
63, ðîá³òí., íå âêàç., 10.10.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîðäþê Ìèêèòà Ñòåïàíîâè÷, 
70, íå âêàç., óêð., 26.07.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîðæ ªôðîñèí³ÿ ßê³âíà, 45, íå 
âêàç., óêð., 03.03.1933, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Êîðæ ²âàí (?), 4, êîëãîñïí., óêð., 
11.09.1933, íå âêàç.
Êîðæ Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 80, 
ðîá³òí., óêð., 11.05.1933, 
ñëàáê³ñòü ñåðöÿ
Êîðæ Íèêèôîð Ñ., 70, êîëãîñïí., 
óêð., 08.04.1933, ñòàð³ñòü
Êîðæ Íèêèôîð Ñàâåë³éîâè÷, 
70, êîëãîñïí., óêð., 08.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Êîðæ Ñîô³ÿ Ôåäîð³âíà, 68, 
õë³áîðîá, íå âêàç., 12.05.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Êîðí³ºíêî Ïåòðî Ìàêñèìîâè÷, 
85, ðîá³òí., óêð., 23.01.1933, 
ñòàð³ñòü
Êîðÿêîâ ²âàí Ñåìåíîâè÷, 
28, ðîá³òí., óêð., 17.05.1933, 
øâèäêîïëèííà ÷àõîòêà
Êîñòåíêî Âàñèëü ªôðåìîâè÷, 
65, ðîá³òí., óêð., 08.05.1933, 
ñïàçìè ñåðöÿ
Êîøåëåâ Àíòîí Ñïèðèäîíîâè÷, 
31, ðîá³òí., óêð., 15.10.1932, 
ñàìîãóáñòâî (êèíóâñÿ  
ï³ä ïî¿çä)
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Êðàâöîâ Êñåíîôîíò Òèõîíîâè÷, 
58, ðîá³òí., ðîñ., 29.03.1933, 
ïðîãðåñóþ÷à ñåðöåâà ñëàáê³ñòü
Êðàâ÷åíêî Ìèõàéëî 
Ôåäîðîâè÷, 38, íå âêàç., óêð., 
09.12.1932, íåðîçá.
Êðàâ÷åíêî Íàñòÿ (?), 5, 
îäíîîñ³áí., óêð., 07.04.1933, íå 
âêàç.
Êðèâê³íà Ä³íà Ìàòâ³¿âíà, íå 
âêàç., ðîá³òí., ðîñ., 05.03.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êðèâîðó÷êà Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, 3, 
ñëóæá., óêð., 13.03.1932, íå âêàç.
Êðèâîðó÷êà Í³íà Ïðîêîï³âíà, 1, 
íå âêàç., óêð., 23.02.1933, íåðîçá.
Êóç³íñüêà Îëüãà Òðîõèì³âíà, 
3, ðîá³òí., óêð., 04.12.1932, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Êóçüìåíêî Ãàâðèëî ªâãåíîâè÷, 
53, ðîá³òí., óêð., 01.01.1933, ñåðöå
Êóð³ëîâà Àãàô³ÿ Ïàâë³âíà, 60, 
ðîá³òí., óêð., 11.06.1933, ñòàð³ñòü
Êóð³ëîâà Íàä³ÿ ªãîð³âíà, 7 ì., 
íå âêàç., óêð., 22.02.1933, êàòàð 
êèøîê
Ëàíèõ Ðà¿íà ªôðåì³âíà, 70, 
ðîá³òí., óêð., 27.04.1933, ñòàðå÷à 
ñëàáê³ñòü
Ëåãóòà Íàòàëêà Ôåäîð³âíà, 78, 
ðîá³òí., óêð., 17.04.1933, ñòàðå÷å 
âèñíàæåííÿ
Ëåíü Ëþäìèëà ²âàí³âíà, 21 äí., 
íå âêàç., óêð., 24.10.1933, ðîçëàä 
øëóíêîâî-êèøêîâîãî òðàêòó
Ëèáèäèíñüêèé Ôåä³ð íå âêàç., 
72, ðîá³òí., óêð., 07.07.1933, íå 
âêàç.
Ëèìàð÷óê Ãàííà (?), 7 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 22.07.1933, íå 
âêàç.
Ëèìàð÷óê Îëåíà Êëèìåíò³¿âíà, 
53, ðîá³òí., óêð., 04.03.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ëèñîãóðñüêèé Ïðîê³ï 
Ñåìåíîâè÷, 33, êîëãîñïí., óêð., 
05.08.1933, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ëèñîãóðñüêèé Ñåìåí 
Äàíèëîâè÷, 85, êîëãîñïí., óêð., 
18.08.1933, íåðîçá.
Ëèòâèíåíêî ²âàí Ëåîí³äîâè÷, 1, 
ðîá³òí., óêð., 30.06.1932, íåâ³äîìà
Ëîáîäà Àííà Íèêèôîð³âíà, 3, íå 
âêàç., óêð., 22.06.1933, äèñïåïñ³ÿ
Ëîáîäà Âàñèëü Âàñèëüîâè÷, 
3, íå âêàç., óêð., 17.06.1933, 
äèñïåïñ³ÿ
Ëîáîäà Ë³ä³ÿ Ãðèãîð³âíà, 25, 
êîëãîñïí., óêð., 05.04.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ëîáîäà Îëåêñàíäð 
Ìèêîëàéîâè÷, 9, ðîá³òí., óêð., 
24.04.1933, íåðîçá.

Ëóáèíåöü ²âàí Õàðèòîíîâè÷, 26, 
ðîá³òí., óêð., 27.03.1933, ïîòðàïèâ 
ï³ä ïî¿çä
Ëóïåíêî Îëåíà Íèêèôîð³âíà, 
60, ñëóæá., óêð., 11.05.1933, çã³äíî 
ç äîâ³äêîþ ë³êàðÿ
Ìàëüöêî Ìàðòà Ñòåïàí³âíà, 90, 
ðîá³òí., óêð., 01.05.1932, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Ìàìàé ªëèçàâåòà Ñåðã³¿âíà, 
39, êîëãîñïí., óêð., 08.04.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ìàðòèíîâ Þð³é Ìèêîëàéîâè÷, 
5 ì., ðîá³òí., óêð., 21.07.1932, 
êàòàð øëóíêà
Ìàð÷åíêî Êèëèíà íå âêàç., 68, 
êîëãîñïí., óêð., 11.07.1933, íå 
âêàç.
Ìàð÷åíêî Êðèñòèíà Îëåêñ³¿âíà, 
88, êîëãîñïí., óêð., 17.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Ìàñëîâà Îëåêñàíäðà íå âêàç., 
11 ì., êîëãîñïí., óêð., 27.07.1933, 
íå âêàç.
Ìàòåíêî Îëåíà íå âêàç., 30, 
êîëãîñïí., óêð., 10.07.1933, íå 
âêàç.
Ìàò÷åíêî Ãðèãîð³é ßêèìîâè÷, 
íå âêàç., ðîá³òí., óêð., 26.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Ìàùåíêî Ãàííà Òèìîô³¿âíà, 
82, ðîá³òí., óêð., 13.01.1932, ðàê 
ïå÷³íêè
Ìàùåíêî Êîñòÿíòèí 
Ìèõàéëîâè÷, 25, ðîá³òí., óêð., 
12.03.1933, òóáåðêóëüîç
Ìàùåíêî Ìèêîëà Ñåìåíîâè÷, 
6 ì., ðîá³òí., óêð., 10.05.1933, 
ïîðóøåííÿ òðàâëåííÿ
Ìåëüíèê Þð³é Îëåêñ³éîâè÷, 37, 
ñëóæá., óêð., 02.04.1932, ïóõëèíà 
ãîëîâíîãî ìîçêó
Ìèõàéëè÷åíêî Ìàð³ÿ 
Ãàâðèë³âíà, 2, íå âêàç., óêð., 
18.06.1933, äèñïåïñ³ÿ
Ì³ðîøíè÷åíêî Ãðèãîð³é Ñ., 67, 
ðîá³òí., óêð., 29.05.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ì³ðîøíè÷åíêî ²âàí ²âàíîâè÷, 
1 ì., êîëãîñïí., óêð., 24.09.1933, 
íå âêàç.
Ì³ðîøíè÷åíêî Îëåíà Â., 66, íå 
âêàç., óêð., 11.03.1933, çàïàëåííÿ 
êèøîê
Ì³ùåíêî Íàñòÿ ßâäîõ³âíà, 95, 
êîëãîñïí., óêð., 20.08.1933, íå 
âêàç.
Ìîâ÷àí Ñåìåí ²ãíàòîâè÷, 
35, ðîá³òí., óêð., 03.10.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ìîò÷åíêî ²âàí Êàðïîâè÷, 19, 
êîëãîñïí., óêð., 21.04.1933, íå 
âêàç.

Ìîøèí ²âàí Ãàâðèëîâè÷, 76, 
ðîá³òí., óêð., 14.01.1933, íå âêàç.
Ìÿëî Óñòÿ (?), 75, ðîá³òí., íå 
âêàç., 10.02.1933, íå âêàç.
Íàéäüîíîâ Âîëîäèìèð 
Âîëîäèìèðîâè÷, 48, ïåíñ., óêð., 
24.02.1932, òóáåðêóëüîç
Íà÷àðåíêî Ìàð³ÿ Äìèòð³âíà, 
80, íå âêàç., óêð., 14.12.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Í³êîëàºíêî ²âàí Àíäð³éîâè÷, 
7, êîëãîñïí., óêð., 27.03.1933, íå 
âêàç.
Í³êîëàºíêî Ìèõàéëî 
Àíäð³éîâè÷, 10, êîëãîñïí., óêð., 
22.03.1933, íå âêàç.
Í³êîëàºíêî Îëåíà Äàíèë³âíà, 
56, êîëãîñïí., óêð., 14.10.1933, 
ðàê
Íîâèê ²âàí Âàñèëîâè÷, 79, 
êîëãîñïí., óêð., 16.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Îâëàøåíêî (?) Ñòåïàíîâè÷, 55, 
ðîá³òí., óêð., 21.03.1932, ðàê 
Îâ÷àðåíêî ²îí Äåìèäîâè÷, 60, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 11.03.1933, 
íå âêàç.
Îäåíåöü Îëåêñ³é Àíäð³éîâè÷, 
65, ðîá³òí., óêð., 16.10.1932, 
ñòàð³ñòü
Îíèùåíêî ªâãåí Ôåäîðîâè÷, 
1, íå âêàç., óêð., 08.08.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Î÷åðåò Àíòîí Êîðí³ëîâè÷, 
62, ðîá³òí., óêð., 29.09.1933, 
ì³îêàðäèò
Ïàâùåâñüêà Ìàð³ÿ Äàíèë³âíà, 
2 ì., íå âêàç., óêð., 07.06.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ïàë³é ²âàí Ïðîêîïîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 15.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïàëü÷åâà Âàðâàðà Ðàä³â(?), 
25, õë³áîðîá, óêð., 28.02.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ïàëü÷åâñüêèé Ãðèãîð³é 
Ðîìàíîâè÷, 10, ðîá³òí., óêð., 
21.12.1932, íå âêàç.
Ïàëü÷åâñüêèé Ïëàòîí ²îíîâè÷, 
80, êîëãîñïí., óêð., 23.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Ïàíêðàòüºâ Ìèêîëà 
Âàñèëüîâè÷, íå âêàç., äèòèíà, 
ðîñ., 28.03.1932, íåäîíîøåíèé
Ïàíêðàòüºâ Îëåêñ³é 
Âàñèëüîâè÷, íå âêàç., äèòèíà, 
ðîñ., 31.03.1932, íåäîíîøåíèé
Ïàí÷åíêî Îëåíà Òèìîô³¿âíà, 
5 ì., íå âêàç., óêð., 06.08.1933, 
ïðîíîñ
Ïàñëüîí Ëóê³ÿ Àâ³ë³âíà, 64, 
ðîá³òí., óêð., 21.01.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
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Ïàñüêî Íèêèôîð ²âàíîâè÷, 58, 
ðîá³òí., óêð., 17.02.1933, ãîñòðå 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ïàùåêà ²âàí Ìèêîëàéîâè÷, 
85, êîëãîñïí., óêð., 13.03.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ïåëåõàí ²âàí Ìèêèòîâè÷, 53, 
ðîá³òí., óêð., 06.08.1932, âèðàçêà 
øëóíêà
Ïåðåòîêà Ìèõàéëî 
Ìèõàéëîâè÷, 8, ðîá³òí., ðîñ., 
09.03.1933, çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ïåòðîâ Îìåëÿí ßêîâè÷, 62, 
ðîá³òí., óêð., 19.07.1933, íàáðÿê 
ëåãåí³
Ïè÷óø Ôåä³ð Ôåäîñ³éîâè÷, 9 ì., 
íå âêàç., óêð., 09.01.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ï³ñ÷àíèé Ãðèãîð³é Âàñèëüîâè÷, 
13, êîëãîñïí., óêð., íåðîçá.
Ï³ùàíñüêà Ãàííà Ä., 65, 
õë³áîðîá, íå âêàç., 07.03.1933, íå 
âêàç.
Ï³ùàíñüêà Ðà¿ñà ßâäîõ³âíà, 75, 
ðîá³òí., óêð., 25.08.1933, íå âêàç.
Ï³ùàíñüêèé Àðòåìîí 
Ôåäîðîâè÷, 79, êóðêóëü, óêð., 
26.01.1933, ïîâ³øåííÿ
Ïëåíøåíü ßâäîõà Ñàâåë³¿âíà, 
32, ðîá³òí., óêð., 06.01.1933, íå 
âêàç.
Ïëåòåø Ñåìåí Äìèòðîâè÷, 32, 
ðîá³òí., óêð., 03.03.1933, çàíåïàä 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ïëåò³í Ïåòðî Äèìèòðîâè÷, 
1 ì., ðîá³òí., óêð., 25.04.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ïëåò³íü Àííà Ï., 43, êîëãîñïí., 
óêð., 01.04.1932, íå âêàç.
Ïëåò³íü Âàñèëü Àíäð³éîâè÷, 
3, êîëãîñïí., óêð., 30.05.1933, 
íåðîçá.
Ïëåò³íü Îìåëüêî Ïëàòîíîâè÷, 
40, ðîá³òí., óêð., 19.02.1933, 
ãîñòðå çàïàëåííÿ êèøîê
Ïëåò³íü Ó. Ä., 83, êîëãîñïí., óêð., 
10.12.1932, ñòàð³ñòü
Ïëåò³íü Õðèñòÿ Ìèêèò³âíà, 
72, îäíîîñ³áí., óêð., 24.12.1932, 
ñòàð³ñòü
Ïëåò³ø Ãàííà Ïèëèï³âíà, 78, íå 
âêàç., óêð., 10.03.1933, ñòàð³ñòü
Ïëåòíüîâ Âîëîäèìèð 
Âàñèëüîâè÷, 1, íå âêàç., óêð., 
14.07.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïëåòíüîâ Ãðèãîð³é Ïåòðîâè÷, 
42, ðîá³òí., óêð., 06.08.1933, 
ðîæà
Ïëåøèíü Âàñèëü Âàñèëüîâè÷, 
7 ì., êîëãîñïí., óêð., 28.09.1933, 
íå âêàç.
Ïëèò³íü Âàñèëü Ôåäîòîâè÷, 2, 
ðîá³òí., óêð., 21.02.1932, êðóïà

Ïëèò³íü Êèðèëî (?), 65, 
êîëãîñïí., óêð., 28.04.1933, íå 
âêàç.
Ïëèò³íü Ë³ä³ÿ (?), 28, ðîá³òí., 
óêð., 23.05.1933, ïîðîê ñåðöÿ
Ïîãàðåëüöåâ Ìèêîëà 
Ãðèãîðîâè÷, 64, ðîá³òí., óêð., 
21.03.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïîãðåáíå÷åíêî Àííà ßê³âíà, 87, 
ðîá³òí., óêð., 02.05.1933, ñòàðå÷à 
ñëàáê³ñòü
Ïîãðåáí³÷åíêî Ìèêîëà 
²âàíîâè÷, íå âêàç., ðîá³òí., óêð., 
11.04.1932, çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ïîëòàâåöü Ãàííà Òðîõèì³âíà, 
76, êîëãîñïí., óêð., 17.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Ïîëòèííèê Ìàð³ÿ Òðîõèì³âíà, 
17, ðîá³òí., óêð., 13.01.1933, íå 
âêàç.
Ïîëüìàí Êàòåðèíà Ôåäîð³âíà, 
80, ïåíñ., í³ì., 08.04.1932, íå âêàç.
Ïîíåäåëüíèê Îëåêñ³é 
Äîðîô³éîâè÷, 80, ñëóæá., óêð., 
18.03.1933, ñòàð³ñòü
Ïîïîâ Ïàâëî Ñòåïàíîâè÷, 
19, ðîá³òí., óêð., 18.05.1932, 
íåùàñíèé âèïàäîê (óáèòèé 
îáâàëîì)
Ïîòîöüêèé (?) (?), 85, ðîá³òí., 
óêð., ñòàð³ñòü
Ðàé÷åâ (?) ²âàíîâè÷, 62, ñëóæá., 
áîëã., 18.03.1933, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Ðåéäåí ²âàí ²âàíîâè÷, 13, 
ðîá³òí., óêð., 10.04.1932, ÷åðåâíèé 
òèô
Ðîìàíöîâ ²âàí Ïàíàñîâè÷, 4, íå 
âêàç., óêð., 23.06.1933, äèñïåïñ³ÿ
Ðÿñèê Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷, 
9 ì., ðîá³òí., óêð., 07.04.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ñàâåíêî Âàëåíòèí Ìàòâ³éîâè÷, 
5 ì., ðîá³òí., óêð., 14.08.1932, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Ñàâð³í Ãðèãîð³é Ñòåïàíîâè÷, 
3, íå âêàç., óêð., 25.12.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ñàäîâà Âàëåíòèíà Ïðîõîð³âíà, 
3 ì., ðîá³òí., óêð., 04.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñàäîâà Ìàð³ÿ (?), 77, ðîá³òí., íå 
âêàç., 16.05.1933, ñòàð³ñòü
Ñàäîâèé ßê³â (?), 88, êîëãîñïí., 
óêð., 31.07.1933, íå âêàç.
Ñàìêî Êèð’ÿí ßêîâè÷, 1, íå 
âêàç., óêð., 30.12.1933, äèôòåð³ÿ
Ñàìîéëîâè÷ Ìèõàéëî 
Éîñèôîâè÷, 72, íå âêàç., óêð., 
07.05.1932, ïàðàë³÷
Ñàðàêà Ñåìåí Àíäð³éîâè÷, 63, 
ðîá³òí., óêð., 22.02.1933, çàãàëüíà 
âîäÿíêà

Ñàðàêà Ôåä³ð ßâòóõîâè÷, 
25, ³íâàë³ä, óêð., 25.02.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ñàðàïó Âîëîäèìèð ßêîâè÷, 
23, ðîá³òí., óêð., 27.06.1933, 
êðîâîâèëèâ â³ä íîæîâîãî 
ïîðàíåííÿ
Ñàöüêèé Âàñèëü (?), 51, ðîá³òí., 
óêð., 05.11.1933, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Ñàöüêèé Âàñèëü Âàñèëüîâè÷, 
19, ñëóæá., óêð., 15.07.1933, 
ïàðàë³÷ êèøîê
Ñåìåíåíêî ²âàí ßêîâè÷, 8, 
ðîá³òí., íå âêàç., 19.09.1933, 
âáèâñÿ
Ñåìåíåíêî Ïàëàæêà ªâäîõ³âíà, 
42, ðîá³òí., óêð., 05.10.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ñåìåíåíêî Ôåäîñ³ÿ Âàñèë³âíà, 
85, êîëãîñïí., óêð., 22.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñåìÿíåíêî ªâãåí³é Âàñèëüîâè÷, 
7, ðîá³òí., óêð., 31.12.1931, 
äèôòåð³ÿ
Ñèâàºâà Îëåêñàíäðà 
Îëåêñàíäð³âíà, 8 ì., áåçðîá³òí., 
óêð., 10.09.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Ñèëåöüêèé Ôåä³ð Ìèõàéëîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 21.04.1933, 
çàïàëåííÿ äèôòåð³ÿ
Ñèìîíåíêî Äàíèëî íå âêàç., 20, 
ñëóæá., óêð., 28.07.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ñèìîíåíêî Ñîô³ÿ Ñåìåí³âíà, 
1, íå âêàç., óêð., 25.06.1933, 
äèñïåïñ³ÿ
Ñêðåïàë Íàòàøà Âàñèë³âíà, 
7 ì., êîëãîñïí., óêð., 14.08.1933, 
íå âêàç.
Ñìèðíèé Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 2, íå 
âêàç., óêð., 06.06.1933, äèñïåïñ³ÿ
Ñîêîëîâ Ñåðã³é 
Âàðôîëîì³éîâè÷, 19, ðîá³òí., 
óêð., 09.10.1932, âáèòèé ó âàãîí³ 
ïî¿çäà
Ñîêîëîâñüêà Âàëåíòèíà 
Ìèõàéë³âíà, 2, ðîá³òí., óêð., 
26.11.1932, íå âêàç.
Ñîêîëîâñüêèé Þôèì Ïàâëîâè÷, 
39, ðîá³òí., óêð., 09.02.1933, 
íåùàñíèé âèïàäîê (ïàðîâîçîì 
îäð³çàíî ãîëîâó)
Ñîðîêà Ñòåïàí Êîðí³éîâè÷, 
72, íå âêàç., óêð., 11.07.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñï³âàê Àíäð³é Ìèêîëàéîâè÷, 
28, êîëãîñïí., óêð., 07.05.1933, 
çàðàæåííÿ êðîâ³
Ñóáîòà Ñîô³ÿ Ñàìñîí³âíà, 3 
òèæ., íà óòðèì., óêð., 06.10.1933, 
íå âêàç.



465

Ñóëèìà Ñåðã³é Òèìîô³éîâè÷, 98, 
íå âêàç., óêð., 26.02.1933, ñòàð³ñòü
Ñóëèíåíêî Ïàíòåëåéìîí 
²âàíîâè÷, 35, ðîá³òí., óêð., 
29.05.1933, âèñèïíèé òèô
Ñôàêà ªâòèõ³é Ñåìåíîâè÷, 
48, êîëãîñïí., óêð., 11.03.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Òàðàí Çàõàð³é Äàíèëîâè÷, 
54, êîëãîñïí., óêð., 27.04.1933, 
ñëàáê³ñòü ñåðöÿ
Òàðàí ²âàí íå âêàç., 68, 
êîëãîñïí., óêð., 13.07.1933, íå 
âêàç.
Òàðàñåíêî Âàëÿ íå âêàç., 7 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 27.09.1933, íå 
âêàç.
Òàðàñåíêî ªâäîê³ÿ Îâñ³¿âíà, 69, 
íå âêàç., óêð., 16.07.1933, ïëåâðèò
Òàòàðèíîâ Àíàòîë³é 
Ìèõàéëîâè÷, 3, ðîá³òí., ðîñ., 
02.04.1932, äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Òà÷êèí Ïåòðî Êîñòÿíòèíîâè÷, 
8, íå âêàç., óêð., 17.06.1933, 
çàïàëåííÿ
Òàùåíêî Ìàð³ÿ Ìóñ³¿âíà, 71, 
ðîá³òí., óêð., 29.11.1932, ñòàð³ñòü
Òåéïñ Íàñòÿ Âàñèë³âíà, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 17.03.1932, íå 
âêàç.
Òåðåùåíêî Ðà¿ñà Àíäð³¿âíà, 
9 ì., ðîá³òí., óêð., 05.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òåðíèùíèé Âîëîäèìèð 
Ôåäîðîâè÷, 41, ðîá³òí., óêð., 
15.03.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òèìåíêî Ãåðàñèì ßêîâè÷, 
67, ðîá³òí., óêð., 26.01.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ò³öìàí Éîãàí Ìàðòèíîâè÷, 
53, ðîá³òí., åñò., 27.06.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Òîìøåíñüêà Îëüãà Ìóñ³¿âíà, 72, 
ñëóæá., ºâð., 27.02.1932, ñòàð³ñòü
Òîöüêà Âàëåíòèíà Ôåäîð³âíà, 3, 
íå âêàç., óêð., 08.07.1933, íàáðÿê 
ëåãåí³â
Òîöüêà Âàðâàðà Êàðï³âíà, 73, 
ðîá³òí., óêð., 11.08.1932, íå âêàç.
Òîöüêà Âåêëà Ëàçàð³âíà, 87, îäíî-
îñ³áí., óêð., 27.01.1933, ñòàð³ñòü
Òîöüêà Âåêëà Ôåäîò³âíà, 23, 
ðîá³òí., óêð., 06.02.1932, çíàéäåíà 
ç â³äð³çàíèìè îðãàíàìè
Òîöüêà Êàòåðèíà Ñåìåí³âíà, 8, 
ðîá³òí., óêð., 28.08.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Òîöüêà Ë³ä³ÿ Ìèõàéë³âíà, 
28, ðîá³òí., óêð., 21.03.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Òîöüêà Ë³ä³ÿ Ïàíàñ³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 24.12.1932, íå 
âêàç.

Òîöüêà Ëþäìèëà Ëåîíò³¿âíà, 1, 
ðîá³òí., óêð., 09.10.1932, äèòÿ÷èé 
ïðîíîñ
Òîöüêà Ìàð³ÿ Ôåäîò³âíà, 
64, ðîá³òí., óêð., 04.05.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Òîöüêà Îëåíà Ì., 72, ðîá³òí., 
óêð., 04.05.1933, ñòàð³ñòü
Òîöüêà Ïåñòèíà Íàóì³âíà, 62, 
ðîá³òí., óêð., 02.10.1933, íå âêàç.
Òîöüêèé Âàñèëü Îíóôð³éîâè÷, 
73, ðîá³òí., ðîñ., 10.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Òîöüêèé Âîëîäèìèð 
Ôåäîñ³éîâè÷, 9 ì., íå âêàç., óêð., 
09.10.1933, íå âêàç.
Òîöüêèé Ãàâðèëî Ñòåïàíîâè÷, 
63, îäíîîñ³áí., óêð., 10.02.1933, 
âàäà ñåðöÿ
Òîöüêèé Ãðèãîð³é íå âêàç., 4 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 06.07.1933, íå 
âêàç.
Òîöüêèé Äìèòðî Ìèõàéëîâè÷, 
79, íå âêàç., óêð., 23.11.1933, 
ñòàð³ñòü
Òîöüêèé Ðîìàí Òðîõèìîâè÷, 42, 
ðîá³òí., óêð., 05.06.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Òîöüêèé Ôåä³ð Âàñèëüîâè÷, 24, 
ðîá³òí., óêð., 09.02.1932, íåðîçá.
Òîöüêèé Ôåä³ð Òåðåíò³éîâè÷, 
18, ðîá³òí., óêð., 12.10.1932, 
óáèòèé âèïàäêîâî
Òîöüêèé ßê³â Ãàâðèëîâè÷, 4, íå 
âêàç., óêð., 04.02.1932, çàïàëåííÿ 
ì³çê³â
Òðàâíåâèé Ãðèãîð³é 
Ìèêîëàéîâè÷, 10 ì., íå âêàç., 
óêð., 21.07.1933, äèñïåïñ³ÿ
Òðàéäóê Îëüãà Ôåäîð³âíà, 
7, íå âêàç., óêð., 30.07.1933, 
òóáåðêóëüîç
Óäîä ²âàí ²âàíîâè÷, 60, ðîá³òí., 
óêð., 20.06.1933, çàïàëåííÿ 
øëóíêà
Óñåíêî (?) Îíèñèìîâè÷, 62, 
êîëãîñïí., óêð., çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Óñèíêî Ñòåïàí Àáàêóìîâè÷, 70, 
õë³áîðîá, óêð., 12.05.1933, íå âêàç.
Óñòåíêî Ñåðã³é Âàñèëüîâè÷, 
1, íå âêàç., óêð., 21.06.1933, 
äèñïåïñ³ÿ
Ôåä÷åíêî Ãàííà ßê³âíà, 5 ì., êîë-
ãîñïí., óêð., 31.08.1933, íå âêàç.
Ôåä÷åíêî Îëåêñàíäðà 
Ñåìåí³âíà, 8 ì., ñëóæá., óêð., 
11.08.1933, ïðîíîñ
Ôåñåíêî Óëÿíà Àíäð³¿âíà, 4, íå 
âêàç., óêð., 11.08.1933, çàïàëåííÿ 
êèøîê
Ô³ë³íà Ìàð³ÿ Ãðèãîð³âíà, 72, 
íå âêàç., ðîñ., 23.06.1933, ãîñòðå 
çàõâîðþâàííÿ 

Ôîìåíêî Õèìêà Ñâèðèä³âíà, 82, 
íå âêàç., óêð., 30.01.1933, íå âêàç.
Ôðîëîâà Âàðâàðà ²âàí³âíà, 
27, ñëóæá., ðîñ., 02.07.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Õàðèòîíîâà Àííà 
Îëåêñàíäð³âíà, 83, äîìîãîñï., 
óêð., 22.10.1932, ñòàð³ñòü
Õèæíÿ Ë³ä³ÿ íå âêàç., 65, ðîá³òí., 
óêð., 12.04.1932, íå âêàç.
Õìàðñüêèé Ôåä³ð Òàðàñîâè÷, íå 
âêàç., ðîá³òí., óêð., 15.03.1933, íå 
âêàç.
Õìèëåâà ßâäîõà Ñàâåë³¿âíà, 85, 
ðîá³òí., ðîñ., 14.01.1933, íå âêàç.
Õóçèíñüêèé Ìèõàéëî Ìàðêîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 03.03.1932, 
íåðîçá.
×àçóð Ìàâëþò Ìåìåò(?), 
52, ðîá³òí., òóðîê, 26.03.1932, 
òóáåðêóëüîç
×àðíèø Êîðí³é ßêîâè÷, 75, íå 
âêàç., óêð., 03.03.1933, ñòàð³ñòü
×åë³æêî Âîëîäèìèð 
Âàñèëüîâè÷, 8 ì., íå âêàç., óêð., 
08.09.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
×åðêîâåð Ìàð³ÿ Ñàì³éë³âíà, 
63, êóñòàð, ºâð., 22.09.1931, 
òóáåðêóëüîç
×åðêóí Ãàâðèëî Àíòîíîâè÷, 
26, ðîá³òí., óêð., 10.07.1933, 
íåùàñíèé âèïàäîê (óäàð 
áëèñêàâêè)
×îðèíà Ñåðàôèìà Íåñòîð³âíà, 
95, êîëãîñïí., óêð., 20.03.1933, 
ïëåâðèò
×îðíèø Îêñàíà ²ãíàò³âíà, 65, 
êîëãîñïí., óêð., 13.02.1932, íå 
âêàç.
×îðøèí ßê³â Àíò., 60, êîëãîñïí., 
óêð., 10.08.1933, íå âêàç.
×ðåæèê ßâäîõà Òèìîô³¿âíà, 5, 
ðîá³òí., óêð., 04.03.1932, íå âêàç.
×óïðèíà (?) (?), 46, ðîá³òí., óêð., 
20.10.1932, íå âêàç.
×óõð³é Îëåêñàíäð Ïèëèïîâè÷, 
74, íå âêàç., óêð., 19.08.1933, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Øàëàºâ Âîëîäèìèð 
Êóïð³ÿíîâè÷, 9, ³íâàë³ä, óêð., 
12.07.1932, äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Øàëàé Ëþáîâ íå âêàç., 2 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 05.08.1933, íå 
âêàç.
Øàëàéîâ Êóïð³ÿí 
Âîëîäèìèðîâè÷, 47, ðîá³òí., 
óêð., 21.10.1932, íå âêàç.
Øàëàøêåâè÷ (?) Ïåòðîâè÷, 70, 
õë³áîðîá, íå âêàç., 30.06.1933, 
ñëàáê³ñòü ñåðöÿ
Øàëàøêåâè÷ Ãàííà Ãðèãîð³âíà, 
10, êîëãîñïí., óêð., 03.07.1933, íå 
âêàç.
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Øàëàøêåâè÷ Íàñòÿ (?), 5, 
îäíîîñ³áí., óêð., 22.12.1932, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Øàëàøêåâè÷ Íàñòÿ ²âàí³âíà, 
íå âêàç., íå âêàç., íå âêàç., 
26.10.1932, íå âêàç.
Øàëàøêåâè÷ Îëüãà (?), 14, 
êîëãîñïí., óêð., 25.07.1933, íå 
âêàç.
Øàïàøêåëü Âàëåíòèíà 
Ïàíàñ³âíà, 3 ì., ðîá³òí., óêð., 
24.06.1932, íå âêàç.
Øàïîâàëîâ Ìèêîëà 
Ìèõàéëîâè÷, 2, ðîá³òí., óêð., 
08.03.1932, çàïàëåííÿ ì³çê³â
Øàòàëîâ Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 3, íå 
âêàç., óêð., 24.06.1933, äèñïåïñ³ÿ
Øâåä Ìàð’ÿí Àíäð³éîâè÷, 48, 
îäíîîñ³áí., óêð., 18.04.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Øâåöü ²âàí Ñòåïàíîâè÷, 62, íå 
âêàç., óêð., 10.10.1933, ðîçëàä 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³

Øåâ÷åíêî Àííà Ñòåïàí³âíà, 22, 
ðîá³òí., óêð., 30.07.1933, â³äð³çàíî 
ïîòÿãîì íîãè
Øåâ÷åíêî Âàðâàðà Äîðîô³¿âíà, 
67, ðîá³òí., óêð., 10.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Øåâ÷åíêî Ãàííà Ìàêàð³âíà, 35, 
êîëãîñïí., óêð., 15.09.1933, íå 
âêàç.
Øèëî Â³êòîð ²âàíîâè÷, 6 ì., 
ðîá³òí., óêð., 16.10.1932, ïðîíîñ
Øìàðîâîç Àíäð³é Àíäð³éîâè÷, 
60, ðîá³òí., óêð., 02.06.1933, 
îñëàáëåííÿ ñåðöÿ
Øìàðîâîç ²âàí ²âàíîâè÷, 7 ì., 
ðîá³òí., óêð., 06.06.1933, íå âêàç.
Øìàðîâîç Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 8 ì., 
ðîá³òí., óêð., 09.01.1932, õâîðîáà
Øìàðîâîç Òðèôîí Ïðîêîïîâè÷, 
80, ñëóæá., íå âêàç., 21.04.1933, 
íå âêàç.
Øóìä³íîâ Îëåêñàíäð 
Âàñèëüîâè÷, 58, íå âêàç., óêð., 
07.07.1933, âèñèïíèé òèô

Øóìèãîðà Òàìàðà ²âàí³âíà, 
5, ðîá³òí., óêð., 19.02.1932, 
òóáåðêóëüîç
Øóìêî ªâäîê³ÿ (?), 70, íå âêàç., 
óêð., 27.12.1933, ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Þð÷åíêî ªôèì Âàñèëüîâè÷, 
90, íå âêàç., óêð., 16.06.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Þðüºâ Âàñèëü ªâãåíîâè÷, 
36, ñëóæá., óêð., 19.03.1933, 
òðîìáîôëåá³ò
ßêèìåíêî Íàä³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 6, 
ðîá³òí., óêð., 09.05.1932, äèôòåð³ÿ
ßëàíñüêà Îëüãà Âàñèë³âíà, 53, 
íå âêàç., óêð., 15.10.1933, ðàê 
øëóíêà
ßìíèêîâà Ç³íà¿äà Âàñèë³âíà, 
íå âêàç., äèòèíà, ðîñ., 06.06.1932, 
äèòÿ÷èé ïðîíîñ
ßíèö Êàòåðèíà Ïàâë³âíà, 
26, ðîá³òí., óêð., 07.08.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
ßðìîøåâè÷ Àííà Ñòàí³ñëàâ³âíà, 
9, íå âêàç., á³ëîð., 28.02.1933, 
íåäîêð³â'ÿ

Øåâ÷åíê³âñüêà-2 ñ³ëüðàäà
Àíàíêî Îëåêñàíäðà 
Âîëîäèìèð³âíà, 39, äîìîãîñï., 
óêð., 03.03.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Àðàï Ãàííà Òðîõèì³âíà, 55, 
êîëãîñïí., óêð., 14.06.1933, 
õâîðîáà øëóíêà
Àðàï Í³íà Ïàâë³âíà, 2, ðîá³òí., 
óêð., 12.09.1933, õâîðîáà øëóíêà
Áàðàíåíêî Ìàð³ÿ Ïåòð³âíà, 
2, ðîá³òí., íå âêàç., 24.01.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áàðàíåíêî Ïåòðî Âàñèëüîâè÷, 
41, ðîá³òí., íå âêàç., 21.10.1931, 
íå âêàç.
Á³ë³íñüêèé Âîëîäèìèð 
Ìóñ³éîâè÷, 12 äí., ðîá³òí., óêð., 
22.04.1932, «ìëàäåí÷åñêîå»
Á³ëîä³ä Ë³ä³ÿ Òðèôîí³âíà, 1, 
ðîá³òí., óêð., 22.06.1933, íå âêàç.
Á³ëîä³ä Òåòÿíà Ìèêîëà¿âíà, 
36, äîìîãîñï., óêð., 15.01.1933, 
íåâ³äîìà
Á³ëîä³ä Òðèøêî Ìèõàéëîâè÷, 
28, ðîá³òí., óêð., 24.06.1933, 
íåâ³äîìà
Áóðåíêî ²âàí Ìèðîíîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 25.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áóðåíêî Îñòàï Îíèñ³éîâè÷, 
65, êîëãîñïí., óêð., 31.03.1933, 
ñòàðå÷å âèñíàæåííÿ
Áóðåíêî Ñîô³ÿ Îñòàï³âíà, 20, 
ðîá³òí., óêð., 24.06.1933, íåâ³äîìà
Áóðåíêî ßâäîõà ²âàí³âíà, 67, íà 
óòðèì., óêð., 29.07.1933, ñòàðå÷å 
âèñíàæåííÿ

Âèñî÷èí Âàñèëü ²âàíîâè÷, 
9 ì., ðîá³òí., óêð., 11.08.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Â³âñÿíèê Ìàð³ÿ Õîì³âíà, 49, 
íà óòðèì., óêð., 29.09.1933, 
òóáåðêóëüîç
Â³âñÿíèê Í³íà Ìèê(?), 3 òèæ., 
ðîá³òí., óêð., 18.01.1933, äèòÿ÷à 
õâîðîáà
Ãâîçäü Íàñòÿ Ãðèãîð³âíà, 
7, ðîá³òí., óêð., 19.11.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãîðóëüêî Ôåä³ð Ôåäîðîâè÷, 
8 ì., ðîá³òí., óêð., 08.03.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãðèøêî Ä³íà Þð³¿âíà, 3 ì., 
ñëóæá., óêð., 26.08.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ãðèøêî Íàñòÿ Ñåìåí³âíà, 24, 
ñëóæá., óêð., 03.07.1933, íàáðÿê 
ëåãåí³â
Äàøêî Â³ðà Òåëåøê., 8 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 15.08.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Äàøêî Ìàðôà Ãàðàñèì³âíà, 
46, êîëãîñïí., óêð., 30.11.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Äåðåâ'ÿíêî Îëüãà ²âàí³âíà, 
29, äîìîãîñï., óêð., 22.06.1933, 
ñèá³ðêà
Äìèòðåíêî Ç³íà¿äà Âëàñ³âíà, 
73, íà óòðèì., óêð., 30.12.1932, 
ñòàðå÷å âèñíàæåííÿ
Äîáðÿêîâà Ç³íà¿äà Ïåòð³âíà, 
2, ðîá³òí., íå âêàç., 29.01.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»

Äüÿ÷åíêî Äàíèëî Àíòîíîâè÷, 
73, íà óòðèì., íå âêàç., 12.01.1932, 
ñòàðå÷å âèñíàæåííÿ
Äüÿ÷åíêî Í³íà Ñàâ³âíà, 2 
òèæ., ðîá³òí., óêð., 16.04.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Äÿ÷åíêî Ïåòðî Ïåòðîâè÷, 
4, ðîá³òí., óêð., 20.09.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå» 
ªôðåìîâà Âàëåíòèíà ßê³âíà, 1, 
ðîá³òí., óêð., 19.03.1933, äèòÿ÷à 
õâîðîáà
Êèêîø Ìàêòþõ Ñòåïàíîâè÷, 
69, îäíîîñ³áí., óêð., 19.04.1933, 
ñòàðå÷å âèñíàæåííÿ
Êëþ÷êà Ãàííà Ìèêîëà¿âíà, 4, 
êîëãîñïí., óêð., 06.08.1932, íå 
âêàç.
Êëþ÷êà Í³íà Ìèêîëà¿âíà, 1 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 27.10.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Êîâàëåíêî Ëþáîâ Ìèêîëà¿âíà, 
1 ì., ðîá³òí., óêð., 04.04.1932, 
äèòÿ÷à õâîðîáà
Êðóãëÿê Äìèòðî Äìèòðîâè÷, 
22, êîëãîñïí., óêð., 16.05.1933, 
íåâ³äîìà
Êóêåêáåðãåð Ñîô³ÿ ²âàí³âíà, 
3 äí., ðîá³òí., í³ì., 13.05.1933, 
äèòÿ÷à õâîðîáà
Ëèñåíêî Ìèêîëà Þõèìîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 27.08.1932, íå 
âêàç.
Ëîãâèíåíêî Þõèì Îìåëÿíîâè÷, 
16, êîëãîñïí., óêð., 04.05.1933, íå 
âêàç.
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Ìàëÿðêî Ìàêàð Ãðèãîðîâè÷, 28, 
ðîá³òí., óêð., 05.11.1933, íå âêàç.
Ìàñëþê Êèëèíà Ìèê³âíà, 20, 
ðîá³òí., óêð., 12.09.1932, íåâ³äîìà
Ìàñëþê Ìîñ³é Àðòåìîâè÷, 
31, êîëãîñïí., óêð., 22.06.1933, 
íåâ³äîìà
Ìàñëþê Îäàðêà Àíòîí³âíà, 
70, äîìîãîñï., óêð., 07.07.1933, 
ñòàðå÷å âèñíàæåííÿ
Ìàñëþê Îëåêñàíäð Ôîðîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 03.12.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ìàòÿø Ë³ä³ÿ Ôåäîð³âíà, 10 ì., 
ðîá³òí., óêð., 26.06.1933, íå âêàç.
Ìàòÿø Ñîëîì³ÿ Îìåëÿí³âíà, 
63, íà óòðèì., óêð., 19.06.1933, 
ñòàðå÷å âèñíàæåííÿ
Ì³òîõà Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 
2, ðîá³òí., óêð., 03.12.1933, 
äèñïåïñ³ÿ
Ìíèõ Âàðèâîí Ìàêàðîâè÷, 
68, íà óòðèì., óêð., 17.03.1933, 
ñòàðå÷å âèñíàæåííÿ
Íàñòè÷ Ìèêîëà Ñòåïàíîâè÷, 
3, ðîá³òí., íå âêàç., 29.01.1932, 
ñêàðëàòèíà
Íîñåíêî Â³êòîð Ôåäîðîâè÷, 
4, ñëóæá., óêð., 31.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Îâñÿíèê Â³êòîð ²âàíîâè÷, 5, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 22.12.1931, 
ñêàðëàòèíà
Ïàíàñåíêî Íå÷èï³ð Ãðèãîðîâè÷, 
50, êîëãîñïí., óêð., 21.05.1933, 
íåâ³äîìà

Ïåòðåíêî Ðàäêà Àíäð³¿âíà, 
45, äîìîãîñï., óêð., 30.06.1933, 
íåâ³äîìà
Ïñüîë Ñåìåí Ìèêèòîâè÷, 60, 
ðîá³òí., óêð., 13.08.1933, ñòàðå÷å 
âèñíàæåííÿ
Ïóãà÷ Ë³ä³ÿ ²âàí³âíà, 36, 
êîëãîñïí., óêð., 04.06.1933, 
íåâ³äîìà
Ïóãà÷ Ìàð³ÿ (?), 23, äîìîãîñï., 
óêð., 15.12.1932, òóáåðêóëüîç
Ïóãà÷ Í³íà Ïðîêîï³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 13.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñàäîâèé Ïåòðî Ïðîêîïîâè÷, 
9 ì., ðîá³òí., óêð., 15.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñåðåäà Ðà¿ñà Òðèôîí³âíà, 6, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 07.01.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñèâàê Îëåêñàíäðà Àêñåíò³¿âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 13.06.1933, 
íåâ³äîìà
Ñèâàø Ë³ä³ÿ ²âàí³âíà, 11 ì., 
ðîá³òí., óêð., 08.12.1933, äèôòåð³ÿ
Ñèäîðåíêî Â³êòîð Ñàì(?), 
2, ðîá³òí., óêð., 22.03.1933, 
çàïàëåííÿ ñë³ïî¿ êèøêè
Ñèäîðåíêî Ë³ä³ÿ 
Îëåêñàíäð³âíà, 29, îäíîîñ³áí., 
óêð., 10.07.1933, íåâ³äîìà
Ñèäîðåíêî Ñàâà ßðìîëàéîâè÷, 
71, ðîá³òí., óêð., 05.05.1932, 
ñòàðå÷å âèñíàæåííÿ

Ñèëåíêî Ïèëèï Ìèêèòîâè÷, 
18, êîëãîñïí., óêð., 09.01.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ñëèçüêî Ìèêîëà Êëèìîâè÷, 5 ì., 
ñëóæá., óêð., 06.06.1932, íå âêàç.
Ñîìàíîäîðñüêèé Âîëîäèìèð 
Äìèòðîâè÷, 10, äí., ðîá³òí., óêð., 
10.08.1933, «ìëàäåí÷åñêîå»
Ñòàñþê Óëèòà ßâòóõ³âíà, 61, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 09.02.1932, 
ñòàðå÷å âèñíàæåííÿ
Ôàðòóøíà Í³íà Óëàêò(?), 1, 
êîëãîñïí., óêð., 15.11.1931, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ôîìåíêî Îëåêñà (?), 74, 
îäíîîñ³áí., óêð., 23.07.1933, 
ñòàðå÷å âèñíàæåííÿ
Õâîõðåíêî Ç³íîâ³é ²âàíîâè÷, 
24, ðîá³òí., íå âêàç., 05.01.1932, 
âèñèïíèé òèô
×àéêà Åâåë³íà ²âàí³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 12.08.1932, íå 
âêàç.
×åðâîíåíêî Ñåìåí Òðîõèìîâè÷, 
71, îäíîîñ³áí., óêð., 17.05.1933, 
çàð³çàíèé ïîòÿãîì
×åðâîíåíêî Òåòÿíà ²âàí³âíà, 63, 
ðîá³òí., óêð., 20.08.1933, ñòàðå÷å 
âèñíàæåííÿ
Øìàðîâîç Ìèðîí Ñåðã³éîâè÷, 
52, êîëãîñïí., óêð., 27.01.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

ÏÐÈÀÇÎÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

Áîãäàí³âñüêà ñ³ëüðàäà

Àëåêñººâà Êàòåðèíà 
Äåì’ÿí³âíà, 75, êóðêóëü, áîëã., 
29.04.1932, ñòàð³ñòü
Áàëåâ Âàñèëü Ìàêñèìîâè÷, 6 ì., 
îäíîîñ³áí., áîëã., 21.01.1933, â³ä 
êàøëþ
Áàëåâ Ãåîðã³é Âàñèëüîâè÷, 
1, êîëãîñïí., áîëã., 21.03.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Áîºâ Ïåòðî Âàñèëüîâè÷, 88, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 13.01.1933, 
ñòàð³ñòü
Áóö Âàëåíòèí Ïåòðîâè÷, 3 ì., 
êîëãîñïí., áîëã., 31.03.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Áóö ªâäîê³ÿ Êîñòÿíòèí³âíà, 4, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 17.04.1932, íå 
âêàç.
Áóö Ïåòðî Ìèêîëàéîâè÷, 32, 
êîëãîñïí., áîëã., 12.10.1931, 
çàñòóäà

Ãåí÷åâà Ïàðàñêà Îíèñèì³âíà, 
15 äí., îäíîîñ³áí., áîëã., 
26.09.1932, íå âêàç.
Ãåí÷åâà Ôåîäîðà Äàíèë³âíà, 
24, êîëãîñïí., áîëã., 12.07.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Ãåîðã³ºâà ªôðîñèí³ÿ 
Äèìèòð³âíà, 1, íå âêàç., áîëã., 
06.11.1932, êîêëþø
Ãåîðã³ºâ Äìèòðî Ìèêîëàéîâè÷, 
1, êîëãîñïí., áîëã., 07.05.1932, 
òèô
Ãåîðã³ºâ Ìèõàéëî ²âàíîâè÷, 
80, ðîçêóðêóë., áîëã., 10.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Ãåðäè Ìàð³ÿ Äìèòð³âíà, 1, 
êîëãîñïí., áîëã., 18.09.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Äèìîâ Ïåòðî Ïðîô., 4, ñëóæá., 
áîëã., 18.11.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â

Äèìîâà Çîÿ Òðîõèì³âíà, 6 äí., 
êîë ãîñïí., áîëã., 31.12.1931, íå âêàç.
Äèìîâà ²ðèíà Êèðèë³âíà, 1 ì., 
êîëãîñïí., áîëã., 20.09.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Äèìîâà Ìàð³ÿ Ôåîäîð³âíà, 65, 
íà óòðèì., áîëã., êàòàð øëóíêà
Äüÿêîâ Âîëîäèìèð 
Ïàíòåë³éîâè÷, 1, îäíîîñ³áí., 
áîëã., 15.11.1932, ëèõîìàíêà
Æåíîâà Â³ðà Ìèêîëà¿âíà, 7 ì., 
îäíîîñ³áí., áîëã., 08.08.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Çëàòåâ Äìèòðî Àíäð³éîâè÷, 
2, îäíîîñ³áí., áîëã., 03.02.1933, 
çàäèøêà
²âàíîâà Àííà ²âàí³âíà, 2, îäíî-
îñ³áí., áîëã., 24.02.1932, íå âêàç.
²âàíîâà Ç³íà¿äà Ìèêîëà¿âíà, 
1, êîëãîñïí., áîëã., 02.12.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
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Êàñàäæè Àíäð³é Ìàêñèìîâè÷, 1, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 31.12.1932, íå 
âêàç.
Êèññà Òèò Íèêîíîâè÷, 69, 
êîëãîñïí., áîëã., êàì’ÿíà õâîðîáà
Êîñòåâà Àíàñòàñ³ÿ Àôàíàñ³¿âíà, 
67, îäíîîñ³áí., áîëã., 10.03.1932, 
çàäèøêà
Êîñòåâ Òèò Òèòîâè÷, 1, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 17.10.1932, 
äèôòåð³ÿ
Êðóãëîâ Ôåîäîð Ãåîðã³éîâè÷, 
27, êîëãîñïí., áîëã., 06.11.1932, 
òèô
Êóðòåâà Àííà Ñòåïàí³âíà, 74, íà 
óòðèì., áîëã., 30.09.1932, ñòàð³ñòü
Êóðòåâà Ëþáîâ Ìèêîëà¿âíà, 1, 
êîëãîñïí., áîëã., ïðîíîñ
Êóðòåâà Ïàðàñêåâà Ïåòð³âíà, 
26, êîëãîñïí., áîëã., 15.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êóðóîãëó Ãåîðã³é Äìèòðîâè÷, 
80, ðîçêóðêóë., áîëã., 03.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Êóðóîãëó ²âàí Âàñèëüîâè÷, 
1, êîëãîñïí., áîëã., 03.12.1932, 
êîêëþø
Êóðóîãëó Êîñòÿíòèí 
Ñòåïàíîâè÷, 78, êîëãîñïí., áîëã., 
19.11.1932, ñòàð³ñòü
Êóðóîãëó Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 3, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 05.08.1932, â³ä 
êàøëþ
Êóðóîãëó Ïàðàñêà Ãåîðã³¿âíà, 1, 
îäíîîñ³áí., áîëã., êîêëþø
Êóðóîãëó Îëåêñ³é Ñåìåíîâè÷, 
26, êîëãîñïí., áîëã., 13.03.1932, 
òóáåðêóëüîç
Êóðóîãëó Ñòåïàí Îëåêñ³éîâè÷, 
75, êîëãîñïí., áîëã., 22.03.1932, 
çàäèøêà
Ëèñåâà Òåòÿíà ªãîð³âíà, 78, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 05.01.1932, 
ñòàð³ñòü
Ìàðèíîâ Ìèðîí Ãðèãîðîâè÷, 2, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 02.01.1933, íå 
âêàç.
Ìèíêîâà Äàð³ÿ ²âàí³âíà, 1, 
êîëãîñïí., áîëã., 12.09.1932, 
êîêëþø

Ìèõåâ Àôàíàñ³é Ñòåïàíîâè÷, 
10, êîëãîñïí., áîëã., 02.01.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Ìèõîâ Âàñèëü Äìèòðîâè÷, 3, 
êîëãîñïí., áîëã., 12.10.1932, òèô
Ìèõîâ ²âàí Âàñèëüîâè÷, 11 ì., 
êîëãîñïí., áîëã., 23.08.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Ìèõîâ Êèðèë Âàñèëüîâè÷, 2, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 29.11.1932, 
ïðîíîñ
Ìèõîâ Ïàâëî Äìèòðîâè÷, 11 ì., 
îäíîîñ³áí., áîëã., 04.02.1932, 
íåðîçá³ð.
Ìèõîâà Îëåêñ³é Ñåìåíîâè÷, 
12 ì., êîëãîñïí., áîëã., 02.04.1932, 
â³ä êàøëþ
Ìèõîâà Ìîòðîíà Ëîç., 6 ì., 
êîëãîñïí., áîëã., 05.04.1932, íå 
âêàç.
Ìèõîâà Ïàðàñêåâà Ãåîðã³¿âíà, 
1, îäíîîñ³áí., áîëã., 06.10.1932, 
ìàëÿð³ÿ
Ìèõîâà Ôåîäîðà Ñòåïàí³âíà, 
67, íà óòðèì., áîëã., 27.01.1933, 
çàäèøêà, ñòàð³ñòü
Íåäîâà Äîìíà ²âàí³âíà, 
13, ñëóæá., áîëã., 04.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â òà òèô
Ðàäåâ ²âàí Çàõàðîâè÷, 1, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 12.10.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Ðàäåâ Ïàâëî ²âàíîâè÷, 5, 
êîëãîñïí., áîëã., 05.04.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ðàäåâ Ñàâåë³é ²âàíîâè÷, 2 òèæ., 
îäíîîñ³áí., áîëã., 02.01.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ðàäåâà Àííà ²âàí³âíà, 1, 
êîëãîñïí., áîëã., 07.11.1932, 
êîêëþø
Ðàäåâà Îëåíà Ìèêîëà¿âíà, 1, íå 
âêàç., áîëã., 07.11.1932, êîêëþø
Òàïàëîâ Ôåä³ð Ôåäîðîâè÷, 1, 
ðîçêóðêóë., áîëã., 21.01.1933, 
ãîëîä
Òîíåâà Îëåêñàíäðà Àôàíàñ¿âíà, 
76, êîëãîñïí., íå âêàç., 01.01.1932, 
â³ä íåâ³äîìî¿ õâîðîáè

Òîïàëîâ ²ëëÿ Äèìèòðîâè÷, 3, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 29.07.1932, ãðèï
Òîïîëîâ Ñòåïàí Âàñèëüîâè÷, 
7 ì., êîëãîñïí., áîëã., 02.02.1932, 
â³ä êàøëþ
Òðîôèìîâà Ëþáîâ Ôåîäîð³âíà, 
3, êîëãîñïí., áîëã., 31.12.1932, íå 
âêàç.
Õ³íåâ Âàñèëü Ìèêîëàéîâè÷, 
3 ì., êîëãîñïí., áîëã., 16.10.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Õ³íåâà Àíàñòàñ³ÿ Ôåäîð³âíà, 
5 ì., îäíîîñ³áí., ðîçêóðê., íå 
âêàç., 29.03.1932, â³ä êàøëþ
Õ³íåâà Â³ðà Ìèðîí³âíà, 80, íà 
óòðèì., áîëã., 30.08.1932, ñòàð³ñòü
Õ³íåâà Ìàð³ÿ Ïåòð³âíà, 45, 
êîëãîñïí., áîëã., íå âêàç., íèðêè
×óëàêîâà Êàòåðèíà ²âàí³âíà, 
3 ì., îäíîîñ³áí., áîëã., 23.04.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
×óëàêîâà Çîÿ Êèðèë³âíà, 7 ì., 
êîëãîñïí., áîëã., 11.10.1932, 
çàñòóäà
×óìàêîâà Îëåíà Ãåðã³¿âíà, 2, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 05.09.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
×óìàêîâ Çàõàð³é Äàíèëîâè÷, 
68, êîëãîñïí., áîëã., 01.07.1932, 
çàñòóäà
ßíåâ ²âàí Ïàâëîâè÷, 4 òèæ., 
îäíîîñ³áí., áîëã., 15.09.1932, 
äèòÿ÷à õâîðîáà
ßíåâ Ïàíòåë³é Âàñèëüîâè÷, 
1ì., êîëãîñïí., áîëã., 26.09.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
ßíåâ Ôåä³ð Ìèêîëàéîâè÷, 9 ì., 
êîëãîñïí., áîëã., 20.11.1932, 
êîêëþø
ßíåâà Àííà Âàñèë³âíà, 3, 
îäíîîñ³áí., áîëã., «ìëàäåí÷åñêîå»
ßíåâà Íàòàë³ÿ Ñòåïàí³âíà, 
48, îäíîîñ³áí. ñåðåäíÿê, áîëã., 
09.04.1932, âèðàçêà øëóíêà
ßíåâà Óëÿíà Ôåäîð³âíà, 70, íà 
óòðèì., áîëã., 24.02.1932, áðîíõ³ò

Ãàíí³âñüêà ñ³ëüðàäà

Àíãåëîâñüêà Àííà ²ëë³âíà, 2, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 18.10.1932, íå 
âêàç.
Àíãåëîâñüêà Â³ðà Ñòåïàí³âíà, 3, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 13.11.1932, ðàê
Àíãåëîâñüêà Ìàð³ÿ Ãåðã³¿âíà, 11 
äí., êîëãîñïí., áîëã., 03.09.1932, 
íå âêàç.
Àíãåëîâñüêà Ìàð³ÿ Ãåðã³¿âíà, 
2, êîëãîñïí., áîëã., 08.10.1932, 
ïðîíîñ

Àíãåëîâñüêèé Àôàíàñ³é 
Ôåäîðîâè÷, 69, îäíîîñ³áí., áîëã., 
17.09.1932, ñòàð³ñòü
Àíãåëîâñüêèé Ãåðã³é 
Òðèôîíîâè÷, 7 äí., îäíîîñ³áí., 
áîëã., 08.11.1932, íå âêàç.
Àíãåëîâñüêèé ²âàí 
Ìèêîëàéîâè÷, 11 ì., îäíîîñ³áí., 
áîëã., 02.09.1932, ïðîíîñ
Àíãåëîâñüêèé ²âàí ßêîâè÷, 5 ì., 
êîëãîñïí., áîëã., 14.07.1932, íå âêàç.

Àíãåëîâñüêèé Ìèêîëà 
Àðõèïîâè÷, 2 ì., îäíîîñ³áí., 
áîëã., 10.10.1932, íå âêàç.
Àíãèëîâñüêà Àííà Ôåîäîð³âíà, 
4 ì., êîëãîñïí., áîëã., 22.02.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Àòàíàñîâà ªâãåí³ÿ Ãåîðã³âíà, 
83, íà óòðèì., íå âêàç., 31.10.1932, 
ñòàð³ñòü
Áàíîâ Àôàíàñ³é Êèðèëîâè÷, 69, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 21.03.1932, ñòàð³ñòü
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Áà÷óðà Âàñèëü ²âàíîâè÷, 78, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 20.08.1932, 
ñòàð³ñòü
Áà÷óðñüêà Íàä³ÿ íå âêàç., 2, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 15.10.1932, íå 
âêàç.
Áà÷óðñüêèé Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 1, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 28.09.1932, íå 
âêàç.
Áîëãîðîâà Ç³íà¿äà Êèðèë³âíà, 
32, îäíîîñ³áí., áîëã., 08.08.1932, 
òóáåðêóëüîç
Áîëãîðîâà Ïàðàñêåâà Ïåòð³âíà, 
72, íà óòðèì., áîëã., 26.09.1932, 
ñòàð³ñòü
Âèòêîâ Ìîéñåé Ìèõàéëîâè÷, 
60, êîëãîñïí., áîëã., 19.04.1932, 
çàäèøêà
Âèòêîâà Àííà Àôàíàñ³¿âíà, 1 ì., 
îäíîîñ³áí., áîëã., 18.10.1932, íå 
âêàç.
Âèòêîâà Ñòåïàíèäà Òðîõèì³âíà, 
51, êîëãîñïí., áîëã., 01.02.1932, 
ïîðîê ñåðöÿ
Âîëêàíîâ ªâãåí³é ²âàíîâè÷, 7 
äí., êîëãîñïí., áîëã., 23.06.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ãîäæèëîâ Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷, 
3 ì., êîëãîñïí., áîëã., 30.10.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Ãîäæèëîâ ²âàí Ïåòðîâè÷, 14 äí., 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 26.03.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ãîðäåâñüêà Ìàðèíà Ãåîðã³¿âíà, 
5, îäíîîñ³áí., áîëã., 07.02.1932, 
áðîíõ³ò
Ãîðäåâñüêà Ðà¿ñà Äìèòð³âíà, 
3, êîëãîñïí., áîëã., 09.04.1932, 
çàïàëåííÿ

Ãîðäåâñüêà Ñòåïàíèäà Ãåðã³âíà, 
2, îäíîîñ³áí., áîëã., 22.03.1932, 
ñèëüíèé êàøåëü
Äðàãîëîâ Ôåä³ð Äèìèòðîâè÷, 
77, íà óòðèì., áîëã., 02.05.1932, 
ñòàð³ñòü
Äðîçäîâà Ëàðèñà Ôåîäîð³âíà, 
1 ì., êîëãîñïí., ðîñ., 11.02.1932, 
áðîíõ³ò
Éîëê³íà Àííà Ïàâë³âíà, 4 ì., 
êîëãîñïí., áîëã., 25.03.1932, íå 
âêàç.
Êëèìåíêî Ëþáîâ Ñòåïàí³âíà, 
1 ì., êîëãîñïí., ðîñ., 12.02.1932, 
áðîíõ³ò
Êîðíåâ Âîëîäèìèð 
Îëåêñ³éîâè÷, 7 äí., êîëãîñïí., íå 
âêàç., 24.09.1932, íå âêàç.
Êþð÷åâñüêà Ôåîäîðà 
Àôàíàñ³¿âíà, 25, êîëãîñïí., áîëã., 
05.08.1932, íå âêàç.
Ìèíêîâñüêà Îëüãà Ãåðã³âíà, 1, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 15.10.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ïàøêóëüñüêà Ëþáîâ íå âêàç., 1, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 09.11.1932, íå 
âêàç.
Ïàøêóëüñüêà Ñòåïàíèäà 
Ôåäîð³âíà, 8 ì., êîëãîñïí., áîëã., 
17.05.1932, «ìëàäåí÷åñêîå»
Ïàøêóëüñüêèé ²âàí Äàâèäîâè÷, 
10 ì., îäíîîñ³áí., áîëã., 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ïàøêóëüñüêèé Ïåòðî 
Âàñèëüîâè÷, 56, îäíîîñ³áí., íå 
âêàç., çàïîð
Ïåºâ Ãåðã³é ßêîâè÷, 57, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 05.07.1932, íå 
âêàç.

Ïåºâà Ìàð³ÿ Ãåðã³âíà, 18, 
îäíî îñ³áí., áîëã., 13.05.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ïîðÿçîâ Ãåðã³é Ãåðãîâè÷, 2 ì., 
îäíîîñ³áí., áîëã., 25.03.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ïîðÿçîâ ²âàí Ãåðãîâè÷, 5 ì., îäíî-
îñ³áí., áîëã., 13.03.1932, ïðîíîñ
Ïîðÿçîâ Ïåòðî Ãåðãîâè÷, 7 ì., 
êîëãîñïí., áîëã., 17.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïîðÿçîâ Ïåòðî Äèìèòðîâè÷, 
4 ì., îäíîîñ³áí., áîëã., 12.05.1932, 
íå âêàç.
Ïîðÿçîâ Ô³ë³ïï Ïåòðîâè÷, 86, íà 
óòðèì., áîëã., 08.05.1932, ñòàð³ñòü
Ïîðÿçîâà Â³ðà Ìèêîëà¿âíà, 
10 ì., êîëãîñïí., áîëã., 02.05.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ðóëåâñüêà Â³ðà ²âàí³âíà, 8 äí., 
îäíîîñ³áí., áîëã., 10.08.1932, íå 
âêàç.
Ðóëåâñüêà Íàä³ÿ ²âàí³âíà, 2 ì., 
îäíîîñ³áí., áîëã., 18.03.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ðóëåâñüêèé Àôàíàñ³é ²âàíîâè÷, 
36, îäíîîñ³áí., áîëã., 02.05.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ðóëåâñüêèé Äèìèòð³é 
Àôàíàñ³éîâè÷, 36, êîëãîñïí., 
áîëã., 06.02.1932, íå âêàç.
Ðóëåâñüêèé ²âàí ßêîâè÷, 7 ì., 
îäíîîñ³áí., áîëã., 05.04.1932, íå 
âêàç.
×åðâîíñüêà Àííà Àôàíàñ³¿âíà, 
1, îäíîîñ³áí., áîëã., 02.11.1932, 
íå âêàç.
×åðâîíñüêèé ²âàí Ôåäîðîâè÷, 
73, íà óòðèì., áîëã., 22.05.1932, 
ñòàð³ñòü

Ïåðøîìèêîëà¿âñüêà ñ³ëüðàäà

Àíãåëîâñüêèé Ïåòðî Ïåòðîâè÷, 
2 òèæ., íå âêàç., áîëã., 12.06.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Âîëêîâ Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 
1, íå âêàç., áîëã., 07.09.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Âîëêîâ Ìèêîëà Ñòåïàíîâè÷, 
4 ì., íå âêàç., áîëã., 30.08.1932, 
ìàëÿð³ÿ
Âîëêîâ Ïåòðî ²âàíîâè÷, 2, 
íå âêàç., áîëã., 07.08.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Âîëêîâà Äîìí³ê³ÿ Ãåîðã³¿âíà, 
8 ì., íå âêàç., áîëã., 15.07.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Âîëêîâà ªâôðîñèí³ÿ ²âàí³âíà, 
68, äîìîãîñï., áîëã., 11.09.1932, 
ñòàð³ñòü
Âîëêîâà ²ðèíà Ñòåïàí³âíà, 72, 
äîìîãîñï., áîëã., 31.08.1932, 
ìàëÿð³ÿ

Ãàäæèëîâà Âàëåíòèíà ²âàí³âíà, 6, 
íå âêàç., áîëã., 08.05.1932, ìàëÿð³ÿ
Ãàäæèëîâà Îëåíà Ïåòð³âíà, 
2 ì., íå âêàç., áîëã., 26.08.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ãàäæèëîâà Ìàð³ÿ Äèìèòð³âíà, 1, 
íå âêàç., áîëã., 10.04.1932, ìàëÿð³ÿ
Ãàäæèëîâà Ïàðàñêåâà 
Äèìèòð³âíà, 24 äí., íå âêàç., 
áîëã., 06.09.1932, «ìëàäåí÷åñêîå»
Ãàäæèëîâ Ïåòðî Âàñèëüîâè÷, 
23 äí., íå âêàç., áîëã., 31.07.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Äààëè Íàä³ÿ Êèðèë³âíà, 1, íå 
âêàç., áîëã., «ìëàäåí÷åñêîå»
Äààëè Ôåîäîðà ²âàí³âíà, 17 
äí., íå âêàç., áîëã., 03.05.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Çàãîðñüêà Äîìí³ê³ÿ 
Àôàíàñ³¿âíà, 2, íå âêàç., áîëã., 
30.08.1932, ìàëÿð³ÿ

Çàãîðñüêèé Ãåîðã³é 
Ìèõàéëîâè÷, 1, íå âêàç., áîëã., 
02.09.1932, ìàëÿð³ÿ
Çàãîðñüêèé ²âàí ²âàíîâè÷, 
1, íå âêàç., áîëã., 06.08.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Çàãîðñüêèé ²âàí ²âàíîâè÷, 
2 ì., íå âêàç., áîëã., 08.08.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Çàãîðñüêèé ²âàí Êîñòÿíòèíîâè÷, 
75, íå âêàç., áîëã., 14.08.1932, 
ñòàð³ñòü
Çàãîðñüêèé Ïåòðî Êèðèëîâè÷, 
14 äí., íå âêàç., áîëã., 26.07.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Çàãîðñüêèé Ñòåïàí ²âàíîâè÷, 
5 ì., íå âêàç., áîëã., 30.08.1932, 
ìàëÿð³ÿ
Çàãîðñüêèé Ôåîäîð 
Ïàíòåë³éîâè÷, 1, íå âêàç., áîëã., 
30.06.1932, «ìëàäåí÷åñêîå»
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Çäðàâ÷åâà Íàä³ÿ Ìèõàéë³âíà, 
2, íå âêàç., áîëã., 28.08.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Çëàòàíîâ ²âàí Âàñèëüîâè÷, 
4 ì., íå âêàç., áîëã., 04.08.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Çëàòàíîâà Âàðâàðà 
Ìèêîëà¿âíà, 42, êîëãîñïí., áîëã., 
28.08.1932, ìàëÿð³ÿ
Êàìáóðîâà Ïàðàñêåâà 
Ñåìåí³âíà, 67, îäíîîñ³áí., áîëã., 
06.07.1932, ñòàð³ñòü
Êåðæèëîâà Ìàðèíà 
Ñïèðèäîí³âíà, 4 ì., êîëãîñïí., 
áîëã., 01.06.1932, «ìëàäåí÷åñêîå»
Êëåï÷åâà Îëåíà Ôåîäîð³âíà, 
16, êîëãîñïí., áîëã., 05.09.1932, 
ïåðåðîäæåííÿ ñåðöÿ
Ìàâðîâà Ìàðèíà Ñòåïàí³âíà, 
78, äîìîãîñï., áîëã., 29.07.1932, 
ñòàð³ñòü
Ìàëàêîâà Àííà Ãåîðã³¿âíà, 
4 ì., íå âêàç., áîëã., 15.07.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ìàëàêîâà Â³ðà ²âàí³âíà, 5 ì., 
íå âêàç., áîëã., 02.07.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»

Íåäåëü÷åâ Ãåîðã³é Ô³ë³ïïîâè÷, 
81, îäíîîñ³áí., áîëã., 13.08.1932, 
ñòàð³ñòü
Íåé÷åâ ²âàí Âàñèëüîâè÷, 
7 ì., íå âêàç., áîëã., 15.06.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ïëà÷êîâà ªâäîê³ÿ ²âàí³âíà, 61, 
êîëãîñïí., áîëã., 10.06.1932, êàòàð 
øëóíêà
Ïëà÷êîâà Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 3, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 15.04.1932, 
çàñòóäà
Ðóäàêîâ ²âàí Ô³ë³ïïîâè÷, 46, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 13.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òåðç³ºâà Ñòåïàíèäà Ðîä³îí³âíà, 
78, äîìîãîñï., áîëã., 10.09.1932, 
ìàëÿð³ÿ
Òîíêàøåâ Ìèõàéëî ²âàíîâè÷, 
7 ì., íå âêàç., áîëã., 19.08.1932, 
ìàëÿð³ÿ
Òîïóçë³ºâ ²âàí Ìèêîëàéîâè÷, 
5 ì., îäíîîñ³áí., áîëã., 17.04.1932, 
çàñòóäà
Òîïóçë³ºâà Îëåíà Âàñ., 69, íà 
óòðèì., áîëã., 16.04.1932, ñòàð³ñòü

Òîðëàêîâ ²âàí ²âàíîâè÷, 8 ì., íå 
âêàç., áîëã., 08.04.1932, íå âêàç.
Òóðëàêîâ ²âàí ²âàíîâè÷, 2 ì., 
íå âêàç., áîëã., 19.08.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Òóðëàêîâ Ìèêîëà Ñòåïàíîâè÷, 
1 ì., íå âêàç., áîëã., 05.08.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ôàòèìîâ ²âàí Ãåîðã³éîâè÷, 8, íå 
âêàç., áîëã., 15.04.1932, çàñòóäà
Öâåòàíñüêà Íàä³ÿ Ïàâë³âíà, 2, 
íå âêàç., áîëã., 16.08.1932, ìàëÿð³ÿ
Öâåòàíñüêèé Ïåòðî ²âàíîâè÷, 
2 ì., íå âêàç., áîëã., 10.09.1932, 
ìàëÿð³ÿ
×åáàíîâ Ôåîäîð 
Êîñòÿíòèíîâè÷, 5, íå âêàç., áîëã., 
03.08.1932, ìàëÿð³ÿ
×åáàíîâà Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 
9 ì., íå âêàç., áîëã., 08.04.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»

Ñòðîãàí³âñüêà ñ³ëüðàäà

Àíäðåºâ Â³êòîð Ñåìåíîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., ðîñ., 22.05.1933, 
çàïàëåííÿ î÷åðåâèíè
Àðàáàäæè ²âàí Àôàíàñ³éîâè÷, 
55, îäíîîñ³áí., áîëã., 27.02.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Àðàáàäæè ²âàí ²âàíîâè÷, 12, 
îäíî îñ³áí., áîëã., 16.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Àðàáàäæè ²âàí Ìèêèòîâè÷, 43, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 14.02.1933, 
Ãâ., Ñ., Pucmonum
Àðàáàäæè Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 55, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 18.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Àðàáàäæè Ìèõàéëî ²âàíîâè÷, 
7, îäíîîñ³áí., áîëã., 14.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Àðàáàäæè Ìèêèòà 
Ïàíòåë³éîâè÷, 68, îäíîîñ³áí., 
áîëã., 30.01.1933, ñòàð³ñòü
Áåëü÷åâà Àêèëèíà Ãåîðã³¿âíà, 
27, îäíîîñ³áí., áîëã., 21.04.1933, 
íå âêàç.
Áåëü÷åâà Àíòîí³íà ²âàí³âíà, 
3, îäíîîñ³áí., áîëã., 08.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áåëü÷åâà Ìàð³ÿ Ïåòð³âíà, 67, íà 
óòðèì., áîëã., 10.06.1933, òèô
Áåëü÷åâ Ìèõàéëî ²âàíîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., áîëã., 02.04.1933, 
âèñíàæåííÿ

Áåëü÷åâ Ìèõàéëî Ìàðòèíîâè÷, 
65, êîëãîñïí., áîëã., 18.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Áåëü÷åâ Ïåòðî Ìèõàéëîâè÷, 
20, îäíîîñ³áí., áîëã., 11.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Áî÷åâàðîâ Ãåîðã³é Ñòåïàíîâè÷, 
42, îäíîîñ³áí., áîëã., 08.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Áóêøà Àêñåí³ÿ Ñòåïàí³âíà, 
70, îäíîîñ³áí., ðîñ., 26.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Âàëü÷àíîâ Ïåòðî ²âàíîâè÷, 
34, êîëãîñïí., áîëã., 27.02.1933, 
õâîðîáà ïå÷³íêè
Âîë÷àíîâà Àííà Ñòåïàí³âíà, 
1, êîëãîñïí., áîëã., 09.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âîë÷àíîâà Äîìí³ê³ÿ Ìàêàð³âíà, 
70, êîëãîñïí., áîëã., 18.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Ãàáðåâà Ìàð³ÿ Ãåðàñèì³âíà, 
75, êîë ãîñïí., ðîñ., 10.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Ãàáðîâà Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, 
1, êîëãîñïí., ðîñ., 21.06.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ãåîðã³ºâ Ìèêîëà Ãåîðã³éîâè÷, 
12, îäíîîñ³áí., áîëã., 01.04.1933, 
âèñíàæåííÿ

Ãåîðã³ºâ Ïåòðî Ãåîðã³éîâè÷, 
22, îäíîîñ³áí., áîëã., 03.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ãåîðã³ºâà Ïàðàñêåâà Ãåîðã³¿âíà, 
43, îäíîîñ³áí., áîëã., 04.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ãîáðåâ ²âàí Íèêèôîðîâè÷, 
62, êîëãîñïí., ðîñ., 05.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãîë÷àíîâ Ãåîðã³é ²âàíîâè÷, 30, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 10.03.1933, 
ñëàáê³ñòü
Ãðåêîâà Ìåëàí³ÿ ²âàí³âíà, 60, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 06.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Äîâåäåíî Ç³íîâ³ÿ 
Âîëîäèìèð³âíà, 93, îäíîîñ³áí., 
ðîñ., 08.02.1933, ñòàð³ñòü
Äóòëèíñüêèé Ãåîðã³é Êàïåòî., 
45, êîëãîñïí., áîëã., 18.01.1933, 
òèô
Æóðêîâ ²âàí Äìèòðîâè÷, 4, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 05.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Æóðêîâ Ô³ë³ïï Äìèòðîâè÷, 6 ì., 
îäíîîñ³áí., áîëã., ãðèï
Æóðêîâà Ìàð³ÿ Äèìèòð³¿âíà, 
3, êîëãîñïí., áîëã., 18.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Çàíêîâ Àíäð³é Ñòåïàíîâè÷, 
60, îäíîîñ³áí., áîëã., 27.02.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
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Çàíêîâ Ãåîðã³é Ïåòðîâè÷, 7 ì., 
êîëãîñïí., áîëã., 05.06.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Çàíêîâ Ïåòðî ²âàíîâè÷, 5, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 09.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Çàíêîâ Ïåòðî Ïåòðîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., áîëã., 13.04.1933, 
ìåí³íã³ò
Çàíêîâ Ïåòðî Ïåòðîâè÷, 16, 
êîëãîñïí., áîëã., 25.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Çàíêîâ Ïåòðî Ñòåïàíîâè÷, 75, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 08.03.1933, 
A.b.c., pubmi.
Çàíêîâ Ñòåïàí Ìàðêîâè÷, 70, 
êîëãîñïí., áîëã., 12.04.1933, 
ðåâìàòèçì
Çàíêîâ Ôåîäîð Àôàíàñ³éîâè÷, 
55, îäíîîñ³áí., áîëã., 27.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Çàíêîâ ßê³â Àôàíàñ³éîâè÷, 8 ì., 
îäíîîñ³áí., áîëã., 08.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Çàíêîâà Äîìí³ê³ÿ Àôàíàñ³¿âíà, 
12, îäíîîñ³áí., áîëã., 18.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Çàíêîâà Îëåêñàíäðà Ïåòð³âíà, 
2 ì., îäíîîñ³áí., áîëã., 08.02.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Çàíêîâà Îëåíà Ñòåïàí³âíà, 
75, îäíîîñ³áí., áîëã., 03.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Çàíêîâà Îëåíà Ôåîäîð³âíà, 
80, îäíîîñ³áí., áîëã., 17.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Çàíêîâà Ìàð³ÿ Àôàíàñ³¿âíà, 
17, îäíîîñ³áí., áîëã., 18.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Çàíêîâà Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, 75, 
êîëãîñïí., áîëã., 01.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Çàíêîâà Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 4, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 09.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Çàíêîâà Ìåëàí³ÿ ²âàí³âíà, 11 ì., 
îäíîîñ³áí., áîëã., 27.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Çàíêîâà Îëåíà ²âàí³âíà, 54, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 27.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Çàíêîâà Ïàðàñêîâ³ÿ 
Àôàíàñ³¿âíà, 11, îäíîîñ³áí., 
áîëã., 20.04.1933, âèñíàæåííÿ
Çàíêîâà Ñòåïàíèäà Ìèõàéë³âíà, 
65, íà óòðèì., ðîñ., 29.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â òà òèô
Çàíêîâà ßêèëèíà Äìèòð³âíà, 
34, êîëãîñïí., áîëã., 23.06.1933, 
çàïàëåííÿ ãîëîñîâèõ çâ'ÿçîê
²âàíîâ Àíàòîë³é Ãàâðèëîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., áîëã., 25.01.1933, 
«ìåíåíîç³ÿ»

²âàíîâ Âàñèëü Ãàâðèëîâè÷, 
62, íà óòðèì., áîëã., 19.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
²âàíîâ Ñàâåë³é ²âàíîâè÷, 28, 
êîëãîñïí., áîëã., 28.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
²âàíîâ Ñàâåë³é Ñåìåíîâè÷, 
62, êîëãîñïí., áîëã., 05.01.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
²âàíîâà Àííà Ãåîðã³¿âíà, 1, 
êîëãîñïí., áîëã., 29.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
²âàíîâà Â³ðà ²âàí³âíà, 54, 
êîëãîñïí., áîëã., 15.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Êàðó-Îãëó Äîìí³ê³ÿ Ñåìåí³âíà, 
50, êîëãîñïí., áîëã., 29.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Êèáàëü÷åíêî Ïîòàï Ãðèãîðîâè÷, 
90, îäíîîñ³áí., óêð., 17.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Êîâàëåâ Ìèõàéëî Ôåäîðîâè÷, 
8, êîëãîñïí., íå âêàç., 04.02.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Êîâøèêîâ Âàñèëü ²âàíîâè÷, 
6, îäíîîñ³áí., ðîñ., 10.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Êîâøèêîâ ²âàí Ñòåôàíîâè÷, 
39, îäíîîñ³áí., ðîñ., 18.05.1933, 
ïðîíîñ
Êîëåñíå÷åíêî Àíàòîë³é 
Ïåòðîâè÷, 9 ì., êîëãîñïí., ðîñ., 
01.03.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîëåñíå÷åíêî Àííà Ôåäîð³âíà, 
4, îäíîîñ³áí., ðîñ., 21.02.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êîëåñíå÷åíêî Ôåä³ð ²âàíîâè÷, 
40, îäíîîñ³áí., ðîñ., 09.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Êîëåñíè÷åíêî Âàñèëü 
ªôèìîâè÷, 90, íà óòðèì., ðîñ., 
04.04.1933, ñòàð³ñòü
Êîëåñíè÷åíêî Ãåîðã³é 
Ãðèãîðîâè÷, 46, îäíîîñ³áí., ðîñ., 
09.03.1933, âèñíàæåííÿ
Êîëåñíè÷åíêî ²âàí ªôèìîâè÷, 
72, êîëãîñïí., ðîñ., 18.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Êîëåñíè÷åíêî Ìèòðîôàí 
Ñåðã³éîâè÷, 24, îäíîîñ³áí., ðîñ., 
28.02.1933, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êîëåñíè÷åíêî Ïàðôåí³é 
Ñåðã³éîâè÷, 13, îäíîîñ³áí., ðîñ., 
27.04.1933, âèñíàæåííÿ
Êîëåñíè÷åíêîâà Í³íà 
Ôåîäîð³âíà, 20, êîëãîñïí., ðîñ., 
25.05.1933, ïðàâåöü
Êóêåíêîâà ²âàííà Ìèêîëà¿âíà, 
2, êîëãîñïí., áîëã., 03.04.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ëàòèø Àííà Ñèäîð³âíà, 44, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 20.03.1933, 
âèñíàæåííÿ

Ëàòèø Âàñèëü Ïàâëîâè÷, 23, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 28.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ëîðåâà Õðèñòèíà Ãðèãîð³âíà, 
55, îäíîîñ³áí., ðîñ., 13.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ëþá÷èê Ìèêîëà Ê³íäðàòîâè÷, 
3, îäíîîñ³áí., ðîñ., 05.05.1933, 
äèôòåð³ÿ
Ìàâðîâ ²âàí ²âàíîâè÷, 23, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 31.03.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ìàëîêîâ ßê³â Ïåòðîâè÷, 67, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 20.03.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ìàòüêîâà Â³ðà Ìèõàéë³âíà, 1, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 22.03.1933, 
äèòÿ÷³ ñóäîìè
Ìèõàëåâà Àííà Ãðèãîð³âíà, 
20, êîëãîñïí., áîëã., 24.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ìèõàëåâà Àííà Ïèëèï³âíà, 
69, íà óòðèì., ðîñ., 16.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Íåìèê³í Äàâèä ²ëë³÷, 48, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 18.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Íåìèêèí Ïåòðî Äàâèäîâè÷, 18, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 03.03.1933, A., 
Bcpucmonurum
Íåìèê³íà Ìàð³ÿ Äàâèä³âíà, 
13, îäíîîñ³áí., ðîñ., 08.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Íåíîâà Ìàð³ÿ Ñòåïàí³âíà, 72, 
êîëãîñïí., áîëã., 14.01.1933, íå 
âêàç.
Îðºøêîâ Àíäð³é Ìàðòèíîâè÷, 
40, êîëãîñïí., áîëã., 10.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Îðºøêîâ Àíäð³é Ïàâëîâè÷, 
42, êîëãîñïí., áîëã., 05.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Îðºøêîâ Àôàíàñ³é 
Êîñòÿíòèíîâè÷, 10, êîëãîñïí., 
áîëã., 18.04.1933, âèñíàæåííÿ
Îðºøêîâ Âàñèëü Àíäð³éîâè÷, 
6, êîëãîñïí., áîëã., 13.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Îðºøêîâ Ãåîðã³é Àí., 10, 
êîëãîñïí., áîëã., 05.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Îðºøêîâ Ãåîðã³é ²âàíîâè÷, 35, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 10.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Îðºøêîâ Ãåîðã³é Ìèõàéëîâè÷, 
6 ì., êîëãîñïí., áîëã., 22.04.1933, 
íå âêàç.
Îðºøêîâ Äèìèòð³é ²âàíîâè÷, 
5, êîëãîñïí., áîëã., 29.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Îðºøêîâ Äèìèòð³é 
Êîñòÿíòèíîâè÷, 14, êîëãîñïí., 
áîëã., 26.04.1933, âèñíàæåííÿ
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Îðºøêîâ Äèìèòð³é 
Ôåîäîðîâè÷, 3, îäíîîñ³áí., áîëã., 
03.06.1933, âèñíàæåííÿ
Îðºøêîâ Ç³íîâ³é 
Êîñòÿíòèíîâè÷, 7, êîëãîñïí., íå 
âêàç., 08.06.1933, âèñíàæåííÿ
Îðºøêîâ ²âàí ßêèìîâè÷, 40, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 27.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Îðºøêîâ ²âàí Ãåîðã³éîâè÷, 1, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 10.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Îðºøêîâ ²âàí Ôåäîðîâè÷, 76, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 26.01.1933, 
ñòàð³ñòü
Îðºøêîâ ²êèì ²âàíîâè÷, 18, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 12.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Îðºøêîâ ²ëëÿ Ïåòðîâè÷, 3 ì., 
êîëãîñïí., áîëã., 21.04.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Îðºøêîâ Ìèõàéëî Äìèòðîâè÷, 
33, êîëãîñïí., áîëã., 27.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Îðºøêîâ Ìèõàéëî Àíäð³éîâè÷, 
5, îäíîîñ³áí., áîëã., 16.03.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Îðºøêîâ Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷, 
1, êîëãîñïí., áîëã., 23.03.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Îðºøêîâ Ïåòðî Äèìèòðîâè÷, 
28, êîëãîñïí., áîëã., 18.06.1933, 
íå âêàç.
Îðºøêîâ Ñåìåí Àíäð³éîâè÷, 
5 ì., êîëãîñïí., áîëã., 29.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Îðºøêîâ Ñòåïàí Âàñèëüîâè÷, 
2, êîëãîñïí., áîëã., 15.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Îðºøêîâà ªâäîê³ÿ Äèìèòð³âíà, 
58, îäíîîñ³áí., áîëã., 26.01.1933, 
íå âêàç.
Îðºøêîâà Îëåíà Ìèêîëà¿âíà, 
45, îäíîîñ³áí., áîëã., 01.04.1933, 
øëóíêîâî-êèøêîâîãî òðàêòà
Îðºøêîâà ²âàííà ²âàí³âíà, 6, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 07.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Îðºøêîâà Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, 
33, îäíîîñ³áí., áîëã., 15.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Îðºøêîâà Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 3, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 06.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Îðºøêîâà Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 35, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 13.02.1933, 
âèñèïíèé òèô
Îðºøêîâà Íàä³ÿ Àíäð³¿âíà, 
9 ì., êîëãîñïí., áîëã., 10.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ïàí÷óêîâ Àôàíàñ³é Ïåòðîâè÷, 
20, îäíîîñ³áí., áîëã., 20.04.1933, 
âèñíàæåííÿ

Ïàí÷óêîâ Àôàíàñ³é 
Ñàâåë³éîâè÷, 48, îäíîîñ³áí., 
áîëã., 20.04.1933, âèñíàæåííÿ
Ïàí÷óêîâ Ïåòðî ²âàíîâè÷, 12, 
êîëãîñïí., áîëã., 15.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ïàí÷óêîâ Ïåòðî Ñàâåë³éîâè÷, 
50, îäíîîñ³áí., áîëã., 13.03.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ïàí÷óêîâà Àêèëèíà 
Àôàíàñ³¿âíà, 3, îäíîîñ³áí., áîëã., 
22.05.1933, âèñíàæåííÿ
Ïàí÷óêîâà Àêèëèíà ²âàí³âíà, 
18, êîëãîñïí., áîëã., 12.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ïàí÷óêîâà Àíàñòàñ³ÿ ²âàí³âíà, 
90, íà óòðèì., áîëã., 01.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Ïàí÷óêîâà Êàòåðèíà 
Ìèõàéë³âíà, 26, îäíîîñ³áí., 
áîëã., 21.04.1933, âèñíàæåííÿ
Ïàí÷óêîâà Êñåí³ÿ íå âêàç., 67, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 20.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ïàí÷óêîâà Ïåëàãåÿ Êèðèë³âíà, 
50, êîëãîñïí., áîëã., 26.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ïàí÷óêîâà Ñîô³ÿ ²âàí³âíà, 2, 
êîëãîñïí., áîëã., 03.04.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ïàñêîâà Ëþáîâ Ãåîðã³¿âíà, 6, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 12.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ïà÷åâ Âàñèëü ²âàíîâè÷, 24, 
êîëãîñïí., áîëã., 19.04.1933, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Ïà÷åâ Ãåîðã³é ßêîâè÷, 26, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 10.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ïà÷åâ ²âàí Âàñèëüîâè÷, 21, 
êîëãîñïí., áîëã., 09.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïà÷åâ ²âàí Äàíèëîâè÷, 50, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 19.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ïà÷åâ ²âàí Ìèêèòîâè÷, 43, 
êîëãîñïí., áîëã., 04.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïà÷åâ Êîñòÿíòèí Äìèòðîâè÷, 
55, îäíîîñ³áí., áîëã., 29.03.1933, 
çàãàëüíèé ïàðàë³÷
Ïà÷åâ Ïåòðî Ìàêñèìîâè÷, 
68, íà óòðèì., áîëã., 17.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ïà÷åâ Ïåòðî Ïåòðîâè÷, 52, 
êîëãîñïí., áîëã., 19.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ïà÷åâ ßê³â Ìèêîëàéîâè÷, 67, 
íà óòðèì., áîëã., 13.03.1933, 
÷àõîòêà
Ïà÷åâà Îëåêñàíäðà Ô³ë³ïï³âíà, 
68, íà óòðèì., áîëã., 10.06.1933, 
âèñíàæåííÿ

Ïà÷åâà Àííà Ìèêîëà¿âíà, 3 
òèæ., êîëãîñïí., áîëã., 15.03.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ïà÷åâà Äîìí³ê³ÿ Ãåîðã³¿âíà, 
80, îäíîîñ³áí., áîëã., 25.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Ïà÷åâà Äîìí³ê³ÿ ²âàí³âíà, 11 ì., 
îäíîîñ³áí., áîëã., 01.03.1933, 
õðèï³ííÿ
Ïà÷åâà ªôðîñèí³ÿ Ñàâåë³¿âíà, 
28, êîëãîñïí., áîëã., 14.04.1933, 
ìàëÿð³ÿ
Ïà÷åâà Ç³íîâ³ÿ Âàñèë³âíà, 14, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 15.03.1933, íå 
âêàç.
Ïà÷åâà Ïåëàãåÿ Ãàâðèë³âíà, 
2, êîëãîñïí., áîëã., 15.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ïà÷èâà Àãàô³ÿ Ñàâåë³¿âíà, 23, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 10.01.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Ðàäîëîâ Ãåîðã³é Ìèêîëàéîâè÷, 
4, êîëãîñïí., áîëã., 13.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ðàäîëîâ ²âàí Ìèêîëàéîâè÷, 
7, êîëãîñïí., áîëã., 11.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ðàäîëîâ Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷, 
1 ì., îäíîîñ³áí., áîëã., 02.01.1933, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Ðàäîëîâà Àííà ²âàí³âíà, 70, îäíî-
îñ³áí., áîëã., 04.04.1933, ñòàð³ñòü
Ðàäîëîâà Àííà Ìèêîëà¿âíà, 
2, êîëãîñïí., áîëã., 05.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ðàäîëîâà Äîìí³ê³ÿ Àôàíàñ³¿âíà, 
65, íà óòðèì., áîëã., 29.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Ðîìàíåíêî Àãàô³ÿ Ãåîðã³¿âíà, 
45, íà óòðèì., ðîñ., 06.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ñàâ÷åíêî Ñåðàôèìà Ïèëèï³âíà, 
45, êîëãîñïí., ðîñ., 27.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ñàëèáººâ Àíòîí ²âàíîâè÷, 85, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 23.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñàëèáººâ ²âàí ²âàíîâè÷, 3 ì., 
êîëãîñïí., áîëã., 15.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñàëèáººâ Ìèõàéëî 
Äèìèòðîâè÷, 21, îäíîîñ³áí., 
áîëã., 19.03.1933, ãðèï
Ñàëèáººâà Ìàð³ÿ Ìèõàéë³âíà, 
42, îäíîîñ³áí., áîëã., 19.03.1933, 
ìåí³íã³ò
Ñàëèáººâà Ìåëàí³ÿ 
Äèìèòð³âíà, 10, îäíîîñ³áí., 
áîëã., 25.03.1933, òóáåðêóëüîç 
ëåãåí³â
Ñåìåíþê ªâäîê³ÿ 
Êîñòÿíòèí³âíà, 57, îäíîîñ³áí., 
ðîñ., 10.05.1933, âèñíàæåííÿ
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Ñèâàùåíêî Âîëîäèìèð 
Ïåòðîâè÷, 2 òèæ., íå âêàç., óêð., 
17.04.1933, «ìëàäåí÷åñêîå»
Ñèìåíþê Àíäð³é ªôèìîâè÷, 
12, îäíîîñ³áí., ðîñ., 12.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ñëàâîâ Ñåìåí Âàñèëüîâè÷, 
28, êîëãîñïí., áîëã., 04.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ñëàâîâà ßêèëèíà Ç³íîâ³¿âíà, 
67, êîëãîñïí., áîëã., 08.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ñëîâîâà Íàä³ÿ Ïàâë³âíà, 3, 
êîëãîñïí., áîëã., 25.01.1933, 
tåmngisia
Ñëîâîâà Ñòåïàíèäà 
Ôåîäîð³âíà, 54, îäíîîñ³áí., 
áîëã., 24.05.1933, âèñíàæåííÿ
Ñîëåáººâ Ñòåïàí Ñòåïàíîâè÷, 
11, îäíîîñ³áí., áîëã., 06.04.1933, 
åï³ëåïñ³ÿ
Ñîëåáººâà Ìàð³ÿ Äìèòð³âíà, 
6, îäíîîñ³áí., áîëã., 05.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ñîëåáººâà Ñòåïàíèäà 
Äìèòð³âíà, 4, îäíîîñ³áí., áîëã., 
03.04.1933, âèñíàæåííÿ
Ñòàäíîâà Ìàð³ÿ Ïåòð³âíà, 60, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 07.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ñòîÿíîâ Ñàâåë³é Ç³íîâ³éîâè÷, 
63, îäíîîñ³áí., áîëã., 22.03.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ñòîÿíîâà ²ðèíà Êîñòÿíòèí³âíà, 
81, íà óòðèì., áîëã., 23.01.1933, 
åìô³çåìà
Ñòîÿí÷åâà Âàñèëèíà 
Ôåîäîð³âíà, 2, îäíîîñ³áí., áîëã., 
18.04.1933, çàïàëåííÿ íèðîê
Ñòðåëüöîâ Ìèêîëà Ïåòðîâè÷, 
4, êîëãîñïí., ðîñ., 02.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ñòðåëüöîâ Ñòåïàí Ïåòðîâè÷, 
6, êîëãîñïí., ðîñ., 21.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ñòðåëüöîâà ªëèçàâåòà 
Ïåòð³âíà, 2, êîëãîñïí., ðîñ., 
21.04.1933, âèñíàæåííÿ

Ñóõîáîêîâà Ìàðèíà ²âàí³âíà, 
33, îäíîîñ³áí., ðîñ., 17.03.1933, 
ìàòî÷íà êðîâîòå÷à
Òîäîðîâ Ãåîðã³é Ñåìåíîâè÷, 
53, êîëãîñïí., áîëã., 25.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Òîäîðîâ Ãåîðã³é Äàíèëîâè÷, 
11 ì., îäíîîñ³áí., áîëã., 
04.04.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òîäîðîâ Äèìèòð³é Ëóê’ÿíîâè÷, 
18, êîëãîñïí., áîëã., 02.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Òîäîðîâ Ìèêîëà Ñåìåíîâè÷, 
64, êîëãîñïí., áîëã., 13.03.1933, 
òóáåðêóëüîç
Òîäîðîâà Àííà ²âàí³âíà, 5 ì., 
êîëãîñïí., áîëã., 12.03.1933, 
äèòÿ÷³ êîíâóëüñ³¿
Òîäîðîâà Êàòåðèíà Ëóê’ÿí³âíà, 
11 ì., êîëãîñïí., áîëã., 03.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Òèùåíêî Âîëîäèìèð 
Âàñèëüîâè÷, 7, îäíîîñ³áí., ðîñ., 
05.04.1933, âèñíàæåííÿ
Òèùåíêî ªâãåí³ÿ Âàñèë³âíà, 
6, îäíîîñ³áí., ðîñ., 23.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Òèùåíêî Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷, 
9, îäíîîñ³áí., ðîñ., 23.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Òèùåíêî Ïàðàñêîâ³ÿ ²âàí³âíà, 
56, îäíîîñ³áí., ðîñ., 17.04.1933, 
çàäèøêà
Òèùåíêî Ôåîäîð ²âàíîâè÷, 
3 ì., êîëãîñïí., ðîñ., 26.05.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Óçóíîâ Â³êòîð ßêîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., ðîñ., 13.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Óçóíîâ Ìèêîëà Åììàíó¿ëîâè÷, 
4, êîëãîñïí., ðîñ., 14.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Óçóíîâ Ôåîäîð Êîñòÿíòèíîâè÷, 
65, êîëãîñïí., ðîñ., 15.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Óçóíîâ Þð³é ²âàíîâè÷, 3, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 21.03.1933, 
âèñíàæåííÿ

Óçóíîâà Ãàëèíà ²âàí³âíà, 3, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 29.03.1933, 
çàõâîðþâàííÿ øëóíêîâî-
êèøêîâîãî òðàêòó
Óçóíîâà Ìàðèíà Êîñòÿíòèí³âíà, 
85, äîìîãîñï., áîëã., 24.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Óçóíîâà Íàä³ÿ Åììàíó¿ë³âíà, 
11 ì., êîëãîñïí., ðîñ., 24.02.1933, 
àïåíäèöèò
Óçóíîâà Îëåíà Êîñòÿíòèí³âíà, 
2, îäíîîñ³áí., áîëã., 13.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Óñåòîâíà ªëèçàâåòà À(?), 75, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 01.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Ôåîäîðåíêî Ìàð³ÿ 
Îëåêñàíäð³âíà, 4, êîëãîñïí., 
ðîñ., 10.04.1933, «ìëàäåí÷åñêîå»
Ôîì³íà Â³ðà Ïèëèï³âíà, 2, 
êîëãîñïí., ðîñ., 19.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ôîìòèí Ãåðàñèì Ñåðã³éîâè÷, 
65, îäíîîñ³áí., áîëã., 18.01.1933, 
çàñòóäà
Õðèñòîôîðîâ Äàíèëî 
Ç³íîâ³éîâè÷, 74, íà óòðèì., áîëã., 
31.03.1933, ñòàð³ñòü
Õðèñòîôîðîâà Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 
78, êîëãîñïí., áîëã., 02.04.1933, 
ñòàð³ñòü
×óëàêîâ Ãåîðã³é ²âàíîâè÷, 63, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 13.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Øèøìàí Àíäð³é ²âàíîâè÷, 16, 
êîëãîñïí., áîëã., 29.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Øèøìàí Äîìí³ê³ÿ ²âàí³âíà, 
60, êîëãîñïí., áîëã., 10.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Øïèëåâàÿ Àííà Ôåîäîñ³¿âíà, 
46, êîëãîñïí., ðîñ., 13.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
ßíåâ Àôàíàñ³é ²âàíîâè÷, 49, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 20.04.1933, 
âèñíàæåííÿ

Ìàê³âñüêà ñ³ëüðàäà

Àâåð³í Ãðèãîð³é Àíäð³éîâè÷, 
55, êîëãîñïí., ðîñ., 22.01.1933, 
õâîðîáà ëåãåí³â
Àâåð³í Ãðèãîð³é Ñòåïàíîâè÷, 4, 
îäíîîñ³áí., óêð., 08.03.1933, â³ä 
õâîðîáè
Áàáàí³í Îëåêñàíäð Âàñèëüîâè÷, 
3, êîëãîñïí., óêð., 19.04.1933, â³ä 
õâîðîáè
Áàéäåíêî Êàòåðèíà ²âàí³âíà, 
5, êîëãîñïí., óêð., 09.07.1932, â³ä 
õâîðîáè 

Áîáèð ªâãåí³ÿ Ëåîí³ä³âíà, 
8 ì., êîëãîñïí., óêð., 24.05.1933, 
õâîðîáà øëóíêà
Áîáèð Ìîòðîíà ªôèì³âíà, 64, 
êîëãîñïí., óêð., 27.08.1932, â³ä 
õâîðîáè 
Áîáèð Ìèõàéëî Ëåîí³äîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 01.08.1932, â³ä 
õâîðîáè
Áîéêî Ôåä³ð Ïëàòîíîâè÷, 57, 
ñëóæá., óêð., 14.09.1932, â³ä 
õâîðîáè 

Áîë³ëà Ëþáîâ ªãîð³âíà, 5 äí., 
îäíîîñ³áí., óêð., 23.06.1932, â³ä 
õâîðîáè
Âåðåñêóí Ãðèãîð³é Ïèëèïîâè÷, 
íå âêàç., êîëãîñïí., óêð., 
04.02.1933, â³ä õâîðîáè
Âîëîáóºâ Ôåäîò Äàíèëîâè÷, 
38, êîëãîñïí., ðîñ., 23.03.1933, â³ä 
íåäî¿äàííÿ
Âîðóøà Àíäð³é Ìèõàéëîâè÷, 
2 ì., ñëóæá., óêð., 06.12.1933, íå 
âêàç.
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Ãàâðèëþê Íàä³ÿ Óëÿí³âíà, 1, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 25.09.1933, â³ä 
õâîðîáè
Ãîëîâàòîâ Äìèòðî Ñòåïàíîâè÷, 
66, êîëãîñïí., óêð., 25.03.1933, â³ä 
õâîðîáè
Äìèòðåíêî Ìèêîëà 
Ìèõàéëîâè÷, 12, êîëãîñïí., óêð., 
24.03.1933, íåäî¿äàííÿ
Äðàáèíêà Ìèêîëà 
Êñåíîôîíò³éîâè÷, 45 äí., 
êîëãîñïí., óêð., 21.01.1933, â³ä 
õâîðîáè
Äüÿ÷åíêî Àííà ²âàí³âíà, 51, 
êîëãîñïí., óêð., 17.04.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Äüÿ÷åíêî Âàñèëü ªôèìîâè÷, 
81, íà óòðèì., óêð., 18.11.1933, 
ãàñòðîåíòåðèò
Äüÿ÷åíêî Âîëîäèìèð 
Òðîõèìîâè÷, 1, îäíîîñ³áí., óêð., 
08.12.1932, â³ä õâîðîáè
Äüÿ÷åíêî ²âàí Ïèëèïîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 14.08.1933, 
ãàñòðîåíòåðèò
Äüÿ÷åíêî Ñåìåí ªâñåéîâè÷, 
82, íà óòðèì., óêð., 09.05.1933, 
ãàñòðîåíòåðèò
ªâäîêèìåíêî ²ëëÿ Ðîìàíîâè÷, 
3 ì., êîëãîñïí., óêð., 22.07.1933, 
â³ä õâîðîáè
Åäâàáíèé Âàñèëü Ãðèãîðîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 14.11.1933, â³ä 
õâîðîáè
ªðåìåíêî ²ëàð³îí Ãðèãîðîâè÷, 
25, êîëãîñïí., óêð., 30.04.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
ªðåìåíêî Îëåêñ³é Êîðí³éîâè÷, 
8 ì., êîëãîñïí., óêð., 15.05.1933, 
â³ä õâîðîáè
Æåðåëåéêî Âàñèëü Ïàâëîâè÷, 
44, êîëãîñïí., óêð., 24.07.1933, â³ä 
õâîðîáè
Çëåíêî Ïåëàãåÿ Ñïèðèäîí³âíà, 
80, êîëãîñïí., óêð., 08.01.1933, 
ñòàð³ñòü
²âàíîâ Âàñèëü ²âàíîâè÷, 67, îäíî-
îñ³áí., ðîñ., 15.03.1933, íå âêàç.
²âàíîâà Ìîòðîíà Êóçüì³âíà, 65, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 10.03.1933, íå 
âêàç.
²âàøóòà Ìàð³ÿ Òðîõèì³âíà, 3, 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.04.1932, â³ä 
õâîðîáè
Êèçèëîâ Ïàâëî Àíàí³éîâè÷, 
57, êîëãîñïí., óêð., 15.05.1932, 
ðàïòîâà ñìåðòü
Êèð³ÿíîâ Ìèêîëà Ôîìè÷, 2 ì., 
êîëãîñïí., ðîñ., 12.08.1932, íå 
âêàç.
Êîâàëåíêî Àíäð³é Êàðïîâè÷, 
3 ì., îäíîîñ³áí., ðîñ., 02.03.1933, 
â³ä õâîðîáè

Êîâàëü Çîÿ Ìèõàéë³âíà, 30, 
êîëãîñïí., óêð., 01.11.1932, â³ä 
õâîðîáè 
Êîëîìåé÷óê Â³ðà ²âàí³âíà, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 18.11.1932, â³ä 
õâîðîáè
Êó÷åðåíêî Ìèêîëà 
Îëåêñàíäðîâè÷, 1, îäíîîñ³áí., 
óêð., 12.11.1932, â³ä õâîðîáè
Ëèíèê ªâäîêèì Çàõàðîâè÷, 35, 
êîëãîñïí., óêð., 05.07.1932, â³ä 
íàðèâó ï³ñëÿ îïåðàö³¿, ñåïñèñ
Ëÿõ Ôåêëà Ñòåïàí³âíà, 41, 
êîëãîñïí., óêð., 27.11.1933, 
çàðàæåííÿ êðîâ³ ï³ñëÿ àáîðòó
Ìàéñàê Ñòåïàí ²âàíîâè÷, 45, 
êîëãîñïí., óêð., 16.04.1933, â³ä 
êîñòî¿äà
Ìàêàðåíêî Ìèêîëà Ñòåïàíîâè÷, 
2 ì., êîëãîñïí., íå âêàç., 
12.10.1933, â³ä õâîðîáè
Ìàëåíêî Âàñèëü ²ñàêîâè÷, 11, 
êîëãîñïí., óêð., 03.11.1932, â³ä 
õâîðîáè
Ìåëüíèê Â³ðà Ìàêñèì³âíà, 
7, êîëãîñïí., óêð., 22.01.1933, 
çàïàëåííÿ øëóíêà
Ìåëüíèê Ìàð³ÿ Ìàêñèì³âíà, 
4, êîëãîñïí., óêð., 19.01.1933, 
çàïàëåííÿ øëóíêà
Ìåëüíèê Ìàðôà ²âàí³âíà, 29, 
êîëãîñïí., óêð., 29.07.1932, â³ä 
õâîðîáè
Ìåëüíèê Ìèêîëà Ìàêñèìîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 01.01.1933, â³ä 
çàïàëåííÿ óñåðåäèí³
Íèêîëþê Àííà Ëàâðåíò³¿âíà, 12, 
êîëãîñïí., óêð., 28.02.1933, â³ä 
õâîðîáè
Íèêîëþê Ãðèãîð³é 
Íèêèôîðîâè÷, 3, êîëãîñïí., óêð., 
22.05.1933, â³ä õâîðîáè
Íèêîëþê Êàòåðèíà 
Ëàâðåíò³¿âíà, 6, êîëãîñïí., óêð., 
02.02.1933, íå âêàç.
Íèêîëþê ªïèñò³ÿ Àíäð³¿âíà, 45, 
êîëãîñïí., óêð., 03.07.1933, â³ä 
õâîðîáè
Íèêîëþê Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 1 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 18.06.1933, íå 
âêàç.
Íèêîëþê Íèêèôîð ²âàíîâè÷, 50, 
êîëãîñïí., óêð., 02.04.1933, â³ä 
õâîðîáè
Íèêîëþê Ïàðàñêà Òèìîô³¿âíà, 
44, êîëãîñïí., óêð., 15.02.1933, â³ä 
õâîðîáè
Íèêîëþê Ñåðã³é Íèêèôîðîâè÷, 
25, êîëãîñïí., óêð., 14.07.1933, íå 
âêàç.
Îâñ³ºíêî Âàëåíòèíà Ãðèãîð³âíà, 
13, êîëãîñïí., óêð., 30.07.1932, â³ä 
õâîðîáè 

Îâ÷àðóê Àãðèïèíà Âàñèë³âíà, 
72, êîëãîñïí., íå âêàç., 23.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Îâ÷àðóê Äåíèñ Ôåîôàíîâè÷, 
42, êîëãîñïí., óêð., 15.10.1933, â³ä 
õâîðîáè
Îâ÷àðóê Äåíèñ Ôåîôàíîâè÷, 
43, êîëãîñïí., íå âêàç., 09.09.1933, 
êðîâàâèé ïðîíîñ
Îâ÷àðóê Ôåîôàí Ïàâëîâè÷, 83, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 10.07.1933, 
ñòàð³ñòü
Îíèùåíêî Ïåòðî Ôåäîðîâè÷, 
4, êîëãîñïí., óêð., 04.08.1932, â³ä 
õâîðîáè 
Ïàâëÿí÷èê Àãðèïèíà ²ãíàò³¿âíà, 
33, îäíîîñ³áí., óêð., 11.01.1933, 
íå âêàç.
Ïàâëÿí÷èê Äàâèä Ñåìåíîâè÷, 
42, îäíîîñ³áí., óêð., 22.03.1933, 
íå âêàç.
Ïàâëÿí÷èê Äàíèëî Äàâèäîâè÷, 
21, îäíîîñ³áí., óêð., 11.03.1933, 
íå âêàç.
Ïåäàø Âàëåíòèíà Ìèêîëà¿âíà, 
9 ì., êîëãîñïí., íå âêàç., 
16.08.1933, íå âêàç.
Ïåëåï÷óê Ôåäîñ³ÿ Ãàâðèë³âíà, 
1, îäíîîñ³áí., íå âêàç., 25.09.1933, 
â³ä õâîðîáè
Ïåòðîâ Îëåêñàíäð 
Ìèêîëàéîâè÷, íå âêàç., ñëóæá., 
óêð., 11.12.1932, â³ä õâîðîáè
Ïðîöåíêî ªâäîê³ÿ íå âêàç., 46, 
êîëãîñïí., óêð., 15.06.1933, íå 
âêàç.
Ðîìàíîâ ²âàí Êîñòÿíòèíîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 16.10.1933, â³ä 
õâîðîáè
Ðîìàíîâ ²âàí Ê³íäðàòîâè÷, 61, 
êîëãîñïí., ðîñ., 13.10.1932, â³ä 
õâîðîáè
Ñòàíèøåâñüêèé ²âàí 
Êëèìåíò³éîâè÷, 48, îäíîîñ³áí., 
óêð., 12.02.1933, â³ä õâîðîáè
Ñòîâáà ²ãíàò Ïàíòåë³éîâè÷, 54, 
êîëãîñïí., óêð., 23.07.1932, â³ä 
íàãëî¿ ñìåðò³
Òâåðäîõë³á Çîÿ Ãåðàñèì³âíà, 
6, êîëãîñïí., óêð., 22.07.1933, íå 
âêàç.
Òâåðäîõë³á Ìîòðÿ Ãåðàñèì³âíà, 
7, êîëãîñïí., óêð., 17.07.1933, â³ä 
õâîðîáè
Òêà÷ Ôåä³ð Ìèêèòîâè÷, 35, 
îäíîîñ³áí., óêð., 25.06.1933, â³ä 
áåçá³ëêîâèõ íàáðÿê³â íà ´ðóíò³ ãîëîäó
Óñàêîâñüêà ªâäîê³ÿ Ôåäîñ³¿âíà, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 23.10.1933, íå 
âêàç.
Ô³ëàò÷åíêî Îëåêñàíäð 
Ïåòðîâè÷, 8, îäíîîñ³áí., ðîñ., 
08.06.1933, íå âêàç.
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Ô³ëàò÷åíêî Îëåêñ³é Ïåòðîâè÷, 
6, îäíîîñ³áí., ðîñ., 23.05.1933, íå 
âêàç.
Ô³ëàò÷åíêî Àíòîí³íà Ïåòð³âíà, 
3, îäíîîñ³áí., ðîñ., 24.06.1933, íå 
âêàç.
Ô³ëàò÷åíêî Ìèêèòà Äàíèëîâè÷, 
65, ðîá³òí., ðîñ., 02.05.1933, ñòàð³ñòü
Õàéëî ²âàí Ìàêñèìîâè÷, 49, 
îäíîîñ³áí., óêð., 05.05.1933, 
âèñíàæåííÿ

Õìåëîâñüêèé ²âàí ²âàíîâè÷, 10 
äí., îäíîîñ³áí., óêð., 22.01.1932, 
â³ä õâîðîáè
Øåâ÷óê Ãåðàñèì Ìàêñèìîâè÷, 
65, êîëãîñïí., óêð., 24.06.1933, â³ä 
õâîðîáè
Øåâ÷óê Êñåí³ÿ Ìàêñèì³âíà, 65, 
êîëãîñïí., óêð., 09.08.1933, â³ä 
õâîðîáè

Øåðâåíåöü Ìîòðÿ Ìåðêóð³âíà, 
51, îäíîîñ³áí., óêð., 09.03.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Ùåðáèíêà Âîëîäèìèð 
Ìèêîëàéîâè÷, 2, êîëãîñïí., íå 
âêàç., 10.08.1933, â³ä õâîðîáè
Þçèê Õðèñòèíà Ôåäîð³âíà, 
40, îäíîîñ³áí., óêð., 13.03.1933, 
ìàëÿð³ÿ

Âàñèë³âñüêà ñ³ëüðàäà

Æåëåçêîâ Äìèòðî Ñòåïàíîâè÷, 
72, íà óòðèì., áîëã., 24.10.1932, 
ñòàð³ñòü

Âîëîäèìèð³âñüêà ñ³ëüðàäà

Àíäð³ºíêî Àíàòîë³é Ãðèãîðîâè÷, 
6, êîëãîñïí., óêð., 25.06.1933, 
íåâ³äîìà
Àíäð³ºíêî Ãàííà Äàíèë³âíà, 
28, êîëãîñïí., óêð., 09.07.1933, 
íåâ³äîìà
Àíäð³ºíêî ªôðîñèí³ÿ Àíäð³¿âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 10.04.1933, 
íåâ³äîìà
Àíäð³ºíêî Íàä³ÿ Äàíèë³âíà, 
2, îäíîîñ³áí., óêð., 13.05.1933, 
íåâ³äîìà
Àíäð³ºíêî Í³íà Äàíèë³âíà, 
6, îäíîîñ³áí., óêð., 29.05.1933, 
íåâ³äîìà
Àíäð³ºíêî Ïàðàñêà Îãå¿âíà, íå 
âêàç., íà óòðèì., óêð., 17.03.1933, 
íåâ³äîìà
Âäîâåíêî ªôðîñèí³ÿ 
Àêñåíò³¿âíà, 80, íà óòðèì., óêð., 
27.05.1933, íåâ³äîìà
Ãàâð³í Òèìîô³é Äîðîô³éîâè÷, 
19, êîëãîñïí., óêð., 03.04.1933, 
íåâ³äîìà
Ãëèâàíñüêà Í³íà Ïèëèï³âíà, 
13, îäíîîñ³áí., óêð., 16.04.1933, 
íåâ³äîìà
Ãëèâàíñüêèé Àíàòîë³é 
Ïèëèïîâè÷, 5, îäíîîñ³áí., óêð., 
14.04.1933, íåâ³äîìà
Ãëèâàíñüêèé Â³êòîð Ïèëèïîâè÷, 
3, îäíîîñ³áí., óêð., 14.04.1933, 
íåâ³äîìà
Ãëèâàíñüêèé Ëåîíò³é 
Ìàêñèìîâè÷, 49, îäíîîñ³áí., 
óêð., 26.04.1933, íåâ³äîìà
Ãëèâàíñüêèé Ìàêñèì ²âàíîâè÷, 
49, îäíîîñ³áí., óêð., 12.04.1933, 
íåâ³äîìà
Ãëèâàíñüêèé Ïåòðî 
Ëåîíò³éîâè÷, 22, îäíîîñ³áí., óêð., 
06.06.1933, íåâ³äîìà
Ãóäü Ãàííà ²âàí³âíà, 2, êîëãîñïí., 
óêð., 22.05.1933, íåâ³äîìà

Ãóäü ²âàí Ìèðîíîâè÷, 25, 
êîëãîñïí., óêð., 13.05.1933, 
íåâ³äîìà
Ãóäü Ìèõàéëî Ìèðîíîâè÷, 
36, êîëãîñïí., óêð., 15.04.1933, 
íåâ³äîìà
Ãóäü Þð³é Ãåîðã³éîâè÷, 17, êîë-
ãîñïí., óêð., 07.06.1933, íåâ³äîìà
Äàâèäåíêî Îëåêñàíäðà 
Âàñèë³âíà, 2 ì., êîëãîñïí., óêð., 
26.04.1933, íåâ³äîìà
ªôèìîâ Àíäð³é Äåì’ÿíîâè÷, 12, 
îäíîîñ³áí., óêð., 19.04.1933, íå 
âêàç.
Çåëåíñüêèé Îëåêñàíäð 
Ôåäîðîâè÷, 25, êîëãîñïí., óêð., 
04.07.1933, íåâ³äîìà
Çåë³íñüêà Ìåëàøêà ªðåì³¿âíà, 
62, êîëãîñïí., óêð., 28.08.1933, íå 
âêàç.
Çåë³íñüêèé Äàíèëî ßêèìîâè÷, 
67, êîëãîñïí., óêð., 28.03.1933, 
íåâ³äîìà
Êëèìåíêî Îêñàíà Òðîõèì³âíà, 
85, íå âêàç., óêð., 05.02.1933, íå 
âêàç.
Êîâàëåíêî Â³êòîð Ëàð³îíîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 15.04.1933, 
íåâ³äîìà
Êîâàëåíêî ªâäîê³ÿ Âàñèë³âíà, 
71, íà óòðèì., óêð., 16.06.1933, 
íåâ³äîìà
Êðóãëèê Âîëîäèìèð Ïåòðîâè÷, 
7 ì., êîëãîñïí., óêð., 30.03.1933, 
íåâ³äîìà
Êóçìåíêî Àíäð³é ²âàíîâè÷, 
49, íå âêàç., óêð., 11.02.1933, íå 
âêàç.
Êóçüìåíêî Â³êòîð Àíäð³éîâè÷, 
7, êîëãîñïí., óêð., 03.06.1933, 
íåâ³äîìà
Êóçüìåíêî Ãàâðèëî Äìèòðîâè÷, 
7, îäíîîñ³áí., óêð., 15.04.1933, 
íåâ³äîìà

Êóçüìåíêî Ãàííà Àíäð³¿âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 20.03.1933, 
íåâ³äîìà
Êóçüìåíêî Äàíèëî Àíäð³éîâè÷, 
10, êîëãîñïí., óêð., 29.04.1933, 
íåâ³äîìà
Êóçüìåíêî Äåì’ÿí ²âàíîâè÷, 
45, êîëãîñïí., óêð., 03.07.1933, 
íåâ³äîìà
Êóçüìåíêî Äìèòðî Äåì’ÿíîâè÷, 
15, êîëãîñïí., óêð., 02.07.1933, 
íåâ³äîìà
Êóçüìåíêî Êëàâä³ÿ Éîñèô³âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 05.06.1933, 
íåâ³äîìà
Êóçüìåíêî Ïàðàñêà Éîñèô³âíà, 
80, êîëãîñïí., óêð., 26.04.1933, 
íåâ³äîìà
Êóçüìåíêî Ñîô³ÿ ²âàí³âíà, 33, 
îäíî îñ³áí., óêð., 15.04.1933, 
íåâ³äîìà
Êóçüìåíêî Ôàíàñ³é Ãðèãîðîâè÷, 
36, îäíîîñ³áí., óêð., 06.08.1933, 
íåâ³äîìà
Êó÷åðåíêî Çàõàð³é Ãðèãîðîâè÷, 
73, íà óòðèì., óêð., 10.06.1933, 
íåâ³äîìà
Êó÷åðåíêî Çîÿ ²âàí³âíà, 7 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 27.06.1933, 
íåâ³äîìà
Ëåíîâà Ìàð³ÿ Ãðèãîð³âíà, 
8 ì., êîëãîñïí., óêð., 05.09.1933, 
íåâ³äîìà
Ëåîíîâ Âîëîäèìèð Ãðèãîðîâè÷, 
4, êîëãîñïí., óêð., 15.05.1933, 
íåâ³äîìà
Ëåîíîâà Çîÿ Ðîìàí³âíà, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 02.04.1933, íå 
âêàç.
Ëèõåíêî Ïåòðî Òèìîô³éîâè÷, 
31, êîëãîñïí., óêð., 19.05.1933, 
íåâ³äîìà
Ìàä³íà Ðà¿ñà Ì., 6, êîëãîñïí., 
óêð., 14.05.1933, íåâ³äîìà
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Ìåðöàëîâ Ô³ëë³ïï Äàâèäîâè÷, 
18, êîëãîñïí., óêð., 28.03.1933, 
íåâ³äîìà
Ìèõàéëåíêî Ëþäìèëà ²âàí³âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 20.06.1933, 
íåâ³äîìà
Ïèðîæåíêî Âàëåíòèíà 
Àôàíàñ¿³âíà, 2, êîëãîñïí., óêð., 
15.04.1933, íåâ³äîìà
Ï³ñêóíåíêî ²âàí 
Âîëîäèìèðîâè÷, 4, êîëãîñïí., 
óêð., 08.04.1933, íåâ³äîìà
Ïîë³ùóê Í³íà Ñàâ³âíà, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 24.04.1933, 
íåâ³äîìà
Ïîëÿ÷åíêî Ë³ä³ÿ ²âàí³âíà, 
9, êîëãîñïí., óêð., 15.04.1933, 
íåâ³äîìà
Ïîëÿ÷åíêî Ìàêñèì ßêèìîâè÷, 
8, îäíîîñ³áí., óêð., 07.06.1933, 
íåâ³äîìà
Ïîëÿ÷åíêî Ìàð³ÿ íå âêàç., 53, 
êóðêóëü, óêð., 03.07.1933, íåâ³äîìà
Ïîëÿ÷åíêî Ìàð³ÿ Ñòåïàí³âíà, 
49, êóðêóëü, óêð., 03.07.1933, 
íåâ³äîìà
Ïîëÿ÷åíêî Í³íà ²âàí³âíà, 5, 
êîëãîñïí., óêð., 17.04.1933, 
íåâ³äîìà
Ïîòàïåíêî Â³êòîð Ñåìåíîâè÷, 
7, îäíîîñ³áí., óêð., 02.04.1933, 
íåâ³äîìà
Ïîòàïåíêî Âîëîäèìð 
Ñåìåíîâè÷, 1, êîëãîñïí., óêð., 
03.04.1933, íåâ³äîìà
Ïîòàïåíêî Ãàííà Ñåìåí³âíà, 
5, îäíîîñ³áí., óêð., 04.05.1933, 
íåâ³äîìà
Ïîòàïåíêî ²âàí Ñåìåíîâè÷, 
9, îäíîîñ³áí., óêð., 21.04.1933, 
íåâ³äîìà
Ðîìàíåíêî Àííà Ì³ð., 68, 
êîëãîñïí., óêð., 20.08.1933, 
íåâ³äîìà
Ñàâ÷åíêî Ìèõàéëî 
Òåðåíò³éîâè÷, 53, êîëãîñïí., óêð., 
18.04.1933, íåâ³äîìà
Ñåìåíîâ Àíàòîë³é Ïðîêîïîâè÷, 
9 ì., êîëãîñïí., óêð., 09.04.1933, 
íåâ³äîìà
Ñèâàê Êàòåðèíà Ïàâë³âíà, 
17, êîëãîñïí., óêð., 10.06.1933, 
íåâ³äîìà
Ñèâàê Ëóêà Êàðïîâè÷, 48, 
êîëãîñïí., óêð., 16.05.1933, 
íåâ³äîìà
Ñèâàê Ìàð³ÿ Ëóê’ÿí³âíà, 17, 
êîëãîñïí., óêð., 01.07.1933, 
ïîâ³ñèëàñÿ

Ñèâà÷åíêî Â³êòîð Ïàâëîâè÷, 
6, êîëãîñïí., óêð., 10.06.1933, 
íåâ³äîìà
Ñèâà÷åíêî ªâäîê³ÿ Ïàâë³âíà, 
8, êîëãîñïí., óêð., 13.06.1933, 
íåâ³äîìà
Ñèâà÷åíêî Ìàð³ÿ Ïàâë³âíà, 
13, êîëãîñïí., óêð., 08.06.1933, 
íåâ³äîìà
Ñèâà÷åíêî Ïàâëî Äìèòðîâè÷, 
40, îäíîîñ³áí., óêð., 12.06.1933, 
íåâ³äîìà
Ñòîãí³ºíêî Âàëåíòèí 
Âîëîäèìèðîâè÷, 1, êîëãîñïí., 
óêð., 12.05.1933, íåâ³äîìà
Ñòîãí³ºíêî Âàëåíòèí 
Ëåîíò³éîâè÷, 1, êîëãîñïí., óêð., 
12.05.1933, íåâ³äîìà
Ñòîãí³ºíêî Ëåîíò³é ²âàíîâè÷, 
24, êîëãîñïí., óêð., 23.05.1933, 
íåâ³äîìà
Òàðàí Âàñèëü Ïåòðîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 13.09.1933, 
íåâ³äîìà
Òàòàðåíêî Â³êòîð Àðõèïîâè÷, 
13, îäíîîñ³áí., óêð., 18.06.1933, 
íåâ³äîìà
Òåëåãà Âàñèëü Ëóê’ÿíîâè÷, 
87, êîëãîñïí., óêð., 09.05.1933, 
íåâ³äîìà
Òåëåãà Â³ðà Êèð³ÿí³âíà, 2, íå 
âêàç., óêð., 06.03.1933, íåâ³äîìà
Òåëåãà ªâãåí³é Êèð³ÿíîâè÷, 7, íå 
âêàç., óêð., 13.03.1933, íåâ³äîìà
Òðàêàëþê ªâãåí³é Ëàâð³íîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 20.05.1933, 
íåâ³äîìà
Òðàêàëþê ²âàí Âîëîäèìèðîâè÷, 
70, íà óòðèì., óêð., 29.05.1933, 
íåâ³äîìà
Òðàêàëþê ²âàí Ëàâð³íîâè÷, 
5, êîëãîñïí., óêð., 25.05.1933, 
íåâ³äîìà
Òðàêàëþê Ìèêîëà Àíäð³éîâè÷, 
2, îäíîîñ³áí., óêð., 14.05.1933, 
íåâ³äîìà
Òóëóê Â³ðà Ôåäîð³âíà, 10, 
êîëãîñïí., óêð., 27.04.1933, 
íåâ³äîìà
Òóëóê Ãåîðã³é Ôåäîðîâè÷, 
8, êîëãîñïí., óêð., 07.05.1933, 
íåâ³äîìà
Òóëóê ²âàí Ôåäîðîâè÷, 6, 
êîëãîñïí., óêð., 16.04.1933, 
íåâ³äîìà
Òóëóê Êèëèíà Ãåðìàí³âíà, 49, íå 
âêàç., óêð., 15.03.1933, íåâ³äîìà

Òóëóê Ìèõàéëî Ôåäîðîâè÷, 
22, êîëãîñïí., óêð., 08.05.1933, 
íåâ³äîìà
Òóëóê Í³íà Ôåäîð³âíà, 6 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 15.04.1933, 
íåâ³äîìà
Òóëóê Îëåíà Ñòåïàí³âíà, 32, 
êîëãîñïí., óêð., 08.06.1933, 
íåâ³äîìà
Òóëóê Ôåä³ð Ôåäîðîâè÷, 30, 
êîëãîñïí., óêð., 22.04.1933, íå 
âêàç.
Øóòèëî Äìèòðî Ìàêñèìîâè÷, 
10, êîëãîñïí., óêð., 19.06.1933, 
íåâ³äîìà
Øóòèëî Äìèòðî Ìàêñèìîâè÷, 
9, êîëãîñïí., óêð., 05.06.1933, 
íåâ³äîìà
Øóòèëî Ñàðà Êèð³ÿí³âíà, 7, êîë-
ãîñïí., óêð., 17.06.1933, íåâ³äîìà
Ùåðáèíà ªâäîê³ÿ Îãå¿âíà, 
44, êîëãîñïí., óêð., 22.05.1933, 
íåâ³äîìà
Ùåðáèíà ²âàí Äèìèòðîâè÷, 10, 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.04.1933, íå 
âêàç.
Ùåðáèíà ²ëëÿ Ôåäîðîâè÷, 
9, êîëãîñïí., óêð., 13.05.1933, 
íåâ³äîìà
Ùåðáèíà Îëåêñàíäðà 
Ìèõàéë³âíà, 58, íà óòðèì., óêð., 
13.07.1933, íåâ³äîìà
Ùåðáèíà Ïåòðî Ïåòðîâè÷, 
75, íà óòðèì., óêð., 20.05.1933, 
íåâ³äîìà
Ùåðáèíà Ïåòðî Ôåäîðîâè÷, 
7, êîëãîñïí., óêð., 12.05.1933, 
íåâ³äîìà
Ùåðáèíà Ïèëèï Âàñèëüîâè÷, 
44, êîëãîñïí., óêð., 13.05.1933, 
íåâ³äîìà
Ùåðáèíà Ïèëèï Ïèëèïîâè÷, 
12, êîëãîñïí., óêð., 10.06.1933, 
íåâ³äîìà
Ùåðáèíà Ñàâà Ïèëèïîâè÷, 
16, êîëãîñïí., óêð., 05.05.1933, 
íåâ³äîìà
Ùåðáèíà Ñòåïàí Ôåäîðîâè÷, 
63, êîëãîñïí., óêð., 03.07.1933, 
íåâ³äîìà
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Àâðàìåíêî Ãóð³é Ðîä³îíîâè÷, 
45, êîëãîñïí., óêð., 05.04.1933, 
ãîëîä
Àâðàìåíêî ²âàí Ìàòâ³éîâè÷, 
50, êîëãîñïí., óêð., 06.11.1932, 
òóáåðêóëüîç
Àâðàìåíêî ²âàí Ñåìåíîâè÷, 6 
äí., êîëãîñïí., óêð., 03.07.1932, íå 
âêàç.
Àâðàìåíêî Ñåðã³é Ñàâè÷, 45, 
êîëãîñïí., óêð., 30.05.1933, 
âèðàçêà øëóíêà
Àôàíàñ³ºâà Îëüãà Âàñèë³âíà, 
30, îäíîîñ³áí., ðîñ., 29.05.1933, 
ãîëîä
Áîãäàí³â Äàâèä Ãíàòîâè÷, 
55, êîëãîñïí., óêð., 31.07.1933, 
òóáåðêóëüîç
Áóêàëîâ Â³êòîð Ëàð³îíîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 01.06.1933, ãîëîä
Áóêàëîâà Êàòðÿ ²âàí³âíà, 6, 
êîëãîñïí., óêð., 27.03.1932, íå 
âêàç.
Áóòåíêî Ìèêîëà Ïåòðîâè÷, 27, 
êîëãîñïí., óêð., 29.04.1933, ãîëîä
Áóòåíêî Íàñòÿ Àíòîí³âíà, 18, 
îäíîîñ³áí., óêð., 19.01.1932, íå 
âêàç.
Áóòåíêî Í³íà Ôåäîð³âíà, 3, 
îäíîîñ³áí., óêð., 07.04.1933, ãîëîä
Áóòåíêî Îêñàíà Òèìîô³¿âíà, 
69, îäíîîñ³áí., óêð., 18.04.1932, 
æîâòóõà
Áóòåíêî Ïåòðî Êóçüìè÷,1, êîë-
ãîñïí., óêð., 15.09.1933, íå âêàç.
Âàíäà Ñàâà ²âàíîâè÷, 75, 
îäíîîñ³áí., óêð., 05.06.1933, ãîëîä
Âèõëÿâ Îëåêñ³é Ìèõàéëîâè÷, 
10 ì., îäíîîñ³áí., ðîñ., 
27.06.1933, ïàðàë³÷
Ãîðáåíêî Ñòåïàí Íåñòîðîâè÷, 
55, îäíîîñ³áí., óêð., 04.06.1933, 
òóáåðêóëüîç
Æèäê³â ²âàí Ôåäîðîâè÷, 6, 
êîëãîñïí., ðîñ., 06.08.1933, 
çàñòóäà
Æèäêîâà Ë³ä³ÿ Ôåäîð³âíà, 
15, êîëãîñïí., ðîñ., 30.03.1933, 
çàñòóäà
Æóðàâåëü Äîðîô³é Ìàðêîâè÷, 
60, îäíîîñ³áí., óêð., 20.03.1933, 
ãîëîä
Æóðàâåëü Òåðåíò³é Ïîòàïîâè÷, 
37, êîëãîñïí., óêð., 15.03.1932, 
òóáåðêóëüîç
Çàïîðîæ÷åíêî Âîëîäèìèð 
Ãàâðèëîâè÷, 17, îäíîîñ³áí., óêð., 
05.06.1933, ãîëîä
Çàïîðîæ÷åíêî Ìàðèíà 
Ìèõàéë³âíà, 35, îäíîîñ³áí., óêð., 
01.06.1933, ãîëîä

Çåëåíñüêèé Àíäð³é Àíòîíîâè÷, 
3, îäíîîñ³áí., óêð., 10.04.1933, 
ãîëîä
Çåëåíñüêèé Àíòîí 
ßâäîêèìîâè÷, 43, îäíîîñ³áí., 
óêð., 02.04.1933, ãîëîä
Çåëåíñüêèé Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 24.06.1933, 
òóáåðêóëüîç
Çåëåíñüêèé Îëåêñ³é 
ªëèñåéîâè÷, 4, îäíîîñ³áí., óêð., 
17.05.1933, îï³ê
Çåëåíñüêèé Ïåòðî Àíòîíîâè÷, 
6, îäíîîñ³áí., óêð., 15.04.1933, 
ãîëîä
Çåëåíñüêèé Òèìîô³é 
Âàñèëüîâè÷., 68, êîëãîñïí., óêð., 
02.06.1933, ãîëîä
Êàðíàóõ Ô³îíà Ê³íäðàò³âíà, 52, 
îäíîîñ³áí., óêð., 08.06.1933, ãîëîä
Êàðïåíêî Îëåíà ²âàí³âíà, 
5 ì., êîëãîñïí., óêð., 19.03.1933, 
ïàðàë³÷
Êàñòðîâà Îëåêñàíäðà ²âàí³âíà, 
89, íà óòðèì., óêð., 06.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Êèñ³ëü Àíòîí³íà Ñàâåë³¿âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 09.10.1932, íå 
âêàç.
Êèñ³ëü Äàíèëî Ïîðôèð³éîâè÷, 
70, êîëãîñïí., óêð., 04.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Êèñ³ëü Ìàð³ÿ Þõèì³âíà, 6 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 14.10.1933, íå 
âêàç.
Êèñ³ëü Íàñòÿ Ïåòð³âíà, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 15.05.1933, ãîëîä
Êèñ³ëü Îëåíà ²âàí³âíà, 60, 
êîëãîñïí., óêð., 01.07.1933, íå 
âêàç.
Êîâàëåíêî Ìàð³ÿ Þõèì³âíà, 
7 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 27.03.1932, 
íå âêàç.
Êîíîíåíêî Ëåîíò³é Îñèïîâè÷, 
76, îäíîîñ³áí., íå âêàç., 
06.06.1933, ãîëîä
Êîíîíåíêî Îëåêñ³é Ôåäîðîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 25.08.1933, 
ïàðàë³÷
Êîíîíåíêî Ôåä³ð ßêèìîâè÷, 
25, êîëãîñïí., óêð., 15.04.1933, 
ãîëîä
Êîðøèêîâ ²âàí Âàñèëüîâè÷, 75, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 10.03.1933, â³ä 
âèñíàæåííÿ
Êîòîâ Òèõîí Âàñèëüîâè÷, 85, 
îäíî îñ³áí., ðîñ., 29.03.1933, íå 
âêàç.
Êðàâ÷åíêî Êèðèëî ßêîâè÷, 
44, êîëãîñïí., óêð., 12.03.1933, 
ïñèõ³÷íîõâîðèé

Êðàâ÷åíêî Ìàðêî Ðîìàíîâè÷, 
42, îäíîîñ³áí., óêð., 20.04.1933, 
ãîëîä
Êðàâ÷åíêî Îëåíà Ðîìàí³âíà, 75, 
íà óòðèì., óêð., 05.05.1933, ãîëîä
Êðàâ÷åíêî Ïàâëî Ðîìàíîâè÷, 
50, îäíîîñ³áí., óêð., 28.02.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Êóçíåöîâ Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 
6 ì., êîëãîñïí., óêð., 26.06.1933, 
ïàðàë³÷
Êóçíåöîâà Òåòÿíà Îñèï³âíà, 89, 
êîëãîñïí., ðîñ., 18.04.1933, ãîëîä
Êó÷åð ²âàí Ïàâëîâè÷, 5, 
êîëãîñïí., óêð., 18.02.1932, íå 
âêàç.
Ëàçíÿ Çîÿ ²âàí³âíà, 6 äí., 
êîëãîñïí., óêð., 24.05.1932, íå 
âêàç.
Ëàõò³îí³â Ìèêîëà Ðîìàíîâè÷, 
8 ì., êîëãîñïí., ðîñ., 15.09.1932, 
íå âêàç.
Ëàõò³îíîâ Â³êòîð ²âàíîâè÷, 1 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 18.08.1932, íå 
âêàç.
Ëåâ÷åíêî Ïàðàñêà Ïèìîí³âíà, 
77, êîëãîñïí., óêð., 25.07.1933, 
ñòàð³ñòü
Ìàêñèìåíêî Ìèõàéëî Ñàâè÷, 
80, íà óòðèì., óêð., 03.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Ìàòâ³ºíêî Ãàííà Ãðèãîð³âíà, 
15, êîëãîñïí., óêð., 11.12.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ìàòâ³ºíêî Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 05.12.1932, íå 
âêàç.
Ìàòâ³ºíêî Ìèêîëà Ñòåïàíîâè÷, 
7, êîëãîñïí., óêð., 08.03.1933, 
ãîëîä
Ìàòâ³ºíêî Ìèêîëà Ñòåôàíîâè÷, 
7, êîëãîñïí., óêð., 25.03.1933, 
ãîëîä
Ìàòâ³ºíêî Ïàëàæêà ²ëüê³âíà, 6 
äí., êîëãîñïí., óêð., 06.01.1932, íå 
âêàç.
Ìåðèíêîâà Â³ðà Îëåêñ³¿âíà, 1 
äí., êîëãîñïí., ðîñ., 17.05.1932, 
íå âêàç.
Ì³ëåõèíà Ëþáîâ Äìèòð³âíà, 
5 ì., êîëãîñïí., óêð., 08.07.1932, 
íå âêàç.
Ì³íåíêî Â³ðà Ãðèãîð³âíà, 21, 
êîëãîñïí., óêð., 10.03.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ì³íåíêî ²âàí Ãàâðèëîâè÷, 3, 
îäíîîñ³áí., óêð., 02.02.1933, 
ïàðàë³÷
Ì³íåíêî ²âàí Ñåìåíîâè÷, 16, 
îäíîîñ³áí., óêð., 28.05.1933, 
ãîëîä

Âîñêðåñåíñüêà ñ³ëüðàäà
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Ì³íåíêî Ìåëàí³ÿ Ëîãâèí³âíà, 
45, îäíîîñ³áí., óêð., 09.06.1933, 
ãîëîä
Ì³íåíêî Ìèõàéëî Òèìîô³éîâè÷, 
50, êîëãîñïí., óêð., 02.04.1933, 
ãîëîä
Ì³íåíêî Í³íà Ãàâðèë³âíà, 4 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 08.03.1932, íå 
âêàç.
Íîñàëåíêî Ïàðàñêà Àíòîí³âíà, 
40, îäíîîñ³áí., óêð., 28.06.1933, 
ãîëîä
Íîñà÷åíêî Àíòîí³íà Ôåäîð³âíà, 
6 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 15.04.1933, 
ãîëîä
Íîñà÷åíêî Ãàííà Ðîìàí³âíà, 62, 
îäíîîñ³áí., óêð., 13.01.1932, íå 
âêàç.
Íîñà÷åíêî ²âàí Îëåêñ³éîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 25.05.1933, ãîëîä
Íîñà÷åíêî Îäàðêà Ìèõàéë³âíà, 
37, îäíîîñ³áí., óêð., 10.04.1933, 
ãîëîä
Îëåíåöü Ãàâðèëî ²âàíîâè÷, 55, 
êîëãîñïí., óêð., 14.03.1932, íå 
âêàç.
Ïîâàë³é Ìèêîëà Äìèòðîâè÷, 
10 ì., êîëãîñïí., óêð., 20.05.1933, 
ïàðàë³÷
Ïîâàë³é Îìåëÿí Ôåäîðîâè÷, 62, 
îäíîîñ³áí., óêð., 15.06.1933, ãîëîä
Ðóñàêîâà Îëåêñàíäðà 
Ôåäîò³âíà, 60, êîëãîñïí., ðîñ., 
28.01.1933, íå âêàç.
Ñàõàíü Ïàâëî Àíäð³éîâè÷, 45, 
êîëãîñïí., óêð., 28.06.1933, ãîëîä
Ñàõàíü Óëèòà Âàñèë³âíà, 40, 
êîëãîñïí., óêð., 15.04.1933, ãîëîä
Ñâèðãóí Ãàííà Ìàðê³âíà, 6, 
îäíîîñ³áí., óêð., 11.09.1933, íå 
âêàç.
Ñâèðãóí Ãàííà Ìèêèò³âíà, 30, 
êîëãîñïí., óêð., 15.05.1933, ãîëîä
Ñâèðãóí Ãðèãîð³é ßêîâè÷, 31, 
êîëãîñïí., óêð., 19.04.1933, ãîëîä
Ñâèðãóí ²âàí Ìàðêîâè÷, 2, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 17.09.1933, 
íå âêàç.
Ñâèðãóí Ìàð³ÿ Êëèì³âíà, 32, 
îäíîîñ³áí., óêð., 01.09.1933, íå 
âêàç.
Ñâèðãóí Ìàð³ÿ Ìàðê³âíà, 8, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 04.09.1933, 
íå âêàç.
Ñâèðãóí Ìàòâ³é Ôåäîðîâè÷, 
70, îäíîîñ³áí., óêð., 15.04.1933, 
ãîëîä
Ñâèðãóí Ìèêîëà Ãðèãîðîâè÷, 
3, êîëãîñïí., óêð., 13.05.1933, 
ãîëîä
Ñâèðãóí Ìèêîëà Ìàðêîâè÷, 4, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 14.09.1933, 
íå âêàç.

Ñâèðãóí Ìèõàéëî Ìàòâ³éîâè÷, 
48, îäíîîñ³áí., óêð., 15.04.1933, 
ãîëîä
Ñâèðãóí Îäàðêà Äåì’ÿí³âíà, 
48, îäíîîñ³áí., óêð., 16.07.1933, 
õâîðîáà øëóíêà
Ñâèðãóí Òåòÿíà Ìèêîëà¿âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 26.05.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ñâèðãóí ßê³â Ãðèãîðîâè÷, 70, 
êîëãîñïí., óêð., 16.04.1933, ãîëîä
Ñèçîâ Ìèêîëà Ñåìåíîâè÷, 3, 
îäíîîñ³áí., óêð., 17.03.1933, íå 
âêàç.
Ñèçîâ Ñåìåí Ñåìåíîâè÷, 3 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 09.10.1932, íå 
âêàç.
Ñ³ðà Ãàïêà Ìèõàéë³âíà, 30, 
êîëãîñïí., óêð., 05.06.1933, ãîëîä
Ñ³ðà Ìåëàøêà Àðòåì³âíà, 40, 
êîëãîñïí., óêð., 05.06.1933, ãîëîä
Ñ³ðà Òåòÿíà Ïåòð³âíà, 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 03.04.1932, íå 
âêàç.
Ñ³ðèé Äìèòðî Ãåðàñèìîâè÷, 48, 
êîëãîñïí., óêð., 14.05.1933, ãîëîä
Ñëèâà Ëóêåð³ÿ Àíòîí³âíà, 30, 
îäíîîñ³áí., óêð., 25.03.1933, ãîëîä
Ñìîëüíèê Ìàð³ÿ Ñåìåí³âíà, 5, 
êîëãîñïí., óêð., 17.01.1933, íå 
âêàç.
Ñîëîï³â Âàñèëü Îëåêñ³éîâè÷, 
5 ì., êîëãîñïí., óêð., 11.03.1932, 
íå âêàç.
Ñîëîï³â Äîðîô³é Òåðåíò³éîâè÷, 
65, êîëãîñïí., ðîñ., 25.07.1933, 
õâîðîáà øëóíêà
Ñîëîï³â ²âàí Îñèïîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., ðîñ., 27.07.1933, 
õâîðîáà øëóíêà
Ñîëîïîâ Í³íà Ñòåïàí³âíà, 5 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 25.10.1932, íå 
âêàç.
Ñîëîïîâà Íàä³ÿ Ìèõàéë³âíà, 
30, êîëãîñïí., ðîñ., 25.07.1933, íå 
âêàç.
Ñîëîïîâà Ïàëàæêà Îñèï³âíà, 
20, êîëãîñïí., ðîñ., 15.07.1933, 
õâîðîáà øëóíêà
Ñóõàí³â Ïèëèï Òèìîô³éîâè÷, 75, 
êóðêóëü, óêð., 24.03.1933, ãîëîä
Ñóõàíîâà Àíòîí³íà Òèìîô³¿âíà, 
4, êîëãîñïí., óêð., 15.05.1932, íå 
âêàç.
Ñóõàíîâà Îëåêñàíäðà ²âàí³âíà, 
40, êîëãîñïí., ðîñ., 30.11.1933, 
õâîðîáà øëóíêà
Ñóõîâ³é Ñåðã³é Ãðèãîðîâè÷, 
6, îäíîîñ³áí., óêð., 31.05.1933, 
ãîëîä
Ñóõîâ³é Òèìîô³é Ìàêñèìîâè÷, 
65, îäíîîñ³áí., óêð., 16.04.1933, 
ãîëîä

Òàíäóð ²âàí Ïåòðîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 07.05.1932, íå 
âêàç.
Òàðàí Ìàð³ÿ ßê³âíà, 1, êîëãîñïí., 
óêð., 01.11.1933, ïàðàë³÷
Òèõîíñüêà Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 80, íà 
óòðèì., óêð., 05.06.1933, ñòàð³ñòü
Òîëìà÷îâ ²âàí Êàðïîâè÷, 20, 
êîëãîñïí., óêð., 10.06.1933, 
çàäàâëåíèé òðàêòîðîì
Òîëìà÷îâ Êàðïî Óñòèíîâè÷, 45, 
êîëãîñïí., óêð., 08.05.1933, ãîëîä
Òîëìà÷îâ Ìèêîëà Äåì’ÿíîâè÷, 
40, îäíîîñ³áí., óêð., 17.04.1933, 
êàòàð øëóíêà
Òîëìà÷îâ Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 21.07.1933, ãîëîä
Òîëìà÷îâ Ìèêîëà Ìèðîíîâè÷, 
8 ì., êîëãîñïí., óêð., 29.05.1932, 
íåâ³äîìà
Òîëìà÷îâà Ãàëèíà Ïåòð³âíà, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 05.03.1933, ãîëîä
Òîëìà÷îâà Êàòåðèíà Îñèï³âíà, 
34, êîëãîñïí., óêð., 22.08.1933, 
âîäÿíêà
Òîëìà÷îâà Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 4, 
êîëãîñïí., óêð., 19.06.1932, íå 
âêàç.
Òîëìà÷îâà Íàä³ÿ Ïåòð³âíà, 4, 
êîëãîñïí., óêð., 02.03.1933, ãîëîä
Òîëìà÷îâà Í³íà Ôåäîð³âíà, 
3, îäíîîñ³áí., óêð., 07.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òîìà÷îâà Õðèñòÿ Ïåòð³âíà, 35, 
êîëãîñïí., óêð., 02.01.1932, íå 
âêàç.
Õîðîíÿêà Óëÿíà Ìèõàéë³âíà, 
45, êîëãîñïí., óêð., 28.11.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
×åðíîìàð Àíòîí³íà ªôðåì³âíà, 
5 ì., êîëãîñïí., óêð., 10.06.1933, 
ïàðàë³÷
×åðíÿâñüêà Ãàííà ßâäîêèì³âíà, 
46, îäíîîñ³áí., óêð., 17.02.1933, 
òóáåðêóëüîç
×åðíÿâñüêà Ãàïêà ²âàí³âíà, 
70, îäíîîñ³áí., óêð., 05.08.1933, 
ñòàð³ñòü
×åðíÿâñüêà Ìàðôà Âàñèë³âíà, 
40, îäíîîñ³áí., óêð., 25.05.1933, 
ãîëîä
×åðíÿâñüêà Íàä³ÿ Àíòîí³âíà, 6 
äí., êîëãîñïí., óêð., 24.04.1932, 
íåâ³äîìà
×åðíÿâñüêà Íåîí³ëà ßê³âíà, 
7 äí., îäíîîñ³áí., óêð., 09.03.1933, 
ïàðàë³÷
×åðíÿâñüêà Í³íà ²ëüê³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 10.03.1932, íå 
âêàç.
×åðíÿâñüêà Îêñàíà Ãðèãîð³âíà, 
45, îäíîîñ³áí., óêð., 25.05.1933, 
ãîëîä



479

×åðíÿâñüêèé Àíäð³é 
Ñèäîðîâè÷, 70, îäíîîñ³áí., óêð., 
03.06.1933, ñòàð³ñòü
×åðíÿâñüêèé Âàñèëü 
Ïàíòåë³éîâè÷, 44, îäíîîñ³áí., 
óêð., 18.04.1933, ãîëîä
×åðíÿâñüêèé Ãðèãîð³é 
Äàíèëîâè÷, 65, êîëãîñïí., óêð., 
28.04.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
×åðíÿâñüêèé Ãðèãîð³é Ïàíòèì., 
44, êîëãîñïí., óêð., 17.08.1933, 
çàâîðîò êèøîê
×åðíÿâñüêèé Äàíèëî 
Ìàêàðîâè÷, 55, êîëãîñïí., óêð., 
02.05.1933, ãîëîä
×åðíÿâñüêèé ²âàí Âàñèëüîâè÷, 
5 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 19.02.1932, 
íå âêàç.
×åðíÿâñüêèé Êèðèëî 
Âàðëàìï³éîâè÷, 17, êîëãîñïí., 
óêð., 23.03.1933, ãîëîä
×åðíÿâñüêèé Ê³íäðàò 
Ôåäîðîâè÷, 55, ðîá³òí., óêð., 
12.11.1933, âèðàçêà øëóíêà
×åðíÿâñüêèé Ìàðòèí Îñèïîâè÷, 
70, îäíîîñ³áí., êóðêóëü, óêð., 
18.02.1933, ñòàð³ñòü
×åðíÿâñüêèé Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 25.10.1932, íå 
âêàç.

×åðíÿâñüêèé Ìèõàéëî ²âàíîâè÷, 
40, îäíîîñ³áí., óêð., 20.05.1933, 
ãîëîä
×åðíÿâñüêèé Îëåêñ³é 
Ôåäîðîâè÷, 1, îäíîîñ³áí., óêð., 
18.05.1933, ãîëîä
Øàáàíîâ Êîíîí Äåì’ÿíîâè÷, 
55, êîëãîñïí., ðîñ., 19.10.1932, 
ïàðàë³÷
Øàáàíîâ Ìèõàéëî 
Ìèêîëàéîâè÷, 2, êîëãîñïí., óêð., 
20.04.1933, íå âêàç.
Øàáàíîâà ªâãåí³ÿ Ìèõàéë³âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 23.06.1933, 
õâîðîáà øëóíêà
Øàáàíîâà ªâãåí³ÿ Ïåòð³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 29.07.1933, 
ïàðàë³÷
Øàáàíîâà Ïàðàñêà Âëàñ³âíà, 
65, êîëãîñïí., ðîñ., 13.11.1933, 
ñòàð³ñòü
Øàáàíîâà Óëÿíà Âàñèë³âíà, 
36, êîëãîñïí., óêð., 23.01.1933, 
òóáåðêóëüîç
Øåâ÷åíêî Àíòîí³íà Àâðàì³âíà, 
4, êîëãîñïí., óêð., 15.07.1933, 
íàñë³äêè ãîëîäó
Øåâ÷åíêî Ïàðàñêà ²âàí³âíà, 
79, êîëãîñïí., óêð., 23.04.1933, 
ñòàð³ñòü

Øåâ÷åíêî Òåòÿíà Àíäð³¿âíà, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 27.10.1932, 
ñêàðëàòèíà
Øåïåëü ²âàí Ñòåïàíîâè÷, 75, 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.02.1933, íå 
âêàç.
Øåïåëü Ëþáîâ Êàðï³âíà, 5 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 18.07.1932, íå 
âêàç.
Øåïåëü Ìàðôà Îñèï³âíà, 75, 
îäíîîñ³áí., óêð., 24.09.1933, 
ñòàð³ñòü 
Øåïåëü Îëåêñàíäð ªôèìîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 01.06.1933, 
ãîëîä
Øåïåëü Ïèñòèíà Ãðèãîð³âíà, 
72, íà óòðèì., óêð., 15.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Þð÷åíêî Âàñèëü ²âëåâè÷, 65, 
îäíîîñ³áí., óêð., 01.05.1932, 
ðîçðèâ ñåðöÿ
ßêóùåíêî Âàñèëü Àíäð³éîâè÷, 
50, êîëãîñïí., óêð., 01.08.1933, 
õâîðîáà øëóíêà
ßêóùåíêî ªëèñîâåòà 
Ãðèãîð³âíà, 1, êîëãîñïí., óêð., 
03.05.1933, ãîëîä
ßêóùåíêî Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 
2, îäíîîñ³áí., óêð., 14.07.1933, 
ïàðàë³÷

Ãàííîîïàíëèíñüêà ñ³ëüðàäà

Áîáðîâñüêà ªâäîê³ÿ 
Ìåôîä³¿âíà, 1, êîëãîñïí., óêð., 
09.12.1932, ñêàðëàòèíà
Áîáðîâñüêà Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, 
46, îäíîîñ³áí., óêð., 11.06.1933, 
íåùàñíèé âèïàäîê (âòîïèëàñü)
Áîðù Îëåíà Ñåçîí³âíà, 73, êîë-
ãîñïí., óêð., 11.07.1933, íå âêàç.
Áóëàíä³í Ìàêàð ²âàíîâè÷, 
100, êîëãîñïí., ðîñ., 01.04.1932, 
ñòàð³ñòü
Áóëàò Ñ³êòåõ Ãàòàðîâè÷, 1, 
îäíîîñ³áí., òàòàð., 28.11.1931, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãðåãîð³âà Íàä³ÿ Âàñèë³âíà, 1, 
ðîá³òí., ðîñ., 25.12.1932, íå âêàç.
Ãóêàëî Ïåòðî ²âàíîâè÷, 
7 ì., ðîá³òí., ðîñ., 26.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äåðæàê Í³íà ²âàí³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 07.12.1932, 
äèôòåð³ÿ
Äèðæàê Âàñèëü Äìèòðîâè÷, 11 
äí., êîëãîñïí., óêð., 10.01.1932, 
ïàðàë³÷
Äîí÷åíêî Êóçüìà Ìàðêîâè÷, 
24, êîëãîñïí., óêð., 13.08.1932, 
âòîïèâñÿ
ªôèìîâ Íàçàð Îëåêñ³éîâè÷, 64, 
ñëóæá., óêð., 25.08.1932, ÷åðåâíèé 
òèô

Æóðàâåë Äàð’ÿ Ïåòð³âíà, 75, 
êîëãîñïí., ðîñ., 16.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Çàäåðàêà Âàðâàðà 
Êàë³ñòðàò³âíà, 2, êîëãîñïí., óêð., 
22.12.1932, äèôòåð³ÿ
Çàäèðàêà Ìàð³ÿ Íèêèôîð³âíà, 
1 äí., êîëãîñïí., óêð., 12.03.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Çàäèðàêà Ôåîäîñ³ÿ ²âàí³âíà, íå 
âêàç., îäíîîñ³áí., óêð., 14.08.1932, 
òóáåðêóëüîç
²ãíàòåíêî Ôðîñèíà Êàðï³âíà, 
76, íà óòðèì., óêð., 12.05.1932, 
ñòàð³ñòü
Êàéíîðà Âàñèëü Âàñèëüîâè÷, 9, 
êîëãîñïí., óêð., 07.11.1932, âáèòî 
âèáóõîì ñíàðÿäà
Êàéíîðà Îëåêñàíäð 
Âàñèëüîâè÷, 1, êîëãîñïí., 
óêð., 07.11.1932, âáèòî âèáóõîì 
ñíàðÿäà
Êðèâîáîêîâ Âàðâàðà Àíäð³¿âíà, 
9, êîëãîñïí., óêð., 11.09.1933, 
ìàëÿð³ÿ
Êðèâîðó÷êà Ìàêñèì Þõèìîâè÷, 
68, êîëãîñïí., óêð., 26.02.1932, 
ñòàð³ñòü
Êðèâîðó÷êà Òåòÿíà Âàñèë³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 08.09.1932, 
êðèâàâèé ïðîíîñ

Ìàêàðåíêî Ìèêîëà 
Ìèêîëàéîâè÷, 1, êîëãîñïí., óêð., 
09.09.1933, íå âêàç.
Ìàð÷åíêî Îëåêñ³é 
Òåðåíò³éîâè÷, 42, êîëãîñïí., 
óêð., 10.09.1933, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Ìàð÷åíêî Âàñèëü ßãîðîâè÷, 6, 
îäíîîñ³áí., óêð., 23.06.1933, íå 
âêàç.
Ìàð÷åíêî ªâäîê³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 
42, êîëãîñïí., óêð., 09.06.1933, íå 
âêàç.
Ìàð÷åíêî Ìåëàí³ÿ ²âàí³âíà, 
30, îäíîîñ³áí., óêð., 25.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ìàð÷åíêî Ïåëàãåÿ Äìèòð³âíà, 
50, îäíîîñ³áí., óêð., 13.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ìàð÷åíêî Ôåäîò Ïåòðîâè÷, 20, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 11.07.1933, 
ìàëÿð³ÿ
Ìàð÷åíêî ßâäîõà Ïåòð³âíà, 
10, îäíîîñ³áí., óêð., 09.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ïåëèïåíêî Ìèêîëà Ïàâëîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 26.06.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ïåëèïåíêî Ðà¿ñà Ïàâë³âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 10.05.1933, 
çàïàëåííÿ øëóíêà
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Ïåðåïåëèöÿ Àíäð³é Àíäð³éîâè÷, 
1 ì., ñåëÿíèí, óêð., 06.05.1932, íå 
âêàç.
Ïåðåïåëèöÿ Âàñèëü 
Âàñèëüîâè÷, 16, îäíîîñ³áí., óêð., 
05.07.1933, âèñíàæåííÿ
Ïåðåïåëèöÿ Ìàêñèì 
Âàñèëüîâè÷, 80, íà óòðèì., óêð., 
05.12.1932, ð³çà÷êà
Ïîðèé ²âàí Âàñèëüîâè÷, 9, 
êîëãîñïí., óêð., 07.11.1932, âáèòî 
âèáóõîì ñíàðÿäà
Ïóõíî Â³ðà ²âàí³âíà, 54, 
êîëãîñïí., óêð., 18.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ïóõíî Ïàðàñêà ²âàí³âíà, 39, 
êîëãîñïí., óêð., 11.08.1932, 
ïàðàë³÷, òóáåðêóëüîç
Ñàëàìàòèíà Íàä³ÿ Ìèõàéë³âíà, 
2 ì., êîëãîñïí., ðîñ., 28.12.1931, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñåðãººâà Âàëåíòèíà ²âàí³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 10.10.1932, ãðèï
Ñîëîìêà Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 3 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 14.09.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ñîñºäîâà Íàñòàñ³ÿ Âàñèë³âíà, 
1, îäíîîñ³áí., ðîñ., 27.11.1932, íå 
âêàç.

Ñóðêîâ Ìèõàéëî ²âàíîâè÷, 4, 
ñëóæá., ðîñ., 23.08.1932, îï³ê
Òêà÷åíêî ²âàí Êàðïîâè÷, 4, 
êîëãîñïí., óêð., 01.07.1933, íå 
âêàç.
Òêà÷åíêî Ïàâëî ²âàíîâè÷, 20, 
êîëãîñïí., óêð., 08.03.1933, íå 
âêàç.
Òêà÷åíêî ßâäîõà Òðîõèì³âíà, 
78, íà óòðèì., óêð., 12.04.1932, 
ñòàð³ñòü
×åðíÿâñüêà Ìàð³ÿ Ãàâðèë³âíà, 
21, êîëãîñïí., óêð., 10.12.1932, 
÷àõîòêà
×ìåëåíêî Àíäð³é Òàðàñîâè÷, 
75, îäíîîñ³áí., óêð., 09.08.1933, 
âèñíàæåííÿ
×ìåëåíêî Âàñèëü Äåíèñîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 19.10.1932, 
âîäÿíêîâèé (íàáðÿêîâèé) á³ëü 
Øëèïîëü Ìàð³ÿ ßê³âíà, 40, 
êîëãîñïí., óêð., 09.06.1933, íå 
âêàç.
Øìèãîëü Àíàòîë³é 
Àôàíàñ³éîâè÷, 2, îäíîîñ³áí., 
óêð., 09.06.1933, íå âêàç.
Øìèãîëü Àíàòîë³é 
Ìèêîëàéîâè÷, 4 ì., êîëãîñïí., 
óêð., 10.02.1932, íåâ³äîìà

Øìèãîëü Âàðâàðà Àôàíàñ³¿âíà, 
3, îäíîîñ³áí., óêð., 09.06.1933, íå 
âêàç.
Øìèãîëü Êàëèíà Ìèêîëàéîâè÷, 
26, îäíîîñ³áí., óêð., 09.06.1933, 
íå âêàç.
Øìèãîëü Ïàâëî Ïàâëîâè÷, 
49, êîëãîñïí., óêð., 28.07.1933, 
çàïàëåííÿ øëóíêà
Øìèãîëü ßê³â Ïàâëîâè÷, 55, 
êîëãîñïí., óêð., 08.05.1933, íå 
âêàç.
Øîêîëà Ôðîñèíà Ôåäîð³âíà, 
83, îäíîîñ³áí., óêð., 11.03.1932, 
ñòàð³ñòü
Øóëèí ²âàí Çàõàðîâè÷, 32, 
îäíîîñ³áí., óêð., 12.07.1933, 
ìàëÿð³ÿ
Ùåêîòà Âàñèëü ²âàíîâè÷, 
7, êîëãîñïí., óêð., 11.08.1933, 
ìàëÿð³ÿ
Ùåêîòà ²âàí ²âàíîâè÷, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 03.08.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå»

Ãåîðã³¿âñüêà ñ³ëüðàäà

Àíäðîíîâ Ìèêîëà Àíòîíîâè÷, 
36, êîëãîñïí., àëá., òóáåðêóëüîç
Áóðëà÷êà Àííà Õðèñò³âíà, 18, 
ðîçêóðêóë., àëá., 24.03.1933, ãîëîä
Áóðëà÷êà Âàñèëèíà 
Ìèêîëà¿âíà, 39, ðîçêóðêóë., àëá., 
24.03.1933, ãîëîä
Áóðëà÷êî Àôàíàñ³é 
Âîëîäèìèðîâè÷, 14, ðîçêóðêóë., 
àëá., 23.03.1933, ãîëîä
Áóðëà÷êî Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷, 
íå âêàç., îäíîîñ³áí., íå âêàç., 
04.10.1932, ïðàâåöü
Áóðëà÷êî Ç³íîâ³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 
íå âêàç., êóðêóëü, àëá., 04.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âåðüîâêèí ²âàí Îëåêñ³éîâè÷, 
75, îäíîîñ³áí., ðîñ., 28.08.1932, 
ðåâìàòèçì òà ñòàð³ñòü
Ãàéäàðæè ªâäîê³ÿ 
Êîñòÿíòèí³âíà, 3, îäíîîñ³áí., 
àëá., 20.06.1932, òóáåðêóëüîç
Ãåîðã³ºâà Àííà ²âàí³âíà, 47, 
êîëãîñïí., àëá., 11.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãåîðã³ºâ Êîñòÿíòèí 
Ìèêîëàéîâè÷, 32, êîëãîñïí., 
àëá., 23.03.1933, ãîëîä
Ãåîðã³ºâ Êîñòÿíòèí 
Ìèêîëàéîâè÷, 34, êîëãîñïí., 
àëá., 14.02.1933, ãîëîä

Äàí÷åâà ªôðîñèí³ÿ Àô., 16, 
ðîçêóðêóë., àëá., 26.03.1933, ãîëîä
Äçèíãîâ Ñòåïàí Êèð., 14, 
êîëãîñïí., àëá., 26.03.1933, ãîëîä
Äçèíãîâà Ñòåïàíèäà Â., 1, 
êîëãîñïí., àëá., 21.03.1933, ãîëîä
Äèìèòðàøêî ²âàí ²âàíîâè÷, 
58, íà óòðèì., àëá., 02.01.1933, 
ñòàð³ñòü
Äèìèòðàøêî ²âàí Ìèêîëàéîâè÷, 
íå âêàç., íà óòðèì., àëá., 
13.11.1932, ñâèíêà
Äèìèòðàøêî Êîñòÿíòèí 
²âàíîâè÷, 20, êîëãîñïí., àëá., 
15.03.1933, ãîëîä
Äèìèòðàøêî Ïåëàõ³ÿ Ïåòð³âíà, 
45, êîëãîñïí., àëá., 25.09.1932, 
òóáåðêóëüîç
Äèìèòðàøêî Ïåëàãåÿ 
Ôåäîð³âíà, íå âêàç., êîëãîñïí., 
íå âêàç., 25.10.1932, ïðàâåöü
Äèìèòðàøêî Ôåä³ð Ôåäîðîâè÷, 
3, êîëãîñïí., àëá., 21.03.1933, ãîëîä
Äèìèòðàøêî Ôåäîðà ²âàí³âíà, 
9 ì., êîëãîñïí., àëá., 12.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äîáðåâ Ìèêîëà Êîñòÿíòèíîâè÷, 
1, êîëãîñïí., àëá., 26.03.1933, 
ãîëîä
Äîáðåâà ªëèçàâåòà 
Ìèêîëà¿âíà, íå âêàç., êîëãîñïí., 

àëá., 26.07.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Äîíäîíîâ Àíòîí Ïàíòåë³éîâè÷, 
46, îäíîîñ³áí., àëá., 18.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äîíäîíîâ Ñòåïàí Àíòîíîâè÷, 
34, ðîçêóðêóë., àëá., 17.02.1933, 
ãîëîä
Äîíäîíîâ Ñòåïàí Ñòåïàíîâè÷, 
íå âêàç., êîëãîñïí., àëá., 
28.11.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äîíäîíîâà Îëåíà Ñòåïàí³âíà, 
68, ðîçêóðêóë., íå âêàç., 
03.10.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äðàãîé Ïàðàñêåâà Êèðèë³âíà, 
íå âêàç., êîëãîñïí., àëá., 
29.11.1932, òóáåðêóëüîç
Äðàãîé Ôåîäîð Ñòåïàíîâè÷, 
5 ì., êîëãîñïí., àëá., 15.02.1932, 
ñêàðëàòèíà
Äðîãîé Äèìèòð³é Ãåîðã³éîâè÷, 
47, êîëãîñïí., àëá., 08.01.1933, 
ãîëîä
Æåêîâ Ìèêîëà Òðîõèìîâè÷, 10, 
êîëãîñïí., àëá., 04.02.1933, ãîëîä
Æåêîâ Ïàíòåë³é Òðîõèìîâè÷, 3, 
êîëãîñïí., àëá., 12.01.1933, ãîëîä
Æåêîâ Òðîõèì Ìèõàéëîâè÷, 38, 
êîëãîñïí., àëá., 22.03.1933, ãîëîä
Æåêîâà Àííà Ìèêîëà¿âíà, 36, 
êîëãîñïí., àëá., 23.03.1933, ãîëîä
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Æå÷åâ Ãåîðã³é Ìàðêîâè÷, 18, 
êîëãîñïí., àëá., 19.03.1933, ãîëîä
Æå÷åâà Àíàñòàñ³ÿ íå âêàç., 28, 
êîëãîñïí., àëá., 30.01.1933, ãîëîä
Æå÷åâà Ìàð³ÿ Ñòåïàí³âíà, 1 ì., 
îäíîîñ³áí., àëá., 01.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Çîðáà Àííà Êèð., 33, ðîçêóðêóë., 
àëá., 25.03.1933, ãîëîä
Çîðáà ²âàí ²âàíîâè÷, 2 ì., 
êîëãîñïí., àëá., 15.01.1933,  
«ìëàäåí÷åñêîå»
Çîðáà Êèðèëî Îëåêñ³éîâè÷, 
11, êîëãîñïí., àëá., 16.02.1932, 
ðåâìàòèçì
Êàíàðîâ ²ëëÿ Ñòåïàíîâè÷, 35, 
êîëãîñïí., àëá., 27.03.1933, ãîëîä
Êàðàÿíîâ Ãåîðã³é 
Ìèòðîôàíîâè÷, 50, îäíîîñ³áí., 
íå âêàç., 25.10.1932, íå âêàç.
Êèðïèê Ìàð³ÿ íå âêàç., 35, 
êîëãîñïí., àëá., 13.02.1933, ãîëîä
Ê³ð÷åâ ²ëëÿ Ñàâåë³éîâè÷, 10 ì., 
îäíîîñ³áí., àëá., 28.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ê³ð÷åâ Ìàðòÿí Âàñèëüîâè÷, 11 
äí., ðîçêóðêóë., àëá., 05.01.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ê³ð÷åâà ªâäîê³ÿ Ìèê., 75, íà 
óòðèì., àëá., 05.01.1933, ñòàð³ñòü
Ê³ñêèíà ªâäîê³ÿ Ïåòð³âíà, 6 ì., 
ðîçêóðêóë., àëá., 29.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ê³ñêèí Ñò. Ñò., 60, êóðêóëü, àëá., 
08.02.1933, ãîëîä
Ê³ñêèíà Àííà ²ëë³âíà, 8, 
ðîçêóðêóë., àëá., 17.01.1933, ãîëîä
Ê³ñêèíà ªâäîê³ÿ Ñòåïàí³âíà, 
13, êîëãîñïí., àëá., 01.01.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ê³ñêèíà Îëåíà Ñòåïàí³âíà, 14, 
ðîçêóðêóë., àëá., 11.02.1933, ãîëîä
Ê³ñêèíà Ìàð³ÿ íå âêàç., 52, 
ðîçêóðêóë., àëá., 03.02.1933, ãîëîä
Ê³ñêèíà Ïåëàãåÿ Ãðèãîð³âíà, 38, 
ðîçêóðêóë., àëá., 22.03.1933, ãîëîä
Êëîñóáåð Âàñèëü ²âàíîâè÷, 45, 
êîëãîñïí., àëá., 15.01.1933, ãîëîä
Êëîñóáåð Ïàíòåë³é Âàñèëüîâè÷, 
20, êîëãîñïí., àëá., 16.01.1933, 
ãîëîä
Êëîñóáåðîâ Àôàíàñ³é íå âêàç., 
12, êîëãîñïí., àëá., 25.03.1933, 
ãîëîä
Êîíàðåâà Ìàð³ÿ Ìàêñèì³âíà, 
2, îäíîîñ³áí., àëá., 23.03.1933, 
ãîëîä
Êîíàðîâ Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷, 
77, êîëãîñïí., àëá., 04.02.1932, 
çàïàëåííÿ ñå÷îâîãî ì³õóðà
Êîíàðîâ Äèìèòð³é À., 16, 
ðîçêóðêóë., àëá., 09.03.1933, 
ãîëîä

Êîíàðîâ ². Ì., 20, êîëãîñïí., àëá., 
09.03.1933, ãîëîä
Êîíàðîâ ²âàí Êèðèëîâè÷, 61, 
êîëãîñïí., àëá., 24.03.1933, ãîëîä
Êîíàðîâ ²âàí Ìàðêîâè÷, 21, 
êîëãîñïí., àëá., 13.02.1933, ãîëîä
Êîíàðîâ Êèðèëî Ïåòðîâè÷, 
50, êîëãîñïí., àëá., 06.01.1933, 
ëèõîìàíêà
Êîíàðîâ Ìàðê Àíòîíîâè÷, 14, 
ðîçêóðêóë., àëá., 16.02.1933, ãîëîä
Êîíàðîâ Ìàðê Êèðèëîâè÷, 49, 
îäíî îñ³áí., àëá., 19.03.1933, ãîëîä
Êîíàðîâ Ìèõàéëî ²ëë³÷, 30, 
êîëãîñïí., àëá., 08.02.1933, ãîëîä
Êîíàðîâà Êèðèê³ÿ Êèðèë³âíà, 
6 ì., êîëãîñïí., àëá., 27.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîíàðîâà Ìàð³ÿ Àíäð³¿âíà, 15, 
ðîçêóðêóë., àëá., 20.03.1933, ãîëîä
Êîíàðîâà Ìàð³ÿ Â., 24, 
êîëãîñïí., àëá., 13.01.1933, ãîëîä
Êîíàðîâà Ïàíòåë³é Àíäð³éîâè÷, 
11, îäíîîñ³áí., àëá., 20.01.1933, 
ãîëîä
Êîíñòàíòèíîâ Ê³íäðàò 
Ãåîðã³éîâè÷, 60, êîëãîñïí., àëá., 
23.03.1933, ñòàð³ñòü òà õâîðîáè
Êîíñòàíòèíîâà Ìîòðîíà 
²âàí³âíà, 4, êîëãîñïí., àëá., 
06.09.1932, ïðàâåöü
Êîíñòàíòèíîâ Ìèêîëà Ñò., 60, íà 
óòðèì., àëá., 03.01.1933, ñòàð³ñòü
Ëèñàêîâ Àíàòîë³é Àíäð³éîâè÷, 
14, êîëãîñïí., ðîñ., 26.03.1933, 
ãîëîä
Ëÿ÷êî Àíàñòàñ³ÿ Ïåòð³âíà, 18, 
êîëãîñïí., àëá., 23.03.1933, ãîëîä
Ëÿ÷êî Êèðèìà Ñàâ³âíà, 67, ðîç-
êóðêóë., àëá., 05.10.1932, çàñòóäà
Ëÿ÷êî Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 4, 
ðîçêóðêóë., àëá., 22.03.1933, ãîëîä
Ëÿ÷êî Ïåòðî Ïåòðîâè÷, 12, 
êîëãîñïí., àëá., 20.03.1933, ãîëîä
Ìåðæåâ Àíòîí Ãàâðèëîâè÷, 5, 
êîëãîñïí., àëá., 22.03.1933, ãîëîä
Ìåðæåâ Ïàâëî Ìèêîëàéîâè÷, 
18, ðîçêóðêóë., àëá., 17.02.1933, 
ãîëîä
Ìåðæåâ Ñòåïàí Êîñòÿíòèíîâè÷, 
46, êîëãîñïí., íå âêàç., 09.03.1933, 
ïëåâðèò
Ìåðæåâà Âàðâàðà Ãðèãîð³âíà, 
24, ðîçêóðêóë., àëá., 23.03.1933, 
ãîëîä
Ìåðæåâà Ìàð³ÿ Ãåîðã³âíà, 25, 
ðîçêóðêóë., àëá., 27.03.1933, ãîëîä
Ìåðæåâà Ïåëàõ³ÿ Ñòåïàí³âíà, 
67, ðîçêóðêóë., àëá., 12.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìåðæåâà Ñòåïàíèäà Ìàðê³âíà, 
70, îäíîîñ³á, ñåðåäíÿê, àëá., 
30.04.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Ìåðæåâà Ñòåïàíèäà ²âàí³âíà, 
íå âêàç., îäíîîñ³áí., àëá., 
19.11.1932, ïðîíîñ
Ìåðæèâà Àíàñòàñ³ÿ íå âêàç., 
26, îäíîîñ³áí., àëá., 27.01.1933, 
ãîëîä
Ìåðæèâà Íàä³ÿ ²âàí³âíà, 31, 
îäíîîñ³áí., àëá., 16.01.1933, 
ãîëîä
Ìåðìå÷ë³ Ñîô³ÿ ²ëë³âíà, 5 ì., 
êîëãîñïí., íå âêàç., 22.09.1932, 
ïðàâåöü
Ìîãëåé Ìàðóñÿ ²âàí³âíà, 2 ì., 
êîëãîñïí., íå âêàç., 22.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Íåäÿëêî Ïàëàãåÿ íå âêàç., 12, 
ðîçêóðêóë., àëá., 25.03.1933, ãîëîä
Íåäÿëêî Ïåòðî Êîñòÿíòèíîâè÷, 
43, îäíîîñ³áí., àëá., 24.03.1933, 
ãîëîä
Íèäÿëêà ²ðèíà Êîñòÿíòèí³âíà, 
3 ì., êîëãîñïí., àëá., 17.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Íèäÿëêî Êîñòÿíòèí 
Ôåîäîòîâè÷, 70, êîëãîñïí., àëá., 
23.03.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â òà 
ðåâìàòèçì
Îïðåâ Àíòîí Ðîä³îíîâè÷, 50, 
îäíîîñ³áí., àëá., 08.07.1932, 
çàãàëüíå âèñíàæåííÿ
Îïðåâîé ªâäîê³ÿ Ðàäîí³âíà, 
2 ì., êîëãîñïí., àëá., 17.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Î÷åðåäüêî Àðñåíò³é 
Äèìèòðîâè÷, 59, ðîá³òí., íå âêàç., 
25.11.1932, òóáåðêóëüîç
Î÷åðåòíèé Àð.(?) Äåíèñîâè÷, 
57, ñëóæá., óêð., 07.07.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ïåé÷åâ Ïàíòåë³é Àôàíàñ³éîâè÷, 
3, êîëãîñïí., íå âêàç., 21.11.1932, 
öèíãà
Ïåøåâà Ñòåïàíèäà Êèðèë³âíà, 
33, êîëãîñïí., àëá., 31.01.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ïèïåðêî Ãåîðã³é Ñòåïàíîâè÷, 
10 ì., êîëãîñïí., àëá., 28.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïèïåðêî Îëåíà Ãåîðã³¿âíà, 
íå âêàç., êîëãîñïí., íå âêàç., 
05.10.1932, ïðàâåöü
Ïèïåðêî ªôðîñèí³ÿ 
Îëåêñàíäð³âíà, 70, íà óòðèì., 
àëá., 13.01.1933, ñòàð³ñòü
Ïîíäàðîâ Ãåîðã³é Äìèòðîâè÷, 
20 äí., êîëãîñïí., àëá., 17.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïîíäàðîâ ²âàí Äèìèòðîâè÷, 24 
äí., êîëãîñïí., àëá., 21.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñòàíêîâ Êèðèëî Êèðèëîâè÷, 
22, îäíîîñ³áí., àëá., 24.01.1933, 
çàïàëåííÿ øëóíêà
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Ñòàíêîâ Ìèêîëà Êèðèëîâè÷, 
13, îäíîîñ³áí., àëá., 21.01.1933, 
ãîëîä
Ñòàíêîâ Ïèëèï Êîñòÿíòèíîâè÷, 
78, êîëãîñïí., àëá., 14.07.1932, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Ñòàíêîâà Àííà ²âàí³âíà, 70, 
îäíîîñ³áí., àëá., 25.01.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñòàíêîâà Ìîòðîíà (?), 1, 
êîëãîñïí., àëá., 25.03.1933, ãîëîä
Òàòàðîâ Äèìèòð³é Ì., 17, 
ðîçêóðêóë., àëá., 09.03.1933, ãîëîä
Òàòàðîâ ²âàí Ìèêîëàéîâè÷, 1, êîë-
ãîñïí., íå âêàç., 24.11.1932, öèíãà
Òàòàðîâà Êàòåðèíà Ìèêîëà¿âíà, 
íå âêàç., ðîçêóðêóë., àëá., 
09.11.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òàòàðîâà Îëåíà Ãàâðèë³âíà, 18, 
ðîçêóðêóë., àëá., 22.03.1933, ãîëîä
Óçåíêîëåâ Îëåíà Ìèñèí., 47, 
îäíîîñ³áí., àëá., 13.10.1932, 
ðåâìàòèçì

Óçóíêàëåâà Àê. Äèìèò., 21, 
êîëãîñïí., àëá., 18.03.1933, ãîëîä
Óçóíêîëåâ Äèìèòð³é 
Ñòåïàíîâè÷, 54, êîëãîñïí., àëá., 
01.01.1933, ñòàð³ñòü
Óçóíêîëåâ Ìèõàéëî 
Âàñèëüîâè÷, 8 ì., êîëãîñïí., àëá., 
21.02.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Óçóíêîëåâ Ïèëèï Ìèõàéëîâè÷, 
48, êîëãîñïí., àëá., 18.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ôðàíãîâà Àíàñòàñ³ÿ íå âêàç., 
80, íà óòðèì., àëá., 01.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Ôðàíãîâà Îëåíà Ãåîðã³¿âíà, 
48, á³äíÿê, àëá., 02.01.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ôó÷àäæè Äèìèòð³é Ïåòðîâè÷, 
4, îäíîîñ³áí., àëá., 07.01.1933, 
ãîëîä
Ôó÷àäæè Îëåêñàíäð 
Äìèòðîâè÷, 3, îäíîîñ³áí., àëá., 
12.10.1932, ê³ð

Ôó÷àäæè Îëåíà Ãåîðã³¿âíà, 40, 
êîëãîñïí., àëá., 10.07.1932, ãîñòðå 
çàïàëåííÿ êèøîê
Ôó÷àäæè ªôðîñèí³ÿ Äìèòð³âíà, 
íå âêàç., îäíîîñ³áí., íå âêàç., 
07.10.1932, ê³ð
Ôó÷àäæè Ìàð³ÿ Òèõîí³âíà, 
5 ì., êîëãîñïí., àëá., 13.10.1932, 
ìàëÿð³ÿ, ïðîíîñ
Ôó÷àäæè Ìèêîëà Ìèõàéëîâè÷, 
8 ì., êîëãîñïí., àëá., 28.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Õàäæèðàäîâà Îëåíà ßê³âíà, 20, 
ðîçêóðêóë., àëá., 21.03.1933, ãîëîä
×èðàê Ôåîäîð Àôàíàñ³éîâè÷, 
27, êîëãîñïí., àëá., òóáåðêóëüîç
×èðàêîâ Àôàíàñ³é Ôåäîðîâè÷, 
6, êîëãîñïí., àëá., 26.03.1933, 
ãîëîä

Ã³ðñ³âñüêà ñ³ëüðàäà

Áàëàáàíîâà Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, íå 
âêàç., ÷ë.àðò., ðîñ., 04.09.1932, íå 
âêàç.
Áàëàáàíîâà Íàä³ÿ Àíäð³¿âíà, 1, 
÷ë.àðò., áîëã., 01.07.1932, ïðîíîñ
Áèí÷åâ ²âàí ²ãíàòîâè÷, 1, ÷ë.àðò., 
áîëã., 13.07.1932, íå âêàç.
Áîðèñåíêî Ïàâëî Äàíèëîâè÷, 
70, ÷ë.àðò., ðîñ., 08.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áóêðººâà Ëþáîâ Ïðîêîï³¿âíà, 1, 
÷ë.àðò., óêð., 18.11.1932, íå âêàç.
Âàñèëåâ ²âàí Âîëîäèìèðîâè÷, 
2, ÷ë.àðò., áîëã., 31.10.1932,  
«ìëàäåí÷åñêîå»
Âåëåâà Îëåêñàíäðà Ìèðîí³âíà, 
73, îäíîîñ³áí., áîëã., 10.11.1932, 
ñòàð³ñòü
Âåëü÷åâ Àíàòîë³é Ïåòðîâè÷, 3, 
÷ë.àðò., áîëã., 29.11.1932, ïðîíîñ
Âëàäîâ ²âàí Ôåäîðîâè÷, 15, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 18.11.1932, òèô
Âëàäîâà Ïàðàñêà Ìèêîëà¿âíà, 
62, êîëãîñïí., áîëã., 03.05.1932, 
òóáåðêóëüîç
Âëàäîâà Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, íå âêàç., 
÷ë.àðò., áîëã., 19.07.1932, íå âêàç.
Âîëêîâ ²âàí ²âàíîâè÷, 1, ÷ë.àðò., 
áîëã., 05.06.1932, êàòàð êèøîê
Âîëêîâà Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 5, 
÷ë.àðò., áîëã., 16.05.1932, êàòàð 
êèøîê
Ãàëèëººâ Ãåîðã³é Ìèêîëàéîâè÷, 
80, ÷ë.àðò., áîëã., 04.10.1932, íå 
âêàç.
Ãàí÷åâ ²ëëÿ Ãåîðã³éîâè÷, 2, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 08.11.1932, 
ìàðçóñ

Ãàí÷åâà Ìàð³ÿ Ìèõàéë³âíà, 70, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 06.11.1932, 
ñòàð³ñòü
Ãîðáóíîâ Ìèêèòà ßêîâè÷, 
70, ÷ë.àðò., óêð., 13.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãðåäæåâ (?) ²âàíîâè÷, 2, íå âêàç., 
áîëã., 16.05.1932, íå âêàç.
Ãðåäæåâ Âàñèëü Âàñèëüîâè÷, 1, 
÷ë.àðò., áîëã., 22.07.1932, íå âêàç.
Ãðåäíîºâ Ïàðàñêîâ³ÿ 
Ôåäîð³âíà, 50, ÷ë.àðò., áîëã., 
05.09.1932, íå âêàç.
Äàíêîâ ²âàí Ñòåïàíîâè÷, 33, 
÷ë.àðò., áîëã., 10.09.1932, ðàê
Äèìèòðîâ ²ëëÿ Ïàâëîâè÷, íå âêàç., 
êîëãîñïí., áîëã., 17.11.1932, íå âêàç.
Äìèòðîâ Àíäð³é Àíòîíîâè÷, 50, 
êóðêóëü, áîëã., 05.09.1932, âîäÿíêà
Æåëÿçêîâ Àôàíàñ³é 
Âîëîäèìèðîâè÷, 2, êóðêóëü, 
áîëã., 30.10.1932, àíã³íà
Æåëÿçêîâ Ìèõàéëî ²âàíîâè÷, 4, 
÷ë.àðò., áîëã., 24.11.1932, ìàëÿð³ÿ
Çàêóöüêà ªâäîê³ÿ Ñòåïàí³âíà, 2, 
÷ë.àðò., ðîñ., 04.09.1932, íå âêàç.
²âàíîâ Êèðèë Âàñèëüîâè÷, 86, 
÷ë.àðò., áîëã., 17.08.1932, íå âêàç.
²âàíîâ Ìèêîëà Ãåîðã³éîâè÷, 75, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 21.10.1932, íå 
âêàç.
²âàíîâà Îëåíà Âàñèë³âíà, 53, 
êóðêóëü, áîëã., 05.09.1932, íå âêàç.
²âàíîâà Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 87, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 05.09.1932, íå 
âêàç.
²âàíîâà Ôåäîðà Ïåòð³âíà, 37, 
÷ë.àðò., áîëã., 11.10.1932, òèô

²âàíîâ Ãàâðèëî Ìèêîëàéîâè÷, 
57, ÷ë.àðò., áîëã., 30.10.1932, íå 
âêàç.
²âàíîâà Ìàð³ÿ Äèìèòð³âíà, 
27, ÷ë.àðò., áîëã., 16.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
²âàíîâà Îëåêñàíäà Ïåòð³âíà, 3, 
÷ë.àðò., áîëã., 21.11.1932, ìàëÿð³ÿ
²âàíîâà Îëåíà Ïåòð³âíà, 1, 
÷ë.àðò., áîëã., 05.01.1932, íå âêàç.
²âàíîâà Àíàñòàñ³ÿ Àôàíàñ³¿âíà, 
6 ì., ÷ë.àðò., áîëã., 14.07.1932, 
ãðèï
Êèðèçë³ºâà Ñòåïàíèäà 
Äìèòð³âíà, 70, êóðêóëü, áîëã., 
23.05.1932, çàäèøêà
Ê³ð÷åâ Êèðèë ßêîâè÷, 1, ðîá³òí., 
áîëã., 17.08.1932, íå âêàç.
Êîñàïñüêèé Ñòåïàí 
Ìèõàéëîâè÷, 2, ðîçêóðêóë., áîëã., 
10.10.1932, íå âêàç.
Êóçíåöîâ Ñåìåí Òðîõèìîâè÷, 
70, ðîá³òí., ðîñ., 22.10.1932, 
ìàëÿð³ÿ
Ìàâðîâ ²âàí Êèðèëîâè÷, 1, 
÷ë.àðò., áîëã., 14.09.1932, íå âêàç.
Ìàêàâººâ Â³êòîð Äìèòðîâè÷, 
2 ì., îäíîîñ³áí., áîëã., 19.11.1932, 
ïàðàë³÷
Ìàðèíîâ Ãåîðã³é Âàñèëüîâè÷, 
2, íå âêàç., áîëã., 20.08.1932, íå 
âêàç.
Ìàðèíîâ Ãåîðã³é 
Êîñòÿíòèíîâè÷, íå âêàç., íà 
óòðèì., áîëã., 22.10.1932, ìàëÿð³ÿ
Ìèãîâ ²ëëÿ Ñïèðèäîíîâè÷, 
1, ÷ë.àðò., áîëã., 08.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
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Ìèãîâà Ìîòðÿ Ôåäîð³âíà, 70, 
÷ë.àðò., ðîñ., 17.08.1932, íå âêàç.
Ìèãîâà Ïåëàãåÿ Ìèêîëà¿âíà, 78, 
÷ë.àðò., áîëã., 31.10.1932, òèô
Íèðîùèí Ïåòðî Òèìîô³éîâè÷, 
64, ÷ë.àðò., ðîñ., 01.10.1932, íå 
âêàç.
Îðìàíæèé ²âàí Ïåòðîâè÷, 
65, êóðêóëü, àëá., 03.05.1932, 
ñòàðå÷èé ïàðàë³÷
Ïåòðîâ Âàñèëü Äìèòðîâè÷, 80, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 10.10.1932, 
ñòàð³ñòü
Ïåòðîâà Âàðâàðà Ñòåïàí³âíà, 
39, îäíîîñ³áí., áîëã., 01.11.1932, 
ìàëÿð³ÿ
Ïåòðîâà Ìàð³ÿ Ïåòð³âíà, 2, 
îäíîîñ³áí., á³ëîð., 11.05.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ïîõèë÷óê Ïåòðî Òèìîô³éîâè÷, 
60, ÷ë.àðò., ðîñ., 22.10.1932, íå 
âêàç.
Ðóäåíêîâà Íàä³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 
17, ÷ë.àðò., áîëã., 03.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Ñèâîâà Ïàðàñêîâ³ÿ ²âàí³âíà, 
66, ÷ë.àðò., áîëã., 11.07.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ñòîºâ Âàñèëü Âàñèëüîâè÷, 1, 
ðîá³òí., áîëã., 20.09.1932, äèòÿ÷èé 
ïðîíîñ
Ñòîºâ ²âàí Àíäð³éîâè÷, 1, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 11.08.1932, íå 
âêàç.
Ñòîºâ Ïåòðî Ãåîðã³éîâè÷, 66, 
êîëãîñïí., áîëã., ìàðçóñ
Ñòîºâ Ñòåïàí ²âàíîâè÷, 2, 
÷ë.àðò., áîëã., 05.10.1932, íå âêàç.
Ñòîºâ Ñòåïàí Ìèêîëàéîâè÷, 64, 
÷ë.àðò., áîëã., 28.10.1932, òèô
Ñòîºâ Ñòåïàí Ïåòðîâè÷, 78, íà 
óòðèì., áîëã., 10.10.1932, íå âêàç.
Ñòîºâ Ñòåïàí íå âêàç., 2, ðîá³òí., 
áîëã., 19.09.1932, âèñíàæåííÿ
Ñòîºâ Ôåä³ð Âàñèëüîâè÷, 6, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 01.10.1932, íå 
âêàç.
Ñòîéêîâ Àíäð³é (?), 31, ÷ë.àðò., 
á³ëîð., 09.08.1932, íå âêàç.
Ñòîéêîâ Ãåîðã³é Àíäð³éîâè÷, 1, 
÷ë.àðò., áîëã., 11.07.1932, âîäÿíêà

Ñòîéêîâà Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, íå 
âêàç., ÷ë.àðò., áîëã., 30.08.1932, íå 
âêàç.
Ñòîé÷åâà ªâäîê³ÿ Ñòåïàí³âíà, 1, 
÷ë.àðò., áîëã., 26.08.1932, íå âêàç.
Ñòîé÷åâà Íàòàë³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 
31, ÷ë.àðò., áîëã., 29.10.1932, â³ä 
ïîëîã³â
Ñòîÿíîâ Ê. Ôåäîðîâè÷, 1, íà 
óòðèì., áîëã., 24.10.1932, íå âêàç.
Òàíàñîâ Âàñèëü Äìèòðîâè÷, 3, 
÷ë.àðò., áîëã., 20.09.1932, ìàëÿð³ÿ
Òàíàñîâà Àêñèíà Ñòåïàí³âíà, 
42, ÷ë.àðò., áîëã., 22.09.1932, â³ä 
ïîëîã³â
Òàíàñîâà Íàä³ÿ ²âàí³âíà, íå 
âêàç., ÷ë.àðò., áîëã., 01.01.1932, íå 
âêàç.
Óðåäæåâà Ìàð³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 
1, íà óòðèì., áîëã., 20.10.1932, íå 
âêàç.
×åìëèêã³ºâà Êàòåðèíà 
Éîñèô³âíà, 54, îäíîîñ³áí., áîëã., 
30.10.1932, òèô
×èìëèêøåâ Ãåîðã³é 
Ãåîðã³éîâè÷, 42, ÷ë.àðò., áîëã., 
23.11.1932, çàäèøêà

Ä³âíèíñüêà ñ³ëüðàäà

Áîé÷åâ Ãàâðèëî Êèðèëîâè÷, 1, 
íå âêàç., àëá., 25.09.1932, ñóõîòè
Áóëàíèê Ïåòðî ²âàíîâè÷, íå 
âêàç., êîëãîñïí., àëá., 19.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãåí÷åâ Ãåîðã³é Ìèêîëàéîâè÷, 
65, îäíîîñ³áí., àëá., 18.05.1932, 
â³ä îïóõàííÿ
Ãðîçäºâà Ìàð³ÿ ²ëë³âíà, 4, íå 
âêàç., àëá., 10.09.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Ãðîçäºâà ßêèëèíà Êèðèë³âíà, 
78, êîëãîñïí., ãàãàóç., 15.02.1932, 
ñòàð³ñòü
Ãðîçäºâ Äìèòðî ²ëë³÷, 55, 
êîëãîñïí., àëá., 29.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äàð³â ²âàí ²âàíîâè÷, 1, íå âêàç., 
àëá., 18.08.1932, ïðîíîñ
Äæàí³é ªâãåí³ÿ Àðèñòàôàð³âíà, 
3, íå âêàç., àëá., 16.07.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Äæàí³ì. Ìèõàéëî ²ëë³÷, 9 ì., 
íå âêàç., àëá., 29.08.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Äîáðºâ Àôàíàñ³é Ìèõàéëîâè÷, 
1, íå âêàç., àëá., 14.06.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Äðàãàé Ìàð³ÿ Àíäð³¿âíà, 9 ì., íå 
âêàç., àëá., 08.03.1932, â³ä êèøîê
Äðîãîé Ñòåïàíèäà Ñàâ³âíà, 
70, êîëãîñïí., àëá., 01.09.1932, 
ñòàð³ñòü

ªôèìîâ Òèìîô³é Ãðèãîðîâè÷, 7, 
îäíîîñ³áí., óêð., íåâ³äîìà
Çëàòîâ Ìèêîëà Ôåîôàíîâè÷, 
11, íå âêàç., áîëã., 22.01.1932, â³ä 
ðàïòîâî¿ ñìåðò³
²âàíîâà Äîìíà Ñòåïàí³âíà, 22, 
êîëãîñïí., óêð., íåâ³äîìà
²ëüºâè÷ Âîëîäèìèð 
Ïàðô³ëîâè÷, 10 ì., êîëãîñïí., 
óêð., íåâ³äîìà
²ºâ÷åâ ²ëëÿ Àôàíàñ³éîâè÷, 
9 ì., íå âêàç., àëá., 16.08.1932, 
ëèõîìàíêà
Êàðàêàø Ç³íîâ³é Äèìèòðîâè÷, 
63, îäíîîñ³áí., àëá., 10.09.1932, 
ñòàð³ñòü
Êàðàêàø ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 74, 
îäíîîñ³áí., àëá., 20.06.1932, ñòàð³ñòü
Êàðàíàíàø Ìèõàéëî 
Àôàíàñ³éîâè÷, 1, íå âêàç., àëá., 
16.08.1932, «ìëàäåí÷åñêîå»
Ê³ðîâà Ìàð³ÿ Âîëîäèìèð³âíà, 
68, êîëãîñïí., ðîñ., 27.09.1932, 
ñòàð³ñòü
Êîâàëüîâà Ìàðèíà (?), 4, 
íå âêàç., ðîñ., 09.03.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Êîëóøåâà(?) Àíàñòàñ³ÿ 
Âàñèë³âíà, 1, íå âêàç., àëá., 
19.08.1932, ìàëÿð³ÿ
Ëåîíîâ Ïåòðî Ïîë³êàðïîâè÷, 
1, íå âêàç., ðîñ., 09.04.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»

Ìåðìå÷ë³ ²âàí ²âàíîâè÷, 1, íå 
âêàç., àëá., 06.10.1932, ìàëÿð³ÿ
Ìèð÷åâà Ïåëàãåÿ Ïàâë³âíà, 
3, íå âêàç., àëá., 25.06.1932, â³ä 
îïóõàííÿ ãîðëà
Ìèð÷åâ ²âàí Ïàâëîâè÷, íå 
âêàç., íå âêàç., àëá., 24.07.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Îðìàíæè Ãåîðã³é Ìèêîëàéîâè÷, 
1, íå âêàç., àëá., 01.08.1932, 
ñóõîòè
Îðìàíæè Ìèêîëàé Êèðèëîâè÷, 
57, îäíîîñ³áí., àëá., 28.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïàíòîâ Âàñèëü Òàðàñîâè÷, 
1, íå âêàç., àëá., 07.05.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ïàíòîâ ²âàí Ïàâëîâè÷, 1 
òèæ., íå âêàç., àëá., 05.05.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ïàíòîâ ²âàí Ïàâëîâè÷, 80, 
êîëãîñïí., àëá., 31.07.1932, 
ñòàð³ñòü
Ïàíòîâ ²âàí Ñåðã³éîâè÷, 
3, íå âêàç., àëá., 10.08.1932, 
ëèõîìàíêà
Ïàíòîâ Ìèêîëà Ìèõàéëîâè÷, 56, 
îäíîîñ³áí., àëá., 11.09.1932, òèô
Ïàíòîâ Ôåä³ð Ñåìåíîâè÷, 
3, íå âêàç., àëá., 14.08.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ïàíòîâà ªðèíà Ñåìåí³âíà, 1, íå 
âêàç., àëá., 13.08.1932, ìàëÿð³ÿ
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Ïàïàðàí Â³ðà Àôàíàñ³¿âíà, 
6 ì., íå âêàç., àëá., 17.05.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ïåíåðëî(?) Àííà Ìàð., 4, íå 
âêàç., àëá., 03.04.1932, íåðîçá³ð.
Ïîïîâ (?) ²ëë³÷, 12, íå âêàç., àëá., 
01.02.1932, â³ä ðîçëàäó øëóíêà
Ïîïîâ ²âàí Ìàðêîâè÷, 48, 
êîëãîñïí., àëá., 19.02.1932, òèô
Ïîïîâ ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 70, 
êîëãîñïí., àëá., 21.03.1932, 
ñòàð³ñòü
Ïîïîâ Êîñòÿíòèí Ïåòðîâè÷, 
5, íå âêàç., àëá., 09.07.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ïîïîâ Ìèõàéëî Ïåòðîâè÷, 
1, íå âêàç., àëá., 30.05.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ïîïîâà Êàòåðèíà Ïåòð³âíà, 
71, îäíîîñ³áí., àëá., 07.10.1932, 
ñòàð³ñòü
Ïðîñêîâà Ìèõàéëî Ïåòðîâè÷, 
1, íå âêàç., àëá., 09.09.1932, 
ëèõîìàíêà
Ïóë÷åâà Êàòåðèíà Ãåîðã³¿âíà, 1, 
íå âêàç., àëá., 06.10.1932, ìàëÿð³ÿ

Ïóëü÷åâ Ãåîðã³é ²âàíîâè÷, 1, íå 
âêàç., àëá., 24.08.1932, ðîãàäèêà
Ïóëü÷åâ ²ãíàò Ãåîðã³éîâè÷, 3, íå 
âêàç., àëá., 08.10.1932, ìàëÿð³ÿ
Ïóëü÷åâ ²ëëÿ Ìèêîëàéîâè÷, 
4 ì., íå âêàç., àëá., 12.10.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ïóëü÷åâà Àííà Ìèêîëà¿âíà, 3, 
íå âêàç., àëá., 11.10.1932, ïðîíîñ
Ñåðåìîâ ªëèçàâåòà 
Ìèõàéë³âíà, íå âêàç., íå âêàç., 
àëá., 24.04.1932, «ìëàäåí÷åñêîå»
Ñºðºìîâà Ïàðàñêîâ³ÿ 
Ìèõàéë³âíà, 11, íå âêàç., àëá., 
01.09.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñèäèø Ôåîäîðà (?), íå âêàç., 
íå âêàç., àëá., 27.06.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ñþòàð Êèðèëî Àíäð³éîâè÷, 
72, êîëãîñïí., àëá., 26.05.1932, 
ñòàð³ñòü
Òà¿öüêèé Ãðèãîð³é Ñ., 6, 
îäíîîñ³áí., óêð., íåâ³äîìà
Òåðçè Îìàõàëà(?) Ñàâåë³âíà, 
4, íå âêàç., àëá., 03.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Òåðçè Ôåîäîðà Ñàâåë³âíà, 4, íå 
âêàç., àëá., 03.07.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Òèðàñïîâ Â³êòîð Ïåòðîâè÷, 
1, íå âêàç., àëá., 03.02.1932, â³ä 
îïóõàííÿ
Òÿðçè Ìèêîëàé ²âàíîâè÷, 8 ì., 
íå âêàç., àëá., 23.02.1932, íåðîçá.
Ôàñò Âàëåíòèíà ßê³âíà, 5, 
íå âêàç., ðîñ., 30.08.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ôîñ³é Ìàð³ÿ ßê³âíà, 2 òèæ., 
íå âêàç., ðîñ., 04.05.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ôîò³íîâà Àííà (?), 1, íå âêàç., 
àëá., 22.01.1932, «ìëàäåí÷åñêîå»
Ôîò³íîâà Ôåîäîðà Ïåòð³âíà, 5, 
íå âêàç., àëá., 19.06.1932, òèô
Ôó÷àæè Ìèõàéëî Ïèëèïîâè÷, 1, 
íå âêàç., àëá., 05.09.1932, ñóõîòè
Öóðêà ²âàí Êóçüìè÷, 3, êóðêóëü, 
óêð., íåâ³äîìà
ßðîãàé Àíäð³é ²âàíîâè÷, 26, 
îäíîîñ³áí., àëá., 15.01.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Äìèòð³âñüêà ñ³ëüðàäà

Áàêëàíîâ Ñòåïàí ªôèìîâè÷, 
4 ì., êîëãîñïí., ðîñ., çàïàëåííÿ 
êèøå÷íèêà
Âîëåíêî Àíãåë³íà Äîðîô³¿âíà, 2, 
îäíîîñ³áí., óêð., 17.04.1932, òèô
Âîëåíêî Ãàëèíà ²âàí³âíà, 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 05.08.1932, 
íåâ³äîìà
Âîëèíêî ²âàí Òðîõèìîâè÷, 62, 
îäíîîñ³áí., óêð., 24.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Ãàí÷èðåíêî Éîñèô Âàñèëüîâè÷, 
18, îäíîîñ³áí., óêð., 17.01.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Ãîí÷àðåíêî Âàñèëèíà 
Ãðèãîð³âíà, 70, îäíîîñ³áí., óêð., 
26.03.1933, íåâ³äîìà
Äðàíãà Äìèòðî ²âàíîâè÷, 2 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 22.07.1932, 
íåâ³äîìà
ªðîø Ôåä³ð ªâìåíîâè÷, 5, 
êîëãîñïí., óêð., 06.04.1933, 
íåâ³äîìà
Æåëÿçêîâ Êèðèëî ²ëë³÷, 55, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 10.03.1932, 
çàäèøêà ïðè ñòàðîñò³ ðîê³â
²âàíîâ Àíäð³é Ìàðòèÿíîâè÷, 
2, îäíîîñ³áí., óêð., 21.12.1932, 
íåâ³äîìà
²âàíîâ Ìàðòèÿí Ñåìåíîâè÷, 
45, êîëãîñïí., óêð., 02.05.1933, 
íåâ³äîìà
²âàíîâ Ïåòðî Ìàðòèÿíîâè÷, 
18, êîëãîñïí., óêð., 03.05.1933, 
íåâ³äîìà

²âàíîâà Òåòÿíà Òåðåíò³¿âíà, 
4, îäíîîñ³áí., óêð., 15.11.1932, 
íåâ³äîìà
²âàíîâà Ôåêëà ²âàí³âíà, 40, 
êîëãîñïí., óêð., 02.05.1933, 
íåâ³äîìà
Ëÿøèíêî Âàñèëü Ìèêîëàéîâè÷, 
íå âêàç., êîëãîñïí., óêð., 
09.02.1932, íåâ³äîìà
Ìàðòèíåíêî Âàñèëü Ïèëèïîâè÷, 
íå âêàç., îäíîîñ³áí., óêð., 
05.02.1932, íåâ³äîìà
Ìàðòèíåíêî ªôðîñèí³ÿ 
Ìèêîëà¿âíà, 4, îäíîîñ³áí., íå 
âêàç., 29.02.1932, íåâ³äîìà
Ìàòâººâà Êàòðÿ Ãðèãîð³âíà, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 15.09.1932, 
íåâ³äîìà
Ìàòâººâà Ìàð³ÿ Ôîê³âíà, 4, êîë-
ãîñïí., óêð., 16.04.1933, îáãîð³ëà
Ìàòâººâà Ìîêðèíà Äåì’ÿí³âíà, 
69, êîëãîñïí., óêð., 29.02.1932, 
ðåâìàòèçì ïðè ñòàðîñò³
Ïà¿öüêèé Ïàâëî Ñåìåíîâè÷, 
5, îäíîîñ³áí., óêð., 31.01.1933, 
íåâ³äîìà
Ïàðàêë³éñüêà Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 
48, êîëãîñïí., óêð., 18.02.1932, 
íåâ³äîìà
Ïåðåêë³éñüêà Äóíêà 
Ñåìåí³âíà, 7, êîëãîñïí., óêð., 
02.05.1933, òèô
Ïåðåêëèéñüêà Ïàðàñêà 
Ìàðòèí³âíà, 38, îäíîîñ³áí., óêð., 
26.11.1932, íåâ³äîìà

Ïåðåêë³éñüêà ªâäîê³ÿ 
Ñåìåí³âíà, 7, êîëãîñïí., óêð., 
02.05.1933, òèô
Ïåðåêë³éñüêà Ìàð³ÿ íå âêàç., 45, 
êîëãîñïí., óêð., 02.05.1933, òèô
Ïåðåêë³éñüêèé ²âàí Òèõîíîâè÷, 
40, êîëãîñïí., óêð., 22.04.1933, 
íåâ³äîìà
Ïåòðîâà Íàä³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 
45, îäíîîñ³áí., óêð., 02.04.1933, 
íåâ³äîìà
Ïèðèæèëà Ãàëèíà Îñèï³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 04.03.1933, 
íåâ³äîìà
Ïèðèêë³éñüê³é Ôåä³ð 
Ìåôîä³éîâè÷, 1, êîëãîñïí., óêð., 
26.02.1933, íåâ³äîìà
Ïîë³ùóê Ãðèãîð³é Òèìîô³éîâè÷, 
13 äí., êîëãîñïí., óêð., 16.04.1933, 
íåâ³äîìà
Ïîìàçàí Âàñèëü ²âàíîâè÷, 7 
äí., îäíîîñ³áí., óêð., 18.02.1932, 
íåâ³äîìà
Ïîìàçàí Ïåòðî ßêîâè÷, 60, 
îäíîîñ³áí., óêð., 24.01.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ñèìîíåíêî Ñåìåí Êèðèëîâè÷, 
3 ì., êîëãîñïí., óêð., 01.03.1933, 
íåâ³äîìà
Òà¿öüêà Í³íà Ñåìåí³âíà, 12, 
îäíîîñ³áí., óêð., 03.05.1933, 
íåâ³äîìà
Ò³öüêèé Îëåêñàíäð 
Êîñòÿíòèíîâè÷, 2, îäíîîñ³áí., 
óêð., 07.02.1933, íåâ³äîìà
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Ôåäîðîâ Â³êòîð Òåðåíò³éîâè÷, 
4, êîëãîñïí., óêð., 01.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ôåäîðîâ Äìèòðî Éîñèôîâè÷, 
2 ì., îäíîîñ³áí., íå âêàç., 
07.12.1932, íåâ³äîìà
Ôåäîðîâà ªâäîê³ÿ Çàõàð³âíà, 
29, îäíîîñ³áí., óêð., 18.03.1932, 
õâîðà ëåãåíÿìè
Ô³ë³ïîâ ²âàí íå âêàç., 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 03.05.1933, 
íåâ³äîìà
Ô³ë³ïîâ Îñèï Ïàâëîâè÷, 46, 
êîëãîñïí., óêð., 11.03.1933, 
íåâ³äîìà
Ô³ë³ïîâ Ïàâëî Íàóìîâè÷, 80, 
îäíîîñ³áí., óêð., 15.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Ô³ë³ïîâ Ðîìàí Ëóêè÷, 44, 
êîëãîñïí., óêð., 18.03.1933, 
íåâ³äîìà

Ô³ë³ïîâ Ô³ë³ï Âàñèëüîâè÷, 
56, êîëãîñïí., óêð., 10.06.1932, 
íåâ³äîìà
Ô³ë³ïîâ Õàðèòîí Ïàâëîâè÷, 50, 
êîëãîñïí., óêð., 02.05.1933, íåâ³äîìà
Ô³ë³ïîâ Õàðèòîí íå âêàç., 
30, êîëãîñïí., óêð., 02.05.1933, 
íåâ³äîìà
Ô³ë³ïîâà Íàä³ÿ Ìåôîä³¿âíà, 
9, îäíîîñ³áí., óêð., 03.05.1933, 
íåâ³äîìà
Öóðêà Ãóð³é Êóçüìè÷, 2, êóðêóëü, 
óêð., 15.03.1933, íåâ³äîìà
Öóðêà Îëåíà Òèìîô³¿âíà, 41, 
êóðêóëü, óêð., 03.03.1933, íåâ³äîìà
Öóðêà ²âàí Êóçüìè÷, 9, êóðêóëü, 
óêð., 16.03.1933, íåâ³äîìà
Öóðêà Êàòåðèíà Êóçüì³âíà, 6, 
êóðêóëü, óêð., 03.03.1933, íåâ³äîìà
Öóðêàíåíêî Ìèõàéëî 
Îëåêñàíäðîâè÷, 1, êîëãîñïí., 

óêð., 06.08.1932, çàïàëåííÿ 
ìîçêîâî¿ îáîëîíêè
Öóðêàíåíêî Îëåêñ³é 
Ïðîêîïîâè÷, 1, êîëãîñïí., óêð., 
11.08.1932, íåâ³äîìà
Öóðêàíåíêî Ïåòðî Ñòåïàíîâè÷, 
2, îäíîîñ³áí., óêð., 07.09.1932, 
íåâ³äîìà
×àëåíêî Âàñèëü Ëóêè÷, 4, 
êîëãîñïí., óêð., 23.01.1933, 
íåâ³äîìà
×óïðèíà Ôîêà Ôåäîñ³éîâè÷, 
39, íà óòðèì., óêð., 24.10.1932, 
íåâ³äîìà
Øàêàëà Îëåêñ³é Ïåòðîâè÷, 27, 
êîëãîñïí., óêð., íå âêàç., íå âêàç.

Äðóãîïîêðîâñüêà ñ³ëüðàäà

Àïàëüêèí Ïàâëî Ïåòðîâè÷, 50, 
êîë ãîñïí., ðîñ., 29.01.1933, íå âêàç.
Àôàíàñüºâ Äìèòðî Ãðèãîðîâè÷, 
9 ì., îäíîîñ³áí., ðîñ., 01.09.1932, 
íå âêàç.
Áàáàê ªâãåí³é Ãðèãîðîâè÷, 60, 
îäíîîñ³áí., óêð., 24.10.1932, ðîæà 
îáëè÷÷ÿ òà ãîëîâè
Áºëîíîæêî Àãðèïèíà Ïåòð³âíà, 
57, îäíîîñ³áí., ðîñ., 13.05.1933, 
íå âêàç.
Áºëîíîæêî Îëåêñàíäð 
²âàíîâè÷, 9, îäíîîñ³áí., ðîñ., 
04.04.1933, íå âêàç.
Áºëîíîæêî Ïåòðî ²âàíîâè÷, 6, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 06.03.1933, íå 
âêàç.
Áºëîíîæêî Òåòÿíà ²âàí³âíà, 12, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 18.04.1933, íå 
âêàç.
Áºëîíîæêî Ôåä³ð ²âàíîâè÷, 4, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 07.03.1933, íå 
âêàç.
Á³ëîíîæêî Âàñèëü Ñåìåíîâè÷, 
20, êîëãîñïí., óêð., 09.01.1933, íå 
âêàç.
Á³ëîíîæêî ²âàí ²âàíîâè÷, 50, îäíî-
îñ³áí., ðîñ., 07.03.1933, íå âêàç.
Á³ëîíîæêî ²âàí Òðîõèìîâè÷, 
13, êîëãîñïí., ðîñ., 10.05.1933, íå 
âêàç.
Á³ëîíîæêî Ìèêîëà Òðîõèìîâè÷, 
11 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 29.08.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Á³ëÿê Ñåðã³é ªô., 27, êîëãîñïí., 
óêð., 15.12.1932, íå âêàç.
Áîæêî Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 10.04.1933, íå 
âêàç.

Áîæêî Ïåòðî Ìèõàéëîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 22.07.1932, 
åíòåðèò (õâîðîáà êèøå÷íèêà)
Áîéêî Àííà Ñèäîð³âíà, 27, îäíî-
îñ³áí., óêð., 08.01.1932, íå âêàç.
Áîðäóíîâ ²âàí Ïåòðîâè÷, 53, 
êîëãîñïí., óêð., 13.04.1933, íå 
âêàç.
Áîðîäèíà ßêèëèíà Ôåäîð³âíà, 
85, íà óòðèì., ðîñ., 14.02.1932, 
ñòàð³ñòü
Áðàòèøêà Àðòåì Âàñèëüâè÷, 
22, êîëãîñïí., óêð., 24.10.1932, íå 
âêàç.
Áóêðººâ Âàñèëü ªãîðîâè÷, 65, 
íà óòðèì., ðîñ., 30.01.1933, íå 
âêàç.
Áóêðººâ Äìèòðî Òèìîô³éîâè÷, 
62, êîëãîñïí., ðîñ., 04.03.1933, íå 
âêàç.
Áóêðººâ ªãîð Âàñèëüîâè÷, 46, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 24.02.1933, íå 
âêàç.
Áóêðººâ ²âàí Þõèìîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., ðîñ., 16.02.1933, íå 
âêàç.
Áóêðººâ íå âêàç. íå âêàç., íå 
âêàç., êîëãîñïí., ðîñ., 21.04.1932, 
ìåðòâîíàðîäæåíèé
Áóêðººâ Òèìîô³é 
Àôàíàñ³éîâè÷, íå âêàç., 
êîëãîñïí., ðîñ., 06.01.1932, íå 
âêàç.
Áóêðººâà Ìàðôà Àðèï³âíà, 65, 
êîëãîñïí., ðîñ., 02.03.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Áóí÷óê Îëåêñàíäðà 
Ìàêñèì³âíà, 50, êîëãîñïí., ðîñ., 
16.04.1932, ðàê íèðîê

Áóðëà÷åíêî Àíäð³é 
Êîñòÿíòèíîâè÷, íå âêàç., 
îäíîîñ³áí., óêð., 10.09.1932, íå 
âêàç.
Âàñèëüºâ Ïåòðî Êîñòÿíòèíîâè÷, 
70, íà óòðèì., ðîñ., 19.10.1932, 
ñòàð³ñòü
Âàñèëüºâ ²âàí Ïåòðîâè÷, 45, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 06.03.1933, íå 
âêàç.
Âàñèëüºâà Àííà Îìåëÿí³âíà, 
45, êîëãîñïí., ðîñ., 13.04.1933, íå 
âêàç.
Âàñèëüºâà Ïåëàãåÿ Ñòåïàí³âíà, 
85, íà óòðèì., ðîñ., 25.08.1932, íå 
âêàç.
Âàñüêàáîºâà Óñòèí³ÿ ²ëë³âíà, 
38, êîëãîñïí., ðîñ., 10.05.1933, íå 
âêàç.
Âëàñåíêî Âàñèëü Ìèêîëàéîâè÷, 
65, îäíîîñ³áí., óêð., 04.03.1933, 
íå âêàç.
Âëàñåíêî ²âàí Àôàíàñ³éîâè÷, 
14, îäíîîñ³áí., ðîñ., 25.05.1933, 
íå âêàç.
Âëàñåíêî Ìàð³ÿ Àôàíàñ³¿âíà, 
6, îäíîîñ³áí., óêð., 05.03.1933, íå 
âêàç.
Âëàñåíêî Îëåêñàíäð 
Àôàíàñ³éîâè÷, 7, îäíîîñ³áí., 
óêð., 10.03.1933, íå âêàç.
Âîâê Ãàâðèëî Êîñòÿíòèíîâè÷, 
88, íà óòðèì., óêð., 07.04.1932, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Âîðîí³íà Òåòÿíà Äìèòð³âíà, 4, 
êîëãîñïí., ðîñ., 01.04.1933, íå 
âêàç.
Ãàéäàé Âàñèëü (?), 21, êîëãîñïí., 
óêð., 10.03.1933, íå âêàç.
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Ãîëîëîáîâ Â³êòîð ²âàíîâè÷, 7 ì., 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 29.10.1932, íå 
âêàç.
Ãîëîëîáîâà Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 
65, íà óòðèì., ðîñ., 10.07.1932, 
íåðîçá.
Ãîëóáíè÷èé Àíàòîë³é 
Ïàíòåë³éîâè÷, 1, îäíîîñ³áí., óêð., 
20.01.1932, íå âêàç.
Ãîí÷àðåíêî ²âàí Òèìîô³éîâè÷, 
11, êîëãîñïí., óêð., 20.04.1932, 
íåðîçá.
Ãîí÷àðåíêî Îëåêñ³é 
Òèìîô³éîâè÷, 12, êîëãîñïí., óêð., 
13.04.1933, íå âêàç.
Ãîí÷àðåíêî Ïåòðî 
Òèìîô³éîâè÷, 7, êîëãîñïí., óêð., 
13.04.1933, íå âêàç.
Ãóä³ë³í Âàñèëü Ìèõàéëîâè÷, 17, 
êîëãîñïí., ðîñ., 16.04.1933, íå 
âêàç.
Äàâèäåíêî Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 
6 ì., êîëãîñïí., óêð., 23.04.1933, 
íå âêàç.
Äàâèäåíêî Ìîéñåé Ñòåïàíîâè÷, 
54, êîëãîñïí., ðîñ., 08.05.1933, íå 
âêàç.
Äàí÷åâà Îëåíà ²âàí³âíà, 5, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 29.01.1933, íå 
âêàç.
Äâóãëîâ ²ãîð Îëåêñàíäðîâè÷, 
3 òèæ., íå âêàç., ðîñ., 10.03.1932, 
ðîæèñòå çàïàëåííÿ
Ä³îáà Ìèêîëà Äìèòðîâè÷, 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 19.08.1932, 
çàõâîðþâàííÿ êèøå÷íèêà
Äîíåöü Êàòåðèíà Àñòàâ., 90, 
êîëãîñïí., óêð., 15.02.1933, íå 
âêàç.
Äîíåöü ²âàí ²âàíîâè÷, 3 òèæ., 
îäíîîñ³áí., óêð., 07.05.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Äîíåöü Ïåëîíÿ Ñòåïàí³âíà, 47, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 15.04.1933, íå 
âêàç.
Äîíåöü Ïåòðî Îëåêñ³éîâè÷, 15, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 14.01.1933, íå 
âêàç.
Äóêîâà Â³ðà ßêèì³âíà, 4 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 17.09.1932, 
ìàëÿð³ÿ
Äóíàºâ Ãàâðèëî Ïåòðîâè÷, 65, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 24.02.1933, íå 
âêàç.
Äóøèí Âîëîäèìèð 
Ìèõàéëîâè÷, 7 ì., êîëãîñïí., 
ðîñ., 25.01.1932, íå âêàç.
Äèí÷åâà Âàðâàðà ²âàí³âíà, 6, 
êîëãîñïí., áîëã., 08.02.1933, íå 
âêàç.
Äþáà ²âàí Îëåêñ³éîâè÷, 28, 
êîëãîñïí., ðîñ., 21.05.1933, íå 
âêàç.

Äþáà Íàä³ÿ Ïåòð³âíà, 10 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 25.03.1932, 
çàïàëåííÿ êèøîê
ªðåì³íà Ìàð³ÿ Îìåëÿí³âíà, 60, 
êîëãîñïí., ðîñ., 03.04.1933, íå âêàç.
ªðêóëîâ Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 7 ì., 
êîëãîñïí., ðîñ., 11.08.1932, íå 
âêàç.
Çàéöåâà Îëåêñàíäðà 
Ìîéñå¿âíà, 85, êîëãîñïí., ðîñ., 
20.01.1933, íå âêàç.
Çàÿöü Êóçüìà Ñàâè÷(?), 45, 
êîëãîñïí., ðîñ., 13.04.1933, íå 
âêàç.
²âàí÷åíêî ²âàí Ëóêè÷, 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 17.08.1932, ê³ð
Êàëóãèí Ïåòðî Ïàâëîâè÷, 70, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 21.12.1932, íå 
âêàç.
Êàíàðºâ Òðîõèì íå âêàç., 65, 
êîëãîñïí., ðîñ., 11.02.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Êàñèöüêà Ìàð³ÿ Éîñèô³âíà, 11, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 30.04.1933, íå 
âêàç.
Êàñèöüêèé Âàñèëü Éîñèôîâè÷, 
6, îäíîîñ³áí., ðîñ., 04.05.1933, íå 
âêàç.
Êàñèöüêèé Ôåä³ð ²âàíîâè÷, 
63, êîëãîñïí., óêð., 17.09.1932, 
ìàëÿð³ÿ
Êîáçºâà Êèëèíà íå âêàç., 5, íå 
âêàç., ðîñ., 05.05.1933, íå âêàç.
Êîâàëüîâà Ñîô³ÿ Ãàâðèë³âíà, 
86, íà óòðèì., ðîñ., 08.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîãîò Àíäð³é ßêèìîâè÷, 2 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 02.08.1932, 
äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Êîçàêîâ Â³òàë³é Ãåðàñèìîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 08.09.1932, íå 
âêàç.
Êîëåñíèêîâà Ëþáîâ Ïàíàñ³âíà, 
12, êîëãîñïí., ðîñ., 29.02.1932, 
â³ñïà
Êîëåñí³êîâà Àíàñòàñ³ÿ 
Âàñèë³âíà, 2 ì., õë³áîðîá, ðîñ., 
16.04.1933, íå âêàç.
Êîíîâàëåíêî Â³ðà Òåðåíò³¿âíà, 
13, êîëãîñïí., óêð., 10.02.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êîíîâàëåíêî ²ëàð³îí ²óäîâè÷, 
72, îäíîîñ³áí., óêð., 04.03.1933, 
íå âêàç.
Êîíîâàëåíêî Îëåêñàíäðà 
Àíäð³¿âíà, 1, êîëãîñïí., óêð., 
11.08.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â, ê³ð
Êîðí³ëîâ Àíòîí Íèêèôîðîâè÷, 
9, êîëãîñïí., ðîñ., 30.05.1933, íå 
âêàç.
Êîðîáêà Îëåêñ³é Ôåäîðîâè÷, 
18, êîëãîñïí., ðîñ., 08.05.1933, 
ïîâ³ñèâñÿ

Êîñèöüêà Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 12, îäíî-
îñ³áí., ðîñ., 12.02.1933, íå âêàç.
Êðàñíîâ Ìèõàéëî Âàñèëüîâè÷, 
7 ì., êîëãîñïí., ðîñ., 27.06.1932, 
çàïàëåííÿ îáîëîíêè ìîçêó
Êðàñíîâ Ïàâëî Ãðèãîðîâè÷, 
64, íà óòðèì., ðîñ., 17.09.1932, 
ìàëÿð³ÿ
Êóçüìåíêî ªëèçàâåòà ßê³âíà, 
2, êîëãîñïí., ðîñ., 25.03.1933, íå 
âêàç.
Êóêà Ïàâëî Òðîõèìîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., ðîñ., 17.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â ï³ñëÿ êîðó
Êóêà Ñàìó¿ë Ïàâëîâè÷, 72, 
íà óòðèì., óêð., 13.06.1932, 
àïîïëåêñ³ÿ
Êóêëà Äìèòðî ²ëë³÷, 72, 
êîëãîñïí., ðîñ., 12.06.1932, 
ñòàðå÷å âèñíàæåííÿ
Êóðèëîâà Àíàñòàñ³ÿ Ôîì³âíà, 
50, êîëãîñïí., óêð., 23.06.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êóù Àêñåíò³é ²âàíîâè÷, 12, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 27.02.1933, íå 
âêàç.
Ëàçàðåíêî Âàñèëü Âàñèëüîâè÷, 
8 ì., îäíîîñ³áí., íå âêàç., 
11.02.1933, íå âêàç.
Ëàçàðåíêî Ìèõàéëî 
Ãðèãîðîâè÷, 30, îäíîîñ³áí., óêð., 
12.01.1933, íå âêàç.
Ëàçîðåíêî Âàñèëü Âàñèëüîâè÷, 
3, îäíîîñ³áí., ðîñ., 22.03.1933, íå 
âêàç.
Ëàçîðåíêî Ë³ä³ÿ Âàñèë³âíà, 8, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 14.03.1933, íå 
âêàç.
Ëàçîðåíêî Ïåòðî Ìèõàéëîâè÷, 
35, îäíîîñ³áí., ðîñ., 01.04.1933, 
íå âêàç.
Ëàçîðåíêî Ôåä³ð Âàñèëüîâè÷, 
7, îäíîîñ³áí., ðîñ., 26.03.1933, íå 
âêàç.
Ë³êàóçîâ Òðîôèì Ãàâðèëîâè÷, 
71, îäíîîñ³áí., ðîñ., 06.03.1933, 
íå âêàç.
Ëîáèíåöü Ìàð³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 13.04.1933, íå 
âêàç.
Ëîáîäà Âàñèëü Ãðèãîðîâè÷, 10, 
îäíîîñ³áí., óêð., 14.04.1933, íå 
âêàç.
Ëîáîäà Ç³íà¿äà ²âàí³âíà, 3, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 14.05.1933, íå 
âêàç.
Ëîáîäà Êàòåðèíà Ãðèãîð³âíà, 
8, îäíîîñ³áí., óêð., 20.04.1933, íå 
âêàç.
Ëîáîäà Ìåëàí³ÿ Ïåòð³âíà, 6 ì., 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 03.08.1932, 
ãîñòðå øëóíêîâî-êèøêîâå 
çàïàëåííÿ
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Ëîáîäà Ôåäîò Àâåð’ÿíîâè÷, 52, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 04.05.1933, íå 
âêàç.
Ëîãîäà Ñåðã³é Ìèêîëàéîâè÷, 
45, êîëãîñïí., óêð., 18.03.1933, íå 
âêàç.
Ëîãîäà Ôåêëà Ôåäîð³âíà, 
45, êîëãîñïí., óêð., 09.10.1932, 
çàïàëåííÿ ìîçêîâî¿ îáîëîíêè 
Ëóò Êëàâä³ÿ Àíòîí³âíà, 6, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 03.04.1933, íå 
âêàç.
Ëÿõ Îëåêñàíäðà Ìèêîëà¿âíà, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 04.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìàêðåíêî ²âàí Âàñèëüîâè÷, 31, 
îäíîîñ³áí., óêð., 16.02.1933, íå 
âêàç.
Ìàêðåíêî Ìèêîëà Ãðèãîðîâè÷, 
4, îäíîîñ³áí., ðîñ., 28.02.1933, íå 
âêàç.
Ìàêðåíêî Îëåêñ³é Âàñèëüîâè÷, 
17, îäíîîñ³áí., ðîñ., 25.02.1933, 
íå âêàç.
Ìàêÿíêî Ìàð³ÿ Ãðèãîð³âíà, 40, 
îäíîîñ³áí., óêð., 19.03.1933, íå 
âêàç.
Ìàìîò³í Ãàâðèëî Ïðîõîðîâè÷, 
65, îäíîîñ³áí., ðîñ., 09.05.1933, 
íå âêàç.
Ìàíäðèêà Ãðèãîð³é 
Ìèêîëàéîâè÷, 70, îäíîîñ³áí., 
ðîñ., 05.03.1933, íå âêàç.
Ìàíäðèêà Ìàðôà ªôèì³âíà, 
46, êîëãîñïí., óêð., 21.02.1933, íå 
âêàç.
Ìàðêîâ Êîñòÿíòèí Õàðëàìîâè÷, 
27, êîëãîñïí., ðîñ., 18.03.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ìàð÷åíêî Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 2, 
êîëãîñïí., ðîñ., 05.04.1933, íå 
âêàç.
Ìàñêîëüî Ãðèãîð³é Áîðèñîâè÷, 
63, êîëãîñïí., óêð., 16.04.1933, íå 
âêàç.
Ìåëüíå÷åíêî Îëåíà Äàíèë³âíà, 
6, îäíîîñ³áí., ðîñ., 25.02.1933, íå 
âêàç.
Ìåëüíå÷åíêî Òåòÿíà Äàíèë³âíà, 
3, îäíîîñ³áí., ðîñ., 25.02.1933, íå 
âêàç.
Ìåëüíèêîâà Ìàð³ÿ Àíäð³¿âíà, 
8 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 03.02.1932, 
íå âêàç.
Ìîêðåíêî Âàñèëü Ëåîíò³éîâè÷, 
55, îäíîîñ³áí., óêð., 02.02.1933, 
íå âêàç.
Ìîêðåíêî Ãðèãîð³é Âàñèëüîâè÷, 
34, îäíîîñ³áí., óêð., 10.03.1933, 
íå âêàç.
Ìîêðåíêî ²âàí ²âàíîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 19.02.1933, íå 
âêàç.

Ìîêðåíêî Ìàêñèì Ãðèãîðîâè÷, 
9, îäíîîñ³áí., óêð., 02.03.1933, íå 
âêàç.
Ìîðãóí Êèëèíà Ñåðã³¿âíà, 60, 
êîëãîñïí., óêð., 13.04.1933, íå 
âêàç.
Ìîðãóí Ê³íäðàò Êàëèíîâè÷, 70, 
îäíîîñ³áí., óêð., 19.02.1933, íå 
âêàç.
Ìîðãóí Ëàâðåíò³é ²âàíîâè÷, 45, 
êîëãîñïí., óêð., 01.01.1933, íå 
âêàç.
Ìîðãóí Ïåòðî ²âàíîâè÷, 15, 
îäíîîñ³áí., óêð., 27.02.1933, íå 
âêàç.
Ìîñêàëüîâ ªãîð Áîðèñîâè÷, 70, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 12.03.1933, íå 
âêàç.
Íàçäðà÷åâà Àííà Ìèõàéë³âíà, 
23, êîëãîñïí., ðîñ., 17.10.1932, íå 
âêàç.
Íàçäðà÷åâà Í³íà ²âàí³âíà, 
1 ì., êîëãîñïí., ðîñ., 21.09.1932, 
âðîäæåíà ñëàáê³ñòü
Îêóíºâ Ìàêåé ²âàíîâè÷, 93, 
êîëãîñïí., ðîñ., 21.02.1933, íå 
âêàç.
Îêóíºâ Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷, 
2 ì., êîëãîñïí., ðîñ., 24.01.1933, 
íå âêàç.
Ïàâëîâ Ñåìåí Àíäð³éîâè÷, 19, 
êîëãîñïí., óêð., 31.05.1933, íå 
âêàç.
Ïàíüê³í Âàñèëü Ñòåïàíîâè÷, 54, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 18.05.1933, íå 
âêàç.
Ïàðõîìåíêî Àííà Ìàêñèì³âíà, 
11, îäíîîñ³áí., óêð., 26.04.1933, 
íå âêàç.
Ïèñêëîâ Âîëîäèìèð Êàðïîâè÷, 
8, îäíîîñ³áí., ðîñ., 25.03.1933, íå 
âêàç.
Ïîæèäàºâà ªâäîê³ÿ ²âàí³âíà, 
70, íà óòðèì., ðîñ., 07.02.1933, íå 
âêàç.
Ïðîêîïîâ Òèìîô³é 
Êîñòÿíòèíîâè÷, 57, êîëãîñïí., 
ðîñ., 16.09.1932, íå âêàç.
Ïðîñêóðíÿ Àíàñòàñ³ÿ 
Äåìåíò³¿âíà, 45, îäíîîñ³áí., ðîñ., 
20.04.1933, íå âêàç.
Ïðîñêóðíÿ Ïîë³êàðï 
Äåìåíò³éîâè÷, 50, îäíîîñ³áí., 
ðîñ., 01.03.1933, íå âêàç.
Ïðóñîâà Âàëåíòèíà Îëåêñ³¿âíà, 
1, ñëóæá., ðîñ., 14.09.1932, íå 
âêàç.
Ðàä³îíîâ Âîëîäèìèð 
Ìèêîëàéîâè÷, 6 ì., êîëãîñïí., 
ðîñ., 19.04.1933, íå âêàç.
Ðåãåð Â³êòîð Àíäð³éîâè÷, 3 ì., 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 07.06.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»

Ñàëüíèêîâà Àíàñòàñ³ÿ 
ªâñòàï³¿âíà, 62, îäíîîñ³áí., ðîñ., 
26.03.1932, ñòàð³ñòü
Ñàìîôàëîâ Â³òàë³é ßêîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., ðîñ., 06.01.1933, íå 
âêàç.
Ñàìîôàëîâ ßê³â Àïàë(?), 35, 
êîëãîñïí., ðîñ., 07.08.1932, 
çàâîðîò ³ çàùåìëåííÿ êèøîê
Ñàìîôàëîâà Àííà Ïàâë³âíà, 
80, íà óòðèì., ðîñ., 07.08.1932, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Ñåäîâà Ëþáîâ íå âêàç., 1, êîë-
ãîñïí., ðîñ., 01.03.1933, íå âêàç.
Ñåêàðºâ Âàñèëü ²âàíîâè÷, 60, êîë-
ãîñïí., ðîñ., 07.02.1933, íå âêàç.
Ñåêîðºâ Ìèêîëà À., 5, êîëãîñïí., 
ðîñ., 05.05.1933, íå âêàç.
Ñåêîðºâà Ìàð³ÿ Àíäð³¿âíà, 13, 
êîëãîñïí., ðîñ., 30.04.1933, íå 
âêàç.
Ñåíèí(?) ²âàí ²âàíîâè÷, 31 äí., 
êîëãîñïí., ðîñ., 10.08.1932, íå 
âêàç.
Ñëåñü ²âàí Ìîéñåéîâè÷, 40, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 14.04.1933, íå 
âêàç.
Ñëåñü Ìàêñèì ²âàíîâè÷, 22, 
êîëãîñïí., óêð., 03.03.1933, íå 
âêàç.
Ñëåñü Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 11 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 06.10.1932, íå 
âêàç.
Ñóñëîâà Àíàñòàñ³ÿ ªôèì³âíà, 
22, îäíîîñ³áí., ðîñ., 23.09.1932, 
íå âêàç.
Ñóñëîâà Âàëåíòèíà Âàñèë³âíà, 
2, êîëãîñïí., ðîñ., 14.12.1932, 
ïîâíèé îï³ê ò³ëà
Òàðàí Â³ðà Ìèêîëà¿âíà, 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 26.03.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Òêà÷åíêî ²âàí (?), 41, êîëãîñïí., 
óêð., 20.10.1932, íå âêàç.
Òêà÷åíêî Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷, 
47, êîëãîñïí., óêð., 16.01.1933, íå 
âêàç.
Òêà÷åíêî Ìèêîëà Ôåäîðîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 28.03.1933, íå 
âêàç.
Òîëñòèõ Ìèêîëà Ñåìåíîâè÷, 
85, êîëãîñïí., ðîñ., 01.05.1933, íå 
âêàç.
Òîëñòèõ Âàëåíòèí ²âàíîâè÷, 1, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 10.06.1932, ê³ð
Òóðóáàðîâ ²âàí Ïðîõîðîâè÷, 1, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 08.06.1932, ê³ð
Òóðóáàðîâà Àãðèï³ÿ 
Ìèõàéë³âíà, 48, îäíîîñ³áí., ðîñ., 
05.01.1933, íå âêàç.
Ôåäîðîâ Îëåêñàíäð Ïàâëîâè÷, 
38, îäíîîñ³áí., ðîñ., 20.02.1933, 
íå âêàç.
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Ôåäîðîâ Ìèêîëà 
Îëåêñàíäðîâè÷, 5 ì., êîëãîñïí., 
ðîñ., 05.08.1932, íå âêàç.
Ôåñåíêî Ìàð³ÿ Ôåäîð³âíà, 1, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 19.05.1933, íå 
âêàç.
Ôóðìàí Âîëîäèìèð 
Ñåìåíîâè÷, 4, îäíîîñ³áí., ðîñ., 
06.04.1933, íå âêàç.
Ôóðìàí Ãàâðèëî Âàñèëüîâè÷, 
83, îäíîîñ³áí., óêð., 06.02.1932, 
íå âêàç.
Ôóðìàí Ïåëàãåÿ Ïàâë³âíà, 
65, îäíîîñ³áí., óêð., 10.09.1932, 
çàâîðîò êèøîê
Ôóðìàí Ñåìåí Òðîõèìîâè÷, 32, 
êîëãîñïí., ðîñ., 06.04.1933, íå 
âêàç.
Ôóðìàí ßêèì Ìèõàéëîâè÷, 55, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 26.05.1933, íå 
âêàç.
Ôó÷àäæè Ë³ä³ÿ Êîñòÿíòèí³âíà, 
5 äí., ñëóæá., àëá., 07.03.1932, íå 
âêàç.
Õàðöåâ Ïèëèï Âàñèëüîâè÷, 
80, êîëãîñïí., ðîñ., 09.10.1932, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Õìåëåâñüêà Ìàð³ÿ ßêèì³âíà, 
96, íà óòðèì., ðîñ., 22.04.1932, 
ñòàð³ñòü

Õìèëåâñüêîé Âîëîäèìèð 
Ïàíòåë³éîâè÷, 1, êîëãîñïí., ðîñ., 
13.02.1932, çîëîòóõà
Õóëàï ²âàí Îëåêñàíäðîâè÷, 11 
äí., êîëãîñïí., ðîñ., 07.07.1932, 
íå âêàç.
×åðâîí÷åíêî Âàñèëü 
Ìèêîëàéîâè÷, 2 ì., îäíîîñ³áí., 
óêð., 07.09.1932, çàïàëåííÿ êèøîê
×åòâåðòàêîâ Â³êòîð 
Îìåëÿíîâè÷, 1 ì., êîëãîñïí., 
ðîñ., 24.03.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
×åòâåðòàêîâ ²âàí Ïåòðîâè÷, 
8 ì., îäíîîñ³áí., ðîñ., 28.02.1933, 
íå âêàç.
×åòâåðòàêîâ Ìèêîëà Ïåòðîâè÷, 
22 äí., êîëãîñïí., ðîñ., 04.09.1932, 
ïåðåä÷àñíî íàðîäæåíèé
Øàêîëà Ëþáîâ ²âàí³âíà, 3, 
êîëãîñïí., ðîñ., 03.05.1933, íå 
âêàç.
Øàêîëà Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 6 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 13.03.1933, íå 
âêàç.
Øàêîëà Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 6, 
êîëãîñïí., óêð., 23.04.1933, íå 
âêàç.
Øàêîëà Ñòåïàí ²âàíîâè÷, 87, 
îäíîîñ³áí., óêð., 09.03.1933, íå 
âêàç.

Øàòîâ Îëåêñ³é Ìèêîëàéîâè÷, 2 
òèæ., êîëãîñïí., ðîñ., 24.03.1932, 
íå âêàç.
Øèÿí Ìèêîëà Ïåòðîâè÷, 2 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 03.09.1932, 
ìàëÿð³ÿ
Øóë³êà ªâäîê³ÿ ²âàí³âíà, 11, 
îäíîîñ³áí., óêð., 29.04.1933, íå 
âêàç.
Øóëüãà Ìèêîëà 
Îëåêñàíäðîâè÷, íå âêàç., 
êîëãîñïí., óêð., 29.09.1932, íå 
âêàç.
Ùåðá³íà Âîëîäèìèð Ïàâëîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 01.05.1933, íå 
âêàç.
ßöåíêî Êàòåðèíà Ñåðã³¿âíà, 2, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 07.05.1933, íå 
âêàç.
ßöåíêî Ìèêîëà ßêîâè÷, 9 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 17.09.1932, íå 
âêàç.
ßöåíêî Ìèõàéëî Äàíèëîâè÷, 
9 ì., îäíîîñ³áí., ðîñ., 02.03.1933, 
íå âêàç.
ßöåíêî Ñåðã³é Âàñèëüîâè÷, 47, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 09.05.1933, íå 
âêàç.
ßùåíêî ªëèçàâåòà Òàðàñ³âíà, 
82, íà óòðèì., óêð., 24.02.1932, 
ñòàð³ñòü

Äóíà¿âñüêà ñ³ëüðàäà

Àíàñòàñîâ Äèìèòð³é 
Äåì’ÿíîâè÷, 3, êîëãîñïí., ìîëä., 
25.02.1933, íåäî¿äàííÿ
Àíàñòàñîâ Ìèêîëà Ãðèãîðîâè÷, 
2 òèæ., êîëãîñïí., íå âêàç., 
17.10.1932, íåâ³äîìà
Àíàñòàñîâà Àííà Äåì'ÿí³âíà, 
5, êîëãîñïí., ìîëä., 20.02.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Àíàñòàñîâà Ìàð³ÿ Àôàíàñ³¿âíà, 
21, îäíîîñ³áí., íå âêàç., 
17.03.1932, íåâ³äîìà
Áàéøòàí Äàíèëî Ôåäîðîâè÷, 
49, îäíîîñ³áí., íå âêàç., 
28.01.1932, íåâ³äîìà
Áàëòàøåâà ªâäîê³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 
16, êîëãîñïí., íå âêàç., 28.06.1932, 
òóáåðêóëüîç
Áåðëÿ Àêóëèíà ²âàí³âíà, 73, 
íà óòðèì., íå âêàç., 05.11.1932, 
ñòàð³ñòü
Áåðëÿ ²âàí Àðòåìîâè÷, 4, êîë-
ãîñïí., íå âêàç., 11.01.1932, ïðîíîñ
Áåðëÿ ²âàí Îëåêñ³éîâè÷, 1, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 15.09.1932, 
íåâ³äîìà
Áåðëÿ ²âàí ßêîâè÷, 10, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 16.02.1933, 
íåäî¿äàííÿ

Áåðëÿ Ìèêîëà Îëåêñ³éîâè÷, 6, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 13.02.1933, 
ãîëîä
Áåðëÿ Íàä³ÿ ßê³âíà, 2, îäíî-
îñ³áí., íå âêàç., 16.02.1933, ãîëîä
Áåðëÿ Îëåíà ßê³âíà, 6, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 16.02.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Áåðëÿ Ïåòðî Äåíèñîâè÷, 17 äí., 
êîëãîñïí., íå âêàç., 05.10.1932, 
íåâ³äîìà
Áóäåé Àãðèïèíà ²âàí³âíà, 73, 
íà óòðèì., íå âêàç., 27.09.1932, 
ñòàð³ñòü
Áóäåé ªðåì³ÿ Àíòîíîâè÷, 10, 
êîëãîñïí., ìîëä., 11.03.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Áóäåé Êîñòÿíòèí Ãåîðã³éîâè÷, 
75, íà óòðèì., íå âêàç., 01.02.1933, 
ïðîíîñ
Áóäåé Ìèêîëà Òèìîô³éîâè÷, 
10, êîëãîñïí., ìîëä., 14.03.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Áóäåé Îëåíà Îëåêñ³¿âíà, 17, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 08.02.1932, 
òèô
Áóäåé Ïåòðî Ôåäîðîâè÷, 7, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 29.12.1932, 
êðîâàâèé ïðîíîñ

Ãîáæèëîâ Ìèêèòà Ãàâðèëîâè÷, 
35, îäíîîñ³áí., íå âêàç., 
17.02.1933, ãîëîä
Ãîáæèëîâà Ìîòðîíà 
Ôåîäîð³âíà, 75, íà óòðèì., íå 
âêàç., 15.10.1932, ñòàð³ñòü
Ãîé÷åâà Àííà Âàñèë³âíà, 55, êîë-
ãîñïí., íå âêàç., 02.02.1933, ãîëîä
Äåðãà÷åâ Íèêàíäð 
Òèìîô³éîâè÷, 51, êîëãîñïí., íå 
âêàç., 05.02.1932, ïîðîê ñåðöÿ
Äîêóçîâà Â³ðà Îëåêñàíäð³âíà, 
38, êîëãîñïí., íå âêàç., 18.12.1932, 
òóáåðêóëüîç
Æàêîò Äìèòðî Ãðèãîðîâè÷, 
11 ì., êîëãîñïí., íå âêàç., 
01.02.1932, íå âêàç.
Æàêîò Ôåîäîð Ïèëèïîâè÷, 2 ì., 
êîëãîñïí., íå âêàç., 28.01.1933, íå 
âêàç.
Çàñîâåíêî Ãðèãîð³é Ìèõàéëîâè÷, 
7 òèæ., îäíîîñ³áí., íå âêàç., 
16.02.1933, «ìëàäåí÷åñêîå»
²âàíîâà Àíàñòàñ³ÿ Ãåîðã³¿âíà, 
4 ì., êîëãîñïí., íå âêàç., 
23.02.1933, íåäî¿äàííÿ
²âàíîâà Õåâðîí³ÿ Êèðèë³âíà, 70, 
íà óòðèì., íå âêàç., 27.09.1932, 
ñòàð³ñòü
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Éîðäàíîâ Äèìèòð³é ªôèìîâè÷, 
1 ì., êîëãîñïí., íå âêàç., 
05.09.1932, ïðîíîñ
Éîðäàíîâ ²âàí Ñòåïàíîâè÷, 5, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 18.07.1932, 
íå âêàç.
Éîðäàíîâà Àííà Ãåîðã³¿âíà, 26, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 11.02.1933, 
ãîëîä
Éîðäàíîâà Àííà ªôèì³âíà, 2, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 18.01.1933, â³ä 
øëóíêà
Éîðäàíîâà Êàòåðèíà ªãîð³âíà, 
1, îäíîîñ³áí., íå âêàç., 20.11.1932, 
ïðîíîñ
Êàáàòóò Ìèêîëà Êîñòÿíòèíîâè÷, 
6 ì., êîëãîñïí., íå âêàç., 
01.02.1933, ãîëîä
Êàëàí÷à Âàñèëü Ãàâðèëîâè÷, 13, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 12.02.1933, 
ãîëîä
Êàëàí÷à Ãàâðèëî Ìàòâ³éîâè÷, 
45, îäíîîñ³áí., íå âêàç., 
19.02.1933, ãîëîä
Êèðïàëîâ Ãðèãîð³é Ñò., 67, 
êîëãîñïí., ìîëä., 22.03.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Êèðïàëîâà ªâäîê³ÿ Ãðèãîð³âíà, 
18, îäíîîñ³áí., íå âêàç., 
28.02.1932, òèô
Êîæóêàð Ãåîðã³é Ïàâëîâè÷, 10, 
êîëãîñïí., ìîëä., 11.03.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Êîæóõàð Íåêóëàé ²âàíîâè÷, 2, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 08.11.1932, 
íåâ³äîìà
Êóêñîâ Â³êòîð Âàñèëüîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 28.01.1933, 
ïðîíîñ
Ëÿõîâà Íàä³ÿ Ìàêàð³âíà, 7, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 12.02.1933, 
ãîëîä
Ëÿõîâ Âîëîäèìèð Ìàêàðîâè÷, 
8, êîëãîñïí., íå âêàç., 23.02.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Ëÿõîâ Äèìèòð³é Ìàêàðîâè÷, 6, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 23.02.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Ëÿõîâ ²âàí Ìàêàðîâè÷, 10, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 23.02.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Ëÿõîâ Ìèêîëà Ìàêàðîâè÷, 
10, êîëãîñïí., óêð., 10.03.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Ëÿõîâ Ôåîäîð Ìàêàðîâè÷, 5, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 17.02.1933, 
ãîëîä

Ìîíàñòèðñüêèé Ãåîðã³é 
Äåíèñîâè÷, 41, êîëãîñïí., ìîëä., 
16.03.1933, íåäî¿äàííÿ
Ìîíàñòèðñüêèé Äåîíèñ 
²âàíîâè÷, 72, ðîçêóðêóë., ìîëä., 
02.03.1933, íåäî¿äàííÿ
Ìîíàñòèðñüêèé Äèìèòð³é 
Ãåîðã³éîâè÷, 3, êîëãîñïí., ìîëä., 
17.03.1933, íåäî¿äàííÿ
Ìîíàñòèðñüêèé Ïåòðî 
Ãàâðèëîâè÷, 3, îäíîîñ³áí., íå 
âêàç., 20.07.1932, ïëåâðèò
Ìóñòÿê Ìèõàéëî ßêîâè÷, 18, 
êîëãîñïí., ìîëä., 22.03.1933, 
òèô
Îáðåæà Âàñèëü ²âàíîâè÷, 43, 
êîëãîñïí., ìîëä., 02.03.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Îáðåæà Ìàðôà Âàñèë³âíà, 2, 
êîëãîñïí., ìîëä., 22.03.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Ïàíîâ Ïåòðî ²âàíîâè÷, 8, 
êîëãîñïí., ìîëä., 28.02.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Ïàíîâà Îëåêñàíäðà Ëóê'ÿí³âíà, 
43, êîëãîñïí., íå âêàç., 20.04.1932, 
òèô
Ïàíòåëººâ ²âàí Êèðèëîâè÷, 17, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 15.02.1933, 
ãîëîä
Ïàíòåëººâ Êèðèëî Ôåîäîðîâè÷, 
54, îäíîîñ³áí., íå âêàç., 
13.02.1933, ãîëîä
Ïàíòåëººâ Ôåîäîð Ñåìåíîâè÷, 
85, êîëãîñïí., íå âêàç., 15.02.1933, 
íåäî¿äàííÿ ³ ñòàð³ñòü
Ïåòóøêàí Íèêàíîð ²âàíîâè÷, 
9 ì., êîëãîñïí., íå âêàç., 
08.11.1932, ïðîíîñ
Ñàëàìàòèíà Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, 
54, êîëãîñïí., íå âêàç., 30.08.1932, 
çàõâîðþâàííÿ ëåãåí³â
Ñåðáîâ Àôàíàñ³é Êóçüìè÷, 62, 
êîëãîñïí., ìîëä., 23.02.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Ñåðáîâ Âàñèëü Ñîëîìîíîâè÷, 
25, ðîçêóðêóë., ìîëä., 25.02.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Ñåðáîâ ²âàí Ìèêèòîâè÷, 4, 
îäíîîñ³áí., ìîëä., 14.03.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Ñåðáîâ Êèðèëî Àôàíàñ³éîâè÷, 
39, êîëãîñïí., ìîëä., 22.03.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Ñåðáîâ Ìàêñèì Êèðèëîâè÷, 
11, êîëãîñïí., ìîëä., 25.02.1933, 
íåäî¿äàííÿ

Ñåðáîâ Ñîëîìîí Ìèêîëàéîâè÷, 
42, êóðêóëü, ìîëä., 02.03.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Ñåðáîâà Îëåíà Ïåòð³âíà, 85, 
íà óòðèì., íå âêàç., 22.08.1932, 
ñòàð³ñòü
Ñòðàòîâà Íàä³ÿ Àíäð³¿âíà, 2, 
êîëãîñïí., ìîëä., 25.02.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Öóðêàí Â³ðà Ïàâë³âíà, 62, 
ðîçêóðêóë., ìîëä., 22.03.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Öóðêàí Êèðèëî Àíòîíîâè÷, 48, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 09.02.1933, 
ãîëîä
Öóðêàí Îëüãà Êèðèë³âíà, 2, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 23.02.1933, 
íåäî¿äàííÿ
×àêèð ²âàí Äèìèòð³éîâè÷, 8, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 08.11.1932, 
íåâ³äîìà
×àêèð ²âàí ²âàíîâè÷, 15, 
êîëãîñïí., ìîëä., 14.03.1933, 
íåäî¿äàííÿ
×àêèð Ìèêîëà Ãðèãîðîâè÷, 11, 
êîëãîñïí., ìîëä., 13.03.1933, 
íåäî¿äàííÿ
×àêèð Ïåòðî Ïåòðîâè÷, 5 ì., 
êîëãîñïí., íå âêàç., 15.08.1932, 
íåâ³äîìà
×åðåï'ÿí Â³ðà Ôåîäîð³âíà, 12, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 23.02.1933, 
íåäî¿äàííÿ
×åðíÿãà Ìàð³ÿ Ãàâðèë³âíà, 13, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 04.05.1932, 
íåâ³äîìà
×åðíÿãà Îëåíà Ïàâë³âíà, 1 ì., 
êîëãîñïí., íå âêàç., 17.09.1932, 
íåâ³äîìà
×åðíÿãà Ïåòðî Ïàâëîâè÷, 1 ì., 
êîëãîñïí., íå âêàç., 18.09.1932, 
íåâ³äîìà
×åðíÿê Îëåíà Çàõàð³âíà, 5 äí., 
êîëãîñïí., íå âêàç., 25.01.1932, 
íåâ³äîìà
×îáàí ªâäîê³ÿ ²ëë³âíà, 90, íà 
óòðèì., ìîëä., 17.02.1933, ñòàð³ñòü 
³ íåäî¿äàííÿ
×îáàí Íàä³ÿ Îëåêñ³¿âíà, 10 ì., 
êîëãîñïí., íå âêàç., 01.05.1932, 
íåâ³äîìà
×îáàí Îëåêñ³é ²âàíîâè÷, 35, 
êîëãîñïí., ìîëä., 22.03.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Øèøàöüêèé ßê³â Ôåîäîðîâè÷, 
64, ñâÿùåíèê, íå âêàç., 22.01.1932, 
â³ä íåâ³äîìî¿ õâîðîáè
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Àìáðîñ³ºíêî Àêñåí³ÿ Ïåòð³âíà, 
41, îäíîîñ³áí., óêð., 16.04.1933, 
çàïàëåííÿ õðåáòà
Áºëîâ Àíäð³é ªôèìîâè÷, 1, 
íå âêàç., íå âêàç., 13.04.1932, 
çàõâîðþâàííÿ øëóíêà
Áºëîâà Àíòîí³íà Ôåäîð³âíà, 
1, íå âêàç., íå âêàç., 11.04.1932, 
çàõâîðþâàííÿ êèøå÷íèêà
Ãàëãîæèíñüêèé Âàðôîëîì³é 
Ñòåïàíîâè÷, 67, îäíîîñ³áí., íå 
âêàç., 10.11.1932, ÷àõîòêà
Ãîðä³ñîâà Ìàð³ÿ Ôåäîð³âíà, 
14, íå âêàç., óêð., 19.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãîðÿæåíêî ªôèì Ìàêñèìîâè÷, 
60, êîëãîñïí., óêð., 22.05.1933, 
çàïàëåííÿ øëóíêà òà êèøîê
Äóäèí Àíàòîë³é Îëåêñ³éîâè÷, 
6, êîëãîñïí., ðîñ., 30.05.1933, 
ïðîíîñ â³ä íåäî¿äàííÿ
Äóäèí Âàñèëü Îëåêñ³éîâè÷, 
9, êîëãîñïí., ðîñ., 27.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Äóäèí ªâñòàô³é Àôàíàñ³éîâè÷, 
78, íà óòðèì., ðîñ., 20.03.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Äóäèí Ëþáîâ Îëåêñ³¿âíà, 12, 
êîëãîñïí., ðîñ., 30.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Äóäèí Ïåòðî Àôàíàñ³éîâè÷, 74, 
íà óòðèì., ðîñ., 19.02.1933, íå 
âêàç.
Äóäèíà Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 2, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 07.03.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Äóä³í Âàñèëü Ïåòðîâè÷, 
49, ÷ë.àðò., ðîñ., 23.04.1932, 
çàäàâëåííÿ ãðóäíî¿ êë³òêè 
Äÿ÷åíêî ²âàí Âàñèëüîâè÷, 12, 
îäíîîñ³áí., óêð., 12.05.1933, 
çàïàëåííÿ

²âàíîâ Ïåòðî ²âàíîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 01.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
²âàíîâà Ëþáîâ ²âàí³âíà, íå âêàç., 
êîëãîñïí., íå âêàç., 23.03.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Êîâàëüîâ Ãðèãîð³é Ìàðòèíîâè÷, 
70, êîëãîñïí., ðîñ., 08.02.1933, íå 
âêàç.
Ëàäóøêî Àíäð³é Ôèëèìîíîâè÷, 
60, ÷ë.àðò., óêð., 12.07.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ëàäóøêî Ãðèãîð³é Àíäð³éîâè÷, 
7, íå âêàç., íå âêàç., 03.06.1932, 
çàõâîðþâàííÿ øëóíêà 
Ëàäóøêî Ïåòðî Ñàì³éëîâè÷, 7 
äí., íå âêàç., íå âêàç., 16.02.1932, 
äèòÿ÷à õâîðîáà
Ëåæåíêèí Â³êòîð Ìàêàðîâè÷, 
6, êîëãîñïí., ðîñ., 12.03.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Ëåæåíêèí Îëåêñàíäð Ïåòðîâè÷, 
2, êîëãîñïí., ðîñ., 24.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëåæåíêèíà ªâäîê³ÿ Ìàêàð³âíà, 
7 äí., êîëãîñïí., ðîñ., 28.03.1933, 
äèòÿ÷à õâîðîáà
Ëåæèíêèíà Çîÿ Ìàêàð³âíà, íå 
âêàç., êîëãîñïí., ðîñ., 30.03.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Ëèòâèíåíêî Ôåä³ð Ôåäîðîâè÷, 
5, êîëãîñïí., óêð., 12.03.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ìåëüíè÷åíêî Ìèêîëà 
Ñåðã³éîâè÷, 1, íå âêàç., óêð., 
24.04.1932, ïëåâðèò 
Ïàí÷åíêî Àíàòîë³é ²ëë³÷, 4 
äí., íå âêàç., óêð., 17.06.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ñèâîëîäñüêèé Àíàòîë³é 
Îëåêñ³éîâè÷, 6 äí., íå âêàç., óêð., 
11.06.1932, «ìëàäåí÷åñêîå»

Ñóøêîâ ²âàí ßêîâè÷, 7, 
êîëãîñïí., ðîñ., 10.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ñóøêîâ Ïàðàìîí Äìèòðîâè÷, 
80, îäíîîñ³áí., íå âêàç., 
06.05.1933, ïàðàë³÷
Ô³ë³ïîâ Ôåäîñ³é Òðîõèìîâè÷, 
79, îäíîîñ³áí., íå âêàç., 
17.04.1933, íåäî¿äàííÿ
Ô³ë³ïîâà Àêñåí³ÿ ²âàí³âíà, 68, 
îäíîîñ³áí., óêð., 29.04.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Ô³ë³ïîâà Àðèíà Ôåäîð³âíà, 
90, íà óòðèì., óêð., 24.01.1933, 
ñòàð³ñòü
Ô³ë³ïîâà Ñòåïàíèäà íå âêàç., 
79, îäíîîñ³áí., óêð., 20.04.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Ô³ë³ïîâ Ì³ëåíò³é Òðîõèìîâè÷, 
76, îäíîîñ³áí., óêð., 27.04.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Øâåöü Àíäð³é Ìàêñèìîâè÷, 55, 
êîëãîñïí., óêð., 26.06.1933, íå 
âêàç.
Øèÿí Ìàð³ÿ ªôèì³âíà, 22, 
êîëãîñïí., óêð., 31.01.1933, íå 
âêàç.
Øêîäà ªðèíà Ôåäîð³âíà, 70, íà 
óòðèì., íå âêàç., 30.03.1932, òèô
Øêîäà ²âàí Ìàðêîâè÷, 12 ì., 
íå âêàç., óêð., 14.05.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Øêîäà Ïàðàñêà ²âàí³âíà, 40, 
÷ë.àðò., íå âêàç., 02.10.1932, 
òóáåðêóëüîç
Øêîäà Ñàâà Ñòåïàíîâè÷, 
75, ÷ë.àðò., óêð., 16.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
ßêîâëºâ ²âàí Îëåêñàíäðîâè÷, 
1, êîëãîñïí., íå âêàç., 18.05.1933, 
çàïàëåííÿ

Ìàð’ÿí³âñüêà ñ³ëüðàäà

Íîâîâàñèë³âñüêà ñ³ëüðàäà

Àíäðåºâà ªâäîê³ÿ ²âàí³âíà, 23, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 13.08.1932, 
òóáåðêóëüîç
Áðîçîâñüêèé Þð³é Àíòîíîâè÷, 
1, ñëóæá., íå âêàç., 23.08.1932, 
äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Âèõëÿºâ ²âàí Âàñèëüîâè÷, 
26, ñëóæá., ðîñ., 05.02.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Âèõëÿºâ ²âàí ²ëë³÷, 19, îäíîîñ³áí., 
ðîñ., 02.09.1932, âòîïèâñÿ ó ñòàâêó
Âèõëÿºâà ªôðîñèí³ÿ Ïàâë³âíà, 
85, íà óòðèì., íå âêàç., 01.06.1932, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Ãðåáåííèêîâ Â³êòîð ²âàíîâè÷, 
1, êîëãîñïí., ðîñ., 01.01.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»

Ãðèøèí Ñåìåí Êîðí³éîâè÷, 
45, êîëãîñïí., ðîñ., 11.04.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Æìàºâ Ìèõàéëî ²âàíîâè÷, 
9 ì., êîëãîñïí., ðîñ., 26.03.1932, 
íåðîçá³ð.
Çëàòîâà Ñòåïàíèäà ²âàí³âíà, 67, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 21.08.1932, 
çàïàëåííÿ íèðîê
²âàíîâà Ìîòðîíà Àíäð³¿âíà, 48, 
îäíîîñ³áí., ðîñ.,  
14.12.1932, êðóïîçíå çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Êàëìèêîâ Ìèõàéëî ²ãíàò³éîâè÷, 
63, îäíîîñ³áí., ðîñ., 10.08.1932, 
öèðîç ïå÷³íêè, ñåðöåâà 
íåäîñòàòí³ñòü

Êàëìèêîâà Ìàðèíà Òèìîô³¿âíà, 
78, íà óòðèì., ðîñ., 18.04.1932, íå 
âêàç.
Êîëîäèí Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷, 
7, êîëãîñïí., ðîñ., 17.10.1932, 
äèôòåð³ÿ
Êîëîäèíà Ë³ä³ÿ Àíäð³¿âíà, 1, êîë-
ãîñïí., íå âêàç., 24.07.1932, ïðîíîñ
Êîëîäèíà Ìîòðîíà ªôðåì³âíà, 
60, íà óòðèì., ðîñ., 21.02.1932, 
çàõâîðþâàííÿ ëåãåí³â
Êîðïóñîâà Ìàð³ÿ Òèìîô³¿âíà, 
80, íà óòðèì., ðîñ., 27.04.1932, 
ñòàð³ñòü
Êî÷óêîâ ²âàí ßêîâè÷, 45, 
êîëãîñïí., ðîñ., 24.04.1932, íå 
âêàç.
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Ëåãàøîâ Ïåòðî Ôåäîðîâè÷, 
15, êîëãîñïí., ðîñ., 10.10.1932, 
òóáåðêóëüîç êîñò³
Ëåãàøîâà Ìàð³ÿ 
Îëåêñàíäð³âíà, 43, êîëãîñïí., 
ðîñ., 18.03.1932, ãîñòðå çàïàëåííÿ 
øëóíêà
Ëåæåíêèíà Àííà 
Êñåíîôîíò³âíà, 58, êîëãîñïí., 
ðîñ., 18.04.1932, ðàê ìàòêè
Ëîãâèíåíêî Âàëåíòèíà 
Âàñèë³âíà, 1, ñëóæá., ðîñ., 
06.01.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìàêàðîâ Îëåêñàíäð Ïåòðîâè÷, 
2, êîëãîñïí., ðîñ., 20.02.1932, 
êðóï
Ìèðîíîâà Ë³ä³ÿ Ìèõàéë³âíà, 
8 ì., ðîá³òí., íå âêàç., 20.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìèõàéëîâ Ìàêñèì Ñåìåíîâè÷, 
44, êîëãîñïí., ðîñ., 07.07.1932, 
âèðàçêà øëóíêà
Ïà÷èí ªãîð ªãîðîâè÷, 61, 
êîëãîñïí., ðîñ., 01.04.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ïåòðîâ Ïàâëî ²âàíîâè÷, 
51, ðîá³òí., ðîñ., 01.12.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ïîêîïöåâà Àíàñòàñ³ÿ Ïåòð³âíà, 
5 äí., êîëãîñïí., ðîñ., 06.03.1932, 
íåäîíîøåíà
Ïîïîâ Âîëîäèìèð Ôåäîðîâè÷, 
2 ì., êîëãîñïí., íå âêàç., 
26.09.1932, äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Ïîïîâ ²âàí Éîñèôîâè÷, 87, 
íà óòðèì., ðîñ., 02.03.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Ïîïîâ Ìèõàéëî Ìèõàéëîâè÷, 
6, êîëãîñïí., ðîñ., 27.05.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Ïîïîâ Ïåòðî Ôåäîðîâè÷, 3, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 02.04.1932, ãðèï
Ïîïîâà Àíòîí³íà Îëåêñ³¿âíà, 2, 
êîëãîñïí., ðîñ., 28.01.1932, êðóï
Ñåëåçíåâà Äàð³ÿ Òèìîô³¿âíà, 
46, îäíîîñ³áí., íå âêàç., 
12.09.1932, äèçåíòåð³ÿ
Ñåðãººâà ªâäîê³ÿ Ìèõàéë³âíà, 
27, îäíîîñ³áí., ðîñ., 12.12.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ñèìîíîâ ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 63, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 08.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñòàíêîâ Ñàâåë³é Àôàíàñ³éîâè÷, 
67, ðîçêóðêóë., áîëã., 14.11.1932, 
çàïàëåííÿ
Ñòåïàíîâà Àííà Ïåòð³âíà, 8 ì., 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 25.04.1932, 
â³òðÿíà â³ñïà
Ñòåïàíîâà Â³ðà ²âàí³âíà, 75, íà 
óòðèì., ðîñ., 10.02.1932, ñòàð³ñòü
Òàìáîâöåâ Ïåòðî íå âêàç., 
10 äí., êîëãîñïí., íå âêàç., 
01.06.1932, êîíâóëüñ³¿
Òàðàñîâ Âàñèëü Ñïèðèäîíîâè÷, 
73, êîëãîñïí., ðîñ., 24.03.1932, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Òèìîôººâ ²âàí ßêîâè÷, 50, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 08.11.1932, 
çàïàëåííÿ íèðîê òà ðîçëàä 
Òèìîôººâà Ìàð³ÿ Îëåêñ³¿âíà, 
53, îäíîîñ³áí., ðîñ., 03.04.1932, 
÷åðåâíèé òèô

Òðèôîíîâ Àíäð³é Ìèõàéëîâè÷, 
3 ì., êîëãîñïí., ðîñ., 03.01.1932, 
ãîñòðèé êàòàð êèøîê
Òðèôîíîâà Ìàð³ÿ Ìèõàéë³âíà, 
2, îäíîîñ³áí., íå âêàç., 22.07.1932, 
äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Òðèôîíîâà Îëåêñàíäðà 
Àáðàì³âíà, 5, îäíîîñ³áí., ðîñ., 
19.04.1932, ïðîíîñ
Õàðèòîíîâà Ìàðôà 
Êîñòÿíòèí³âíà, 80, íà óòðèì., 
ðîñ., 05.01.1932, ñòàð³ñòü
Õàðëàìîâ Ëåâ Àíäð³éîâè÷, 5 ì., 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 01.11.1932, 
ïðîíîñ
×åðåìèñèí Âàñèëü 
Ìèõàéëîâè÷, 52, îäíîîñ³áí., 
ðîñ., 18.05.1932, ÷åðåâíèé òèô
×åðåìèñèí Ôåä³ð ²âàíîâè÷, 52, 
ðîá³òí., ðîñ., 26.11.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
×åðåìèñèíà Àííà ²âàí³âíà, 
8, ñëóæá., ðîñ., 10.04.1932, 
íàòóðàëüíà â³ñïà
×åðåìèñèíà Íàä³ÿ ²âàí³âíà, 
5, ñëóæá., ðîñ., 15.04.1932, 
íàòóðàëüíà â³ñïà
×åðíîâà Àííà Ìàêàð³âíà, 2 äí., 
ðîá³òí., óêð., 21.12.1932, áåøèõà
Øåïèëîâ Ìèõàéëî Ôåäîðîâè÷, 
2 ì., êîëãîñïí., ðîñ., 06.04.1932, 
äèòÿ÷³ ñóäîìè
Øåøîâà Àêóëèíà ²âàí³âíà, 
77, íà óòðèì., ðîñ., 19.12.1932, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê

Íîâîêîñòÿíòèí³âñüêà ñ³ëüðàäà

Àíäð³ÿíîâà Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, 
70, îäíîîñ³áí., ðîñ., 18.10.1932, 
ñòàð³ñòü
Áåðåãîâà Îëüãà ²âàí³âíà, 24, îäíî-
îñ³áí., óêð., 09.10.1932, íåâ³äîìà
Áåðåãîâîé Ôåäîñ³é 
Àâêñåíò³éîâè÷, 77, îäíîîñ³áí., 
óêð., 15.09.1932, ñòàð³ñòü
Áîíäàðåíêî Ãðèãîð³é 
Îëåêñ³éîâè÷, 24, îäíîîñ³áí., óêð., 
05.02.1933, õâîðîáà ëåãåí³â
Âîëîøèí Ìèõàéëî Ñåðã³éîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 12.02.1933, ê³ð
Ãîí÷àðåíêî Àííà Ñòåïàí³âíà, 
72, íà óòðèì., óêð., 10.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Ãîðä³ºíêî Ãîðïèíà Ñåðã³¿âíà, 
32, êîëãîñïí., óêð., 07.02.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Ãîðä³ºíêî Äìèòðî Ïåòðîâè÷, 20, 
êîëãîñïí., óêð., òóáåðêóëüîç
Ãîðä³ºíêî Íàòàëêà Ñåðã³¿âíà, 
43, îäíîîñ³áí., óêð., 22.11.1932, 
íåâ³äîìà

Çàðèöüêà Ëóêåð³ÿ íå âêàç., 
67, îäíîîñ³áí., óêð., 10.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Çãóðñüêà Ìàð³ÿ Ïàâë³âíà, 4 
äí., îäíîîñ³áí., óêð., 01.02.1933, 
äèòÿ÷³ ñóäîìè
Çãóðñüêà Ìàð³ÿ ßêèì³âíà, 2, 
îäíîîñ³áí., óêð., 04.02.1933, 
äèòÿ÷³ ñóäîìè
Çãóðñüêà Íàä³ÿ Ïåòð³âíà, 2, 
îäíîîñ³áí., óêð., 15.12.1932,  
ê³ð
Çãóðñüêà Íàä³ÿ ßêèì³âíà, 4, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 28.02.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Çãóðñüêèé Çàõàð Çàõàðîâè÷, 
60, îäíîîñ³áí., óêð., 23.02.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Çãóðñüêèé ²ëëÿ ßêîâè÷, 8, 
îäíîîñ³áí., óêð., 04.02.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Çãóðñüêèé Ìèõàéëî 
Íèêèôîðîâè÷, 80, íà óòðèì., óêð., 
02.02.1933, ñòàð³ñòü

Çãóðñüêèé ßêèì Äåíèñîâè÷, 
43, îäíîîñ³áí., óêð., 26.02.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Êèðè÷åíêî Ãðèãîð³é 
Âîëîäèìèðîâè÷, 36, îäíîîñ³áí., 
óêð., 25.02.1933, íåäî¿äàííÿ
Êèðè÷åíêî ²âàí ßêîâè÷, 12, 
êîëãîñïí., óêð., 20.02.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Êèñ³ëüîâà Ìàð³ÿ Ñåìåí³âíà, 
67, îäíîîñ³áí., óêð., 27.10.1932, 
ñòàð³ñòü
Êîíîâàëåíêî Êëèìåíò³é 
Ìîéñåéîâè÷, 70, îäíîîñ³áí., óêð., 
04.02.1933, ñòàð³ñòü
Êîøèëü Ñòåïàíèäà ²ãíàò³âíà, 
13, îäíîîñ³áí., óêð., 25.10.1932, 
ìàëÿð³ÿ
Êðàñèëåöü ²âàí Âàñèëüîâè÷, 
6, êîëãîñïí., óêð., 03.02.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Ïåðåâåðçà Ëþáîâ ²âàí³âíà, 
10, îäíîîñ³áí., óêð., 15.02.1933, 
íåäî¿äàííÿ
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Ïåðåâåðçà Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 13, 
îäíîîñ³áí., óêð., íåäî¿äàííÿ
Ïåðåâåðçà Ñåìåí Àíäð³éîâè÷, 
65, îäíîîñ³áí., óêð., 15.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Ïåðåãóäà Ë³ä³ÿ Ïàâë³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 09.10.1932, 
íåâ³äîìà
Ïåðåãóäà Ìàð³ÿ Ïàâë³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 14.10.1932, 
íåâ³äîìà
Ï³êàëîâà Àêèëèíà Ëàâðåíò³¿âíà, 
82, íå âêàç., ðîñ., 12.09.1932, 
íåâ³äîìà

Ïîäîðîæíà (?) ²âàí³âíà, 70, îäíî-
îñ³áí., óêð., 03.02.1933, ñòàð³ñòü
Ïîäîðîæíà Ðîçà Ê³íäðàò³âíà, 
7, êîëãîñïí., óêð., 27.02.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Ðàä³óñ Ïèëèï Êëèìîâè÷, 48, 
îäíîîñ³áí., óêð., 19.02.1933, 
ïîâ³ñèâñÿ
Ðóäåíêî ²âàí Óñòèìîâè÷, 6 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 15.10.1932,  
«ìëàäåí÷åñêîå»
Òâåðäîõë³á ²âàí Êîíîíîâè÷, 13, 
íå âêàç., óêð., 27.09.1932, íå âêàç.

Òâåðäîõë³á Êàòåðèíà 
Ãðèãîð³âíà, 2, êîëãîñïí., óêð., 
21.02.1933, íåäî¿äàííÿ
Òóðáîð Þõèì Ãàâðèëîâè÷, 38, 
îäíîîñ³áí., óêð., 30.10.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øåâ÷åíêî Ëþáîâ Õîì³âíà, íå 
âêàç., îäíîîñ³áí., óêð., 19.11.1932, 
íåâ³äîìà
Øåñòîïàëîâ Îëåêñàíäð ßêîâè÷, 
3 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 28.09.1932, 
íå âêàç.

Íîâîìèêîëà¿âñüêà ñ³ëüðàäà

Áºëÿê³í Âàñèëü Âàñèëüîâè÷, 10, 
êîëãîñïí., ðîñ., 03.07.1933, ãîëîä
Âàêóëîâ Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷,1, 
êîëãîñïí., óêð., 12.12.1933,  
«ìëàäåí÷åñêîå»
Âàêóëîâ ªãîð ªãîðîâè÷, 7, 
êîëãîñïí., óêð., 25.02.1932, 
òóáåðêóëüîç
Âàêóëîâ ²âàí ªãîðîâè÷, 10 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 27.09.1933, 
õâîðîáà
Âàêóëîâà Ë³ä³ÿ Ïàâë³âíà, 3, 
êîëãîñïí., óêð., ãîëîä
Âàëîâà Ðà¿ñà Ãàâðèë³âíà, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 28.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãåðàñèìåíêî Óëÿí Ïåòðîâè÷, 
54, êîëãîñïí., óêð., 30.08.1933, 
ðàïòîâà ñìåðòü
Äîìàøîâà Ìàð³ÿ Äìèòð³âíà, 
74, îäíîîñ³áí., óêð., 25.08.1933, 
ñòàð³ñòü
ªâåíêî Ëåîí³ä Ñòåïàíîâè÷, 12 
äí., îäíîîñ³áí., óêð., 14.05.1933, 
íå âêàç.
ªâåíêî Ë³ä³ÿ Ñòåïàí³âíà, 1, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 18.06.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
ªìöåâ Áîðèñ Ãðèãîðîâè÷, 1, êîë-
ãîñïí., óêð., 22.08.1933, õâîðîáà
ªìöåâ Ìèêîëà Ìàðòèíîâè÷, 12, 
êîëãîñïí., óêð., 01.07.1933, ãîëîä
ªìöåâ Îëåêñ³é Ìèõàéëîâè÷, 2 
äí., êîëãîñïí., óêð., 29.03.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
ªìöåâà Àíô³ñà ²âàí³âíà, 10, 
äí., êîëãîñïí., óêð., 23.09.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
ªìöåâà Òåòÿíà Ìèõàéë³âíà, 23 
äí., êîëãîñïí., óêð., 19.04.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
ªìöåâà Ôåäîñ³ÿ Ìàêñèì³âíà, 
âòðà÷., êîëãîñïí., ðîñ., ãîëîä
ªðøîâ Ìèêîëà Ìèõàéëîâè÷, 
8, êîëãîñïí., óêð., 24.11.1932, 
ìàëÿð³ÿ

ªôèìîâà Êñåí³ÿ Ñòåïàí³âíà, 
85, êîëãîñïí., ðîñ., 25.04.1933, 
ñòàð³ñòü
²âàíîâ Àíòîí Ñòåïàíîâè÷, 
38, êîëãîñïí., óêð., 29.07.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
²âàíîâ Ãðèãîð³é Ãðèãîðîâè÷, 
âòðà÷., îäíîîñ³áí., óêð., ñòàð³ñòü
²âàíîâ Ôåä³ð Ìàòâ³éîâè÷, 
35, êîëãîñïí., ðîñ., 24.09.1933, 
ìàëÿð³ÿ
²âàíîâà ªâäîê³ÿ Ìèêèò³âíà, 25, 
êîëãîñïí., óêð., 31.03.1932, ðàê 
øëóíêà
²âàíîâà ªâäîê³ÿ Ñåìåí³âíà, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 27.01.1932, 
äèôòåð³ÿ
²âàíîâà Ëþáîâ Ôåäîð³âíà, 17 
äí., êîëãîñïí., ðîñ., 03.08.1932, 
äèòÿ÷à õâîðîáà
²âàíîâà Îëåíà Àáðàì³âíà, 
101, êîëãîñïí., óêð., 07.07.1933, 
ñòàð³ñòü
²ùåíêî Àíàñòàñ³ÿ ²âàí³âíà, 28, 
êîëãîñïí., óêð., 10.01.1932, íå 
âêàç.
Êèñåëüîâ Âàñèëü Ëîãâèíîâè÷, 
21, êîëãîñïí., óêð., 03.07.1933, 
ãîëîä
Êèñ³ëüîâ Âàñèëü Ìèõàéëîâè÷, 
2, îäíîîñ³áí., óêð., 11.10.1932, 
ïðîíîñ
Êèñ³ëüîâ Ïåòðî Ïåòðîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 20.05.1933, ãîëîä
Êèñ³ëüîâà Â³ðà Ìèõàéë³âíà, 
3 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 18.10.1932, 
ïðîíîñ
Êóöîâ Âàñèëü ²âàíîâè÷, 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 24.06.1932, 
äèòÿ÷à õâîðîáà
Êóöîâ Â³êòîð Ìèêèòîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 05.12.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Êóöîâ Ãðèãîð³é Òðîõèìîâè÷, 
18, êîëãîñïí., óêð., 13.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Êóöîâ Ôåä³ð Ïèëèïîâè÷, 17, 
êîëãîñïí., óêð., 02.02.1932, òèô
Êóöîâà Àííà ²âàí³âíà, 11 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 25.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êóöîâà Â³ðà Ìèêîëà¿âíà, 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 25.10.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Êóöîâà Â³ðà Ìèêîëà¿âíà, 2 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 28.10.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Êóöîâà Ïåëàãåÿ Ñòåïàí³âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 01.07.1933, 
çàãàëüíèé á³ëü
Ëîáîäà Âàñèëü Ãîðä³éîâè÷, 1, 
ðîá³òí., óêð., 22.07.1932, øëóíêîâå 
çàõâîðþâàííÿ
Ìàêàðîâà Àãðèïèíà Âàñèë³âíà, 
80, îäíîîñ³áí., óêð., 21.09.1932, 
ñòàð³ñòü
Ìåëüíèêîâà Ðà¿ñà Òèìîô³¿âíà, 
3 ì., îäíîîñ³áí., ðîñ., 16.04.1933, 
ãîëîä
Ìîðîçîâ Âàñèëü Òèõîíîâè÷, 
10, êîëãîñïí., óêð., 30.09.1933, 
õâîðîáà
Ìîðîçîâ Òèõîí Ïàíêðàòîâè÷, 
44, êîëãîñïí., óêð., 25.09.1933, 
õâîðîáà
Ìîðîçîâ Ôåä³ð Òèõîíîâè÷, 
15, êîëãîñïí., óêð., 28.09.1933, 
õâîðîáà
Ìîðîçîâà Ëþáîâ ²âàí³âíà, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 14.05.1933, ãîëîä
Ìîøêàëîâ Âàñèëü Âàñèëüîâè÷, 
5 ì., êîëãîñïí., óêð., 17.11.1932, 
íå âêàç.
Ìîøêàëîâà Ìàð³ÿ Ãðèãîð³âíà, 
23, êîëãîñïí., óêð., 25.06.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ìîøêàëîâ Îëåêñàíäð 
Âàñèëüîâè÷, 3, îäíîîñ³áí., óêð., 
13.08.1933, õâîðîáà
Í³ê³ò³í Âàñèëü ²âàíîâè÷, 10, 
êîëãîñïí., ðîñ., 26.04.1933, 
ãîëîä
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Í³ê³ò³íà Àãàô³ÿ Ñåìåí³âíà, 72, 
îäíîîñ³áí., óêð., 27.09.1933, 
ñòàð³ñòü
Í³ê³ò³íà Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 6, 
êîëãîñïí., ðîñ., 28.05.1933, ãîëîä
Í³ê³ò³íà Íàñòÿ ²âàí³âíà, 5, 
êîëãîñïí., ðîñ., 20.05.1933, ãîëîä
Îëüøàíñüêèé Âàñèëü 
Ìèõàéëîâè÷, 4, êîëãîñïí., óêð., 
25.03.1933, ëèõîìàíêà
Îëüøàíñüêèé Îëåêñ³é 
Ïàíòåë³éîâè÷, 6 äí., êîëãîñïí., 
óêð., 02.04.1932, íå âêàç.

Ñåë³âàíîâ Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 
4 ì., êîëãîñïí., óêð., 09.02.1933,  
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ñóõàíîâà ªâãåí³ÿ Ñòåïàí³âíà, 
6 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 12.03.1933, 
ãîëîä
Òîëìà÷åâà Àêóëèíà 
Ìèòðîôàí³âíà, 70, êîëãîñïí., 
óêð., 08.12.1932, ñòàð³ñòü
Õðèï÷åíêî Àíäð³é Ïðîêîïîâè÷, 42, 
îäíîîñ³áí., óêð., 22.04.1933, ãîëîä
Õðèï÷åíêî ªâäîê³ÿ Ñòåôàí³âíà, 
25, îäíîîñ³áí., óêð., 11.09.1932, 
÷åðåâíèé òèô

Õðèï÷åíêî ßêèì Ïðîêîï³éîâè÷, 
65, îäíîîñ³áí., óêð., 23.02.1933, 
ñòàð³ñòü
×åðíèøåâ Âîëîäèìèð 
Ìàòâ³éîâè÷, 10 ì., îäíîîñ³áí., 
óêð., 24.06.1932, øëóíêîâå 
çàõâîðþâàííÿ
Øóëèêèí Ê³íäðàò Ñàâåë³éîâè÷, 
80, îäíîîñ³áí., ðîñ., 28.07.1933, 
ñòàð³ñòü
Ùåðáàíü ²âàí Ïàâëîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 06.09.1933, 
õâîðîáà

Íîâîîëåêñàíäð³âñüêà ñ³ëüðàäà

Â³ä÷èíêî Äìèòðî ²âàíîâè÷, 65, 
îäíîîñ³áí., óêð., 08.03.1933, íå 
âêàç.
Âëàñåíêî Ìàð³ÿ ªôèì³âíà, 80, 
íà óòðèì., óêð., 26.04.1933, íå 
âêàç.
Ãîí÷àðåíêî ²ëëÿ Àíäð³éîâè÷, 10, 
êîëãîñïí., óêð., íå âêàç.
Ãîí÷àðåíêî Íàä³ÿ Àíäð³¿âíà, 
1, îäíîîñ³áí., á³äíÿê, óêð., 
23.05.1933, íå âêàç.
Ãîí÷àðåíêî Òåòÿíà Àíäð³¿âíà, 
7, îäíîîñ³áí., á³äíÿê, óêð., 
15.05.1933, íå âêàç.
Äçþáà Íèêèôîð Ëåîíò³éîâè÷, 
66, êóðêóëü, óêð., 19.04.1933, íå 
âêàç.
ªâåíêî Ìàð³ÿ Ìèí³âíà, 85, íà 
óòðèì., óêð., íå âêàç., íå âêàç.
Çàáóãà Ëþáîâ Àíòîí³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., íå âêàç.
²âàíåíêî Ïèëèï ²âàíîâè÷, 63, 
êîëãîñïí., óêð., 09.04.1933, íå 
âêàç.
Êàãàä³é ªâòèõ³é Àíòîíîâè÷, 65, 
êîëãîñïí., óêð., 29.04.1933, íå 
âêàç.
Êàïëåíêî Ãàâðèëî ²âàíîâè÷, 43, 
êîëãîñïí., óêð., íå âêàç.
Êàùåíêî Ìàðòà íå âêàç., 80, íà 
óòðèì., óêð., íå âêàç.

Êîñì³í Ãðèöüêî Ãðèãîðîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., á³äíÿê, óêð., 
25.05.1933, íå âêàç.
Êîñì³íà ªâäîê³ÿ Ïàâë³âíà, 65, 
íà óòðèì., óêð., 07.05.1933, íå 
âêàç.
Êóëàê Êàëåíèê Îìåëÿíîâè÷, 65, 
êóðêóëü, óêð., 30.03.1933, íå âêàç.
Êóëàê Ìèêîëà Îìåëÿíîâè÷, 54, 
êóðêóëü, óêð., 23.03.1933, íå âêàç.
Êóëèíè÷ ßâäîõà ßâòóõ³âíà, 
35, ñëóæá., óêð., 28.04.1932, 
åêñóäàòèâíèé ïëåâðèò 
Ìàëàøíèêîâà Íàä³ÿ Ôåäîð³âíà, 
2 ì., êîëãîñïí., ðîñ., 02.11.1932, 
íå âêàç.
Ìàð÷åíêî Ñåêëåòà Ìèí³âíà, 32, 
îäíîîñ³áí., óêð., 15.06.1932, íå 
âêàç.
Ìîãèëà Ñòåïàí Àðòåìîâè÷, 
72, íà óòðèì., óêð., 15.04.1932, 
ñòàð³ñòü
Ìîðîçîâà Àíàñòàñ³ÿ 
Ìèõàéë³âíà, íå âêàç., ðîá³òí., 
ðîñ., 03.02.1932, íå âêàç.
Ìóðè÷ Îëåêñ³é Äîðîô³éîâè÷, 
56, êîëãîñïí., óêð., 08.04.1933, íå 
âêàç.
Ìóñ³ºíêî Âàðâàðà Âàðèâîí³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 19.04.1933, íå 
âêàç.

Ïèòüêî Òðîõèì ²óäîâè÷, 54, êîë-
ãîñïí., óêð., 23.05.1933, íå âêàç.
Ñóáîðà Îëåêñ³é Äìèòðîâè÷, 
2 ì., êîëãîñïí., óêð., 27.12.1932, 
íå âêàç.
Ñóïðóí Ìèõàéëî Äåì’ÿíîâè÷, 
56, êîëãîñïí., óêð., íå âêàç.
Ñóïðóí Îëåêñ³é Ìèõàéëîâè÷, 36, 
ñëóæá., óêð., 18.07.1932, íå âêàç.
Ôåäîð÷åíêî Îëÿíà 
Õàðèòîí³âíà, 55, êîëãîñïí., óêð., 
05.10.1932, íå âêàç.
×èãðèí ²âàí Ôåäîðîâè÷, 65, 
êóðêóëü, óêð., 16.04.1933, íå âêàç.
×óáàðåíêî ¯âãà Êèðèë³âíà, 4 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 21.01.1932, íå 
âêàç.
×óáàðåíêî Ìèêîëà Êèðèëîâè÷, 
6 ì., êîëãîñïí., óêð., íå âêàç.
Øåâ÷åíêî Ìàð³ÿ Ìèòðîôàí³âíà, 
68, êóðêóëü, óêð., 10.11.1932, íå 
âêàç.
Þð÷åíêî Äìèòðî Ìèõàéëîâè÷, 
47, îäíîîñ³áí., óêð., 15.12.1932, 
íå âêàç.
ßðèø Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 15 äí., 
êîëãîñïí., óêð., 01.02.1932, íå 
âêàç.
ßðèø Ìàð³ÿ Ñåðã³¿âíà, 12, 
êîëãîñïí., óêð., 19.02.1932, íå 
âêàç.

Íîâîòðî¿öüêà ñ³ëüðàäà

Áåçðó÷êî ²âàí Âàñèëüîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 27.01.1933, 
ñêàðëàòèíà
Áåçðó÷êî Ìàðôà Âàñèë³âíà, 
5, êîëãîñïí., óêð., 03.09.1933, íå 
âêàç.
Áóí÷óê ªãîð ªãîðîâè÷, 5, 
îäíîîñ³áí., óêð., 16.05.1933, 
íåâ³äîìà
Áóí÷óê ²âàí Ïåòðîâè÷, 4, 
îäíîîñ³áí., óêð., 29.07.1932, 
íåâ³äîìà
Áóí÷óê Êàòåðèíà Ïåòð³âíà, 4, 
îäíî îñ³áí., óêð., 05.06.1933, íå âêàç.

Áóí÷óê Ë³ä³ÿ Ìèêèò³âíà, 3 ì., îäíî-
îñ³áí., óêð., 07.05.1933, íå âêàç.
Áóí÷óê Ìàð³ÿ ªãîð³âíà, 9, 
îäíîîñ³áí., óêð., 28.05.1933, 
íåâ³äîìà
Áóí÷óê Îëåíà ªãîð³âíà, 7, 
îäíîîñ³áí., óêð., 08.05.1933, 
íåâ³äîìà
Áóí÷óê Ïàâëî Ïåòðîâè÷, 8, 
îäíîîñ³áí., óêð., 15.02.1933, íå 
âêàç.
Âîºâîäà Âàñèëü Ñåìåíîâè÷, 2, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 14.07.1932, 
ê³ð

Çþç³í ²âàí Êóçüìè÷, 1, êîëãîñïí., 
ðîñ., 29.10.1932, ê³ð
Çþç³íà Àñþòêà Îëåêñ³¿âíà, 28, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 15.01.1933, 
íåâ³äîìà
Êàíàðîâà Íàñòÿ Ìèòðîôàí³âíà, 
36, êîëãîñïí., óêð., 07.08.1932, 
íåâ³äîìà
Êàïêàíåöü Þõèì Âàñèëüîâè÷, 
71, êîëãîñïí., óêð., 23.07.1932, 
íåâ³äîìà
Êàðäàø Âîëîäèìèð 
Ìèõàéëîâè÷, 1, îäíîîñ³áí., ðîñ., 
30.03.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
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Êîâàëüîâ Äîðìèäîí 
Òèìîô³éîâè÷, 75, êîëãîñïí., ðîñ., 
10.03.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîëåñí³êîâ Âîëîäèìèð 
Äìèòðîâè÷, 25, êîëãîñïí., óêð., 
07.07.1933, íå âêàç.
Êîðí³ëîâà Âàëåíòèíà Íàóì³âíà, 
3, îäíîîñ³áí., ðîñ., 31.10.1932, ê³ð
Ëåíü Â³êòîð Ìèêîëàéîâè÷, 9 ì., 
êîëãîñïí., íå âêàç., 27.03.1933, 
íåâ³äîìà
Ë³ëàøîâ ßê³â Ïåòðîâè÷, 18, 
êîëãîñïí., áîëã., 18.04.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ìàìîíîâ Îëåêñàíäð 
Íèêèôîðîâè÷, 5 ì., îäíîîñ³áí., 
óêð., 28.07.1933, íå âêàç.
Ìåëüíèêîâ Ìèêèòà Ñåðã³éîâè÷, 
38, êîëãîñïí., íå âêàç., 22.02.1933, 
ðåâìàòèçì ëåòþ÷èé
Ïàâëîâà Ë³ä³ÿ Âàñèë³âíà, 2 ì., 
êîëãîñïí., ðîñ., 03.02.1932, 
íåâ³äîìà

Ïåøåâ Ìèõàéëî Ìèõàéëîâè÷, 
6 ì., êîëãîñïí., áîëã., 11.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïîë³òóí Îëåêñàíäð Ãðèãîðîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 01.06.1933, íå 
âêàç.
Ðå÷èí Ãðèöüêî Àíäð³éîâè÷, 37, 
êîëãîñïí., óêð., 09.04.1933, íå 
âêàç.
Ðå÷èí ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 6, 
êîëãîñïí., óêð., 18.04.1933, íå 
âêàç.
Ðå÷èíà Òåòÿíà Ãðèãîð³âíà, 9, 
êîëãîñïí., óêð., 07.04.1933, íå 
âêàç.
Ñàâðàí Ìèêèòà Íèêèôîðîâè÷, 
58, êîëãîñïí., óêð., ïîòðàâëåííÿ
Ñåìèáðàòîâà Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 23, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 13.03.1933, 
òèô
Ñèðèöÿ Þõèì Êóçüìè÷, 79, 
îäíîîñ³áí., óêð., 16.07.1932, 
íåâ³äîìà

Òîêàðºâ ßê³â Àíäð³éîâè÷, 75, 
êîëãîñïí., ðîñ., 01.11.1933, íå 
âêàç.
Òîðáà Ë³ä³ÿ Ïåòð³âíà, 9 ì., 
êîëãîñïí., ðîñ., 14.07.1932, 
íåâ³äîìà
Ôåñåíêî ªôèì³ÿ Âàñèë³âíà, 55, 
ðîçêóðêóë., íå âêàç., 15.09.1932, 
íåâ³äîìà
Õàð÷åâí³êîâà ßâäîõà íå âêàç., 
48, êîëãîñïí., ðîñ., 27.01.1932, 
öóêðîâà õâîðîáà
Õèíîâ Àíäð³é Ïåòðîâè÷, 40, 
êîëãîñïí., áîëã., 08.01.1933, íå 
âêàç.
×èðâà Êàòðÿ ²âàí³âíà, 8 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 10.08.1932, 
íåâ³äîìà
Øèëîâñüêà Â³ðà ßêèì³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 05.05.1933, íå 
âêàç.
Øïèãóí Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷, 6, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 14.05.1933, 
íåâ³äîìà

Îëåêñàíäð³âñüêà ñ³ëüðàäà

Àêñàê Ãàëèíà (?), 2, íå âêàç., óêð., 
02.03.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Àíäðóøèíà ªëèçàâåòà Ô., 7, íå 
âêàç., óêð., 27.02.1933, íå âêàç.
Àíäðóøêî ²âàí Ä., 45, êîëãîñïí., 
óêð., 31.03.1933, íå âêàç.
Àíäðóøêî ²âàí Ìèêîëàéîâè÷, 7, 
íå âêàç., óêð., 08.03.1933, ãîëîä
Àíäðóøêî ²ñèä³ð Òðîõèìîâè÷, 
16, êîëãîñïí., óêð., 15.05.1933, íå 
âêàç.
Àíäðóøêî Êëàâä³ÿ íå âêàç., 3, 
÷ë.àðò., óêð., 10.04.1933, íå âêàç.
Àíäðóøêî Ñåêëåòà ªôèñï³âíà, 
65, êîëãîñïí., óêð., 07.06.1933, íå 
âêàç.
Àíäðóøêî Òðîõèì Ô., 65, 
êîëãîñïí., óêð., 24.03.1933, íå 
âêàç.
Àíäðþøêà Ïåòðî Ìèêîëàéîâè÷, 
9, ðîá³òí., óêð., 06.03.1933, íå 
âêàç.
Áàáåíêî Ë³ä³ÿ Ï., 10, êîëãîñïí., 
óêð., 25.02.1933, íå âêàç.
Áàáåíêî Ìàð³ÿ Òèõîí³âíà, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 24.03.1933, íå 
âêàç.
Áàáåíêî Òèìîô³é À., 85, 
êîëãîñïí., óêð., 23.03.1933, íå 
âêàç.
Áàáåíêî Ôåäîò Ò., 10, êîëãîñïí., 
óêð., 01.04.1933, íå âêàç.
Áàáºíêî Âàëåíòèí 
Íèêîäèìîâè÷, 2, êîëãîñïí., óêð., 
19.01.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áàéºäðåî Îëåêñ. Àâä., 10, 
õë³áîðîá, óêð., 14.03.1933, ãîëîä

Áàéñàðà (?) Îëåê., 15, 
îäíîîñ³áí., óêð., 02.06.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Áàéñóê Íàä³ÿ À., 32, îäíîîñ³áí., 
óêð., 24.02.1933, ãîëîä
Á³ëîêóð Ïîðôèð³é Àð., 62, 
îäíîîñ³áí., óêð., 12.03.1933, 
ãîëîä
Á³ëîêóð Ôåäîò Ïåòðîâè÷, 80, 
îäíîîñ³áí., óêð., 21.02.1932, 
ìàëÿð³ÿ
Áîáåíêî Ìèêîëà Ìèõàéëîâè÷, 
9, íà óòðèì., óêð., 08.03.1933, 
ãîëîä
Áîáåíêî Ïàâëî Ìèõàéëîâè÷, 
6, íà óòðèì., óêð., 08.03.1933, 
ãîëîä
Áîäîíã Ñåðã³é íå âêàç., 6, 
êîëãîñïí., óêð., 23.05.1933, íå 
âêàç.
Áîéêî Âàñèëü ²âàíîâè÷, 39, 
êîëãîñïí., óêð., 10.08.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Áîéêî Â³ðà Àíäð³¿âíà, 8, 
êîëãîñïí., óêð., 10.05.1933, íå 
âêàç.
Áîéêî Êñåí³ÿ Àíäð³¿âíà, 60, 
êîëãîñïí., óêð., 20.05.1933, íå 
âêàç.
Áîéñàðà Ïàâëî (?), 6, îäíîîñ³áí., 
óêð., 02.03.1933, ãîëîä
Áîëîòí³é (?) íå âêàç., 4, íå âêàç., 
óêð., 03.03.1933, íå âêàç.
Áîëîòí³é Ìèêèòà ß., 10, íå âêàç., 
óêð., 06.03.1933, ãîëîä
Áîëîòí³é Îëåêñàíäð ß., 12, íå 
âêàç., óêð., 02.03.1933, íå âêàç.

Áîëîòí³é ßñîí íå âêàç., 35, 
êîëãîñïí., óêð., 02.04.1933, íå 
âêàç.
Áîëîòíÿ Àííà ßñîí³âíà, 8, 
êîëãîñïí., óêð., 26.03.1933, íå 
âêàç.
Áîëîòíÿ Äàð³ÿ íå âêàç., 65, 
ðîá³òí., óêð., 04.03.1933, ãîëîä
Áîëîòíÿ Êàòåðèíà íå âêàç., 6, 
êîëãîñïí., óêð., 27.03.1933, íå 
âêàç.
Áîðäþã (?) Ëîãâ., 6, îäíîîñ³áí., 
óêð., 15.03.1933, ãîëîä
Áîðäþã Àíàñòàñ³ÿ Òðîõèì³âíà, 
80, íà óòðèì., óêð., 30.06.1933, íå 
âêàç.
Áîðäþã Àíäð³é ²âàíîâè÷, 12, 
÷ë.àðò., óêð., 07.04.1933, íå âêàç.
Áîðäþã ªâäîê³ÿ ²âàí³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 21.09.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Áîðäþã ªðìîëàé Ñåìåíîâè÷, 
30, êîëãîñïí., óêð., 01.04.1933, íå 
âêàç.
Áîðäþã Ê³íäðàò Ëîãâèíîâè÷, 
5, êîëãîñïí., óêð., 18.03.1933, íå 
âêàç.
Áîðäþã Êñåí³ÿ Ìèõàéë³âíà, 63, 
êîëãîñïí., óêð., 19.03.1933, íå 
âêàç.
Áîðäþã Ëîãâèí Ñåìåíîâè÷, 
32, îäíîîñ³áí., ºâð., 09.03.1933, 
ãîëîä
Áîðäþã Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 6, 
÷ë.àðò., óêð., 09.04.1933, íå âêàç.
Áîðäþã Ìèêîëàé (?), 16, íà 
óòðèì., óêð., 03.06.1933, íå âêàç.
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Áîðäþã Îëåêñàíäðà ²âàí³âíà, 3, 
÷ë.àðò., óêð., 10.04.1933, íå âêàç.
Áîðäþã Ôåä³ð ²âàíîâè÷, 5, 
÷ë.àðò., óêð., 07.04.1933, íå âêàç.
Áîðäþõ Þõèì Êëèìîâè÷, 32, 
êîëãîñïí., óêð., 09.05.1933, íå 
âêàç.
Âåëè÷êî ²âàí Ãîðä³éîâè÷, 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 01.09.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Âîëîøèí ²âàí Òðîõèìîâè÷, 3, íà 
óòðèì., óêð., 04.06.1933, íå âêàç.
Âîëîøèí Êèðèëî Àíäð³éîâè÷, 
32, êîëãîñïí., óêð., 30.05.1933, íå 
âêàç.
Âîëîøèí Ñòåïàí Ïàõîìîâè÷, 
14, õë³áîðîá, óêð., 15.03.1933, 
ãîëîä
Âîëîøîí Àíäð³é Ìèõàéëîâè÷, 
72, êîëãîñïí., óêð., 01.05.1933, íå 
âêàç.
Ãàðìèø Êàòåðèíà Ïèëèï³âíà, 3, 
íå âêàç., óêð., 20.03.1932, êðóï
Ãâèíòîâêà Àíäð³é Õîìè÷, 5, íå 
âêàç., óêð., 04.03.1933, ãîëîä
Ãâèíòîâêà Âàðâàðà 
Êñåíîôîíò³¿âíà, 85, íà óòðèì., 
óêð., 29.05.1932, ìàðàçì
Ãâèíòîâêà Âàñèëü Ì., 9, êîë-
ãîñïí., óêð., 30.03.1933, íå âêàç.
Ãâèíòîâêà ²âàí Ìàð., 7, íå âêàç., 
óêð., 03.03.1933, íå âêàç.
Ãâèíòîâêà ²âàí Ô., 7, êîëãîñïí., 
óêð., 25.03.1933, íå âêàç.
Ãâèíòîâêà Ëþáîâ Ì., 3, 
êîëãîñïí., óêð., 02.05.1933, íå 
âêàç.
Ãâ³ºíîâè÷ (?) (?), 10, õë³áîðîá, 
óêð., 11.03.1933, ãîëîä
Ãâ³ºíîâè÷ (?) Àíàò., 37, õë³áîðîá, 
óêð., 11.03.1933, ãîëîä
Ãâ³ºíîâè÷ Àíòîí (?), 3, õë³áîðîá, 
óêð., 15.03.1933, ãîëîä
Ãèâ÷åíêî Îñòàï ²., 17, êîëãîñïí., 
óêð., 25.02.1933, íå âêàç.
Ãíàòåíêî Àííà Ôåäîð³âíà, 6, 
êîëãîñïí., óêð., 02.03.1933, íå 
âêàç.
Ãíàòåíêî ²âàí Ôåäîðîâè÷, 12, 
îäíîîñ³áí., óêð., 17.03.1933, ãîëîä
Ãíåäàø Àííà Ïðîêîï³âíà, 7, êîë-
ãîñïí., óêð., 03.04.1933, íå âêàç.
Ãíåäàø Ìàðòèí íå âêàç., 37, 
êîëãîñïí., óêð., 02.04.1933, íå 
âêàç.
Ãíåäàø Ìàðôà Ïîð., 28, êîë-
ãîñïí., óêð., 30.03.1933, íå âêàç.
Ãíåäàø Ìîéñåé íå âêàç., 14, 
êîëãîñïí., óêð., 05.04.1933, íå 
âêàç.
Ãíåäàø Ïðîêîï³é Ô., 28, 
êîëãîñïí., óêð., 03.04.1933, íå 
âêàç.

Ãíåäàø Ïðîêîï³é Ì., 29, 
êîëãîñïí., óêð., 01.04.1933, íå 
âêàç.
Ãíèäàí ²âàí Ô., 48, êîëãîñïí., 
óêð., 18.05.1933, íå âêàç.
Ãîëóá ²âàí Ñåìåíîâè÷, 45, 
êîëãîñïí., óêð., 01.05.1933, íå 
âêàç.
Ãîëóá Êàòåðèíà Äåíèñ³âíà, 8, íå 
âêàç., óêð., 04.03.1933, ãîëîä
Ãîëóá Êàòåðèíà íå âêàç., 8, 
êîëãîñïí., óêð., 04.03.1933, íå 
âêàç.
Ãîëóá Êëèì Ãîðä³éîâè÷, 65, 
õë³áîðîá, óêð., 27.02.1933, ãîëîä
Ãîëóá Ìîòðîíà Ìèêîëà¿âíà, 88, 
íà óòðèì., óêð., 15.08.1932, ãðèï
Ãîëóá Íàñòàñ³ÿ Ïèëèï³âíà, 31, 
êîëãîñïí., óêð., 06.05.1933, íå 
âêàç.
Ãîëóá Ôåä³ð Ïèëèïîâè÷, 70, 
êîëãîñïí., óêð., 13.05.1933, íå 
âêàç.
Ãîëóáåíêî Îëåíà íå âêàç., 2, íà 
óòðèì., óêð., 06.03.1933, íåðîçá³ð.
Ãîðáàòêî Ïàðàñêà Ìàêàð³âíà, 
54, îäíîîñ³áí., óêð., 04.03.1933, 
âèðàçêà
Ãðèæèí Âàñèëü Ïåòðîâè÷, 9, 
õë³áîðîá, óêð., 16.03.1933, ãîëîä
Äàíèëåíêî Âàñèëü Ê., 11, 
êîëãîñïí., óêð., 18.10.1932, 
ìàëÿð³ÿ, êðóïîçíå çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Äàíèëåíêî Âàñèëü Ì., 5, íå 
âêàç., óêð., 25.02.1933, ãîëîä
Äàíèëåíêî Â³ðà Ì., 10, íå âêàç., 
óêð., 26.02.1933, ãîëîä
Äàíèëåíêî Âîëîäèìèð 
Äìèòðîâè÷, 15, õë³áîðîá, óêð., 
02.03.1933, ãîëîä
Äàíèëåíêî Âîëîäèìèð Ì., 15, 
íå âêàç., óêð., 02.03.1933, ãîëîä
Äàíèëåíêî ²ðèíà (?), 37, íå âêàç., 
óêð., 06.03.1933, ãîëîä
Äàíèëåíêî ²ðèíà Ëàâð³âíà, 37, 
ðîá³òí., óêð., 06.03.1933, íå âêàç.
Äàíèëåíêî Ìàòâ³é Ñòåïàíîâè÷, 
18, êîëãîñïí., óêð., 12.06.1933, íå 
âêàç.
Äàíèëåíêî Ôàðåò íå âêàç., 24, 
êîë ãîñïí., óêð., 11.05.1933, íå âêàç.
Äàíèëåíêî ßê³â ²âàíîâè÷, 54, 
îäíîîñ³áí., óêð., 29.09.1932, 
åìô³çåìà ëåãåí³â, ïîðîê ñåðöÿ
Äàíèë³í (?) (?), 7, õë³áîðîá, óêð., 
12.03.1933, ãîëîä
Äâ³ðíèê Âàñèëü Ìàðêîâè÷, 2, íå 
âêàç., óêð., 04.05.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Äâ³ðíèê Ïàðàñêà íå âêàç., 65, 
êîëãîñïí., óêð., 26.03.1933, íå 
âêàç.

Äåäüêî Ãàííà Àíäð³¿âíà, 3, 
õë³áîðîá, óêð., 11.03.1933, ãîëîä
Äåñÿò. ²âàí Â., 2, íå âêàç., óêð., 
27.02.1933, ãîëîä
Äåñÿòèí. Âàëåð³é (?), 26, 
îäíîîñ³áí., óêð., 27.02.1933, ãîëîä
Äðîáàêà Ìàðòèí Ãðèãîðîâè÷, 2, 
íå âêàç., óêð., 03.02.1932, íå ðîç.
Äðîáàêà Îëüãà Ïàâë³âíà, 42, 
îäíîîñ³áí., óêð., 23.04.1932, 
ìàëÿð³ÿ
Äðîáàõà Ãîðä³é Ñòåïàíîâè÷, 
90, íà óòðèì., óêð., 10.09.1932, â³ä 
ñòàðîñò³
Äðîáàõà ²ãîð Ãåðìàíîâè÷, 15, 
êîëãîñïí., óêð., 23.03.1933, íå 
âêàç.
Äðîáàõà Ïåëàãåÿ Âàñèë³âíà, 70, 
÷ë.àðò., óêð., 08.04.1933, íå âêàç.
Äðîáàõà Ïåòðî Ãåðìàíîâè÷, 12, 
îäíîîñ³áí., óêð., 01.03.1933, ãîëîä
Äðîáàõà Ïåòðî Ãðèãîðîâè÷, 12, 
íå âêàç., óêð., 01.03.1933, ãîëîä
Äðîáàõà Ôåîäîñ³é 
Îëåêñàíäðîâè÷, 37, õë³áîðîá, 
óêð., 11.03.1933, ãîëîä
Äóêà ªôðîñèí³ÿ íå âêàç., 100, 
êîëãîñïí., óêð., 28.03.1933, íå 
âêàç.
Äóêà ²ñèä³ð Ìèêèòîâè÷, 24, 
êîëãîñïí., óêð., 08.05.1933, íå 
âêàç.
Äóêà Ìèêèòà ß., 50, îäíîîñ³áí., 
óêð., 01.03.1933, íå âêàç.
ªðåìåíêî Ë³ä³ÿ Ôåäîð³âíà, 4 
äí., êîëãîñïí., óêð., 19.11.1932, íå 
âêàç.
ªðåìåíêî Ïàðàñêà íå âêàç., 
60, êîëãîñïí., óêð., 21.02.1933, íå 
âêàç.
ªðëçè Ãðèãîð³é Àíòîíîâè÷, 38, 
îäíîîñ³áí., óêð., 11.03.1933, ãîëîä
ªôèìåíêî (?) (?), 1, õë³áîðîá, 
óêð., 14.03.1933, ãîëîä
ªôèìåíêî Âàñèëü 
Âåíåäèêòîâè÷, 2, êîëãîñïí., óêð., 
06.04.1933, íå âêàç.
ªôèìåíêî ²âàí Àðõèïîâè÷, 
5, êîëãîñïí., óêð., 20.11.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
ªôèìåíêî Ïàâëî íå âêàç., 6, 
êîëãîñïí., óêð., 07.04.1933, íå 
âêàç.
ªôèìåíêî Ôåäîðà íå âêàç., 
80, íà óòðèì., óêð., 25.06.1932, 
ñòàð³ñòü
ªôèìèí ²ëëÿ Ìèêèòîâè÷, 7, íå 
âêàç., óêð., 23.02.1933, ãîëîä
ªôèìèí Ìèêèòà ²., 28, 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.02.1933, ãîëîä
Æìàºâ Ìèêîëàé Âàñèëüîâè÷, 
íå âêàç., ÷ë.àðò., ðîñ., 27.11.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
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Ç³í÷åíêî Àíäð³é Ñåìåíîâè÷, 
4, êîëãîñïí., óêð., 07.04.1933, íå 
âêàç.
Ç³í÷åíêî Ìàð³ÿ Ñåìåí³âíà, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 01.04.1933, íå 
âêàç.
Ç³í÷åíêî Ìèõàéëî Ôåäîðîâè÷, 
2, îäíîîñ³áí., óêð., 27.09.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Ç³í÷åíêî Ôåä³ð Óñò., 30, ÷ë.àðò., 
óêð., 08.04.1933, ïîðîê ñåðöÿ
²âàíîâ Îëåêñ³é Âîëîäèìèðîâè÷, 
6, îäíîîñ³áí., ðîñ., 05.11.1932, 
íåðîçá³ð.
²âàíîâ Ïåòðî Ïåòðîâè÷, 5, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 12.12.1932, 
äèôòåð³ÿ
²âàíîâ Ïåòðî Ñåìåíîâè÷, 1, êîë-
ãîñïí., óêð., 29.05.1933, íå âêàç.
²âàíîâà Â³ðà Äìèòð³âíà, 1, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 24.09.1932, ê³ð
²âàíîâà Â³ðà Ïåòð³âíà, 5, 
êîëãîñïí., óêð., 11.12.1932, 
äèôòåð³ÿ
²âàíîâà Ç³íîâ³ÿ Ñòåïàí³âíà, 
2, îäíîîñ³áí., ðîñ., 07.12.1932, 
íåâ³äîìà
²âàíîâà Êàòåðèíà ²âàí³âíà, 1 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 06.06.1933, íå 
âêàç.
²âàõíåíêî Âàñèëü 
Ôèëèìîíîâè÷, 8, êîëãîñïí., óêð., 
26.02.1933, íå âêàç.
²âàõíåíêî Ãðèãîð³é Ïðîõîðîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 25.02.1933, íå 
âêàç.
²âàõíåíêî Ìèêîëà 
Ôèëèìîíîâè÷, 3, êîëãîñïí., óêð., 
05.12.1933, íå âêàç.
²âàõíåíêî Ìèõàéëî 
Ïðîõîðîâè÷, íå âêàç., êîëãîñïí., 
óêð., 18.02.1933, íå âêàç.
²âàõíåíêî Îëåêñ³é íå âêàç., 
6 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 25.10.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
²âàõíåíêî Ïåòðî Ïðîõîðîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 08.03.1933, íå 
âêàç.
²ãåíàòåíêî Ãðèãîð³é Êèðèëîâè÷, 
3, êîëãîñïí., óêð., 25.06.1933, íå 
âêàç.
²ãåíàòåíêî Êèðèëî Ðîìàíîâè÷, 
32, êîëãîñïí., óêð., 25.06.1933, íå 
âêàç.
²ãåíàòåíêî Ôåä³ð Êèðèëîâè÷, 
10, êîëãîñïí., óêð., 19.05.1933, íå 
âêàç.
²çåòêà Ãàâðèëî Ô., 9, õë³áîðîá, 
óêð., 01.03.1933, ãîëîä
²çåòêà Ìàðò. Ñà., 32, õë³áîðîá, 
óêð., 19.02.1933, ãîëîä
²çåòêà Ïåòðî Ìàðò., 9, õë³áîðîá, 
óêð., 08.02.1933, ãîëîä

Êàïøîê Äåì. (?), 16, íå âêàç., 
óêð., 18.02.1933, ãîëîä
Êàñïàðåí Àðêàä³é Òðîõèìîâè÷, 
36, êîëãîñïí., óêð., 19.05.1933, íå 
âêàç.
Êàòíîñ ²âàí Ôèì., 82, êîëãîñïí., 
óêð., 17.03.1933, íå âêàç.
Êâàøà Â³ðà Îìåëÿí³âíà, 4, 
êîëãîñïí., óêð., 03.06.1933, íå 
âêàç.
Êâàøà ªëèçàâåòà íå âêàç., 37, 
êîëãîñïí., óêð., 24.05.1933, íå 
âêàç.
Êîçèðÿä Ìàð³ÿ Àíòîí³âíà, 8, 
êîëãîñïí., óêð., 31.03.1933, íå 
âêàç.
Êîçîðÿá Ìàòâ³é (?), 45, 
êîëãîñïí., óêð., 15.03.1933, ãîëîä
Êîëäóí Àíäð³é Ïëàòîíîâè÷, 
3 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 12.07.1932, 
íåðîçá.
Êîëäóí Îëåíà Òðîõèì³âíà, 8, 
êîëãîñïí., óêð., 02.05.1933, íå 
âêàç.
Êîøåëü Âàñèëü Ïàâëîâè÷, 8 ì., 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 23.12.1932, 
çàïàëåííÿ øëóíêà
Êîøåí ªôðîñèí³ÿ Ï., 65, 
îäíîîñ³áí., óêð., 12.02.1933, íå 
âêàç.
Êðàìàðåíêî Àíäð³é Àíäð³éîâè÷, 
9, íå âêàç., óêð., 04.03.1933, íå 
âêàç.
Êðàìàðåíêî ²âàí (?), 13, íå âêàç., 
óêð., 25.02.1933, ãîëîä
Êðàìàðåíêî Êñåí³ÿ ²âàí³âíà, 39, 
õë³áîðîá, óêð., 10.03.1933, ãîëîä
Êðàìàðåíêî Êóçüìà 
Ãàâðèëîâè÷, 40, êîëãîñïí., óêð., 
08.04.1933, íå âêàç.
Êðàìàðåíêî Ìàðôà (?), 8, íå 
âêàç., óêð., 24.02.1933, ãîëîä
Êðàìàðåíêî Ìèêîëàé 
Òåðåíò³éîâè÷, 8 ì., íà óòðèì., 
óêð., 22.06.1933, íå âêàç.
Êðàìàðåíêî Íèêèôîð 
Àíäð³éîâè÷, 17, îäíîîñ³áí., óêð., 
05.02.1933, íå âêàç.
Êðàìàðåíêî Îìåëÿí 
Àìâðîñ³éîâè÷, 9, õë³áîðîá, óêð., 
02.03.1933, ãîëîä
Êðàìàðåíêî Ïåòðî 
Òåðåíò³éîâè÷, 8, íà óòðèì., óêð., 
02.06.1933, íå âêàç.
Êðàìàðåíêî Ñòåïàí Àíòîíîâè÷, 
32, êîëãîñïí., óêð., 26.03.1933, íå 
âêàç.
Êðàñíàðåíêî Âàñèëü Êóçüìè÷, 
11, êîëãîñïí., óêð., 03.06.1933, íå 
âêàç.
Êðèæèí Ê³íäðàò Í., 44, 
îäíîîñ³áí., óêð., 26.02.1933, 
ãîëîä

Êðèæêà Ôåäîðà Ê³íäðàò³âíà, 
7, êîëãîñïí., óêð., 11.05.1933, íå 
âêàç.
Êðèæêè (?) Ìèõàéëîâè÷, 44, 
õë³áîðîá, óêð., 26.02.1933, ãîëîä
Êðèæêî Àíàñòàñ³ÿ Òàðàñ³âíà, 30, 
îäíîîñ³áí., óêð., 02.06.1933, íå 
âêàç.
Êðèæêî Àíäð³é Ê³íäðàòîâè÷, 
12, íà óòðèì., óêð., 01.06.1933, íå 
âêàç.
Êðèæêî Âàñèëü Ìèõàéëîâè÷, 
90, êîëãîñïí., óêð., 03.05.1933, íå 
âêàç.
Êðèæêî Ïåòðî Òàðàñîâè÷, 34, 
êîëãîñïí., óêð., 28.03.1933, íå 
âêàç.
Êðèøêà ªâäîê³ÿ Êàðï³âíà, 36, 
êîëãîñïí., óêð., 19.05.1933, íå 
âêàç.
Êðèøêî (?) Âàñèëüîâè÷, 
17, ðîá³òí., óêð., 12.02.1932, 
åíöåôàë³ò ï³ñëÿ ãðèïó
Êóëèê ²ëëÿ (?), 18, ÷ë.àðò., óêð., 
08.03.1933, ãîëîä
Êóëèê Ìàêñèì Ìåòð., 28, 
êîëãîñïí., óêð., 02.04.1933, íå 
âêàç.
Êóëèê Ìàð³ÿ Ïàâë³âíà, 42, 
÷ë.àðò., óêð., 13.04.1933, íå âêàç.
Êóëèê Ìàðê íå âêàç., 55, 
îäíîîñ³áí., óêð., 02.06.1933, íå 
âêàç.
Êóëèê Ìèõàéëî (?), 3, íå âêàç., 
óêð., 21.03.1932, êðóï
Êóëèê Îëåíà (?), 2, íå âêàç., óêð., 
06.03.1933, ãîëîä
Êóö Õàðèòèíà Éîñèô³âíà, 28, 
êîëãîñïí., óêð., 05.06.1933, íå 
âêàç.
Ëàâðîíåíêî Ïåòðî Ãð., 10, 
êîëãîñïí., óêð., 14.03.1933, íå 
âêàç.
Ëàãíî (?) Ìè., 8, íà óòðèì., óêð., 
05.03.1933, ãîëîä
Ëàãíî Àíòîí³íà Ìèõàéë³âíà, 
8, íà óòðèì., óêð., 04.03.1933, íå 
âêàç.
Ëàãíî ªâäîê³ÿ Ìèõàéë³âíà, 5, 
÷ë.àðò., óêð., 18.03.1933, íå âêàç.
Ëàãíî ²âàí Ìèíîâè÷, 3, õë³áîðîá, 
óêð., 12.03.1933, ãîëîä
Ëàãíî ²âàí Íèêèôîðîâè÷, 50, 
îäíîîñ³áí., óêð., 03.03.1933, 
íåðîçá³ð.
Ëàãíî Ìàêñèì Ìèíîâè÷, 20, 
õë³áîðîá, óêð., 07.03.1933, ãîëîä
Ëàãíî Ìèíà ²âàíîâè÷, 44, 
õë³áîðîá, óêð., 13.03.1933, ãîëîä
Ëàãíî Ñòåïàí Ò., 8 ì., êîëãîñïí., 
óêð., 27.10.1932, äèçåíòåð³ÿ
Ëèëåøêî Â³ðà ²âàí³âíà, 7, íå 
âêàç., óêð., 18.02.1933, íå âêàç.
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Ëèòâèíåíêî Îëüãà Òðîõèì³âíà, 
25, îäíîîñ³áí., óêð., 17.02.1933, 
çàâîðîò êèøîê
Ëîáà÷ Çàõàð³é Àôàíàñ³éîâè÷, 
16, êîëãîñïí., óêð., 25.04.1933, íå 
âêàç.
Ëîáà÷ ²ëëÿ íå âêàç., 60, 
îäíîîñ³áí., óêð., 27.11.1932, 
ìàëÿð³ÿ
Ëîáà÷ Íàòàëêà Ìèõàéë³âíà, 16, 
êîëãîñïí., óêð., 20.03.1933, íå 
âêàç.
Ëîáà÷ Îëåêñ³é Ôåäîðîâè÷, 4, 
êîëãîñïí., óêð., 12.06.1933, íå 
âêàç.
Ëîáà÷ Ïåòðî ªôèìîâè÷, 48, 
êîëãîñïí., óêð., 02.06.1933, íå 
âêàç.
Ëîáà÷ Ñåðã³é Ôåäîðîâè÷, 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 28.07.1932, 
ïðîíîñ
Ëîáà÷ Ñèä³ð íå âêàç., 65, 
îäíîîñ³áí., óêð., 26.11.1932, 
çàãàëüíà ñëàáê³ñòü îðãàí³çìó
Ëîáàÿ Ëóê³ÿ Àô., 18, ÷ë.àðò., óêð., 
11.04.1933, íå âêàç.
Ëÿõ Êàòåðèíà Ëàâð³âíà, 2, 
îäíîîñ³áí., óêð., 01.12.1932, íå 
âêàç.
Ëÿõ Ìèêîëà ßêîâè÷, 10, êîë-
ãîñïí., óêð., 18.05.1933, íå âêàç.
Ëÿõ Îëåêñ³é Ñò., 46, êîëãîñïí., 
óêð., 26.03.1933, íå âêàç.
Ëÿõ Îìåëÿí Âàñèëüîâè÷, 56, 
êîëãîñïí., óêð., 28.04.1933, íå 
âêàç.
Ìàâëè÷ ªâäîê³ÿ íå âêàç., 77, 
êîëãîñïí., óêð., 10.10.1932, 
ìàëÿð³ÿ
Ìàêàðåöü Ëþáîâ Ôåîôàí³âíà, 
3, ÷ë.àðò., óêð., 08.04.1933, ãîëîä
Ìàêàðåöü Îëåêñ³é Íàóìîâè÷, 
9, êîëãîñïí., óêð., 10.05.1933, íå 
âêàç.
Ìàêñàê Âàñèëü íå âêàç., 55, 
êîëãîñïí., óêð., 10.04.1933, íå 
âêàç.
Ìàêñàê Ãðèãîð³é Â., 8, êîëãîñïí., 
óêð., 23.03.1933, íå âêàç.
Ìàêñàëÿ Àííà Àí., 40, êîëãîñïí., 
óêð., 23.03.1933, íå âêàç.
Ìàëåøêî ²âàí íå âêàç., 46, 
÷ë.àðò., óêð., 11.04.1933, íå âêàç.
Ìàëÿðåí. Àíäð³é íå âêàç., 15, íå 
âêàç., óêð., 28.02.1933, ãîëîä
Ìàíôå÷ Êëàâä³ÿ Í., 10 äí., 
îäíîîñ³áí., óêð., 10.03.1933, ãîëîä
Ìàðòèíåíêî ²âàí Ðîä³îíîâè÷, 
10, õë³áîðîá, óêð., 14.03.1933, 
ãîëîä
Ìàðòèíåíêî Íàä³ÿ Ðîä³îí³âíà, 
8, õë³áîðîá, óêð., 14.03.1933, 
ãîëîä

Ìàðòèíåíêî Ðîä³îí ß., 41, 
êîëãîñïí., óêð., 02.03.1933, íå 
âêàç.
Ìàðóñåíêî Îëåê. Ò., 12, 
îäíîîñ³áí., óêð., 29.01.1933, íå 
âêàç.
Ìàð÷åíêî Àíäð³é Ôåäîðîâè÷, 
6, êîëãîñïí., óêð., 30.03.1933, íå 
âêàç.
Ìàð÷åíêî ²ëàð³îí Ãðèãîðîâè÷, 
60, ÷ë.àðò., óêð., 10.04.1933, íå 
âêàç.
Ìàð÷åíêî Ìèêîëà Ôåîôàíîâè÷, 
4, êîëãîñïí., óêð., íå âêàç.
Ìàð÷åíêî Íàñòÿ Ìàêñèì³âíà, 
5, êîëãîñïí., óêð., 13.05.1933, íå 
âêàç.
Ìàð÷åíêî Îëåêñ³é Ìèõàéëîâè÷, 
íå âêàç., êîëãîñïí., óêð., 
02.02.1933, íå âêàç.
Ìàð÷åíêî Îìåëÿí ²ãíàòîâè÷, 
65, êîëãîñïí., óêð., 25.03.1933, íå 
âêàç.
Ìàð÷åíêî Ïàâëî Îìåëÿíîâè÷, 
4 ì., êîëãîñïí., óêð., 21.07.1932, 
íåâ³äîìà
Ìàð÷åíêî Óñòèí³ÿ Ñòåïàí³âíà, 
6 ì., íå âêàç., óêð., 03.04.1932, íå 
âêàç.
Ìàð÷èëèí Âàñèëü Àìô., 1, 
êîëãîñïí., óêð., 13.03.1933, ãîëîä
Ìàñëè÷ Îëåíà Ïåòð³âíà, 4, 
êîëãîñïí., óêð., 13.05.1933, íå 
âêàç.
Ìàòþõ Ë³ä³ÿ Êîñòÿíòèí³âíà, 
1, íå âêàç., óêð., 27.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìàòþõà ²âàí Êîñòÿíòèíîâè÷, 
13, êîëãîñïí., óêð., 09.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìåëüíèê Ïèëèï 
Âîëîäèìèðîâè÷, 39, êîëãîñïí., 
óêð., 27.05.1933, íå âêàç.
Ìåìåíêî Âîëîäèìèð Ñ., 3, íå 
âêàç., óêð., 24.02.1933, ãîëîä
Ìåìåíêî Ìàð³ÿ Ñ., 6, ðîá³òí., 
óêð., 06.03.1933, ãîëîä
Ìåìåíêî Ñåìåí (?), 55, 
îäíîîñ³áí., óêð., 24.02.1933, ãîëîä
Ìèâëè÷ Ñåðã³é Ïàíêðàòîâè÷, 
89, õë³áîðîá, óêð., 16.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Ìèêèòåíêî Ìèõàéëî íå âêàç., 
34, êîëãîñïí., óêð., 26.05.1932, íå 
âêàç.
Ìèêèòåíêî íå âêàç. íå âêàç., 6, 
÷ë.àðò., óêð., 12.04.1933, íå âêàç.
Ìëèôåöü Àíäð³é íå âêàç., 15, 
õë³áîðîá, óêð., 25.02.1933, ãîëîä
Ìîðãóí Ìèêèòà (?), 15, íå âêàç., 
óêð., 19.02.1933, íå âêàç.
Ìîðãóí Óëÿíà Àðòåì³âíà, 8 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 17.03.1933, ãîëîä

Ìîðãóí Ôåäîðà Àðòåì³âíà, 10, 
íà óòðèì., óêð., 03.03.1933, íå âêàç.
Ìîðèòâåíåíêî Âàñèëü 
Ôåäîðîâè÷, 5, íà óòðèì., óêð., 
06.03.1933, ãîëîä
Ìîðèòâåíåíêî Ìàð³ÿ 
Ôåäîð³âíà, 1, íà óòðèì., óêð., 
05.03.1933, ãîëîä
Íàãîðíèé Îëåêñàíäð 
Âàñèëüîâè÷, 1, êîëãîñïí., óêð., 
02.04.1933, íå âêàç.
Íåêèòåíêî ²âàí Ìèêîëàéîâè÷, 
3, íà óòðèì., óêð., 05.03.1933, íå 
âêàç.
Íåêëèìåíêî Â³ðà Ìèõàéë³âíà, 7, 
õë³áîðîá, óêð., 08.03.1933, ãîëîä
Íåêëèìåíêî Ë³ä³ÿ Ìèõàéë³âíà, 
6 ì., õë³áîðîá, óêð., 08.03.1933, 
ãîëîä
Íåìåðêî Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 19.11.1932, 
ìàëÿð³ÿ
Íåìåðþê Âàñèëü Ïàâëîâè÷, 
48, êîëãîñïí., óêð., 13.10.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â, áåøèõà
Íåìåðþê Ìîêðèíà Ôåäîò³âíà, 
35, êîëãîñïí., óêð., 12.12.1933, 
çàðàæåííÿ êðîâ³
Íåìèðþê Ìèêîëà Àê., 3 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 17.06.1932, 
íåâ³äîìà
Íåìèðþê Ìèõàéëî Ôåäîòîâè÷, 
40, îäíîîñ³áí., óêð., 20.02.1933, 
òóáåðêóëüîç
Íåìèðþê Ôåä³ð À., 29, 
îäíîîñ³áí., óêð., 04.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Íåìðþê Âàñèëü Îìåëÿíîâè÷, 
6, êîëãîñïí., óêð., 18.05.1933, íå 
âêàç.
Íåñòåðåíêî Âàñèëü Ãðèãîðîâè÷, 
2 ì., êîëãîñïí., óêð., 13.03.1933, 
ãîëîä
Íåñòåðåíêî Âàñèëü Þõèìîâè÷, 
10, õë³áîðîá, óêð., 08.03.1933, 
ãîëîä
Íåñòåðåíêî ªíèñ³ÿ Êàðò., 14, 
êîëãîñïí., óêð., 12.05.1933, íå 
âêàç.
Íåñòåðåíêî Ëþñÿ Ô., 1, 
êîëãîñïí., óêð., 08.03.1933, íå 
âêàç.
Íåñòåðåíêî Ñåðã³é Â., 2 ì., íå 
âêàç., óêð., 04.03.1933, íåâ³äîìà
Íåñòåðÿ Ñîô³ÿ íå âêàç., 31, 
êîëãîñïí., óêð., 20.05.1933, íå 
âêàç.
Í³ê³òåíêî Äèìèòð³é 
Ìèõàéëîâè÷, 12, êîëãîñïí., óêð., 
01.04.1933, íå âêàç.
Í³ê³òåíêî Êàòåðèíà Àíäð³¿âíà, 
35, êîëãîñïí., óêð., 01.04.1933, íå 
âêàç.
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Í³ê³òåíêî Íàòàë³ÿ Ñ., 42, 
êîëãîñïí., óêð., 30.03.1933, íå 
âêàç.
Í³ê³òåíêî Îëåê. Í., 12, 
îäíîîñ³áí., óêð., 17.02.1933, íå 
âêàç.
Í³ê³òåíêî Îëåíà Ìèõàéë³âíà, 
14, êîëãîñïí., óêð., 06.05.1933, íå 
âêàç.
Í³ê³òåíêî Îíîôð³é 
Òåðåíò³éîâè÷, 30, êîëãîñïí., óêð., 
28.02.1933, íå âêàç.
Îêëºøèí. ªôèì Ë., 30, 
îäíîîñ³áí., óêð., 27.02.1933, ãîëîä
Îêñàê Ëóêåð³ÿ ²âàí³âíà, 51, 
êîëãîñïí., óêð., 16.05.1933, íå 
âêàç.
Îêñàê Ëóêåð³ÿ íå âêàç., 60, 
÷ë.àðò., óêð., 09.04.1933, íå âêàç.
Îëåêñåíêî Âàñèëü 
Ìåôîä³éîâè÷, 9, êîëãîñïí., óêð., 
07.04.1933, íå âêàç.
Îëåêñåíêî ªâäîê³ÿ Îðèâ., 7, íå 
âêàç., óêð., 02.03.1933, íå âêàç.
Îëåêñåíêî Ëþáîâ Ìèõàéë³âíà, 
3, ÷ë.àðò., óêð., 28.03.1933, ãîëîä
Îëåêñåíêî Ïàëàíÿ Ï., 12, 
êîëãîñïí., óêð., 30.03.1933, íå 
âêàç.
Îìåëü÷åíêî Ñåðã³é íå âêàç., 
16, êîëãîñïí., óêð., 20.03.1933, íå 
âêàç.
Îìåëü÷åíêî Óë³ÿ ²âàí³âíà, 66, 
êîëãîñïí., óêð., 13.04.1933, íå 
âêàç.
Îñò. Ç³íà¿äà ²âàí³âíà, 8, 
êîëãîñïí., óêð., 17.03.1933, ãîëîä
Îñòàííÿÿ Àííà ²âàí³âíà, 81, 
êîëãîñïí., óêð., 08.05.1933, íå 
âêàç.
Îñòàï(?) (?) ²âàíîâè÷, 12, íå 
âêàç., óêð., 06.03.1933, ãîëîä
Îñòàïíÿ Êàòåðèíà íå âêàç., 1, 
êîëãîñïí., óêð., 01.04.1933, íå 
âêàç.
Ïàâëèê Ïåòðî íå âêàç., 1, 
÷ë.àðò., óêð., 11.04.1933, íå âêàç.
Ïàíàñåíêî Àíäð³é Ãðèãîðîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 13.05.1933, íå 
âêàç.
Ïàí÷åíêî Àíàòîë³é Êëèìîâè÷, 
22, êîëãîñïí., óêð., 01.03.1933, 
ãîëîä
Ïàí÷åíêî Àíòèï Ê., 22, 
îäíîîñ³áí., óêð., 01.03.1933, ãîëîä
Ïàí÷åíêî ²âàí À., 8, êîëãîñïí., 
óêð., íå âêàç.
Ïàí÷åíêî Êàðï Êèðèëîâè÷, 30, 
êîëãîñïí., óêð., 15.05.1933, íå 
âêàç.
Ïèñàíåöü Àííà ²âàí³âíà, 25, 
êîëãîñïí., óêð., 18.03.1933, íå 
âêàç.

Ï³âåíü Ê³íäðàò íå âêàç., 50, 
êîëãîñïí., óêð., 22.10.1932, 
âèðàçêà øëóíêà 
Ï³âåíü Êñåí³ÿ Âàñèë³âíà, 80, 
îäíîîñ³áí., óêð., 18.03.1933, ãîëîä
Ï³âåíü Íàòàë³ÿ Ô., 40, êîëãîñïí., 
óêð., 01.04.1933, íå âêàç.
Ïîëóëÿõ Àíàñòàñ³ÿ Ô., 80, 
êîëãîñïí., óêð., 24.03.1933, íå 
âêàç.
Ïî÷óôàð ªãîð Ïåòðîâè÷, 70, 
êîëãîñïí., ðîñ., 03.06.1933, íå 
âêàç.
Ïðèºíèøèí ²âàí íå âêàç., 38, 
êîëãîñïí., óêð., 21.05.1933, íå 
âêàç.
Ïóãà÷ (?) Äåì., 6, õë³áîðîá, óêð., 
02.03.1933, ãîëîä
Ïóãà÷ Àíòîí Ë., 13, íå âêàç., óêð., 
17.02.1933, ãîëîä
Ïóãà÷ Âàñèëü Ë., 5, íå âêàç., óêð., 
18.02.1933, ãîëîä
Ïóãà÷ Äåíèñ Éîñèôîâè÷, 18, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 03.08.1932, 
íåâ³äîìà
Ïóãà÷ ²âàí Ë., 15, íå âêàç., óêð., 
18.02.1933, ãîëîä
Ïóãà÷ Ëóêà Í., 70, êîëãîñïí., óêð., 
20.02.1933, íå âêàç.
Ïóãà÷ Ëþáîâ Äåìèä³âíà, 3 ì., 
õë³áîðîá, óêð., 03.03.1933, ãîëîä
Ïóãà÷ Ìèêèòà Äåìèäîâè÷, 9, 
õë³áîðîá, óêð., 02.03.1933, ãîëîä
Ïøåíè÷íà Í³íà (?), 4, êîëãîñïí., 
óêð., 05.06.1933, íå âêàç.
Ïøåíè÷íèé Âàñèëü 
Òèìîô³éîâè÷, 5, íà óòðèì., óêð., 
06.03.1933, ãîëîä
Ïøåíè÷íèé Äìèòðî ªëè., 70, êîë-
ãîñïí., óêð., 13.03.1933, íå âêàç.
Ïøåíèøèí Ãåðìàí Àêèìîâè÷, 
35, êîëãîñïí., óêð., 08.05.1933, íå 
âêàç.
Ïøåíèøèí Óñòèì (?), 35, 
êîëãîñïí., óêð., 19.05.1933, íå 
âêàç.
Ïøèíèøèí Ïåòðî ²âàíîâè÷, 9, 
êîëãîñïí., óêð., 19.05.1933, íå 
âêàç.
Ðåââà Àíäð³é (?), 3, íå âêàç., óêð., 
22.02.1932, äèçåíòåð³ÿ
Ðîìàíåíêî Âàñèëü íå âêàç., 24, 
êîëãîñïí., óêð., 19.05.1933, íå 
âêàç.
Ðîìàíåíêî Ãîðïèíà íå âêàç., 
16, êîëãîñïí., óêð., 20.05.1933, íå 
âêàç.
Ðîìàíåíêî Äìèòð³é 
Ôåäîðîâè÷, 12, êîëãîñïí., óêð., 
06.04.1933, íå âêàç.
Ðîìàíåíêî Íàòàë³ÿ Àíàí³¿âíà, 
7, êîëãîñïí., óêð., 13.05.1933, íå 
âêàç.

Ðîìàíåíêî Òåðåíò³é Îëä., 77, íå 
âêàç., óêð., 05.03.1933, íå âêàç.
Ðîìàíåíêî Óñòèì À., 46, 
êîëãîñïí., óêð., 24.05.1933, íå 
âêàç.
Ðóäàêîâ ªãîð íå âêàç., 87, 
îäíîîñ³áí., óêð., 26.02.1933, ãîëîä
Ðóäàêîâà Ëþáîâ ²âàí³âíà, 2, íå 
âêàç., óêð., 03.03.1933, ãîëîä
Ñåäîðåíêî Îëåíà Õàðèòîí³âíà, 
4, êîëãîñïí., óêð., 05.04.1933, íå 
âêàç.
Ñåäÿâêî ²ðìà Ïèëèï³âíà, 38, 
îäíîîñ³áí., óêð., 15.03.1933, ãîëîä
Ñåðåäà Éîñèô Ì., 14, íå âêàç., 
óêð., 28.02.1933, ãîëîä
Ñåðåäà Ë³ä³ÿ ²ã., 1, êîëãîñïí., 
óêð., 25.09.1932, ê³ð
Ñåðåäà Ëóê³ÿ Ìàðê³âíà, 16, 
÷ë.àðò., óêð., 02.06.1933, íå âêàç.
Ñåðåäà Ìàðò. Ïîë., 45, ðîá³òí., 
óêð., 05.03.1933, íå âêàç.
Ñåðåäà Ìàðòèí Ô., 16, 
êîëãîñïí., óêð., 24.03.1933, íå 
âêàç.
Ñåðåäà Ìèêîëà À., 10, êîëãîñïí., 
óêð., 11.05.1933, íå âêàç.
Ñåðåäà Ìîòðÿ íå âêàç., 65, íà 
óòðèì., óêð., 02.06.1933, íå âêàç.
Ñåðåäà Íàä³ÿ (?), 2, íå âêàç., 
óêð., 14.02.1933, ãîëîä
Ñåðåäà Îëåêñàíäðà Ì., 4, 
êîëãîñïí., óêð., 28.03.1933, íå 
âêàç.
Ñåðåäà Ïàâëî Ôåäîòîâè÷, 50, 
êîëãîñïí., óêð., 03.05.1933, íå 
âêàç.
Ñåðåäà Òèìîô³é íå âêàç., 70, 
îäíîîñ³áí., óêð., 25.02.1933, ãîëîä
Ñåðåäà Ôåä³ð Ôåäîðîâè÷, 22, 
êîëãîñïí., óêð., 29.05.1933, íå 
âêàç.
Ñèâîê³íü Õàðèòîí ²âàíîâè÷, 60, 
îäíîîñ³áí., óêð., 28.02.1933, ãîëîä
Ñèâîêîíü (?) Õîð., 52, 
îäíîîñ³áí., óêð., 07.03.1933, ãîëîä
Ñèâîêîíü Ãåîðã³é Ôåäîòîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 05.04.1933, íå 
âêàç.
Ñèâîêîíü Íàä³ÿ Ñàô., 3, 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.02.1933, ãîëîä
Ñèâîêîíü Îëåêñ³é Ìàðòèíîâè÷, 
6, êîëãîñïí., óêð., 15.05.1933, íå 
âêàç.
Ñèâîêîíü Îíèñ³é Ìàðòèíîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 12.05.1933, íå 
âêàç.
Ñèâîêîíü Ôåäîñ³é íå âêàç., 40, 
êîëãîñïí., óêð., 25.03.1933, íå 
âêàç.
Ñèâîêîíü Õàðèòîí ²âàíîâè÷, 60, 
îäíîîñ³áí., óêð., 28.02.1933, íå 
âêàç.
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Ñèäîðåíêî Âàðâàðà 
Õàðèòîí³âíà, 18, êîëãîñïí., óêð., 
04.05.1933, íå âêàç.
Ñèäîðåíêî Âîëîäèìèð 
Õàðèòîíîâè÷, 1, êîëãîñïí., óêð., 
13.05.1933, íå âêàç.
Ñèäîðåíêî Ãðèãîð³é Ò., 1, íå 
âêàç., óêð., 01.03.1933, ãîëîä
Ñèäîðåíêî Ãðèãîð³é 
Òèìîô³éîâè÷, 1, õë³áîðîá, óêð., 
01.03.1933, ãîëîä
Ñèäîðåíêî Äìèòðî Ñ., 5, 
êîëãîñïí., óêð., 30.03.1933, íå 
âêàç.
Ñèäîðåíêî ²âàí (?), 10, íà 
óòðèì., óêð., 04.03.1933, ãîëîä
Ñèäîðåíêî Ïàâëî Ï., 14, 
êîëãîñïí., óêð., 29.03.1933, íå 
âêàç.
Ñèäîðåíêî Òèìîô³é Ãè., 40, 
îäíîîñ³áí., óêð., 13.02.1933, íå 
âêàç.
Ñèðåöü Îëüãà Ãðèãîð³âíà, 7, 
êîëãîñïí., óêð., 21.02.1933, íå 
âêàç.
Ñ³ðîìëèí Êëàâä³ÿ Àíäð³¿âíà, 13, 
îäíîîñ³áí., óêð., 19.02.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ñêî÷åíü Ìàð³ÿ Ì., 4 ì., õë³áîðîá, 
óêð., 01.03.1933, íå âêàç.
Ñêî÷èê Ìàð³ÿ Í., 4 ì., íå âêàç., 
óêð., 01.03.1933, ãîëîä
Ñðåçþ ²îñèô Ìàðòèíîâè÷, 14, 
õë³áîðîá, óêð., 25.02.1933, ãîëîä
Ñòåïàíîâ ²âàí íå âêàç., 66, 
êîëãîñïí., óêð., 04.04.1933, íå 
âêàç.
Ñóõîìëèí (?) Ñåìåíîâè÷, 43, 
÷ë.àðò., óêð., 12.03.1933, ãîëîä
Ñóõîìëèí Ìàð³ÿ Àíäð³¿âíà, 7, 
êîëãîñïí., óêð., 07.04.1933, ãîëîä
Òàñë³íñüêèé ªôèì íå âêàç., 75, 
êîëãîñïí., óêð., 20.05.1933, íå 
âêàç.
Òèìêî Äàâèä Êèðèëîâè÷, 45, 
êîëãîñïí., óêð., 31.05.1933, íå 
âêàç.
Òèìêî ²âàí Äîâ., 7, íà óòðèì., 
óêð., 01.03.1933, íå âêàç.
Òèìêî Ëþáîâ Äîâ., 2 ì., íà 
óòðèì., óêð., 02.03.1933, íå âêàç.
Òèìêî Ñåðàôèìà Äîâ., 16, 
ðîá³òí., óêð., 05.03.1933, íå âêàç.
Òêà÷åíêî (?) ²âàí., 50, 
îäíîîñ³áí., óêð., 02.03.1933, ãîëîä
Òêà÷åíêî Ç³íîâ³é Æ., 18, 
îäíîîñ³áí., óêð., 24.02.1933, 
ãîëîä
Òêà÷åíêî Îëåíà Òèìîô³¿âíà, 
5, êîëãîñïí., óêð., 26.05.1933, íå 
âêàç.
Òêà÷åíêî Òèìîô³é ²., 50, 
îäíîîñ³áí., óêð., 02.03.1933, ãîëîä

Òðàìïî Ãðèãîð³é Ìèíîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 16.03.1933, ãîëîä
Òþòþí. Àãàô. ªì., 7 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 28.09.1932, 
ìàëÿð³ÿ
Òþòþíèê Àêèì³ÿ Ñàâåë³¿âíà, 
28, êîëãîñïí., óêð., 04.06.1933, íå 
âêàç.
Òþòþíèê Ìèêîëàé íå âêàç., 67, 
êîëãîñïí., óêð., 03.06.1933, íå 
âêàç.
Òþòþíèê Í³íà Ôåäîð³âíà, 8, 
êîëãîñïí., óêð., 11.05.1933, íå 
âêàç.
Òþòþíèê Îëåêñ³é Ïàâëîâè÷, 
4 ì., íå âêàç., óêð., 13.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òþòþííèê Ìèêîëà íå âêàç., 8, 
êîëãîñïí., óêð., 24.05.1933, íå 
âêàç.
Óáèéêîíü Ìàðôà íå âêàç., 47, 
êîëãîñïí., óêð., 31.05.1933, íå 
âêàç.
Óáèéêîíü Ôåîäîðà Àíòîí³âíà, 
86, êîëãîñïí., óêð., 31.05.1933, íå 
âêàç.
Óáëàéê³í ²âàí (?), 8 ì., õë³áîðîá, 
óêð., 13.03.1933, ãîëîä
Óáëàéê³í Ïåòðî Â³êòîðîâè÷, 7, 
õë³áîðîá, óêð., 17.03.1933, ãîëîä
Óáëàéê³íà Íàñòÿ Â³êòîð³âíà, 3, 
õë³áîðîá, óêð., 11.03.1933, ãîëîä
Óñîâ Â³êòîð Ïîò., 7 ì., õë³áîðîá, 
óêð., 15.03.1933, ãîëîä
Óñîâà ªëèçàâåòà Ïîë., 2, 
õë³áîðîá, óêð., 14.03.1933, ãîëîä
Ôåñåíêî Âàðâàðà Äìèòð³âíà, 
8, íà óòðèì., óêð., 05.06.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Ô³íåøêî Ïèëèï ²âàíîâè÷, 57, 
îäíîîñ³áí., óêð., 09.02.1933, íå 
âêàç.
Ôóêè Ìèêèòà ßêîâè÷, 50, 
õë³áîðîá, óêð., 01.03.1933, íå âêàç.
×åòâåðîóñ Ìàð³ÿ Îêñåí³âíà, 1 ì., 
íå âêàç., óêð., 22.01.1932, íå âêàç.
×åòâåðòÿê Ìèõàéëî (?), 6, íà 
óòðèì., óêð., 06.03.1933, íå âêàç.
×åòâ³ðóñ Àâðàì Ãåâ., 26, 
êîëãîñïí., óêð., 05.04.1933, íå 
âêàç.
×óìàê Âîëîäèìèð Ïèëèïîâè÷, 
12, êîëãîñïí., óêð., 23.04.1933, íå 
âêàç.
×óìàê Î. íå âêàç., 100, ÷ë.àðò., 
óêð., 31.05.1933, íå âêàç.
Øàêèðà ²âàí Í., 6, íå âêàç., óêð., 
24.02.1933, ãîëîä
Øàêóí Ìàð³ÿ Ðîìàí³âíà, 13, 
êîëãîñïí., óêð., 10.06.1933, íå 
âêàç.
Øàêóí Ðîìàí (?), 55, îäíîîñ³áí., 
óêð., 16.02.1933, íå âêàç.

Øàêóí Ñàëèâîí Ðîìàíîâè÷, 19, 
êîëãîñïí., óêð., 03.04.1933, íå 
âêàç.
Øàëèê (?) ªì., 10, íå âêàç., óêð., 
01.03.1933, ãîëîä
Øàëèê Äàâèä Ñàâè÷, 61, 
êîëãîñïí., óêð., 21.03.1933, íå 
âêàç.
Øàëèê Ìèêîëà (?), 10, íå âêàç., 
óêð., 21.02.1933, íå âêàç.
Øàëèê Îëåê. íå âêàç., 87, íà 
óòðèì., óêð., 18.09.1932, ìàëÿð³ÿ
Øàëèê Îëüãà Ê., 9, êîëãîñïí., 
óêð., 25.04.1933, íå âêàç.
Øàëèê Ïåòðî (?), 7, íå âêàç., óêð., 
21.02.1933, íå âêàç.
Øàëèê Óëÿíà ²., 65, êîëãîñïí., 
óêð., 13.05.1933, íå âêàç.
Øàòåíêî (?) Ô., 5, íå âêàç., óêð., 
27.02.1933, ãîëîä
Øàòåíêî ²âàí Ô., 6 ì., íå âêàç., 
óêð., 26.02.1933, íå âêàç.
Øàòð. ²âàí (?), 6 ì., îäíîîñ³áí., 
óêð., 24.02.1933, ãîëîä
Øàö Àíäð³é ßêîâè÷, 7, êîëãîñïí., 
óêð., 18.03.1933, íå âêàç.
Øàö Àíòîí³íà Ôåäîð³âíà, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 09.05.1933, íå 
âêàç.
Øàö ßê³â Ôåäîðîâè÷, 42, 
êîëãîñïí., óêð., 20.03.1933, íå 
âêàç.
Øàøè Àííà ªëè., 10, õë³áîðîá, 
óêð., 01.03.1933, ãîëîä
Øèìêà Ìàðòèí Àíäð³éîâè÷, 30, 
êîëãîñïí., óêð., 05.04.1933, íå 
âêàç.
Øèìêà Ïàëàæêà Å., 68, êîë-
ãîñïí., óêð., 24.03.1933, íå âêàç.
Øèÿí Îíèê³é Äåì’ÿíîâè÷, 65, 
êîëãîñïí., óêð., 01.04.1933, íå 
âêàç.
Øîòêà Ìàð³ÿ Ïèëèï³âíà, 6, 
êîëãîñïí., óêð., 04.04.1933, íå 
âêàç.
Øóñèíêî Í³íà (?), 6, íà óòðèì., 
óêð., 07.03.1933, ãîëîä
Ùåðáàê Àíäð³é (?), 21, 
îäíîîñ³áí., óêð., 08.03.1933, ãîëîä
Ùåðáèí Êîñòü Îëä., 18, 
ãîñïîäàð óêð., 03.03.1933, íå âêàç.
Ùåðáèí Óëèí Ñ., 15, îäíîîñ³áí., 
óêð., 04.03.1933, íå âêàç.
Ùåòêè (?) (?), 33, õë³áîðîá, óêð., 
15.02.1933, ãîëîä
Ùåòêè Êàòåðèíà Ìàò., 7, 
õë³áîðîá, óêð., 08.02.1933, ãîëîä
Ùåòêè Ìèêèòà Ìàò., 1, õë³áîðîá, 
óêð., 08.02.1933, ãîëîä
Ùåòêè Ñòåïàíèäà Ô., 5, 
õë³áîðîá, óêð., 04.03.1933, ãîëîä
Ùåòêè ßê³â Ô., 12, õë³áîðîá, óêð., 
04.03.1933, ãîëîä
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Ùîòêà Àêèì Ô., 16, îäíîîñ³áí., 
óêð., 25.02.1933, íå âêàç.
Ùîòêà Â³ðà Òðîõèì³âíà, 10, 
êîëãîñïí., óêð., 04.04.1933, íå 
âêàç.
Ùîòêà ²îñèô Ô., 23, íå âêàç., 
óêð., 11.01.1933, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Ùîòêà Ìàð³ÿ Ñ., 2 ì., îäíîîñ³áí., 
óêð., 18.06.1932, íåâ³äîìà
Ùîòêà Ïèëèï Ñîôîíîâè÷, 50, 
êîëãîñïí., óêð., 25.04.1933, íå 
âêàç.
Ùîòêà Òåòÿíà Ïåòð³âíà, 48, 
êîëãîñïí., óêð., 02.04.1933, íå 
âêàç.
Þõèìåíêî Êàòåðèíà Ê., 9, 
êîëãîñïí., óêð., 01.04.1933, íå 
âêàç.

ßíåíêî (?) ßê³â., 1, êîëãîñïí., 
óêð., 04.04.1933, íå âêàç.
ßíåíêî Äàð³ÿ Àðòåì³âíà, 58, 
êîëãîñïí., óêð., 07.06.1933, íå 
âêàç.
ßíåíêî ²âàí (Ïàâë.) Ò., 10 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 18.08.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
ßíåíêî ²âàí Ïèìîíîâè÷, 18, 
êîëãîñïí., óêð., 02.03.1933, íå 
âêàç.
ßíåíêî ²âàí Òèìîô³éîâè÷, 5, 
êîëãîñïí., óêð., 09.06.1933, íå 
âêàç.
ßíåíêî ²âàí Òðîõèìîâè÷, 6, 
êîëãîñïí., óêð., 06.05.1933, íå 
âêàç.
ßíåíêî Êàòåðèíà Òèõîí³âíà, 
3 ì., íà óòðèì., óêð., 01.03.1933, 
íå âêàç.

ßíåíêî Ìàêñèì Ãðèãîðîâè÷, 
70, êîëãîñïí., óêð., 09.04.1933, 
ñòàð³ñòü
ßíåíêî Íèê³í íå âêàç., 37, 
îäíîîñ³áí., óêð., 15.06.1933, íå 
âêàç.
ßíåíêî Îëåíà Ìèêîëà¿âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 30.03.1933, íå 
âêàç.
ßíåíêî ßê³â (?), 38, õë³áîðîá, 
óêð., 14.03.1933, ãîëîä
ßíåíêî ßê³â Ìèõàéëîâè÷, 9, íà 
óòðèì., óêð., 06.03.1933, íå âêàç.
ßðîøåíêî ²ñàê Þõèìîâè÷, 32, 
îäíîîñ³áí., óêð., 28.02.1933, íå 
âêàç.
ßðîøåíêî Ñåðã³é Òð., 17, 
êîëãîñïí., óêð., 13.06.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â

Îð³õ³âñüêà ñ³ëüðàäà

Áîáèð Éîñèï Ç³íîâ³éîâè÷, 
38, êîëãîñïí., óêð., 30.04.1932, 
÷àõîòêà
Êëèìåíêî Îëüãà Â³êòîð³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 24.01.1932, 
íåâ³äîìà

Ñâèðèäîâ Âàñèëü Ìèõàéëîâè÷, 
4 ì., êîëãîñïí., íå âêàç., 
21.02.1932, «ìëàäåí÷åñêîå»
ßðèé Òðîõèì Ïàâëîâè÷, 75, íà 
óòðèì., óêð., 03.03.1932, ðàê

Ïðèìîðñüêîïîñàäñüêà ñ³ëüðàäà

Áàáêà Îäàðêà Êèðèë³âíà, 16, 
êîëãîñïí., óêð., 30.03.1933, 
ñèá³ðêà
Áàêàé Ïåëàãåÿ Ñåìåí³âíà, 39, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 18.04.1932, 
çàïàëåííÿ ÷åðåâà
Áàêàé Ñåðã³é ßêèìîâè÷, 16, 
êîëãîñïí., óêð., 27.03.1932, â³ä ÷àäó
Áîãà÷îâ ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 12, 
îäíîîñ³áí., óêð., 01.06.1933, 
ïðîíîñ
Áîãà÷îâà Îëüãà Ïåòð³âíà, 22, 
îäíîîñ³áí., óêð., 01.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áîðèñîâà Äàð³ÿ Êàðï³âíà, 5, íå 
âêàç., óêð., 27.02.1933, ãîëîä
Áîðèñîâà Ìàðôà Àíòîí³âíà, 40, 
êîëãîñïí., óêð., 04.04.1933, ãîëîä
Áîðèñîâà Ïàëàæêà Êàðï³âíà, 12, 
îäíîîñ³áí., óêð., 05.02.1933, ãîëîä
Áîðèñîâà Ôåîäîñ³ÿ Êàðï³âíà, 
18, îäíîîñ³áí., óêð., 19.02.1933, 
ãîëîä
Áóòèðÿ Îëåêñ³é Âàñèëüîâè÷, 
17, êîëãîñïí., óêð., 17.08.1933, 
ñêàë³÷åíèé
Æåðåáöîâà Îëåíà Îëåêñ³¿âíà, 
58, äîìîãîñï., ðîñ., 01.11.1933, 
ñòàð³ñòü
Çàäîðîæíèé Âàñèëü 
Ãåðàñèìîâè÷, 49, êîëãîñïí., óêð., 
02.03.1933, ãîëîä

Çàäîðîæíèé Âîëîäèìèð 
Ïèëèïîâè÷, íå âêàç., ñëóæá., óêð., 
28.01.1933, «ìëàäåí÷åñêîå»
Çàäîðîæíèé Ïåòðî Ãàâðèëîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 07.04.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Çàäîðîæíÿ ªâôðîñèí³ÿ 
Ãåðàñèì³âíà, 74, íà óòðèì., óêð., 
03.03.1933, ñòàð³ñòü
Êàëåñíèê Äàð³ÿ Ñàâåë³¿âíà, 5, 
êîëãîñïí., óêð., 20.05.1933, ãîëîä
Êàëåñíèêîâ ²âàí Ñàâåë³éîâè÷, 9, 
êîëãîñïí., óêð., 12.05.1933, ãîëîä
Êîëÿêî Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 35, 
äîìîãîñï., óêð., 16.12.1933, 
çàñòóäà
Êîò Ãàëèíà Ìèêîëà¿âíà, 77, íà 
óòðèì., óêð., 23.08.1932, ñòàð³ñòü
Êîò Ìèêîëà Êîñòÿíòèíîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 19.11.1932, â³ä 
îáêëàäó (àíã³íà)
Êðàâöîâ Âàñèëü ªëèñåéîâè÷, 8, 
îäíîîñ³áí., óêð., 29.05.1933, ãîëîä
Êðàâöîâ Ïîë³êàðï Ñàâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 01.05.1933, ãîëîä
Êðàâöîâ Ôåä³ð ªëèñåéîâè÷, 4, 
îäíîîñ³áí., óêð., 23.05.1933, ãîëîä
Êðàâöîâ Ôåä³ð Ñàâè÷, 7, 
êîëãîñïí., óêð., 20.04.1933, ãîëîä
Êðàâöîâà Êàòåðèíà ªëèñå¿âíà, 
2, îäíîîñ³áí., óêð., 01.06.1933, 
ãîëîä

Êóìåäà Ìèêîëà Òåðåíò³éîâè÷, 
3 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 10.03.1933, 
ãîëîä
Êóìåäà Ñàâà Ôåäîðîâè÷, íå 
âêàç., îäíîîñ³áí., óêð., 25.01.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ëåíü ²âàí Ôåäîðîâè÷, 13, 
êîëãîñïí., óêð., 27.03.1932, â³ä 
÷àäó
Ëåíü Ìàêñèì Ôåäîðîâè÷, 
11, êîëãîñïí., óêð., 07.06.1932, 
ðàïòîâî óäóøèâñÿ
Í³ê³ò³í Ìèêîëà Ñåìåíîâè÷, 
2, îäíîîñ³áí., óêð., 30.10.1932, 
ïðîíîñ
Í³ê³ò³í Ñåìåí Íàçàðîâè÷, 42, 
êîëãîñïí., óêð., 05.04.1933,  
ãîëîä
Í³ê³ò³íà ªâôðîñèí³ÿ Ôåäîð³âíà, 
íå âêàç., îäíîîñ³áí., óêð., 
03.06.1932, â³ä ðîçñëàáëåííÿ, 
ïðîíîñ
Ïàíô³ëîâ Íèêèôîð ²âàíîâè÷, 
43, îäíîîñ³áí., ðîñ., 23.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïèëèïåíêî ªôðîñèí³ÿ 
Ìèõàéë³âíà, 22 äí., êîëãîñïí., 
óêð., 27.01.1932,  
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ïîëåøêî Âàñèëü Ìèêèòîâè÷, 
79, îäíîîñ³áí., óêð., 13.05.1933, 
ñòàð³ñòü
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Ïîë³òóí Àâñåíò³é Äàâèäîâè÷, 
80, íà óòðèì., óêð., 30.10.1932, 
ñòàð³ñòü
Ïîïîâ Ìèêèòà ²âàíîâè÷, 70, 
îäíîîñ³áí., óêð., 12.02.1933, ãîëîä
Ïîïîâà ªëèçàâåòà Ïåòð³âíà, 
28, êîëãîñïí., óêð., 06.10.1932, 
äóøåâíîõâîðà
Ñàëî Íàä³ÿ Ãðèãîð³âíà, 1 òèæ., 
êîëãîñïí., óêð., 02.06.1932, ñóõîòè
Ñå÷èí Âàñèëü Ñòåôàíîâè÷, 
1, ðîá³òí., óêð., 21.07.1932, 
çàïàëåííÿ
Ñå÷èí Ìèõàéëî Ñåìåíîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 21.03.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ñå÷èíà Íàñòàñ³ÿ Òðîõèì³âíà, 
3, îäíîîñ³áí., óêð., 26.08.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»

Ñå÷èí Ôåä³ð ²âàíîâè÷, 10, 
êîëãîñïí., óêð., 06.10.1932, 
ìàëÿð³ÿ
Ñóðåìåíêî Îðèíà ßê³âíà, 
24, ñëóæá., óêð., 28.04.1933, 
çàðàæåííÿ êðîâ³
Òêà÷åíêî Â³ðà Ìèõàéë³âíà, 
11 ì., êîëãîñïí., óêð., 08.02.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ôóðìàí Ôåä³ð Ôåäîðîâè÷, 
2 ì., êîëãîñïí., óêð., 02.07.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Õèëü Â³êòîð ²âàíîâè÷, 12 äí., 
îäíîîñ³áí., óêð., 19.11.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Õèëü Äìèòð³é Äìèòðîâè÷, 86, íà 
óòðèì., óêð., 26.06.1932, ñòàð³ñòü
Õèëü ªâäîê³ÿ Àíäð³¿âíà, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 30.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Õèëü ªâôðîñèí³ÿ Ãðèãîð³âíà, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 11.09.1932, ê³ð
×èðâà Ìèêîëà Ïåòðîâè÷, 17 
äí., êîëãîñïí., óêð., 02.07.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
×óõíî Äìèòðî Àíäð³éîâè÷, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 20.05.1933, 
ãîëîä
Øàáàíîâ Âîëîäèìèð ªãîðîâè÷, 
2 ì., êîëãîñïí., óêð., 27.08.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Øèëî ªâäîê³ÿ ²âàí³âíà, 11, 
êîëãîñïí., óêð., 19.06.1933, 
ïðîíîñ
Øèëî Ìàðèíà Ìàòâ³¿âíà, 78, 
êîëãîñïí., óêð., 29.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Øèëî Ñòåïàí ²ãíàòîâè÷, 23, 
îäíîîñ³áí., óêð., 17.03.1933, 
íåäî¿äàííÿ

Ñòåïàí³âñüêà ñ³ëüðàäà

Àâðàìåíêî Àíäð³é ßêîâè÷, 44, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 13.07.1933, íå 
âêàç.
Àâðàìåíêî Àíòîí (?), 2, êîë ãîñïí., 
íå âêàç., 26.05.1933, íå âêàç.
Àâðàìåíêî Âàñèëü ²âàíîâè÷, 4, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 29.06.1933, 
íå âêàç.
Àâðàìåíêî Ãðèãîð³é 
Òèìîô³éîâè÷, 2, îäíîîñ³áí., íå 
âêàç., 20.04.1933, íå âêàç.
Àâðàìåíêî Äìèòðî Ôåäîðîâè÷, 
38, îäíîîñ³áí., íå âêàç., 
11.04.1933, íå âêàç.
Àâðàìåíêî ªâäîê³ÿ Àíäð³¿âíà, 
8, êîëãîñïí., íå âêàç., 01.05.1933, 
íå âêàç.
Àâðàìåíêî ²âàí ßêîâè÷, 47, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 20.06.1933, 
íå âêàç.
Àâðàìåíêî Êàòåðèíà 
Òèìîô³¿âíà, 6, îäíîîñ³áí., íå 
âêàç., 03.05.1933, íå âêàç.
Àâðàìåíêî Ìàð³ÿ Àíäð³¿âíà, 6, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 29.06.1933, 
íå âêàç.
Àâðàìåíêî Íàä³ÿ Äàíèë³âíà, 
70, íà óòðèì., óêð., 12.03.1933, íå 
âêàç.
Àâðàìåíêî Íàòàëêà ²âàí³âíà, 
13, îäíîîñ³áí., óêð., 09.03.1933, 
íå âêàç.
Àâðàìåíêî Ñåðã³é ²âàíîâè÷, 7, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 26.06.1933, 
íå âêàç.
Àâðàìåíêî Ôåä³ð Àíäð³éîâè÷, 
4, êîëãîñïí., íå âêàç., 22.05.1933, 
íå âêàç.
Àëåéíîâ Àíàòîë³é Âàñèëüîâè÷, 
11 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 30.12.1931, 
äèòÿ÷³ ñóäîìè

Àíäð³ºöü Ïèñòèíà Îëåêñ³¿âíà, 
28, íå âêàç., íå âêàç., 14.05.1933, 
íå âêàç.
Àíòîíåíêî Àâðàì Þõèìîâè÷, 
72, êîëãîñïí., óêð., 01.03.1932, 
ñòàð³ñòü
Àíòîíåíêî Ë³ä³ÿ Ñèäîð³âíà, 3, 
îäíîîñ³áí., óêð., íå âêàç.
Àíòîíåíêî Í³íà Ñèäîð³âíà, 6, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 30.04.1933, íå 
âêàç.
Áàëêàíñüêà ßâäîõà Ñîôîí³âíà, 
77, îäíîîñ³áí., íå âêàç., 
15.03.1933, ñòàð³ñòü
Áèõêàëî Ìàð³ÿ Ñòåïàí³âíà, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 27.10.1932, 
äèòÿ÷³ ñóäîìè
Á³ëàí Ìèêîëà Äåì’ÿíîâè÷, 7, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 13.03.1933, 
íå âêàç.
Á³ëàí Òåòÿíà Äåì’ÿí³âíà, 2, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 09.04.1933, 
íå âêàç.
Âàñèëüºâ Ïåòðî Ãðèãîðîâè÷, 
3 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 23.01.1932, 
ñêàðëàòèíà
Âåðáà Ãàííà ²âàí³âíà, 9, 
îäíîîñ³áí., óêð., 05.03.1933, íå 
âêàç.
Ãàëóøêà Ïàâëî Âàñèëüîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 05.07.1933, íå 
âêàç.
Ãàëóøêà Òà¿ñ³ÿ Ê³íäðàò³âíà, 22, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 10.04.1933, íå 
âêàç.
Ãàëü Êëàâä³ÿ Ìèõàéë³âíà, 3, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 24.05.1933, íå 
âêàç.
Ãàëü Ôåä³ð Ìèõàéëîâè÷, 6, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 22.04.1933, íå 
âêàç.

Ãàëü÷åíêî ²âàí Êîñòÿíòèíîâè÷, 
3, êîëãîñïí., íå âêàç., 18.03.1933, 
íå âêàç.
Ãàëü÷åíêî Ìèõàéëî 
Êîñòÿíòèíîâè÷, 4, êîëãîñïí., íå 
âêàç., 08.04.1933, íå âêàç.
Ãàìàë³é Ìàòâ³é Ïðîêîïîâè÷, 12, 
íå âêàç., íå âêàç., 19.04.1933, íå 
âêàç.
Ãàíæà ²âàí Äìèòðîâè÷, 28, 
âèêëþ÷. ç êîëãîñïí., íå âêàç., 
21.03.1933, íå âêàç.
Ãàíæà Êàòåðèíà Çàõàð³âíà, 4, 
îäíîîñ³áí., óêð., 21.03.1933, íå 
âêàç.
Ãàíæà Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 6, 
îäíîîñ³áí., óêð., 02.03.1933, íå 
âêàç.
Ãàíæà Ñîô³ÿ Ðîä³îí³âíà, 44, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 08.04.1933, íå 
âêàç.
Ãàíæà Õàðèòèíà Îìåëÿí³âíà, 7, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 18.04.1933, íå 
âêàç.
Ãàíæà Õ³âðÿ ²âàí³âíà, 28, âèêëþ÷. 
ç êîëãîñïí., óêð., 22.03.1933, íå 
âêàç.
Ãàðìàø íå âêàç. íå âêàç., íå 
âêàç., íå âêàç., íå âêàç., íå âêàç.
Ãàðìàø Ôåä³ð ²âàíîâè÷, 21, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 20.04.1933, íå 
âêàç.
Ãàðìàø Õàðèòèíà ²âàí³âíà, 30, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 14.05.1933, íå 
âêàç.
Ãåðàñèìåíêî Íàòàëêà 
Ç³íîâ³¿âíà, 90, îäíîîñ³áí., íå 
âêàç., 24.04.1933, íå âêàç.
Ãåðàñèìåíêî Íàòàëêà 
Ìèêîëà¿âíà, 7, êîëãîñïí., íå 
âêàç., 25.05.1933, íå âêàç.
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Ãåðàñèìåíêî Îëÿíà Àíäð³¿âíà, 
20, êîëãîñïí., íå âêàç., 17.05.1933, 
íå âêàç.
Ãåðàñèìåíêî Ïàâëî ²âàíîâè÷, 
4, êîëãîñïí., íå âêàç., 29.04.1933, 
íå âêàç.
Ãåðàñèìåíêî Ïàðàñêà 
Ìèõàéë³âíà, 74, êîëãîñïí., íå 
âêàç., 09.04.1933, ñòàð³ñòü
Ãëàäêà Ëþáîâ Îëåêñàíäð³âíà, 
2, êîëãîñïí., íå âêàç., 28.04.1933, 
íå âêàç.
Ãëàäêà Ìàð³ÿ Êîñòÿíòèí³âíà, 
10, êîëãîñïí., óêð., 11.03.1933, íå 
âêàç.
Ãëàäêà Ìàð³ÿ Îëåêñ³¿âíà, 6, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 10.04.1933, íå 
âêàç.
Ãëàäêèé ²âàí Îëåêñ³éîâè÷, 12, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 25.04.1933, íå 
âêàç.
Ãëàäêèé Ìèêîëà 
Îëåêñàíäðîâè÷, 5, íå âêàç., íå 
âêàç., 18.04.1933, íå âêàç.
Ãëàäêèé Ìèõàéëî Õîìè÷, 13, 
ðîçêóðêóë., óêð., 04.03.1933, íå 
âêàç.
Ãëàäêèé Ñåðã³é Êîñòÿíòèíîâè÷, 
16, êîëãîñïí., óêð., 10.03.1933, íå 
âêàç.
Ãîëèá Ôåä³ð ²âàíîâè÷, íå âêàç., 
îäíîîñ³áí., óêð., 19.03.1933, 
äèòÿ÷³ ñóäîìè
Ãîëóá Âîëîäèìèð 
Ïàíòåë³éîâè÷, âòðà÷., êîëãîñïí., 
âòðà÷., 29.10.1933, íå âêàç.
Ãîëóá Ãðèãîð³é Àíòîíîâè÷, 21, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 07.05.1933, íå 
âêàç.
Ãîëóá Óëÿíà ²âàí³âíà, 6, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 08.04.1933, íå 
âêàç.
Ãîðîäèíñüêà Õðèñòÿ Àíäð³¿âíà, 
55, êîëãîñïí., óêð., 19.03.1933, 
âîäÿíêà
Ãîðîäèíñüêèé Ôåä³ð 
Âàñèëüîâè÷, 39, êîëãîñïí., íå 
âêàç., 29.04.1933, òóáåðêóëüîç
Ãîðîäÿíñüêèé Â³êòîð Ïàâëîâè÷, 
27, êîëãîñïí., óêð., 25.01.1932, 
âáèòèé ç ðåâîëüâåðà
Ãðèöóí Êàòåðèíà Ô., 2, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 25.06.1933, íå 
âêàç.
Ãðèöóí Ìèõàéëî Íàóìîâè÷, 5, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 20.06.1933, íå 
âêàç.
Ãðèöóí Ïåëàãåÿ Âàñèë³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 01.06.1933, íå 
âêàç.
Ãðèùóê Ïåòðî Âàñèëüîâè÷, 17, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 01.06.1933, íå 
âêàç.

Ãóáêà Âîëîäèìèð ßêîâè÷, 1, 
ðîá³òí., ðîñ., 27.09.1932, ìàëÿð³ÿ
Äåðáèæ Øàìèíà Äåðáèæ., 1, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 22.04.1933, íå 
âêàç.
Äè÷êî Ìàð³ÿ Ãð., 30, êîëãîñïí., 
íå âêàç., 19.07.1933, íå âêàç.
Äîâãàëü Âåðåì³é Ëàð³îíîâè÷, 
34, êîëãîñïí., íå âêàç., 07.05.1933, 
íå âêàç.
Äîâãàëü ²âàí Ìàêñèìîâè÷, 60, 
êîëãîñïí., óêð., 08.03.1933, íå 
âêàç.
Äîâãàëü ²âàí Òðîõèìîâè÷, 7, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 07.04.1933, íå 
âêàç.
Äîâãàëü Êàòåðèíà Òðîõèì³âíà, 
5, êîëãîñïí., íå âêàç., 24.04.1933, 
íå âêàç.
Äîâãàëü Ëèòêà ²âàí³âíà, 2, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 25.06.1933, íå 
âêàç.
Äîâãàëü Ìàð³ÿ Òðîõèì³âíà, 2, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 18.03.1933, íå 
âêàç.
Äîâãàëü Ñòåïàí ²âàíîâè÷, 23, 
êîë ãîñïí., óêð., 19.03.1933, íå âêàç.
Äîâãàëü Òðîõèì Àíòîíîâè÷, 28, 
êîëãîñïí., óêð., 29.01.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Äîìîëåãà ªâäîê³ÿ Ôåäîð³âíà, 
28, êîëãîñïí., íå âêàç., 16.04.1933, 
íå âêàç.
Äîìîëåãà Ìèõàéëî Ïàâëîâè÷, 
19, êîëãîñïí., íå âêàç., 09.04.1933, 
íå âêàç.
Äîìîëåãà Ñåðàôèìà Âàñèë³âíà, 
17, êîëãîñïí., óêð., 24.03.1933, íå 
âêàç.
Äîìîëåãà ßê³â Ìèêèòîâè÷, 26, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 11.09.1933, 
òóáåðêóëüîç
Äóäêà Â³ðà Äìèòð³âíà, 10, íå 
âêàç., íå âêàç., 05.07.1933, íå 
âêàç.
Äóäêà Ìèêîëà Îëåêñàíäðîâè÷, 
íå âêàç., îäíîîñ³áí., íå âêàç., 
18.03.1933, äèòÿ÷³ ñóäîìè
Äóäêà Ìèêîëà Ïèëèïîâè÷, 8, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 17.03.1933, 
íå âêàç.
Äóäêà Ðà¿ñà Ôåäîð³âíà, 3, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 14.03.1933, 
íå âêàç.
Äóäêà Ôåä³ð ²âàíîâè÷, 38, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 14.03.1933, 
íå âêàç.
ªïèôàíîâ Ïàâëî Àðòåìîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., ðîñ., 02.07.1932, 
äèòÿ÷³ ñóäîìè
ªïèôàíîâà Àíàñòàñ³ÿ Êîð., 66, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 17.09.1933, 
íå âêàç.

ªðåìåíêî ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 21, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 05.04.1933, íå 
âêàç.
ªðåìåíêî Îëåêñ³é Ïåòðîâè÷, 
44, êîëãîñïí., íå âêàç., 13.04.1933, 
íå âêàç.
ªðåìåíêî Ôåä³ð Ìàêàðîâè÷, 8, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 15.04.1933, íå 
âêàç.
ªñüêîâ Âàñèëü Êóçüìè÷, 54, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 05.05.1933, íå 
âêàç.
ªñüêîâ Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷, 
6 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 28.08.1932, 
äèòÿ÷³ ñóäîìè
ªñüêîâà Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, 3, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 09.03.1932, 
ñêàðëàòèíà
Æìàºâ Ìèêîëà ßêîâè÷, 3, 
îäíîîñ³áí., óêð., 08.11.1933, íå 
âêàç.
Çàé÷åíêî Ïàðàñêà Ïàâë³âíà, 77, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 09.07.1933, íå 
âêàç.
Çâàðè÷ Îëåêñàíäðà Ìîê³¿âíà, 
67, êîëãîñïí., óêð., 30.04.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ç³í÷åíêî Âåêëà Ô., 25, 
îäíîîñ³áí., óêð., 02.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ç³í÷åíêî Ãàííà Ñèìîí³âíà, 40, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 29.04.1933, íå 
âêàç.
Ç³í÷åíêî Çàõàð³é Àôàíàñ³éîâè÷, 
36, êîëãîñïí., íå âêàç., 07.05.1933, 
íå âêàç.
Ç³í÷åíêî Ìèõàéëî Çàõàðîâè÷, 
3, êîëãîñïí., íå âêàç., 03.05.1933, 
íå âêàç.
Ç³í÷åíêî Íàòàëêà Òàðàñ³âíà, 3 
òèæ., íå âêàç., íå âêàç., 20.05.1933, 
íå âêàç.
Çîçóëÿ ªãîð Îñèïîâè÷, 1 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 27.08.1932, 
äèòÿ÷³ ñóäîìè
Çîçóëÿ Ìèêèòà Îëåêñàíäðîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 19.02.1932, 
äèòÿ÷à õâîðîáà
Çîçóëÿ Ìèõàéëî 
Îëåêñàíäðîâè÷, 3 ì., íå âêàç., íå 
âêàç., 30.05.1933, íå âêàç.
Çîëîòîïóï Âàñèëü 
Ãåðàñèìîâè÷, 8, êîëãîñïí., íå 
âêàç., 11.04.1933, íå âêàç.
Çîëîòîïóï Ãàííà Àðò., 80, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 14.07.1933, íå 
âêàç.
Çîëîòîïóï Ãàííà Ëóê³âíà, 5, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 02.06.1933, 
íå âêàç.
Çîëîòîïóï Ãåðàñèì íå âêàç., 47, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 11.04.1933, íå 
âêàç.
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Çîëîòîïóï Äìèòðî 
Ìàêñèìîâè÷, 56, îäíîîñ³áí., íå 
âêàç., 13.06.1933, íå âêàç.
Çîëîòîïóï ²âàí Ãåðàñèìîâè÷, 
21, ðîçêóðêóë., íå âêàç., 
14.03.1933, íå âêàç.
Çîëîòîïóï ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 7, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 02.05.1933, íå 
âêàç.
Çîëîòîïóï Ëóêà Äìèòðîâè÷, 
31, êîëãîñïí., óêð., 05.03.1933, íå 
âêàç.
Çîëîòîïóï Íàñòÿ ²âàí³âíà, 52, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 10.05.1933, 
íå âêàç.
Çîëîòîïóï Ïåòðî Òèòîâè÷, 55, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 09.04.1933, 
íå âêàç.
Çóçóëÿ Ìèêîëà Ê³íäðàòîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 23.03.1932, äèòÿ÷à 
õâîðîáà
Çóé ²âàí Ëàâð³íîâè÷, 7, íå âêàç., 
íå âêàç., 18.04.1933, íå âêàç.
Çóé Ëþáîâ Ëàâð³í³âíà, 1, íå 
âêàç., íå âêàç., 20.04.1933, íå âêàç.
Çóé Ïåòðî Ëàâð³íîâè÷, 12, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 09.04.1933, 
íå âêàç.
Çóé Ñåâà Ëàâðåíò³éîâè÷, 7, 
îäíî îñ³áí., íå âêàç., 12.04.1933, 
íå âêàç.
²âàíîâ Êèðèëî ªãîðîâè÷, 18, 
îäíîîñ³áí., óêð., 08.09.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Êàïêàíåöü Ç³íà Ãðèãîð³âíà, 5 ì., 
êîëãîñïí., íå âêàç., 20.04.1933, íå 
âêàç.
Êàïêàíåöü Ïàëàæêà Äàíèë³âíà, 
68, êîëãîñïí., óêð., 21.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Êàïêàíåöü Ïèëèï ²âàíîâè÷, 
70, êîëãîñïí., óêð., 21.03.1933, 
ñòàðå÷à õâîðîáà
Êàðïåíêî ²âàí Îëåêñ³éîâè÷, 12, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 14.04.1933, 
íå âêàç.
Êàðïåíêî Êîñòü 
Âîëîäèìèðîâè÷, 73, êîëãîñïí., 
íå âêàç., 24.04.1933, ñòàðå÷à 
õâîðîáà
Êàðïåíêî Ëþáîâ Ìàêàð³âíà, 
1 ì., íå âêàç., íå âêàç., 15.05.1933, 
íå âêàç.
Êàðïåíêî Ìàð³ÿ Îëåêñ³¿âíà, 7, 
îäíîîñ³áí., óêð., 26.03.1933, íå 
âêàç.
Êàðïåíêî Ìîòðÿ Îëåêñ³¿âíà, 83, 
íà óòðèì., óêð., ñòàð³ñòü
Êàðïåíêî Îëåêñàíäðà 
ªðåì³âíà, 50, îäíîîñ³áí., íå 
âêàç., 23.06.1933, íå âêàç.
Êàðïåíêî Îëåêñàíäðà ßê³âíà, 
36, êîëãîñïí., íå âêàç., íå âêàç.

Êàðïåíêî Îëåêñ³é Ãàâðèëîâè÷, 
2, êîëãîñïí., íå âêàç., 11.04.1933, 
íå âêàç.
Êàðïåíêî Ïàâëî 
Âîëîäèìèðîâè÷, 82, îäíîîñ³áí., 
íå âêàç., 01.09.1933, íå âêàç.
Êàðïåíêî Ïàâëî Ïèëèïîâè÷, 5, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 07.04.1933, íå 
âêàç.
Êàðïåíêî Ïåòðî Îëåêñ³éîâè÷, 6, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 05.04.1933, 
íå âêàç.
Êàðïåíêî Ïèëèï Ïàâëîâè÷, 38, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 22.04.1933, íå 
âêàç.
Êàðïåíêî Ôåä³ð Ãðèãîðîâè÷, 36, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 25.05.1933, íå 
âêàç.
Êèðè÷åíêî ªâäîê³ÿ Äìèòð³âíà, 
6 ì., êîëãîñïí., íå âêàç., 
12.05.1933, íå âêàç.
Êèðè÷åíêî Ìèõàéëî Ïåòðîâè÷, 
68, êîëãîñïí., íå âêàç., 24.08.1933, 
íå âêàç.
Êëî÷åê Ðà¿ñà Ïðîêîï³âíà, 5, 
êîë ãîñïí., óêð., 21.03.1933, íå 
âêàç.
Êëî÷îê ²âàí Ïðîêîïîâè÷, 10, 
êîë ãîñïí., íå âêàç., 17.04.1933, íå 
âêàç.
Êëî÷îê Ôåä³ð Äàíèëîâè÷, 3 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 28.11.1933, íå 
âêàç.
Êîâàëåíêî Íàòàë³ÿ Íåñòîð³âíà, 
78, íà óòðèì., óêð., 30.01.1932, 
ñòàð³ñòü
Êîëäóí Îëåêñàíäð íå âêàç., 20, 
îäíîîñ³áí., óêð., 18.03.1933, íå 
âêàç.
Êîð÷àê Ëóê³ÿ Ìèõàéë³âíà, 74, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 07.06.1933, 
íå âêàç.
Êîð÷àêà Âàñèëü Ñåìåíîâè÷, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 22.04.1932, äèòÿ÷³ 
ñóäîìè
Êîð÷àêà ²âàí Àíäð³éîâè÷, 72, 
îäíîîñ³áí., óêð., 19.03.1933, 
ñòàðå÷à õâîðîáà
Êîð÷àêà Ïàðôåíò³é Ñàì³éëîâè÷, 
1 äí., êîëãîñïí., óêð., 19.02.1932, 
äèòÿ÷à õâîðîáà
Êóçüìåíêî ßâäîõà Àíäð³¿âíà, 
8 ì., êîëãîñïí., íå âêàç., 
28.04.1933, íå âêàç.
Êóëèê Ñåðàôèìà Ãðèãîð³âíà, 85, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 17.04.1933, íå 
âêàç.
Êóðèëî Ãàííà Îëåêñàíäð³âíà, 
11, êîëãîñïí., óêð., 07.03.1933, íå 
âêàç.
Êóðèëî Ãðèãîð³é Ïðîêîïîâè÷, 
13, êîëãîñïí., íå âêàç., 11.04.1933, 
íå âêàç.

Êóðèëî Ìèêîëà Ïðîêîïîâè÷, íå 
âêàç., îäíîîñ³áí., óêð., 31.05.1932, 
äèòÿ÷³ ñóäîìè
Êóðèëî Íàòàëêà ²âàí³âíà, 65, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 19.05.1933, 
íå âêàç.
Êóöü ²âàí ²ëë³÷, 17, îäíîîñ³áí., 
óêð., 11.03.1933, íå âêàç.
Ëèñåíêî Àíäð³é Ôåîêòèñòîâè÷, 
30, êîëãîñïí., íå âêàç., 31.05.1933, 
íå âêàç.
Ëèñåíêî Âàðâàðà Àíäð³¿âíà, 6, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 26.04.1933, íå 
âêàç.
Ëèñåíêî Âàñèëü Ðîä³îíîâè÷, 33, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 05.05.1933, íå 
âêàç.
Ëèñåíêî Äìèòðî Ãðèãîðîâè÷, 4, 
êîëãîñïí., óêð., 22.06.1932, äèòÿ÷³ 
ñóäîìè
Ëèñåíêî ²âàí Ðîä³îíîâè÷, 40, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 13.03.1933, 
çàìåðç ó ñòåïó
Ëèñåíêî Êèðèëî Òèõîíîâè÷, 24, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 13.05.1933, íå 
âêàç.
Ëèñåíêî Ëþáîâ Êèðèë³âíà, 2, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 29.04.1933, íå 
âêàç.
Ëèñåíêî Ìèêîëà Çàõàðîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 14.04.1933, íå 
âêàç.
Ëèñåíêî Îëåêñàíäðà 
Âàñèë³âíà, 11, íå âêàç., íå âêàç., 
02.07.1933, íå âêàç.
Ëèñåíêî Ïîë³íà Òåðåíò³¿âíà, 9, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 19.06.1933, 
íå âêàç.
Ëèñåíêî Òèõîí Ñòåïàíîâè÷, 
48, êîëãîñïí., óêð., 09.03.1932, 
ãîðëîâà ÷àõîòêà
Ëèòâèíåíêî Âàñèëü Ãðèãîðîâè÷, 
7, êîëãîñïí., íå âêàç., 16.05.1933, 
íå âêàç.
Ëèòâèíåíêî Ãàííà Ãðèãîð³âíà, 
2, êîëãîñïí., íå âêàç., 09.04.1933, 
íå âêàç.
Ëèòâèíåíêî Äìèòðî ²âàíîâè÷, 
12, êîëãîñïí., íå âêàç., 10.04.1933, 
íå âêàç.
Ëèòâèíåíêî ²âàí Ëåîíò³éîâè÷, 
55, êîëãîñïí., íå âêàç., 19.06.1933, 
íå âêàç.
Ëèòâèíåíêî Ëóêåð³ÿ Êîðí³¿âíà, 
45, êîëãîñïí., íå âêàç., 16.03.1933, 
íå âêàç.
Ëèòâèíåíêî Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 
5, êîëãîñïí., íå âêàç., 02.05.1933, 
íå âêàç.
Ëèòâèíåíêî Ñàâà Ëåîíò³éîâè÷, 
57, îäíîîñ³áí., óêð., 01.08.1932, 
ðàê
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Ëèòâèíåíêî Ñàâà Òèìîô³éîâè÷, 
43, êîëãîñïí., íå âêàç., 16.08.1933, 
íå âêàç.
Ëèòâèíåíêî Ôåäîò Ñåðã³éîâè÷, 
56, êîëãîñïí., óêð., 13.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â, ãðèï
Ëèòâèíåíêî Õ³âðÿ íå âêàç., 46, 
êîë ãîñïí., íå âêàç., 15.04.1933, íå âêàç.
Ìàæàºâà ²ðèíà Îëåêñ³¿âíà, 60, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 27.10.1933, íå 
âêàç.
Ìàë³é Äîìàõà íå âêàç., 80, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., íå âêàç.
Ìàðóñåíêî Ïàíòåë³é 
Ìèõàéëîâè÷, 22, êîëãîñïí., óêð., 
02.06.1932, òóáåðêóëüîç
Ìàðóñåíêî Õðèñòÿ ²âàí³âíà, 25, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 14.04.1933, íå 
âêàç.
Ìåëüíèê Ëþáîâ Ñåìåí³âíà, 8, êîë-
ãîñïí., íå âêàç., 21.04.1933, íå âêàç.
Ìåëüíèêîâ Âàëåíòèí 
Âàñèëüîâè÷, 3 ì., îäíîîñ³áí., 
ðîñ., 05.08.1932, äèòÿ÷³ ñóäîìè
Ìåëüíèêîâ Êîñòÿíòèí 
Âàñèëüîâè÷, 5, îäíîîñ³áí., ðîñ., 
30.06.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìåëüíèêîâ Ìàðôà ²âàí³âíà, 40, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 26.07.1932, á³ëü 
ó ãîðë³
Ìèõàéëþò. Àííà Ãðèãîð³âíà, 24, 
êîëãîñïí., óêð., 08.09.1933, ï³ñëÿ 
îïåðàö³¿
Ìèõàéëþòåíêî Ãðèãîð³é 
Äàíèëîâè÷, 28, îäíîîñ³áí., íå 
âêàç., 17.03.1933, íå âêàç.
Ìèõàéëþòåíêî Êëàâä³ÿ 
Ãðèãîð³âíà, 4, îäíîîñ³áí., óêð., 
13.03.1933, íå âêàç.
Ìèõàéëþòåíêî Ìîòðÿ 
Ãðèãîð³âíà, 7, îäíîîñ³áí., óêð., 
24.03.1933, íå âêàç.
Ìèõàéëþòåíêî Îëåíà ²âàí³âíà, 
3, îäíîîñ³áí., íå âêàç., 17.03.1933, 
íå âêàç.
Ìèõàéëþòåíêî Îëåíà ²âàí³âíà, 
30, êîëãîñïí., íå âêàç., 12.07.1933, 
íå âêàç.
Ì³ùåíêî Ãåðàñèì Ìèõàéëîâè÷, 
28, îäíîîñ³áí., óêð., 02.06.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ì³ùåíêî Ëþáîâ Ãåðàñèìîâè÷, 
4 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 02.07.1932, 
äèòÿ÷³ ñóäîìè
Ì³ùåíêî Ìèõàéëî ²âàíîâè÷, 
7 ì., êîëãîñïí., íå âêàç., 
05.06.1933, íå âêàç.
Ì³ùåíêî Ñåìåí Òðîõèìîâè÷, 
85, íå âêàç., íå âêàç., 30.07.1933, 
íå âêàç.
Íàçàðåíêî ªãîð Ïàâëîâè÷, 
76, êîëãîñïí., óêð., 25.03.1933, 
ñòàð³ñòü

Íàéäà Ãðèãîð³é Ôåäîðîâè÷, 18, 
îäíîîñ³áí., óêð., 06.03.1933, íå 
âêàç.
Íàéäà ²âàí Ôåäîðîâè÷, 12, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 17.03.1933, 
íå âêàç.
Íàéäà Ìàð³ÿ Àðòåì³âíà, 20, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 22.06.1933, íå 
âêàç.
Íàéäà Ïåòðî Ôåäîðîâè÷, 4, 
îäíîîñ³áí., óêð., 11.03.1933, íå 
âêàç.
Íàéäà Óëÿíà Ôåäîð³âíà, 9, 
îäíîîñ³áí., óêð., 06.03.1933, íå 
âêàç.
Í³ê³òåíêî ªâãåí³ÿ Íèôîä³¿âíà, 
6, êîëãîñïí., íå âêàç., 26.04.1933, 
íå âêàç.
Í³ê³òåíêî Ìåôîä³é Þõèìîâè÷, 
25, êîëãîñïí., íå âêàç., 22.04.1933, 
íå âêàç.
Í³ê³ò³í ²âàí Òåðåíò³éîâè÷, 79, 
êîëãîñïí., ºâð., 01.05.1933, íå 
âêàç.
Îâ÷àðåíêî Íàñòÿ ²âàí³âíà, 36, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 10.05.1933, íå 
âêàç.
Îâ÷àðåíêî Ðà¿ñà Äàíèë³âíà, 
3, êîëãîñïí., óêð., 26.03.1933, íå 
âêàç.
Îâ÷àðåíêî Ôåä³ð Äàíèëîâè÷, 
5, êîëãîñïí., óêð., 24.03.1933, íå 
âêàç.
Îïëåìàõ Ãàííà Ãðèãîð³âíà, 40, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 17.06.1933, 
íå âêàç.
Îïëåìàõ Çàõàð³é Ôåäîðîâè÷, 
53, êîëãîñïí., íå âêàç., 07.04.1933, 
íå âêàç.
Îïëåìàõ Ìàð³ÿ Ñòåïàí³âíà, 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 11.03.1933, íå 
âêàç.
Îïëåìàõ Ïåòðî Ñåìåíîâè÷, 22, 
êîëãîñïí., óêð., 06.03.1933, íå âêàç.
Îñòàïåíêî Ãàííà íå âêàç., 49, 
êîëãîñïí., óêð., 13.03.1933, íå 
âêàç.
Îñòàïåíêî Ãàííà Ïåòð³âíà, 8, 
íå âêàç., íå âêàç., 13.04.1933, íå 
âêàç.
Îñòàïåíêî ²âàí Ñòåïàíîâè÷, 4, 
íå âêàç., íå âêàç., 18.04.1933, íå 
âêàç.
Îñòàïåíêî Îëåêñàíäðà 
Ïåòð³âíà, 14, êîëãîñïí., óêð., 
11.03.1933, íå âêàç.
Îñòàïåíêî Ïåëàãåÿ Ïåòð³âíà, 6, 
êîëãîñïí., íå âêàç., íå âêàç.
Îñòàïåíêî Ñåìåí Ïåòðîâè÷, 12, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 26.04.1933, íå 
âêàç.
Ïàí÷åíêî Âàðâàðà ²âàí³âíà, 80, 
íà óòðèì., óêð., íå âêàç., ñòàð³ñòü

Ïàí÷åíêî Â³ðà Êóçüì³âíà, 8, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 15.04.1933, íå 
âêàç.
Ïàí÷åíêî Êóçüìà Âàñèëüîâè÷, 
32, êîëãîñïí., óêð., 08.03.1933, íå 
âêàç.
Ïàí÷åíêî Ìàð³ÿ Ìèõàéë³âíà, 11, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 08.04.1933, 
ïðîíîñ
Ïàí÷åíêî Ïàâëî Àâðàìîâè÷, 10, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 17.04.1933, íå 
âêàç.
Ïàí÷åíêî Ïàëàæêà Ìèõàéë³âíà, 
10, îäíîîñ³áí., íå âêàç., 
17.03.1933, íå âêàç.
Ïàí÷åíêî Ïàíòåë³é Àâðàìîâè÷, 
13, êîëãîñïí., íå âêàç., 14.04.1933, 
íå âêàç.
Ïàí÷åíêî Ïåòðî Àâðàìîâè÷, 7, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 12.03.1933, íå 
âêàç.
Ïàí÷åíêî Ñåðã³é Êóçüìè÷, 4, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 10.04.1933, íå 
âêàç.
Ïàòîêèíà Êàòåðèíà Äìèòð³âíà, 
18, íå âêàç., íå âêàç., 20.05.1933, 
íå âêàç.
Ïåòðîâà ²çîò Êàëèíîâè÷, 67, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 17.03.1933, 
ñòàðå÷à õâîðîáà
Ïëåõà Ñòåïàí Þõèìîâè÷, 18, 
îäíîîñ³áí., óêð., 15.10.1932, 
ìàëÿð³ÿ
Ïîðòîíåíêî Âàðâàðà 
Ìèõàéë³âíà, 5, êîëãîñïí., íå 
âêàç., 25.05.1933, íå âêàç.
Ïóçèê Îëåêñ³é Þõèìîâè÷, 6, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 16.03.1933, 
íå âêàç.
Ðèæêî Âàñèëü Êèðèëîâè÷, 13, 
îäíîîñ³áí., óêð., 12.03.1933, íå 
âêàç.
Ðèæêî ²âàí Êèðèëîâè÷, 4, íå 
âêàç., óêð., 26.03.1933, íå âêàç.
Ðèæêî Êèðèëî Àíòîíîâè÷, 40, 
îäíî îñ³áí., óêð., 11.03.1933, íå âêàç.
Ðèæêî Ìàðôà Ìîéñå¿âíà, 66, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 15.07.1933, íå 
âêàç.
Ðèæêî Ìèêîëà Ôåîäîðîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 10.03.1933, 
äèòÿ÷³ ñóäîìè
Ðèæêî Ìèõàéëî Êèðèëîâè÷, 1, 
íå âêàç., óêð., 25.03.1933, íå âêàç.
Ðèæêî Îäàðêà Ìèêîëà¿âíà, 35, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 30.05.1933, íå 
âêàç.
Ðèæêî Îëåêñàíäðà Êèðèë³âíà, 
10, êîëãîñïí., íå âêàç., 16.04.1933, 
íå âêàç.
Ðóäèêà Äìèòðî Îëåêñ³éîâè÷, 
22, êîëãîñïí., íå âêàç., 14.05.1933, 
íå âêàç.
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Ðóäèêà ªëèçàâåòà Äìèòð³âíà, 
2, êîëãîñïí., íå âêàç., 09.05.1933, 
íå âêàç.
Ðóäèêà Ìàð³ÿ Ïèëèï³âíà, 2 ì., 
êîëãîñïí., íå âêàç., 17.03.1933, 
äèòÿ÷³ ñóäîìè
Ðóäèêà Îëåêñ³é Ìàêàðîâè÷, 65, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 26.03.1933, íå 
âêàç.
Ñàâ÷åíêî ²ëëÿ Êèðèëîâè÷, 45, 
îäíîîñ³áí., óêð., 25.03.1933, íå 
âêàç.
Ñàâ÷åíêî Ìàð³ÿ ²ëë³âíà, 15, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 26.04.1933, íå 
âêàç.
Ñàâ÷åíêî Ìèêîëà 
Ìèêîëàéîâè÷, 2 ì., êîëãîñïí., íå 
âêàç., 12.03.1933, íå âêàç.
Ñàâ÷åíêî Ìèêîëà Ïåòðîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 01.04.1933, íå 
âêàç.
Ñàâ÷åíêî Îëåêñàíäð (?), 10, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 02.05.1933, íå 
âêàç.
Ñàâ÷åíêî Ñåêëåòà Âàñèë³âíà, 
44, êîëãîñïí., íå âêàç., 01.08.1933, 
íå âêàç.
Ñàâ÷åíêî Ôåä³ð Ìèêîëàéîâè÷, 
4, êîëãîñïí., íå âêàç., 24.03.1933, 
íå âêàç.
Ñåìåíîâ ªâãåí³é Ìèõàéëîâè÷, 
1 ì., íå âêàç., íå âêàç., 25.06.1933, 
íå âêàç.
Ñåìåíîâà Àíô³ñà Ñåìåí³âíà, íå 
âêàç., êîëãîñïí., ðîñ., 20.09.1932, 
äèòÿ÷³ ñóäîìè
Ñèâàùåíêî Àííà Ãðèãîð³âíà, 
75, íà óòðèì., óêð., 09.03.1933, íå 
âêàç.
Ñèâàùåíêî Ãðèãîð³é 
Ñåìåíîâè÷, 20, ïðîõîæèé, íå 
âêàç., 25.03.1933, äîâ³äêè ë³êàðÿ 
íå áóëî
Ñèäîðåíêî Ãàííà Ìèõàéë³âíà, 65, 
êîëãîñïí., óêð., 12.03.1933, íå âêàç.
Ñèäîðåíêî Êàðïî Ìèêîëàéîâè÷, 
26, êîëãîñïí., íå âêàç., 15.07.1933, 
íå âêàç.
Ñèäîðåíêî Ëåîíò³é Ñåðã³éîâè÷, 
12, êîëãîñïí., íå âêàç., 01.05.1933, 
íå âêàç.
Ñèäîð÷åíêî Ãàííà Êàðï³âíà, 
6, êîëãîñïí., óêð., 03.03.1933, íå 
âêàç.
Ñèäîð÷åíêî Ëþáîâ Êàðï³âíà, 
8, êîëãîñïí., óêð., 05.03.1933, íå 
âêàç.
Ñèäóí ²âàí Ôåäîðîâè÷, 32, 
âèêëþ÷. ç êîëãîñïí., íå âêàç., 
19.04.1933, íå âêàç.
Ñèìîíåíêî Àíòîí³íà Êóçüì³âíà, 
1, îäíîîñ³áí., íå âêàç., 04.05.1933, 
íå âêàç.

Ñèìîíåíêî Âàñèëèíà 
Àíòîí³âíà, 48, êîëãîñïí., íå âêàç., 
22.04.1933, íå âêàç.
Ñèìîíåíêî Ãîðä³é Ìèõàéëîâè÷, 
48, êîëãîñïí., íå âêàç., 07.05.1933, 
íå âêàç.
Ñèìîíåíêî ªâôèì Êîðí³éîâè÷, 
27, êîëãîñïí., óêð., 06.03.1933, íå 
âêàç.
Ñèìîíåíêî Ïàðàñêåâà 
Îëåêñ³¿âíà, 28, êîëãîñïí., óêð., 
09.05.1932, çàõâîðþâàííÿ ëåãåí³â
Ñêîëîòà Âàðâàðà ²âàí³âíà, 8, 
ðîçêóðêóë., íå âêàç., 09.04.1933, 
íå âêàç.
Ñêîëîòà ²âàí ²âàíîâè÷, 5, îäíî-
îñ³áí., íå âêàç., 28.04.1933, íå âêàç.
Ñêîëîòà ²âàí Ìèòðîôàíîâè÷, 6 
äí., îäíîîñ³áí., óêð., 29.02.1932, 
äèòÿ÷à õâîðîáà
Ñêîëîòà Ìåëàí³ÿ ßêèì³âíà, 84, 
ðîçêóðêóë., óêð., 05.03.1933, íå 
âêàç.
Ñêîëîòà Íàä³ÿ ²âàí³âíà, 17, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 14.06.1933, 
íå âêàç.
Ñêîðîáàãàòüêî Ðîìàí 
Äåíèñîâè÷, 82, íà óòðèì., óêð., 
22.03.1932, ñòàð³ñòü
Ñêîðîáîãàòüêî Âàñèëü 
Ðîìàíîâè÷, 56, îäíîîñ³áí., íå 
âêàç., 15.10.1933, íå âêàç.
Ñîãóëü Äè. Íèêèôîðîâ., 68, íå 
âêàç., íå âêàç., 25.05.1933, íå âêàç.
Ñîëîâåé Âàñèëü Ëåîíò³éîâè÷, 
8, êîëãîñïí., íå âêàç., 11.04.1933, 
íå âêàç.
Ñîëîâåé Ãðèöüêî ²âàíîâè÷, 32, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 30.04.1933, íå 
âêàç.
Ñîëîâåé ªãîð Ãðèãîðîâè÷, 3, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 14.04.1933, íå 
âêàç.
Ñîëîâåé Ìèêîëà Ïåòðîâè÷, 6, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 14.04.1933, íå 
âêàç.
Ñîëîâåé Ìèõàéëî Îìåëÿíîâè÷, 
7, êîëãîñïí., íå âêàç., 12.04.1933, 
íå âêàç.
Ñîëîâåé Îìåëüêî ²âàíîâè÷, 49, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 12.05.1933, íå 
âêàç.
Ñîëîâåé Ïåòðî ²âàíîâè÷, 28, êîë-
ãîñïí., íå âêàç., 26.04.1933, íå âêàç.
Ñîëîíåöü Ìèêîëà 
Ïîðôèð³éîâè÷, 3, íå âêàç., íå 
âêàç., 16.04.1933, íå âêàç.
Ñòåïàíåíêî Äåì’ÿí Ïàâëîâè÷, 
19, êîëãîñïí., óêð., 18.03.1933, íå 
âêàç.
Ñòîëÿð Ìàðôà ²âàí³âíà, 76, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 02.06.1933, íå 
âêàç.

Ñòîëÿð Ôåä³ð Ñàâè÷, 76, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 16.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñòîëÿð ßê³â Îëåêñ³éîâè÷, 54, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 06.04.1933, íå 
âêàç.
Ñòîÿíîâà Ìàð³ÿ Äìèòð³âíà, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 14.06.1932, 
äèòÿ÷³ ñóäîìè
Òèìîøåíêî ²âàí Ïèëèïîâè÷, 
15, êîëãîñïí., óêð., 13.03.1933, íå 
âêàç.
Òèìîøåíêî ²âàí Ïèëèïîâè÷, 
9, êîëãîñïí., óêð., 02.03.1933, íå 
âêàç.
Òèìîøåíêî Ëþáîâ Ïèëèï³âíà, 
2, êîëãîñïí., íå âêàç., 02.05.1933, 
íå âêàç.
Òèìîøåíêî Ôåä³ð Ïèëèïîâè÷, 
5, êîëãîñïí., ºâð., 29.04.1933, íå 
âêàç.
Òèíñüêà Ãàííà ²âàí³âíà, 6, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 07.04.1933, 
íå âêàç.
Òèíñüêà Êàòðÿ ²âàí³âíà, 2, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 22.04.1933, 
íå âêàç.
Òèíñüêà Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 9, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 22.04.1933, 
íå âêàç.
Òèíñüêà Ìîòðÿ ²âàí³âíà, 5, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 22.04.1933, 
íå âêàç.
Òèíñüêèé ²âàí Ãíàòîâè÷, 44, 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.03.1933, íå 
âêàç.
Òèíñüêèé ²âàí Ôåäîòîâè÷, 80, 
ðîçêóðêóë., íå âêàç., 18.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Òèíñüêèé Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 
1 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 11.10.1932, 
äèòÿ÷³ ñóäîìè
Òèñëåíêî Ìèêîëàé Ñåìåíîâè÷, 
10, îäíîîñ³áí., ðîñ., 27.09.1932, 
íåâ³äîìà
Òèñëåíêî Ñåìåí Ñåâàñòÿíîâè÷, 
50, îäíîîñ³áí., óêð., 11.03.1933, 
íå âêàç.
Òèñëåíêî ßê³â Ñåìåíîâè÷, 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 14.03.1932, 
äèòÿ÷à õâîðîáà
Òêà÷åíêî Íàñòÿ Ê³íäðàò³âíà, 26, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 21.08.1933, íå 
âêàç.
Òóð÷èí Ãàííà Êàðï³âíà, 11, 
âèêëþ÷. ç êîëãîñïí., íå âêàç., 
24.03.1933, íå âêàç.
Òóð÷èí ªâäîêèì Àôîíîâè÷, 70, 
îäíîîñ³áí., óêð., 25.03.1933, íå 
âêàç.
Òóð÷èí ²âàí Êàðïîâè÷, 7, âèêëþ÷. 
ç êîëãîñïí., óêð., 12.03.1933, íå 
âêàç.
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Òóð÷èí Ïåòðî Êàðïîâè÷, 15, 
âèêëþ÷. ç êîëãîñïí., íå âêàç., 
15.03.1933, íå âêàç.
Òóð÷èí ßê³â Êàðïîâè÷, 9, 
êîëãîñïí., óêð., 12.03.1933, íå 
âêàç.
Óáèéêîíü Îïàíàñ ²ëàð³îíîâè÷, 
53, êîëãîñïí., íå âêàç., 13.05.1933, 
íå âêàç.
Óñîâ Ãðèãîð³é Ïðîêîï³éîâè÷, 
6, êîëãîñïí., óêð., 27.01.1932, 
äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Óñîâà Í³íà Ïðîêîï³âíà, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 11.01.1932, 
çàõâîðþâàííÿ ëåãåí³â
Ôàäººâà Ìàð³ÿ Ïèëèï³âíà, 74, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 14.04.1933, íå 
âêàç.
Ôåñåíêî Ìèêîëà Ãðèãîðîâè÷, 
4 ì., êîëãîñïí., óêð., 10.04.1932, 
äèòÿ÷à õâîðîáà
Õàáðåíêî Âàñèëèíà Òèõîí³âíà, 
14, íå âêàç., íå âêàç., 04.07.1933, 
íå âêàç.
Õàáðåíêî Ëóê³ÿ Ôåäîð³âíà, 
77, íà óòðèì., óêð., 09.03.1932, 
ñòàð³ñòü
Õàáðî Ïëàòîí Ìèõàéëîâè÷, 72, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 14.04.1933, íå 
âêàç.
×åðåï Ãðèöüêî Ïèëèïîâè÷, 26, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 28.04.1933, íå 
âêàç.
×åðåï ªëèçàâåòà Êèðèë³âíà, 45, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 13.05.1933, íå 
âêàç.
×åðåï Íàòàëêà Ïèëèï³âíà, 28, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 15.07.1933, íå 
âêàç.
×åðåï ßëèñîâåòà Êèðèë³âíà, 43, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 14.05.1933, íå 
âêàç.
×óáåíêî Â³êòîð Ãðèãîðîâè÷, 8 
äí., êîëãîñïí., óêð., 25.12.1933, 
äèòÿ÷à õâîðîáà (ñóäîìè)
×óéêî Àíäð³é ²âàíîâè÷, 43, 
êîëãîñïí., óêð., 09.03.1933, íå 
âêàç.
×óéêî ²âàí Îìåëÿíîâè÷, 72, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 10.05.1933, íå 
âêàç.

×óéêî Ôåäîñ³ÿ Ðîìàí³âíà, 37, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 23.08.1933, íå 
âêàç.
×óìàê Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷, 
42, âèêëþ÷., ç êîëãîñïí., íå âêàç., 
18.03.1933, íå âêàç.
×óìàê Ìèêîëà Ïåòðîâè÷, 80, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 08.05.1933, íå 
âêàç.
×óìàê Îëåêñàíäðà ²ëë³âíà, 43, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 02.06.1933, íå 
âêàç.
×óìàê Òèõîí ²âàíîâè÷, 14, íå 
âêàç., óêð., 26.03.1933, íå âêàç.
×óìàê ßâäîõà Ñàìñîí³âíà, 
70, êîëãîñïí., óêð., 24.08.1932, 
ñòàð³ñòü
Øàïîâàëåíêî ²ëüêî ªâòåéîâè÷, 
67, êîëãîñïí., íå âêàç., 18.04.1933, 
ñòàðå÷à õâîðîáà
Øàïîâàëåíêî Ïàâëî ªâòåéîâè÷, 
82, êîëãîñïí., íå âêàç., 21.04.1933, 
íå âêàç.
Øàïîâàëåíêî Ñåðã³é 
Êèðèëîâè÷, 2, êîëãîñïí., íå âêàç., 
10.05.1933, íå âêàç.
Øâåäóí Âàñèëü Îëåêñ³éîâè÷, 
28, ïðîõîæèé, íå âêàç., 20.05.1933, 
íå âêàç.
Øåâ÷åíêî Âàñèëü Ëàçàðîâè÷, 
10, êîëãîñïí., íå âêàç., 14.03.1933, 
íå âêàç.
Øåâ÷åíêî Ãàïêà Ëàçàð³âíà, 6, íå 
âêàç., íå âêàç., 19.04.1933, íå âêàç.
Øåâ÷åíêî ²âàí Ëàçàðîâè÷, 8, 
êîëãîñïí., óêð., 23.03.1933, íå 
âêàç.
Øåâ÷èê Â³ðà Äèìèòð³âíà, 3, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 22.04.1933, íå 
âêàç.
Øåâ÷èê Ãàííà ²ñàê³âíà, 19, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 05.05.1933, íå 
âêàç.
Øåâ÷èê ²âàí ²ñàêîâè÷, 16, 
êîëãîñïí., óêð., 14.03.1933, íå 
âêàç.
Øåâ÷èê Þõèì³ÿ íå âêàç., 50, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 13.07.1933, íå 
âêàç.

Øåëóäüêî Àð³îí Ìàêñèìîâè÷, 
4, êîëãîñïí., óêð., 26.03.1933, íå 
âêàç.
Øåëóäüêî Âàñèëü Ìàêñèìîâè÷, 
5, êîëãîñïí., íå âêàç., 02.06.1933, 
íå âêàç.
Øåëóäüêî Äèìèòð³é 
Ìàêñèìîâè÷, 1, êîëãîñïí., óêð., 
08.03.1933, äèòÿ÷³ ñóäîìè
Øåëóäüêî Êàòåðèíà 
Ìèêîëà¿âíà, 2, êîëãîñïí., íå 
âêàç., 06.04.1933, íå âêàç.
Øåëóäüêî Ìàð³ÿ Ìèòðîôàí³âíà, 
15, êîëãîñïí., íå âêàç., 06.06.1933, 
íå âêàç.
Øåëóäüêî Ìèêîëà 
Ìèòðîôàíîâè÷, 7, êîëãîñïí., íå 
âêàç., 16.03.1933, äèòÿ÷³ ñóäîìè
Øåëóäüêî Îíèñ³ÿ Ãðèãîð³âíà, 
78, îäíîîñ³áí., óêð., 03.05.1932, 
ñòàðå÷à õâîðîáà
Øåëóäüêî Òåòÿíà Ïåòð³âíà, 
4, êîëãîñïí., óêð., 13.11.1932, 
ñêàðëàòèíà
Øèëî Âàñèëü ²âàíîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 12.09.1932, äèòÿ÷³ 
ñóäîìè
Øêàðóïà Ìàðôà Ìèêîëà¿âíà, 
10, êîëãîñïí., íå âêàç., 23.06.1933, 
íå âêàç.
Øêàðóïà ßâäîõà Ìèêîëà¿âíà, 
11, êîëãîñïí., íå âêàç., 23.06.1933, 
íå âêàç.
Ùåðáàê Ñåìåí Õðèñàíîâè÷, 46, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 05.04.1933, íå 
âêàç.
ßêîâåíêî Þõèì Ïàíòåë³éîâè÷, 
47, êîëãîñïí., íå âêàç., 08.04.1933, 
íå âêàç.
ßðîø Ãðèãîð³é Ëàâðåíò³éîâè÷, 
8, îäíîîñ³áí., óêð., 26.03.1933, íå 
âêàç.
ßðîø ²âàí Ëàâðåíò³éîâè÷, 10, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 09.04.1933, 
íå âêàç.
ßðîø Ïåòðî Ëàâðåíò³éîâè÷, 14, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 08.05.1933, 
íå âêàç.
ßðîøåíêî Îëåêñàíäðà 
Ç³íîâ³¿âíà, 1, êîëãîñïí., íå âêàç., 
16.05.1933, íå âêàç.

Òðî¿öüêà ñ³ëüðàäà

Áàêëàæêîâ ßðîñëàâ Ìèêèòîâè÷, 
3, êîëãîñïí., óêð., 17.12.1932, 
ñâèíêà
Áàêëàæêîâà Êëàâä³ÿ Ïàâë³âíà, 
22, ðîá³òí., óêð., 04.02.1933, òèô
Á³ëîâ Ñòåïàí ²âàíîâè÷, 16, 
îäíîîñ³áí., óêð., 02.03.1933, 
íåâ³äîìà
Á³ëîâ Ñòåïàí ßêîâè÷, 11, êîë-
ãîñïí., óêð., 17.12.1932, ïëåâðèò

Âàêàð Ìàêàð ²ñèäîðîâè÷, 
46, îäíîîñ³áí., ñåðåäíÿê, óêð., 
20.02.1933, íåâ³äîìà
Âàêàð Ìèêîëà Àíòîíîâè÷, 42, 
êîëãîñïí., óêð., 13.04.1932, íåâ³äîìà
Âîºâîäà Ôåä³ð Òèìîô³éîâè÷, 
11 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 04.02.1933, 
íåâ³äîìà
Ãàâðèëîâ Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷, 
4 ì., îäíîîñ³áí., óêð., íåâ³äîìà

Ãàâðèëîâà Â³ðà Âàñèë³âíà, 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 06.02.1933, íåâ³äîìà
Ãèðåíêî Îëåêñàíäð Ïåòðîâè÷, 
8 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 05.02.1933, 
íåâ³äîìà
Ãóìåíêî Ìàð³ÿ Ñåìåí³âíà, 5 
äí., îäíîîñ³áí., ñåðåäíÿê, óêð., 
15.02.1933, íåâ³äîìà
Äàíèëåíêî Àãàô³ÿ Ëàâð³âíà, 56, 
êîëãîñïí., óêð., 06.02.1933, íåâ³äîìà
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Äåì’ÿíåíêî Âàñèëü Þõèìîâè÷, 
9, îäíîîñ³áí., óêð., 22.02.1933, 
íåâ³äîìà
Äåì’ÿíåíêî ²âàí Þõèìîâè÷, 
5, îäíîîñ³áí., óêð., 19.01.1933, 
íåâ³äîìà
Äåì’ÿíåíêî Ñåìåí Þõèìîâè÷, 
7 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 03.02.1933, 
íåâ³äîìà
Çàêóöüêèé Ôåä³ð (?), 1, 
êîëãîñïí., óêð., íåâ³äîìà
Çþç³íà Ìàð³ÿ Âëàñ³âíà, 
54, êîëãîñïí., á³äíÿê., óêð., 
26.02.1933, íåâ³äîìà
Êîâàëüîâ Âîëîäèìèð 
Ïðîêîï³éîâè÷, 1, ðîçêóðêóë., óêð., 
25.02.1933, íåâ³äîìà
Êîâàëüîâ ªðîôåé Ïåòðîâè÷, 
70, ðîçêóðêóë., óêð., 19.05.1932, 
íåâ³äîìà
Êîâàëüîâ Ìèêîëà Ñòåïàíîâè÷, 
2, ðîçêóðêóë., óêð., 23.02.1933, 
íåâ³äîìà
Êîíþõîâà Íàòàë³ÿ Ìîéñå¿âíà, 
2 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 11.11.1932, 
íåâ³äîìà
Êîíþõîâà Îëåíà Ê³íäðàò³âíà, 
87, íà óòðèì., óêð., 28.08.1932, 
ñòàð³ñòü
Êîøåëü Àíàñòàñ³ÿ 
Îëåêñàíäð³âíà, 9, îäíîîñ³áí., 
óêð., 10.02.1933, íåâ³äîìà
Êîøåëü Àíòîí Îëåêñàíäðîâè÷, 
15, îäíîîñ³áí., ñåðåäíÿê, óêð., 
15.02.1933, íåâ³äîìà
Êîøåëü Ãðèãîð³é Ïàâëîâè÷, 
2, îäíîîñ³áí., ñåðåäíÿê, óêð., 
20.02.1933, íåâ³äîìà
Êîøåëü ²âàí Îëåêñàíäðîâè÷, 
2, îäíîîñ³áí., ñåðåäíÿê, óêð., 
14.02.1933, íåâ³äîìà
Êîøåëü ²âàí Ïàâëîâè÷, 2 ì., 
îäíîîñ³áí., ñåðåäíÿê, óêð., 
07.02.1932, íåâ³äîìà
Êîøåëü Ìàð³ÿ ²ãíàò³âíà, 1, 
ðîá³òí., óêð., 12.12.1932, ñâèíêà
Êîøåëü Ìîòðîíà Äìèòð³âíà, 
39, îäíîîñ³áí., óêð., 26.04.1932, 
íåâ³äîìà
Êîøåëü Îëåêñàíäð Ïàâëîâè÷, 
38, îäíîîñ³áí., óêð., íåâ³äîìà
Ëåáåäèíñüêèé ²âàí Äìèòðîâè÷, 
20, îäíîîñ³áí., á³äíÿê, óêð., 
25.02.1933, çàìåðç
Ìàëà Ìàð³ÿ Àðõèï³âíà, 4 äí., 
îäíîîñ³áí., óêð., 13.02.1933, 
íåâ³äîìà

Ìàëèé ßê³â Àðõèïîâè÷, 3, 
îäíîîñ³áí., óêð., 18.02.1933, 
íåâ³äîìà
Ìàìîíîâà ªôðîñèí³ÿ 
Äàíèë³âíà, 10, êîëãîñïí., óêð., 
21.02.1933, íåâ³äîìà
Íåõîðîøèé Àíòîí ²âàíîâè÷, 
8, êîëãîñïí., ñåðåäí., óêð., 
25.02.1933, íåâ³äîìà
Íîâèêîâ Âàñèëü Ñåìåíîâè÷, 
8, êîëãîñïí., óêð., 23.02.1933, 
íåâ³äîìà
Íîâèêîâà Íàä³ÿ Ñåìåí³âíà, 6, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 27.02.1933, 
íåâ³äîìà
Íîâèêîâ Îëåêñàíäð Ñåìåíîâè÷, 
3, êîëãîñïí., óêð., 19.02.1933, 
íåâ³äîìà
Ïëîòèêîâ ²âàí ²âàíîâè÷, 65, 
îäíîîñ³áí., óêð., 22.02.1932, 
íåâ³äîìà
Ïëîòíèêîâ Âàñèëü 
Ïîðôèð³éîâè÷, 10 ì., êîëãîñïí., 
óêð., 08.12.1932, ê³ð
Ïëîòíèêîâà Ãàëèíà Ïåòð³âíà, 
3, êîëãîñïí., óêð., 10.11.1932, 
ñêàðëàòèíà
Ïîðîõíÿ Áîðèñ ßêîâè÷, 45, 
îäíîîñ³áí., ñåðåäíÿê, óêð., 
02.03.1933, íåâ³äîìà
Ïîðîõíÿ ²âàí ²ñàêîâè÷, 12 äí., íå 
âêàç., óêð., 09.02.1932, íåâ³äîìà
Ïîðîõíÿ ²âàí Ñåìåíîâè÷, 
6, îäíîîñ³áí., ñåðåäíÿê, óêð., 
23.02.1933, íåâ³äîìà
Ïîðîõíÿ ²âàí Ñåìåíîâè÷, 7, 
íå âêàç., íå âêàç., 23.02.1933, íå 
âêàç.
Ïîðîõíÿ Ïàðàñêà Ñåìåí³âíà, 
33, îäíîîñ³áí., óêð., 20.01.1933, 
íåâ³äîìà
Ïóãà÷ Íèêîí Ïàâëîâè÷, 17, 
îäíîîñ³áí., óêð., 02.02.1933, 
íåâ³äîìà
Ðå÷èí Àíòîí Ãðèãîðîâè÷, 5 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 12.12.1932, ê³ð
Ðå÷èí Âîëîäèìèð Âàñèëüîâè÷, 
4, îäíîîñ³áí., óêð., 15.02.1933, 
íåâ³äîìà
Ðå÷èíà Êàòåðèíà ªðìîëà¿âíà, 
61, îäíîîñ³áí., ñåðåäíÿê, óêð., 
01.03.1933, íåâ³äîìà
Ðå÷èíà Ë³ä³ÿ Âàñèë³âíà, 2, 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.02.1933, 
íåâ³äîìà

Ðèáàëü÷åíêî Àííà Äåíèñ³âíà, 
22, êîëãîñïí., óêð., 26.06.1932, 
ïîðîê ñåðöÿ
Ñàõàíü Ñåðã³é Ãðèãîðîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 30.03.1932, 
íåâ³äîìà
Ñåìåøêè Ëþáîâ ²âàí³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 20.04.1932, 
íåðîçá³ð.
Ñåìèáðàòîâà Ìàð³ÿ Îëåêñ³¿âíà, 
6 ì., íå âêàç., óêð., 18.04.1932, 
íåâ³äîìà
Ñèâàùåíêî Àãàô³ÿ Ìèõàéë³âíà, 
46, îäíîîñ³áí., á³äíÿê, íå âêàç., 
26.02.1933, íåâ³äîìà
Ñèâàùåíêî ²âàí Àíäð³éîâè÷, 
4, îäíîîñ³áí., ñåðåäíÿê, óêð., 
01.03.1933, íåâ³äîìà
Ñèâàùåíêî ²âàí Àíäð³éîâè÷, 
7 ì., íå âêàç., óêð., 26.01.1932, 
íåâ³äîìà
Ñèâàùåíêî ²âàí Àíäð³éîâè÷, 
77, íà óòðèì., óêð., 19.02.1933, 
íåâ³äîìà
Ñèâàùåíêî Ìèêîëà Àíäð³éîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 22.12.1932, 
íåâ³äîìà
Ñèâàùåíêî Ôåäîñ³é 
Ñòåïàíîâè÷, 27, îäíîîñ³áí., óêð., 
01.02.1933, íåâ³äîìà
Òêà÷åíêî Ôåä³ð ªôèìîâè÷, 1 
äí., íå âêàç., óêð., 14.12.1931, 
íåâ³äîìà
Øåâ÷åíêî Ìèêîëà Äåì’ÿíîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 10.11.1932, ê³ð
Øåâ÷åíêî Òðîõèì 
Êîñòÿíòèíîâè÷, 14 äí., êîëãîñïí., 
óêð., 08.01.1933, íåâ³äîìà
Øëÿõîâèé Âàñèëü Àíäð³éîâè÷, 
7, ðîçêóðêóë., óêð., 28.02.1933, 
íåâ³äîìà
Øëÿõîâèé ²âàí ²âàíîâè÷, 55, 
îäíîîñ³áí., óêð., 19.01.1933, 
íåâ³äîìà
Øëÿõîâèé Ìèêîëà Àíäð³éîâè÷, 
3, ðîçêóðêóë., óêð., 15.02.1933, 
íåâ³äîìà
Øòðèêóí ªâäîê³ÿ ²âàí³âíà, 
40, îäíîîñ³áí., óêð., 30.03.1932, 
ïàðàë³÷
Øòðèêóí Ìèêîëà Ìèêèòîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 01.10.1932, òèô
Øòðèêóí Ìèêîëà Ìèêèòîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 03.07.1932, 
çàñòóäà

×åêðàöüêà ñ³ëüðàäà

Áàêëàíîâà Âàëåíòèíà ²âàí³âíà, 
1, îäíîîñ³áí., íå âêàç., 05.04.1932, 
íåâ³äîìà

Áðèë Àíäð³é Ñåìåíîâè÷, 15, 
êîëãîñïí., óêð., 25.04.1933, íå 
âêàç.

Áðèë ²âàí Ñåìåíîâè÷, 18, 
êîëãîñïí., óêð., 15.04.1933, íå 
âêàç.



508

Áðèë ßâäîê³ÿ Ôîì³âíà, 55, 
êîëãîñïí., óêð., 12.07.1933, íå 
âêàç.
Áóëàíèê Ãîðïèíà Òèìîô³¿âíà, 
43, ÷ë.àðò., ìîëä., 18.01.1932, â³ä 
îïóõàííÿ
Áóðäèí ²âàí Þõèìîâè÷, 27, 
êîëãîñïí., ðîñ., 28.07.1933, íå 
âêàç.
Áóðäèí Ïåòðî ²âàíîâè÷, 3, 
êîëãîñïí., ðîñ., 30.07.1933, íå 
âêàç.
Áóðäèíà Âàëåíòèíà ²âàí³âíà, 
1 ì., êîëãîñïí., ðîñ., 18.04.1932, 
íåâ³äîìà
Áóðëà÷åíêî Âîëîäèìèð 
²âàíîâè÷, 1, êîëãîñïí., óêð., 
06.08.1933, íå âêàç.
Âîðîí³âñüêèé Âàñèëü 
Âàñèëüîâè÷, 18, ðîá³òí., óêð., 
21.09.1933, íå âêàç.
Äîëãîëåãà Êàòåðèíà Ìèêèò³âíà, 
7 ì., êîëãîñïí., óêð., 27.03.1932, 
íå âêàç.
ªë³íà Ìàâðà ²âàí³âíà, 64, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 16.06.1932, 
ñòàð³ñòü
Çàáðîäà Ìàð³ÿ Ôî(?), íå âêàç., 
îäíîîñ³áí., óêð., 15.06.1933, íå 
âêàç.
Çàáðîäà Í³íà Ôî(?), 8, 
êîëãîñïí., óêð., 02.06.1933, íå 
âêàç.
Çîòîâ ²âàí Âàñèëüîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., ðîñ., 10.09.1932, íå 
âêàç.
²îâ÷åâó Ìàð³ÿ Àíòîí³âíà, 5 ì., 
îäíîîñ³áí., àëá., 11.01.1932, 
íåðîçá³ð.
Êàðàêàø Àêñèí³ÿ Àíäð³¿âíà, 9 ì., 
÷ë.àðò., àëá., 17.01.1932, ñóõîòè
Êàòüÿíîâ ²âàí Îëåêñàíäðîâè÷, 
5, îäíîîñ³áí., ðîñ., 18.11.1933, 
ìàëÿð³ÿ
Êîçëîâ Ìèõàéëî 
Âîëîäèìèðîâè÷, 4, êîëãîñïí., 
ðîñ., 19.09.1932, íå âêàç.
Êîì³ñàðîâ Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷, 
5, êîëãîñïí., óêð., 05.07.1933, íå 
âêàç.
Êîì³ñàðîâ Ôåä³ð ²âàíîâè÷, 9, 
êîëãîñïí., óêð., 10.05.1933, íå 
âêàç.

Êîíäðàòüºâ Ìèêîëà Êèðèëîâè÷, 
17, êîëãîñïí., ðîñ., 24.08.1932, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Ëèòâèí Ïðîê³ï Ñâèð³éîâè÷, 63, 
êîëãîñïí., óêð., 09.05.1933, íå 
âêàç.
Ìèðîøíÿ Àëëà Ãðèãîð³âíà, 7, 
êîëãîñïí., óêð., 20.05.1933, íå 
âêàç.
Ìèðîøíÿ Ãðèãîð³é Êóïð³ÿíîâè÷, 
27, êîëãîñïí., óêð., 25.04.1933, íå 
âêàç.
Ìèðîøíÿ Ïàâëî Ãðèãîðîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 25.05.1933, íå 
âêàç.
Ìèðîøíÿ Ôåä³ð Ãðèãîðîâè÷, 
5, êîëãîñïí., óêð., 29.04.1933, íå 
âêàç.
Ìîðîçîâà Âàëåíòèíà ²ëë³âíà, 
1, êîëãîñïí., ðîñ., 05.08.1933, íå 
âêàç.
Íåì÷åíêî ¯âãà ²âàí³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 14.08.1933, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Íå÷èò Îêñàíà Ïàâë³âíà, 90, 
êîëãîñïí., óêð., 25.01.1933, íå 
âêàç.
Îðåë Ìàòâ³é Ãàâðèëîâè÷, 72, 
êîëãîñïí., óêð., 13.05.1933, íå 
âêàç.
Ïàíòîâ ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 1, 
îäíîîñ³áí., àëá., 02.01.1932, 
ïðîíîñ
Ïåðåá³éí³ñ Ñåìåí Ìèêèòîâè÷, 
30, êîëãîñïí., óêð., 28.08.1933, íå 
âêàç.
Ïîëòàâ÷åíêî Ìèêîëà Ãíàòîâè÷, 
6, ðîá³òí., óêð., 29.10.1932, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ïîíîìàðåíêî Ñîô³ÿ Àíäð³¿âíà, 
21, îäíîîñ³áí., óêð., 13.12.1932, 
ï³ñëÿïîëîãîâà åêëàìïñ³ÿ
Ïðîíèí Ïåòðî ²âàíîâè÷, 19, 
êîëãîñïí., óêð., 05.12.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ðîìàíåíêî Í³íà Íèêîë³âíà, 2 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 05.12.1933, íå 
âêàç.
Ðîìàíåíêî Îêñàíà Ôåäîð³âíà, 
73, êîëãîñïí., óêð., 22.12.1933, íå 
âêàç.
Ñàâ÷åíêî ²âàí Ôîìè÷, 80, 
êîëãîñïí., óêð., 08.11.1933, 
ñòàð³ñòü

Ñàõàíà Àãàô³ÿ ²âàí³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 18.09.1932, íå 
âêàç.
Ñàõàöüêèé Ôåäîñ³é Þõèìîâè÷, 
65, êîëãîñïí., ðîñ., 18.10.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñåíþøîâà Ñîô³ÿ ²âàí³âíà, 48, 
êîëãîñïí., ðîñ., 05.07.1933, íå 
âêàç.
Ñåðåìîâ Ãàâðèëî Äìèòðîâè÷, 
67, ÷ë.àðò., àëá., 05.01.1932, 
ñòàð³ñòü
Ñèþøîâ Ïåòðî Îëåêñ³éîâè÷, 3 
òèæ., êîëãîñïí., ðîñ., 20.07.1932, 
íå âêàç.
Ñóñòàâà Ïàðàñêà Îìåëÿí³âíà, 
73, êîëãîñïí., ðîñ., 28.02.1932, 
ñòàð³ñòü
Òèïåíêî Ãàííà Òèìîô³¿âíà, 1, 
êîëãîñïí., ðîñ., 05.08.1933, íå 
âêàç.
Øàáàíîâ Îëåêñ³é Òèìîô³éîâè÷, 
1, êîëãîñïí., ðîñ., 15.07.1933, íå 
âêàç.
Øèâ÷åíêî Ìàð³ÿ Òðîõèì³âíà, 
8, êîëãîñïí., óêð., 19.05.1933, íå 
âêàç.
Øèâ÷åíêî Ìèêîëà Òðîõèìîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 05.06.1933, íå 
âêàç.
Øèâ÷åíêî Ìèõàéëî 
Òðîõèìîâè÷, 4, êîëãîñïí., óêð., 
14.05.1933, íå âêàç.
Øèâ÷åíêî Íàñòÿ Ïåòð³âíà, 3, 
îäíîîñ³áí., óêð., 12.06.1933, íå 
âêàç.
Øèâ÷åíêî Î(?)ðà Òðîõ., 6, 
êîëãîñïí., óêð., 19.05.1933, íå 
âêàç.
Øèâ÷åíêî Òðîõèì Ñåðã³éîâè÷, 
34, êîëãîñïí., óêð., 10.06.1933, íå 
âêàç.
Øèâ÷åíêî Ôåä³ð Ïåòðîâè÷, 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 17.06.1933, íå 
âêàç.
Øèÿí Ìèêîëà Ñåìåíîâè÷, 
3 ì., êîëãîñïí., óêð., 25.09.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Øëÿõîâîé Âàñèëü ²âàíîâè÷, 2 
òèæ., êîëãîñïí., óêð., 02.08.1932, 
íå âêàç.

ÏÐÈÌÎÐÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 

Áîðèñ³âñüêà ñ³ëüðàäà

Àí³ùåíêî (Îí³ùåíêî) Â³ðà 
Ñåìåí³âíà, 13, íà óòðèì., óêð., 
07.08.1932, ëèõîìàíêà

Àõòèðñüêà Àëÿ Ïàâë³âíà, 8 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 27.07.1933, íå 
âêàç.

Áàæàí ²âàí ²ëë³÷, 14, îäíîîñ³áí., 
óêð., 01.03.1933, íå âêàç.
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Áàæàí Îðèíà Âàñèë³âíà, 55, 
îäíî îñ³áí., óêð., 27.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Áàæàí Ñòåïàí Îïàíàñîâè÷, 
70, îäíîîñ³áí., óêð., 17.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Áàæàí ßêèì Ìèêèôîðîâè÷, 
80, îäíîîñ³áí., óêð., 01.05.1932, 
ñòàð³ñòü
Áàêëàí Çàõàðêî Êèðèëîâè÷, 57, 
îäíîîñ³áí., óêð., 05.04.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Áàêëàí Ìèêîëà Àíäð³éîâè÷, 
45, êîëãîñïí., óêð., 23.10.1932, 
òóáåðêóëüîç
Áàëÿê ²âàí ²âàíîâè÷, 1 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 30.11.1932, íå 
âêàç.
Áåäðèíåöü Îëåêñàíäð 
Õðèñòîôîðîâè÷, 57, êîëãîñïí., 
óêð., 20.05.1933, âèñíàæåííÿ
Áèéêî ßâäîõà Ãðèãîð³âíà, 65, 
îäíîîñ³áí., óêð., 18.08.1933, 
ñòàð³ñòü
Á³ëèê Âàñèëü Ïåòðîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 31.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Á³ëÿê Âàñèëü Ìèêîëàéîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 02.06.1933, 
çàñòóäà
Á³ëÿê Âàñèëü Ìèêîëàéîâè÷, 
10, îäíîîñ³áí., óêð., 29.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Á³ëÿê Âàñèëü Ìèêîëàéîâè÷, 
90, îäíîîñ³áí., óêð., 26.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Á³ëÿê Âàñèëü íå âêàç., íå âêàç., 
îäíîîñ³áí., óêð., 26.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Á³ëÿê Âàñèëü Ïåòðîâè÷, 17, 
îäíîîñ³áí., óêð., 05.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Á³ëÿê Ãàííà Àíäð³¿âíà, 80, 
îäíîîñ³áí., óêð., 30.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Á³ëÿê Ãàííà íå âêàç., íå âêàç., 
îäíîîñ³áí., óêð., 30.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Á³ëÿê Ãàííà Ìàêåíò³âíà, 1 ì., íà 
óòðèì., óêð., 30.06.1932, íå âêàç.
Á³ëÿê Ãàííà Ìàêñèì³âíà, 1 ì., 
íà óòðèì., óêð., 30.06.1932, íå 
âêàç.
Á³ëÿê Ãàøêà Àíäð³¿âíà, 80, 
îäíîîñ³áí., óêð., 30.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Á³ëÿê Äìèòðî Äåìèäîâè÷, 34, 
îäíîîñ³áí., óêð., 27.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Á³ëÿê ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 32, 
îäíîîñ³áí., óêð., 22.12.1932, òèô
Á³ëÿê ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 32, 
îäíîîñ³áí., óêð., 22.12.1932, òèô

Á³ëÿê ²âàí Äìèòðîâè÷, 12, 
îäíîîñ³áí., óêð., 28.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Á³ëÿê ²âàí ²âàíîâè÷, 27 äí., 
îäíî îñ³áí., óêð., 30.11.1932, íå 
âêàç.
Á³ëÿê ²âàí Ìèêîëàéîâè÷, 5, 
îäíîîñ³áí., óêð., 14.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Á³ëÿê ²âàí Ìèêîëàéîâè÷, 75, 
îäíîîñ³áí., óêð., 19.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Á³ëÿê ²âàí Ïåòðîâè÷, 31, 
êîëãîñïí., óêð., 16.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Á³ëÿê Ìàð³ÿ Íåñòîð³âíà, 52, 
îäíîîñ³áí., óêð., 14.08.1933, 
ëèõîìàíêà
Á³ëÿê Ìèêîëà Ãðèãîðîâè÷, 3 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 24.08.1932, íå 
âêàç.
Á³ëÿê Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 32, 
îäíîîñ³áí., óêð., 18.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Á³ëÿê Îëåêñ³é Äàíèëîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 11.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Á³ëÿê Îëåêñ³é Äìèòðîâè÷, 8, 
îäíîîñ³áí., óêð., 28.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Á³ëÿê Îëåêñ³é Ìèêîëàéîâè÷, 
12, îäíîîñ³áí., óêð., 01.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Á³ëÿê Ïåòðî Ïàâëîâè÷, 70, 
îäíîîñ³áí., óêð., 04.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Á³ëÿê Òåòÿíà Ìèêîëà¿âíà, 4, 
îäíîîñ³áí., óêð., 23.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Á³ëÿê Ôåä³ð Âàñèëüîâè÷, 2, 
îäíîîñ³áí., óêð., 18.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Áîéêî (?) Ôåä³ð ²âàíîâè÷, 4, 
êîëãîñïí., óêð., 12.02.1932, êîë³êà 
â áîö³
Áîéêî Âàñèëü ²âàíîâè÷, 2, 
îäíîîñ³áí., óêð., 16.05.1933, 
çàñòóäà
Áîéêî Âàñèëü ²âàíîâè÷, 3, 
îäíîîñ³áí., óêð., 10.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Áîéêî Â³ðà ²âàí³âíà, 13, 
îäíîîñ³áí., óêð., 19.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Áîéêî Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷, 
2, îäíîîñ³áí., óêð., 01.03.1933, 
äèòÿ÷³ ñóäîìè
Áîéêî ²âàí Ìàð’ÿíîâè÷, 40, 
îäíîîñ³áí., óêð., 08.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Áîéêî ²âàí Îìåëÿíîâè÷, 40, 
îäíîîñ³áí., óêð., 08.04.1933, 
âèñíàæåííÿ

Áîéêî Êàòåðèíà ²âàí³âíà, 5, 
îäíîîñ³áí., óêð., 13.03.1933, 
äèòÿ÷³ ñóäîìè
Áîéêî Ìàð³ÿ Òèìîô³¿âíà, 78, 
îäíîîñ³áí., óêð., 19.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Áîéêî Íèêèôîð Ôåäîðîâè÷, 
78, îäíîîñ³áí., óêð., 26.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Áîéêî Îêñàíà Ïàâë³âíà, 69, 
îäíîîñ³áí., óêð., 12.07.1933, 
ëèõîìàíêà
Áîéêî Òðîõèì ßêîâè÷, 75, 
îäíîîñ³áí., óêð., 23.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Áîéêî Ôåä³ð ²âàíîâè÷, 4, îäíî-
îñ³áí., óêð., 12.02.1932, êîë³êè â áîö³
Áîíäàðåíêî Àíòîí Ïàâëîâè÷, 
60, îäíîîñ³áí., óêð., 07.07.1932, 
íå âêàç.
Áîíäàðåíêî Äàíèëî 
Òèìîô³éîâè÷, 65, îäíîîñ³áí., 
óêð., 24.02.1933, ïîðîê ñåðöÿ
Áîíäàðåíêî ªëèçàâåòà 
Ìèõàéë³âíà, 45, îäíîîñ³áí., óêð., 
29.03.1933, âèñíàæåííÿ
Áîíäàðåíêî Ëóê³ÿ Òðîõèì³âíà, 
65, îäíîîñ³áí., óêð., 17.10.1932, 
íå âêàç.
Áîíäàðåíêî Íàä³ÿ Íåñòîð³âíà, 
21, îäíîîñ³áí., óêð., 27.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Áîíäàðåíêî Òèìîô³é 
Äàíèëîâè÷, 65, îäíîîñ³áí., óêð., 
24.02.1933, ïîðîê ñåðöÿ
Áîíäàðåíêî ßëèñîâåòà 
Ìèõàéë³âíà, íå âêàç., îäíîîñ³áí., 
óêð., 29.03.1933, âèñíàæåííÿ
Âàêóëåíêî Âàñèëèíà 
Ôåäîð³âíà, 78, êîëãîñïí., óêð., 
13.08.1933, òèô
Âàñèëåíêî Âàñèëü 
Êîñòÿíòèíîâè÷, 2 ì., îäíîîñ³áí., 
óêð., 09.05.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Âàñèëåíêî Âîëîäèìèð 
Ïàíòåëåéìîíîâè÷, 5, îäíîîñ³áí., 
óêð., 13.03.1933, á³ãóíêà
Âàñèëåíêî ²âàí Ìèêîëàéîâè÷, 
3, îäíîîñ³áí., óêð., 03.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Âàñèëåíêî Êîñòü Òðîõèìîâè÷, 
29, êîëãîñïí., óêð., 16.05.1933, 
ïðàâåöü
Âàñèëåíêî Ìèêîëà 
Ïàíòåëåéìîíîâè÷, 6, îäíîîñ³áí., 
óêð., 14.03.1933, á³ãóíêà
Âàñèëåíêî Ìîòðÿ Òðîõèì³âíà, 
25, êîëãîñïí., óêð., 25.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Âàñèëåíêî Íàòàëêà 
Ïîðôèð³¿âíà, 65, êîëãîñïí., óêð., 
26.05.1933, âèñíàæåííÿ
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Âàñèëåíêî Îëåêñ³é 
Ïàíòåë³éîâè÷, 12, îäíîîñ³áí., 
óêð., 18.05.1933, âèñíàæåííÿ
Âîâíÿíêî ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 18.05.1933, 
çàñòóäà
Âîâíÿíêî Ìèêîëà Êóçüìè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 05.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âîâíÿíêî Ïàðàñêà Êóçüì³âíà, 
100, îäíîîñ³áí., óêð., 02.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Âîâíÿíêî Ðà¿ñà ßê³âíà, 6 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 14.03.1933, äèòÿ÷³ 
ñóäîìè
Ãàëÿí Ãàííà Òðèôîí³âíà, 78, 
îäíîîñ³áí., óêð., 05.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãîðáà÷åíêî Ìèõàéëî íå âêàç., 
37, îäíîîñ³áí., óêð., 24.08.1932, 
çàñòóäà
Ãîðáà÷åíêî Ìèõàéëî Êóçüìè÷, 
57, îäíîîñ³áí., óêð., 24.08.1932, 
çàñòóäà
Ãðèãîðåíêî Àíòîí Ôåäîðîâè÷, 
71, êîëãîñïí., óêð., 14.04.1933, 
ñëàáê³ñòü
Ãðèãîðåíêî Ìåëàøêà 
Ìàðòèí³âíà, 60, êîëãîñïí., óêð., 
10.04.1933, ïîðîê ñåðöÿ
Ãðèãîðåíêî Îëåêñ³é 
Âàñèëüîâè÷, 45, îäíîîñ³áí., óêð., 
30.03.1933, âèñíàæåííÿ
Ãðèãîðåíêî Îëåêñ³é Çîñèìîâè÷, 
45, îäíîîñ³áí., óêð., 30.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Äåéíåãà Ãàííà Àâðàì³âíà, 
76, êîëãîñïí., óêð., 26.06.1933, 
çàñòóäà
Äó÷åíêî Ìèêîëà Ôåäîðîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 02.10.1932, 
ãðèï
Äüÿ÷åíêî ²âàí Ïèëèïîâè÷, 
2 ì., êîëãîñïí., óêð., 23.02.1933, 
âèñíàæåííÿ
Äüÿ÷åíêî ²âàí Òàðàñîâè÷, 67, 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.01.1932, êàòàð 
øëóíêà
Äüÿ÷åíêî Ìèêîëà íå âêàç., 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., íå âêàç.,  
ãðèï
Äüÿ÷åíêî Ìèêîëà Ôåäîðîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 02.10.1932, 
ãðèï
Äÿ÷åíêî Óñòÿ Àíäð³¿âíà, 69, 
îäíîîñ³áí., óêð., 01.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
ªëÿê Ïåòðî Ïàâëîâè÷, 70, 
îäíîîñ³áí., óêð., 04.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ç³íåíêî Àíòîí Ãíàòîâè÷, 45, 
îäíîîñ³áí., óêð., 10.04.1933, 
âèñíàæåííÿ

Ç³íåíêî ²âàí Àíòîíîâè÷, 3, 
îäíîîñ³áí., óêð., 16.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ç³íåíêî Ìèêîëà Àíàòîë³éîâè÷, 
19, îäíîîñ³áí., óêð., 29.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ç³íåíêî Ìèêîëà Àíòîíîâè÷, 
19, îäíîîñ³áí., óêð., 29.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ç³íåíêî Ôåä³ð Àíòîíîâè÷, 22, 
îäíîîñ³áí., óêð., 11.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Êàë³í³÷åíêî Âàëåíòèíà 
Ìàðê³âíà, 12, îäíîîñ³áí., óêð., 
12.12.1932, ïðîïàñíèöÿ
Êàðàäàø Ãàííà Äìèòð³âíà, 
4 ì., êîëãîñïí., óêð., 14.09.1932, 
÷àõîòêà
Êàðäàø Ãàííà Äìèòð³âíà, 6 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 14.09.1932, ÷àõîòêà
Êàðäàø Ãðèøêî Àíäð³éîâè÷, 
3, êîëãîñïí., óêð., 30.06.1933, 
çàñòóäà
Êàðäàø Ìèêîëà Ãðèãîðîâè÷, 
2 ì., êîëãîñïí., óêð., 25.03.1932, 
íå âêàç.
Êàðäàø Îëåêñàíäð 
Êîñòÿíòèíîâè÷, 19, êîëãîñïí., 
óêð., 18.10.1932, òóáåðêóëüîç
Êàðäàø Ïàâëî Êîñòÿíòèíîâè÷, 
29, ñëóæá., óêð., 30.03.1932, 
÷àõîòêà
Êàðäàø Ïðèñàêà Ëàâð³íîâè÷, 
43, êîëãîñïí., óêð., 12.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Êëèìåíêî Ìîêðèíà Àíäð³¿âíà, 
60, êîëãîñïí., óêð., 29.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Êë³ìåíêî Ôîò³é Äåì’ÿíîâè÷, 
45, êîëãîñïí., óêð., 30.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Êíèø Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷, 2 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 21.10.1933, òèô
Êíèø Îëåêñàíäðà Ïèëèï³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 07.11.1932, 
ñëàáê³ñòü
Êíèø Òèìîô³é Ñ., íå âêàç., 
îäíîîñ³áí., óêð., íå âêàç., 
ñòàð³ñòü
Êíèø Òèìîô³é Ñàì³éëîâè÷, 102, 
îäíîîñ³áí., óêð., 10.11.1932, ñòàð³ñòü
Êíèø Ôåä³ð Òèìîô³éîâè÷, 
67, êîëãîñïí., óêð., 23.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîâàëåíêî ²âàí Ìàêñèìîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 26.05.1933, 
á³ãóíêà
Êîâàëåíêî Ïåòðî Àíäð³éîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 11.06.1933, äèòÿ÷à 
ñóõîòà
Êîâàëåíêî Ïëàòîí Ãíàòîâè÷, 
88, îäíîîñ³áí., óêð., 20.04.1933, 
ñòàð³ñòü

Êîâàëüîâ Âàñèëü Òðîõèìîâè÷, 
23, îäíîîñ³áí., óêð., 05.05.1932, 
÷àõîòêà ãëîòêè
Êîâàëüîâ Âàñèëü ßêèìîâè÷, 
20, îäíîîñ³áí., óêð., 01.06.1932, 
÷àõîòêà
Êîâàëüîâ ²ãíàò Òðîõèìîâè÷, 
52, îäíîîñ³áí., óêð., 24.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Êîâàëüîâ Êóçüìà Òðîõèìîâè÷, 
18, îäíîîñ³áí., óêð., 29.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Êîâàëüîâ Ìèêîëà 
Îëåêñàíäðîâè÷, 6, îäíîîñ³áí., 
óêð., 05.06.1933, âèñíàæåííÿ
Êîâàëüîâ Îëåêñàíäð 
Äìèòðîâè÷, 35, êîëãîñïí., óêð., 
26.04.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîâàëüîâ Îëåêñ³é 
Îëåêñàíäðîâè÷, 4, îäíîîñ³áí., 
óêð., 04.06.1933, âèñíàæåííÿ
Êîâàëüîâ Ïàâëî Óëàñîâè÷, 
34, êîëãîñïí., óêð., 11.04.1933, 
ïðàâåöü
Êîâàëüîâà Ìàð³ÿ Ìèêèò³âíà, 
68, îäíîîñ³áí., óêð., 03.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Êîâàëüîâà Íàòàë³ÿ ßãèð³âíà, 
38, êîëãîñïí., óêð., 12.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîâàëüîâà Ðà¿ñà Ïàâë³âíà, 1 äí., 
êîëãîñïí., óêð., 11.10.1932,  
òèô
Êîâàëüîâà Óñòèíà ²âàí³âíà, 48, 
êîëãîñïí., óêð., 01.09.1933,  
ðîæà
Êîâòóí Äàíèëî Âàñèëüîâè÷, 
42, îäíîîñ³áí., óêð., 24.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Êîíñòàíòèíîâà Íàñòÿ ²âàí³âíà, 
28, îäíîîñ³áí., óêð., 12.05.1933, 
òóáåðêóëüîç
Êîñòóí Äàíèëî Âàñèëüîâè÷, 
42, îäíîîñ³áí., óêð., 24.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Êðàâ÷åíêî Ìèõàéëî Óñòèìîâè÷, 
41, îäíîîñ³áí., óêð., 19.08.1932, 
ëèõîìàíêà
Êóðèïÿòíèê Àíäð³é Àíäð³éîâè÷, 
18, îäíîîñ³áí., óêð., 29.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Êóðèÿòíèê Êàòåðèíà Àíäð³¿âíà, 
9, îäíîîñ³áí., óêð., 28.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Êóðèÿòíèê Ëþáîâ Àíäð³¿âíà, 
7, êîëãîñïí., óêð., 16.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Êóðîï'ÿòíèê Àíäð³é Àíòîíîâè÷, 
52, îäíîîñ³áí., óêð., 24.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Êóðîïÿòíèê Äìèòðî 
Àíäð³éîâè÷, 5, êîëãîñïí., óêð., 
19.04.1933, âèñíàæåííÿ
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Êó÷àð Êàòåðèíà Íàóì³âíà, 85, 
êîëãîñïí., óêð., 20.05.1932, á³ëü â 
øëóíêó
Êó÷åð ²âàí Îïàíàñîâè÷, 28, 
êîëãîñïí., óêð., 01.08.1933, 
òóáåðêóëüîç
Êó÷åð Ôåä³ð Îëåêñ³éîâè÷, 
14, êîëãîñïí., óêð., 29.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ëàíà Ñòåïàíèäà íå âêàç., 
60, êîëãîñïí., óêð., 04.07.1933, 
ñòàð³ñòü
Ëàòÿêà ²âàí Ìèêèòîâè÷, 65, 
îäíîîñ³áí., óêð., 06.12.1932, íå 
âêàç.
Ëåòÿêà ²âàí Ôåäîðîâè÷, 60, 
îäíîîñ³áí., óêð., 06.12.1932, á³ëü 
íèðîê
Ìàõàðèí ²âàí Âàñèëüîâè÷, 
24, êîëãîñïí., óêð., 25.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ìàõàð³íîâ Îëåêñ³é Ïåòðîâè÷, 
19, êîëãîñïí., óêð., 30.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Íåáåðà Ãàííà ²âàí³âíà, 72, 
îäíîîñ³áí., óêð., 23.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Íåáåðà Îëåêñ³é ²âàíîâè÷, 7, 
îäíîîñ³áí., óêð., 09.03.1933, 
äèòÿ÷³ ñóäîìè
Îíèùåíêî Âàñèëü Ãàâðèëîâè÷, 
11, êîëãîñïí., óêð., 26.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Îíèùåíêî Âàñèëü 
Ìèêîëàéîâè÷, 12, îäíîîñ³áí., 
óêð., 20.04.1933, âèñíàæåííÿ
Îíèùåíêî Âàñèëü Ñåìåíîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 06.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Îíèùåíêî Âàñèëü Ñåìåíîâè÷, 
8, îäíîîñ³áí., óêð., 31.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Îíèùåíêî Ìàðèíà Ïèëèï³âíà, 
56, îäíîîñ³áí., óêð., 03.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Îíèùåíêî Ìèêèòà Ãàâðèëîâè÷, 
22, êîëãîñïí., óêð., 22.04.1933, íå 
âêàç.
Îíèùåíêî Ìèêîëà Ñåìåíîâè÷, 
4, îäíîîñ³áí., óêð., 23.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Îíèùåíêî Îëåêñ³é 
Ìèêîëàéîâè÷, 12, îäíîîñ³áí., 
óêð., 26.05.1933, âèñíàæåííÿ
Îíèùåíêî Ïèëèï Äàíèëîâè÷, 
62, îäíîîñ³áí., óêð., 23.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Îíèùåíêî Ñåìåí Äàíèëîâè÷, 
50, îäíîîñ³áí., óêð., 17.04.1933, 
êàòàð øëóíêà
Îíèùåíêî Þõèì Äàíèëîâè÷, 
62, îäíîîñ³áí., óêð., 23.03.1933, 
âèñíàæåííÿ

Ïàë³ÿêà Àðòåì Ïåòðîâè÷, 75, 
îäíîîñ³áí., óêð., 21.07.1932, íå 
âêàç.
Ïàðõîìåíêî ²âàí Òèìîô³éîâè÷, 
6, îäíîîñ³áí., óêð., 12.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ïàðõîìåíêî Êàòåðèíà 
Òèìîô³¿âíà, 10, îäíîîñ³áí., óêð., 
11.06.1933, âèñíàæåííÿ
Ïàðõîìåíêî Òèìîô³é 
Îìåëÿíîâè÷, 33, îäíîîñ³áí., óêð., 
07.06.1933, âèñíàæåííÿ
Ïàðõîìåíêî Óñòèíà ²âàí³âíà, 
76, îäíîîñ³áí., óêð., 28.06.1933, 
ðåâìàòèçì
Ïàðõîìåíêî ßâäîõà 
Òèìîô³¿âíà, 4, îäíîîñ³áí., óêð., 
13.06.1933, âèñíàæåííÿ
Ïàòóêà Ïåòðî 
Ïàíòåëåéìîíîâè÷, 34, 
îäíîîñ³áí., óêð., 29.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ïàòÿêà Àíòîí 
Ïàíòåëåéìîíîâè÷, 45, 
îäíîîñ³áí., óêð., 22.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ïàòÿêà Âàñèëü Ìèêîëàéîâè÷, 
9, îäíîîñ³áí., óêð., 01.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ïàòÿêà ²âàí Ìèêèòîâè÷, 65, 
êîëãîñïí., óêð., 06.12.1932, íå 
âêàç.
Ïàòÿêà ²âàí Ôåäîðîâè÷, 60, 
êîëãîñïí., óêð., 06.12.1932, 
õâîðîáà íèðîê
Ïàòÿêà Ë³ä³ÿ Àíòîí³âíà, 5, 
êîëãîñïí., óêð., 25.09.1933, 
ñêàðëàòèíà
Ïàòÿêà Ëóê³ÿ Ïðîêîï³âíà, 70, 
îäíîîñ³áí., óêð., 17.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ïàòÿêà Ëþáîâ Àíòîí³âíà, 4, 
îäíîîñ³áí., óêð., 03.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ïàòÿêà Ëþáîâ íå âêàç., 4, 
îäíîîñ³áí., óêð., íå âêàç., 
âèñíàæåííÿ
Ïàòÿêà Ìàðôà Êèðèë³âíà, 
13, êîëãîñïí., óêð., 08.08.1933, 
ð³çà÷êà
Ïàòÿêà Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 42, 
îäíîîñ³áí., óêð., 15.03.1933, 
ïàðàë³÷
Ïàòÿêà Ìèêîëà 
Ïàíòåëåéìîíîâè÷, 43, 
îäíîîñ³áí., óêð., 04.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ïàòÿêà Í(?) Ôåäîðîâè÷, 86, 
îäíîîñ³áí., óêð., 28.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Ïàòÿêà Îëåêñàíäðà Óñòèí³âíà, 
35, êîëãîñïí., óêð., 30.08.1932, 
òèô øëóíêîâèé

Ïàòÿêà Ïàíòåëåéìîí 
Ôåäîðîâè÷, 76, îäíîîñ³áí., óêð., 
28.02.1933, ñòàð³ñòü
Ïàòÿêà Ïåòðî Ãðèãîðîâè÷, 3, 
îäíîîñ³áí., óêð., 01.10.1933, 
ëèõîìàíêà
Ïàòÿêà Ïåòðî 
Ïàíòåëåéìîíîâè÷, 34, 
îäíîîñ³áí., óêð., 29.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ïàòÿêà Òðîõèì Ïåòðîâè÷, 84, 
îäíîîñ³áí., óêð., 24.01.1933, íå 
âêàç.
Ïàòÿêà ßâäîõà Ìèêîëà¿âíà, 
4, îäíîîñ³áí., óêð., 19.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ïîäãîðíèé ²âàí ªâãåíîâè÷, 
4, êîëãîñïí., óêð., 24.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ïîëèíêà Ãàëèíà Âàñèë³âíà, 70, 
îäíîîñ³áí., óêð., 09.04.1932, íå 
âêàç.
Ïîòÿêà Àðòåì Ïåòðîâè÷, 75, 
îäíîîñ³áí., óêð., 21.07.1932, íå 
âêàç.
Ïîòÿêà Ãîðïèíà Âàñèë³âíà, 70, 
îäíîîñ³áí., óêð., 09.04.1932, íå 
âêàç 
Ïîòÿêà ²âàí Ìèêèòîâè÷, 65, 
êîëãîñïí., óêð., 06.12.1932, íå 
âêàç.
Ïîòÿêà ²âàí Ôåäîðîâè÷, 60, 
êîëãîñïí., óêð., 06.12.1932, á³ëü 
íèðîê
Ïîòÿêà Îëåêñàíäðà Óñòèì³âíà, 
35, êîëãîñïí., óêð., 30.08.1932, 
òèô øëóíêîâèé
Ïîòÿêà Ïàíàñ Ôåäîðîâè÷, 76, 
îäíîîñ³áí., óêð., 28.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Ïîòÿêà Òðîõèì Ïåòðîâè÷, 84, 
îäíîîñ³áí., óêð., 24.01.1933, íå 
âêàç.
Ïóñòîâ³éò Ìîòðÿ ²âàí³âíà, 
45, êîëãîñïí., óêð., 02.08.1933, 
çàñòóäà
Ïóñòîâ³éò ßâäîõà Àíäð³¿âíà, 
32, êîëãîñïí., óêð., 13.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ïóñòîâ³ò Âàñèëü ²âàíîâè÷, 4 ì., 
íà óòðèì., óêð., 03.05.1932, íå 
âêàç.
Ðîìàí³êà Àíäð³é Òèìîô³éîâè÷, 
60, êîëãîñïí., óêð., 03.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ðîìàøêà Ìàð³ÿ Ïåòð³âíà, 
3, êîëãîñïí., óêð., 05.07.1933, 
ñòàð³ñòü
Ðîìàøêî Âàðâàðà ²âàí³âíà, 
90, îäíîîñ³áí., óêð., 01.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ñàìêî Â³ðà ²âàí³âíà, 2, îäíî-
îñ³áí., óêð., 18.03.1933, á³ãóíêà
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Ñàìêî Ãðèöüêî ßêîâè÷, 75, 
îäíîîñ³áí., óêð., 24.03.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ñàìêî ªñèí Âàñèëüîâè÷, 54, 
îäíîîñ³áí., óêð., 02.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ñàìêî ²âàí Îëåêñ³éîâè÷, 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 01.03.1933, äèòÿ÷³ 
ñóäîìè
Ñàìêî ²âàí Ïåòðîâè÷, 6, 
îäíîîñ³áí., óêð., 27.02.1933, á³ãóíêà
Ñàìêî Ìàðôà Óñòèì³âíà, 68, 
îäíîîñ³áí., óêð., 24.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ñàìêî Ìèêîëà ²ëë³÷, 7, 
îäíîîñ³áí., óêð., 03.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ñàìêî Îäàðêà Êóçüì³âíà, 72, íà 
óòðèì., óêð., 07.07.1932, íå âêàç.
Ñàìêî Îìåëüêî ßêîâè÷, 81, 
îäíîîñ³áí., óêð., 06.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñàìêî Ïåòðî Âàñèëüîâè÷, 30, 
îäíîîñ³áí., óêð., 19.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ñàìêî Òðîõèì Âàñèëüîâè÷, 
78, îäíîîñ³áí., óêð., 19.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ñàìîðÿí Ïðîê³ï Ñòåïàíîâè÷, 60, 
êîëãîñïí., óêð., 26.03.1932, êàòàð 
øëóíêà
Ñàìôÿí Ïðîê³ï Ñòåïàíîâè÷, 60, 
êîëãîñïí., óêð., 26.03.1932, êàòàð 
øëóíêà
Ñàíåáà Ëþáîâ Àðñåíò³¿âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 09.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ñàíåãà Ëþáîâ Àðåâîí³âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., íå âêàç., 
âèñíàæåííÿ
Ñàïåãà Êàòåðèíà Ìèõàéë³âíà, 
25, îäíîîñ³áí., óêð., 08.04.1932, 
÷àõîòêà
Ñàóñ Ãðèöüêî Îñòàïîâè÷, 70, 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñàóñ Ìèêîëà Äìèòðîâè÷, 5, 
îäíîîñ³áí., óêð., 18.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ñàóñ Ôåäîñ³ÿ Äìèòð³âíà, 33, 
îäíîîñ³áí., óêð., 06.08.1933, 
ïîâ³ñèëàñü
Ñàøêî ²âàí Îëåêñ³éîâè÷, 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 01.03.1933, íå 
âêàç.

Ñàøêî ²âàí Ïåòðîâè÷, 6, 
îäíîîñ³áí., óêð., 27.02.1933, á³ãóíêà
Ñàøêî Îäàðêà Êóçüì³âíà, 72, 
îäíîîñ³áí., óêð., 07.07.1932, íå 
âêàç.
Ñâèäëà Ôåäîò Ôåäîðîâè÷, 
85, îäíîîñ³áí., óêð., 05.03.1933, 
ïàðàë³÷
Ñâèäëî Ìåëàí³ÿ ²ëë³âíà, 85, 
îäíîîñ³áí., óêð., 23.03.1933, 
ñòàð³ñòü, ïàðàë³÷
Ñâèäëî Ôåäîò Ôåäîðîâè÷, 
85, îäíîîñ³áí., óêð., 05.03.1933, 
ïàðàë³÷
Ñåçîíåíêî Íàòàëêà ²âàí³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 10.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ñåðàøèì ²ëüêî ²âàíîâè÷, 99, 
îäíîîñ³áí., óêð., 13.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñåðè÷èì(?) ²ëüêî ²âàíîâè÷, 
99, îäíîîñ³áí., óêð., 13.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñèçîíåíêî Ïàâëî Ôåäîðîâè÷, 39, 
îäíîîñ³áí., óêð., 12.02.1933, êàòàð 
êèøîê
Ñèçîíåíêî Ïàëàæêà ²âàí³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 10.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ñîìêî Âîëîäèìèð Ïåòðîâè÷, 
3, îäíîîñ³áí., óêð., 18.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ñîìêî Ìàðèíà Ïåòð³âíà, 39, 
êîëãîñïí., óêð., 11.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ñóøêî ²ëüêî Íèêîíîâè÷, 16, 
îäíîîñ³áí., óêð., 01.06.1932, 
çàñòóäà
Ñóøêî Ôåäîñ³ÿ ²âàí³âíà, 65, 
îäíîîñ³áí., óêð., 03.03.1933, 
ïàðàë³÷
Òðåòÿê Âàñèëü Âàñèëüîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 06.08.1933, îáêëàä 
(àíã³íà)
Òðåòÿê Îëåêñ³é ²âàíîâè÷, 9, 
êîëãîñïí., óêð., 14.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Òðóòàíü ²ëüêî Ñèäîðîâè÷, 
24, êîëãîñïí., óêð., 28.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Òðóòåíü ²ëüêî Ñèäîðîâè÷, 
24, êîëãîñïí., óêð., íå âêàç., 
âèñíàæåííÿ

Õóëàïà Ñòåïàíèäà Ïåòð³âíà, 
78, îäíîîñ³áí., óêð., 13.01.1933, 
ñòàð³ñòü
Ö³îíà Êëàâä³ÿ Ìèõàéë³âíà, 
28, êîëãîñïí., óêð., 05.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ö³îíà Ìèêîëà Äàíèëîâè÷, 
3, êîëãîñïí., óêð., 21.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ö³îíà Ðà¿ñà Äàíèë³âíà, 9 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 21.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
×àéêà Ìàð³ÿ Òèìîô³¿âíà, 78, 
îäíîîñ³áí., óêð., 19.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
×àñíèê ²âàí íå âêàç., 65, 
îäíîîñ³áí., óêð., íå âêàç., òèô
×àñíèê ²âàí Ïàíàñîâè÷, 65, 
îäíîîñ³áí., óêð., 07.04.1933, òèô
×àñíîê Íèêèôîð Îïàíàñîâè÷, 
58, îäíîîñ³áí., óêð., 18.06.1932, 
÷àõîòêà ãëîòêè
Øåâ÷åíêî Ãàøêà Ìèêîëà¿âíà, 
75, îäíîîñ³áí., óêð., 14.02.1932, 
âîäÿíà õâîðîáà
Øåâ÷åíêî Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 12, 
îäíîîñ³áí., óêð., 12.09.1933, òèô
ßêîâåíêî Óëàñ Ìèêîëàéîâè÷, 85, 
êîëãîñïí., óêð., 16.01.1933, êàòàð 
øëóíêà
ßêîâåíêî Àíàñòàñ³ÿ Äåìèä³âíà, 
72, îäíîîñ³áí., óêð., 29.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
ßêîâåíêî Àíòîí Ðîìàíîâè÷, 
78, îäíîîñ³áí., óêð., 30.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
ßêîâåíêî ²âàí Ðîìàíîâè÷, 77, 
îäíîîñ³áí., óêð., 26.02.1932, á³ëü 
íèðîê
ßêîâåíêî Ìàð³ÿ Çîñèì³âíà, 
37, îäíîîñ³áí., óêð., 27.01.1932, 
÷àõîòêà
ßêîâåíêî Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 2 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 22.12.1932, íå 
âêàç.
ßêîâåíêî Íàñòÿ Äìèòð³âíà, 
72, îäíîîñ³áí., óêð., 29.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
ßñòðåáà ²âàí Ïàíòåë³éîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 23.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
ßñòðåáà Ïàíòåëåéìîí ²âàíîâè÷, 
26, îäíîîñ³áí., óêð., 14.03.1933, 
íå âêàç.

ªëèñå¿âñüêà ñ³ëüðàäà

Á³ëàø Ìîñ³é Àíàñ(?), 39, 
îäíîîñ³áí., óêð., 26.04.1933, íå 
âêàç.
Á³ëàø Ôåäîñ³é Îíèñèìîâè÷, 
44, êîëãîñïí., óêð., 03.04.1933, íå 
âêàç.

Áîéêî Í³íà Ôåäîð³âíà, 6, 
îäíîîñ³áí., óêð., 15.03.1933, 
ãàñòðîåíòåðèò
Áðåãåäà Ñåìåí ßêîâè÷, 22, 
îäíîîñ³áí., óêð., 03.01.1933, íå 
âêàç.

Áóðäóí ²âàí Äìèòðîâè÷, 45, 
êîëãîñïí., óêð., 11.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â, ðàê ñåðöÿ
Áóðäóí Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 
3, ÷ë.àðò., óêð., 13.03.1933, 
çàïàëåííÿ (íåðîçá.)



513

Áóðäóí Îëüãà ²âàí³âíà, 6, ÷ë.àðò., 
óêð., 18.04.1933, íåôðèò
Áóðäóí Ñåìåí Ïðîõîðîâè÷, 
43, êîëãîñïí., óêð., 02.04.1933, 
ãàñòðèò òà åíòåðèò
Áóðäóí(?) ²âàí Äìèòðîâè÷, 
45, êîëãîñïí., óêð., 11.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â òà ïîðîê ñåðöÿ
Â’þí Ìàð³ÿ íå âêàç., 79, 
îäíîîñ³áí., óêð., 07.05.1933, íå 
âêàç.
Âåðåùàêà Òåðåøêî Ôåäîðîâè÷, 
58, îäíîîñ³áí., óêð., 25.02.1933, 
íå âêàç.
Âèäðÿ ²âàí ²âàíîâè÷, 8 ì., 
ðîá³òí., óêð., 09.08.1932, íå âêàç.
Ãàíçèíà Õèìêà íå âêàç., 60, 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.07.1933, íå 
âêàç.
Ãåììà Ïåòðî Äàíèëîâè÷, 7, 
÷ë.àðò., óêð., 10.09.1932, íå âêàç.
Ãîðáóíîâà Ãàííà ²âàí³âíà, 17 äí., 
îäíîîñ³áí., óêð., 18.09.1932, íå 
âêàç.
Ãîðáóíîâà Í³íà ²âàí³âíà, 15 äí., 
îäíîîñ³áí., óêð., 18.09.1932, íå 
âêàç.
Ãîðîáåöü ²âàí Ôåäîñ³éîâè÷, 
55, êîëãîñïí., óêð., 26.04.1933, íå 
âêàç.
Ãðóáà Õèëèêà Îëåêñàíäð³âíà, 
50, êîëãîñïí., óêð., 28.03.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Äåéíåãà ²âàí ßêîâè÷, 30, 
êîëãîñïí., óêð., 08.04.1933, íå 
âêàç.
Äåéíåãà ²ñàê ßêîâè÷, 34, 
îäíîîñ³áí., óêð., 07.04.1933, íå 
âêàç.
Äåéíåãà Ìàð³ÿ ²ñàê³âíà, 4, 
îäíîîñ³áí., óêð., 24.04.1933, íå 
âêàç.
Äåéíåãà Íàä³ÿ ²ñàê³âíà, 2, 
îäíîîñ³áí., óêð., 09.03.1933, íå 
âêàç.
Äåéíåãà Ïåòðî íå âêàç., 39, 
îäíîîñ³áí., óêð., 02.04.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Äðåììîãà Ãðèãîð³é Éîñèïîâè÷, 
23, êîëãîñïí., óêð., 22.03.1933, 
òóáåðêóëüîç
Äðåììîãà Ìàêàð Ìîñ.(?), 
45, êîëãîñïí., óêð., 21.04.1933, 
ñëàáê³ñòü
Äÿ÷åíêî Ìàð³ÿ Ãàâðèë³âíà, 23, 
îäíîîñ³áí., óêð., 25.04.1933, íå 
âêàç.
Æóê Âîëîäèìèð Ñàâåë³éîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 21.08.1933, íå 
âêàç.
Çàäèðàêà Âàñèëü Õàðèòîíîâè÷, 
7, êîëãîñïí., óêð., 11.11.1933, íå 
âêàç.

Çàäèðàêà ²âàí Ìèêèòîâè÷, 5, 
êîëãîñïí., óêð., 01.11.1933, íå 
âêàç.
Çàºçæàé Ðà¿ñà Îëåêñ³¿âíà, 
3 ì., êîëãîñïí., óêð., 07.04.1933, 
ãàñòðîåíòåðèò
Çà¿çæàé Ñåðã³é ²âàíîâè÷, 46, 
îäíîîñ³áí., óêð., 04.01.1933, íå 
âêàç.
Çà¿çæàí ßâäîõà Ìèêîëà¿âíà, 2, 
÷ë.àðò., óêð., 10.09.1932, íå âêàç.
Çà¿êà Ñàâà Êèðèëîâè÷, 63, 
êîëãîñïí., óêð., 12.01.1933, íå 
âêàç.
Çàëîçíà Ìîòðÿ (?), 42, 
îäíîîñ³áí., óêð., 06.05.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Çàëîçíà Õ³âðÿ íå âêàç., 
85, êîëãîñïí., óêð., íå âêàç., 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Çàëîçíà Õ³âðÿ Êàëåíèê³âíà,  85, 
êîëãîñïí., óêð., 10.02.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Çàëîçíèé Êèðèëî Ñàâè÷ 
(Ñàâåëüéîâè÷), 60, îäíîîñ³áí., 
óêð., 09.06.1933, íå âêàç.
Çëåíñüêà Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, 
2, îäíîîñ³áí., óêð., 16.08.1932, 
âòîïëåííÿ
Êàòðåíêî ²âàí ²âàíîâè÷, 29, 
êîëãîñïí., óêð., 06.05.1932, 
ãàíãðåíà ë³âî¿ ëåãåí³
Êàòðåíêî ²âàí ßêîâè÷, 43, 
îäíîîñ³áí., óêð., 23.04.1933, íå 
âêàç.
Êàòðåíêî Êàòåðèíà Âàñèë³âíà, 
1, ÷ë.àðò., óêð., 03.07.1932, õâîð³ëà
Êèêîòü Ìèêîëà Ïàâëîâè÷, 5 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 06.10.1933, íå 
âêàç.
Êèðè÷åíêî Ëþáîâ Ëóê³âíà, 5 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 02.10.1932, íå âêàç.
Êîâàëåíêî Âîëîäèìèð 
Ìàðêîâè÷, 1, íà óòðèì., óêð., 
25.03.1932, êðóïîçíå çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Êîâàëåíêî Ìàðê Àíäð³éîâè÷, 
36, îäíîîñ³áí., óêð., 04.11.1933, 
íå âêàç.
Êîâàëü Âîëîäèìèð 
Ïîë³êàðïîâè÷, 1, îäíîîñ³áí., óêð., 
02.05.1933, íå âêàç.
Êîëåñíèêîâ ²âàí Âàñèëüîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 03.05.1933, íå 
âêàç.
Êîìàð Îëåíà íå âêàç., 28, 
ñëóæá., óêð., 13.01.1933, íå âêàç.
Êîíîíåíêî Ïðîê³ï Äàíèëîâè÷, 
65, êîëãîñïí., óêð., 29.12.1933, 
ïëåâðèò
Êîíîïëÿíêî Ïåòðî íå âêàç., 75, 
êîëãîñïí., óêð., 04.05.1933, íå 
âêàç.

Êîíîïëÿíêî Òåòÿíà íå âêàç., 84, 
îäíîîñ³áí., óêð., 24.01.1933, íå 
âêàç.
Êîñòþê Âàñèëü Ìèõàéëîâè÷, 
76, îäíîîñ³áí., óêð., 06.04.1933, 
çàõâîðþâàííÿ ñëèçîâèõ îáîëîíîê
Êðàâ÷åíêî Ãåðàñèì Ãàâðèëîâè÷, 
67, îäíîîñ³áí., óêð., 25.01.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êðàâ÷åíêî Õàðèòîí ²ëüêîâè÷, 
60, êîëãîñïí., óêð., 10.05.1933, íå 
âêàç.
Êðàñ³÷êà ²âàí Ëàâðîâè÷, 4 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 20.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êóæåëü ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 58, 
îäíîîñ³áí., óêð., 03.04.1933, íå 
âêàç.
Êóëàïè ²âàí Ñåìåíîâè÷, 72, 
îäíîîñ³áí., óêð., 19.03.1932, 
ñòàð³ñòü
Êóëèøè÷ Ñèä³ð Îëåêñàíäðîâè÷, 
47, êîëãîñïí., óêð., 29.03.1933, íå 
âêàç.
Ëåâ÷åíêî Ðà¿ñà Ôåäîð³âíà, 8, 
îäíîîñ³áí., óêð., 10.08.1932, íå 
âêàç.
Ìàëàõîâ Ãåðàñèì íå âêàç., 35, 
êîëãîñïí., óêð., 29.04.1933, íå 
âêàç.
Ìàëàõîâ Éîñèï Þõèìîâè÷, 33, 
êîëãîñïí., óêð., 06.07.1933, íå 
âêàç.
Ìàëàõîâ Þõèì ²âàíîâè÷, 64, 
êîëãîñïí., óêð., 19.05.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ìàøåíñüêà Â³ðà Îëåêñ³¿âíà, 2, 
îäíîîñ³áí., óêð., 21.06.1933, íå 
âêàç.
Ìàøåíñüêèé Òèìîô³é 
Îëåêñ³éîâè÷, 1, îäíîîñ³áí., óêð., 
19.07.1933, íå âêàç.
Ìèëóá Ïàíòåëåéìîí 
Ëàçàðîâè÷, 1, îäíîîñ³áí., óêð., 
20.11.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìèëóñü Âàñèëü Ïàâëîâè÷, 9 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 04.11.1932, íå 
âêàç.
Ìèëóñü Âàñèëü Ñàâè÷, 44, 
êîëãîñïí., óêð., 30.05.1933, íå 
âêàç.
Ìèëóñü Ïàâëî ²âàíîâè÷, 6, 
êîëãîñïí., óêð., 15.05.1933, íå 
âêàç.
Ì³ðîøíè÷åíêî Íþðà íå âêàç., 
40, êîëãîñïí., óêð., 09.10.1933, íå 
âêàç.
Íåì÷åíêî Âàâèëî Âàñèëüîâè÷, 
1, ñëóæá., óêð., 30.03.1933, íå 
âêàç.
Íåøïàé Ìàð³ÿ ßê³âíà, 27, 
îäíîîñ³áí., óêð., 30.05.1933, íå 
âêàç.
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Íèìïàé (Íèøïàé) Êèëèíà 
íå âêàç., 62, îäíîîñ³áí., óêð., 
13.03.1933, íå âêàç.
Íîãà Ëåâêî Ïðîêîïîâè÷, 37, 
îäíîîñ³áí., óêð., 07.04.1933, íå 
âêàç.
Îëèôèðîâà Ðà¿ñà íå âêàç., 
4 äí., ñëóæá., óêð., 08.05.1932, 
íåäîíîøåíà
Ïàëåíêî Àôàíàñ³é Ïåòðîâè÷, 
1 ì., ðîá³òí., óêð., 07.04.1932, ãðèï
Ïàíàñåíêî Çàõàð³é ²âàíîâè÷, 
64, îäíîîñ³áí., óêð., 14.04.1933, 
íå âêàç.
Ïàñë³í Êàëåíèê Ìèêîëàéîâè÷, 
38, êîëãîñïí., óêð., 04.06.1933, íå 
âêàç.
Ïàñë³í Ìèêîëà Ëåâêîâè÷, 69, 
îäíîîñ³áí., óêð., 06.05.1933, íå 
âêàç.
Ïàñë³í Ïàëàæêà íå âêàç., 33, 
êîëãîñïí., óêð., 29.05.1933, íå 
âêàç.
Ïàñë³í Ôåä³ð Ëåâêîâè÷, 55, 
êîëãîñïí., óêð., 03.04.1933, íå 
âêàç.
Ïåòðåíêî Âàñèëü Àíäð³éîâè÷, 
47, îäíîîñ³áí., óêð., 23.02.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ïåòðîâ Âàñèëü Ôåäîðîâè÷, 37, 
êîëãîñïí., óêð., 11.04.1933, íå 
âêàç.
Ï³äãàéíèé Âàñèëü Àíòîíîâè÷, 
76, êîëãîñïí., óêð., 03.04.1933, íå 
âêàç.
Ï³äãàéíèé Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷, 
9 ì., êîëãîñïí., íå âêàç., 
23.03.1933, íå âêàç.
Ï³äãàéíèé Ïàâëî Ãàâðèëîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 07.03.1933, îï³êè 
²²² ñòóïåíÿ
Ï³äãàéíèé Õàðèòîí íå âêàç., 
57, êîëãîñïí., óêð., 01.03.1933, íå 
âêàç.
Ï³ä÷àéíà Ìàð³ÿ íå âêàç., 81, 
êîëãîñïí., óêð., 05.02.1933, íå 
âêàç.
Ï³ä÷àéíà Ïàðàñêà Ñòåïàí³âíà, 
80, êîëãîñïí., óêð., 08.12.1932, íå 
âêàç.
Ï³ä÷àéíà Òåòÿíà Ãðèãîð³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 11.02.1933, íå 
âêàç.
Ï³ä÷àéíèé Êîñòü Âàñèëüîâè÷, 5, 
ðîá³òí., óêð., 16.11.1932, îï³ê
Ï³êàð ²âàí Ñòåïàíîâè÷, 40, 
îäíîîñ³áí., óêð., 18.04.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ï³êàð Í³íà ²âàí³âíà, 7 äí., ÷ë.àðò., 
óêð., 11.04.1932, íå áóëî äîãëÿäó

Ï³êàð Ôåä³ð ²âàíîâè÷, 5, 
êîëãîñïí., óêð., 12.04.1933, íå 
âêàç.
Ï³êàð ßâäîõà ²âàí³âíà, 75, 
êîëãîñïí., óêð., 21.11.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ïîäîëÿê Îëåêñàíäð 
Ãåðàñèìîâè÷, 6, êîëãîñïí., óêð., 
22.03.1933, íå âêàç.
Ïîäîëÿêà ªâäîê³ÿ Ãåðàñèì³âíà, 
12, êîëãîñïí., óêð., 28.04.1933, íå 
âêàç.
Ïîäîëÿêà ßâäîõà Àíäð³¿âíà, 
6, êîëãîñïí., óêð., 25.04.1933, íå 
âêàç.
Ðèáàëêà Âàðêà íå âêàç., 77, 
îäíîîñ³áí., óêð., 13.03.1932, 
ñòàð³ñòü
Ðèáàëêà Óëÿíà ²ëüê³âíà, 46, 
êîëãîñïí., óêð., 30.09.1932, íå 
âêàç.
Ðîìàíåíêî Ïàâëî Ìàêñèìîâè÷, 
7, êîëãîñïí., óêð., 09.05.1933, íå 
âêàç.
Ñàìîâîë Ïàðàñêà Ñòåïàí³âíà, 
67, êîëãîñïí., óêð., 28.04.1933, íå 
âêàç.
Ñàìîéëåíêî Âàñèëü ²âàíîâè÷, 
56, îäíîîñ³áí., óêð., 06.04.1933, 
íå âêàç.
Ñàìîéëåíêî Ìàðêî Ìèêèòîâè÷, 
73, êîëãîñïí., óêð., 06.04.1933, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Ñàìîéëåíêî Îëåêñ³é 
Âàñèëüîâè÷, 32, îäíîîñ³áí., óêð., 
10.02.1933, íå âêàç.
Ñàìîôàë Ìàð³ÿ íå âêàç., 60, 
êîëãîñïí., óêð., 20.05.1933, íå 
âêàç.
Ñàìîôàë Îëåêñàíäðà ²âàí³âíà, 
36, êîëãîñïí., óêð., 25.06.1933, íå 
âêàç.
Ñåëåçíüîâ Ãíàò ²âàíîâè÷, 37, 
êîëãîñïí., óêð., 28.01.1933, íå 
âêàç.
Ñåðäþê Ïàâëî Îõð³ìîâè÷, 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 01.03.1933, íå 
âêàç.
Ñåðäþê Ñåìåí íå âêàç., 81, 
îäíîîñ³áí., óêð., 01.04.1933, íå 
âêàç.
Ñèäîðåíêî Âàñèëèíà 
Ãàâðèë³âíà, 80, êîëãîñïí., óêð., 
06.01.1933, íå âêàç.
Ñèäîðåíêî Âàñèëü ²âàíîâè÷, 2, 
îäíîîñ³áí., óêð., 03.05.1933, íå 
âêàç.
Ñèäîðåíêî Ìîòðîíà Ôåäîð³âíà, 
95, ÷ë.àðò., óêð., íå âêàç.

Ñèòàëî Àíäð³é íå âêàç., 72, 
îäíîîñ³áí., óêð., 19.03.1933, íå 
âêàç.
Ñèòàëî Àíäð³é Ïèëèïîâè÷, 70, 
÷ë.àðò., óêð., 27.06.1932, íå âêàç.
Ñèòàëî Âàñèëü Àíäð³éîâè÷, 3, 
îäíîîñ³áí., óêð., 17.07.1933, íå 
âêàç.
Ñêâîðöîâ Âîëîäèìèð 
Îëåêñàíäðîâè÷, 7 ì., ÷ë.àðò., 
óêð., 21.02.1932, êðóï
Ñêèáà Äàð³ÿ Ìèõàéë³âíà, íå 
âêàç., ÷ë.àðò., óêð., 02.07.1932, 
ñòàð³ñòü
Ñêóéáèäà Í³íà Ôåäîð³âíà, 1, 
ðîá³òí., óêð., 14.09.1932, íå âêàç.
Ñòàð÷åíêî Ðà¿ñà Âàñèë³âíà, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 06.06.1933, íå 
âêàç.
Òåðëåöüêèé Â³ññàð³îí íå âêàç., 
49, êîëãîñïí., óêð., 20.03.1933, íå 
âêàç.
Òóíèê Íàñòÿ íå âêàç., 73, 
îäíîîñ³áí., óêð., 27.02.1933, íå 
âêàç.
Ôåäóëîâ ²âàí Ñåìåíîâè÷, 
10 ì., êîëãîñïí., óêð., 13.03.1933, 
ãàñòðèò
Ôèäóëîâ Ëàçàð Òðîõèìîâè÷, 31, 
ðîá³òí., óêð., 17.12.1932, íå âêàç.
×ðåãåäè Ãàííà Àðòåì³âíà, 58, 
êîëãîñïí., óêð., 08.12.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
×óá Ñòåïàí Âàñèëüîâè÷, 65, 
êîëãîñïí., óêð., 06.03.1933, íå 
âêàç.
×óá Óñòèíà Âàñèë³âíà, 67, 
îäíîîñ³áí., óêð., 26.10.1932, ãðèï
Øåëóäüêî Âîëîäèìèð ßêîâè÷, 
7 äí., êîëãîñïí., óêð., 27.05.1932, 
íåäîíîøåíèé
Øåëóäüêî ²âàí ²ëë³÷, 60, 
êîëãîñïí., óêð., 01.05.1933, íå 
âêàç.
Øåëóäüêî Ìàð³ÿ Àíäð³¿âíà, 3 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 05.11.1932, íå 
âêàç.
Øëåïàêîâ íå âêàç. 
Àâåð’ÿíîâè÷, 55, êîëãîñïí., óêð., 
20.02.1932, òóáåðêóëüîç
Øëÿïàê Êîñòü (?), 67, îäíîîñ³áí., 
óêð., 28.03.1933, íå âêàç.
Øóëóäêî ²âàí Àôàíàñ³éîâè÷, 
22, êîëãîñïí., óêð., 09.06.1932, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Øóëóäüêî Ìîòðÿ Äìèòð³âíà, 42, 
÷ë.àðò., óêð., 01.08.1932, õâîð³ëà
ßöåíêî Êîñòü ²ëàð³îíîâè÷, 40, 
ñëóæá., óêð., 17.05.1933, íå âêàç.
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Àíäðåºâà Ôåêëà íå âêàç., 29, 
÷ë.àðò., óêð., 09.03.1933, çàìåðçëà
Àí³÷èí ²âàí Îñèïîâè÷, 55, 
÷ë.àðò., ðîñ., 22.12.1933, 
òóáåðêóëüîç
Áºëÿê Âàñèëü ²âàíîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 12.03.1933, 
õâîðîáà
Áºëÿê ªëèçàâåòà Ìàêñèì³âíà, 
5, íå âêàç., óêð., 20.03.1933, ãîëîä
Áºëÿê Îëåêñ³é Ìàêñèìîâè÷, 
3, îäíîîñ³áí., óêð., 09.03.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Áîðèùåíêî ²âàí Ïàâëîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 08.09.1933, äèòÿ÷à 
õâîðîáà
Âàñèëüºâ Îëåêñ³é Ìèõàéëîâè÷, 
1, íà óòðèì., óêð., 22.03.1933, 
ãîëîä
Ãàëåòà Äîìíà(åÿí) Ïåòð³âíà, 
54, îäíîîñ³áí., óêð., 23.12.1932, 
ìàëÿð³ÿ
Ãàëåòà Ñåðã³é Òèìîô³éîâè÷, 6, 
íå âêàç., óêð., 14.10.1933, äèòÿ÷à 
õâîðîáà
Ãåòüìàíåíêî Äàðêà ßê³âíà, 
82, îäíîîñ³áí., óêð., 07.04.1932, 
ñòàð³ñòü
Ãåòüìàíåíêî Îëåíà Ôåäîð³âíà, 
27, ÷ë.àðò., óêð., 23.09.1932, 
ìàëÿð³ÿ
Ãåòüìàíåíêî Ïàíê. Ìàêñ., 6, 
õë³áîðîá, óêð., 15.09.1932, êðóï
Ãåòüìàíåíêî Ïåòðî 
Àë³ñòðàòîâè÷, 82, æåáðàê, óêð., 
23.01.1933, ñòàð³ñòü
Ãîí÷àðåíêî Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, 6, 
íà óòðèì., óêð., 18.12.1932, òèô
Ãóê Ãàííà ²âàí³âíà, 69, ÷ë.àðò., 
óêð., 12.04.1933, íå âêàç.
Ãóê Îëåíà íå âêàç., 40, ÷ë.àðò., 
óêð., 26.06.1933, íå âêàç.
Äìèòðåíêî Þõèì Àíäð³éîâè÷, 
65, îäíîîñ³áí., óêð., 26.02.1933, 
çàìåðç
Äðèæàé Àííà Òèìîô³¿âíà, 24, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 31.05.1932, 
ïîðîê ñåðöÿ
Äÿ÷åíêî ßâäîõà Ìèõàéë³âíà, 10, 
÷ë.àðò., óêð., 08.05.1932, ãðèï

²âàíîâ Ïëàòîí Àð., 62, ÷ë.àðò., 
óêð., 07.05.1932, êðóïîçíå 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
²âàíîâà Ìàðôà ßê³âíà, 75, 
÷ë.àðò., óêð., 21.10.1933, ñòàð³ñòü
Êàðà÷åâñüêèé Îëåêñàíäð 
Âîëîäèìèðîâè÷, 11 ì., íå âêàç., 
óêð., 27.07.1932, «ìëàäåí÷åñêîå»
Êèðèëü÷åíêî(?) Âàðâàðà Ñ(?), 
56, îäíîîñ³áí., óêð., 28.11.1933, 
íå âêàç.
Êîíîøêî Äàð’ÿ Àáðàì³âíà, 
30, îäíîîñ³áí., óêð., 05.02.1932, 
ïåðåâîðîò êèøîê
Êîðîëåíêî Àíäð³é Áîðèñîâè÷, 
42, îäíîîñ³áí., óêð., 15.02.1933, 
çàìåðç
Êîðîëåíêî Â³ðà ²âàí³âíà, 5, 
÷ë.àðò., óêð., 09.03.1933, íå âêàç.
Êîðîëåíêî Ïèëèï Ïëàòîíîâè÷, 
67, îäíîîñ³áí., óêð., 24.03.1933, 
õâîðîáà
Êîðîëåíêî Ôåä³ð Áîðèñîâè÷, 
31, ÷ë.àðò., óêð., 12.04.1933, 
òóáåðêóëüîç
Êîðîëåíêî Þë³ÿ Þõèì³âíà, 10 ì., 
íå âêàç., óêð., 03.08.1932, ãðèï
Êðèëîâ Âîëîäèìèð Ãðèãîðîâè÷, 
5 ì., íà óòðèì., óêð., 22.01.1932, 
ñêàðëàòèíà
Ìîðîç³â Óëàñ Ñò., 53, îäíîîñ³áí., 
óêð., 12.09.1932, âîäÿíêà
Ìîðîçîâ Âëàñ Ñò., 72, 
îäíîîñ³áí., óêð., 12.04.1933, íå 
âêàç.
Ìîñê³íîâ(?) ßê³â ²âàíîâè÷, íå 
âêàç., ÷ë.àðò., ðîñ., 09.12.1933, íå 
âêàç.
Ìóñåíêî íå âêàç. Ïåòðîâè÷, íå 
âêàç., îäíîîñ³áí., óêð., 12.03.1933, 
íå âêàç.
Ìóñ³ºíêî Çàõàð Ãðèãîðîâè÷, 39, 
êîëãîñïí., óêð., 22.02.1933, íå âêàç.
Ìóñ³ºíêî ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 53, 
÷ë.àðò., óêð., 01.06.1932, çàñòóäà
Ìóñ³ºíêî Ìèêîëà Ãðèãîðîâè÷, 
53, êîëãîñïí., óêð., 26.03.1933, 
ãîëîä
Ìóñ³ºíêî Ìèêîëà Ïåòðîâè÷, 
4 ì., íà óòðèì., óêð., 24.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Ìóñ³ºíêî íå âêàç. íå âêàç., íå 
âêàç., õë³áîðîá, óêð., 12.03.1933, 
íå âêàç.
Ìóñ³ºíêî Îëüãà Ìèêîëà¿âíà, 5, 
êîëãîñïí., óêð., 24.03.1933, ãîëîä
Îñàä÷èé Âîëîäèìèð 
Ìèõàéëîâè÷, 9 ì., íå âêàç., óêð., 
07.10.1932, «ìëàäåí÷åñêîå»
Îñàä÷èé Ôåä³ð ²âàíîâè÷, 4, 
÷ë.àðò., óêð., 24.10.1933, íå âêàç.
Ðåâóöüêà Âàðâàðà Âàñèë³âíà, 
12, îäíîîñ³áí., óêð., 15.05.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Ðåâóöüêà Êèëèíà Îñèï³âíà, 69, 
îäíîîñ³áí., óêð., 24.03.1933, ãîëîä 
³ ñòàð³ñòü
Ðåâóöüêà ßðèíà Êóçüì³âíà, 45, 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.03.1933, ãîëîä
Ðåâóöüêèé Êèðèëî Êóçüìè÷, 47, 
ñëóæá., óêð., 25.03.1933, õâîðîáà
Ðåâóöüêèé Îëåêñàíäð 
Êèðèëîâè÷, 20, êîëãîñïí., óêð., 
23.03.1933, ãîëîä
Ñàìîâ³ê ²âàí ßêîâè÷, 83, íà 
óòðèì., óêð., 31.03.1933, ñòàð³ñòü
Ñèçîíåíêî Îëüãà Ìèêîëà¿âíà, 
30, ðîá³òí., óêð., 22.12.1932, 
çàïàëåííÿ ï³ñëÿ àáîðòó
Ñòóêàíîâà Îëåêñàíäðà ßê³âíà, 
94, íà óòðèì., óêð., 17.10.1932, 
ñòàð³ñòü
Øåâ÷åíêî Ãàííà Ìèêîëà¿âíà, 2, 
íå âêàç., óêð., 19.11.1933, íå âêàç.
Øåâ÷åíêî Ãîðïèíà Ôåäîð³âíà, 
68, îäíîîñ³áí., óêð., 21.10.1933, 
ñòàð³ñòü
Øåâ÷åíêî Ãðèãîð³é Êîðí³éîâè÷, 
64, êîëãîñïí., óêð., 30.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Øåâ÷åíêî ªëèçàâåòà 
Ìèêèò³âíà, 8 ì., íå âêàç., óêð., 
24.01.1932, íå âêàç.
Øåâ÷åíêî Ëàâðî Êîðí³éîâè÷, 
79, îäíîîñ³áí., óêð., 30.03.1933, 
õâîðîáà
Øåâ÷åíêî Ìèêîëà Ïåòðîâè÷, 35, 
÷ë.àðò., óêð., 18.11.1933, íå âêàç.
Øåâ÷åíêî íå âêàç. Ïàâëîâ., 
8 ì., íå âêàç., óêð., 11.09.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»

Ëîçàíñüêà ñ³ëüðàäà

Íîâîîëåêñ³¿âñüêà ñ³ëüðàäà

Áàêóëåíêî Îëåêñàíäð 
Ãàâðèëîâè÷, 8, êîëãîñïí., óêð., 
21.06.1933, íå âêàç.
Áàêóëåøêî Ìàð³ÿ Îíèñüê³âíà, 
18, êîëãîñïí., óêð., íå âêàç.
Áàêóìåíêî Âàðâàðà Ñåìåí³âíà, 
3, îäíîîñ³áí., óêð., 09.06.1933, íå 
âêàç.

Áàêóìåíêî Âàñèëü ²âàíîâè÷, 
11, êîëãîñïí., óêð., 05.04.1933, íå 
âêàç.
Áàêóìåíêî ²âàí Ä(?), 47, êîë-
ãîñïí., óêð., 13.03.1933, íå âêàç.
Áàêóìåíêî Êàòðÿ Îëåêñ³¿âíà, 
21, êîëãîñïí., óêð., 03.06.1933, íå 
âêàç.

Áàêóìåíêî Îëåêñ³é Ë(?), 3, îäíî-
îñ³áí., óêð., 14.03.1933, íå âêàç.
Áàêóìåíêî Îíèñüêî Ôåäîòîâè÷, 
57, îäíîîñ³áí., óêð., 10.03.1933, 
íå âêàç.
Áàêóìåíêî Ôåä³ð Êóçüìè÷, 27, 
êîëãîñïí., óêð., 15.05.1933, íå 
âêàç.
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Áàðàíèê Ãàííà Äìèòð³âíà, 63, 
êîëãîñïí., óêð., 19.08.1933, íå 
âêàç.
Áàðàíèê Òåòÿíà ²âàí³âíà, 34, 
êîëãîñïí., óêð., 20.06.1933, íå 
âêàç.
Áàðàí³íà Îêñàíà Òèìîô³¿âíà, 
75, êîëãîñïí., óêð., 03.04.1933, íå 
âêàç.
Áàðàøåê Ôåä³ð ²âàíîâè÷, 5, 
îäíîîñ³áí., óêð., 15.06.1933, íå 
âêàç.
Áàðàøèê ²âàí Êóçüìè÷, 33, 
êîëãîñïí., óêð., 12.05.1933, íå 
âêàç.
Áàðàøèê Ë³øêà ²âàíîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 18.04.1933, íå 
âêàç.
Áàðàøèê Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 12, 
êîëãîñïí., óêð., 20.04.1933, íå 
âêàç.
Áàðîíèíà Îëåíà ²âàí³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 14.03.1933, íå 
âêàç.
Áåëåðà Êàðï³é Ñòåïàíîâè÷, 26, 
êîëãîñïí., óêð., íå âêàç., íå âêàç.
Áåëåðà Îëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷, 
3, êîëãîñïí., óêð., 30.11.1933, íå 
âêàç.
Áåëåðà Òèõîí Îëåêñ³éîâè÷, 28, 
êîëãîñïí., óêð., 27.03.1933, íå 
âêàç.
Áåë³ðà ²âàí Òðîõèìîâè÷, 12, 
êîëãîñïí., óêð., 07.06.1933, íå 
âêàç.
Áåë³ðà Ìàð³ÿ Òðîõèì³âíà, 8, 
êîëãîñïí., óêð., 07.06.1933, íå 
âêàç.
Áåë³ðà Îäàðêà Òðîõèì³âíà, 8, 
êîëãîñïí., óêð., 07.06.1933, íå 
âêàç.
Áåë³ðà Òðîõèì Ïåòðîâè÷, 42, 
êîëãîñïí., óêð., 06.06.1933, íå 
âêàç.
Áåíåðà Ïåòðî Ìàêñèìîâè÷, 12, 
êîëãîñïí., óêð., 14.03.1933, íå 
âêàç.
Áðà¿ëêî Îêñàíà Ëåâê³âíà, 36, 
êîëãîñïí., óêð., íå âêàç.
Áðàíèêî Êàòðÿ Íèêèôîð³âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 24.06.1933, íå 
âêàç.
Áðàíèêî Ìèðîí Ïàâëîâè÷, 69, 
êîëãîñïí., óêð., 24.06.1933, íå 
âêàç.
Âëàñîâà Îäàðêà Ñâèðèä³âíà, 
32, îäíîîñ³áí., óêð., 11.06.1933, 
íå âêàç.
Âëàñîâè÷ Âåêëà Êóçüì³âíà, 44, 
îäíîîñ³áí., óêð., íå âêàç., íå âêàç.
Âëàñîâè÷ Ç³íà¿äà ²âàí³âíà, 39, 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.08.1933, íå 
âêàç.

Âëàñîâè÷ Ìèêîëà Àíäð³éîâè÷, 
7, îäíîîñ³áí., óêð., 11.05.1933, íå 
âêàç.
Âëàñîâè÷ Ìîòðÿ Àíäð³¿âíà, 5, 
îäíîîñ³áí., óêð., 10.05.1933, íå 
âêàç.
Âëàñîâè÷ Îëåêñàíäð 
Îëåêñàíäðîâè÷, 19, îäíîîñ³áí., 
óêð., íå âêàç., íå âêàç.
Âëàñîâè÷ Ïåòðî Îëåêñ³éîâè÷, 
17, êîëãîñïí., óêð., 12.10.1933, íå 
âêàç.
Âëàñîâè÷ Ñòåïàí Ëóêè÷, 52, 
êîëãîñïí., óêð., 19.06.1933, íå 
âêàç.
Âîâê Âàñèëü Àíäð³éîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 23.03.1933, íå 
âêàç.
Âîðîáéîâ ßê³â Ìèêèòîâè÷, 37, 
îäíîîñ³áí., óêð., 10.05.1933, íå 
âêàç.
Ãîëîëîá Ãðèöüêî ²ëüêîâè÷, 52, 
êîëãîñïí., óêð., 18.06.1933, íå 
âêàç.
Ãîëîëîá ²âàí Ìàðòèíîâè÷, 7, 
êîëãîñïí., óêð., 01.04.1933, íå 
âêàç.
Ãîëîëîá Îëåêñ³é Ìàðòèíîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 04.04.1933, íå 
âêàç.
Ãðîìàê Ãðèöüêî Àíäð³éîâè÷, 
27, êîëãîñïí., óêð., 24.03.1933, íå 
âêàç.
Äåìåøêî Àíàòîë³é Ôåäîðîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 26.06.1933, íå 
âêàç.
Äåìèäåíêî Ãðèãîð³é 
Ôåäîðîâè÷, 48, êîëãîñïí., óêð., 
12.03.1934, íå âêàç.
Äåí÷åíêî Âîëîäèìèð Ô., 5, 
êîëãîñïí., óêð., 21.06.1933, íå 
âêàç.
Äåí÷åíêî Ðà¿ñà Âàñèë³âíà, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 20.06.1933, íå 
âêàç.
Äóáîâèê Âàñèëü ßêîâè÷, 30, 
êîëãîñïí., óêð., 04.06.1933, íå 
âêàç.
Äóáîâèê ²âàí Îëåêñ³éîâè÷, 5, 
îäíîîñ³áí., óêð., 29.06.1933, íå 
âêàç.
Äóáîâèê Ìàð³ÿ Îëåêñàíäð³âíà, 
11, îäíîîñ³áí., óêð., 10.06.1933, 
íå âêàç.
Äóáîâèê Ìîòðÿ íå âêàç., 72, 
êîëãîñïí., óêð., 15.05.1933, íå 
âêàç.
Äóáîâèê Îëåêñ³é ßêîâè÷, 31, 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.06.1933, íå 
âêàç.
Äóáîâèê Òåòÿíà Ìèêîëà¿âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 02.06.1933, íå 
âêàç.

Äóáîâèê Òèìîô³é Ñåðã³éîâè÷, 
25, îäíîîñ³áí., óêð., 02.08.1933, 
íå âêàç.
Äóáîâèê ßâäîõà ßê³âíà, 70, 
îäíîîñ³áí., óêð., 08.05.1933, íå 
âêàç.
Äÿ÷åíêî Ôåä³ð Ôåäîðîâè÷, 7, 
êîëãîñïí., óêð., 26.06.1933, íå 
âêàç.
Çà¿öü Àíäð³é Ìàðòèíîâè÷, 45, 
êîëãîñïí., óêð., 06.09.1933, íå 
âêàç.
Çà¿öü Äìèòðî Íèêèôîðîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 29.03.1933, íå 
âêàç.
Çà¿öü ²âàí Íèêèôîðîâè÷, 7, 
îäíîîñ³áí., óêð., 24.03.1933, íå 
âêàç.
Çà¿öü Íèêèôîð Ñòàí³ñëàâîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 23.03.1933, íå 
âêàç.
Çà¿öü Òàðàñ Îëåñüêîâè÷, 31, 
êîëãîñïí., óêð., 28.03.1933, íå 
âêàç.
Çà¿öü Òåòÿíà Íèêèôîð³âíà, 4, 
êîëãîñïí., óêð., 07.04.1933, íå 
âêàç.
Çà¿öü Ôåä³ð ²âàíîâè÷, 5, 
êîëãîñïí., óêð., 23.10.1933, íå 
âêàç.
Çàëàòà Âàññà Àíòîí³âíà, 27, 
êîëãîñïí., óêð., 03.06.1933, íå 
âêàç.
Çàëîòà Ãàííà ²âàí³âíà, 4, 
îäíîîñ³áí., óêð., 17.03.1933, íå 
âêàç.
Çàíö Òèìîí Þõèìîâè÷, 48, 
îäíîîñ³áí., óêð., 06.03.1933, íå 
âêàç.
Çàïîðîæåöü Ìèõàéëî 
Þõèìîâè÷, 8, êîëãîñïí., óêð., 
14.06.1933, íå âêàç.
Çàïîðîæåöü Îëåêñàíäð 
Ãíàòîâè÷, 55, êîëãîñïí., óêð., íå 
âêàç.
Çàïîðîæåöü Ôåäîò ²ëüêîâè÷, 
16, êîëãîñïí., óêð., 15.05.1933, íå 
âêàç.
Çàÿöü Â³êòîð Ãàâðèëîâè÷, 4, 
êîëãîñïí., óêð., 16.12.1933, íå 
âêàç.
Çàÿöü Âîëîäèìèð Ïðîêîïîâè÷, 
3, êîëãîñïí., óêð., 28.01.1934, íå 
âêàç.
Çàÿöü Ìèêîëà Ïèëèïîâè÷, 22, 
îäíîîñ³áí., óêð., 21.06.1933, íå 
âêàç.
Çîëàòà Ìîòðÿ Ëåâê³âíà, 30, 
îäíîîñ³áí., óêð., 26.03.1933, íå 
âêàç.
Çîëîòà Îëÿíà Àäðàíàñ³âíà, 77, 
êîëãîñïí., óêð., 02.11.1933, íå 
âêàç.
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Êîâðèãà Àíòîí Âåíåäèêòîâè÷, 
23, îäíîîñ³áí., óêð., 17.03.1933, 
íå âêàç.
Êîâðèãà ²âàí Ïàâëîâè÷, 5, 
îäíîîñ³áí., óêð., 08.06.1933, íå 
âêàç.
Êîâðèãà Ëþáîâ Ïàâë³âíà, 6, 
îäíîîñ³áí., óêð., 08.06.1933, íå 
âêàç.
Êîâðèãà Ìàð³ÿ Ïåòð³âíà, 6, 
îäíîîñ³áí., óêð., íå âêàç.
Êîâðèãà Îëüãà Âàñèë³âíà, 11, 
îäíîîñ³áí., óêð., 27.06.1933, íå 
âêàç.
Êîìîâ Àíàòîë³é Ñåðã³éîâè÷, 2, 
îäíîîñ³áí., óêð., 25.12.1933, íå 
âêàç.
Êðóãëèê Â³ðà Êóçüì³âíà, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 05.06.1933, íå 
âêàç.
Êðóãëèê Ñòåïàí Ïåòðîâè÷, 4, 
êîëãîñïí., óêð., 05.06.1933, íå 
âêàç.
Êðóãë³ê(?) Ïàëàæêà íå âêàç., 
50, êîëãîñïí., óêð., 18.02.1934, íå 
âêàç.
Êðó÷èíèê Âàñèëü Åð.(?), 52, 
îäíîîñ³áí., óêð., 26.03.1933, íå 
âêàç.
Êóäàð Ãàííà Ãðèãîð³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 05.06.1933, íå 
âêàç.
Êóäàð ²âàí Ôåäîòîâè÷, 26, 
îäíîîñ³áí., óêð., 12.06.1933, íå 
âêàç.
Êóäàð Ë³ä³ÿ Ïåòð³âíà, 5, êîë-
ãîñïí., óêð., 05.06.1933, íå âêàç.
Ëàçàðåíêî Âàñèëü ßêîâè÷, 4, 
îäíîîñ³áí., óêð., 27.06.1933, íå 
âêàç.
Ëàçàðåíêî Ãàííà Îëåêñ³¿âíà, 2, 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.03.1933, íå 
âêàç.
Ëàçàðåíêî Ãàííà Ïåòð³âíà, 70, 
îäíîîñ³áí., óêð., 19.03.1933, íå 
âêàç.
Ëàçàðåíêî ²âàí Îëåêñ³éîâè÷, 
9, îäíîîñ³áí., óêð., 11.05.1933, íå 
âêàç.
Ëàçàðåíêî ²âàí ßêîâè÷, 2, 
îäíîîñ³áí., óêð., 27.06.1933, íå 
âêàç.
Ëàçàðåíêî Êàòðÿ Ñåìåí³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 09.06.1933, íå 
âêàç.
Ëàçàðåíêî Íàä³ÿ Ôåäîð³âíà, 4, 
ðîá³òí., óêð., 09.05.1933, íå âêàç.
Ëàçàðåíêî Îëåêñàíäð 
Îëåêñ³éîâè÷, 4, îäíîîñ³áí., óêð., 
12.05.1933, íå âêàç.
Ëàçàðåíêî Óëüêà Ïåòð³âíà, 22, 
êîëãîñïí., óêð., 23.06.1933, íå 
âêàç.

Ëàçàðåíêî ßâäîõà Ñåðã³¿âíà, 
41, êîëãîñïí., óêð., 03.04.1933, íå 
âêàç.
Ëàçàðåíêî ßê³â Âàñèëüîâè÷, 28, 
îäíîîñ³áí., óêð., 27.06.1933, íå 
âêàç.
Ëàñüêî Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 21.05.1933, íå 
âêàç.
Ëàòèø Äîìàõà ²îâíà, 70, êîë-
ãîñïí., óêð., 04.10.1933, íå âêàç.
Ëàòèø Êàòðÿ Ìàòâ³¿âíà, 20, 
îäíîîñ³áí., óêð., 24.06.1933, íå 
âêàç.
Ëàòèø Íàä³ÿ Äìèòð³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 22.06.1933, íå 
âêàç.
Ëàòèø Íàä³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 6, 
îäíîîñ³áí., óêð., 27.06.1933, íå 
âêàç.
Ëàòèø Ñòåïàí Ñåìåíîâè÷, 37, 
êîëãîñïí., óêð., 05.04.1933, íå 
âêàç.
Ëàòèø(?) Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 62, êîë-
ãîñïí., óêð., 20.12.1933, íå âêàç.
Ëåáåäü Îëåêñ³é Íèêèôîðîâè÷, 
2, îäíîîñ³áí., óêð., 23.03.1933, íå 
âêàç.
Ëåá³äü Âàññà Îëåêñ³¿âíà, 45, 
êîëãîñïí., óêð., 16.07.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ëåá³äü ²âàí Íèêèôîðîâè÷, 5, 
îäíîîñ³áí., óêð., 24.06.1933, íå 
âêàç.
Ëåá³äü Ìàòâ³é Õðèñàíòîâè÷, 23, 
îäíîîñ³áí., óêð., íå âêàç., íå âêàç.
Ëåøêèí(?) Ôåä³ð ªãèâè÷, 67, 
êîëãîñïí., óêð., 03.09.1933, íå 
âêàç.
Ëîì³íà(?) Îëüãà Ñòåïàí³âíà, 
14, êîëãîñïí., óêð., 08.07.1933, íå 
âêàç.
Ìàõîòêà Ãàííà Ìèõàéë³âíà, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 01.11.1933, íå 
âêàç.
Ìàõîòêà ²âàí ªâäîêèìîâè÷, 53, 
êîëãîñïí., óêð., 10.06.1933, íå 
âêàç.
Ìàõîòêà ²âàí Ìèêîëàéîâè÷, 4, 
îäíîîñ³áí., óêð., 15.05.1933, íå 
âêàç.
Ìàõîòêà Ëþáîâ ²âàí³âíà, 6, 
îäíîîñ³áí., óêð., 15.05.1933, íå 
âêàç.
Ìàõîòêî Àíäð³ÿí Çîòîâè÷, 67, 
êîëãîñïí., óêð., 07.03.1933, íå 
âêàç.
Ìåëàä Ñåìåí Ñåðã³éîâè÷, 38, 
êîëãîñïí., óêð., 22.03.1933, íå 
âêàç.
Ìåëàé Ãàííà Çàõàð³âíà, 24, 
îäíîîñ³áí., óêð., 09.05.1933, íå 
âêàç.

Ìåëàé ²âàí Áîðèñîâè÷, 7, 
êîëãîñïí., óêð., 18.06.1933, íå 
âêàç.
Ìåëàé ²âàí Ìàòâ³éîâè÷, 7, îäíî-
îñ³áí., óêð., 30.06.1933, íå âêàç.
Ìåëàé Ìàðê Ëàâðîâè÷, 45, 
îäíîîñ³áí., óêð., 04.06.1933, íå 
âêàç.
Ìåëàé Íàä³ÿ Ïàíòåë³¿âíà, 80, 
îäíîîñ³áí., óêð., 22.06.1933, íå 
âêàç.
Ìåëàé Ñòåïàí ²âàíîâè÷, 2, 
îäíîîñ³áí., óêð., 27.06.1933, íå 
âêàç.
Ìåëàé Ôåä³ð Ãðèãîðîâè÷, 45, 
ðîá³òí., óêð., 08.05.1933, íå âêàç.
Íàãàéöåâ Ãàííà Êàë³ñòðàò³âíà, 
72, êîëãîñïí., óêð., 23.06.1933, íå 
âêàç.
Íåïî÷àòèé ²âàí ²âàíîâè÷, 13, 
îäíîîñ³áí., óêð., 11.11.1933, 
ïîðàíåííÿ òðàêòîðîì
Îðåë Äàíèëî Îëåêñ³éîâè÷, 12, 
êîëãîñïí., óêð., íå âêàç., íå âêàç.
Îðåë Êèëèíà Ëåâê³âíà, 42, 
êîëãîñïí., óêð., íå âêàç., íå âêàç.
Îðåë Ìàð³ÿ Îëåêñ³¿âíà, 14, 
êîëãîñïí., óêð., 20.06.1933, íå 
âêàç.
Îðåë Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 01.09.1933, íå 
âêàç.
Îðåë Ìîòðÿ Òðîõèì³âíà, 57, 
êîëãîñïí., óêð., 22.06.1933, íå 
âêàç.
Îñòê³âíà Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 50, 
êîëãîñïí., óêð., 30.08.1933, 
ìàëÿð³ÿ
Îñòð³âíà Íàñòÿ Ïàâë³âíà, 35, 
êîëãîñïí., óêð., 22.06.1933, íå 
âêàç.
Îøåêà ²âàí Âàñèëüîâè÷, 8, êîë-
ãîñïí., óêð., 19.06.1933, íå âêàç.
Îøåêà Îëåêñàíäð Éîñèïîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 01.01.1934, íå 
âêàç.
Îøåêà Îëåêñ³é ²âàíîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 23.06.1933, íå 
âêàç.
Îøåêà Îíèñ³ÿ Àíòèï³âíà, 60, 
êîëãîñïí., óêð., 12.12.1933, íå 
âêàç.
Îøåêà Îíèñ³ÿ Ïåòð³âíà, 40, 
îäíîîñ³áí., óêð., íå âêàç.
Îøåêà Ïåòðî ²âàíîâè÷, 7, 
êîëãîñïí., óêð., 10.06.1933, íå 
âêàç.
Îøåê³ Ìàð³ÿ íå âêàç., 40, 
êîëãîñïí., óêð., 05.04.1933, íå 
âêàç.
Ïàé÷åíêî Â³êòîð Âàñèëüîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 15.05.1933, íå 
âêàç.
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Ïàí÷åíêî ²âàí Ëåâêîâè÷, 12, 
îäíîîñ³áí., óêð., 08.05.1933, íå 
âêàç.
Ïàí÷åíêî ²âàí Ïåòðîâè÷, 5, êîë-
ãîñïí., óêð., 13.10.1933, íå âêàç.
Ïàí÷åíêî Êàðï Ëåîíò³éîâè÷, 9, 
êîëãîñïí., óêð., 09.01.1934, ê³ð
Ïàí÷åíêî Ìàð³ÿ Ãàâðèë³âíà, 
70, êîëãîñïí., óêð., 16.01.1934, 
ëèõîìàíêà
Ïàí÷åíêî Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷, 
3, êîëãîñïí., óêð., 13.11.1933, íå 
âêàç.
Ïàí÷åíêî Ìèêîëà Îëåêñ³éîâè÷, 
3, êîëãîñïí., óêð., 01.12.1933, íå 
âêàç.
Ïàí÷åíêî Ì³ë³ò³íà 
Îëåêñàíäð³âíà, 2, êîëãîñïí., 
óêð., íå âêàç., íå âêàç.
Ïàí÷åíêî Íèêèôîð Þõèìîâè÷, 
55, êîëãîñïí., óêð., 26.01.1934, íå 
âêàç.
Ïàí÷åíêî Îëåêñàíäð Ëåâêîâè÷, 
3, îäíîîñ³áí., óêð., 23.03.1933, íå 
âêàç.
Ïàí÷åíêî Ïåòðî Ôåäîðîâè÷, 43, 
îäíîîñ³áí., óêð., 24.03.1933, íå 
âêàç.
Ïàí÷åíêî Ñåìåí Êèðèëîâè÷, 
5, êîëãîñïí., óêð., 24.08.1933, íå 
âêàç.
Ïàí÷åíêî Ñòåïàí Ëåâêîâè÷, 9, 
îäíîîñ³áí., óêð., 28.03.1933, íå 
âêàç.
Ïàí÷åíêî Òàìàðà Àðñåíò¿³âíà, 
22, êîëãîñïí., óêð., íå âêàç.
Ïàí÷åíêî Òåòÿíà ²âàí³âíà, 17, 
îäíîîñ³áí., óêð., 16.08.1933, íå 
âêàç.
Ïàí÷åíêî Òåòÿíà Ïèëèï³âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 13.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïàðàíåíêî Êàòðÿ Ïèëèï³âíà, 6, 
îäíîîñ³áí., óêð., 10.06.1933, íå 
âêàç.
Ïàðàíåíêî Êóçüìà Ïèëèïîâè÷, 
30, îäíîîñ³áí., óêð., 29.06.1933, 
íå âêàç.
Ïàðõîìåíêî Ìîòðÿ Ñåðã³¿âíà, 
2, îäíîîñ³áí., óêð., 18.05.1933, íå 
âêàç.
Ïàñèêî Â³êòîð Âàñèëüîâè÷, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 09.06.1933, íå 
âêàç.
Ïàñèêî Ïåòðî Âàñèëüîâè÷, 12, 
êîëãîñïí., óêð., 10.06.1933, íå 
âêàç.
Ïàñüêî Ìàð³ÿ Äìèòð³âíà, 4, 
êîëãîñïí., óêð., 07.12.1933, íå 
âêàç.
Ïàñüêî Ïàâëî Õàðèòîíîâè÷, 8, 
êîëãîñïí., óêð., 15.12.1933, íå 
âêàç.

Ïàñüêî Ôåäîðà Îõð³ì³âíà, 23, 
êîëãîñïí., óêð., 04.06.1933, íå 
âêàç.
Ïàùåíêî ²âàí Ñåìåíîâè÷, 13, 
êîëãîñïí., óêð., 26.06.1933, íå 
âêàç.
Ïàùåíêî Îëåêñàíäð Ïåòðîâè÷, 
7, îäíîîñ³áí., óêð., 16.06.1933, íå 
âêàç.
Ïàùåíêî Îëåêñàíäð 
Ïèëèïîâè÷, 3, îäíîîñ³áí., óêð., 
29.06.1933, íå âêàç.
Ïàùåíêî Îëåêñàíäðà 
Ðîìàí³âíà, 60, îäíîîñ³áí., óêð., 
04.06.1933, íå âêàç.
Ïàùåíêî Òåòÿíà Îëåêñ³¿âíà, 
60, êîëãîñïí., óêð., 07.06.1933, íå 
âêàç.
Ïàùåíêî ßê³â Ìèòðîôàíîâè÷, 
21, îäíîîñ³áí., óêð., 17.06.1933, 
íå âêàç.
Ïåòðèêà Ôåäîñ³ÿ Ëåîíò³¿âíà, 
70, êîëãîñïí., óêð., 14.06.1933, íå 
âêàç.
Ïåòðèíà Ãàëèíà Âàñèë³âíà, 6, 
îäíîîñ³áí., óêð., 28.06.1933, íå 
âêàç.
Ïåòðèíà ²âàí Ìàòâ³éîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 28.06.1933, íå 
âêàç.
Ïåòðèíà Ìàð³ÿ Ìàêñèì³âíà, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 27.06.1933, íå 
âêàç.
Ïåòðèíà Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 53, 
îäíîîñ³áí., óêð., 25.09.1933, íå 
âêàç.
Ïåòðèíà Ìèêîëà Òèìîô³éîâè÷, 
6, îäíîîñ³áí., óêð., 04.04.1933, íå 
âêàç.
Ïåòðèíà Ìèõàéëî 
Êàë³ñòðàòîâè÷, 22, êîëãîñïí., 
óêð., 16.06.1933, íå âêàç.
Ïåòðèíà Îëåíà Äàíèë³âíà, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 07.03.1934, íå 
âêàç.
Ïåòðèíà Ïåòðî Êàë³ñòðàòîâè÷, 
8, êîëãîñïí., óêð., 23.06.1933, íå 
âêàç.
Ïåòðèíà Ôåä³ð Âàñèëüîâè÷, 8, 
îäíîîñ³áí., óêð., 28.06.1933, íå 
âêàç.
Ïîëåê³í Îëåêñàíäð Âàñèëüîâè÷, 
22, îäíîîñ³áí., óêð., íå âêàç.
Ïîëåê³íà Òåòÿíà Îëåêñàíäð³âíà, 
2, îäíîîñ³áí., óêð., íå âêàç.
Ïîíîìàðåíêî ²âàí Ìàêàðîâè÷, 
41, îäíîîñ³áí., óêð., 01.04.1933, 
íå âêàç.
Ïîíîìàðåíêî Ëþáîâ Àíäð³¿âíà, 
6, êîëãîñïí., óêð., 16.05.1933, íå 
âêàç.
Ñèäîðåíêî Âàðâàðà Âàñèë³âíà, 
5, êîëãîñïí., óêð., íå âêàç., íå âêàç.

Ñèäîðåíêî Âîëîäèìèð 
Âàñèëüîâè÷, 4, îäíîîñ³áí., óêð., 
08.06.1933, íå âêàç.
Ñèäîðåíêî Ìàð³ÿ Êèðèë³âíà, 
94, îäíîîñ³áí., óêð., 01.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñèäîðåíêî Ìèêîëà Àíäð³éîâè÷, 
3 ì., êîëãîñïí., óêð., 10.12.1933, 
íå âêàç.
Ñèäîðåíêî Íàä³ÿ Âàñèë³âíà, 2, 
îäíîîñ³áí., óêð., 10.06.1933, íå 
âêàç.
Ñèäîðåíêî Îëåêñàíäð 
Îëåêñàíäðîâè÷, 22, êîëãîñïí., 
óêð., 21.06.1933, íå âêàç.
Òàðàíåíêî (?) Ïèëèï., 3, 
îäíîîñ³áí., óêð., 15.03.1933, íå 
âêàç.
Òàðàíåíêî Âàëåíòèí 
Ïèëèïîâè÷, 2, îäíîîñ³áí., óêð., 
04.04.1933, íå âêàç.
Òàðàíåíêî Âàðâàðà Ãðèãîð³âíà, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 23.03.1933, íå 
âêàç.
Òàðàíåíêî ªëèñåé Ãóð³éîâè÷, 
17, êîëãîñïí., óêð., 27.06.1933, íå 
âêàç.
Òàðàíåíêî ²âàí Äìèòðîâè÷, 4, 
îäíîîñ³áí., óêð., 09.06.1933, íå 
âêàç.
Òàðàíåíêî ²âàí Îëåêñ³éîâè÷, 
21, êîëãîñïí., óêð., 14.06.1933, íå 
âêàç.
Òàðàíåíêî ²âàí Ñèëüâåñòðîâè÷, 
45, îäíîîñ³áí., óêð., 13.03.1933, 
íå âêàç.
Òàðàíåíêî Ìàð³ÿ Äèìèòð³âíà, 
9, îäíîîñ³áí., óêð., 30.06.1933, íå 
âêàç.
Òàðàíåíêî Ìàð³ÿ Ñåìåí³âíà, 
70, êîëãîñïí., óêð., 13.06.1933, íå 
âêàç.
Òàðàíåíêî Ìàðôà ²âàí³âíà, 20, 
êîëãîñïí., óêð., 28.06.1933, íå 
âêàç.
Òàðàíåíêî Ìàðôà Ïðîêîï³âíà, 
58, îäíîîñ³áí., óêð., 09.06.1933, 
íå âêàç.
Òàðàíåíêî Íàñòÿ Äìèòð³âíà, 8, 
îäíîîñ³áí., óêð., 10.05.1933, íå 
âêàç.
Òàðàíåíêî Íàñòÿ ²ëüê³âíà, 60, 
êîëãîñïí., óêð., 20.03.1933, íå 
âêàç.
Òàðàíåíêî Íàñòÿ Ëåâê³âíà, 20, 
êîëãîñïí., óêð., 28.06.1933, íå 
âêàç.
Òàðàíåíêî Îëåêñ³é Àíäð³éîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 15.12.1933, íå 
âêàç.
Òàðàíåíêî Îëåêñ³é ²âàíîâè÷, 3, 
îäíîîñ³áí., óêð., 14.03.1933, íå 
âêàç.
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Òàðàíåíêî Îëåêñ³é 
Îëåêñ³éîâè÷, 5, êîëãîñïí., óêð., 
03.06.1933, íå âêàç.
Òàðàíåíêî Ïåòðî Ãðèãîðîâè÷, 
13, ðîá³òí., óêð., 09.05.1933, íå 
âêàç.
Òàðàíåíêî Ïèëèï 
Ñèëüâåñòðîâè÷, 42, îäíîîñ³áí., 
óêð., 13.06.1933, íå âêàç.
Òàðàíåíêî Òåòÿíà Äìèòð³âíà, 
6, îäíîîñ³áí., óêð., 08.06.1933, íå 
âêàç.
Òàðàíåíêî Ôåä³ð ²âàíîâè÷, 9, 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.03.1933, íå 
âêàç.
Òàðîìåíêî Ãðèöüêî 
Ìèêîëàéîâè÷, 45, îäíîîñ³áí., 
óêð., 11.03.1933, íå âêàç.
Òàðîíåíêî ßâäîõà Âàñèë³âíà, 
43, êîëãîñïí., óêð., 25.06.1933, íå 
âêàç.
Òåðåùåíêî Âàñèëü Ãðèãîðîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 14.03.1933, íå 
âêàç.
Òåðåùåíêî ²âàí Àðòåìîâè÷, 5, 
êîëãîñïí., óêð., 13.03.1933, íå 
âêàç.
Òåðåùåíêî ²âàí Ìèêèòîâè÷, 2, 
îäíîîñ³áí., óêð., 13.03.1933, íå 
âêàç.
Òåðåùåíêî Íàòàëêà ªãîð³âíà, 
39, êîëãîñïí., óêð., 28.06.1933, íå 
âêàç.

Òåðåùåíêî Ïàðàñêà Ìèêèò³âíà, 
11, ðîá³òí., óêð., 09.05.1933, íå 
âêàç.
Òåðåùåíêî Ïåòðî Ìèêèòîâè÷, 
7, êîëãîñïí., óêð., 08.05.1933, íå 
âêàç.
Òåðåùåíêî Ñòåïàí Òðîõèìîâè÷, 
50, êîëãîñïí., óêð., íå âêàç.
Òåðåùåíêî Ôåäîò Ïåòðîâè÷, 
65, êîëãîñïí., óêð., 03.09.1933, íå 
âêàç.
Òèñëåíêî Êèðèëî ßêîâè÷, 56, 
êîëãîñïí., óêð., 25.02.1933, íå 
âêàç.
Òèõîíîâè÷ Ãàííà ²ëüê³âíà, 29, 
êîëãîñïí., óêð., 07.10.1933, íå 
âêàç.
Òèõîíîâè÷ Ìèêîëà Äìèòðîâè÷, 
33, êîëãîñïí., óêð., 06.09.1933, íå 
âêàç.
Òêà÷åíêî Âàðâàðà ²âàí³âíà, 18, 
êîëãîñïí., óêð., íå âêàç., íå âêàç.
Òêà÷åíêî Âàñèëü 
Ìèòðîôàíîâè÷, 26, êîëãîñïí., 
óêð., 10.06.1933, íå âêàç.
Òêà÷åíêî Ãîðïèíà Ñòåïàí³âíà, 
55, êîëãîñïí., óêð., íå âêàç.
Òêà÷åíêî ²âàí Àíäð³éîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 11.06.1933, íå 
âêàç.
Òêà÷åíêî Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 27, 
êîëãîñïí., óêð., íå âêàç.

Òêà÷åíêî Ìàð³ÿ Þõèì³âíà, 12, 
îäíîîñ³áí., óêð., 17.06.1933, íå 
âêàç.
Òêà÷åíêî Ïåòðî Ëàð³îíîâè÷, 
21, êîëãîñïí., óêð., 15.05.1933, íå 
âêàç.
Òêà÷åíêî Ôåäîò ²âàíîâè÷, 45, 
îäíîîñ³áí., óêð., 01.09.1933, íå 
âêàç.
Øàïîâàëîâ ²âàí Ìàêñèìîâè÷, 
6, êîëãîñïí., óêð., 25.06.1933, íå 
âêàç.
Øàïîâàëîâ ²âàí íå âêàç., 6, 
êîëãîñïí., óêð., íå âêàç., 
íå âêàç.
Øàïîâàëîâ Ëèáêà Ìàêñèìîâè÷, 
10, êîëãîñïí., óêð., 06.06.1933, íå 
âêàç.
Øàïîâàëîâ Íàçàð Àíòèïîâè÷, 
65, êîëãîñïí., óêð., íå âêàç.
Øèéêàðåíêî Êàòðÿ Þõèì³âíà, 
9, îäíîîñ³áí., óêð., 10.06.1933, íå 
âêàç.
Øóìåéêî Ìèêîëà Ëåâêîâè÷, 
56, êîëãîñïí., óêð., 26.06.1933, íå 
âêàç.
Þøèí Ðîìàí Ñòåïàíîâè÷, 42, 
êîëãîñïí., óêð., 13.03.1933, íå 
âêàç.

Íîãàéñüêà ñ³ëüðàäà

Àëòóõîâà Ìàð³ÿ Êàñÿí³âíà, 4, 
êîëãîñïí., ðîñ., 15.05.1933, ãîëîä
Àëòóõîâà Íàñòÿ ªãîð³âíà, 6, 
÷ë.àðò., ðîñ., 09.09.1932, äèòÿ÷èé 
ïàðàë³÷
Àëòóõîâà Ïåëàã³ÿ Ñòåïàí³âíà, 
40, êîëãîñïí., ðîñ., 02.10.1932, 
ðàê ïå÷³íêè
Áàëêî Ë³ä³ÿ Óëñô³í³âíà(?), 10 ì., 
÷ë.àðò., óêð., 23.08.1932, ïðîíîñ
Áàëóºâ Ïåòðî Ñâèðèäîíîâè÷, 1, 
÷ë.àðò., óêð., 20.07.1932, äèòÿ÷èé 
ë³òí³é ïðîíîñ
Áàëóºâà Àãàô³ÿ Ñòåïàí³âíà, 
55, êîëãîñïí., ðîñ., 11.11.1932, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Áàðàíîâ Äìèòðî ßêîâè÷, 1, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 08.10.1932, 
äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Áàðàíîâ ²âàí Ôåäîðîâè÷, 40, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 10.03.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Áàðàíîâ ßê³â Ãîðä³éîâè÷, 78, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 05.09.1933, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Áàðàíîâà ²ðèíà Ïðîõîð³âíà, 86, 
÷ë.àðò., óêð., 16.02.1932, ñòàð³ñòü

Áàðàíîâà Íàòàë³ÿ Ïàíòåë³¿âíà, 
78, îäíîîñ³áí., ðîñ., 31.08.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áàðàíîâà Òåòÿíà Ìàêñèì³âíà, 
80, ÷ë.àðò., ðîñ., 29.10.1933, 
ìàëÿð³ÿ
Áàðàí÷åíêî Îëåêñàíäð 
Àôàíàñ³éîâè÷, 2, êîëãîñïí., óêð., 
25.08.1933, íàðèâ íà ãîëîâ³
Áàðàí÷åíêî Âàëåíòèíà 
Ñàì³éë³âíà, 1, êîëãîñïí., ðîñ., 
15.05.1933, ð³çêå âèñíàæåííÿ
Áàðáàóìîâ Áîðèñ 
Ñîëîìîíîâè÷, 56, ñëóæá., ºâð., 
01.03.1933, íåðîçá.
Áàðêàðîâà Àë³íà Äåì’ÿí³âíà, 
6, ðîá³òí., ðîñ., 19.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áåçôàì³ëüíèé íå âêàç. íå âêàç., 
60, íà óòðèì., ðîñ., 15.02.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Áåêåòîâî ²âàí Òèìîô³éîâè÷, 
38, îäíîîñ³áí., ðîñ., 09.03.1933, 
çàìåðçàííÿ
Áåëè÷ê³íà Ë³ä³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 
6 ì., ñëóæá., ðîñ., 28.02.1933, 
êîêëþø

Áåø ²âàí ²ëë³÷, 56, ðîá³òí., í³ì., 
15.03.1933, ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Á³á³êîâà Îäàðêà Ïàâë³âíà, 
70, íà óòðèì., ðîñ., 23.11.1932, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê
Á³ëîâà Êàòðÿ ²ëàð³îí³âíà, 50, 
îäíîîñ³áí., ãðåêèíÿ, 26.09.1932, 
ðîçëàä ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Á³ëî¿äîâ ªâãåí³é  
Çàõàðîâè÷, 11 ì., ðîá³òí., 
óêð., 11.09.1932, äèòÿ÷èé ë³òí³é 
ïðîíîñ
Á³ëîóñîâà Ìîòðÿ íå âêàç., 70, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 08.04.1933, 
ñòàðå÷å âèñíàæåííÿ
Áîéêî Éîñèï Êàëåíèêîâè÷, 
62, â÷èòåëü, óêð., 02.10.1933, 
âèñèïíèé òèô
Áîéêî Êàòåðèíà Ëàð³îí³âíà, 
3, ÷ë.àðò., íå âêàç., 30.11.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Áîéêî Òåòÿíà Àã³¿âíà, 76, 
÷ë.àðò., ðîñ., 26.10.1933, ñòàðå÷à 
ñëàáê³ñòü
Áîíäàðåíêî Âàëåíòèíà 
Àôàíàñ³¿âíà, 4, ðîá³òí., ðîñ., 
13.09.1933, ìàëÿð³ÿ
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Áîÿðèíöåâà Óñòèí³ÿ íå âêàç., 
78, ³íâàë³ä, ðîñ., 30.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áðåäèõ³íà Â³ðà ²ëë³âíà, 7, 
÷ë.àðò., ðîñ., 13.12.1933, äèôòåð³ÿ 
Áðåäèõ³íà Êàòåðèíà ²ëë³âíà, 15, 
÷ë.àðò., ðîñ., 26.11.1933, äèôòåð³ÿ 
Áðåä³õ³í ²ëëÿ Êóçüìè÷, 44, 
êîëãîñïí., ðîñ., 16.05.1932, 
âèðàçêà øëóíêà, çàïàëåííÿ
Áóðñàêîâà Ðà¿ñà ªãîð³âíà, 2, 
÷ë.àðò., ðîñ., 07.03.1933, ê³ð
Áóõàíîâ Ïîðôèð³é Ãàâðèëîâè÷, 
82, íà óòðèì., íå âêàç., 30.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âàñèëüºâà ²ðèíà Ôåîäîð³âíà, 
63, ÷ë.àðò., ðîñ., 28.01.1932, 
ãîñòðèé îñòåîì³ºë³ò ñòåãíà
Âèøíåâåöüêà Ëþáîâ Ïèëèï³âíà, 
1, ÷ë.àðò., óêð., 04.10.1932, 
äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Âèøíåâåöüêèé Â³êòîð 
Ïàâëîâè÷, 6, ÷ë.àðò., ðîñ., 
28.11.1933, ñêàðëàòèíà
Âîëîâèê(?) Ïàâëî ²âàíîâè÷, 65, 
ðîá³òí., ðîñ., 30.01.1933, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Ãàðáóç Ïðîêîï Íèêèôîðîâè÷, 
80, ÷ë.àðò., óêð., 10.10.1933, 
ïàðàë³÷
Ãàðáóç Ñåðã³é Íèêèôîðîâè÷, 
74, îäíîîñ³áí., ðîñ., 31.03.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Ãåøåâà Çîÿ ²âàí³âíà, 8 ì., 
çàâãîñï., áîëã., 14.04.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Ãëèíêèí Ïàâëî Ïàâëîâè÷, 70, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 05.09.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ãîë³ê Ðà¿ñà ²âàí³âíà, 11 ì., 
ñëóæá., óêð., 09.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãîìîí Îëåêñàíäð 
Âîëîäèìèðîâè÷, 1, ÷ë.àðò., ðîñ., 
21.04.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãîí÷àðåíêî Ïåëàãåÿ 
Ïðîêîï³¿âíà, 100, íà óòðèì., ðîñ., 
15.03.1933, ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ãîðäåâñüêà Æàííà Ìèõàéë³âíà, 
2, ñëóæá., áîëã., 18.03.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Ãðèãîðîâ(?) ªâãåí³é Ñåìåíîâè÷, 
5 ì., õë³áîðîá, ðîñ., 11.09.1932, 
äèòÿ÷èé ë³òí³é ïðîíîñ
Ãðóøà Ãðèãîð³é íå âêàç., 76, 
³íâàë³ä, ðîñ., 18.01.1933, ðîçëàä 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Äåðè÷(?) Àáðàì Òðîõèìîâè÷, 
45, îäíîîñ³áí., ðîñ., 16.03.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Äîìàíîâà Óëÿíà íå âêàç., 82, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 25.03.1932, 
ñòàð³ñòü

Äóáÿãà Îëåêñ³é ªãîðîâè÷, 94, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 05.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Äóëüöåâ ²âàí Àíäð³éîâè÷, 90, 
÷ë.àðò., óêð., 02.03.1932, ñòàð³ñòü
Äóëüöåâ Îëåêñ³é Îëåêñ³éîâè÷, 
23, êîëãîñïí., ðîñ., 11.07.1932, 
íåðîçá.
Äÿêîâ Äåì’ÿí ²âàíîâè÷, 50, 
êóðêóëü, áîëã., 21.06.1932, êàòàð 
êèøîê òà øëóíêà
ªëèçàðîâà ªâãåí³ÿ Ïàâë³âíà, 
12, íà óòðèì., óêð., 06.02.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
ªëüí³êîâà Íàä³ÿ Ôåäîð³âíà, 
2, ñëóæá., ðîñ., 13.04.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
ªëüí³êîâà Ñåêëåòà ²âàí³âíà, 
85, íà óòðèì., ðîñ., 08.05.1933, 
ñòàðå÷å âèñíàæåííÿ
Æóë³í ªãîð Ôåäîðîâè÷, 20, 
êîëãîñïí., ðîñ., 03.03.1933, çàìåðç
Æóë³í Ôåä³ð Ïèëèïîâè÷, 6, 
êîëãîñïí., ðîñ., 08.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Çàáîëîòíà Ìàð³ÿ íå âêàç., 83, 
÷ë.àðò., ðîñ., 23.04.1933, ñòàðå÷å 
âèñíàæåííÿ
Çàéöåâ ²âàí Ñåìåíîâè÷, 51, 
ðîá³òí., ðîñ., 28.04.1933, íàðèâ íà 
ëåãåíÿõ
Çàëîã³í Ìèêîëà Ïåòðîâè÷, 32, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 20.01.1933, 
òóáåðêóëüîç
Çàõàðîâà Íàòàë³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 
35, ðîá³òí., ðîñ., 19.11.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Çîçóëåíêî Ìèêèòà íå âêàç., 76, 
³íâàë³ä, ðîñ., 03.05.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Çîëîòàðüîâà Òåòÿíà 
Àôàíàñ³¿âíà, 65, êîëãîñïí., ðîñ., 
10.10.1933, çëîÿê³ñíà ïóõëèíà 
ñåëåç³íêè
Çîðè÷ ªâäîê³ÿ íå âêàç., 
75, ³íâàë³ä, óêð., 25.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
²âàíîâ Îëåêñ³é Äàíèëîâè÷, 2, 
÷ë.àðò., ðîñ., 25.05.1933, ïðîíîñ
²âàíîâà ªâãåí³ÿ Ìàòâ³¿âíà, 
60, êîëãîñïí., ðîñ., 16.09.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
²âàíîâà Ìàð³ÿ Ñåìåí³âíà, 45, 
³íâàë³ä, ðîñ., 14.01.1932, ïîðîê ñåðöÿ
Êàðíåëüçîí Â³êòîð Àáðàìîâè÷, 
7, ñëóæá., í³ì., 19.01.1933, 
çàïàëåííÿ
Êàðïåêà Ãðèãîð³é Âàñèëüîâè÷, 
15, ÷ë.àðò., ðîñ., 17.02.1932, 
çàìåðçàííÿ íà äîðîç³
Êàðïåíêî Âàëåíòèíà 
Àôàíàñ³¿âíà, 7, íà óòðèì., ðîñ., 
04.02.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Êàðïåíêî Ë³ä³ÿ Àôàíàñ³¿âíà, 
4, íà óòðèì., ðîñ., 04.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êèðèëü÷åíêî ªôðîñèí³ÿ íå 
âêàç., 80, ñëóæá., óêð., 10.01.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Êîâàëåíêî Òèìîô³é Ñåìåíîâè÷, 
83, ³íâàë³ä, íå âêàç., 21.11.1932, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Êîñòîêîâ Êèðèëî ßêîâè÷, 53, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 11.10.1932, 
ãàñòðèò 
Êîòîøêèíà Ôåîäîñ³ÿ Âëàñ³âíà, 
87, íà óòðèì., ðîñ., 18.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Êðàõìàëüíèé Ïðîêîï³é 
Ïåòðîâè÷, 75, ³íâàë³ä, ðîñ., 
19.05.1933, ñòàðå÷èé ìàðàçì
Êóðëîâ ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 80, 
÷ë.àðò., ðîñ., 04.04.1932, õðîí³÷íå 
çàõâîðþâàííÿ ñåðöÿ
Êó÷åðåíêî Êîñòÿíòèí ²âàíîâè÷, 
39, êóñòàð, ðîñ., 16.04.1932, íå 
âêàç.
Ëàçàðåíêî Àðñåí³é Îìåëüêîâè÷, 
82, êîëãîñïí., íå âêàç., 21.02.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ëàó Äìèòðî ßêîâè÷, 17, ðîá³òí., 
í³ì., 10.03.1932, ñàìîïîâ³øåííÿ
Ëåéìàí Äàâèä Ìàðòèíîâè÷, 48, 
ðîá³òí., í³ì., 26.04.1933, ïðèïàäîê
Ëåîíîâà Óñòèí³ÿ ²âàí³âíà, 70, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 23.11.1933, 
ñòàðå÷å âèñíàæåííÿ
Ëèïàòêèíà Ìàð³ÿ Êàðë³âíà, 27, 
ðîá³òí., í³ì., 14.03.1933, ÷åðåâíèé 
òèô
Ëèï÷åíêî Âàëåíòèíà 
Ìèõàéë³âíà, íå âêàç., ÷ë.àðò., 
ðîñ., 26.01.1932, ñóäîìè
Ëèï÷åíêî Ìàðèíà Ïåòð³âíà, 53, 
ðîá³òí., ðîñ., 26.04.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ë³ï÷åíêî Ëþáîâ Îëåêñàíäð³âíà, 
1, íà óòðèì., ðîñ., 11.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ë³ôìàí ²ííà íå âêàç., 2, ðîá³òí., 
ºâð., 21.10.1933, òóáåðêóëüîç 
êèøå÷íèêà
Ë³ôìàí Ñàðà íå âêàç., 21, 
ðîá³òí., ºâð., 03.11.1933, íå âêàç.
Ë³ôìàí Ô³âà Áîðèñ³âíà, 23, 
àêóøåðêà, íå âêàç., 11.08.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ëóêàøåâ Áîðèñ ßêîâè÷, 82, íà 
óòðèì., ðîñ., 14.09.1933, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Ëÿäíºâ Ñåìåí Ôåäîðîâè÷, 70, 
÷ë.àðò., ðîñ., 18.05.1933, ðîçëàä 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ëÿõîâåöüêà Ðåââåêà ßê³âíà, 
76, ñëóæá., ºâð., 07.06.1932, ðàê 
ïå÷³íêè
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Ìàëºâà Àííà Äìèòð³âíà, 56, íà 
óòðèì., ðîñ., 20.10.1933, ðîæà
Ìàíãîâ Îëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷, 
6, ñåëÿíèí, áîëã., 01.03.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Ìàòâººâà ²ðèíà Ëóê³âíà, 38, 
êîëãîñïí., óêð., 28.09.1933, 
äâîñòîðîííº êðóïîçíå çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Ìàòâ³ºíêî Ïåòðî Êèðèëîâè÷, 7, 
÷ë.àðò., óêð., 28.09.1932, ïðîíîñ
Ìåëüøèêîâà Àãðèïèíà 
Ôåäîð³âíà, 75, ÷ë.àðò., ðîñ., 
12.02.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìåùåðÿêîâ Îëåêñàíäð 
Ïåòðîâè÷, 7, ñëóæá., ðîñ., 
20.11.1933, óñêëàäíåííÿ ï³ñëÿ 
äèôòåð³¿
Ìèòèíà Àãàô³ÿ Âàñèë³âíà, 90, 
ïåíñ., ðîñ., 18.08.1933, ñòàðå÷å 
íåäîêð³â’ÿ
Ìèõàéëîâ ²âàí Ïåòðîâè÷, 40, 
êîëãîñïí., óêð., 24.11.1932, îï³ê ²² 
ñòóïåíÿ
Ìèõàéëîâà ªâäîê³ÿ Àíäð³¿âíà, 
91, íà óòðèì., ðîñ., 22.11.1933, 
ñòàð³ñòü
Ìèøÿïîâ Àíòîí Ïîòàïîâè÷, 55, 
÷ë.àðò., ðîñ., 03.04.1932, íå âêàç.
Ì³ðîøíè÷åíêî Ñåìåí 
Îìåëüêîâè÷, 65, îäíîîñ³áí., 
óêð., 22.09.1932, ïàðàë³÷ ñåðöåâî¿ 
ä³ÿëüíîñò³
Ìÿ÷èí Îëåêñ³é Âàñèëüîâè÷, 
21, êîëãîñïí., ðîñ., 
22.10.1932,÷åðåâíèé òèô
Íàñòè÷ ªâãåí³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 4, 
ðîá³òí., óêð., 08.10.1932, êðèâàâèé 
ïðîíîñ
Íèêîëåíêî Ïàâëî Âàñèëüîâè÷, 
61, ÷ë.àðò., ðîñ., 23.03.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Ïàâëîâñüêà Àííà Ïåòð³âíà, 
19, îäíîîñ³áí., óêð., 09.10.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ïàðôüîíîâà Êèëèíà ²âàí³âíà, 
83, êîëãîñïí., óêð., 20.02.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ïåí÷åâ Îëåêñ³é ßêèìîâè÷, 9, 
íà óòðèì., íå âêàç., 13.07.1932, 
çàïàëåííÿ òîâñòî¿ êèøêè
Ïåðåëèã³í ²âàí ²âàíîâè÷, 38, 
ðîá³òí., ðîñ., 21.08.1933, ãîñòðå 
øëóíêîâî-êèøêîâå çàõâîðþâàííÿ 
Ïåòðîâ Âàñèëü Âàñèëüîâè÷, 
17, ðîá³òí., ðîñ., 27.04.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Ïºòðóõ³í Ìèòðîôàí Àíäð³éîâè÷, 
67, êîëãîñïí., íå âêàç., 25.06.1932, 
ïîðîê ñåðöÿ
Ïèêóñ Ñòåïàí íå âêàç., 23, 
³íâàë³ä, ðîñ., 19.03.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â

Ïîäëóöüêèé Ñòåïàí Ìèêèòîâè÷, 
55, ðîá³òí., ðîñ., 25.01.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ïîëîíñüêà Êàòåðèíà Ïàâë³âíà, 
97, ³íâàë³ä, ðîñ., 15.11.1932, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ïîëüøèê ²âàí Íèêèôîðîâè÷, 
61, ÷ë.àðò., ðîñ., 15.01.1932, ðàê 
øëóíêà
Ïîëÿêîâ Æîâòåíü Ñåðã³éîâè÷, 
íå âêàç., ñëóæá., óêð., 22.11.1932, 
ìåðòâîíàðîäæåíèé
Ïðîñêóð³í Îëåêñàíäð 
Ôåäîðîâè÷, 1, îäíîîñ³áí., óêð., 
21.02.1933, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ðàâ³÷ ßêîâ Ìàðêîâè÷, 70, 
íà óòðèì., ºâð., 05.03.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Ðåçóêîâà Âàëåíòèíà Â³êòîð³âíà, 
1, íà óòðèì., ðîñ., 07.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ðîìàíåíêî ²âàí íå âêàç., 40, 
³íâàë³ä, ðîñ., 03.04.1932, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Ðîòàðºâ íå âêàç. íå âêàç., 
íå âêàç., ðîçêóðêóë., íå âêàç., 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Ðîòàðºâ Ïàâëî ²âàíîâè÷, 38, 
ðîçêóðêóë., íå âêàç., 16.02.1933, 
íå âêàç.
Ðîòàðºâà ßëèñîâåòà(?) 
Ôåäîñ³¿âíà, 60, ðîçêóðêóë., íå 
âêàç., 16.02.1933, íå âêàç.
Ðÿçàíöåâà Óëÿíà Òåðåíò³¿âíà, 
84, ÷ë.àðò., ðîñ., 25.01.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñàâåíêî Çàõàð Ñòåïàíîâè÷, 
85, îäíîîñ³áí., ðîñ., 07.03.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Ñàëüêîâ Ñåìåí Àíäð³éîâè÷, 
55, êîëãîñïí., ðîñ., 03.10.1932, 
ðîçëàä ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ñàìîñòðîâ ªâòèõ³é ²âàíîâè÷, 
61, ðîá³òí., óêð., 09.05.1932, 
ðîçëàä ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ñâåäëî(?) Äàð³ÿ Ìèõàéë³âíà, 
70, êîëãîñïí., íå âêàç., 31.07.1932, 
ðîçëàä ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ñâ³äëî Àíòîí³íà Ìèõàéë³âíà, 
2, ðîá³òí., ðîñ., 19.01.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñâ³äëî ªâãåí³ÿ Ìèõàéë³âíà, 
4, íà óòðèì., ðîñ., 03.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñâ³äëî Ñåìåí ßêîâè÷, 83, 
÷ë.àðò., óêð., 12.03.1933, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Ñâ³äëî Ôåä³ð ²âàíîâè÷, 
33, ÷ë.àðò., ðîñ., 18.03.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ñâ³òëèöüêèé Ñåìåí 
Îëåêñ³éîâè÷, 26, ðîá³òí., ðîñ., 
14.03.1933, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â

Ñåë³êîâ Ñåìåí ²ëë³÷, 18, 
êîëãîñïí., ðîñ., 15.03.1933, 
çàïàëåííÿ î÷åðåâèíè
Ñåìåíîâ ªâãåí³é ²ëë³÷, 1, ÷ë.àðò., 
ðîñ., 29.08.1932, äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Ñåðá³íà Ìåëàí³ÿ Ãóð³¿âíà, 65, 
³íâàë³ä, ðîñ., 06.02.1932, ñòàðå÷å 
âèñíàæåííÿ
Ñåðäþê Ìàð³ÿ Ìèõàë³âíà, 8, íà 
óòðèì., óêð., 23.08.1933, êðóïîçíå 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñêðèï÷åíêî Áîðèñ Ñåðã³éîâè÷, 
íå âêàç., ðîá³òí., ðîñ., 13.08.1932, 
ë³òí³é äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Ñîëîâéîâ ªôèì ²âàíîâè÷, 66, íà 
óòðèì., ðîñ., 17.04.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Ñîëîâéîâ Ñåìåí Ñåìåíîâè÷, 
55, êîëãîñïí., ðîñ., 14.04.1932, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ñîëîâéîâà ªâäîê³ÿ Àíäð³¿âíà, 
83, îäíîîñ³áí., ðîñ., 28.02.1933, 
ðîçëàä ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ñîëóáåíêî Àíòîí Àïîëëîíîâè÷, 
80, îäíîîñ³áí., íå âêàç., 
06.09.1932, ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ñîòí³êîâà Íàä³ÿ Ïàâë³âíà, 
1, ÷ë.àðò., ðîñ., 12.04.1933, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ñòåïàíîâ Âàñèëü Ñòåïàíîâè÷, 
35, ðîá³òí., óêð., 15.11.1932, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ñóãóðîâà Ìàð³ÿ Ïàâë³âíà, 86, 
³íâàë³ä, óêð., 24.11.1932, ñòàðå÷èé 
ìàðàçì
Ñóïðóíîâà Âàðâàðà ²âàí³âíà, 
75, îäíîîñ³áí., ðîñ., 10.04.1933, 
ðîçëàä ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ñóõ³íà Ë³ä³ÿ Îìåëÿí³âíà, 1, íà 
óòðèì., óêð., 18.10.1932, äèòÿ÷èé 
ïðîíîñ
Òèñëåíêî Âàñèëü Ãðèãîðîâè÷, 
7, îäíîîñ³áí., óêð., 20.02.1933, 
óïàäîê ñèë
Òèñëåíêî Âàñèëü Äìèòðîâè÷, 8, 
íå âêàç., óêð., 26.06.1933, ãîñòðå 
çàïàëåííÿ øëóíêîâî-êèøêîâîãî 
òðàêòó 
Òèñëåíêî Ìàð³ÿ Ãðèãîð³âíà, 
6 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 20.02.1933, 
äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Òèñëåíêî Ìàðêî ²âàíîâè÷, 38, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 20.05.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Òèñëåíêî Ìèêîëà Ìàðêîâè÷, 2, 
íà óòðèì., íå âêàç., 09.08.1932, 
äèôòåð³ÿ
Òèñëåíêî Ïàðàñêîâ³ÿ 
Ãðèãîð³âíà, 3, ðîá³òí., ðîñ., 
09.03.1933, âèñíàæåííÿ
Òèñëåíêî Ñòåïàíèäà 
Äìèòð³âíà, 42, îäíîîñ³áí., ðîñ., 
28.03.1933, áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
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Òèñëåíêî(?) Ìàð³ÿ Ôåäîð³âíà, 
3, íà óòðèì., ðîñ., 15.02.1933, 
ïðîíîñ
Òêà÷åíêî Êàòåðèíà Ïðîêîï³¿âíà, 
80, íà óòðèì., ðîñ., 27.05.1933, 
ñòàðå÷èé ìàðàçì
Òîï÷èé Îëåíà Ôåäîð³âíà, 
38, êîëãîñïí., ðîñ., 03.05.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Òîï÷èé Îíèñ³ÿ íå âêàç., 75, 
³íâàë³ä, ðîñ., 06.05.1933, ñòàð³ñòü
Òîïÿíé ªâñåé ²âàíîâè÷, 75, 
÷ë.àðò., ðîñ., 28.03.1932, ñòàð³ñòü
Òõ³ñëëî(?) Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷, 
1, íà óòðèì., ðîñ., 01.09.1932, 
ïðîíîñ
Óêîëîâ Îëåêñàíäð 
Ìèêîëàéîâè÷, 1, ÷ë.àðò., óêð., 
11.09.1932, äèòÿ÷èé ë³òí³é ïðîíîñ
Ôåäîñ÷åíêî Íàòàëêà Çàõàð³âíà, 
77, êîëãîñïí., ðîñ., 17.11.1932, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ôîò³àíîâ ²âàí Êîñòÿíòèíîâè÷, 
57, ðîá³òí., óêð., 10.10.1933, 
ìàëÿð³ÿ
Ôóêëåâà ªâäîê³ÿ Ìèõàéë³âíà, 
50, îäíîîñ³áí., áîëã., 22.03.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Õèíüêî Âàñèëü Ïèëèïîâè÷, 67, 
÷ë.àðò., ðîñ., 26.03.1933, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ

Õèöüêî Êàòåðèíà Îëåêñ³¿âíà, 
70, íà óòðèì., ðîñ., 18.05.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Õëóäººâ Îëåêñàíäð 
Ïàíòåëåéìîíîâè÷, 5, îäíîîñ³áí., 
ðîñ., 31.03.1933, áåçá³ëêîâèé 
íàáðÿê
Õëóäººâà (Êëóäººâà) Í³íà 
Ïàíòåëåéìîí³âíà, 7, äîìîãîñï., 
ðîñ., 11.03.1933, áåçá³ëêîâèé 
íàáðÿê
Õëóäººâà Â³ðà Ïàíòåë³¿âíà, 
3, îäíîîñ³áí., ðîñ., 28.03.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
Ö³âêèí Ìîéñåé Ñîëîìîíîâè÷, 
25, êóñòàð, ºâð., 25.03.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
×åáîòàºâà Ïàðàñêà íå âêàç., 40, 
ñëóæá., ðîñ., 18.05.1933, ñëàáê³ñòü 
ñåðöÿ
×åðíèøîâà Êàòåðèíà ßê³âíà, 
4, ÷ë.àðò., ðîñ., 18.03.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê
×îðíîêàëüöåâ Ñîôðåí 
Ñòåïàíîâè÷, 60, ðîçêóðêóë., íå 
âêàç., íå âêàç., íå âêàç.
Øåëóõ³í Â³êòîð Ñòåïàíîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 27.08.1933, 
äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Øåëóõ³í Ìàêñèì Ìàðêîâè÷, 
65, îäíîîñ³áí., ðîñ., 23.03.1933, 
áåçá³ëêîâèé íàáðÿê

Øåëóõ³í Ïàíòåë³é Ãíàòîâè÷, 
74, êîëãîñïí., ðîñ., 28.12.1932, 
íåðîçá³ð.
Øåëóõ³í(?) Àíäð³é Ìàêñèìîâè÷, 
30, îäíîîñ³áí., óêð., 10.08.1932, 
ðàê øëóíêà
Øèëîâà ªôðîñèí³ÿ ²âàí³âíà, 
74, íà óòðèì., ðîñ., 20.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Øìîéëîâà ªâãåí³ÿ ßãîð³âíà, 
5 ì., ðîá³òí., íå âêàç., 12.08.1932, 
ïðîíîñ
Øîñòàê Ëåîí³ä ²ãíàòîâè÷, 17, 
ôîòîãðàô, ðîñ., 30.04.1932, 
ïîâ³ñèâñÿ
Øòàí Íèêèôîð Ïèëèïîâè÷, 70, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 19.07.1932, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Øòàíà ²ëëÿ Íèêèôîðîâè÷, 41, 
ðîá³òí., ðîñ., 26.04.1933, ïðîíîñ
Øòîéëîâà Ìàð³ÿ ßê³âíà, íå 
âêàç., îäíîîñ³áí., óêð., 14.10.1932, 
äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Øòîéëîâà Îëåêñàíäðà 
ªãîð³âíà, 7, õë³áîðîá, íå âêàç., 
06.11.1932, ãîñòðå çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
ßðóòêîâñüêà Íàòàë³ÿ 
Ñïèðèäîí³âíà, 80, ÷ë.àðò., ðîñ., 
26.02.1932, ñòàð³ñòü

Îá³òî÷åíñüêà ñ³ëüðàäà
Àëåêñàíäðîâ(?) Îëåêñàíäð 
Ìèêîëàéîâè÷, 3 ì., îäíîîñ³áí., 
óêð., 13.11.1932, äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Àëåêñàíäðîâà Ïåëàãåÿ ²âàí³âíà, 
5, íà óòðèì., ðîñ., 24.05.1933, íå âêàç.
Áàçàðÿ Â³ðà Ôåäîð³âíà, 5 ì., 
ñëóæá., óêð., 19.08.1933, íå âêàç.
Áàçàðÿ Âîëîäèìèð Ôåäîðîâè÷, 
5 ì., ñëóæá., óêð., 15.08.1933, íå âêàç.
Áåëèêîâà Äàð’ÿ Ïèëèï³âíà, 
61, îäíîîñ³áí., óêð., 08.03.1932, 
âíóòð³øí³é ðàê
Áåëÿºâ ²âàí Ñåìåíîâè÷, 21, 
îäíîîñ³áí., óêð., 08.07.1932, 
âáèòèé áëèñêàâêîþ 
Áåëÿºâ Ìèêîëà Êóçüìè÷, 2, 
îäíîîñ³áí., óêð., 03.08.1932, îï³êè
Áåëÿºâ Ìèõàéëî Ìàêñèìîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 01.02.1932, 
ñêàðëàòèíà
Áåëÿºâ Îëåêñ³é Ñåìåíîâè÷, 
19, îäíîîñ³áí., óêð., 08.07.1932, 
âáèòèé áëèñêàâêîþ
Áåëÿºâà Êàòåðèíà Ãðèãîð³âíà, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 08.09.1933, íå 
âêàç.
Áåëÿºâà Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, 31, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 09.05.1932, 
÷àõîòêà

Áåëÿºâà Ïàðàñêåâà Êóçüì³âíà, 
2, îäíîîñ³áí., íå âêàç., 04.03.1933, 
êîêëþø
Áåëÿºâà Ïàðàñêåâà Êóçüì³âíà, 
3 ì., ÷ë.àðò., ðîñ., 11.06.1933, íå 
âêàç.
Áåðåæíà(?) Ëþáîâ Àíäð³¿âíà, 
7 ì., îäíîîñ³áí., ðîñ., 15.02.1932, 
êîêëþø
Áåðåëüñüêèé Àíàòîë³é 
Àíäð³éîâè÷, 3, îäíîîñ³áí., ðîñ., 
16.02.1932, íå âêàç.
Áóí÷óê Êàòåðèíà Êóçüì³âíà, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 06.11.1932, 
ñóõîòè
Âàðâàðîâñüêèé Ìèõàéëî 
²âàíîâè÷, 1, ÷ë.àðò., óêð., 
03.05.1933, íå âêàç.
Âåëè÷êî Äàíèëî Ïåòðîâè÷, 
28, îäíîîñ³áí., óêð., 03.08.1933, 
÷åðåâíèé òèô
Ãèðåíêî ªôðîñèí³ÿ Ìèõàéë³âíà, 
78, íà óòðèì., óêð., 01.07.1933, íå 
âêàç.
Ãèðåíêî ²âàí ²âàíîâè÷, 53, 
ðîá³òí., óêð., 02.09.1933, ìàëÿð³ÿ
Ãèðåíêî Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 45, 
îäíîîñ³áí., óêð., 01.07.1933, íå 
âêàç.

Ãèðåíêî Íàä³ÿ Ñàâåë³¿âíà, 2, 
÷ë.àðò., óêð., 31.12.1933, íå âêàç.
Äåðèïàñêî Ëþáîâ Ê³íäðàò³âíà, 
1, ÷ë.àðò., óêð., 01.07.1933, íå 
âêàç.
Äåðèïàñêî Îëåêñàíäð 
Ìèêîëàéîâè÷, 2, íà óòðèì., óêð., 
15.12.1933, íå âêàç.
ªðåìåíêî ²ëàð³îí Äìèòðîâè÷, 
38, îäíîîñ³áí., óêð., 20.10.1933, 
øëóíêîâà õâîðîáà
Çàõàð÷åíêî Àãàô³ÿ Ñåðã³¿âíà, 
85, îäíîîñ³áí., ðîñ., 28.03.1933, 
íå âêàç.
Çàõàð÷åíêî Âàñèëèíà 
Ãàâðèë³âíà, 2, îäíîîñ³áí., óêð., 
23.02.1933, êîêëþø
Çàõàð÷åíêî ²âàí Ãàâðèëîâè÷, 
33, îäíîîñ³áí., ðîñ., 23.12.1932, 
÷àõîòêà
Çàõàð÷åíêî ßê³â Âàñèëüîâè÷, 
42, îäíîîñ³áí., íå âêàç., 
16.02.1933, çàð³çàíèé ïî¿çäîì
Çþç³í(?) Îëåêñàíäð 
Âàñèëüîâè÷, 6 ì., ÷ë.àðò., óêð., 
01.12.1932, äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Çþç³í Àíòîí Ìèõàéëîâè÷, 36, 
îäíîîñ³áí., óêð., 31.08.1932, 
ïñèõ³÷íå çàõâîðþâàííÿ
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Çþç³í ªâãåí³é Ïàíòåë³éîâè÷, 
8 ì., ÷ë.àðò., óêð., 26.07.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Çþç³í ªâãåí³é Ïàíòåë³éîâè÷, 
9 ì., ÷ë.àðò., óêð., 01.09.1932, 
äèòÿ÷à õâîðîáà
Çþç³í ²âàí Ïàíòåë³éîâè÷, 9 ì., 
íå âêàç., óêð., 01.09.1932, äèòÿ÷à 
õâîðîáà
Çþç³í Ìèêîëà Ïàíòåë³éîâè÷, 
7 ì., êîëãîñïí., óêð., 01.05.1932, 
íå âêàç.
Çþç³í Ìèõàéëî ªôèìîâè÷, 55, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 05.04.1933, íå 
âêàç.
Çþí³íà Ìåëàí³ÿ Êóçüì³âíà, 16, 
ðîá³òí., óêð., 18.12.1933, íå âêàç.
Êàïêàíåöü ²âàí Ïåòðîâè÷, 5 ì., 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 15.08.1932, 
äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Êàøåëü Âàñèëü Ìèõàéëîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 11.01.1932, 
ïðîíîñ
Êîëåñíèêîâ Ïèëèï Ôåäîðîâè÷, 
35, ÷ë.àðò., óêð., 24.08.1933, 
ðàïòîâà ñìåðòü
Êîëåñíèêîâà Ïàðàñêåâà 
Ïðîêîï³¿âíà, 76, îäíîîñ³áí., óêð., 
14.02.1932, íå âêàç.
Êîíþõîâ ²âàí Ôåäîðîâè÷, 2, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 14.08.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Êîñòðèêèíà ªâäîê³ÿ 
Ìàêñèì³âíà, 1, îäíîîñ³áí., ðîñ., 
26.11.1932, ñêàðëàòèíà
Êî÷åðã³í Âàñèëü Ôåäîðîâè÷, 12, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 06.03.1933, 
ê³ð
Êî÷åòîâ Ìàêàð Ê³íäðàòîâè÷, 74, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 14.07.1933, íå 
âêàç.
Êîøèë Áîðèñ Ìèêîëàéîâè÷, 
6 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 28.07.1932, 
ïðîíîñ
Ìàìîíîâ Ãàâðèëî Ñò., 63, 
÷ë.àðò., ðîñ., 21.04.1933, íå âêàç.

Ìåëüíèêîâ Àíäð³é Ïàâëîâè÷, 
49, ÷ë.àðò., óêð., 17.06.1933, íå 
âêàç.
Ìåëüíèêîâ Ïàâëî Ôîìè÷, 87, íà 
óòðèì., óêð., 23.11.1933, íå âêàç.
Ìåëüíèêîâà Ôåêëà Ôåäîð³âíà, 
72, íà óòðèì., óêð., 30.08.1933, íå 
âêàç.
Íàñîíîâ Äìèòðî Ïåòðîâè÷, 
10 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 09.10.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Íåõîðîøàÿ Íàòàë³ÿ Î(?), 70, íà 
óòðèì., óêð., 14.09.1933, íå âêàç.
Íåõîðîøàÿ Òà¿ñ³ÿ Ìèõàéë³âíà, 
1, ÷ë.àðò., óêð., 04.08.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Íåõîðîøèé Ãðèãîð³é 
Ñïèðèäîíîâè÷, 73, îäíîîñ³áí., 
ðîñ., 20.04.1933, íåðîçá.
Ïîäìàçèí Ìèêîëà Ãðèãîðîâè÷, 
4, îäíîîñ³áí., óêð., 24.06.1932, 
ãîñòðèé ïðîíîñ
Ïîðîõíÿ Ìèêîëà Ìåôîä³éîâè÷, 
8 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 25.10.1932, 
êîêëþø
Ïîðîõíÿ Ìèõàéëî Êèðèëîâè÷, 
4, íà óòðèì., óêð., 18.10.1933, íå 
âêàç.
Ïðàêóäà(?) Âàðâàðà 
Îëåêñàíäð³âíà, 1, îäíîîñ³áí., íå 
âêàç., 04.03.1933, êîêëþø
Ñàïåãà Ëàð³îí Ôåäîðîâè÷, 
32, îäíîîñ³áí., óêð., 09.01.1932, 
÷àõîòêà
Ñèâàøåíêî Êàòåðèíà 
Âàñèë³âíà, 13 äí., îäíîîñ³áí., 
óêð., 14.10.1933, íå âêàç.
Ñèâàùåíêî Àííà Ãðèãîð³âíà, 
4 ì., êîëãîñïí., íå âêàç., 
06.06.1932, äèòÿ÷à õâîðîáà
Ñèâàùåíêî Ìèêîëà 
Îëåêñàíäðîâè÷, 41, îäíîîñ³áí., 
íå âêàç., 06.06.1932, ðàê
Ñèðèöÿ Ãàâðèëî ²âàíîâè÷, 49, 
ñòîðîæ, íå âêàç., 03.07.1933, íå 
âêàç.

Ñèðèöÿ Ìàð³ÿ Àíäð³¿âíà, 6, 
îäíîîñ³áí., óêð., 19.07.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Ñóõîðåáðîâà Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 
8, ÷ë.àðò., ðîñ., 22.04.1932, 
çàïàëåííÿ ìîçêó 
Ñóõîðåéðîâà Ëóêåð³ÿ 
Ñåìåí³âíà, 87, îäíîîñ³áí., ðîñ., 
25.02.1932, íå âêàç.
Òóð÷èí(?) Íàä³ÿ Ïåòð³âíà, 8 ì., 
÷ë.àðò., óêð., 21.11.1932, êîêëþø
Òóð÷èí Àíòîí íå âêàç., 75, 
îäíîîñ³áí., óêð., 19.08.1933, íå 
âêàç.
Òóð÷èí Íèêèôîð Íèêèôîðîâè÷, 
37, ÷ë.àðò., óêð., 06.04.1933, 
òóáåðêóëüîç
Òóð÷èí Ïåòðî ²âàíîâè÷, 5, 
ðèáàê, óêð., 28.01.1933, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
×åêëèç ªâäîê³ÿ Àáðàì³âíà, 72, 
êîëãîñïí., óêð., 18.11.1932, íå 
âêàç.
×èðâà Êëàâä³ÿ Ïåòð³âíà, 
2, ÷ë.àðò., óêð., 21.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
×èðâà Ìàð³ÿ Äàíèë³âíà, 2, 
÷ë.àðò., óêð., 30.09.1932, íå âêàç.
×óðñèí Þð³é Ïàíòåë³éîâè÷, 
17 äí., ñëóæá., ðîñ., 08.12.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Øàïîâàëîâ ²âàí Àíäð³éîâè÷, 
8 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 15.04.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Øåïåëºâà Ìàð³ÿ Ãðèãîð³âíà, 
85, íà óòðèì., ðîñ., 05.06.1933, íå 
âêàç.
Øèëîâ Àðõèï ²âàíîâè÷, 22, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 23.03.1933, íå 
âêàç.
Øèëîâà(?) Íàä³ÿ ²âàí³âíà, 4, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 24.03.1933, íå 
âêàç.

Ïàðòèçàíñüêà ñ³ëüðàäà
Àëòóõîâ Ñåìåí Ãàâðèëîâè÷, 6, 
îäíîîñ³áí., óêð., 10.10.1933, íå 
âêàç.
Áîéêî Â³ðà Âàñèë³âíà, 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 19.12.1933, íå 
âêàç.
Áîéêî Ëàâðåíò³é Ìàêñèìîâè÷, 
79, îäíîîñ³áí., óêð., 10.08.1933, 
íå âêàç.
Áîéêî Íàòàëêà Ôåäîð³âíà, 67, 
îäíîîñ³áí., óêð., 01.09.1933, íå 
âêàç.
Âèçîâè÷ Âàðâàðà Àðòåì³âíà, 8, 
îäíîîñ³áí., óêð., 11.09.1933, íå 
âêàç.

Âîñêîáîéíèê Âàðâàðà Êàðï³âíà, 
89, îäíîîñ³áí., óêð., 04.09.1933, 
íå âêàç.
Ãàäóíåíêî ªï³ôàí ßêîâè÷, 38, 
îäíîîñ³áí., óêð., 31.08.1933, íå 
âêàç.
Ãàìçà Âàëåíòèíà Ìèêîëà¿âíà, 
3 ì., êîëãîñïí., óêð., 01.11.1933, 
íå âêàç.
Ãëóøèê Àíòîí Ìàòâ³éîâè÷, 57, 
îäíîîñ³áí., óêð., 27.07.1933, íå 
âêàç.
Ãîðä³ºíêî Îëåêñàíäð 
Îëåêñ³éîâè÷, 1, êîëãîñïí., óêð., 
01.11.1933, íå âêàç.

Äóäêà ²âàí Äåìèäîâè÷, 62, îäíî-
îñ³áí., óêð., 02.09.1933, íå âêàç.
Êëèìåíêî Ïàðàñêà 
Êîñòÿíòèí³âíà, 67, êîëãîñïí., 
óêð., 22.09.1933, íå âêàç.
Êîâàëüîâà Ìàðôà Àíòîí³âíà, 
75, êîëãîñïí., óêð., 09.10.1933, íå 
âêàç.
Êîëîäÿæíèé ßê³â 
Ïàíòåëåéìîíîâè÷, 45, 
îäíîîñ³áí., óêð., 14.11.1933, íå 
âêàç.
Êîðîáîâ Â³êòîð Âàñèëüîâè÷, 12, 
îäíîîñ³áí., óêð., 01.09.1933, íå 
âêàç.
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Êîðîáîâ Ãðèöüêî Ôåäîðîâè÷, 
18, êîëãîñïí., óêð., 14.11.1933, íå 
âêàç.
Êîðîáîâà Ãàííà Ëàâð³âíà, 55, 
êîëãîñïí., óêð., 13.11.1933, íå 
âêàç.
Êðàìàðåíêî Îëåíà 
Îëåêñàíäð³âíà, 2, êîëãîñïí., 
óêð., 15.11.1933, íå âêàç.
Êóðãàíîâà Ìàð³ÿ Ïàðàìîí³âíà, 
65, îäíîîñ³áí., óêð., 01.12.1933, 
íå âêàç.
Ëàçàðºâà Òåòÿíà Àãå¿âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 15.12.1933, íå 
âêàç.
Ìàðòèùåíêî Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 19.12.1933, íå 
âêàç.
Ìàðòèùåíêî Ïèëèï 
Òðîõèìîâè÷, 65, êîëãîñïí., óêð., 
29.08.1933, íå âêàç.
Íå÷èïîðåíêî Ãðèöüêî 
Âàñèëüîâè÷, 60, êîëãîñïí., óêð., 
20.11.1933, íå âêàç.
Ïàâëè÷åíêî ªâäîê³ÿ ²âàí³âíà, 
12, îäíîîñ³áí., óêð., 07.10.1933, 
íå âêàç.

Ïàâëè÷êî Â³êòîð Òàðàñîâè÷, 
1, îäíîîñ³á., óêð., 23.08.1933, íå 
âêàç.
Ïèùèíà Ïðîê³ï Çàõàðîâè÷, 
55, êîëãîñïí., óêð., 14.08.1933, 
ìàëÿð³ÿ
Ïîãîð³ëà Ìàð³ÿ Ñåìåí³âíà, 7 
äí., îäíîîñ³áí., óêð., 04.09.1933, 
íå âêàç.
Ïîìåëÿíèê Îëåíà Àíäð³¿âíà, 18 
äí., îäíîîñ³áí., óêð., 28.08.1933, 
íå âêàç.
Ïðîêàçí³÷åíêî ßëèñîâåòà 
²âàí³âíà, 70, êîëãîñïí., óêð., 
26.08.1933, íå âêàç.
Ðåøåòíèê Òðîõèì Àðòåìîâè÷, 
49, îäíîîñ³áí., óêð., 17.09.1933, 
íå âêàç.
Ðÿáîêîíü Âàñèëü Ìàòâ³éîâè÷, 
9, îäíîîñ³áí., óêð., 20.08.1933, íå 
âêàç.
Ðÿáîêîíü ²âàí Ìàòâ³éîâè÷, 2, 
îäíîîñ³áí., óêð., 04.09.1933, íå 
âêàç.
Ðÿáîêîíü Ìàòâ³é ßêîâè÷, 57, 
îäíîîñ³áí., óêð., 11.08.1933, íå 
âêàç.

Ñàêóí Ïèëèï Êñåíîôîíòîâè÷, íå 
âêàç., îäíîîñ³áí., óêð., 06.09.1933, 
íå âêàç.
Ñåðã³ºíêî Ëóêåð³ÿ Òèìîô³¿âíà, 
81, îäíîîñ³áí., óêð., 31.08.1933, 
íå âêàç.
Ñåðäþê Ãàâðèëî Ôåäîðîâè÷, 
35, îäíîîñ³áí., óêð., 13.08.1933, 
íå âêàç.
Ñåðäþê ²âàí Ôåäîðîâè÷, 39, 
îäíîîñ³áí., óêð., 23.08.1933, íå 
âêàç.
Ñèâà÷åíêî ²âàí Òàðàñîâè÷, 66, 
ðîá³òí., óêð., 02.12.1933, íå âêàç.
Ôåñåíêî ªôðåì Êóçüìè÷, 45, 
îäíîîñ³áí., óêð., 01.10.1933, íå 
âêàç.
Ôåñåíêî Îëåíà ªôðåì³âíà, 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 15.10.1933, íå 
âêàç.
ßðåìåíêî Âîëîäèìèð Òèòîâè÷, 
íå âêàç., íå âêàç., íå âêàç., íå âêàç.
ßðëèê Êëàâä³ÿ Ìèõàéë³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 01.08.1933, íå 
âêàç.

Â’ÿ÷åñëàâ³âñüêà ñ³ëüðàäà
Áàöüêîâà Âàðâàðà Ãåîðã³¿âíà, 
16, ÷ë.àðò., áîëã., 26.04.1932, 
òóáåðêóëüîç
Áîæêîâ ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 1, 
÷ë.àðò., áîëã., 04.04.1932, íå âêàç.
Áîöüêîâà Êàäàëüäà Ãðèãîð³âíà, 
íå âêàç., îäíîîñ³áí., áîëã., 
26.01.1933, «ìëàäåí÷åñêîå»
Âåëü÷åâ (Âëîäîëâà) Îëåêñàíäð 
Ñòåïàíîâè÷, 1, êîëãîñïí., áîëã., 
02.02.1932, íå âêàç.
Âåëü÷åâ Ïåòðî Êèðèëîâè÷, íå 
âêàç., ÷ë.àðò., áîëã., 16.06.1932, íå 
âêàç.
Âåëü÷åâ Ñòåïàí Ãðèãîðîâè÷, 
45, îäíîîñ³áí., áîëã., 14.05.1932, 
òóáåðêóëüîç
Âåëü÷åâà Âàëåíòèíà Ã(?), íå âêàç., 
÷ë.àðò., áîëã., 27.11.1932, íå âêàç.
Â³òêîâ ²âàí Ñòåïàíîâè÷, 2, 
÷ë.àðò., áîëã., 08.05.1932, íå âêàç.
Â³òêîâ Ìèõàéëî À(?), íå âêàç., 
÷ë.àðò., áîëã., 02.02.1932, íå âêàç.
Â³òêîâ íå âêàç. Ñòåïàíîâè÷, 7, 
÷ë.àðò., áîëã., 21.04.1932, íå âêàç.
Â³òêîâ Ðîä³îí Ä(?), 55, ÷ë.àðò., 
áîëã., 01.05.1932, íå âêàç.
Â³òêîâà Àííà Äèìèòð³âíà, 
1, ÷ë.àðò., áîëã., 01.05.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ãàê÷åâ ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 
íå âêàç., íå âêàç., íå âêàç., 
28.03.1932, íå âêàç.

Ãàí÷åâ Ãðèãîð³é Ñåìåíîâè÷, 61, 
êîëãîñïí., áîëã., 26.10.1932, íå 
âêàç.
Ãàøåâà Ñí³æàíà Ãðèãîð³âíà, 1, 
÷ë.àðò., áîëã., 06.07.1932, íå âêàç.
Äîáðåâ Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷, 
19, ÷ë.àðò., ìîëä., 26.12.1932, íå 
âêàç.
Äóêîâ Ëàçàð Ãåîðã³éîâè÷, 21, 
÷ë.àðò., áîëã., 28.09.1932, íå âêàç.
²âàñåíêî Îêòÿáðèíà Âàñèë³âíà, 
1, ñëóæá., íå âêàç., 20.08.1932, íå 
âêàç.
Êàðà Àííà ßê³âíà, íå âêàç., 
÷ë.àðò., áîëã., 24.05.1932, íå âêàç.
Êàðà Ñàâåë³é Ãðèãîðîâè÷, 1, 
÷ë.àðò., áîëã., 31.03.1932, íå âêàç.
Êàðà Ñòåïàí Ïàâëîâè÷, íå âêàç., 
êîëãîñïí., áîëã., 23.03.1932, íå âêàç.
Ê³ðîâ ²âàí ²âàíîâè÷, 3, êîëãîñïí., 
áîëã., 26.02.1933, íå âêàç.
Ê³ðîâà ²ðèíà Äåì’ÿí³âíà, 60, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 12.05.1932, íå 
âêàç.
Êóâàëî Çåíîí Íèêèôîðîâè÷, 65, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 17.02.1932, íå 
âêàç.
Ì³ùåíêî Àíàòîë³é Ôåîäîðîâè÷, 
1, ñëóæá., óêð., 17.08.1932, íå 
âêàç.
Ìóòîâ÷è Ãåäü Íèêèôîð³âíà, íå 
âêàç., íå âêàç., áîëã., 02.11.1932, 
íå âêàç.

Íèêîëîâà Ìàð³ÿ Ñòåïàí³âíà, 
íå âêàç., îäíîîñ³áí., áîëã., 
24.11.1932, íå âêàç.
Ïàâëîâà Ë³ä³ÿ Âàñèë³âíà, íå 
âêàç., êîëãîñïí., áîëã., 18.03.1932, 
íå âêàç.
Ïåé÷åâ ²âàí ²âàíîâè÷, 12 äí., íå 
âêàç., áîëã., 06.09.1932, ñòîâáíÿê 
(ïðàâåöü)
Ïåé÷åâà Àíòîí³íà Àíäð³¿âíà, 7, 
÷ë.àðò., áîëã., 21.10.1932, íå âêàç.
Ïåé÷åâà Â³ðà Ãåîðã³¿âíà, íå 
âêàç., ÷ë.àðò., áîëã., 29.05.1932, íå 
âêàç.
Ïåé÷åâà Ìàð³ÿ Äåì’ÿí³âíà, 
1, íå âêàç., áîëã., 11.09.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Ïåí÷åâà Ïåëàãåÿ Ëàçàð³âíà, 86, 
êîëãîñïí., áîëã., 21.11.1932, íå 
âêàç.
Ïåí÷åâà Ïåëàãåÿ Ôåäîð³âíà, 4, 
÷ë.àðò., áîëã., 05.11.1932, íå âêàç.
Ïå÷åâà Ôåîäîðà ²âàí³âíà, 78, 
÷ë.àðò., áîëã., 10.08.1932, íå 
âêàç.
Ïîïîâà Àííà Ôåîäîð³âíà, íå 
âêàç., êîëãîñïí., áîëã., 25.03.1932, 
íå âêàç.
Ïîïîâà Â³ðà ²âàí³âíà, íå âêàç., 
÷ë.àðò., áîëã., 30.12.1931, íå âêàç.
Ïîïîâà Êàòåðèíà Ãåîðã³¿âíà, íå 
âêàç., ÷ë.àðò., áîëã., 26.03.1932, íå 
âêàç.
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Ïîïîâà Ìàð³ÿ Ôåîäîð³âíà, íå 
âêàç., ÷ë.àðò., áîëã., 03.03.1932, íå 
âêàç.
Ïîïîâà Îëüãà ²âàí³âíà, 2, 
÷ë.àðò., áîëã., 20.08.1932, íå âêàç.
Ïîòîâà Íàä³ÿ Ìèõàéë³âíà, 1, 
÷ë.àðò., áîëã., 15.10.1932, íå âêàç.
Ðàòêîâà Âàñèëèíà Êèðèë³âíà, 
19, îäíîîñ³áí., áîëã., 19.04.1932, 
íå âêàç.
Ðóñºâà Ïàðàñêà Äèìèòð³âíà, 
íå âêàç., îäíîîñ³áí., áîëã., 
06.04.1932, íå âêàç.

Ñåêóñ Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 4, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 21.08.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ñåðáèêîâà ªâäîê³ÿ Ïåòð³âíà, 
55, ÷ë.àðò., áîëã., 18.05.1932, íå 
âêàç.
Ñåðáèêîâà Ôåäîðà Ïàâë³âíà, 
16, êîëãîñïí., áîëã., 24.02.1932, 
ïåðåîõîëîäæåííÿ (çàìåðçëà)
Ñåòíåâ ²âàí ²âàíîâè÷, 2, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 26.10.1932, íå 
âêàç.

Ñîâåíêî Þð³é Ìèõàéëîâè÷, 1, 
â÷èòåëü, ðîñ., 29.09.1932, íå âêàç.
Ñòîêêîâà Ïàðàñêà ²âàí³âíà, 5, 
÷ë.àðò., áîëã., 17.11.1932, êîêëþø
Ñòîÿíîâà Âàëåíòèíà 
Ìèêîëà¿âíà, íå âêàç., ÷ë.àðò., 
áîëã., 10.11.1932, íå âêàç.
×åðíåâà Ñòåïàíèäà ²ëë³âíà, íå 
âêàç., ÷ë.àðò., áîëã., 14.10.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»

Çåëåí³âñüêà ñ³ëüðàäà

Àðäàëüÿíîâ ²âàí Äàâèäîâè÷, 
72, êóðêóëü, áîëã., 01.07.1932, 
ñòàð³ñòü
Àðäåëüÿíîâ Ïåòðî Âàñèëüîâè÷, 
3 òèæ., ÷ë.àðò., áîëã., 05.04.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Âàéí³êîâà Ëþáîâ ²âàí³âíà, 4, íå 
âêàç., áîëã., 01.11.1932, òèô
Âëàäîâ Ãåîðã³é Ñòåïàíîâè÷, 
3, ÷ë.àðò., áîëã., 07.07.1932, â³ä 
øëóíêà
Âîëêîâ Â³êòîð ²âàíîâè÷, 
2 ì., ÷ë.àðò., áîëã., 12.07.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ãàéäàðæèéñüêà ªâäîê³ÿ 
²âàí³âíà, 17, íà óòðèì., áîëã., 
06.06.1932, íå âêàç.
Ãàéäàðæèéñüêà Íàä³ÿ 
Ñòåïàí³âíà, 1, ÷ë.àðò., áîëã., 
13.04.1932, «ìëàäåí÷åñêîå»
Ãàéäàðæèéñüêèé Â³êòîð 
Àôàíàñ³éîâè÷, 6 ì., ÷ë.àðò., áîëã., 
20.03.1932, çàñòóäà
Ãàéäàðæèéñüêèé Ïåòðî 
²âàíîâè÷, íå âêàç., ÷ë.àðò., áîëã., 
11.07.1932, «ìëàäåí÷åñêîå»
Ãàéäàðæèéñüêèé Ôåîäîð 
Ñòåïàíîâè÷, 5, ÷ë.àðò., áîëã., 
31.07.1932, «ìëàäåí÷åñêîå»
Ãåð÷åíîâà Ìàð³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 2, 
÷ë.àðò., áîëã., 14.01.1932, íåðîçá.
Äæàìáîâà ªôðîñèí³ÿ 
Äìèòð³âíà, 48, íà óòðèì., áîëã., 
15.06.1932, âîäÿíêà
Äæóíæóðîâó ²âàí Ñòåïàíîâè÷, 1, 
÷ë.àðò., áîëã., 01.11.1932, ïðîíîñ
Äèìèòðîâ Â³êòîð Ìèõàéëîâè÷, 
1 òèæ., ÷ë.àðò., áîëã., 17.06.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Äèìèòðîâ Ïåòðî Ìèêîëàéîâè÷, 
10 ì., õë³áîðîá, áîëã., 16.08.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Äèìèòðîâà Ìàð³ÿ Êèðèë³âíà, 52, 
÷ë.àðò., áîëã., 17.06.1932, ïàðàë³÷
Äèìîâ Ñòåïàí Ãàâðèëîâè÷, 
8 ì., ÷ë.àðò., áîëã., 23.04.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»

Äèìîâà Äîìí³ê³ÿ Ãàâðèë³âíà, 
8, ÷ë.àðò., áîëã., 28.04.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Äèìîâà Îëåíà Ìèðîí³âíà, 
67, êîëãîñïí., áîëã., 15.09.1932, 
ñëàáê³ñòü
Äóéëîâñüêà ªôðîñèí³ÿ 
Ãåîðã³¿âíà, 17, êîëãîñïí., áîëã., 
20.11.1932, òèô
²îðãàíñüêà Êàòåðèíà Âàñèë³âíà, 
2, êîëãîñïí., áîëã., 17.10.1932, 
ïðîíîñ
²îðãàíñüêà Ìàðèíà Ôåîäîð³âíà, 
28, ÷ë.àðò., áîëã., 07.02.1932, 
çàíåïàä ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
²îðãàíñüêèé ²âàí Äåì'ÿíîâè÷, 2, 
÷ë.àðò., áîëã., 16.06.1932, íå âêàç.
Êàìóðçàíîâ Ôåîäîð 
Ìèêîëàéîâè÷, 85, êîëãîñïí., 
áîëã., 17.05.1932, ïàðàë³÷
Êàðàïåºâ Âàñèëü Ìèõàéëîâè÷, 
66, êóðêóëü, áîëã., 27.04.1932, 
ñòàð³ñòü
Êàðàïåòðîâ Ãðèãîð³é 
Âàñèëüîâè÷, 1 òèæ., ÷ë.àðò., áîëã., 
03.02.1932, «ìëàäåí÷åñêîå»
Êàðàïåòðîâ Äìèòð³é 
Ìàðòèíîâè÷, 3, êîëãîñïí., áîëã., 
25.09.1932, ïðîíîñ
Êàðàïåòðîâ Êèðèëî 
Ñòåïàíîâè÷, 1, êóðêóëü, áîëã., 
20.08.1932, ñëàáê³ñòü
Êàðàïåòðîâ Õðèñòîôîð 
Ôåîäîðîâè÷, 75, íà óòðèì., áîëã., 
28.05.1932, ñòàð³ñòü
Êàðàïåòðîâà ªâäîê³ÿ 
Ìèõàéë³âíà, 4 ì., ÷ë.àðò., áîëã., 
01.03.1932, «ìëàäåí÷åñêîå»
Êàðàïåòðîâà Îëåêñàíäðà 
Ìèõàéë³âíà, 3, ÷ë.àðò., áîëã., 
26.03.1932, «ìëàäåí÷åñêîå»
Êàðàïåòðîâà Ðà¿ñà Ìèõàéë³âíà, 
1 ì., ñåëÿíêà, áîëã., 25.07.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Êàðàïåòðîâà Ñòåïàíèäà 
Ìèêîëà¿âíà, 11 ì., ÷ë.àðò., áîëã., 
07.02.1932, «ìëàäåí÷åñêîå»

Ê³ºëêîâà Àííà ²âàí³âíà, 2, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 17.09.1932, 
ñëàáê³ñòü
Êîâàëüîâ ²âàí Êàðïîâè÷, 85, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 20.01.1932, 
ñòàð³ñòü
Êîâà÷îâ Â³êòîð Ôåäîðîâè÷, 
1 ì., ÷ë.àðò., áîëã., 12.07.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Êîâà÷îâà Àííà Ïàíòåë³¿âíà, 
4 ì., ÷ë.àðò., áîëã., 12.07.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Êîâà÷îâà Íàä³ÿ Äåì'ÿí³âíà, 
1, ðîçêóðêóë., áîëã., 22.11.1932, 
ïðîíîñ
Êóäðèøîâ Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 9, 
÷ë.àðò., ðîñ., 26.04.1932, çàñòóäà
Êóçüìåíêîâà Íàòàë³ÿ ²âàí³âíà, 
5 ì., êîëãîñïí., áîëã., 27.10.1932, 
ñëàáê³ñòü
Ìèõîâà ªâäîê³ÿ ªôðåì³âíà, 48, 
êîëãîñïí., ðîñ., 09.04.1932, íå 
âêàç.
Ìóíòÿíîâ Ñòåïàí ²âàíîâè÷, 
10 ì., íå âêàç., áîëã., 15.04.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ìóíòÿíîâà Âàëåíòèíà ²âàí³âíà, 
7 ì., ÷ë.àðò., áîëã., 24.08.1932, 
ïðîíîñ
Ìóíòÿíîâà Âàëåíòèíà íå âêàç., 
7 ì., ÷ë.àðò., áîëã., 24.11.1932, 
ïðîíîñ
Ïðîäàíîâ Â³êòîð Àôàíàñ³éîâè÷, 
1, õë³áîðîá, áîëã., 01.08.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ïðîäàíîâ Ãåîðã³é Ôåîäîðîâè÷, 
1, ÷ë.àðò., áîëã., 15.08.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ïðîäàíîâ Ôåîäàð Ñåìåíîâè÷, 
89, îäíîîñ³áí., áîëã., 16.06.1932, 
ñòàð³ñòü
Ðàºâñüêèé Ãåîðã³é 
Îëåêñàíäðîâè÷, 4, îäíîîñ³áí., 
áîëã., 01.10.1932, çàñòóäà
Ñîðîê³í Àíàòîë³é Ñåðã³éîâè÷, 
3 òèæ., ÷ë.àðò., ðîñ., 13.07.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
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Ñòàí÷åâñüêèé Ãåîðã³é 
Ñòåïàíîâè÷, 71, êîëãîñïí., áîëã., 
29.06.1932, ñòàð³ñòü
Ñòîÿíîâà Ìîòðèíà Âàñèë³âíà, 
17, êîëãîñïí., áîëã., 22.11.1932, 
òèô
Òàòàñ³âà Ïàðàñêåâà Ç³íîâ³¿âíà, 
77, íà óòðèì., áîëã., 26.07.1932, 
ñòàð³ñòü

Òîäîðîâ Àôàíàñ³é 
Ìèêîëàéîâè÷, 6 ì., ÷ë.àðò., áîëã., 
02.06.1932, «ìëàäåí÷åñêîå»
Òîäîðîâà Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 58, 
êîëãîñïí., áîëã., 11.01.1932, 
çàäèøêà
Òîïàñîâ ²âàí Àôàíàñ³éîâè÷, 
87, êîëãîñïí., áîëã., 24.01.1932, 
çàäèøêà

Òðèôîíîâ Äàíèëî ²âàíîâè÷, íå 
âêàç., ÷ë.àðò., áîëã., 21.10.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Òðèôîíîâ ²âàí Äàíèëîâè÷, 
1 ì., êîëãîñïí., áîëã., 09.10.1932, 
ñëàáê³ñòü
Òðèôîíîâà Íàä³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 
8 ì., ÷ë.àðò., áîëã., 31.10.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»

²íç³âñüêà ñ³ëüðàäà

Áåëü÷åâà Êàòåðèíà ²âàí³âíà, 
3 ì., îäíîîñ³áí., áîëã., 02.08.1932, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Áºëåâ Àôàíàñ³é Êèðèëîâè÷, 81, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 21.08.1932, íå 
âêàç.
Áºëü÷åâ Ôåä³ð Ôåîäîñ³éîâè÷, 
8 ì., íà óòðèì., áîëã., 18.01.1932, 
çàïàëåííÿ
Áîæêîâà Äîì³(?) Ìèê.(?), 23, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 14.12.1932, 
òóáåðêóëüîç
Áîëü÷åâà Çîÿ ²ëë³âíà(?), 
3, ÷ë.àðò., áîëã., 23.07.1932, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Áîòåâ Ïåòðî ²âàíîâè÷, 3, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 20.07.1932, íå 
ðîçá³ð.
Áóþáëèéñüêèé ²âàí ²âàíîâè÷, 
39, îäíîîñ³áí., áîëã., 
16.07.1932, ï³ä ÷àñ ðîáîòè 
çàäóøåíèé ñò³íîþ
Áóþêëèòñüêà ªâäîê³ÿ ²âàí³âíà, 
1, îäíîîñ³áí., áîëã., 23.06.1932, 
õðîí³÷íèé êàòàð êèøå÷íèêà
Áóþêëèòñüêà Ìàð³ÿ Îëåêñ³¿âíà, 
1, îäíîîñ³áí., áîëã., 30.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âàï³ðîâ Ôåîäîð Ñåìåíîâè÷, 5 
äí., íå âêàç., áîëã., 25.04.1932, íå 
âêàç.
Âîë÷àíîâ Ãåîðã³é Ìàòâ³éîâè÷, 
44, ÷ë.àðò., áîëã., 01.09.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ãàíåâà Çîÿ Ïåòð³âíà, 1 ì., 
îäíîîñ³áí., áîëã., 11.06.1932, íå 
âêàç.
Ãàíåâà Ðà¿ñà Ïåòð³âíà, 5 òèæ., 
ñåëÿíêà, áîëã., 13.06.1932, íå 
âêàç.
Ãåðäîâ Ñòåïàí Âàñèëüîâè÷, 
1, ÷ë.àðò., áîëã., 10.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãëàâ÷åâ Ñòåïàí Ïèëèïîâè÷, 70, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 30.03.1932, íå 
âêàç.
Ãëàâ÷åâà Ïàðàñêåâà Ç³íîâ³¿âíà, 
89, îäíîîñ³áí., áîëã., 05.07.1932, 
ñòàðå÷å âèñíàæåííÿ
Ãðåáëåâà Ìàðèíà Àôàíàñ³¿âíà, 
1, ÷ë.àðò., áîëã., 13.08.1932, íå 
âêàç.

Ãðåáëåâà Íàä³ÿ ²âàí³âíà, 9 äí., 
íå âêàç., áîëã., 21.02.1932, íå 
âêàç.
Ãóäîâ Àíäð³é Ãðèãîðîâè÷, 
66, ÷ë.àðò., áîëã., 30.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äèòòð³ºâ Ñòåïàí Ìèêîëàéîâè÷, 
4 ì., îäíîîñ³áí., áîëã., 16.06.1932, 
íå âêàç.
Äîéíîâà Ðà¿ñà Ìèêîëà¿âíà, 
2, êîëãîñïí., áîëã., 28.07.1932, 
ïàðàë³÷
Æóðêîâ Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷, 
3 äí., íå âêàç., áîëã., 19.04.1932, 
íå âêàç.
Ç³í÷åíêî Àííà Ïàâë³âíà, 66, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 09.03.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
²ºãîâñüêà Ðà¿ñà Ìèõàéë³âíà, 
8 ì., îäíîîñ³áí., áîëã., 21.04.1932, 
íå âêàç.
²ºãîâñüêèé Äèìèòð³é 
Ñòåïàíîâè÷, 75, îäíîîñ³áí., 
áîëã., 07.01.1932, ñòàð³ñòü
²ºãîâñüêèé Äìèòðî Ôîìè÷, 72, 
÷ë.àðò., áîëã., 14.06.1932, ñòàðå÷å 
âèñíàæåííÿ
Éîðãàíñüêèé Àôàíàñ³é 
Ñòåïàíîâè÷, 3 äí., îäíîîñ³áí., 
áîëã., 04.02.1932, íå âêàç.
Êîëàðåâ Ãåîðã³é Ìèõàéëîâè÷, 
73, îäíîîñ³áí., áîëã., 19.06.1932, 
íå âêàç.
Ë³ïåðêîâà Êàòåðèíà Îëåêñ³¿âíà, 
11, îäíîîñ³áí., áîëã., íå âêàç.
Ìàêåäîíñüêèé Ñåìåí 
Ìèêîëàéîâè÷, 58, îäíîîñ³áí., 
áîëã., 27.05.1932, åï³ëåïñ³ÿ
Ìàëåâ ²âàí Àôàíàñ³éîâè÷, 1 ì., 
÷ë.àðò., áîëã., 27.04.1932, íå âêàç.
Ìàëü÷åâà Âàñèëèñà Ôåäîð³âíà, 
1, îäíîîñ³áí., áîëã., 09.08.1932, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Ìàëü÷åâà Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 1, íå 
âêàç., áîëã., 23.04.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Ìàëü÷åâà íå âêàç. íå âêàç., 
2, îäíîîñ³áí., áîëã., 28.01.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Ìàòîâ Ìèõàéëî Ñòåïàíîâè÷, 
28, ñëóæá., áîëã., 23.07.1932, 
òóáåðêóëüîç

Ìèëü÷åâ Ôåä³ð Ìèõàéëîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., áîëã., 19.08.1932, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Ìèòåâ ²âàí Õðèñò., 70, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 28.07.1932, 
ïîðîê ñåðöÿ
Ì³ëü÷åâ Ôåä³ð Ìèõàéëîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., áîëã., 19.08.1932, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Ì³ëü÷åâà ²ííà Ãåîðã³¿âíà, 1, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 29.08.1932, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Ì³ëü÷åâñüêà Çîÿ Ãåîðã³¿âíà, 
íå âêàç., îäíîîñ³áí., áîëã., 
29.08.1932, äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Ì³ëü÷åâñüêà Ðà¿ñà ²âàí³âíà, 17, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 16.12.1932, íå 
âêàç.
Ì³ëü÷åâñüêèé Àðõèï 
Ôåäîðîâè÷, 60, êîëãîñïí., áîëã., 
11.02.1932, âèðàçêà øëóíêà
Ì³ëü÷åâñüêèé Âàñèëü 
Àíäð³éîâè÷, 1, íå âêàç., áîëã., 
29.03.1932, êàòàðàëüíå çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Ì³ëü÷åâñüêèé ªâãåí ²âàíîâè÷, 
10 ì., îäíîîñ³áí., áîëã., 
24.08.1932, íå âêàç.
Ì³ëü÷åâñüêèé Ñòåïàí 
Àíäð³éîâè÷, 65, îäíîîñ³áí., áîëã., 
24.04.1932, íå âêàç.
Ì³ëü÷åíêè ²ãíàò Äèìèòðîâè÷, 
40, êîëãîñïí., áîëã., 10.01.1932, 
ðàê øëóíêà
Ì³ëü÷åíîê(?) ²ëëÿ Ñåðã³éîâè÷, 
52, îäíîîñ³áí., áîëã., 23.12.1932, 
íå âêàç.
Íåé÷åâà Ðà¿ñà ²ëë³âíà, 1, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 10.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Îêñîâ Ãåîðã³é Âàñèëüîâè÷, 13 
äí., îäíîîñ³áí., áîëã., 15.08.1932, 
íå âêàç.
Îêñîâ Ôåä³ð ²âàíîâè÷, 1 ì., íå 
âêàç., áîëã., 19.12.1932,  
íå âêàç.
Îêñîâ Ôåä³ð Ñåìåíîâè÷, 24, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 01.08.1932, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Îêñîâà Îëåêñàíäðà Ãåîðã³¿âíà, 
1, îäíîîñ³áí., áîëã., 26.02.1932, 
õâîðîáà äèõàëüíèõ øëÿõ³â
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Îêñîâà Îëåêñàíäðà Ãåîðã³¿âíà, 
18, îäíîîñ³áí., áîëã., 07.08.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Îêñîâà Ðà¿ñà Àíäð³¿âíà, 8, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 21.01.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Îêñîÿ Âàñèëü Ôåîäîðîâè÷, 8 ì., 
îäíîîñ³áí., áîëã., 19.04.1932, íå 
âêàç.
Ïàðàïàíîâà Àííà Ïåòð³âíà, 4 
äí., îäíîîñ³áí., áîëã., 13.08.1932, 
íå âêàç.
Ïåðåâåðçîâ Äìèòðî ªôèìîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., áîëã., 03.08.1932, 
íå âêàç.
Ï³ïåðêîâ Âàñèëü 
Îëåêñàíäðîâè÷, 18, îäíîîñ³áí., 
áîëã., 22.06.1932, çàïàëåííÿ ìîçêó
Ï³ïåðêîâà Äîìí³êà Àíòîí³âíà, 
64, îäíîîñ³áí., áîëã., 25.08.1932, 
ïîðîê ñåðöÿ
Ðàä³îíîâà Îëåêñàíäðà ßê³âíà, 9 
äí., îäíîîñ³áí., áîëã., 09.05.1932, 
íå âêàç.

Ñåðáåíîâ Ìèêîëà Ìèõàéëîâè÷, 
80, êîëãîñïí., áîëã., 24.03.1932, 
ñòàð³ñòü
Ñåðáºíåâ Äìèòðî Âàñèëüîâè÷, 
2 òèæ., îäíîîñ³áí., áîëã., 
29.12.1932, «ìëàäåí÷åñêîå»
Ñîëîìîíîâ Âàñèëü Ñòåïàíîâè÷, 
71, êîëãîñïí., áîëã., 01.03.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñîëîìîíîâ Ãåîðã³é Ñòåïàíîâè÷, 
65, êîëãîñïí., áîëã., 01.08.1932, 
íåðîçá.
Ñîëîìîíîâ Îëåêñàíäð 
Ïàâëîâè÷, 11 ì., íå âêàç., áîëã., 
03.04.1932, êèøêîâî-øëóíêîâå 
çàõâîðþâàííÿ
Ñóëàêîâ ²âàí Êîíñòÿíòèíîâè÷, 
1 ì., îäíîîñ³áí., áîëã., 01.07.1932, 
íå âêàç.
Ñóëàêîâ Ôåêóàð 
Êîñòÿíòèíîâè÷, 61, îäíîîñ³áí., 
áîëã., 29.07.1932, ðàê øëóíêà
Ñóëàêîâà ²ðèíà Ãåîðã³¿âíà, 31, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 19.06.1932, íå 
âêàç.

Òåãåðêî(?) Àíàòîë³é 
Îëåêñàíäðîâè÷, 15 äí., 
îäíîîñ³áí., áîëã., 21.02.1932, 
äèòÿ÷à õâîðîáà
Ô³ëàíîâà Ðà¿ñà ²âàí³âíà, 6 ì., 
îäíîîñ³áí., áîëã., 25.03.1932, íå 
âêàç.
Õàäíåòñüêà Ñòåôàíà 
Ìèõàéë³âíà, 76, êîëãîñïí., áîëã., 
25.07.1932, íå âêàç.
×åðíàêàëüñüêà Ïåëàãåÿ ²âàí³âíà, 
44, îäíîîñ³áí., áîëã., 12.03.1932, 
õâîðîáà äèõàëüíèõ øëÿõ³â
×åðíîêàëü(?) Âàñèëü Ïåòðîâè÷, 
14, îäíîîñ³áí., áîëã., 10.08.1932, 
â³ä ïàä³ííÿ íà íüîãî ñò³íè
Øòåðåâ ²âàí Äåì’ÿíîâè÷, 86, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 16.07.1932, 
ñòàðå÷å âèñíàæåííÿ
Þíãà Äìèòð³é Àðîíîâè÷, 
77, áàòðàê, ìîëä., 02.04.1932, 
ñòàð³ñòü

Êîëàð³âñüêà ñ³ëüðàäà

Àïîñòîëîâà Ç³íîâ³ÿ 
Ãðèãîð³âíà, 65, îäíîîñ³áí., 
áîëã., 27.07.1932, äèçåíòåð³ÿ, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Àðäåëüÿíîâ ²âàí Îíèéîâè÷, 
34, îäíîîñ³áí., áîëã., 06.08.1932, 
óáèòèé âàíòàæíèì àâòîìîá³ëåì
Áîæêîâ Äèìèòð³é ²âàíîâè÷, 
24, îäíîîñ³áí., áîëã., 24.05.1933, 
òóáåðêóëüîç
Áîæêîâà Àííà À(?), 3, îäíîîñ³áí., 
áîëã., 10.11.1932, äèôòåð³ÿ
Áóðëàêîâ ßê³â Ìèêîëàéîâè÷, 
41, îäíîîñ³áí., áîëã., 22.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Âè÷åâà Íàä³ÿ Íèêèôîð³âíà, 5 
äí., îäíîîñ³áí., áîëã., 06.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âè÷åâà Ñîô³ÿ Ìèõàéë³âíà, 62, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 19.05.1932, 
ïîðîê ñåðöÿ
Âëàäîâà Íàä³ÿ Ïåòð³âíà, 10 ì., 
îäíîîñ³áí., áîëã., 08.11.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Âîë÷àíîâ Îëåêñàíäð Ïåòðîâè÷, 
12, îäíîîñ³áí., áîëã., 23.03.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âîë÷àíîâà Îëüãà Îíèñ³¿âíà, 
10 ì., îäíîîñ³áí., áîëã., 
05.04.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãðèãîðîâà Îëåíà ²âàí³âíà, 1, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 28.07.1932, 
äèñïåïñ³ÿ
Äæå¿íêîâ Ãåðç³é ²âàíîâè÷, 77, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 07.06.1932, 
âîäÿíêà

Äæåëêîâà(?) Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 
5, îäíîîñ³áí., áîëã., 02.09.1932, 
äèôòåð³ÿ
Äæåíêîâà Ñòåïàíèäà ²âàí³âíà, 
1, îäíîîñ³áí., áîëã., 14.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äæåííîâ Â³êòîð ²âàíîâè÷, 5 ì., 
îäíîîñ³áí., áîëã., 29.03.1932, 
ïíåâìîí³ÿ
Äèìîâ ²âàí Ðàä(?), 73, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 08.05.1933, 
ñòàð³ñòü, âèñíàæåííÿ
Äèìîâ ²ëëÿ Ïðîêîïîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., áîëã., 15.05.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Äèìîâà Êàòåðèíà Àíäð³¿âíà, 
3, ÷ë.àðò., áîëã., 11.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äî÷åâ ²âàí Ñòåïàíîâè÷, 87, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 14.12.1932, 
ñòàð³ñòü
Äî÷åâà Âàëåíòèíà Ïåòð³âíà, 
4 ì., îäíîîñ³áí., áîëã., 17.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äðèíäèðîâ Äèìèòð³é 
Ñåìåíîâè÷, 3 ì., îäíîîñ³áí., 
áîëã., 12.10.1932, íå âêàç.
²îâîâ Ñåìåí Ïåòðîâè÷, 1, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 02.06.1932, 
çàïàëåííÿ ìîçêó
²îâîâà Ìàð³ÿ Ìèõàéë³âíà, 52, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 24.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Êàðà Äàðèíà ²âàí³âíà, 68, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 12.05.1933, 
ì³îêàðäèò

Êà÷åðîâ ²âàí ²âàíîâè÷, 10, äí., 
îäíîîñ³áí., áîëã., 05.05.1932, 
äèòÿ÷à ñëàáê³ñòü
Êîãîðîâ Ãðèãîð³é Ãðèãîðîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., áîëã., 17.12.1932, 
äèôòåð³ÿ 
Êî÷êîâ ²âàí ²ëë³÷, 55, îäíîîñ³áí., 
áîëã., 16.05.1933, çàïàëåííÿ 
êèøå÷íèêà
Êî÷êîâà Âàðâàðà Ïåòð³âíà, 
2, ÷ë.àðò., áîëã., 08.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Êðàíåâ Ãåîðã³é Ìèêîëàéîâè÷, 
3, îäíîîñ³áí., áîëã., 31.03.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Ëàòèø, Îëåêñ³é Ì(?), 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 05.07.1932, 
çàïàëåííÿ øëóíêà òà êèøå÷íèêà
Ìàðèí(?) ²âàí Àëåê., 9 ì., 
îäíîîñ³áí., áîëã., 14.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìå÷åâ Ñòåïàí Äîðîô³éîâè÷, 
85, îäíîîñ³áí., áîëã., 06.09.1932, 
ñòàð³ñòü
Íåñòåðîâà Ìàðôà ßê³âíà, 70, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 03.07.1932, 
ïàðàë³÷
Í³êîëîâ Ñåìåí Ñòåïàíîâè÷(?), 
67, îäíîîñ³áí., áîëã., 08.07.1932, 
íå âêàç.
Í³êîëîâà Àííà Âàñèë³âíà, 4, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 04.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Í³êîëîâà Ìîòðÿ Âàñèë³âíà, 
6 ì., ÷ë.àðò., áîëã., 28.04.1933, 
ñëàáê³ñòü
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Í³êîëîâà Íàä³ÿ Âàñèë³âíà, 14, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 01.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Í³êîëîâà Ñòåïàíèäà Âàñèë³âíà, 
12, îäíîîñ³áí., áîëã., 20.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Îñòðîâñüêà Ìàð³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 
42, îäíîîñ³áí., áîëã., 23.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Îñòðîâñüêèé ²âàí Àíäð³éîâè÷, 
5, îäíîîñ³áí., áîëã., 03.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïîïîâ Ìèòðîôàí Äîðîô³éîâè÷, 
70, êîëãîñïí., áîëã., 27.08.1932, 
ñòàð³ñòü
Ïîïîâà Âàðâàðà ²ëë³âíà, 26, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 23.04.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ðàíêîâà ªâäîê³ÿ (?), 
21, îäíîîñ³áí., áîëã., 
20.10.1932,÷åðåâíèé òèô
Ðóñåâ Ãåîðã³é Ôåäîðîâè÷, 15, 
ðîçêóðêóë., áîëã., 24.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ðóñåâ ²âàí Âàñèëüîâè÷, 6, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 02.06.1932, 
êðóïîçíå çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ðóñåâà Àííà ²âàí³âíà, 2, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 23.03.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ðóñåî Ñòåïàí Ìèêîëàéîâè÷, 
29, îäíîîñ³áí., áîëã., 13.05.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ñåáîâà ªâäîê³ÿ ²âàí³âíà, 48, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 21.04.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â

Ñåáîâà Íàä³ÿ Ãðèãîð³âíà, 2 ì., 
îäíîîñ³áí., áîëã., 26.11.1932, 
ôóðóíêóë
Ñòàíêîâ Ìèõàéëî ²âàíîâè÷, 3, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 06.04.1932, íå 
âêàç.
Ñòàíêîâà Ïåëàãåÿ Ãåîðã³¿âíà, 
1, îäíîîñ³áí., áîëã., 27.03.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñòåïàíîâ Â³êòîð Ôîìè÷, 21 
äí., ÷ë.àðò., áîëã., 19.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ñòåïàíîâ Âîëîäèìèð Ôîìè÷, 
9 ì., îäíîîñ³áí., áîëã., 23.06.1932, 
çàïàëåííÿ øëóíêà òà êèøå÷íèêà
Ñòåïàíîâà Àííà Ãåîðã³¿âíà, 
75, íà óòðèì., áîëã., 05.07.1932, 
âîäÿíêà, ïîðîê ñåðöÿ
Ñòåïàíîâà Âàëåíòèíà 
Ñåìåí³âíà, 3 ì., îäíîîñ³áí., 
áîëã., 25.11.1932, ôëåãìîíà
Ñòåïàíîâà Ìîòðîíà Ãåîðã³¿âíà, 
75, îäíîîñ³áí., áîëã., 16.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ñòîÿíîâ Äìèòðî Ñåìåíîâè÷, 
4 ì., îäíîîñ³áí., áîëã., 25.06.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Òóðèíêîâ Ïåòðî Ëàçàðîâè÷, 
88, îäíîîñ³áí., áîëã., 26.12.1932, 
ïàðàë³÷
Òóðëèíîâ Ãðèãîð³é Ïåòðîâè÷, 
4, îäíîîñ³áí., áîëã., 07.09.1932, 
äèôòåð³ÿ ñåðöÿ 

Òóð÷èíîâ Ãðèãîð³é Ïåòðîâè÷, 
68, îäíîîñ³áí., áîëã., 20.04.1932, 
òóáåðêóëüîç
Õîëîäíàÿ Ìàéÿ Ìèêîëà¿âíà, 
11 ì., ñëóæá., ðîñ., 02.08.1932, íå 
âêàç.
Öâ³òèíñüêà Âàëåíòèíà 
Ôåäîð³âíà, 1, ñëóæá., áîëã., 
23.07.1932, âèðàçêîâèé êîë³ò
Öâÿòêîâ ²âàí Ñòåïàíîâè÷, 38, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 30.03.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Öâÿòêîâà Ïàðàñêà ²âàí³âíà, 
68, îäíîîñ³áí., áîëã., 14.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
×åðêåç Âàñèëü ²ëë³÷, 6 äí., 
îäíîîñ³áí., áîëã., 16.07.1932, 
ïðèðîäíà ñëàáê³ñòü
×åðêåç ²âàí Ñåìåíîâè÷, 1, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 04.07.1932, 
çàïàëåííÿ øëóíêà òà êèøå÷íèêà
×åðêåç Êèðèëî Êèðèëîâè÷, 8, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 12.07.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
×åðêåç Ñòåïàí ²âàíîâè÷, 22, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 27.05.1933, 
øèçîôðåí³ÿ
×åðêåç Ôåä³ð Ñòåïàíîâè÷, 62, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 28.05.1932, 
ïîðîê ñåðöÿ
Øàëàë³ºâ ²ëëÿ Ìèêîëàéîâè÷, 
83, íà óòðèì., áîëã., 14.06.1932, 
ïîðîê ñåðöÿ

Ìàðèí³âñüêà ñ³ëüðàäà

Àðàáàäæ³ Ìèõàéëî ²âàíîâè÷, 2 
äí., îäíîîñ³áí., áîëã., 18.02.1932, 
äèòÿ÷³ ñóäîìè
Áèñòðîâà Ãàííà ²âàí³âíà, 
19, îäíîîñ³áí., áîëã., 
13.06.1932,÷åðåâíèé òèô
Á³äàíîâà Àíàñòàñ³ÿ Ïàâë³âíà, 
20, îäíîîñ³áí., áîëã., 21.10.1932, 
ãîëîâíèé òèô
Áîãäàíîâ Êèðèëî Ãåîðã³éîâè÷, 
34, êîëãîñïí., áîëã., 26.03.1932, 
òèô
Áîãäàíîâ Ñòåïàí Ïåòðîâè÷, 
48, îäíîîñ³áí., áîëã., 24.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áîãäàíîâà Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 2, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 29.11.1932, íå 
âêàç.
Áó÷èíñüêèé Ôåä³ð 
Ìèêîëàéîâè÷, 85, êîëãîñïí., 
áîëã., 11.05.1932, ñòàð³ñòü
Áó÷èí÷èéñüêà Àíàñòàñ³ÿ 
²âàí³âíà, 1, îäíîîñ³áí., áîëã., 
04.09.1932, íå âêàç.

Áó÷èí÷èéñüêà Àííà 
Àôàíàñ³¿âíà, 1, îäíîîñ³áí., áîëã., 
07.08.1932, äèòÿ÷³ ñóäîìè
Äæåãëîâ Âîëîäèìèð 
Âàñèëüîâè÷, 1 ì., îäíîîñ³áí., 
áîëã., 28.10.1932, íå âêàç.
Äîí÷åâà ªâäîê³ÿ Ô³ë³ïï³âíà, 
78, êîëãîñïí., áîëã., 02.05.1932, 
ïàðàë³÷
Äðàãàíîâ ²âàí Ìèêîëàéîâè÷, 
2, îäíîîñ³áí., áîëã., 15.08.1932, 
êîêëþø
Äðàãàíîâ ²âàí Ñòåïàíîâè÷, 1 ì., 
îäíîîñ³áí., áîëã., 11.10.1932, 
ïðîíîñ
Äðàãàíîâ Ïåòðî Ãåîðã³éîâè÷, 
1 ì., îäíîîñ³áí., áîëã., 02.09.1932, 
íå âêàç.
Äóëîâ ²âàí Ïèëèïîâè÷, 1, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 09.07.1932, 
ñóõîòè
Êàðà Ãàâðèëî Äìèòðîâè÷, 60, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 27.11.1932, íå 
âêàç.

Êèðà Îëüãà Îëåêñ³¿âíà, 3, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 18.05.1932, 
âòîïèëàñÿ
Êóöàðñüêèé Âîëîäèìèð 
Ïèëèïîâè÷, 1 òèæ., îäíîîñ³áí., 
áîëã., 31.05.1932, äèòÿ÷³ ñóäîìè
Êóöàðñüêèé Ñòåïàí 
Ìèêîëàéîâè÷, 23, êîëãîñïí., 
áîëã., 31.12.1932,÷åðåâíèé òèô
Ëåêîâñüêà Êàòåðèíà ²âàí³âíà, 
7 ì., îäíîîñ³áí., áîëã., 09.03.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ëåêîâñüêèé Âàñèëü 
Ìèêîëàéîâè÷, 12, îäíîîñ³áí., 
áîëã., 31.05.1932, íå ðîçá³ð.
Ëåêîâñüêèé Ñòåïàí 
Ìàðòèíîâè÷, 14, êîëãîñïí., áîëã., 
03.08.1932, çàäàâëåíèé àâòîáóñîì
Ëÿñêîâñüêà Äàðèíà Ãåîðã³¿âíà, 
68, îäíîîñ³áí., áîëã., 08.07.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ìàêåîíñüêèé ²âàí ²âàíîâè÷, 
1 ì., îäíîîñ³áí., áîëã., 20.06.1932, 
äèòÿ÷³ ñóäîìè
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Îõð³ìåíêî Àíàòîë³é Êèðèëîâè÷, 
6 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 03.05.1932, 
äèòÿ÷³ ñóäîìè
Ïóíäºâà Îëüãà Ôåîäîð³âíà, 
1 ì., îäíîîñ³áí., áîëã., 03.09.1932, 
íå âêàç.
Ñîïðóíîâ ²âàí Êóçüìè÷, 23, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 01.05.1932, íå 
âêàç.
Ñòàí÷åâà Ìàð³ÿ Îëåêñ³¿âíà, 
1, îäíîîñ³áí., áîëã., 14.02.1932, 
äèòÿ÷³ ñóäîìè
Ñòî¿ëüñüêèé Ìàðê Ôåîäîðîâè÷, 
70, îäíîîñ³áí., áîëã., 17.12.1932, 
íå âêàç.

Ñòîé÷åâ Ãåîðã³é Ìèõàéëîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., áîëã., 26.09.1932, 
äèòÿ÷³ ñóäîìè
Ñòîé÷åâ ²âàí Ìèêîëàéîâè÷, 6 ì., 
õë³áîðîá, áîëã., 31.12.1932, íå 
âêàç.
Òàíãàðîâà Íàä³ÿ Ãðèãîð³âíà, 83, 
êîë ãîñïí., ãðåê., 06.09.1932, ïàðàë³÷
Òàíãàðîâà Îëüãà Ìèêîëà¿âíà, 
1, îäíîîñ³áí., áîëã., 29.10.1932, 
ïðîíîñ
Òàíã³ðîâ ²âàí ²âàíîâè÷, 1, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 14.06.1932, 
äèòÿ÷³ ñóäîìè

Òèíã³ðîâ Ìèêîëà Ãåîðã³éîâè÷, 
19, êîëãîñïí., áîëã., 02.04.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Òóêóºâà Â³ðà Ôåîò., 1 ì., 
îäíîîñ³áí., áîëã., 07.09.1932, íå 
âêàç.
Öîíºâà Àííà Âàñèë³âíà, 1 ì., 
îäíîîñ³áí., áîëã., 02.06.1932, 
äèòÿ÷³ ñóäîìè
×èëèáèéñüêèé Âàñèëü 
Ôåäîðîâè÷, 73, îäíîîñ³áí., áîëã., 
12.07.1932, âîäÿíêà

Íåëüã³âñüêà ñ³ëüðàäà

Àíäðåºâ ²âàí Äìèòðîâè÷, 
íå âêàç., íå âêàç., íå âêàç., 
13.02.1933, âèñíàæåííÿ îðãàí³çìó
Áîíäàðåíêî Âàëåíòèíà 
Ôåäîð³âíà, 3 òèæ., ÷ë.àðò., óêð., 
01.07.1933, «ìëàäåí÷åñêîå»
Áîíäàðåíêî Ìàð³ÿ Ôåîäîð³âíà, 
5, ÷ë.àðò., óêð., 28.07.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Áîíäàðåíêî Ñåìåí 
Ìèõàéëîâè÷, 26, êîëãîñïí., óêð., 
13.05.1933, ãàéìîðèò
Áîíäàðåíêî Òèìîô³é 
Âàñèëüîâè÷, 67, êîëãîñïí., óêð., 
16.04.1933, ïàðàë³÷
Âàðâàðîâ Àíàòîë³é Ìèêèòîâè÷, 
1, ñëóæá., óêð., 20.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âîëåíêî ªâãåí³ÿ Ôåäîð³âíà, 
18, îäíîîñ³áí., óêð., 09.07.1933, 
ñëàáê³ñòü ñåðöÿ òà ïàðàë³÷
Ãîí÷àðîâ Ç³íîâ³é Äìèòðîâè÷, 5 
äí., îäíîîñ³áí., óêð., 14.08.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Çàäîðîæíàÿ Íàä³ÿ Ïèëèï³âíà, 
2 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 27.11.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Êîðèëîâñüêèé(?) Äåíèñ 
Ñòåïàíîâè÷, 75, îäíîîñ³áí., óêð., 
16.05.1933, ïàðàë³÷
Êîñòþê Âîëîäèìèð 
Íåñòîðîâè÷, 2, íå âêàç., óêð., 
21.12.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êðàìàðåíêî Ìàð³ÿ Ìèêèò³âíà, 
10 ì., êîëãîñïí., óêð., 22.04.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Êóêîâèíåöü ²âàí Ìàðêîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 10.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êó÷åíêî ßê³â Ìîéñåéîâè÷, 37, 
÷ë.àðò., óêð., 23.07.1933, êàòàð 
øëóíêà
Êó÷åðåíêî Àðñåíò³é 
Ìîéñåéîâè÷, 41, êîëãîñïí., 
óêð., 11.04.1933, ñëàáê³ñòü âñüîãî 
îðãàí³çìó

Êó÷åðåíêî Êàòåðèíà Îëåêñ³¿âíà, 
3 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 08.07.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Êó÷åðåíêî Ôåä³ð Àðñåíò³éîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 22.05.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ìåëüíèêîâà Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, 
4 ì., ðîá³òí., óêð., 11.10.1932, 
ñóõîòè
Íèêèôîðåíêî ²âàí Ãåîðã³éîâè÷, 
1, ÷ë.àðò., óêð., 24.06.1933, ïàðàë³÷
Íèêèôîðåíêî ²âàí Ëåîíò³éîâè÷, 
3, îäíîîñ³áí., óêð., 17.01.1933, ê³ð
Íèêèôîðåíêî ²ðèíà Ïåòð³âíà, 
37, ÷ë.àðò., óêð., 27.08.1933, â³ä 
ïîëîã³â
Íèêèôîðåíêî Ñåìåí ²âàíîâè÷, 
7, îäíîîñ³áí., óêð., 05.10.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Íèêèôîðåíêî Ñåìåí ²âàíîâè÷, 
9 ì., îäíîîñ³áí., óêð., íå âêàç., 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Íèêèôîðåíêî Ñåìåí 
Ôåîäîðîâè÷, 70, êîëãîñïí., óêð., 
19.03.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Íèêèôîðåíêî Òðîõèì 
Ëåîíò³éîâè÷, 80, îäíîîñ³áí., óêð., 
19.02.1933, ïàðàë³÷
Í³ê³òåíêî Àíäð³é ²ãíàòîâè÷, 
67, êîëãîñïí., óêð., 12.05.1933, 
ïàðàë³÷
Îíèùåíêî Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 
8 ì., êîëãîñïí., óêð., 30.05.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Îíèùåíêî Ìàðôà Àôàíàñ³¿âíà, 
67, êîëãîñïí., óêð., 13.04.1933, 
ïàðàë³÷
Îíèùåíêî Ìèêèòà Ëóê’ÿíîâè÷, 
38, ÷ë.àðò., óêð., 20.04.1933, 
çàâîðîò êèøîê
Îíèùåíêî Òèõîí Ãðèãîðîâè÷, 
28, êîëãîñïí., óêð., 10.07.1933, 
ñëàáê³ñòü ñåðöÿ òà ïàðàë³÷
Ïàë³ºíêî Éîñèï Âàñèëüîâè÷, 
78, îäíîîñ³áí., óêð., 10.06.1933, 
ïàðàë³÷

Ïàë³ºíêî Êàòåðèíà Äåìèä³âíà, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 08.08.1932, 
äèôòåð³ÿ 
Ïàë³ºíêî Îëüãà Äàíèë³âíà, 80, 
íà óòðèì., óêð., 01.02.1933, âîäÿíà 
õâîðîáà
Ïàðàêîíà Í³íà Ìèõàéë³âíà, 
16, îäíîîñ³áí., óêð., 15.11.1932, 
çàðàæåííÿ êðîâ³
Ïîãðåáíîé Ïåòðî Ôåäîòîâè÷, 
2 ì., ðîá³òí., íå âêàç., 28.08.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ïîãðåáíÿ Þõèì³ÿ Éîñèï³âíà, 93, 
íà óòðèì., óêð., 09.03.1933, ïàðàë³÷
Ïîãð³áíîé Ïåòðî Ôåäîòîâè÷, 2 
òèæ., ÷ë.àðò., íå âêàç., 28.08.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ïîõèë³êî Ïåòðî Êèðèëîâè÷, 7 
äí., îäíîîñ³áí., óêð., 03.09.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ïîõ³ëüêî Ãðèãîð³é Ãåîðã³éîâè÷, 
33, ðîá³òí., óêð., 12.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ðóäåíêî Êîñòÿíòèí Ôåäîðîâè÷, 
54, êîëãîñïí., óêð., 21.01.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñàâ÷åíêî Âàðâàðà Ñàâåë³¿âíà, 
2 ì., êîëãîñïí., óêð., 10.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñàâ÷åíêî ²âàí Îëåêñ³éîâè÷, 90, 
êîëãîñïí., óêð., 15.09.1932, ïàðàë³÷
Ñàâ÷åíêî Êëàâà Ñåðã³¿âíà, 4 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 22.07.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ñàâ÷åíêî Îëåêñàíäð 
Çàõàðîâè÷, 58, ³íâàë³ä, óêð., 
25.06.1933, ïàðàë³÷
Ñàâ÷åíêî Îëåíà Íàçàð³âíà, 
33, îäíîîñ³áí., óêð., 25.03.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ñàâ÷åíêî Ñòåïàíèäà Çàõàð³âíà, 
40, îäíîîñ³áí., óêð., 25.06.1933, 
ïàðàë³÷
Ñâ³òëèöüêèé Â³êòîð 
Îëåêñ³éîâè÷, 2 òèæ., îäíîîñ³áí., 
óêð., 07.02.1933, äèòÿ÷à õâîðîáà
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Ñèâîùåíêî Âàðâàðà íåðîçá., 
38, îäíîîñ³áí., óêð., 06.01.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ôîòÿíîâà Îëåêñàíäðà ²âàí³âíà, 
3 ì., îäíîîñ³áí., ðîñ., 14.07.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»

×óìà÷åíêî Âàñèëü Ëóê’ÿíîâè÷, 
2 ì., ðîá³òí., óêð., 11.06.1932, êîêëþø
Øàïêà Âàñèëü Êèðèëîâè÷, 32, 
÷ë.àðò., óêð., 20.04.1933, íå âêàç.
Øåâ÷åíêî íåðîçá. ²ñàê³âíà, 70, 
íà óòðèì., óêð., 04.05.1933,ïàðàë³÷

Øêàðàëóïà Ïàðàñêà 
Ñòåïàí³âíà, 88, ðîá³òí., óêð., 
18.12.1932, ñòàð³ñòü
Øêàðàëóïà Ïàðàñêåâà 
Ñåìåí³âíà, 88, êîëãîñïí., óêð., 
18.12.1932, ñòàð³ñòü

Îðëîâñüêà ñ³ëüðàäà

Áàëàòèí Îëåêñàíäð(?) 
Ôåäîðîâè÷, 2, îäíîîñ³áí., óêð., 
17.07.1933, íå âêàç.
Áåðåãîâà Àíàñòàñ³ÿ Àíäð³¿âíà, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 07.03.1933, íå 
âêàç.
Áåðåãîâà ªâäîê³ÿ Òèìîô³¿âíà, 
25, îäíîîñ³áí., óêð., 12.01.1933, 
ï³ñëÿ îïåðàö³¿
Áîãäàíîâà Êëàâä³ÿ ²âàí³âíà, 4 
äí., îäíîîñ³áí., ðîñ., 09.05.1933, 
íå âêàç.
Áîëãîâ Ôåä³ð Àðñåí³éîâè÷, 
70, îäíîîñ³áí., ðîñ., 13.07.1933, 
ñòàð³ñòü
Â³âòîíåíêî Íàä³ÿ ²âàí³âíà, 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 27.07.1933, íå 
âêàç.
Â³âòîíåíêî Ôåä³ð Ïåòðîâè÷, 1, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 11.07.1933, íå 
âêàç.
Âîðîáéîâ Àíòîí ßêîâè÷, 57, 
÷ë.àðò., ðîñ., 07.07.1933, íå âêàç.
Âîðîáéîâ Ìèòðîôàí 
Ìèòðîôàíîâè÷, 1, îäíîîñ³áí., 
ðîñ., 20.06.1933, íå âêàç.
Âîðîíîâà Ìàð³ÿ Ìèòðîôàí³âíà, 
56, îäíîîñ³áí., ðîñ., 02.06.1933, 
íå âêàç.
Ãàâðèëåíêî Ôåä³ð Ïåòðîâè÷, 22, 
îäíîîñ³áí., óêð., 06.07.1933, íå âêàç.
Ãàëê³í Àíäð³é Ïåòðîâè÷, 33, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 05.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãðèíü Âàëåíòèíà ²âàí³âíà, 6, 
îäíî îñ³áí., óêð., 26.05.1933, íå âêàç.
Ãðèíü Ïåòðî Ãàâðèëîâè÷, 3, 
îäíîîñ³áí., óêð., 13.08.1933, 
ñòàð³ñòü
Ãðèíü Ïåòðî Ìàòâ³éîâè÷, 9, 
îäíîîñ³áí., óêð., 06.06.1933, íå 
âêàç.
Ãðèïà Âàñèëü Òèìîô³éîâè÷, 
15 äí., ÷ë.àðò., óêð., 17.01.1933, 
ñóäîìè
Ãðèïïà Ìèõàéëî Âàñèëüîâè÷, 
34, îäíîîñ³áí., ðîñ., 04.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãðèïïà Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷, 2, 
îäíîîñ³áí., óêð., 12.03.1933, íå 
âêàç.
Ãóäêîâ Âàñèëü Âàñèëüîâè÷, 9 ì., 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 02.07.1933, íå 
âêàç.

Ãóäêîâ Âàñèëü Çàõàðîâè÷, 7, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 25.07.1933, íå 
âêàç.
Ãóäêîâ Çàõàð Âàñèëüîâè÷, 43, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 25.07.1933, íå 
âêàç.
Ãóäêîâà Â³ðà Äìèòð³âíà, 2 ì., 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 02.02.1933, íå 
âêàç.
Ãóëåâñüêà Ìîòðîíà Éîñèô³âíà, 
57, ÷ë.àðò., ðîñ., 11.04.1933, íå 
âêàç.
Ãóëåâñüêèé Ìèêîëà 
²ëàð³îíîâè÷, 48, ÷ë.àðò., ðîñ., 
04.06.1933, íå âêàç.
Äåíèñîâà Îëåêñàíäðà 
Òðîõèì³âíà, 19, ÷ë.àðò., ðîñ., 
20.05.1933, íå âêàç.
Äîðîãèõ Õðèñòèíà ßê³âíà, 90, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 17.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Äðîçäîâ Ïåòðî Ñòåôàíîâè÷, 
47, ÷ë.àðò., ðîñ., 01.05.1933, íå 
âêàç.
Äóáèíêèí Òèìîô³é Ìàòâ³éîâè÷, 
72, ÷ë.àðò., ðîñ., 12.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Æóðèâêî Ëåîíò³é ²âàíîâè÷, 9 ì., 
÷ë.àðò., óêð., 27.08.1933,  
íå âêàç.
Çàãîðîäíºâ ²âàí Ôåäîòîâè÷, 1, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 09.07.1933, íå 
âêàç.
Çàäèðàêà Ëåîíò³é ªôèìîâè÷, 
82, îäíîîñ³áí., óêð., 20.04.1933, 
íå âêàç.
Êåñåâ Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 73, 
ðîçêóðêóë., áîëã., 25.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Êóí÷åâà Ìîòðîíà Ãåîðã³¿âíà, 5, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 10.03.1933, íå 
âêàç.
Êóðíîñîâ Âàñèëü ²ëàð³îíîâè÷, 
5 ì., îäíîîñ³áí., ðîñ., 10.07.1933, 
íå âêàç.
Ëåâ÷èí Îëåêñàíäð Àíòîíîâè÷, 
5 ì., îäíîîñ³áí., ðîñ., 09.06.1933, 
íå âêàç.
Ëîáîäà Ìèõàéëî Âàñèëüîâè÷, 
33, îäíîîñ³áí., ðîñ., 20.04.1933, 
íå âêàç.
Ëîõìàòîâ Ãðèãîð³é 
Ìèêîëàéîâè÷, 41, îäíîîñ³áí., 
ðîñ., 29.04.1933, íå âêàç.

Ëîõìàòîâ ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 23, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 27.06.1933, íå 
âêàç.
Ëîõìàòîâ Ïàâëî Ãðèãîðîâè÷, 3, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 11.05.1933, íå 
âêàç.
Ëîõìàòîâ Ñåðã³é Ãðèãîðîâè÷, 
8, îäíîîñ³áí., ðîñ., 27.06.1933, íå 
âêàç.
Ëîõìàòîâà Êñåí³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 
41, îäíîîñ³áí., ðîñ., 16.07.1933, 
íå âêàç.
Ìàðêîâ ªâäîêèì ªâäîêèìîâè÷, 
28, îäíîîñ³áí., ðîñ., 08.02.1933, 
âáèâñòâî
Ìÿ÷èí Ìèõàéëî Ïåòðîâè÷, 77, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 06.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Ìÿ÷èíà Ìàð³ÿ Àíòîí³âíà, 6, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 28.06.1933, íå 
âêàç.
Ìÿ÷èíà Ìàðôà Éîñèô³âíà, 
73, îäíîîñ³áí., ðîñ., 03.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Ïàäàëêî ªâäîê³ÿ Ñåìåí³âíà, 65, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 18.08.1933, íå 
âêàç.
Ïàäàëêî Ñåìåí ²âàíîâè÷, 15, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 18.06.1933, íå 
âêàç.
Ïàíèíà Âàëåíòèíà Ôåäîð³âíà, 
1, îäíîîñ³áí., ðîñ., 12.06.1933, íå 
âêàç.
Ïàíîâà ²ðèíà Ìàòâ³¿âíà, 90, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 09.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Ïàïèí ²ëëÿ Ôåäîðîâè÷, 8 ì., 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 29.03.1933, 
íå âêàç.
Ïàïèíà Íàä³ÿ Ïåòð³âíà, 8 ì., 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 01.07.1933, íå 
âêàç.
Ïàðõîìåíêî Ôåä³ð Ñàì³éëîâè÷, 
65, îäíîîñ³áí., ðîñ., 17.04.1933, 
íå âêàç.
Ïåøêîâà Ìàð’ÿíà Ïàðöåíò³¿âíà, 
70, îäíîîñ³áí., ðîñ., 13.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Ï³ï³îê³í Ìèõàéëî Ñåðã³éîâè÷, 
1, ÷ë.àðò., ðîñ., 03.08.1933, íå 
âêàç.
Ï³ïëîê³íà Â³ðà Ñåìåí³âíà, 2 
òèæ., îäíîîñ³áí., ðîñ., 25.04.1933, 
íå âêàç.
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Ïëåøèâöåâ Ïåòðî 
Òèìîô³éîâè÷, 57, îäíîîñ³áí., 
ðîñ., 14.06.1933, íå âêàç.
Ïëåøèâöåâà Àííà Ãåðàñèì³âíà, 
50, îäíîîñ³áí., ðîñ., 05.04.1933, 
íå âêàç.
Ïëîòíèêîâà Êàòåðèíà ßê³âíà, 
8 ì., îäíîîñ³áí., ðîñ., 30.07.1933, 
íå âêàç.
Ïîïîâà Âàðâàðà Ïàíòåë³¿âíà, 
75, îäíîîñ³áí., ðîñ., 18.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Ïðàâäèí Âîëîäèìèð 
Ðîä³îíîâè÷, 48, îäíîîñ³áí., ðîñ., 
05.06.1933, íå âêàç.
Ïðèòóëà Â³ðà Ñòåïàí³âíà, 6, 
îäíîîñ³áí., óêð., 27.06.1933, íå 
âêàç.
Ïðèòóëà Ê³íäðàò Ìèðîíîâè÷, 
82, îäíîîñ³áí., óêð., 22.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Ïðèòóëà Ñòåïàí Àíäð³éîâè÷, 55, 
îäíîîñ³áí., óêð., 16.04.1933, íå 
âêàç.
Ïðîêîïîâè÷ ªâäîê³ÿ Ôåäîð³âíà, 
50, îäíîîñ³áí., óêð., 20.07.1933, 
íå âêàç.
Ïðîêîïîâè÷ ²âàí Îìåëÿíîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 13.07.1933, íå 
âêàç.
Ïðîêîïîâè÷ Ìàð³ÿ ²ëë³âíà, 60, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 13.03.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Ïðîêîïîâè÷ Ïåòðî 
Ïðîêîï³éîâè÷, 88, îäíîîñ³áí., 
óêð., 06.04.1933, ñòàð³ñòü
Ïðîêîïîâè÷ Ôåä³ð Ïåòðîâè÷, 
48, ðîçêóðêóë., óêð., 02.03.1933, 
íå âêàç.
Ïðîñêóðòÿ ²ãíàò Äàâèäîâè÷, 35, 
ðîá³òí., óêð., 19.05.1933, íå âêàç.
Ïóëü÷åâ Ìèõàéëî Ãåîðã³éîâè÷, 
7, îäíîîñ³áí., áîëã., 31.03.1933, 
íå âêàç.

Ïóëü÷åâ Ïåòðî Ãåîðã³éîâè÷, 11, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 22.03.1933, íå 
âêàç.
Ïóëü÷åâà Ñòåïàíèäà 
Ôåäîð³âíà, 32, îäíîîñ³áí., áîëã., 
04.03.1933, íå âêàç.
Ðàáî÷êîì Ë³ä³ÿ Âàñèë³âíà, 7 ì., 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 26.07.1933, íå 
âêàç.
Ðèáàëêà Êóçüìà Àáðàìîâè÷, 
75, îäíîîñ³áí., ðîñ., 29.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Ðÿçàíîâà Íàòàë³ÿ Âàñèë³âíà, 
3 ì., ÷ë.àðò., ðîñ., 19.03.1933, íå 
âêàç.
Ñàâèëîâà Àííà Îíèê³¿âíà, 60, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 27.07.1933, íå 
âêàç.
Ñåë³í Âàñèëü Äìèòðîâè÷, 2 ì., 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 04.07.1933, íå 
âêàç.
Ñåë³íà Äîìíà Ëóê’ÿí³âíà, 74, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 18.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñº÷êàð Äìèòðî ²âàíîâè÷, 9 ì., 
÷ë.àðò., ðîñ., 20.07.1933, íå âêàç.
Ñè÷îâ Ñåìåí ²âàíîâè÷, 1, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 05.08.1933, íå 
âêàç.
Ñ³÷êàð ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 25, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 24.04.1933, íå 
âêàç.
Ñêóëüíèêîâ Ïðîêîï³é 
Äìèòðîâè÷, 58, ÷ë.àðò., ðîñ., 
14.06.1933, íå âêàç.
Ñëåòà ²ëëÿ ²âàíîâè÷, 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 18.04.1933, íå 
âêàç.
Òàëàêèí ²âàí Ôåäîðîâè÷, 7, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 17.06.1933, íå 
âêàç.
Òîëêà÷îâà ªôðîñèí³ÿ 
Îìåëÿí³âíà, 83, îäíîîñ³áí., ðîñ., 
13.08.1933, ñòàð³ñòü

Òîìàê³í Ãðèãîð³é Ôåäîðîâè÷, 
4 ì., îäíîîñ³áí., ðîñ., 15.07.1933, 
íå âêàç.
Óëü÷åâà ²ðà¿äà Âîëîäèìèð³âíà, 
9, ñëóæá., ðîñ., 27.07.1933, íå 
âêàç.
Ô³ë³ïïîâà Îëüãà Ìèõàéë³âíà, 
80, îäíîîñ³áí., ðîñ., 18.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Øàïîâàëåíêî Êàòåðèíà 
Ìèõàéë³âíà, 1, îäíîîñ³áí., ðîñ., 
18.06.1933, íå âêàç.
Øåïåëü Àíäð³é Îíèê³éîâè÷, 67, 
îäíîîñ³áí., óêð., 01.06.1933, íå 
âêàç.
Øåïåëü Àíäð³é Õàðèòîíîâè÷, 
8, îäíîîñ³áí., óêð., 01.07.1933, íå 
âêàç.
Øåïåëü Ãàâðèëî ²âàíîâè÷, 48, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 04.05.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øåïåëü ²âàí Êàë³ñòðàòîâè÷, 52, 
÷ë.àðò., óêð., 13.01.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Øåïåëü Ïåòðî Õàðèòîíîâè÷, 4, 
îäíîîñ³áí., óêð., 02.07.1933, íå 
âêàç.
Øóëüãà ªâäîê³ÿ Ïèëèï³âíà, 4 ì., 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 17.05.1933, íå 
âêàç.
Øóëüãà Ïèëèï Ïàðôåíîâè÷, 
38, îäíîîñ³áí., ðîñ., 23.03.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Ùåðáàê Äìèòðî ßêîâè÷, 7, 
îäíîîñ³áí., óêð., 05.05.1933, íå 
âêàç.
Ùåòèí³íà Àíàñòàñ³ÿ Àíäð³¿âíà, 
1, îäíîîñ³áí., ðîñ., 29.07.1933, íå 
âêàç.

Ïåòð³âñüêà ñ³ëüðàäà

Àêèí÷åâñüêà Ïåëàãåÿ ²âàí³âíà, 
60, ÷ë.àðò., áîëã., 23.06.1933, íå 
âêàç.
Àíãåëîâñüêà ªëèçàâåòà 
²âàí³âíà, 30, ÷ë.àðò., áîëã., 
20.05.1933, íå âêàç.
Àíãåëîâñüêà Ëþáîâ Ïåòð³âíà, 
4 ì., îäíîîñ³áí., áîëã., 01.03.1933, 
íå âêàç.
Àíãåëîâñüêèé ²âàí Ïåòðîâè÷, 
8 ì., õë³áîðîá, áîëã., 24.07.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Àíãåëîâñüêèé ²âàí Ïåòðîâè÷, 
8 ì., ÷ë.àðò., áîëã., 24.07.1932, íå âêàç.
Àíãåëîâñüêèé Ìèêîëà 
Êèðèëîâè÷, 28, ÷ë.àðò., áîëã., 
15.05.1933, íå âêàç.

Àíãåëîâñüêèé Ñòåïàí Ìèêî-
ëà éî âè÷, 7 ì., íà óòðèì., áîëã., 
08.09.1932, ñëàáêîíàðîäæåíèé
Áà÷óðñüêà Ìàð³ÿ Ïèëèï³âíà, 
1, íà óòðèì., áîëã., 24.08.1932, 
äèòÿ÷à õâîðîáà
Áîâêóí Íàä³ÿ Â(?), 3, ÷ë.àðò., 
ðîñ., 11.07.1933, íå âêàç.
Áîëæàëîðñüêà Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 
9, îäíîîñ³áí., áîëã., 24.04.1933, 
íå âêàç.
Áîëæàëîðñüêà Ìàð³ÿ ßê³âíà, 30, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 01.06.1933, íå 
âêàç.
Áîëóñàëàðñüêèé Äèìèòð³é 
²âàíîâè÷, 3, îäíîîñ³áí., áîëã., 
06.03.1933, ãîëîä

Áîëóñàëàðñüêà Ëþáîâ ²âàí³âíà, 
13, îäíîîñ³áí., áîëã., 06.03.1933, 
ãîëîä
Áîëóñàëàðñüêèé Îëåêñ³é 
Îëåêñàíäðîâè÷, 22, îäíîîñ³áí., 
áîëã., 06.03.1933, íå âêàç.
Áî÷óðñüêèé Âàñèëü Ïèëèïîâè÷, 
5, îäíîîñ³áí., áîëã., 15.02.1933, 
ìàëÿð³ÿ
Áóòóðèíà Íàä³ÿ Ñòåïàí³âíà, 
7, ÷ë.àðò., ðîñ., 29.07.1932, 
âòîïèëàñü
Âåëü÷åâà Ìàð³ÿ Îëåêñ³¿âíà, 
10, íà óòðèì., áîëã., 05.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãåíîâ Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷, 3, 
÷ë.àðò., áîëã., 24.02.1933, íå âêàç.
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Ãåíîâ Äìèòðî ²âàíîâè÷, 2 ì., 
íà óòðèì., áîëã., 19.09.1932, 
ñëàáîíàðîäæåíèé
Ãåîðã³ºâ Ãåîðã³é Äìèòðîâè÷, 28, 
÷ë.àðò., áîëã., 05.07.1933, íå âêàç.
Ãåîðã³ºâà Àííà Àêèì³âíà, 60, 
÷ë.àðò., áîëã., 09.07.1933, íå âêàç.
Ãåðàñèìîâ Ìèõàéëî ²âàíîâè÷, 
1, ÷ë.àðò., íå âêàç., 06.12.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â òà ãðèï
Ãåð÷åíîâ Ìèõàéëî 
Äèìèòð³éîâè÷, 1 ì., ÷ë.àðò., 
áîëã., 19.10.1932, ìàëÿð³ÿ
Ãîâåäàðîâ Ïåòðî ²âàíîâè÷, 
6 ì., íà óòðèì., áîëã., 05.08.1932, 
ïðîíîñ
Ãîâèäàðîâ ²âàí Ãåîðã³éîâè÷, 20, 
êîëãîñïí., áîëã., 09.03.1933, íå 
âêàç.
Ãîâèäàðîâà Àãðèïèíà ²âàí³âíà, 
42, ÷ë.àðò., áîëã., 18.06.1933, íå 
âêàç.
Ãîâèäîðîâ Âëàñ Õðèñò., 42, 
÷ë.àðò., áîëã., 01.09.1933, íå âêàç.
Ãîâèäîðîâ Ìèõàéëî Âëàñîâè÷, 
10, ÷ë.àðò., áîëã., 18.06.1933, íå 
âêàç.
Ãîðäåâñüêà Àííà ²âàí³âíà, 37, 
îäíîîñ³áí., áîëã., íå âêàç.
Ãîðäåâñüêà Âàðâàðà Âàñèë³âíà, 
56, êîëãîñïí., áîëã., 23.03.1933, 
íå âêàç.
Ãîðäåâñüêà Äîìí³ê³ÿ ²âàí³âíà, 
82, õë³áîðîá, áîëã., 01.09.1932, 
ñòàð³ñòü
Ãîðäåâñüêà Ìàð³ÿ ²ëë³âíà, 70, 
îäíî îñ³áí., áîëã., 06.12.1932, ìàëÿð³ÿ
Ãîðäåâñüêà Îëåêñàíäðà 
Äìèòð³âíà, 67, ÷ë.àðò., áîëã., 
20.12.1932, ìàëÿð³ÿ
Ãîðäåâñüêà Îëåíà Ïåòð³âíà, 5, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 23.03.1933, íå 
âêàç.
Ãîðäåâñüêà Ïîë³íà Ãåîðã³¿âíà, 67, 
ðîá³òí., áîëã., 10.08.1932, ñòàð³ñòü
Ãîðäåâñüêà Ðà¿ñà Ïåòð³âíà, 2, íà 
óòðèì., áîëã., 28.08.1932, äèòÿ÷à 
õâîðîáà
Ãîðäåâñüêèé Âîëîäèìèð 
Ïèëèïîâè÷, 1, íà óòðèì., áîëã., 
04.09.1932, äèçåíòåð³ÿ
Ãîðäåâñüêèé ²âàí Ïåòðîâè÷, 7, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 01.03.1933, íå 
âêàç.
Ãîðäåâñüêèé ²âàí Ñòåïàíîâè÷, 
1, íà óòðèì., áîëã., 29.08.1932, 
äèòÿ÷à õâîðîáà
Ãîðäåâñüêèé Ìàðê Ñòåïàíîâè÷, 
58, ÷ë.àðò., áîëã., 28.03.1933, íå 
âêàç.
Ãîðäåâñüêèé Ïåòðî ²âàíîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., áîëã., 08.09.1932, 
ìàëÿð³ÿ

Ãîðäåâñüêèé Ñåìåí Ïåòðîâè÷, 
13, îäíîîñ³áí., áîëã., 23.03.1933, 
íå âêàç.
Ãîðäåâñüêèé Ñòåïàí 
Ñïèðèäîíîâè÷, 79, êîëãîñïí., 
áîëã., 04.01.1932, âèñíàæåííÿ 
ï³ñëÿ ìàëÿð³¿
Ãîðäºâñüêèé ²âàí Ãåîðã³éîâè÷, 
20, ÷ë.àðò., áîëã., 10.06.1933, íå 
âêàç.
Ãîðäºâñüêèé Ìèêîëà 
Ñïèðèäîíîâè÷, 65, ÷ë.àðò., áîëã., 
25.06.1933, íå âêàç.
Ãîðäºâñüêèé Ïåòðî 
Ìèòðîôàíîâè÷, 35, îäíîîñ³áí., 
áîëã., 23.06.1933, íå âêàç.
Ãîðäºâñüêèé Ô³ë³ïï 
Åììàíó¿ëîâè÷, 20, ÷ë.àðò., áîëã., 
20.06.1933, íå âêàç.
Ãîðëàêîâ Â³êòîð ²âàíîâè÷, 1 ì., 
îäíîîñ³áí., áîëã., 21.10.1932, 
ìàëÿð³ÿ
Ãîðëàêîâ ²âàí Ãåîðã³éîâè÷, 1, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 10.03.1933, íå 
âêàç.
Ãîðë³êîâ ²âàí Ñòåïàíîâè÷, 23, 
÷ë.àðò., áîëã., 18.05.1933, íå âêàç.
Ãîðëîêîâ Ãåîðã³é Êèðèëîâè÷, 1, 
÷ë.àðò., áîëã., 20.05.1933, íå âêàç.
Ãîðëîêîâ Êèðèëî Ñòåïàíîâè÷, 
28, ÷ë.àðò., áîëã., 20.05.1933, íå 
âêàç.
Ãîðëîêîâ Ñòåïàí Ãåîðã³éîâè÷, 
4, ÷ë.àðò., áîëã., 08.07.1933, íå 
âêàç.
Ãîðëþêîâà Îëåíà Òèòîð(?), 55, 
÷ë.àðò., áîëã., 17.06.1933, íå âêàç.
Äèìèòðîâ Îëåê. ²âàíîâè÷, 47, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 02.04.1933, íå 
âêàç.
Äè÷åâ Â³êòîð Ïåòðîâè÷, 6 ì., 
÷ë.àðò., áîëã., 20.04.1933, íå âêàç.
Äè÷åâ Ãåîðã³é Ñòåïàíîâè÷, 7, 
÷ë.àðò., áîëã., 07.06.1933, íå âêàç.
Äè÷åâ Åììàíó¿ë ²âàíîâè÷, 26, 
÷ë.àðò., áîëã., 05.09.1933, íå âêàç.
Äè÷åâ ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 50, 
÷ë.àðò., áîëã., 15.03.1933, ãîëîä
Äè÷åâ ²âàí Ïåòðîâè÷, 57, ÷ë.àðò., 
áîëã., 20.05.1933, íå âêàç.
Äè÷åâ Îëåêñàíäð Âîëîäèìè-
ðî âè÷, 4 ì., îäíîîñ³áí., áîëã., 
05.03.1933, íå âêàç.
Äè÷åâà Êàòåðèíà Ñòåïàí³âíà, 6, 
÷ë.àðò., áîëã., 30.05.1933, íå âêàç.
Äè÷åâà Ìàð. ²âàí³âíà, 4, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 17.11.1932, 
ìàëÿð³ÿ
Äîí÷åâà(?) Íàñòàñ³ÿ 
Âîëîäèìèð³âíà, 23, ÷ë.àðò., 
áîëã., 25.06.1933, íå âêàç.
Äó¿ëîâñüêà Àííà ²âàí³âíà, 42, 
êîëãîñïí., áîëã., íå âêàç.

Äó¿ëîâñüêà Ëþáîâ 
Êîñòÿíòèí³âíà, 26, îäíîîñ³áí., 
áîëã., 23.01.1933, ìàëÿð³ÿ
Äó¿ëîâñüêà Ìàð³ÿ Ïåòð³âíà, 
2, íà óòðèì., áîëã., 13.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äó¿ëîâñüêà Ìàð³ÿ Ñòåïàí³âíà, 1, 
÷ë.àðò., áîëã., 28.02.1933, íå âêàç.
Äó¿ëîâñüêèé ²âàí Ìèêîëàéîâè÷, 
4 ì., íà óòðèì., áîëã., 03.09.1932, 
äèòÿ÷à õâîðîáà
Äó¿ëîâñüêèé ²âàí Ñòåïàíîâè÷, 
1 ì., îäíîîñ³áí., áîëã., 18.02.1933, 
íå âêàç.
Äó¿ëîâñüêèé Ìèêîëà 
Àôàíàñ³éîâè÷, 33, ÷ë.àðò., áîëã., 
30.03.1933, íå âêàç.
Äó¿ëîâñüêèé Îëåêñàíäð 
Ñåìåíîâè÷, 20, ÷ë.àðò., áîëã., 
12.03.1933, íå âêàç.
Äó¿ëîâñüêèé Ïèëèï ²âàíîâè÷, 
68, îäíîîñ³áí., áîëã., 30.11.1932, 
íå âêàç.
Äó¿ëîâñüêèé Ôåä³ð 
Àôàíàñ³éîâè÷, 27, îäíîîñ³áí., 
áîëã., 17.02.1933, âèñèïíèé òèô
Äó¿ëîâñüêèé Ôåä³ð Ñåìåíîâè÷, 
1, íà óòðèì., áîëã., 26.08.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Äóéëåâñüêèé Ìèêîëà 
Ìèõàéëîâè÷, 7, ÷ë.àðò., áîëã., 
11.06.1933, íå âêàç.
Äóéëåâñüêèé Ïàâëî Ôåäîðîâè÷, 
18, îäíîîñ³áí., áîëã., 10.06.1933, 
íå âêàç.
Äóéëîâñüêà (?) Ïðîêîï³âíà, 40, 
÷ë.àðò., áîëã., 20.05.1933, íå âêàç.
Äóéëîâñüêà Àííà Ìèêîëà¿âíà, 
85, êîëãîñïí., áîëã., 16.06.1932, 
ñòàð³ñòü
Äóéëîâñüêà Àííà Ôåäîð³âíà, 4, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 08.05.1933, íå 
âêàç.
Äóéëîâñüêà ªâäîê³ÿ 
Ñòåïàí³âíà, 1, îäíîîñ³áí., áîëã., 
06.05.1932, äèòÿ÷à õâîðîáà
Äóéëîâñüêà Êàòåðèíà 
Âàñèë³âíà, 6, ÷ë.àðò., áîëã., 
18.07.1933, íå âêàç.
Äóéëîâñüêà Ëþáîâ Ôåäîð³âíà, 
8, îäíîîñ³áí., áîëã., 12.05.1933, 
íå âêàç.
Äóéëîâñüêà Ìàð³ÿ Äåì’ÿí³âíà, 
33, êîëãîñïí., áîëã., 01.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äóéëîâñüêà Ìàð³ÿ Îëåêñ³¿âíà, 
(?) 40, ÷ë.àðò., áîëã., 25.05.1933, 
íå âêàç.
Äóéëîâñüêà Íàä³ÿ íå âêàç., 1, 
÷ë.àðò., áîëã., 09.07.1933, íå âêàç.
Äóéëîâñüêà Îë³ìï³àäà 
Äìèòð³âíà, 10, ñëóæá., áîëã., 
28.04.1932, òóáåðêóëüîç
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Äóéëîâñüêà Õðèñòèíà ²âàí³âíà, 
16, ÷ë.àðò., áîëã., 19.05.1933, íå 
âêàç.
Äóéëîâñüêèé Àôàíàñ³é 
Ôåäîðîâè÷, 56, ÷ë.àðò., áîëã., 
01.05.1933, íå âêàç.
Äóéëîâñüêèé Ãåîðã³é 
Íèêèôîðîâè÷, 2, ÷ë.àðò., áîëã., 
26.05.1933, íå âêàç.
Äóéëîâñüêèé Ãåîðã³é Ïåòðîâè÷, 
13, ÷ë.àðò., áîëã., 30.04.1933, íå âêàç.
Äóéëîâñüêèé ²âàí Ìàêñèìîâè÷, 
3, ÷ë.àðò., áîëã., 18.05.1933, íå 
âêàç.
Äóéëîâñüêèé ²âàí 
Íèêèôîðîâè÷, 7, ÷ë.àðò., áîëã., 
11.07.1933, íå âêàç.
Äóéëîâñüêèé Ìèêèòà 
Ôåäîðîâè÷, 24, ÷ë.àðò., áîëã., 
20.07.1933, íå âêàç.
Äóéëîâñüêèé Ìèêîëà Ãíàòîâè÷, 
22, ÷ë.àðò., áîëã., 19.05.1933, íå 
âêàç.
Äóéëîâñüêèé Ìèêîëà Ïåòðîâè÷, 
1, ÷ë.àðò., áîëã., 24.04.1933, íå 
âêàç.
Äóéëîâñüêèé Ìèêîëà 
Ôåäîðîâè÷, 12, îäíîîñ³áí., áîëã., 
05.05.1933, íå âêàç.
Äóéëîâñüêèé Ïåòðî 
Ìàêñèìîâè÷, 6, ÷ë.àðò., áîëã., 
20.05.1933, íå âêàç.
Äóéëîâñüêèé Ñåìåí 
Òðîõèìîâè÷, 50, ÷ë.àðò., áîëã., 
12.07.1933, ³íôåêö³éíèé ïðîíîñ
Äóéëîâñüêèé Ñòåïàí 
Çàõàðîâè÷, 28, ÷ë.àðò., áîëã., 
22.05.1933, íå âêàç.
Äóéëîâñüêèé Ñòåïàí Ïåòðîâè÷, 
6, ÷ë.àðò., áîëã., 17.04.1933, íå 
âêàç.
Äóéëîâñüêèé Ôåä³ð 
Àôàíàñ³éîâè÷, 20, ÷ë.àðò., áîëã., 
09.07.1933, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Äóéëîâñüêèé Ôåä³ð 
Ñòåïàíîâè÷, 53, ÷ë.àðò., áîëã., 
01.06.1933, íå âêàç.
Äóíëîâñüêà Âàðâàðà ²ãíàò³âíà, 
46, ÷ë.àðò., áîëã., 20.06.1933, íå 
âêàç.
Äóíëîâñüêà ªôðîñèí³ÿ 
Ïåòð³âíà, 42, ÷ë.àðò., áîëã., 
24.06.1933, íå âêàç.
Äóíëîâñüêà Ïàðàñêà ²âàí³âíà, 8, 
÷ë.àðò., áîëã., 14.06.1933, íå âêàç.
Äóíëîâñüêèé ²âàí Ãåîðã³éîâè÷, 
30, ÷ë.àðò., áîëã., 24.06.1933, íå 
âêàç.
Äóíëîâñüêèé ²âàí ²âàíîâè÷, 9, 
÷ë.àðò., áîëã., 29.06.1933, íå âêàç.
Äóíëîâñüêèé Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 
4, ÷ë.àðò., áîëã., 30.06.1933, íå 
âêàç.

Äóíëîâñüêèé Ñòåïàí ²âàíîâè÷, 
4, ÷ë.àðò., áîëã., 06.06.1933, íå 
âêàç.
Äóïëîâñüêèé ²ðï. Ïåòðîâè÷, 
85, íåðîçá³ð., áîëã., 15.07.1932, 
ñòàð³ñòü
Åìñüêèé Ãåîðã³é Ñåðã³éîâè÷, 85, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 12.12.1932, íå 
âêàç.
ªðåìåíêî Ïåòðî Ãðèãîðîâè÷, 
39, ðîá³òí., ðîñ., 24.09.1933, íå 
âêàç.
Æóðæèí Â³êòîð Ìèêîëàéîâè÷, 
9 ì., ÷ë.àðò., ðîñ., çàïàëåííÿ ì³çê³â
Çàãèð³é Àðòåì Àðòåìîâè÷, 
1, ÷ë.àðò., áîëã., 17.10.1932, 
ïåðåä÷àñí³ ïîëîãè ìàòåð³
Çàãîðñüêà Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 2, 
÷ë.àðò., áîëã., 04.07.1933, íå âêàç.
Çàãîðñüêà Ôåäîðà Ôåäîð³âíà, 
55, ÷ë.àðò., áîëã., 18.06.1933, íå 
âêàç.
Çäðàâ÷åâ ²âàí ²âàíîâè÷, 3, îäíî-
îñ³áí., áîëã., 13.04.1932, â³ñïà
Çäðàâ÷åâ ²âàí ²âàíîâè÷, 5, 
÷ë.àðò., áîëã., 13.07.1933, íå âêàç.
Çäðàâ÷åâà Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 5 ì., 
îäíîîñ³áí., áîëã., 30.04.1932, íå 
âêàç.
²îðëàíñüêà Ìàð³ÿ Äåì’ÿí³âíà, 
34, ÷ë.àðò., áîëã., 19.05.1933, íå 
âêàç.
²ôãàíñüêèé Ñòåïàí Ïåòðîâè÷, 
30, êîëãîñïí., áîëã., 30.04.1933, 
íå âêàç.
Éîëê³í Äåì’ÿí Äèìèòðîâè÷, 42, 
÷ë.àðò., áîëã., 17.02.1933, íå âêàç.
Éîëê³í Ñòåïàí Êèðèëîâè÷, 1, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 14.07.1932, 
äèòÿ÷à õâîðîáà
Éîëê³íà Àêñèí³ÿ Ñòåïàí³âíà, 44, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 31.12.1932, íå 
âêàç.
Éîëê³íà Àêñèí³ÿ Ñòåïàí³âíà, 55, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 20.02.1933, íå 
âêàç.
Éîëê³íà Àííà Àíäð³¿âíà, 14, îäíî-
îñ³áí., áîëã., 20.03.1933, íå âêàç.
Éîëê³íà Ìîòðîíà Äåì’ÿí³âíà, 
4, êîëãîñïí., áîëã., 27.04.1933, íå 
âêàç.
Éîðãàíñüêà Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 60, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 19.07.1933, íå 
âêàç.
Éîðãàíñüêà Ðà¿ñà Ôåäîð³âíà, 
1, îäíîîñ³áí., áîëã., 24.01.1933, 
ìàëÿð³ÿ
Éîðãàíñüêà Ôåäîðà 
Ìèõàéë³âíà, 1, ÷ë.àðò., áîëã., 
08.04.1933, íå âêàç.
Éîðãàíñüêèé Âàñèëü ßêèìîâè÷, 
1, íà óòðèì., áîëã., 28.02.1932, 
äèòÿ÷à õâîðîáà

Éîðãàíñüêèé Âîëîäèìèð 
Ôåäîðîâè÷, 4, îäíîîñ³áí., áîëã., 
08.03.1933, íå âêàç.
Éîðãàíñüêèé Ìàðê Ïåòðîâè÷, 
34, îäíîîñ³áí., áîëã., 15.02.1933, 
íå âêàç.
Éîðãàíñüêèé Ôåä³ð ²ãíàòîâè÷, 
85, íà óòðèì., íå âêàç., 25.01.1932, 
ñòàð³ñòü
Éîðãîìñüêà Ìåëàí³ÿ Ñåìåí³âíà, 
78, ÷ë.àðò., áîëã., 16.10.1932, 
ñòàð³ñòü
Éîð÷àíñüêèé Ìèêîëà 
Àôàíàñ³éîâè÷, 3 ì., íà óòðèì., 
áîëã., 01.09.1932, êîêëþø
Êàëàáæèºâà Âàëåíòèíà 
Ôåäîð³âíà, 1, íà óòðèì., áîëã., 
22.08.1932, äèçåíòåð³ÿ
Êàëàäæåâñüêà Àííà Ïèëèï³âíà, 
83, êóðêóëü, áîëã., 18.04.1932, 
ëèõîìàíêà
Êàëàäæèºâ Âîëîäèìèð 
Âàñèëüîâè÷, 6 ì., íà óòðèì., 
áîëã., 01.05.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Êàëóêîâ Ôåä³ð Àôàíàñ³éîâè÷, 
67, ÷ë.àðò., áîëã., 28.04.1933, íå 
âêàç.
Êàëü÷åâ Ìèêîëà Äèì., 34, 
÷ë.àðò., áîëã., 28.03.1933, íå âêàç.
Êàëü÷åâà ªâäîê³ÿ ²âàí³âíà, 35, 
êîëãîñïí., áîëã., 08.03.1933, íå 
âêàç.
Êàðãàíñüêèé Êèðèëî ²âàíîâè÷, 
65, ÷ë.àðò., áîëã., 27.07.1933, íå 
âêàç.
Êàòåíêà Ìèêîëà Ðîä³îíîâè÷, 60, 
÷ë.àðò., ðîñ., 27.02.1933, ãîëîä
Êèñÿêîâà Ìàð³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 
7, íà óòðèì., áîëã., 15.09.1932, 
ëèõîìàíêà
Êèñÿêîâà Ðà¿ñà Ìèêîëà¿âíà, 
1 ì., îäíîîñ³áí., áîëã., 17.08.1932, 
äèòÿ÷à õâîðîáà
Ê³í÷åâñüêà Âàðâàðà ²âàí³âíà, 26, 
÷ë.àðò., ðîñ., 24.09.1932, ìàëÿð³ÿ
Ê³í÷åâñüêà ªâäîê³ÿ Àíäð³¿âíà, 
1, êîëãîñïí., áîëã., 09.03.1933, íå 
âêàç.
Ê³í÷åâñüêà Ëþáîâ Ãåðàñèì³âíà, 
5, ÷ë.àðò., áîëã., 18.05.1933, íå 
âêàç.
Ê³í÷åâñüêà Ëþáîâ Ïàâë³âíà, 65, 
÷ë.àðò., áîëã., 28.09.1933, íå âêàç.
Ê³í÷åâñüêà Ìàð³ÿ (?), 21, ÷ë.àðò., 
áîëã., 28.07.1933, íå âêàç.
Ê³í÷åâñüêà Ìàð³ÿ Ãåîðã³¿âíà, 
1, îäíîîñ³áí., áîëã., 28.10.1932, 
ìàëÿð³ÿ
Ê³í÷åâñüêà Ìàð³ÿ Äìèòð³âíà, 2, 
÷ë.àðò., áîëã., 23.10.1932, ìàëÿð³ÿ
Ê³í÷åâñüêà Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 5, íà 
óòðèì., áîëã., 22.10.1932, ìàëÿð³ÿ
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Ê³í÷åâñüêà Ìàð³ÿ Ìèêèò³âíà, 49, 
íà óòðèì., áîëã., 25.06.1933, íå 
âêàç.
Ê³í÷åâñüêèé Àíäð³é Ïàâëîâè÷, 
18, ÷ë.àðò., áîëã., 25.06.1933, íå 
âêàç.
Ê³í÷åâñüêèé Âàñèëü 
Âàñèëüîâè÷, 1, ÷ë.àðò., áîëã., 
20.05.1933, íå âêàç.
Ê³í÷åâñüêèé Âîëîäèìèð 
Àðõèïîâè÷, 2, ÷ë.àðò., áîëã., 
22.04.1933, íå âêàç.
Ê³í÷åâñüêèé Ãåðàñèì 
Äìèòðîâè÷, 26, îäíîîñ³áí., áîëã., 
20.04.1933, íå âêàç.
Ê³í÷åâñüêèé Ãíàò Ôåäîðîâè÷, 
64, ÷ë.àðò., áîëã., 25.04.1933, íå 
âêàç.
Ê³í÷åâñüêèé ²âàí ²ëë³÷, 2, 
íà óòðèì., áîëã., 21.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ê³í÷åâñüêèé ²ëëÿ Äèì., 37, 
÷ë.àðò., áîëã., 10.03.1933, íå âêàç.
Ê³í÷åâñüêèé Ïåòðî Àíäð³éîâè÷, 
18, ÷ë.àðò., áîëã., 16.07.1933, íå 
âêàç.
Ê³í÷åâñüêèé Ïåòðî Àíäð³éîâè÷, 
34, êîëãîñïí., áîëã., 04.03.1933, íå 
âêàç.
Ê³í÷åâñüêèé Ôåä³ð Àíäð³éîâè÷, 
4, ÷ë.àðò., áîëã., 01.06.1933, íå 
âêàç.
Êîëü÷åâ Äèìèòð³é 
Ìèêîëàéîâè÷, 4, ÷ë.àðò., áîëã., 
03.03.1933, íå âêàç.
Êîëü÷åâ ²âàí ²ëë³÷, 34, ÷ë.àðò., 
áîëã., 24.04.1933, íå âêàç.
Êîëü÷åâ Ïàâëî ²âàíîâè÷, 3, 
÷ë.àðò., áîëã., 19.03.1933, íå âêàç.
Êîëü÷åâ Ñòåïàí Ñåðã³éîâè÷, 
12, ÷ë.àðò., áîëã., 16.05.1933, íå 
âêàç.
Êîëü÷åâà Âàñèëèíà Ñòåïàí³âíà, 
36, ÷ë.àðò., áîëã., 18.06.1933, íå 
âêàç.
Êîëü÷åâà ªôðîñèí³ÿ 
Êëèìåíò³¿âíà, 48, íà óòðèì., 
áîëã., 21.06.1933, íå âêàç.
Êîëü÷åâà Êàòåðèíà Ìèêîëà¿âíà, 
3, ÷ë.àðò., áîëã., 15.02.1933, íå 
âêàç.
Êîëü÷åâà Ëþáîâ Ãàâðèë³âíà, 5, 
÷ë.àðò., áîëã., 10.07.1933, íå âêàç.
Êîëü÷åâà Ìàð³ÿ Ãàâðèë³âíà, 2 ì., 
÷ë.àðò., áîëã., 24.02.1933, íå âêàç.
Êîíòîðêîâà Ôåäîðà ²âàí³âíà, 18, 
÷ë.àðò., áîëã., 25.05.1933, íå âêàç.
Êðèìñüêèé ²âàí Ôåä., 55, 
â³éñüêîâîñëóæá., íå âêàç., 
31.12.1931, êàòàð øëóíêà
Êóçüìåíêî Ìîòðîíà Äàâèä³âíà, 
26, îäíîîñ³áí., áîëã., 17.06.1933, 
íå âêàç.

Êóðòåâ Ñòåïàí Àôàíàñ³éîâè÷, 
27, ÷ë.àðò., áîëã., 20.04.1933, íå 
âêàç.
Êóðòåâà Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 1, 
÷ë.àðò., áîëã., 23.08.1933, íå âêàç.
Ëàëîâ Ëàçàð Ïàâëîâè÷, 6, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 22.03.1933, íå 
âêàç.
Ëàëîâ Ïàâëî Ðîçàðîâè÷, 45, 
îäíîîñ³áí., áîëã., ãîëîä
Ë³ê³òºðîâ ²âàí Ñòåïàíîâè÷, 
23, ÷ë.àðò., áîëã., 24.05.1933, íå 
âêàç.
Ë³ê³òºðîâà ªâäîê³ÿ Ñåìåí³âíà, 
55, ÷ë.àðò., áîëã., 11.07.1933, íå 
âêàç.
Íàáîâñüêà Íåëë³ Ìèêîëà¿âíà, 
4 ì., ñëóæá., áîëã., 04.11.1933, íå 
âêàç.
Íàçèëèí ²âàí Ïåòðîâè÷, 4 
äí., ÷ë.àðò., ðîñ., 01.05.1932, 
ïåðåä÷àñí³ ïîëîãè
Íàíêîâñüêà Àííà Ñòåïàí³âíà, 
75, îäíîîñ³áí., áîëã., 30.01.1933, 
ìàëÿð³ÿ
Íåøåâ ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 1 ì., 
îäíîîñ³áí., áîëã., 24.11.1932, 
ïåðåä÷àñí³ ïîëîãè ìàòåð³
Íåøåâ Êîñòÿíòèí Äåì'ÿíîâè÷, 
76, íà óòðèì., áîëã., 18.09.1932, 
ñòàð³ñòü
Íåøåâ Ïåòðî Êîñòÿíòèíîâè÷, 
55, îäíîîñ³áí., áîëã., 14.03.1933, 
íå âêàç.
Íåøåâà Àííà Ìèõàéë³âíà, 4, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 15.10.1932, 
ìàëÿð³ÿ
Íåøåâà Ìàð³ÿ Ìèõàéë³âíà, 3, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 24.11.1932, íå 
âêàç.
Íåøåâà Îëåíà Äìèòð³âíà, 88, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 01.10.1932, 
ìàëÿð³ÿ
Ïîëóíîâ ²âàí Ïåòðîâè÷, 1 ì., 
îäíîîñ³áí., áîëã., 29.10.1932, 
ìàëÿð³ÿ
Ðîáîäæ³(?) Ìèêîëà Àíäð³éîâè÷, 
7, ÷ë.àðò., áîëã., 27.06.1933, íå 
âêàç.
Ðóëåâñüêà Àííà Àíäð³¿âíà, 
68, ÷ë.àðò., áîëã., 28.03.1933, íå 
âêàç.
Ðóëåâñüêà Àííà Äèìèòð³âíà, 
1 ì., ÷ë.àðò., áîëã., 28.03.1933, íå 
âêàç.
Ðóëåâñüêà Àííà Äìèòð³âíà, 1, 
÷ë.àðò., áîëã., 06.04.1932, äèòÿ÷à 
õâîðîáà
Ðóëåâñüêà Àííà ²âàí³âíà, 1, 
÷ë.àðò., áîëã., 01.10.1932, ìàëÿð³ÿ
Ðóëåâñüêà ªâäîê³ÿ Ñòåïàí³âíà, 
70, îäíîîñ³áí., áîëã., 14.03.1933, 
íå âêàç.

Ðóëåâñüêà Êàòåðèíà ²âàí³âíà, 
13, îäíîîñ³áí., áîëã., 01.04.1933, 
íå âêàç.
Ðóëåâñüêà Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, 1, 
÷ë.àðò., áîëã., 31.08.1933, íå âêàç.
Ðóëåâñüêà Ìàð³ÿ íå âêàç., 55, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 15.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Ðóëåâñüêà Ìàð³ÿ Íèêîí³âíà(?), 
3, îäíîîñ³áí., áîëã., 23.02.1933, 
ãîëîä
Ðóëåâñüêà íå âêàç. íå âêàç., 3, 
÷ë.àðò., áîëã., íå âêàç.
Ðóëåâñüêà Îëåíà Òðèôîí³âíà, 
50, êîëãîñïí., áîëã., 18.02.1933, íå 
âêàç.
Ðóëåâñüêà Ïàðàñêîâ³ÿ 
Àôàíàñ³¿âíà, 63, îäíîîñ³áí., 
áîëã., 08.03.1933, íå âêàç.
Ðóëåâñüêà Ôåäîðà Âàñèë³âíà, 
58, íà óòðèì., áîëã., 05.07.1933, íå 
âêàç.
Ðóëåâñüêèé Â³êòîð 
Ìèêîëàéîâè÷, 6, îäíîîñ³áí., 
áîëã., 25.01.1933, ìàëÿð³ÿ
Ðóëåâñüêèé Ãåîðã³é Àê., 68, 
÷ë.àðò., áîëã., 25.08.1932, ïàðàë³÷ 
ñåðöÿ
Ðóëåâñüêèé ²âàí ²âàíîâè÷, 6, 
îäíîîñ³áí., áîëã., íå âêàç.
Ðóëåâñüêèé ²âàí ²ëë³÷, 70, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 22.02.1933, íå 
âêàç.
Ðóëåâñüêèé Êèðèëî Êèðèëîâè÷, 
9 ì., ÷ë.àðò., áîëã., 07.04.1932, 
äèòÿ÷à õâîðîáà
Ðóëåâñüêèé Ìèêîëà 
Äèìèòðîâè÷, 65, íà óòðèì., áîëã., 
04.03.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ðóëåâñüêèé Ìèêîëà 
Ìèêîëàéîâè÷, 12, îäíîîñ³áí., 
áîëã., 09.03.1933, íå âêàç.
Ðóëåâñüêèé Ìèêîëà Ôåäîðîâè÷, 
4 ì., îäíîîñ³áí., áîëã., 12.06.1933, 
íå âêàç.
Ðóëåâñüêèé Ïåòðî Ïåòðîâè÷, 
28, îäíîîñ³áí., áîëã., 27.06.1932, 
ïîâ³ñèâñÿ
Ðóëåâñüêèé Ñåìåí Ôåäîðîâè÷, 
10, îäíîîñ³áí., áîëã., 30.06.1933, 
íå âêàç.
Ðóï÷åâ Ìèõàéëî ²âàíîâè÷, 
16, êîëãîñïí., áîëã., 09.11.1932, 
ìàëÿð³ÿ
Ñêà÷êîâ Êèðèëî 
Îëåêñàíäðîâè÷, 25, ÷ë.àðò., áîëã., 
24.05.1933, íå âêàç.
Ñòàéëåâñüêà Îëåíà Ñàâåë³¿âíà, 
67, êîëãîñïí., áîëã., 04.01.1932, 
âèñíàæåííÿ ï³ñëÿ ìàëÿð³¿
Ñòàéëîâñüêà ªâäîê³ÿ 
Ìèõàéë³âíà, 61, íà óòðèì., áîëã., 
20.06.1933, íå âêàç.
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Ñòàéëîâñüêà Ç³íà¿äà Ïåòð³âíà, 
30, ÷ë.àðò., áîëã., 10.07.1933, 
ïðîíîñ ãîñòðèé
Ñòàéëîâñüêà Ìàðèíà 
Ôåäîð³âíà, 56, ÷ë.àðò., áîëã., 
14.05.1933, íå âêàç.
Ñòàéëîâñüêà Ìàð³ÿ Ìèõàéë³âíà, 
36, ÷ë.àðò., áîëã., 18.04.1933, íå 
âêàç.
Ñòàéëîâñüêà Ìàð³ÿ Ñòåïàí³âíà, 
10, ÷ë.àðò., áîëã., 11.05.1933, íå 
âêàç.
Ñòàéëîâñüêà Ìàð³ÿ Ñòåïàí³âíà, 
9, ÷ë.àðò., áîëã., 20.06.1933, íå 
âêàç.
Ñòàéëîâñüêà Îëåêñàíäðà 
Îëåêñàíäð³âíà, 6, ÷ë.àðò., áîëã., 
25.06.1933, íå âêàç.
Ñòàéëîâñüêà Ïàðàñêà ßê³âíà, 
34, íà óòðèì., áîëã., 27.06.1933, íå 
âêàç.
Ñòàéëîâñüêèé Âîëîäèìèð 
Ñòåïàíîâè÷, 17, íà óòðèì., áîëã., 
15.06.1933, íå âêàç.
Ñòàéëîâñüêèé Ëèïà 
Ñòåïàíîâè÷, 2, îäíîîñ³áí., áîëã., 
01.08.1932, «ìëàäåí÷åñêîå»
Ñòàéëîâñüêèé Ïåòðî 
Äèìèòðîâè÷, 22, îäíîîñ³áí., 
áîëã., 24.06.1933, íå âêàç.
Ñòàéëîâñüêèé Ïåòðî 
Ìèêîëàéîâè÷, 4, ÷ë.àðò., áîëã., 
20.05.1933, íå âêàç.
Ñòàéëîâñüêèé Ôåä³ð Ïåòðîâè÷, 
65, îäíîîñ³áí., áîëã., 17.04.1932, 
ëèõîìàíêà
Ñòîéëîâ(?) Íàò. Ä(?), 2, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 22.11.1932, íå 
âêàç.
Ñòîéëîâñüêà Àííà Âàñèë³âíà, 
3 ì., îäíîîñ³áí., áîëã., 01.11.1932, 
ìàëÿð³ÿ
Ñòîéëîâñüêà Àííà Äåì'ÿí³âíà, 
83, íà óòðèì., áîëã., 19.09.1932, 
ñòàð³ñòü
Ñòîéëîâñüêà Äàð’ÿ ²âàí³âíà, 20, 
íà óòðèì., áîëã., 16.04.1933, íå 
âêàç.
Ñòîéëîâñüêà Äîìí³ê³ÿ 
Ãåîðã³¿âíà, 60, îäíîîñ³áí., áîëã., 
13.09.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñòîéëîâñüêà Äîìí³ê³ÿ 
Ôåäîð³âíà, íå âêàç., îäíîîñ³áí., 
áîëã., 28.04.1933, íå âêàç.
Ñòîéëîâñüêà Âàëåíòèíà ²ëë³âíà, 
4, îäíîîñ³áí., áîëã., 01.04.1933, 
íå âêàç.
Ñòîéëîâñüêà ªâãåí³ÿ 
Íèêèôîð³âíà, 5 ì., îäíîîñ³áí., 
áîëã., 26.09.1932, äèòÿ÷à õâîðîáà
Ñòîéëîâñüêà ªâäîê³ÿ 
Ê³íäðàò³âíà, 20, ÷ë.àðò., áîëã., 
20.02.1933, íå âêàç.

Ñòîéëîâñüêà ªâäîê³ÿ 
Îëåêñàíäð³âåà, 40, îäíîîñ³áí., 
áîëã., 02.03.1933, íå âêàç.
Ñòîéëîâñüêà Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 
1 ì., îäíîîñ³áí., áîëã., 02.03.1933, 
íå âêàç.
Ñòîéëîâñüêà Ìàð³ÿ ²ëë³âíà, 4 ì., 
îäíîîñ³áí., áîëã., 20.03.1933, íå 
âêàç.
Ñòîéëîâñüêà Ìàð³ÿ Ïàâë³âíà, 3, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 09.03.1933, íå 
âêàç.
Ñòîéëîâñüêà Íàä³ÿ Ñòåïàí³âíà, 
2, íà óòðèì., áîëã., 22.08.1932, 
äèòÿ÷à õâîðîáà
Ñòîéëîâñüêà Íàòàë³ÿ ²âàí³âíà, 
2, îäíîîñ³áí., áîëã., 11.10.1932, 
ìàëÿð³ÿ
Ñòîéëîâñüêà Îëåíà íå âêàç., 
42, ÷ë.àðò., áîëã., 01.11.1932, 
ìàëÿð³ÿ
Ñòîéëîâñüêà Ñàðà ²ëë³âíà, 3 ì., 
îäíîîñ³áí., áîëã., 21.12.1932, íå 
âêàç.
Ñòîéëîâñüêà ßðèíà Ê³íäðàò³âíà, 
16, êîëãîñïí., áîëã., 20.02.1933, 
íå âêàç.
Ñòîéëîâñüêèé Àíäð³é 
Ñòåïàíîâè÷, 5, îäíîîñ³áí., áîëã., 
íå âêàç.
Ñòîéëîâñüêèé Âàñèëü 
Àíäð³éîâè÷, 3, îäíîîñ³áí., áîëã., 
19.10.1933, íå âêàç.
Ñòîéëîâñüêèé Âàñèëü 
Ìèêîëàéîâè÷, 10 ì., îäíîîñ³áí., 
áîëã., 05.10.1932, ìàëÿð³ÿ
Ñòîéëîâñüêèé Â³êòîð ²âàíîâè÷, 
8 ì., êîëãîñïí., áîëã., 09.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñòîéëîâñüêèé Âîëîäèìèð 
Ñòåïàíîâè÷, 1 ì., ÷ë.àðò., áîëã., 
03.07.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñòîéëîâñüêèé ²âàí ²âàíîâè÷, 
29, ÷ë.àðò., áîëã., 19.03.1933, íå 
âêàç.
Ñòîéëîâñüêèé ²âàí Ïðîêîïîâè÷, 
26, îäíîîñ³áí., áîëã., 11.06.1933, 
íå âêàç.
Ñòîéëîâñüêèé ²âàí Ñåìåíîâè÷, 
2, îäíîîñ³áí., áîëã., 14.03.1933, 
íå âêàç.
Ñòîéëîâñüêèé ²âàí Òðîõèìîâè÷, 
24, ÷ë.àðò., áîëã., 10.07.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ñòîéëîâñüêèé ²âàí ßêîâè÷, 2, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 03.03.1933, íå 
âêàç.
Ñòîéëîâñüêèé ²ëëÿ 
Ìàêñèìîâè÷, 21, îäíîîñ³áí., 
áîëã., 01.06.1932, ïîâ³ñèâñÿ
Ñòîéëîâñüêèé Ìèêîëà 
Âàñèëüîâè÷, 3, íà óòðèì., áîëã., 
08.09.1932, êîêëþø

Ñòîéëîâñüêèé Ìèêîëà 
Ìèõàéëîâè÷, 24, îäíîîñ³áí., 
áîëã., 11.06.1933, íå âêàç.
Ñòîéëîâñüêèé Ìèêîëà 
Ïåòðîâè÷, 1, íà óòðèì., áîëã., 
24.08.1932, äèçåíòåð³ÿ
Ñòîéëîâñüêèé Ìèêîëàé 
Ñòåïàíîâè÷, 82, îäíîîñ³áí., 
áîëã., 23.05.1932, ñòàð³ñòü
Ñòîéëîâñüêèé Ìèõàéëî 
Ãåðøåâ., 56, îäíîîñ³áí., áîëã., 
10.03.1930, ñëàáê³ñòü
Ñòîéëîâñüêèé Îëåêñàíäð 
Ñòåïàíîâè÷, 14, ÷ë.àðò., áîëã., íå 
âêàç.
Ñòîéëîâñüêèé Ïðîê³ï 
Âàñèëüîâè÷, 20, îäíîîñ³áí., 
áîëã., 20.05.1933, íå âêàç.
Ñòîéëîâñüêèé Ñåìåí 
Àôàíàñ³éîâè÷, 35, îäíîîñ³áí., 
áîëã., 16.04.1933, íå âêàç.
Ñòîéëîâñüêèé Ñåìåí ²âàíîâè÷, 
36, îäíîîñ³áí., áîëã., 06.04.1933, 
íå âêàç.
Ñòîéëîâñüêèé Ñòåïàí ²âàíîâè÷, 
36, ÷ë.àðò., áîëã., 16.04.1933, íå 
âêàç.
Ñòîéëîâñüêèé Ôåä³ð 
Îëåêñàíäðîâè÷, 1, íà óòðèì., 
áîëã., 28.08.1932, äèçåíòåð³ÿ
Òàôðàºâà Ðà¿ñà Àíäð³¿âíà, 1, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 26.09.1932, 
ìàëÿð³ÿ
Òàôðîâ Ìèêèòà Ìèêîëàéîâè÷, 
50, ÷ë.àðò., áîëã., 27.04.1933, íå 
âêàç.
Òàôðîâ Ìèõàéëî Ïåòðîâè÷, 
10 äí., ÷ë.àðò., áîëã., 14.07.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Òàôðîâ Îëåêñàíäð Äåì’ÿíîâè÷, 
38, ÷ë.àðò., áîëã., 25.02.1933, 
òóáåðêóëüîç
Òàôðîâ Ïåòðî Àíòîíîâè÷, 37, 
÷ë.àðò., áîëã., 24.02.1933, íå 
âêàç.
Òàôðîâ(?) Ôåä³ð Ìèðîíîâè÷, 
78, îäíîîñ³áí., áîëã., 31.01.1932, 
íå âêàç.
Òàôðîâà Â³ðà Ïåòð³âíà, 12, 
÷ë.àðò., áîëã., 23.07.1932, 
âòîïèëàñü
Òàôðîâà ªâäîê³ÿ Äåì’ÿí³âíà, 
28, ÷ë.àðò., áîëã., 29.03.1933, íå 
âêàç.
Òàôðîâà Ìàð³ÿ Àíäð³¿âíà, 12, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 25.04.1933, íå 
âêàç.
Òàôðîâà Ôåîäîðà ²âàí³âíà, 
4 ì., êîëãîñïí., áîëã., 17.03.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Òèñëåíêî Êèðèëî ßêîâè÷, 
56, ÷ë.àðò., ðîñ., 27.02.1933, íå 
âêàç.
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Òîäîðîâ Ïåòðî ²âàíîâè÷, 8, íà 
óòðèì., áîëã., 26.06.1933, íå âêàç.
Òîïóêë³ºâà Ëþáîâ Âàñèë³âíà, 
23, îäíîîñ³áí., áîëã., 12.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Õðèñòîôîðîâ Âîëîäèìèð 
Âîëîäèìèðîâè÷, 4 äí., 
îäíîîñ³áí., áîëã., 15.03.1932, 
äèòÿ÷à õâîðîáà
Õðèñòîôîðîâ ²âàí Ïåòðîâè÷, 21, 
÷ë.àðò., áîëã., 30.05.1933, íå âêàç.
Õðèñòîôîðîâ ²âàí Ñòåïàíîâè÷, 
7, ÷ë.àðò., áîëã., 15.04.1933, íå 
âêàç.
Õðèñòîôîðîâ Îëåêñàíäð 
Ñòåïàíîâè÷, 4, ÷ë.àðò., áîëã., 
16.04.1933, íå âêàç.
Õðèñòîôîðîâ Îëåêñ³é 
Äèìèòðîâè÷, 30, êîëãîñïí., áîëã., 
08.03.1933, íå âêàç.
Õðèñòîôîðîâ Ïåòðî ²âàíîâè÷, 
8 ì., ÷ë.àðò., áîëã., 21.05.1933, íå 
âêàç.
Õðèñòîôîðîâ Ïåòðî 
Îíèê³éîâè÷, 30, ÷ë.àðò., áîëã., 
22.05.1933, íå âêàç.
Õðèñòîôîðîâ Ïåòðî 
Ôåäîðîâè÷, 9 ì., íà óòðèì., áîëã., 
04.05.1932, îï³ê ò³ëà
Õðèñòîôîðîâ Ñòåïàí 
Îëåêñ³éîâè÷, 40, ÷ë.àðò., áîëã., 
25.08.1933, íå âêàç.
Õðèñòîôîðîâà Àííà 
Ìèõàéë³âíà, 70, îäíîîñ³áí., 
áîëã., 06.07.1932, ñòàð³ñòü
Õðèñòîôîðîâà Àôðîñèí³ÿ(?) 
Ïåòð³âíà, 13, ÷ë.àðò., áîëã., 
01.05.1933, íå âêàç.
Õðèñòîôîðîâà Âàëåíòèíà 
Êîñòÿíòèí³âíà, 1, ÷ë.àðò., áîëã., 
18.06.1933, íå âêàç.
Õðèñòîôîðîâà ªôðîñèí³ÿ 
Ôåäîð³âíà, 63, ÷ë.àðò., áîëã., 
23.04.1933, íå âêàç.
Õðèñòîôîðîâà Êàòåðèíà 
Ïåòð³âíà, 1 ì., íà óòðèì., áîëã., 
19.09.1932, ñëàáêîíàðîäæåíà
Õðèñòîôîðîâà Ìàðèíà ²âàí³âíà, 
55, ÷ë.àðò., áîëã., 13.02.1933, íå âêàç.
Õðèñòîôîðîâà Íàä³ÿ Ïåòð³âíà, 
10 ì., ÷ë.àðò., áîëã., 27.03.1933, íå 
âêàç.
Õðèñòîôîðîâà Îëåíà 
Äìèòð³âíà, 1, íà óòðèì., áîëã., 
16.09.1932, äèçåíòåð³ÿ
Õðèñòîôîðîâà Ðà¿ñà ²âàí³âíà, 
2 ì., íà óòðèì., áîëã., 21.09.1932, 
ñëàáîíàðîäæåíà
×åð÷åíîâ ²âàí Ñòåïàíîâè÷, 1, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 01.03.1933, 
ñóõîòè
Øàïîâ Äìèòðî ²âàíîâè÷, 24, 
÷ë.àðò., áîëã., 01.10.1932, ìàëÿð³ÿ

Øàïîâ ²âàí ²âàíîâè÷, 2, ÷ë.àðò., 
áîëã., 28.03.1933, íå âêàç.
Øàïîâà Êàòåðèíà Ñòåïàí³âíà, 
6, ÷ë.àðò., áîëã., 04.04.1933, íå 
âêàç.
Øàïîâà Ìàð³ÿ Ñòåïàí³âíà, 8, 
÷ë.àðò., áîëã., 04.04.1933, íå âêàç.
Øîïîâ Äåìèä Ôåäîðîâè÷, 1, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 11.08.1932, 
çàïàëåííÿ íèðêè
Øîïîâ ²âàí Îëåêñàíäðîâè÷, 5, 
÷ë.àðò., áîëã., 25.06.1933, íå âêàç.
Øîïîâ Êèì ßêèìîâè÷, 1 ì., 
÷ë.àðò., áîëã., 01.08.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Øîïîâ Ìèêîëà Ñòåïàíîâè÷, 
7, ÷ë.àðò., áîëã., 14.05.1933, íå 
âêàç.
Øîïîâ Îëåêñàíäð Âàñèëüîâè÷, 
45, ÷ë.àðò., áîëã., 11.06.1933, íå 
âêàç.
Øîïîâ Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷, 24 
äí., îäíîîñ³áí., áîëã., 31.03.1932, 
äèòÿ÷à õâîðîáà
Øîïîâ Ñòåïàí Êèðèëîâè÷, 
30, ÷ë.àðò., áîëã., 14.05.1933, íå 
âêàç.
Øîïîâ Ôåä³ð Ñòåïàíîâè÷, 12, 
÷ë.àðò., áîëã., 08.05.1933, íå âêàç.
Øîïîâ Ôåä³ð Öâÿòêîâè÷, 85, 
êîëãîñïí., áîëã., 16.07.1932, 
ñòàð³ñòü
Øîïîâà (?) Ñòåïàí., 10, ÷ë.àðò., 
áîëã., 10.05.1933, íå âêàç.
Øîïîâà Àííà Îëåêñàíäð³âíà, 7, 
÷ë.àðò., áîëã., 28.06.1933, íå âêàç.
Øîïîâà Âàðâàðà Ìèêîëà¿âíà, 36, 
÷ë.àðò., áîëã., 22.06.1933, íå âêàç.
Øîïîâà ªëèçàâåòà ßê³âíà, 22, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 18.06.1933, íå 
âêàç.
Øîïîâà Êàòåðèíà ²âàí³âíà, 2 
òèæ., íà óòðèì., áîëã., 22.03.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Øîïîâà Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, 
1, ÷ë.àðò., áîëã., 28.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øîïîâà Ìàð³ÿ Ìèêèò³âíà, 30, 
÷ë.àðò., áîëã., 16.05.1933, íå âêàç.
Øîïîâà Ìàð³ÿ Îëåêñàíäð³âíà, 
1 ì., íå âêàç., áîëã., 03.09.1932, 
ñëàáêîíàðîäæåíà
Øîïîâà íå âêàç. ²âàí³âíà, 82, 
êîëãîñïí., áîëã., 06.07.1932, 
ñòàð³ñòü
Øîïîâà Îëåíà Îëåêñàíäð³âíà, 
6, ÷ë.àðò., áîëã., 26.06.1933, íå 
âêàç.
Øîïîâà Îëåíà Ôåäîð³âíà, 
1, íà óòðèì., áîëã., 26.08.1932, 
ñëàáîíàðîäæåíà
Øîïîâà ßêèëèíà ²âàí³âíà, 43, 
÷ë.àðò., áîëã., 22.05.1933, íå âêàç.

Øòåéãåëîâ Àíäð³é Âàñèëüîâè÷, 
3, ÷ë.àðò., áîëã., 05.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øòåéãåëîâ ²âàí ²âàíîâè÷, 3, 
êîëãîñïí., áîëã., 19.06.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Øòåéãåëîâ Ìèêîëà Ñòåïàíîâè÷, 
7 ì., îäíîîñ³áí., áîëã., 02.08.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Øòåéãåëîâ Ìèêîëà 
Òðîõèìîâè÷, 1, ÷ë.àðò., áîëã., 
18.07.1932, «ìëàäåí÷åñêîå»
Øòåéãåëîâ Ïåòðî Äèìèòðîâè÷, 
1 ì., ÷ë.àðò., áîëã., 02.06.1932, 
íåñâîº÷àñí³ ïîëîãè
Øòåéãåëîâà Àíàñòàñ³ÿ 
Äìèòð³âíà, 1, îäíîîñ³áí., áîëã., 
19.07.1932, äèòÿ÷à õâîðîáà
Øòåéãåëîâà Ëþäìèëà 
Âàñèë³âíà, 3 ì., ÷ë.àðò., áîëã., 
23.07.1932, äèòÿ÷à õâîðîáà
Øòåéãåëîâà Ìàð³ÿ íå âêàç., 
65, êîëãîñïí., áîëã., 07.12.1933, 
³íòîêñèêàö³ÿ, äèôòåð³ÿ
Øòåéãåëîâà Íàä³ÿ Ôåäîð³âíà, 
1, íà óòðèì., áîëã., 17.07.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Øòåéíèëü(?) Ìàð³ÿ (?) 
Ìèêîëà¿âíà, 2 ì., îäíîîñ³áí., 
áîëã., 24.11.1932, íå âêàç.
Øòåé÷åëîâ Àíòîí Ïàíò., 50, 
÷ë.àðò., áîëã., 18.03.1933, íå âêàç.
Øòåé÷åëîâ ²âàí Àíòîíîâè÷, 1, 
êîë ãîñïí., áîëã., 14.03.1933, íå âêàç.
Øòåé÷åëîâ ²âàí Ìàðêîâè÷, 66, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 19.03.1933, íå 
âêàç.
Øòåé÷åëîâ ²âàí Ñòåïàíîâè÷, 9, 
÷ë. àðò., áîëã., 26.10.1933, íå âêàç.
Øòåé÷åëîâ Ìèêîëà 
Äèìèòðîâè÷, 7, îäíîîñ³áí., áîëã., 
26.02.1933, ãîëîä
Øòåé÷åëîâ Ìèêîëà Ìàðêîâè÷, 
63, ÷ë.àðò., áîëã., 29.03.1933, íå 
âêàç.
Øòåé÷åëîâà Àííà Àíòîí³âíà, 5, 
÷ë.àðò., áîëã., 15.03.1933, ãîëîä
Øòåé÷åëîâà Àííà Ìèõàéë³âíà, 58, 
÷ë.àðò., áîëã., 06.04.1933, íå âêàç.
Øòåé÷åëîâà Ðà¿ñà Òðèô., 2 ì., 
÷ë.àðò., áîëã., 04.03.1933, íå âêàç.
Øòåíãàëîâà Íàä³ÿ Ãåîðã³¿âíà, 
36, îäíîîñ³áí., áîëã., 25.05.1933, 
íå âêàç.
Øòåíãåëåâà Ìàð³ÿ Äìèòð³âíà, 
1, ÷ë.àðò., áîëã., 25.06.1933, íå 
âêàç.
Øòåíãåëîâ Âîëîäèìèð 
Ìèêîëàéîâè÷, 1, íà óòðèì., áîëã., 
12.09.1932, äèçåíòåð³ÿ
Øòåíãåëîâ Äìèòðî Äìèòðîâè÷, 
68, ÷ë.àðò., áîëã., 20.04.1933, íå 
âêàç.



537

Øòåíãåëîâ Äìèòðî Ñòåïàíîâè÷, 
50, ÷ë.àðò., áîëã., 08.07.1933, íå 
âêàç.
Øòåíãåëîâ ªâäîêèì ²ãíàòîâè÷, 
55, ÷ë.àðò., áîëã., 11.06.1933, íå 
âêàç.
Øòåíãåëîâ Ëåîí³ä Òðèôîíîâè÷, 
7, ÷ë.àðò., áîëã., 21.04.1933, íå 
âêàç.
Øòåíãåëîâ Ë³ï³àð(?) Ñòåï., 7, 
÷ë.àðò., áîëã., 10.07.1933, íå âêàç.
Øòåíãåëîâ Ïåòðî Äèìèòðîâè÷, 
18, îäíîîñ³áí., áîëã., 14.04.1933, 
íå âêàç.
Øòåíãåëîâ Ïåòðî Òðèôîíîâè÷, 
9, ÷ë.àðò., áîëã., 21.04.1933, íå 
âêàç.
Øòåíãåëîâ Ôåä³ð Ñòåïàíîâè÷, 
37, ÷ë.àðò., áîëã., 15.05.1933, íå 
âêàç.
Øòåíãåëîâà Àëèøòàíäà 
Ãåîðã³¿âíà, 1, êîëãîñïí., áîëã., 
27.04.1933, íå âêàç.
Øòåíãåëîâà Àíàñòàñ³ÿ 
Ìàòâ³¿âíà, 15, îäíîîñ³áí., áîëã., 
15.04.1933, íå âêàç.

Øòåíãåëîâà Àííà Ñòåïàí³âíà, 8, 
÷ë.àðò., áîëã., 22.05.1933, íå âêàç.
Øòåíãåëîâà Â³ðà Äèìèòð³âíà, 
4, îäíîîñ³áí., áîëã., 09.02.1933, 
íå âêàç.
Øòåíãåëîâà Â³ðà Ôåäîñ³¿âíà, 
21, ÷ë.àðò., áîëã., 30.05.1933, íå 
âêàç.
Øòåíãåëîâà Äîìí³ê³ÿ 
Ñàâåë³¿âíà, 35, ÷ë.àðò., áîëã., 
21.07.1933, íå âêàç.
Øòåíãåëîâà Êàòåðèíà 
Âàñèë³âíà, 60, ÷ë.àðò., áîëã., 
14.06.1933, íå âêàç.
Øòåíãåëîâà Êëàâä³ÿ 
Ôåäîð³âíà, 5, íà óòðèì., áîëã., 
05.09.1932, äèçåíòåð³ÿ
Øòåíãåëîâà Ìàð³ÿ Ãåîðã³¿âíà, 4, 
÷ë.àðò., áîëã., 18.07.1933, íå âêàç.
Øòåíãåëîâà Ìàð³ÿ Ñòåïàí³âíà, 
35, ÷ë.àðò., áîëã., 19.07.1933, íå 
âêàç.
Øòåíãåëîâà Íàä³ÿ Äìèòð³âíà, 
14, ÷ë.àðò., áîëã., 30.05.1933, íå 
âêàç.

Øòåíãåëîâà Íàñòàñ³ÿ 
Àôàíàñ³¿âíà, 24, ÷ë.àðò., áîëã., 
03.06.1933, íå âêàç.
Øòåíãåëîâà Ðà¿ñà Ñòåïàí³âíà, 
1, îäíîîñ³áí., áîëã., 28.01.1933, 
ìàëÿð³ÿ
Øòåíãºëºâà Ìàð³ÿ Éîñèï³âíà, 
34, ÷ë.àðò., áîëã., 24.06.1933, íå 
âêàç.
Øòåíãºëºâà Îëåíà ²âàí³âíà, 23, 
÷ë.àðò., áîëã., 04.07.1933, íå âêàç.
Øòåíèëîâ Âàñèëü ²âàíîâè÷, 
38, ÷ë.àðò., íå âêàç., 19.09.1932, 
ìàëÿð³ÿ
Øòåíèëîâà Ìàð³ÿ Ìèõàéë³âíà, 
5 ì., ÷ë.àðò., íå âêàç., 27.09.1932, 
ìàëÿð³ÿ
Øòåíñëàâ Â³êòîð Ãåîðã³éîâè÷, 
8 ì., ÷ë.àðò., áîëã., 26.10.1932, 
ìàëÿð³ÿ
Øòåí÷åëîâ Ãåîðã³é 
Äèìèòðîâè÷, 9, îäíîîñ³áí., áîëã., 
13.02.1933, íå âêàç.
Øóãàëîâà Ìàð³ÿ íå âêàç., 1, 
êóñòàð, ðîñ., 08.12.1933, êîêëþø, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Ïðåñëàâñüêà ñ³ëüðàäà
Àâðàìîâ ²âàí Âàñèëüîâè÷, 5, êîë-
ãîñïí., áîëã., 26.10.1933, íå âêàç.
Àâðîìîâ Ïåòðî Àíäð³éîâè÷, 44, 
êîëãîñïí., áîëã., 15.03.1933, ãîëîä
Àëàâàöüêèé Ìèêîëà 
Ñòåïàíîâè÷, 67, îäíîîñ³áí., 
áîëã., 12.02.1933, íå âêàç.
Àëàâàöüêèé Ôèëèìîí 
Ìèêîëàéîâè÷, 39, êóðêóëü, áîëã., 
15.03.1933, íå âêàç.
Àíàñòàñîâà ²ðèíà Äìèòð³âíà, 80, 
êîëãîñïí., áîëã., 19.03.1933, íå âêàç.
Àðäåëüÿíîâ ²âàí Ôåäîðîâè÷, 
9 ì., êîëãîñïí., áîëã., 09.10.1933, 
íå âêàç.
Áîãäàíîâà Ìàðèíà Äìèòð³âíà, 
24, êîëãîñïí., áîëã., 20.12.1933, 
íå âêàç.
Áóòåâ Äìèòðî Ïàâëîâè÷, 7, 
ðîá³òí., íå âêàç., 10.03.1933, ãîëîä
Áóòåâ Ìèêîëàé Àôàíàñ³éîâè÷, 
50, îäíîîñ³áí., áîëã., 28.02.1933, 
ãîëîä
Áóòåâà ªâãåí³ÿ Ìèõàéë³âíà, 75, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 10.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Áóòºâ Äìèòðî Àôàíàñ³éîâè÷, 
45, îäíîîñ³áí., áîëã., 02.03.1933, 
íå âêàç.
Âàðáàíñüêà ²âàíà Âàñèë³âíà, 
64, êóðêóëü, íå âêàç., 11.03.1933, 
ãîëîä
Âàðáàíñüêèé Äìèòðî ²âàíîâè÷, 
65, êóðêóëü, áîëã., 11.03.1933, 
ãîëîä

Ãàíåâ ²ëëÿ Ïåòðîâè÷, 35, 
ñåðåäíÿê, áîëã., 11.04.1933, íå 
âêàç.
Ãàíåâ Ïåòðî ²âàíîâè÷, 48, 
êîëãîñïí., áîëã., 02.03.1933, ãîëîä
Ãàíåâ Ïåòðî Ñèäîðîâè÷, 65, 
êîëãîñïí., áîëã., 04.03.1933, 
ãîëîä
Ãàíåâà ªïóë³íà Äìèòð³âíà, 55, 
êóðêóëü, áîëã., 07.04.1933, íå âêàç.
Ãàíåâà Ìàð³ÿ Ãàâðèë³âíà, 40, 
êóðêóëü, áîëã., 03.03.1933, ãîëîä
Ãàíåâà Ìàð³ÿ Ô³ë³ïï³âíà, 61, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 21.03.1933, 
íå âêàç.
Ãàíåâà Ìîòðîíà Ãàâðèë³âíà, 63, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 25.03.1933, íå 
âêàç.
Ãåðâàíîâ Ôèëèìîí Âàñèëüîâè÷, 
68, êîëãîñïí., íå âêàç., íå âêàç.
Ãåðâàíîâà Ìàð³ÿ Ïàâë³âíà, 2 ì., 
êîëãîñïí., áîëã., 05.02.1933, íå 
âêàç.
Ãåøåâà Êàòåðèíà ²âàí³âíà, 1, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 06.03.1933, 
ãîëîä
Ãëàâ÷åâ ²âàí ²âàíîâè÷, 3, 
ñåðåäíÿê, áîëã., 09.04.1933, íå 
âêàç.
Ãëàâ÷åâ Ìèõàéëî ²âàíîâè÷, 5, 
ñåðåäíÿê, áîëã., 07.04.1933, íå 
âêàç.
Ãëàâ÷åâà Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 1, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 15.03.1933, 
ãîëîä

Ãîãóíñüêà Âàðâàðà Âàñèë³âíà, 
88, îäíîîñ³áí., áîëã., 24.01.1933, 
ñòàð³ñòü
Ãîãóíñüêà Ìàð³ÿ Àíòîí³âíà, 48, 
êîëãîñïí., áîëã., 24.03.1933, íå 
âêàç.
Ãîãóíñüêà Ìàð³ÿ Äåì’ÿí³âíà, 
47, êîëãîñïí., áîëã., 14.03.1933, 
ãîëîä
Ãîãóíñüêà Ìàð³ÿ Ìàâðèê³¿âíà, 
54, íà óòðèì., áîëã., 07.02.1933, íå 
âêàç.
Ãîãóíñüêà Ìàð³ÿ Ïåòð³âíà, 44, 
êóðêóëü, áîëã., 06.04.1933, íå 
âêàç.
Ãîãóíñüêà Ìàð³ÿ Ïåòð³âíà, 8, 
îäíî îñ³áí., áîëã., 08.03.1933, ãîëîä
Ãîãóíñüêà Ìîòðîíà Âàñèë³âíà, 
88, êîëãîñïí., áîëã., 01.10.1933, 
íå âêàç.
Ãîãóíñüêà Ïàðàñêà Ìèêîëà¿âíà, 
36, ñëóæá., áîëã., 06.12.1933, 
ïðàâåöü
Ãîãóíñüêèé Àíäð³é ²âàíîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., áîëã., 05.02.1933, íå 
âêàç.
Ãîãóíñüêèé Âàñèëü Ìèêèòîâè÷, 
5 ì., ÷ë.àðò., áîëã., 07.03.1933, 
ãîëîä
Ãîãóíñüêèé Âîëîäèìèð 
²âàíîâè÷, 4, ÷ë.àðò., áîëã., 
07.02.1933, íå âêàç.
Ãîãóíñüêèé Ãåîðã³é Äìèòðîâè÷, 
56, ÷ë.àðò., áîëã., 04.02.1933, íå 
âêàç.
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Ãîãóíñüêèé Äìèòðî Ñòåïàíîâè÷, 
34, îäíîîñ³áí., áîëã., 08.03.1933, 
ãîëîä
Ãîãóíñüêèé ²âàí Ìèêîëàéîâè÷, 
51, îäíîîñ³áí., áîëã., 04.03.1933, 
ãîëîä
Ãîãóíñüêèé Ïåòðî Ñòåïàíîâè÷, 
47, ñåðåäíÿê, áîëã., 12.04.1933, íå 
âêàç.
Ãîãóíñüêèé Ïðîêîï³é Ïåòðîâè÷, 
12, êîëãîñïí., áîëã., 08.03.1933, 
ãîëîä
Ãîãóíñüêèé Ñòåïàí Ïåòðîâè÷, 
3, îäíîîñ³áí., áîëã., 01.03.1933, 
ãîëîä
Ãîãóíñüêèé Ôåä³ð Ìèêîëàéîâè÷, 
19, îäíîîñ³áí., íå âêàç., 
23.03.1933, íå âêàç.
Äîáðóæñüêèé Ôåîäîð 
Âàñèëüîâè÷, 85, êóñòàð, ðîñ., 
06.02.1933, ñòàð³ñòü
Äóí÷åâ Ïåòðî ²âàíîâè÷, 5, 
êóðêóëü, áîëã., 15.03.1933, ãîëîä
Äóí÷åâ Ôåä³ð Äåì’ÿíîâè÷, 48, 
êîëãîñïí., áîëã., 14.03.1933, ãîëîä
Äóðàíºâà Ë³ä³ÿ Ñòåïàí³âíà, 8, 
êîëãîñïí., ðîñ., 20.12.1933, íå 
âêàç.
ªí÷åâà Ìàðèíà ²âàí³âíà, 80, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 08.03.1933, 
ãîëîä
Êàë³öåâ Âàñèëü Àôàíàñ³éîâè÷, 
26, êîëãîñïí., áîëã., 13.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êàë³öåâ ²âàí Ôåäîðîâè÷, 50, 
êîëãîñïí., áîëã., 14.03.1933, ãîëîä
Êàë³öåâ Êîñòÿíòèí Ïåòðîâè÷, 79, 
êîëãîñïí., áîëã., 14.03.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Êàë³öåâ Ñòåïàí Ñòåïàíîâè÷, 55, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 16.03.1933, íå 
âêàç.
Êàë³öåâà Íàä³ÿ Ãåîðã³¿âíà, 2, 
êîëãîñïí., áîëã., 17.10.1933, íå 
âêàç.
Êèîñåâ Ïåòðî Àôàíàñ³éîâè÷, 1, 
êóðêóëü, áîëã., 03.03.1933, ãîëîä
Êèðâàñîâ Ôåä³ð Àôàíàñ³éîâè÷, 
12, êóðêóëü, áîëã., 04.03.1933, 
ãîëîä
Êèðâàñîâà Êàòåðèíà 
Àôàíàñ³¿âíà, 17, êóðêóëü, áîëã., 
07.03.1933, ãîëîä
Ê³îñåâ Ôåä³ð Àðêàä³éîâè÷, 6, 
êóðêóëü, íå âêàç., 07.03.1933, íå 
âêàç.
Ê³îñåâà Àííà Éîñèï³âíà, 50, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 10.03.1933, 
ãîëîä
Ê³îñåâà Âàëåíòèíà Àðêàä³¿âíà, 
11, êóðêóëü, áîëã., 13.03.1933, 
ãîëîä

Ê³îñåâà Ìàð³ÿ ßê³âíà, 1, 
ðîçêóðêóë., íå âêàç., 18.03.1933, 
íå âêàç.
Ê³ðâàñ Ðà¿ñà ²âàí³âíà, 1 ì., 
ðîá³òí., áîëã., 23.11.1933, íå âêàç.
Êëàñåâà Êàòåðèíà Àðêàä³¿âíà, 
7, îäíîîñ³áí., íå âêàç., 09.03.1933, 
ãîëîä
Êîâà÷åâà Ëóêåð³ÿ Äìèòð³âíà, 35, 
á³äíÿê, áîëã., 07.04.1933, íå âêàç.
Êóâà÷åâ Õðèñòîôîð ²âàíîâè÷, 
65, ÷ë.àðò., íå âêàç., 12.03.1933, 
ãîëîä
Êóâà÷åâà ²ðèíà ²ëë³âíà, 65, 
êóðêóëü, íå âêàç., 12.03.1933, 
ãîëîä
Êóâî÷îâà Îëåíà Àôàíàñ³¿âíà, 70, 
êóðêóëü, áîëã., 11.03.1933, ñòàð³ñòü
Êóï÷åâ Àíòîí ²âàíîâè÷, 5, êîëã-
îñïí., áîëã., 01.12.1933, íå âêàç.
Êóï÷åâ Ïåòðî ²âàíîâè÷, 5 ì., êîë-
ãîñïí., áîëã., 01.12.1933, íå âêàç.
Ëèñîêîâñüêà Ëþáîâ Êèðèë³âíà, 
1, êîëãîñïí., ðîñ., 10.10.1933, íå 
âêàç.
Ìàíê³ëîâ Ôåä³ð Ãåîðã³éîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., áîëã., 18.03.1933, ãîëîä
Ìàíîéëîâ Ãåîðã³é Ìèêîëàéîâè÷, 
35, êîëãîñïí., íå âêàç., 15.03.1933, 
íå âêàç.
Ìàíîéëîâ Ìèêîëà Ãåîðã³éîâè÷, 
6, êîëãîñïí., áîëã., 17.03.1933, 
ãîëîä
Ìàíîéëîâà Íàä³ÿ Äåì’ÿí³âíà, 
5, êîëãîñïí., áîëã., 19.03.1933, íå 
âêàç.
Ìàí÷îâ ªâãåí³é Àáðàìîâè÷, 7, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 15.03.1933, 
ãîëîä
Ìàí÷îâ Ôåä³ð Ôåäîðîâè÷, 12, 
êóðêóëü, áîëã., 11.03.1933, ãîëîä
Ìàí÷îâà Äîìí³ê³ÿ Âàñèë³âíà, 15, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 12.03.1933, íå 
âêàç.
Ìàðêîâ Ãåîðã³é Ïåòðîâè÷, 60, 
ñåðåäíÿê, áîëã., 07.04.1933, íå 
âêàç.
Ìàðêîâ Äèìèòð³é ²âàíîâè÷, 75, 
ñåðåäíÿê, áîëã., 18.01.1933, íå 
âêàç.
Ìèëü÷åâñüêà Àíàñòàñ³ÿ 
Ñòåïàí³âíà, 10, íå âêàç., áîëã., 
24.03.1933, ãîëîä
Ì³ëåâà Àíàñòàñ³ÿ Ñåìåí³âíà, 
68, îäíîîñ³áí., áîëã., 14.03.1933, 
ãîëîä
Ì³ëü÷åâà ²ðèíà Ñòåïàí³âíà, 6, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 09.03.1933, 
ãîëîä
Ì³ëü÷åâñüêà Àííà Ñòåïàí³âíà, 
10, êîëãîñïí., áîëã., 24.03.1933, íå 
âêàç.

Ì³ëü÷åâñüêà ²ðèíà Ñòåïàí³âíà, 
7, îäíîîñ³áí., áîëã., 11.03.1933, íå 
âêàç.
Ì³ëü÷åâñüêèé Ñòåïàí ²âàíîâè÷, 
45, îäíîîñ³áí., áîëã., 09.03.1933, 
ãîëîä
Ì³ëü÷åâñüêèé Ñòåïàí 
Ñòåïàíîâè÷, 16, îäíîîñ³áí., íå 
âêàç., 14.03.1933, ãîëîä
Ìîíîéë³â Âàñèëü Ìèêîëàéîâè÷, 
4, êîëãîñïí., áîëã., 04.11.1933, íå 
âêàç.
Íàíîâ Âàñèëü Ãåîðã³éîâè÷, 20, 
êóðêóëü, áîëã., 06.03.1933, ãîëîä
Íàíîâ ²âàí Ãåîðã³éîâè÷, 15, 
êóðêóëü, áîëã., 07.04.1933, íå âêàç.
Íåéêîâñüêà Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, 67, 
êîëãîñïí., áîëã., 05.05.1933, ãîëîä
Íåéêîâñüêà Ôåäîðà Ãåîðã³¿âíà, 
34, êóðêóëü, áîëã., 13.03.1933, 
ãîëîä
Íåéêîâñüêèé Ãåîðã³é 
Ôåîäîðîâè÷, íå âêàç., îäíîîñ³áí., 
áîëã., 30.01.1933, íå âêàç.
Íåéêîâñüêèé Ñòåïàí 
Ô³ë³ïïîâè÷, 68, êîëãîñïí., áîëã., 
01.10.1933, íå âêàç.
Í³êîëàºâ Ìèêîëà Ñàâè÷, 65, 
êîëãîñïí., áîëã., 06.03.1933, ãîëîä
Í³êîëàºâ Ñàâà Ôåîäîñ³éîâè÷, 
66, ñåðåäíÿê, áîëã., 29.03.1933, íå 
âêàç.
Í³êîëàºâ Ñòåïàí Ôåîäîñ³éîâè÷, 
64, ñåðåäíÿê, áîëã., 01.03.1933, íå 
âêàç.
Í³êîëàºâà Ìîòðîíà Ìèêîëà¿âíà, 
68, ñåðåäíÿê, íå âêàç., 26.03.1933, 
íå âêàç.
Ïàðàïîíîâ Ìèêîëà Ñòåïàíîâè÷, 
3, êóðêóëü, áîëã., 11.03.1933, ãîëîä
Ïººâ Âàñèëü Ìèêîëàéîâè÷, 42, 
ñëóæá., áîëã., 01.01.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ïººâ Âàñèëü Ôåîäîòîâè÷, 25, 
êóðêóëü, áîëã., 06.04.1933, íå âêàç.
Ïººâ Ôåä³ð Ìèêîëàéîâè÷, 51, 
êóðêóëü, áîëã., 04.04.1933, íå âêàç.
Ïººâà Ìàð³ÿ Ïåòð³âíà, 40, 
êóðêóëü, áîëã., 04.03.1933, ãîëîä
Ïººâà Îëåêñàíäðà Ôåäîð³âíà, 
18, ðîçêóðêóë., áîëã., 20.12.1933, 
íå âêàç.
Ïîðîïàíîâà(?) Çîÿ Àíòèï³âíà, 
4, ðîçêóðêóë., áîëã., 26.03.1933, íå 
âêàç.
Ðàäåâ ²âàí ²âàíîâè÷, 23, ÷ë.àðò., 
áîëã., 04.02.1933, íå âêàç.
Ðàäåâ Ïàâëî ²âàíîâè÷, 7, ÷ë.àðò., 
áîëã., 06.02.1933, íå âêàç.
Ðàäºâà Àííà ²âàí³âíà, íå âêàç., 
íå âêàç., áîëã., 15.02.1933, íå 
âêàç.
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Ðàäºâà Âàëåíòèíà ²âàí³âíà, 2, 
÷ë.àðò., áîëã., 09.02.1933, íå âêàç.
Ðóï÷åâ ²âàí Ô³ë³ïïîâè÷, 6, 
êîëãîñïí., áîëã., 12.12.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ñàââîâ Ãåîðã³é Îëåêñàíäðîâè÷, 
4, îäíîîñ³áí., áîëã., 12.03.1933, 
ãîëîä
Ñàââîâ Äìèòðî Àíäð³éîâè÷, 18, 
õë³áîðîá, áîëã., 23.03.1933, ãîëîä
Ñàââîâ Äìèòðî Îëåêñàíäðîâè÷, 
18, ðîçêóðêóë., áîëã., 21.03.1933, 
íå âêàç.
Ñàââîâ Ìèêîëà Àíòîíîâè÷, 4, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 03.03.1933, 
ãîëîä
Ñàââîâà Àííà Îëåêñàíäð³âíà, 8, 
êóðêóëü, áîëã., 11.04.1933, íå âêàç.
Ñòà÷íîâñüêèé Ïåòðî 
Àíäð³éîâè÷, 18, ÷ë.àðò., áîëã., 
18.02.1933, íå âêàç.
Ñòàÿíîâñüêèé Ñòåïàí 
Ãåîðã³éîâè÷, 66, îäíîîñ³áí., íå 
âêàç., 02.03.1933, ãîëîä
Ñòåïàíîâ Â³òàë³é ²ëë³÷, 2, ÷ë.àðò., 
áîëã., 30.01.1933, íå âêàç.
Ñòåïàíîâ Äìèòðî Àôàíàñ³éîâè÷, 
7, ðîçêóðêóë., áîëã., 20.03.1933, íå 
âêàç.
Ñòåïàíîâà Â³ðà Àôàíàñ³¿âíà, 7, 
êóðêóëü, áîëã., 20.03.1933, íå âêàç.
Ñòåïàíîâà Êàòåðèíà Ïåòð³âíà, 2, 
êóðêóëü, áîëã., 04.04.1933, íå âêàç.
Ñòåïàíîâà Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 46, 
êóðêóëü, áîëã., 04.04.1933, íå âêàç.
Ñòîÿíîâñüêà Ìàð³ÿ Äìèòð³âíà, 
30, êóðêóëü, áîëã., 02.04.1933, íå 
âêàç.
Ñòîÿíîâñüêà Ôåîäîðà 
Äìèòð³âíà, 55, êóðêóëü, áîëã., 
20.03.1933, íå âêàç.

Ñòîÿíîâñüêèé Äìèòðî 
Àíäðîíîâè÷, 66, êîëãîñïí., áîëã., 
14.10.1933, íå âêàç.
Ñòîÿíîâñüêèé ²âàí 
Àôàíàñ³éîâè÷, 66, êîëãîñïí., 
áîëã., 06.03.1933, ãîëîä
Ñòîÿíîâñüêèé Ïàâëî ²âàíîâè÷, 
1, ñåðåäíÿê, áîëã., 03.04.1933, íå 
âêàç.
Ñòðóøíåíêî Ëþáîâ Ñàâåë³¿âíà, 
4 ì., ÷ë.àðò., ðîñ., 02.02.1933, íå 
âêàç.
Òóïíèâ(?) Ðîñòèñëàâ 
Ãåîðã³éîâè÷, 2 ì., êîëãîñïí., áîëã., 
01.12.1933, íå âêàç.
Ôóæåºâ Äìèòðî ²âàíîâè÷, 51, 
ñåðåäíÿê, áîëã., 06.04.1933, íå 
âêàç.
Ôóêëºâ Âàñèëü Ìèõàéëîâè÷, 29, 
á³äíÿê, áîëã., 07.04.1933, íå âêàç.
Ôóêëºâ Âîëîäèìèð Âàñèëüîâè÷, 
1, êîëãîñïí., áîëã., 01.03.1933, 
ãîëîä
Ôóêëºâ Ãåîðã³é Ìèõàéëîâè÷, 5, 
êîëãîñïí., áîëã., 24.03.1933, íå 
âêàç.
Ôóêëºâ Ãåîðã³é Ñåðã³éîâè÷, 65, 
÷ë.àðò., áîëã., 03.03.1933, íå âêàç.
Ôóêëºâ Ìèêîëàé Ãåîðã³éîâè÷, 2, 
÷ë.àðò., áîëã., 09.03.1933, ãîëîä
Ôóêëºâ Ìèõàéëî Ãåîðã³éîâè÷, 
40, îäíîîñ³áí., áîëã., 02.03.1933, 
íå âêàç.
Ôóêëºâ Îëåêñàíäð Ñòåïàíîâè÷, 
2, êîëãîñïí., áîëã., 16.10.1933, íå 
âêàç.
Ôóêëºâ Ôåä³ð Ìèõàéëîâè÷, 18, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 15.03.1933, 
ãîëîä

Ôóêëºâà Àííà Âàñèë³âíà, 60, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 27.11.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ôóêëºâà ªâäîê³ÿ Ô³ë³ïï³âíà, 79, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 16.03.1933, 
ãîëîä
Ôóêëºâà Ìàð³ÿ Ìèòðîôàí³âíà, 
75, êóðêóëü, áîëã., 03.03.1933, 
ãîëîä
Õàäæèéñüêèé Îìåëÿí 
Õðèñòîôîðîâè÷, 80, îäíîîñ³áí., 
áîëã., 20.03.1933, íå âêàç.
Õàäæèéñüêèé Ñòåïàí 
Ãåîðã³éîâè÷, 82, êóðêóëü, áîëã., 
04.03.1933, ãîëîä
Õàäæèñüêèé Äìèòðî 
Ñòåïàíîâè÷, 56, ñåðåäíÿê, áîëã., 
04.04.1933, íå âêàç.
Õàäæóéñüêà Íàä³ÿ 
Îëåêñàíäð³âíà, 3 ì., îäíîîñ³áí., 
áîëã., 15.03.1933, íå âêàç.
Õðèñòîâ Äèìèòð³é ²âàíîâè÷, 50, 
çàñóäæåíèé, áîëã., 06.02.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
×åêòóëîâ Ô³ë³ïï ²âàíîâè÷, 46, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 09.03.1933, 
ãîëîä
×åíòóëîâ Ô³ë³ïï ²âàíîâè÷, 39, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 18.03.1933, 
ãîëîä
×óíòóëîâ Àíàí Ô³ë³ïïîâè÷, 7, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 03.03.1933, 
ãîëîä
×óíòóëîâ Ãåîðã³é Ô³ë³ïïîâè÷, 
3, îäíîîñ³áí., áîëã., 03.03.1933, 
ãîëîä
×óíòóëîâ Ïåòðî Ô³ë³ïïîâè÷, 
9, îäíîîñ³áí., áîëã., 03.03.1933, 
ãîëîä

Ðàéí³âñüêà ñ³ëüðàäà

Àíºâà Àíàñòàñ³ÿ Ãåîðã³¿âíà, 4, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 19.05.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Áàáîâà Ìàð³ÿ Äìèòð³âíà, 34, 
êîëãîñïí., ìîëä., 12.06.1932, 
ìàëÿð³ÿ
Áºëåâ Ïåòðî ²âàíîâè÷, 8, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 28.09.1932, 
òèô
Áºëåâ(?) ²âàí Àôàíàñ³éîâè÷, 
46, îäíîîñ³áí., áîëã., 21.05.1933, 
êîñòî¿ä õðåáòà 
Áºëåâà Äîìí³êà Ãåîðã³¿âíà, 86, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 09.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Áºëåâà Ïàðàñêà Ãåîðã³¿âíà, 
83, êîëãîñïí., áîëã., 12.11.1932, 
ñòàð³ñòü
Áºëºâ (?) Àôàíàñ³éîâè÷, 8, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 11.06.1933, 
íåäî¿äàííÿ

Áºëºâà Äîñò³ê³ÿ Ãåîðã³¿âíà, 86, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 09.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Áºëü÷åâà Ëþäìèëà Âàñèë³âíà, 
5 ì., êîëãîñïí., áîëã., 10.02.1932, 
îï³êè
Áºíºâ ²âàí Ãàâðèëîâè÷, 56, 
êîëãîñïí., áîëã., 19.09.1933, 
òðîï³÷íà ëèõîìàíêà
Áîíäàðºâ Ìèõàéëî Ïåòðîâè÷, 
5, îäíîîñ³áí., áîëã., 02.06.1933, 
åï³ëåïñ³ÿ
Âàéí³êîâ ²âàí Íóêë³éîâè÷, 7, 
êîëãîñïí., áîëã., 28.06.1933, 
ãîëîä
Âàí³êîâ Ïåòðî Ãðèãîðîâè÷, 
8, êîëãîñïí., áîëã., 20.06.1933, 
ãîëîä
Âàí³ðîâ ²âàí Ãåîðã³éîâè÷, 6, 
êîëãîñïí., áîëã., 11.09.1933, 
òðîï³÷íà ìàëÿð³ÿ

Âàïèðîâ Ìèõàéëî Ïåòðîâè÷, 26 
äí., êîëãîñïí., áîëã., 20.07.1932, 
êîêëþø
Âåëêîâ ²âàí Äàíèëîâè÷, 87, 
êîëãîñïí., áîëã., 23.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Âåëêîâà Àíàñòàñ³ÿ Àôàíàñ³¿âíà, 
87, êîëãîñïí., áîëã., 28.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Âåíêîâà Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 1 ì., 
îäíîîñ³áí., áîëã., 30.10.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Âºíêîâ ªâãåí Ïåòðîâè÷, 5 ì., 
êîëãîñïí., áîëã., 16.06.1933, 
åï³ëåïñ³ÿ
Âºíêîâà Êëàâä³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 
1 ì., êîëãîñïí., áîëã., 19.05.1933, 
åï³ëåïñ³ÿ
Âºíêîâà Îëåíà Ôåäîð³âíà, 1, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 11.06.1933, 
íåäî¿äàííÿ
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Âîéêîâà ªâäîê³ÿ Ãåîðã³¿âíà, 
75, îäíîîñ³áí., áîëã., 30.08.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Âîéíèêîâ Ïèëèï Ñòåïàíîâè÷, 
68, îäíîîñ³áí., áîëã., 08.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Âîéíèêîâà Ìåëàí³ÿ ²âàí³âíà, 
2, îäíîîñ³áí., áîëã., 15.11.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Âîéí³íîâà ªëèçàâåòà Æàíí³âíà, 
23, êîëãîñïí., áîëã., 14.08.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Âîéò³íîâà Ëãóí³ÿ Àäõ³àñîâà, 
6 ì., ðîá³òí., áîëã., 05.08.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Âîë÷àíîâ Ïåòðî(?) Âàñèëüîâè÷, 
29, îäíîîñ³áí., áîëã., 19.04.1933, 
ãîëîä
Âîëøèâ Ïåòðî Âàñèëüîâè÷, 29, 
íå âêàç., áîëã., 19.04.1933, ãîëîä
Ãàíàäæèºâ Âàñèëü Ïàâëîâè÷, 
50, îäíîîñ³áí., áîëã., 19.04.1933, 
ãîëîä
Ãàíàäóñºâ ²ãíàò Àíäð³éîâè÷, 
68, êîëãîñïí., áîëã., 12.10.1933, 
òðîï³÷íà ëèõîìàíêà
Ãàíàäóñ³ºâ Ñåìåí Âàñèëüîâè÷, 
7, êîëãîñïí., áîëã., 26.05.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Ãàíàäóñ³ºâà Ìîòðîíà 
Ôåäîð³âíà, 47, êîëãîñïí., áîëã., 
23.05.1933, íåäî¿äàííÿ
Ãàíàäóñ³ºâà Òåòÿíà Âàñèë³âíà, 
9, êîëãîñïí., áîëã., 03.05.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Ãàïàäóæèºâ(?) Ìèêîëà 
Âàñèëüîâè÷, 3, êîëãîñïí., áîëã., 
24.04.1933, íå âêàç.
Ãåîðãàíîâà Ç³íîâ³ÿ ²âàí³âíà, 35, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 05.03.1933, òèô
Ãåîðãàíîâà Ïàðàñêà Ôåäîð³âíà, 
28, êîëãîñïí., áîëã., 18.11.1932, 
÷åðåâíèé òèô
Ãºîðãàíîâ Âîëîäèìèð 
Ìèêîëàéîâè÷, 8 ì., îäíîîñ³áí., 
áîëã., 17.07.1933, åï³ëåïñ³ÿ
Ãºîðãºíîâ Ãåîðã³é Ñòåïàíîâè÷, 
45, êîëãîñïí., áîëã., 09.10.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ãîìàäóñ³ºâ Âàñèëü Ïàâëîâè÷, 50, 
ðîá³òí., áîëã., 19.04.1933, ãîëîä
Ãðèãîðîâ Âîëîäèìèð 
Éîñèôîâè÷, 8 ì., êîëãîñïí., ðîñ., 
04.06.1933, åï³ëåïñ³ÿ
Ãðèãîðîâ ²âàí Ñåìåíîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., áîëã., 28.02.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ãðèãîðîâà Â³ðà Ìèêîëà¿âíà, 
8, êîëãîñïí., ðîñ., 10.09.1933, 
òðîï³÷íà ìàëÿð³ÿ
Äåâºð³í Ñòåïàí Ç³íîâ³éîâè÷, 
65, êîëãîñïí., áîëã., 15.11.1933, 
çàäèøêà

Äèìàîøó Àííà Ôåäîð³âíà, 
2, êîëãîñïí., áîëã., 04.05.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Äèìî-Îãëó Âàñèëü ²âàíîâè÷, 
62, îäíîîñ³áí., áîëã., 20.06.1932, 
âòîïèâñÿ â ìîð³
Ä³í³ð³ñó Ôåä³ð Ìèõàéëîâè÷, 
2, îäíîîñ³áí., áîëã., 18.06.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Äóñíóºâ Ïåòðî Ãèâè÷(?), íå 
âêàç., êîëãîñïí., áîëã., 05.05.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Æàâæàðîâ Ñòåïàí 
Ìèêîëàéîâè÷, 56, íà óòðèì., 
áîëã., 21.04.1933, ñòàð³ñòü
Æàâæàðîâà Îëåíà Àôàíàñ³¿âíà, 
67, êîëãîñïí., áîëã., 29.09.1932, 
íå âêàç.
Æàâçñàðîâ Ñòåïàí 
Ìèêîëàéîâè÷, 66, ðîá³òí., áîëã., 
21.04.1933, ñòàð³ñòü
Æàâóñàðîâ ²âàí Ìèêîëàéîâè÷, 
75, êîëãîñïí., áîëã., 27.01.1933, 
çàìåðç
Æàâóñàðîâ Ìèêîëà Àíäð³éîâè÷, 
52, ðèáàê, áîëã., 17.04.1932, 
âèñèïíèé òèô
Æàâóñàðîâà Àíàñòàñ³ÿ Ìèí³âíà, 
25, êîëãîñïí., áîëã., 28.03.1932, 
íå âêàç.
Æåãåâ Ìèõàéëî Çàõàðîâè÷, 
42, îäíîîñ³áí., áîëã., 21.04.1933, 
ãîëîä
Æå÷åâà Âàëåíòèíà Äìèòð³âíà, 
10, îäíîîñ³áí., áîëã., 24.11.1933, 
íå âêàç.
Æå÷åâà Íàä³ÿ Äìèòð³âíà, 4, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 19.11.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Æå÷åâà Îëåíà Äìèòð³âíà, 8, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 16.11.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Æº÷åâ Ìèêîëàé Çàõàðîâè÷, 
42, îäíîîñ³áí., áîëã., 21.04.1933, 
ãîëîä
Çà¿êîâ Ïåòðî Ìèêîëàéîâè÷, 
7 ì., êîëãîñïí., áîëã., 07.03.1933, 
êîêëþø
Çàíêîâ ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 50, 
êîëãîñïí., áîëã., 23.05.1933, 
òóáåðêóëüîç
Çàþêîâ ²âàí ²âàíîâè÷, 3 ì., 
÷ë.àðò., áîëã., 20.08.1932, 
åï³ëåïñ³ÿ
²çàíêîâ Àíàòîë³é Ôåîäîðîâè÷, 
5, íå âêàç., áîëã., 18.04.1933, 
ãîëîä
Êàðàáóíàðëè Ôåä³ð Ò(?), 37, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 29.05.1932, 
âîäÿíêà
Êàðàãóíàð³é Äìèòð³é 
Ãåîðã³éîâè÷, 65, êîëãîñïí., áîëã., 
08.05.1933, âèñíàæåííÿ

Êåíºâàðîâ Îëåêñ³é 
Ìèêîëàéîâè÷, 2, êîëãîñïí., áîëã., 
24.06.1933, ãîëîä
Êëåùíåâà(?) Îëåíà 
Ìèêîëà¿âíà, 21, êîëãîñïí., áîëã., 
20.05.1933, íåäî¿äàííÿ
Êëî÷êîâà Îëåêñàíäðà 
Ìèõàéë³âíà, 2, îäíîîñ³áí., áîëã., 
25.05.1933, åï³ëåïñ³ÿ
Êîòâàðîâà Àííà (?), 67, 
êîëãîñïí., áîëã., 26.07.1933, 
ñîíÿ÷íèé óäàð
Êðà³ºâà Â³ðà Ìèêîëà¿âíà, 2, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 20.03.1933, íå 
âêàç.
Êðàëåâ Ãåîðã³é Ìèêîëàéîâè÷, 
3, îäíîîñ³áí., áîëã., 31.03.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Êðàíºâà Â³ðà Ìèêîëà¿âíà, 2, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 20.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Êóâàòîâ ²ãíàò Ãåîðã³éîâè÷, 67, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 08.02.1932, 
ñòàð³ñòü
Ëàïàçîâ Ìèõàéëî Ç³íîâ³éîâè÷, 
70, êîëãîñïí., áîëã., 23.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Ëþâ³íêîâ ²âàí Ìèêîëàéîâè÷, 41, 
ðèáàê, ðîñ., 14.09.1933, òðîï³÷íà 
ëèõîìàíêà
Ìàéºâ Ôåä³ð Ãåîðã³éîâè÷, 91, 
êîëãîñïí., áîëã., 21.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Ìàêð³ºâ Äìèòð³é Ïåòðîâè÷, 
43, êîëãîñïí., áîëã., 20.04.1933, 
ãîëîä
Ìàêð³ºâ Äìèòðî Ïåòðîâè÷, 
34, êîëãîñïí., áîëã., 20.04.1933, 
ãîëîä
Ìàëåâ Äìèòð³é Âàñèëüîâè÷, 
82, îäíîîñ³áí., áîëã., 22.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Ìàëåâ Ôåä³ð Àíäð³éîâè÷, 40, 
êîëãîñïí., áîëã., 13.06.1932, 
ïàðàë³÷ ³ ðåâìàòèçì
Ìàëåâ Ôåîäîð Âàñèëüîâè÷, 55, 
ðîá³òí., áîëã., 12.04.1933,  
íå âêàç.
Ìàëºâ Òèìîô³é Ìèêîëàéîâè÷, 
25, êîëãîñïí., áîëã., 08.10.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ìàëºâà Äàíèëà 
Ð³ñíàñ³ºóç³âíà(?), 73, êîëãîñïí., 
áîëã., 13.10.1933, ñòàð³ñòü
Ìàëºâà Ôåäîðà Âàñèë³âíà, 
55, îäíîîñ³áí., áîëã., 12.04.1933, 
âîäÿíêà
Ìàíºâ Ìèêîëà Àãóðîâè÷, 53, 
êîëãîñïí., áîëã., 10.08.1933, 
âîäÿíêà
Ìàíºâà Ëþáîâ ²âàí³âíà, 6 ì., 
êîëãîñïí., áîëã., 25.10.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
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Ìàíºâà Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, 80, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 23.07.1933, 
ñòàð³ñòü
Ìàðñóëîâ Ñòåïàí ²âàíîâè÷(?), 
9 ì., êîëãîñïí., áîëã., 28.07.1933, 
åï³ëåïñ³ÿ
Ìàðóëîâà Ôåäîðà Ïåòð³âíà, 
19, îäíîîñ³áí., áîëã., 12.07.1932, 
ãîëîâíèé òèô
Íåòêîâà Ëþáîâ Ôåäîð³âíà, 
1, êîëãîñïí., áîëã., 06.04.1933, 
åï³ëåïñ³ÿ
Íºéòîâà Ìàð³ÿ Ãåîðã³¿âíà, 75, 
êîëãîñïí., áîëã., 23.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Íºíîâà ªâäîê³ÿ Âîëîäèìèð³âíà, 
25, êîëãîñïí., áîëã., 29.04.1933, 
ãîëîä
Íºòêîâ Ôåä³ð ²âàíîâè÷, 21, 
êîëãîñïí., áîëã., 26.05.1933, òèô
Ïàíàçîâ Ìèõàéëî Ç³íîâ³éîâè÷, 
70, êîëãîñïí., áîëã., 23.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Ïàíàçîâ Ïàâëî Äìèòðîâè÷, 
11 ì., êîëãîñïí., áîëã., 21.06.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Ïàíàçîâà Àííà Êîñòÿíòèí³âíà, 
6, êîëãîñïí., áîëã., 28.08.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Ïàïàçîâ Ôåä³ð ²âàíîâè÷, 72, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 09.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Ïà÷åâ Âàñèëü Ãåîðã³éîâè÷, 3, 
êîëãîñïí., áîëã., 20.04.1933, ãîëîä
Ïåëèéñüê Âàëåíòèíà ²ëë³âíà, 
1 ì., êîëãîñïí., áîëã., 04.04.1933, 
åï³ëåïñ³ÿ
Ïåëüòåê Âàñèëü ²âàíîâè÷, 5 ì., 
îäíîîñ³áí., áîëã., 15.02.1932, 
åï³ëåïñ³ÿ
Ïåëüòåê Ãåîðã³é Ñòåïàíîâè÷, 25, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 02.03.1932, ãðèï
Ïåëüòåê Ñòåïàí Ãåîðã³éîâè÷, 
4 ì., îäíîîñ³áí., áîëã., 19.04.1932, 
äèòÿ÷à õâîðîáà
Ïåëüòåê Ôåä³ð Ïåòðîâè÷, 
2 ì., ÷ë.àðò., áîëã., 21.07.1932, 
åï³ëåïñ³ÿ
Ïåïèéñê Âàñèëèíà ²ëë³âíà, 1 ì., 
îäíîîñ³áí., áîëã., 04.04.1933, 
åï³ëåïñ³ÿ
Ïëà÷êî Âàñèëü Ðóíàò³éîâè÷, 
1 ì., êîëãîñïí., áîëã., 27.08.1933, 
åï³ëåïñ³ÿ
Ïëà÷êîâ Òèõîí ²âàíîâè÷, 67, 
êîëãîñïí., áîëã., 08.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Ïëà÷êîâà Ãàííà Ñîôðîí³âíà, 
20, êîëãîñïí., áîëã., 11.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïëà÷êîâà Íàä³ÿ Ëóê’ÿí³âíà, 3 ì., 
îäíîîñ³áí., áîëã., 25.09.1932, 
åï³ëåïñ³ÿ

Ïîäîðîæíÿ Òåòÿíà Ìèõàéë³âíà, 
2, ðèáàê, óêð., 26.10.1933, ìàëÿð³ÿ
Ïîëåùóêîâà Îëüãà 
Îëåêñàíäð³âíà, 2, êîëãîñïí., 
áîëã., 19.07.1932, ÷åðåâíèé òèô
Ïîë³ùóê ²âàí ªãîðîâè÷, 19, 
êîëãîñïí., áîëã., 29.04.1933, 
ãîëîä
Ïîë³ùóê Ìèêîëà 
Îëåêñàíäðîâè÷, 7, êîëãîñïí., 
áîëã., 18.07.1932, ÷åðåâíèé òèô
Ïîíàçîâ ²âàí Àôàíàñ³éîâè÷, 7, 
êîëãîñïí., áîëã., 15.05.1933, ãîëîä
Ïîíàçîâ Êèðèëî Äìèòðîâè÷, 
57, îäíîîñ³áí., áîëã., 25.05.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Ïîíàçîâ Ïåòðî Ç³íîâ³éîâè÷, 
82, îäíîîñ³áí., áîëã., 16.08.1933, 
ñòàð³ñòü
Ïîïàçîâ Âîëîäèìèð 
Àíäð³éîâè÷, 9 ì., êîëãîñïí., 
áîëã., 28.08.1932, äèçåíòåð³ÿ
Ïîïàçîâ Ãåîðã³é Äìèòðîâè÷, 
20, êîëãîñïí., áîëã., 27.01.1933, 
ãîëîâíèé òèô
Ïîïàçîâ Ìèêîëà Êèðèëîâè÷, 
17, îäíîîñ³áí., áîëã., 11.03.1933, 
ñóõîòà õðåáòà
Ïîïàçîâ Ïåòðî Ìèêîëàéîâè÷, 
22, â÷èòåëü, áîëã., 17.05.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ïîïàçîâà Âàëåíòèíà Ãåîðã³¿âíà, 
6, ÷ë.àðò., áîëã., 13.11.1932, òèô
Ïîïàçîâà Â³ðà Ñòåïàí³âíà, 
18, êîëãîñïí., áîëã., 19.10.1932, 
ãîëîâíèé òèô
Ïîïàçîâà Â³ðà Ñòåïàí³âíà, 
9, êîëãîñïí., áîëã., 20.01.1933, 
÷åðåâíèé òèô
Ïîïåëåøêî ªâãåí³ÿ Â³êòîð³âíà, 
75, îäíîîñ³áí., áîëã., 08.04.1932, 
âîäÿíêà
Ïîïåëåøêî Ïåòðî Ôåäîðîâè÷, 
3 ì., îäíîîñ³áí., áîëã., 16.03.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Ïîïåëåøêî Ðîìàí ²âàíîâè÷, 
66, îäíîîñ³áí., áîëã., 14.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Ïðèòóëà ßê³â Ãåîðã³éîâè÷, 48, 
ðèáàê, ðîñ., 22.10.1933, âèðàçêà 
øëóíêà
Ïðîêîïîâè÷ Êàòåðèíà ßê³âíà, 
72, îäíîîñ³áí., ðîñ., 23.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Ïñ³âòåê Äìèòðî Êàòð³ò., 5, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 19.05.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Ïóëîâ íå âêàç. íå âêàç., 41, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 24.03.1933, íå 
âêàç.
Ðóêåâñ³é ²âàí Êîñòÿíòèíîâè÷, 
6 ì., êîëãîñïí., áîëã., 09.07.1933, 
ãîëîä

Ðóñåâ ²âàí Ìèíàéëîâ., 3, íå 
âêàç., áîëã., 10.05.1932, ðàõ³ò
Ñòàºâ Ãåîðã³é ²âàíîâè÷, 19, 
êîëãîñïí., áîëã., 23.10.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ñòîºâ Ãåîðã³é Äàíèëîâè÷, 6 äí., 
íå âêàç., áîëã., 06.05.1932, äèòÿ÷à 
õâîðîáà, åï³ëåïñ³ÿ
Ñòîºâà Ãàëèíà ²âàí³âíà, 2 ì., 
êîëãîñïí., áîëã., 25.10.1933, 
ìàëÿð³ÿ
Ñòîºâà Ìàðèíà ²âàí³âíà, 44, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 01.03.1932, ðàê 
Òãîðæóñè Àíàòîë³é Áîðèñîâè÷, 
83, êîëãîñïí., áîëã., 06.06.1933, 
ñòàð³ñòü
Òëà÷êîâ Ñòåïàí Äìèòðîâè÷, 
63, êîëãîñïí., áîëã., 19.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òîïàëîâ Âàñèëü Àíäð³éîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., áîëã., 30.08.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Òîïàëîâ Âîëîäèìèð Ïåòðîâè÷, 
1, êîëãîñïí., áîëã., 25.09.1932, 
êîêëþø
Òîïàëîâ ªâãåí³é Àíäð³éîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., áîëã., 27.08.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Òîïàëîâ Ìèêîëàé Ìèêèòîâè÷, 
1 ì., êîëãîñïí., áîëã., 13.11.1932, 
åï³ëåïñ³ÿ
Òîïàëîâà Ëþáîâ Ôåäîð³âíà, 12, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 15.11.1932, òèô
Òîïàíîâ ²âàí Ô³ë³ïïîâè÷, 
8, ðîá³òí., áîëã., 28.04.1933, 
åï³ëåïñ³ÿ
Òîïàíîâà Ëþáîâ Äìèòð³¿âíà, 
7 ì., êîëãîñïí., áîëã., 11.06.1933, 
åï³ëåïñ³ÿ
Òîïàíîâà Îëåêñàíäðà ²âàí³âíà, 
12, êîëãîñïí., áîëã., 29.07.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Òîïàíîâà Óëÿíà Àíàí³¿âíà, 
59, êîëãîñïí., ðîñ., 01.09.1933, 
àïåíäèöèò
Òîïºëîâ (?) Ëàçàðîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., áîëã., 21.06.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Òþðèñäóñ³ Ìàð³ÿ Äìèòð³¿âíà, 
29, êîëãîñïí., áîëã., 07.06.1933, 
òèô
Òþðêåäæè Âàðâàðà Âàñèë³âíà, 
6 ì., íà óòðèì., áîëã., 02.08.1932, 
êîêëþø
Òþðêåäæè ²âàí Áîðèñîâè÷, 90, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 12.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Òþðîñåäóñºâ Âàñèëü ²âàíîâè÷, 
36, îäíîîñ³áí., áîëã., 09.07.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Óçîíîâ Âàñèëü Ñòåïàíîâè÷, 
1 ì., îäíîîñ³áí., ðîñ., 20.12.1933, 
êîêëþø
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Óçóíîâ Âàñèëü Ñòåïàíîâè÷, 4, 
íå âêàç., ðîñ., 12.10.1932, ìàëÿð³ÿ
Óçóíîâà Îëåêñàíäðà Ïåòð³âíà, 
8 ì., îäíîîñ³áí., áîëã., 16.10.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Óçóïîâà Ìàð³ÿ Ñòåïàí³âíà, 85, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 29.03.1932, 
ñòàð³ñòü
Óñàâóâàäîâíà Ìàðèíà 
Ñòåïàí³âíà, 65, êîëãîñïí., áîëã., 
29.04.1933, ãîëîä
Óñàçºðîâà Àíòîí³íà Ô³ë³ïï³âíà, 
2, îäíîîñ³áí., áîëã., 10.12.1933, 
åï³ëåïñ³ÿ
Óñè÷ºâ Ñòåïàí Äìèòðîâè÷, 12, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 29.11.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Óñ³÷åâ Àíäð³é Ñòåïàíîâè÷, 25, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 15.09.1933, 
òðîï³÷íà ìàëÿð³ÿ
Óñ³÷åâ Äìèòðî ²âàíîâè÷, 35, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 03.06.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Óñ³÷åâ Ñòåïàí Ãåîðã³éîâè÷, 65, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 16.09.1933, 
ñòàð³ñòü
Óñò³íîâñüêèé Ñòåïàí ²âàíîâè÷, 
2 ì., îäíîîñ³áí., ðîñ., 11.08.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Õðèñòîâ ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 79, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 16.03.1932, 
ñòàð³ñòü
Öàíêîâà Âàëåíòèíà Ôåäîð³âíà, 
8, ðîá³òí., áîëã., 22.03.1933, 
âèñíàæåííÿ

Öàïêîâà Ìàð³ÿ Êîñòÿíòèí³âíà, 
30, îäíîîñ³áí., áîëã., 09.03.1933, 
íå âêàç.
Öàñòîâà Âàëåíòèíà Ôåäîð³âíà, 
3, îäíîîñ³áí., áîëã., 22.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
×åðíåâà Àííà Äìèòð³âíà, 27, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 19.09.1932, 
÷åðåâíèé òèô
×åðíåâà Îëåíà Ãåîðã³¿âíà, 9, 
êîëãîñïí., áîëã., 18.04.1932, 
ïàðàë³÷ ì³çê³â
×åðíåâà Ôåäîðà ²âàí³âíà, 51, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 10.09.1933, 
ìàëÿð³ÿ
×åðíºâà Ìàð³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 
33, êîëãîñïí., áîëã., 15.09.1933, 
ïàðàë³÷
×åðíîâà Êñåí³ÿ Ìèòðîôàí³âíà, 
78, êîëãîñïí., áîëã., 19.12.1933, 
ñòàð³ñòü
×ºðíºâ Âàëåíòèí Äìèòðîâè÷, 
11 ì., êîëãîñïí., áîëã., 28.06.1933, 
åï³ëåïñ³ÿ
ßíàâà Íåíà÷åÿ Ìèõàéë³âíà, 
6, îäíîîñ³áí., áîëã., 26.07.1933, 
íåäî¿äàííÿ
ßíàêîâ Ïàíòåë³é Àôàíàñ³éîâè÷, 
26, îäíîîñ³áí., áîëã., 19.07.1932, 
ïàðàë³÷
ßíàêîâ Ôåä³ð ²âàíîâè÷, 76, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 09.04.1933, 
ñòàð³ñòü

ßíàêîâ Âàäåçóñ Ñòåïàíîâè÷, 
2, îäíîîñ³áí., áîëã., 18.05.1933, 
íåäî¿äàííÿ
ßíàêîâà Ëþáîâ Ãåîðã³¿âíà, 24, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 16.09.1933, 
ìàëÿð³ÿ
ßíàêîâà Íàä³ÿ Íàã³ðîâà, 72, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 24.08.1933, 
ñòàð³ñòü
ßíåâ Âàñèëü Ìèõàéëîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., áîëã., 09.04.1933, íå 
âêàç.
ßíåâ ²âàí Ãåîðã³éîâè÷, 9 ì., 
îäíîîñ³áí., áîëã., 13.03.1932, 
äèòÿ÷à õâîðîáà, åï³ëåïñ³ÿ
ßíåâà Àë³íà Ãåîðã³¿âíà, 1 ì., 
îäíîîñ³áí., áîëã., 28.02.1933, 
åï³ëåïñ³ÿ
ßíºâ Ãåîðã³é Ê(?), 9, îäíîîñ³áí., 
áîëã., 03.06.1933, íåäî¿äàííÿ
ßíºâ Äìèòð³é Àôàíàñ³éîâè÷, 
2, îäíîîñ³áí., áîëã., 20.05.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
ßíºâ Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 19, 
êîëãîñïí., áîëã., 07.09.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
ßíºâà ªðîñèíüÿ(?) Ã(?), 46, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 12.07.1933, 
íåäî¿äàííÿ
ßíîâà Ïàðàñêà Ç³íîâ³¿âíà, 80, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 17.08.1932, 
ñòàð³ñòü

Þð’¿âñüêà ñ³ëüðàäà
Àñëàìîâ ²âàí Âàñèëüîâè÷, 3 ì., 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 21.06.1933, íå 
âêàç.
Áàâêóí Âàñèëü Ôåäîðîâè÷, 63, 
îäíîîñ³áí., óêð., 05.01.1933, íå 
âêàç.
Áàðñóêîâà Àíàñòàñ³ÿ Ïèëèï³âíà, 
75, îäíîîñ³áí., ðîñ., 18.08.1933, 
íå âêàç.
Áàñîâà(?) Ñîô³ÿ Ñòàí³ñëàâ³âíà, 
70, íà óòðèì., ðîñ., 01.05.1933, íå 
âêàç.
Áåçñóñ³äí³é Âàñèëü ªôèìîâè÷, 
6, îäíîîñ³áí., óêð., 19.06.1933, íå 
âêàç.
Áåçñóñ³äí³é ªôèì Ìîéñåéîâè÷, 
33, îäíîîñ³áí., óêð., 25.06.1933, 
íå âêàç.
Áåçñóñ³äí³é ²âàí Äìèòðîâè÷, 16, 
íà óòðèì., óêð., 09.11.1933, íå âêàç.
Áåçñóñ³äí³é Ìèêîëà ªôèìîâè÷, 
11 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 31.07.1933, 
íå âêàç.
Áîâêóí Àííà Ñåðã³¿âíà, íå âêàç., 
îäíîîñ³áí., óêð., 10.06.1933, íå 
âêàç.

Áîâêóí ²âàí Ñåðã³éîâè÷, 3, 
îäíîîñ³áí., óêð., 15.06.1933, íå 
âêàç.
Áîâêóí Ñåðã³é Âîëîäèìèðîâè÷, 
44, îäíîîñ³áí., óêð., 11.06.1933, 
íå âêàç.
Áîéêî Ñòåïàí Ïåòðîâè÷, 24, 
êîëãîñïí., óêð., 29.11.1932, 
çàñòóäà
Áîíäàðåíêî ²âàí 
Ìèòðîôàíîâè÷, 53, ðîá³òí., óêð., 
04.03.1932, íå âêàç.
Áîíäàðåíêî Îëåêñàíäð 
Ìàêñèìîâè÷, 3, îäíîîñ³áí., óêð., 
íå âêàç.
Áðóñíÿê Ãàâðèëî Êóçüìè÷, 51, 
îäíîîñ³áí., óêð., 01.07.1932, 
òóáåðêóëüîç
Áðóñíÿê ªëèçàâåòà Ëåîíò³¿âíà, 
1 äí., îäíîîñ³áí., óêð., 31.03.1933, 
íå âêàç.
Áðóñíÿê Îëåêñàíäð Ïåòðîâè÷, 
6 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 15.06.1933, 
íå âêàç.
Áóêàíîâ Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 34, 
÷ë.àðò., ðîñ., 17.07.1933, íå âêàç.

Âàí³í Ïåòðî Ìèêîëàéîâè÷, 47, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 17.03.1932, íå 
âêàç.
Âåëè÷êî Îëåêñàíäðà 
Ìèêîëà¿âíà, íå âêàç., îäíîîñ³áí., 
óêð., 13.08.1932, çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ãàâðèëåíêî Âàñèëü ²âàíîâè÷, 
18, îäíîîñ³áí., óêð., 28.06.1933, 
íå âêàç.
Ãàâðèëåíêî Ìàð³ÿ Ñåìåí³âíà, 
66, îäíîîñ³áí., óêð., 21.09.1932, 
íå âêàç.
Ãàâðèëåíêî Ìèêîëà 
Âàñèëüîâè÷, 1 ì., ÷ë.àðò., íå 
âêàç., 20.01.1933, íå âêàç.
Ãàâðèëåíêî Ïåòðî ²âàíîâè÷, 8, 
îäíîîñ³áí., óêð., 14.07.1933, íå 
âêàç.
Ãàâðèëåíêî Òåòÿíà Ìàðòèí³âíà, 
83, îäíîîñ³áí., óêð., 12.11.1933, 
íå âêàç.
Ã³âòàëîâà(?) ªâäîê³ÿ Ñåðã³¿âíà, 
20, îäíîîñ³áí., óêð., 17.08.1933, 
íå âêàç.
Ã³ïîòü Ìàð³ÿ Àôàíàñ³¿âíà, 2, íà 
óòðèì., óêð., 22.08.1933, íå âêàç.
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Ãîí÷àð Âàñèëü Âàñèëüîâè÷, 8 ì., 
íà óòðèì., óêð., 10.03.1932, íå 
âêàç.
Ãîí÷àð Ãàëèíà Ïåòð³âíà, 3, îäíî-
îñ³áí., óêð., 15.02.1933, íå âêàç.
Ãîí÷àð Éîñèô Àíäð³éîâè÷, 43, 
êîëãîñïí., óêð., 19.04.1933, íå 
âêàç.
Ãðèöêîâ Òèõîí Êóçüìè÷, 39, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 02.03.1933, 
íå âêàç.
Ãðèöüê³â Âîëîäèìèð Òèõîíîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 09.11.1932, íå 
âêàç.
Äåëèíÿíåíêî ²ëëÿ Ãðèãîðîâè÷, 
3, íà óòðèì., óêð., 07.10.1932, íå 
ðîçá³ð.
Äåì'ÿíåíêî Àííà ²âàí³âíà, 7, 
îäíîîñ³áí., óêð., 30.09.1933, íå 
âêàç.
Äåì'ÿíåíêî ²âàí ²âàíîâè÷, 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 12.04.1933, íå 
âêàç.
Äåì'ÿíåíêî ²âàí ²ãíàò³éîâè÷, 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 10.08.1933, íå 
âêàç.
Äåì'ÿíåíêî Êñåí³ÿ Ïàâë³âíà, 
1 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 01.09.1933, 
íå âêàç.
Äåì'ÿíåíêî Íàä³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 
1 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 22.09.1933, 
íå âêàç.
Äåì'ÿíåíêî Ïàëàæêà 
Ñòåïàí³âíà, 19, îäíîîñ³áí., óêð., 
27.07.1933, íå âêàç.
Äîâáèø Ìàð³ÿ Âàêóë³âíà, 78, íà 
óòðèì., óêð., 29.05.1933, ñòàð³ñòü
Äóáîâèê Ïðîêîï³é Àíòîíîâè÷, 
58, îäíîîñ³áí., óêð., 10.02.1933, 
íå âêàç.
Äóáîâèíà Â³ðà ²ëë³âíà, 2 òèæ., 
îäíîîñ³áí., óêð., 21.07.1933, íå 
âêàç.
Æàáî¿äîâ ²âàí Äèìèòðîâè÷, 1, 
íà óòðèì., íå âêàç., 26.02.1932, 
äèòÿ÷à õâîðîáà
Çàõàð÷åíêî Àôàíàñ³é 
Íàçàðîâè÷, 80, êîëãîñïí., óêð., 
06.05.1933, íå âêàç.
Çàõàð÷åíêî Ëþáîâ Þë³¿âíà, 2, 
îäíîîñ³áí., óêð., 13.08.1933, íå 
âêàç.
Çàõàð÷åíêî Ñåðã³é Êóçüìè÷, 30, 
ðîá³òí., óêð., 26.02.1932, íå âêàç.
Çëåíñüêà Ôåêëà ²âàí³âíà, 
22, íà óòðèì., óêð., 17.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
²âàí÷åíêî Àííà Ìèêèò³âíà, 58, 
îäíîîñ³áí., óêð., 12.04.1932, íå 
âêàç.
²âàí÷åíêî ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 1 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 12.12.1932, â³ä 
äèòÿ÷î¿ õâîðîáè

²âàí÷åíêî Íàòàë³ÿ Ãðèãîð³âíà, 
20 äí., ðîá³òí., óêð., 13.02.1932, íå 
âêàç.
Êàëèíåíêî Â³ðà Óëÿí³âíà, 1, 
÷ë.àðò., ðîñ., 15.01.1933, íå âêàç.
Êîëîêîëüöåâ Îëåêñàíäð 
Àíäð³éîâè÷, 6 ì., îäíîîñ³áí., 
óêð., 14.07.1933, íå âêàç.
Êóçüìèíà ªðèíà Êóçüì³âíà, 24, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 24.12.1932, ïðè 
ïîëîãàõ
Ëîáîäà (?) Ñåìåí³âíà, íå âêàç., 
îäíîîñ³áí., óêð., 18.04.1933, íå 
âêàç.
Ëîáîäà Àðòåì Ñåìåíîâè÷, 41, 
ðîçêóðêóë., óêð., 24.06.1933, íå 
âêàç.
Ëîáîäà Â³òàë³é Àíäð³éîâè÷, 6, 
÷ë.àðò., óêð., 13.12.1933, íå âêàç.
Ëîáîäà Ç³íà¿äà Àðòåì³âíà, 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 24.01.1932, íå 
âêàç.
Ëîáîäà Çîÿ Àðòåì³âíà, 3 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 25.07.1933, íå 
âêàç.
Ëîáîäà Ïåòðî Ïàâëîâè÷, 2 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., íå âêàç.
Ëîáîäà Ôåä³ð Âàñèëüîâè÷, 18, 
íà óòðèì., óêð., 11.05.1932, ÷îðíà 
õâîðîáà
Ëîãâèíåíêî Ôåäîò ²âàíîâè÷, 87, 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.11.1932, íå 
âêàç.
Ìàêàðåíêî Àíòîí Êàðïîâè÷, 70, 
îäíîîñ³áí., óêð., 17.07.1933, íå 
âêàç.
Ìàêàðåíêî Äîìí³ê³ÿ íå âêàç., 
70, îäíîîñ³áí., óêð., 16.07.1933, 
íå âêàç.
Ìàêàðåíêî ²âàí Âàñèëüîâè÷, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 13.04.1933, 
íå âêàç.
Ìàêàðåíêî Êëàâä³ÿ Ëåîíò³¿âíà, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 14.10.1933, íå 
âêàç.
Ìàêàðåíêî Ìàð³ÿ Ïèëèï³âíà, 13 
äí., íà óòðèì., óêð., 07.07.1932, 
ëèãîäåíñüêà õâîðîáà
Ìàêàðåíêî Îëåêñàíäð 
Ïàíòåë³éîâè÷, 1, íà óòðèì., íå 
âêàç., 15.10.1932, íå âêàç.
Ìàêàðåíêî Ñòåïàí Êàðïîâè÷, 
68, îäíîîñ³áí., óêð., 06.10.1933, 
íå âêàç.
Ìåçåíöåâ Ñåâàñòÿí 
Ìèêîëàéîâè÷, 49, ðîá³òí., ðîñ., 
26.02.1932, íå âêàç.
Ìåçåðîâ Âàñèëü Âàñèëüîâè÷, 
6, îäíîîñ³áí., óêð., 18.07.1933, íå 
âêàç.
Ìåçåðîâ Ñåðã³é Ïàâëîâè÷, 80, 
íà óòðèì., ðîñ., 31.03.1932, íå 
âêàç.

Ìèõåëü Ìåëàí³ÿ Äàíèë³âíà, 
75, íà óòðèì., óêð., 10.12.1933, íå 
âêàç.
Íåñòåðåíêî Âàðâàðà 
Ìèêîëà¿âíà, 84, ðîá³òí., óêð., 
23.03.1932, íå âêàç.
Íåñòåðåíêî Ãðèãîð³é 
Äìèòðîâè÷, 6, îäíîîñ³áí., óêð., 
04.07.1933, íå âêàç.
Íåñòåðåíêî Äàð'ÿ Ëóê'ÿí³âíà, 41, 
÷ë.àðò., óêð., 25.12.1933, íå âêàç.
Íåñòåðåíêî Ç³íà¿äà ²âàí³âíà, 
8 ì., íà óòðèì., óêð., 22.07.1932, 
ëèãîäåíñüêà õâîðîáà
Íåñòåðåíêî Ïåòðî Äìèòðîâè÷, 
3, îäíîîñ³áí., óêð., 28.06.1933, íå 
âêàç.
Î÷åðåòíà Äàð³ÿ ßê³âíà, 37, 
ðîá³òí., óêð., 01.03.1932, íå âêàç.
Î÷åðåòíèé Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 5 
äí., íà óòðèì., óêð., 10.06.1932, íå 
âêàç.
Ïàâëåíêî Ëþáîâ Ôåäîð³âíà, 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 04.03.1933, íå âêàç.
Ïàâëåíêî Íàòàëÿ ßê³âíà, 26, 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.01.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ïèëèïåíêî Ãàííà Ôåîäîñ³¿âíà, 
1, íà óòðèì., óêð., 16.08.1932, 
äèôòåð³ÿ
Ïèëèïåíêî ªâäîê³ÿ Òðîõèì³âíà, 
80, íà óòðèì., óêð., 10.12.1933, íå 
âêàç.
Ïèëèïåíêî ²âàí Ïàâëîâè÷, 
57, ðîá³òí., óêð., 22.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïèëèïåíêî Ìàâêà Êèðèë³âíà, 
3 äí., íà óòðèì., óêð., 26.08.1932, 
ëèãîäåíñüêà õâîðîáà
Ïèëèïåíêî Ìàð³ÿ Ñåðã³¿âíà, 
22, ÷ë.àðò., óêð., 25.12.1932, 
çàïàëåííÿ çàëîç
Ï³ïåðêîâà Êàòåðèíà 
Îëåêñàíäð³âíà, 11, îäíîîñ³áí., 
áîëã., íå âêàç., íå âêàç.
Ïðîäîíîâà Ìàð³ÿ Êèðèë³âíà, 
69, íà óòðèì., áîëã., 07.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Ðàñèõ³íà Âàëåíòèíà Äåíèñ³âíà, 
1, îäíîîñ³áí., ðîñ., 15.02.1933, íå 
âêàç.
Ðîñèõ³í Ìèêîëà Êèðèëîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., ðîñ., 28.03.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ðîñèõ³íà Ìàð³ÿ Îëåêñ³¿âíà, 
1, îäíîîñ³áí., ðîñ., 31.03.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñàââ³íà Â³ðà Âàñèë³âíà, 3 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.09.1932, íå 
âêàç.
Ñàââ³íà Ìàð³ÿ Ãðèãîð³âíà, 82, 
îäíîîñ³áí., óêð., 25.11.1932, 
ñòàð³ñòü
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Ñàââîí Àíäð³é ßêîâè÷, 66, 
îäíîîñ³áí., óêð., 12.08.1933, íå 
âêàç.
Ñèìîíåíêî Ìàð³ÿ ªãîð³âíà, 3, íà 
óòðèì., óêð., 16.04.1932, íå âêàç.
Ñîòíèê Ìèêèòà ßêîâè÷, íå âêàç., 
êóñòàð, ðîñ., 27.05.1932, íå âêàç.
Ñòàâèöüêà ªâäîê³ÿ Ìàêàð³âíà, 
19, îäíîîñ³áí., óêð., 19.11.1933, 
íå âêàç.
Ñòàâèöüêà Ëþáîâ 
Îëåêñàíäð³âíà(?), 9 äí., 
îäíîîñ³áí., óêð., 14.03.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ñòàâèöüêà Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 6 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 28.07.1933, íå 
âêàç.
Ñòàâèöüêà Ìàð³ÿ Ïîòàï³âíà, 63, 
îäíîîñ³áí., óêð., 21.12.1932, íå 
âêàç.
Ñòàâèöüêèé Â³êòîð Ãàâðèëîâè÷, 
1, ÷ë.àðò., óêð., 17.12.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ñòàâèöüêèé Äìèòðî 
²ãíàò³éîâè÷, 74, ÷ë.àðò., óêð., 
06.08.1933, íå âêàç.
Ñòàâèöüêèé ²âàí Îëåêñ³éîâè÷, 
2, îäíîîñ³áí., óêð., 16.08.1933, íå 
âêàç.
Ñòàâèöüêèé Ìèêîëà 
Îëåêñ³éîâè÷, 2, îäíîîñ³áí., óêð., 
10.09.1933, íå âêàç.

Ñòàâèöüêèé Îñòàï Þõèìîâè÷, 
70, îäíîîñ³áí., óêð., 16.03.1933, 
íå âêàç.
Ñòàðîäóáöåâ Õàðèîíèò³é 
Àôàíàñ³éîâè÷, 2 ì., íà óòðèì., 
ðîñ., 28.04.1932, íå âêàç.
Ñòàñèöüêà Ìàð³ÿ Îëåêñ³¿âíà, 34, 
îäíîîñ³áí., óêð., 31.12.1931, íå âêàç.
Ñòðþê Í³ëà ²âàí³âíà, 2 ì., 
ðîá³òí., óêð., 02.03.1932, íå âêàç.
Òàêìàíü Íàä³ÿ Ïðîêîï³âíà, 5 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.08.1933, íå 
âêàç.
Òàêìàíü Ôåä³ð Ìàêñèìîâè÷, 66, 
îäíîîñ³áí., óêð., 10.12.1933, íå âêàç.
Òàëàí ²âàí ªâäîêèìîâè÷, 71, íà 
óòðèì., óêð., íå âêàç.
Òîðèôèìåíêî Ìàð³ÿ Êàðï³âíà, 
52, îäíîîñ³áí., óêð., 17.08.1933, 
íå âêàç.
Òðåãóá Ëþáîâ Ðîìàí³âíà, 7 äí., 
îäíîîñ³áí., óêð., 30.01.1932, íå 
âêàç.
Òðîôèìåíêî Ãàííà Äìèòð³âíà, 
1 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 01.01.1932, 
íå âêàç.
Òðîôèìåíêî Äîìí³ê³ÿ 
Ìèêèò³âíà, íå âêàç., îäíîîñ³áí., 
óêð., 24.01.1933, íå âêàç.
Òðîôèìåíêî ²âàí Äìèòðîâè÷, 
6, íà óòðèì., óêð., 30.05.1932, íå 
âêàç.

Òðîôèìåíêî Îíóôð³é 
Îëåêñ³éîâè÷, 80, îäíîîñ³áí., óêð., 
22.07.1933, íå âêàç.
Òðîôèìåíêî Óëèòà Ãàâðèë³âíà, 
íå âêàç., îäíîîñ³áí., óêð., 
10.05.1933, íå âêàç.
Õîëîäíÿê Ê³íäðàò Ëåîíò³éîâè÷, 
75, îäíîîñ³áí., óêð., 12.05.1933, 
íå âêàç.
×èïèãà Àíàñòàñ³ÿ Ìèõàéë³âíà, 
83, íà óòðèì., óêð., 24.11.1933, íå 
âêàç.
Øàïîâàë ²ðèíà Òåðåíò³¿âíà, 78, 
íà óòðèì., óêð., 26.07.1932, íå 
âêàç.
Øàïîâàëîâ Ìèêîëà Ñåìåíîâè÷, 
3, íà óòðèì., íå âêàç., 30.03.1932, 
íå âêàç.
Øàïîâàëîâà Ëþáîâ Îëåêñ³¿âíà, 
1 ì., ÷ë.àðò., óêð., 12.08.1933, íå 
âêàç.
Ùåðáàêîâ Ñèìåîí (?), 37, 
÷ë.àðò., óêð., 14.05.1933, íå âêàç.
ßêèìåíêî Ìàð³ÿ ßê³âíà, 4 äí., 
îäíîîñ³áí., óêð., 08.11.1933, íå 
âêàç.
ßêèìåíêî Ôåä³ð Îëåêñ³éîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 28.12.1933, íå 
âêàç.
ßöåíêî Ìàð³ÿ Ìèêîëà¿âíà, íå 
âêàç., îäíîîñ³áí., óêð., 14.02.1933, 
íå âêàç.

ÐÎÇ²ÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 

Ðîç³âñüêà ñ³ëüðàäà
Äóáåíåöüêèé Ãðèãîð³é ²âàíîâè÷, 
2 ì., íå âêàç., ðîñ., 11.06.1933, 
êðèâàâèé ïðîíîñ
Êîëüìàíîâè÷ Åñôèð Ïåîí³âíà, 
75, êóñòàð, ºâð., 11.12.1933, íå 
âêàç.

Êðèøåíêî Ôåä³ð ²âàíîâè÷, 
85, ðîá³òí., ðîñ., 26.05.1933, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Ïîíÿêîâ Ëåîí³ä Ñàì³éëîâè÷, 2 
òèæ., ñëóæá., íå âêàç., 10.06.1933, 
ïóõëèíà ñòàòåâèõ îðãàí³â

Ðèìèãî Äåíèñ ²ëë³÷, 28, ñëóæá., 
íå âêàç., 28.07.1933, ñóõîòè

Øåíáàóìñüêà ñ³ëüðàäà

Ãàìàí Â³ëüãåëüì³íà ²îãàí³âíà, 
63, íà óòðèì., í³ì., 20.12.1933, 
íåâ³äîìà

Ãåðáñò Åâàëüä Â³ëüãåëüìîâè÷, 1 
òèæ., êîëãîñïí., í³ì., 05.09.1933, 
íåâ³äîìà

Çåëåíîï³ëüñüêà ñ³ëüðàäà
²ñåðîâè÷ Þäà Ðàôà¿ëîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., ºâð., 01.01.1932, ãðèï
Ñâèäëåð Éîñèô Ìèðùîâ., 52, 
áåçïðèòóëüí., ºâð., 28.07.1933, 
âèñíàæåííÿ

Ñâèðñüêèé Åçð. Ãåðøîâ., 24, 
êîëãîñïí., ºâð., 28.02.1932, 
çàïàëåííÿ æîâ÷íîãî ì³õóðà
Ñèòêå Þçîï Âåíäåëèí., 1 òèæ., 
íå âêàç., í³ì., 11.02.1932, íå âêàç.

Õèæíÿê Êèðèëî Ìèõàéëîâè÷, 
48, îäíîîñ³áí., óêð., 23.01.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Öèãóòê³íà Ñàðà Áåðê³âíà, 66, íà 
óòðèì., ºâð., 03.01.1932, íåâ³äîìà
×åðåïîâ Îøåð Àáðàìîâè÷, 6, 
êîëãîñïí., ºâð., 03.01.1932, ê³ð

Êîáèëÿíñüêà ñ³ëüðàäà

Áàõìóòñüêà Îëåíà ²ãíàò³âíà, 1 
äí., îäíîîñ³áí., óêð., 05.12.1932, 
íåâ³äîìà

Áîíäàð Âàñèëü Ñòåïàíîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 11.03.1932, 
íåâ³äîìà

Áîðàõîâ Ìèõàéëî Äìèòðîâè÷, 
10 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 09.11.1932, 
íåâ³äîìà
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Áîðàõîâà Îêñàíà Ìèõàéë³âíà, 
30, êîëãîñïí., óêð., 09.10.1932, 
òóáåðêóëüîç
Â³íèöüêà Íàñòÿ Ëåîíò³¿âíà, 
48, îäíîîñ³áí., óêð., 12.10.1932, 
íåâ³äîìà
Âîéòà Äóíüêà Ãðèãîð³âíà, 
1 ì., êîëãîñïí., óêð., 05.08.1932, 
íåâ³äîìà
Ãàðêóøà Ëþáîâ Ñåìåí³âíà, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 17.09.1932, 
íåâ³äîìà
Æèëà Ôåä³ð Ôåäîðîâè÷, 22, 
êîëãîñïí., óêð., 10.11.1932, íåðîçá.

Ëó÷êî ²âàí Ìàêàðîâè÷, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 04.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïåðåêóïêà Ìèêîëà Ãíàòîâè÷, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 12.09.1932, 
íå âêàç.
Ï³âíåíêî Ìèêîëà Òèìîô³éîâè÷, 
18, êîëãîñïí., óêð., 29.08.1932, 
íåðîçá³ð.
Ïëîòíèê Àíòîí³íà ²âàí³âíà, 
9 ì., êîëãîñïí., óêð., 30.10.1932, 
íåâ³äîìà

Ïëîòíèê Ïåòðî Äàíèëîâè÷, 
79, îäíîîñ³áí., óêð., 05.04.1932, 
íåâ³äîìà
Ñàìîéëåíêî ²âàí ²âàíîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 12.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñêîã Ãàëèíà Ìèêîëà¿âíà, 14, 
êîëãîñïí., óêð., 14.01.1932, íå 
âêàç.
Òðèòÿê Ïð³ñüêà ²âàí³âíà, 36, 
êîëãîñïí., óêð., 25.01.1932, ï³ä ÷àñ 
ïîëîã³â

×ÅÐÍ²Ã²ÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

Âåðõíüîòîêìàöüêà ñ³ëüðàäà
Áè÷åê Ãàííà Ìèêèò³âíà, 10 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 09.07.1932, 
êîêëþø
Ãóñàê Âàñèëü Àêîð., 9 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 25.10.1932, 
ïàðàë³÷
Äåíåæêà Òåòÿíà Éîñèï³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 24.10.1932, 
çàïàëåííÿ
ªðìîëåíêî Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 
3, êîëãîñïí., óêð., 18.08.1932, 
ñåðöåâà õâîðîáà
Æîëîá Ë³ä³ÿ Âàñèë³âíà, 3 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 16.09.1932, 
ïàðàë³÷
Êèïêà Êîíîí Ëàçàðîâè÷, 62, 
êîëãîñïí., óêð., 17.08.1932, 
ëèõîðàäêà
Êèïêà Îëüãà Ôåäîð³âíà, 1 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 21.11.1932, 
ïàðàë³÷
Êèðè÷åíêî Ïàëàæêà Àíäð³¿âíà, 
78, êîëãîñïí., óêð., 20.11.1932, 
ñòàð³ñòü
Êîáåöü Òðîõèì Ãðèãîðîâè÷, 
72, îäíîîñ³áí., óêð., 24.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîìàð Ñîô³ÿ Îâñ³¿âíà, 5, 
êîëãîñïí., óêð., 23.11.1932, òèô 
÷åðåâíèé
Êîíäðàòåíêî Äàíèëî Ëåâêîâè÷, 
85, êîëãîñïí., óêð., 29.06.1932, 
ñòàð³ñòü
Êîíäðàòåíêî Ïð³ñüêà 
Äåíèñ³âíà, 20, êîëãîñïí., óêð., 
20.09.1932, êàòàð øëóíêà
Êîðîòè÷ ²âàí Ïàâëîâè÷, 21, 
êîëãîñïí., óêð., 15.06.1932, ñóõîòè
Êðèâîøåé ßâäîõà Ëóê’ÿí³âíà, 
47, êîëãîñïí., óêð., 26.07.1932, 
õâîðîáà âíóòð³øíÿ

Ëèííèê Ñòåïàí ²ëë³÷, 80, 
îäíîîñ³áí., óêð., 06.05.1932, 
ñòàð³ñòü
Ìàí(ë)è÷ ßãîð Äàíèëîâè÷, 
45, êîëãîñïí., óêð., 10.12.1932, 
çàñòóäà
Ìàíè÷ Ãàííà Ãíàò³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 11.07.1932, 
çàïàëåííÿ øëóíêà
Ìåëüíèê Ìèêîëà Ïèâîíîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 06.09.1932, 
ïàðàë³÷
Ì³çèí Âàëåíòèí Ïàâëîâè÷, 8 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 29.11.1932, ïàðàë³÷
Ì³çèí ²ëüêî Ìèðîíîâè÷, 16, 
êîëãîñïí., óêð., 13.08.1932, 
òóáåðêóëüîç
Íå÷àé Ìèêîëà Ãàâðèëîâè÷, 
2, îäíîîñ³áí., óêð., 25.10.1932, 
ïàðàë³÷
Îâ÷àðåíêî Îëåêñ³é Ôåäîðîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 29.04.1932, 
ïàðàë³÷
Ïàçóõà Ìèêîëà Òèõîíîâè÷, 
6 ì., êîëãîñïí., óêð., 01.09.1932, 
ïàðàë³÷
Ïàí÷åíêî Ìèõàéëî 
Ê³íäðàòîâè÷, 1, êîëãîñïí., óêð., 
04.06.1932, ïàðàë³÷
Ðàäþê Âàñèëü Äåìèäîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 13.08.1932, 
ïàðàë³÷
Ðàäþê Ìàð³ÿ ßê³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 24.05.1932, 
ïàðàë³÷
Ñàâ÷åíêî Îëåêñ³é ²âàíîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 24.11.1932, 
ïàðàë³÷
Ñàâ÷åíêî Îëüãà Ìèõàéë³âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 01.08.1932, 
çàñòóäà

Ñàºíêî Í³íà Äåìèä³âíà, 11 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 12.07.1932, 
ïàðàë³÷
Ñàëî Òåòÿíà Òåðåíò³¿âíà, 16, 
êîëãîñïí., óêð., 16.06.1932, 
ñòîâáíÿê (ïðàâåöü)
Ñèìîíåíêî Âàñèëü ²âàíîâè÷, 
8 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 23.09.1932, 
ïàðàë³÷
Ñèìîíåíêî Ìèêîëà 
Âàñèëüîâè÷, 5 ì., êîëãîñïí., óêð., 
26.09.1932, ïàðàë³÷
Òêà÷åíêî Ãàâðèëî Ñòåïàíîâè÷, 
93, êîëãîñïí., óêð., 08.10.1932, 
ñòàð³ñòü
Òêà÷åíêî Ìàð³ÿ Ïàíòåë³¿âíà, 
6 ì., êîëãîñïí., óêð., 24.06.1932, 
çàïàëåííÿ
Òêà÷åíêî Ìèõàéëî Ãàâðèëîâè÷, 
10 ì., êîëãîñïí., óêð., 17.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Òêà÷åíêî Ôåä³ð ßêèìîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 14.09.1932, 
ïàðàë³÷
×èï³æêî Ìàòâ³é Ìîéñåéîâè÷, 
78, êîëãîñïí., óêð., 11.06.1932, 
ñòàð³ñòü
×èï³æêî Óëÿíà Àí., 78, êîëãîñïí., 
óêð., 14.10.1932, ñòàð³ñòü
Øèëî Òåòÿíà Ðîä³îí³âíà, 61, 
îäíîîñ³áí., óêð., 01.10.1932, 
ñòàð³ñòü
Þõèìåíêî Ãàííà Ïîë³êàðï³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 20.10.1932, 
íåâ³äîìà
ßõíî Ïàíàñ ²âàíîâè÷, 62, 
êîëãîñïí., óêð., 28.09.1932, 
ñèá³ðêà
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Áðàòóñü Âîëîäèìèð 
Òðîõèìîâè÷, 7 ì., êîëãîñïí., óêð., 
28.07.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áðàòóñü Ãàííà Ïåòð³âíà, 10 ì., 
êîëãîñïí., íå âêàç., 08.01.1932, 
êîíâóëüñ³¿
Áðàòóñü Ìèêîëà Ñåìåíîâè÷, 
9 ì., êîëãîñïí., óêð., 07.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãîðïèíåíêî Ãàííà Ìèêèò³âíà, 
19, êîëãîñïí., óêð., 16.06.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ãîðïèíåíêî Ë³ä³ÿ Ïåòð³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 12.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãóñàê Âåêëà Ñàâåë³¿âíà, 80, 
ðîá³òí., óêð., 21.06.1932, ïàðàë³÷
Ä³äåíêî Ãðèãîð³é Ìóñ³éîâè÷, 
67, êîëãîñïí., óêð., 22.08.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ä³äåíêî Ôåä³ð Íàóìîâè÷, 
9 ì., êîëãîñïí., óêð., 27.09.1932, 
êîíâóëüñ³¿
ªðåìåíêî ²âàí Ôåäîñ³éîâè÷, 
32, êîëãîñïí., óêð., 30.10.1932, íå 
âêàç.
ªðåìåíêî Ìàð³ÿ Ñèëàí³âíà, 
42, îäíîîñ³áí., óêð., 17.04.1932, 
ïîëîãè
ªðåìåíêî Ïàíòåëåéìîí 
Ïåòðîâè÷, 77, îäíîîñ³áí., óêð., 
28.08.1932, òóáåðêóëüîç
Çàáîëîòíà Íàñòÿ Ìèõ³¿âíà, íå 
âêàç., ñëóæá., óêð., 14.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîïîòü Ë³ä³ÿ ²âàí³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 10.09.1932, ñóõîòè
Êîðçóí Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 04.01.1932, 
çîëîòóõà
Êîðçóí Îêñàíà Êèðèë³âíà, 
85, êîëãîñïí., óêð., 13.10.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîðçóí Ïàâëî Ïèëèïîâè÷, 78, 
êîëãîñïí., óêð., 02.09.1932, íå 
âêàç.

Êóêîâèíåöü ²âàí ²âàíîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 17.04.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Êóêîâèíåöü ²âàí ²âàíîâè÷, 7 ì., 
ñëóæá., óêð., 20.04.1932, êîíâóëüñ³¿
Êóêîâèíåöü Ìèêîëà Ïåòðîâè÷, 
9 ì., êîëãîñïí., óêð., 06.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êóêîâèíåöü Îëåíà Âàñèë³âíà, 
65, êîëãîñïí., óêð., 24.11.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ëèííèê Àôàíàñ³é Ïèëèïîâè÷, 
92, êîëãîñïí., óêð., 22.05.1932, íå 
âêàç.
Ë³ñíÿê Êàòåðèíà Àðèñ., 9 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 19.06.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ë³ñíÿê Í³íà Âàñèë³âíà, 4 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 07.12.1932, 
êîíâóëüñ³¿
Ë³ñíÿê Ïåòðî ßêîâè÷, 57, 
îäíîîñ³áí., óêð., 06.03.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ë³ñíÿê ßê³â ²âàíîâè÷, 90, 
êîëãîñïí., óêð., 12.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëîáêî Ãàâðèëî Òåðåíò³éîâè÷, 
57, êîëãîñïí., óêð., 24.04.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ëîáêî Ãîðïèíà Îëåêñ³¿âíà, 
92, îäíîîñ³áí., óêð., 17.12.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ëîáêî ²âàí Âàñèëüîâè÷, 6 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 27.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëîáêî Êàòåðèíà ßê³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 30.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ëîáêî Ìàð³ÿ Ôåäîð³âíà, 4, ñëóæá., 
óêð., 15.09.1932, îáêëàä (àíã³íà)
Ëîáêî Îëåíà Îìåëÿí³âíà, 
29, êîëãîñïí., óêð., 08.03.1932, 
ïåðèòîí³ò ï³ñëÿ îïåðàö³¿
Ìîðãóí Ãðèãîð³é Ïàâëîâè÷, 
4 ì., êîëãîñïí., óêð., 07.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Ìîðãóí Îëåêñ³é Ìèòðîôàíîâè÷, 
6, êîëãîñïí., óêð., 22.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Îïàðà Éîñèï Êëèìîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 26.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Îïàðà Ïàëàæêà ²âàí³âíà, 22, 
êîëãîñïí., óêð., 28.03.1932, 
ïàòîëîã³÷í³ ïîëîãè
Ðàäþê Ë³ä³ÿ ßê³âíà, 6 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 23.02.1932, 
êîíâóëüñ³¿
Ðîñëèê Éîñèï Õîìè÷, 24, 
êîëãîñïí., óêð., 19.04.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ðîñëèê Ìèêîëà Éîñèïîâè÷, 
1 ì., êîëãîñïí., óêð., 15.07.1932, 
êîíâóëüñ³¿
Ðîñëèê Ñåðã³é Ñåìåíîâè÷, 8 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 08.06.1932, ñóõîòè
Ðóäåíêî Ìàð³ÿ Àíäð³¿âíà, 
31, êîëãîñïí., óêð., 19.06.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ñàºíêî Í³íà Ôåäîð³âíà, 8 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 26.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñàìîëåíêî Àíäð³é Òèõîíîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 04.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñàìîëåíêî Ìèêîëà Òèõîíîâè÷, 
2 äí., êîëãîñïí., óêð., 15.10.1932, 
íå âêàç.
Ñîëîä Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷, 2 
òèæ., êîëãîñïí., óêð., 05.08.1932, 
êîíâóëüñ³¿
Ñîëîä Êàòåðèíà ²âàí³âíà, 2 
òèæ., êîëãîñïí., óêð., 01.08.1932, 
êîíâóëüñ³¿
Ñîëîä Ñîô³ÿ Ñåìåí³âíà, 1 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 13.06.1932, íå 
âêàç.
Òàðàñåíêî Ãðèãîð³é 
Ôèëèìîíîâè÷, 94, êîëãîñïí., 
óêð., 20.02.1932, ñòàð³ñòü

Ìîãèëÿíñüêà ñ³ëüðàäà

Íèçÿíñüêà ñ³ëüðàäà

Áåðåæíà Îëåêñàíäðà Ìàðê³âíà, 
3, êîëãîñïí., íå âêàç., 01.01.1932, 
äèôòåð³ò
Áåðåæíèé Âëàñ Ôåäîòîâè÷, 75, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 04.04.1932, 
ñòàð³ñòü
Áîãäàí Êàòåðèíà ²ñàê³âíà, 1, êîë-
ãîñïí., óêð., 15.11.1932, ãàñòðîåíòåðèò
Áîãäàí Ôåä³ð Êèðèëîâè÷, 32, 
êîëãîñïí., óêð., 20.10.1932, êàòàð 
øëóíêà òà êèøîê
Áîæêî ²âàí Ìèòðîôàíîâè÷, 8, êîë-
ãîñïí., óêð., 13.04.1933, âèñíàæåííÿ

Áîæêî Ìèòðîôàí 
Àôàíàñ³éîâè÷, 39, êîëãîñïí., 
óêð., 16.04.1933, ïðîíîñ êðèâàâèé
Âåðåëèé Çàõàð³é Îíèñèìîâè÷, 
51, êîëãîñïí., óêð., 29.07.1932, 
çàâîðîò êèøîê
Âåðåì³é ²âàí Íèêèôîðîâè÷, 32, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 15.03.1932, 
òóáåðêóëüîç
Âåðåì³í Ìèêîëà Ïåòðîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 09.04.1933, íå âêàç.
Ãàðêàâåíêî(?) Þë³ÿ  
Ìèêîëà¿âíà, 4 ì., ñëóæá., óêð., 

30.11.1932, êèøêîâî-øëóíêîâå 
çàïàëåííÿ
Äàöåíêî Äìèòðî Ôåäîðîâè÷, 
63, êîëãîñïí., íå âêàç., 19.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Äåãòÿð Ìèõàéëî ßêîâè÷, 70, êîë-
ãîñïí., óêð., 23.03.1933, ñëàáê³ñòü
Äèìî÷êî ßâäîñ³ÿ ²âàí³âíà, 62, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 24.01.1932, 
ñòàð³ñòü
Äîöåíêî ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 37, 
êîëãîñïí., óêð., 11.08.1932, íå 
âêàç.



547

ªðåìåíêî Ìèêîëà Îëåêñ³éîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 08.10.1932, 
òðàâìà ãîëîâè
Êàâóí Äèìèòð³é Ñåìåíîâè÷, 88, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 17.02.1932, 
ñòàð³ñòü
Êàâóí Ïèâîí Äåìèäîâè÷, 43, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 11.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Êàâóí Ïèëèï Ìèõàéëîâè÷, 
40, êîëãîñïí., óêð., 19.06.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Êàöþáà Ìèêîëà Òèòîâè÷, 3 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 22.10.1932, 
ïðîíîñ, âèñíàæåííÿ
Êëèìåíêî Ìèêîëà 
Òåðåíò³éîâè÷, íå âêàç., 
êîëãîñïí., óêð., 12.09.1932, 
íåäîðîçâèíåí³ñòü
Êëèìåíêî Þõèì Êèðèëîâè÷, 80, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 23.04.1933, 
ñëàáê³ñòü ñòàðå÷à
Êîâàëåíêî Ôåä³ð Ïàâëîâè÷, 
14, êîëãîñïí., óêð., 12.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Êîöþáà Çàõàð³é ²âàíîâè÷, 93, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 02.05.1933, 
ñòàðå÷å âèñíàæåííÿ
Êðàâöîâ Âàñèëü Íèêèôîðîâè÷, 
82, êîëãîñïí., óêð., 19.05.1932, 
ñòàð³ñòü
Êðàâöîâ Ëóêà Òèòîâè÷, 77, êîë-
ãîñïí., óêð., 27.06.1932, ñòàð³ñòü
Êðàâöîâ Ïàâëî Âàñèëüîâè÷, 82, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 29.02.1932, 
ñòàð³ñòü
Êðàâöîâà Ìîòðÿ Ô³ëåêò³âíà, 80, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 10.05.1933, 
ñòàðå÷å âèñíàæåííÿ
Êðóòüêî ²âàí Ñòåïàíîâè÷, 9, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 19.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Êóïð³ºíêî Òåòÿíà Êóçüì³âíà, 1, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 16.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êóöü Âàñèëü Òðèôîíîâè÷, 7, 
ñèðîòà, íå âêàç., 06.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ëàêîòà Íàä³ÿ ²âàí³âíà, 4 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 11.08.1932, 
ïðîíîñ
Ëèíèê Ñòåïàíèäà ²âàí³âíà, 
60, êîëãîñïí., óêð., 03.03.1933, 
ñëàáê³ñòü ñòàðå÷à
Ëèííèê Ôåä³ð Ïàâëîâè÷, 65, 
íå âêàç., óêð., 21.12.1932, òèô 
÷åðåâíèé
Ëèòîâ÷åíêî Ìàð³ÿ 
Âîëîäèìèð³âíà, 2, êîëãîñïí., 
óêð., 22.05.1932, ãðèæà
Ëèòîâ÷åíêî Ïàðàñêà ªâìåí³âíà, 
72, îäíîîñ³áí., óêð., 09.04.1933, 
ñëàáê³ñòü ñòàðå÷à

Ëèòîâ÷åíêî Òèõîí ßêîâè÷, 90, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 12.04.1932, 
ñòàð³ñòü
Ìàðìèëü Ìèêîëà Ìèêèòîâè÷, 
2, êîëãîñïí., íå âêàç., 22.04.1933, 
íå âêàç.
Ìóøòà Íàñòÿ ²âàí³âíà, 74, 
êîëãîñïí., óêð., 18.09.1932, 
çàõâîðþâàííÿ ñåðöÿ
Íåñòåðåíêî ²âàí Îëåêñ³éîâè÷, 
1, êîëãîñïí., íå âêàç., 12.02.1932, 
íå âêàç.
Îâåð÷åíêî Éîñèï Ïàâëîâè÷, 18, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 26.04.1933, 
íå âêàç.
Îìåëü÷åíêî ²âàí ²âàíîâè÷, 
3 òèæ., êîëãîñïí., íå âêàç., 
09.02.1932, íå âêàç.
Îìåëü÷åíêî Ôåä³ð Ñèäîðîâè÷, 
26, ðîá³òí., íå âêàç., 12.10.1932, 
òóáåðêóëüîç
Îñòàïåíêî Îëåêñ³é ²âàíîâè÷, 22, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 04.02.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ï³ñòîëåíêî Ìåëàíêà 
Â³ññàð³îí³âíà, 49, ñëóæá., óêð., 
18.10.1932, àïîïëåêñ³ÿ
Ïðîêîïåíêî ªãîð ªôèìîâè÷, 
75, êîëãîñïí., óêð., 04.03.1933, 
ñëàáê³ñòü ñòàðå÷à
Ðÿá÷åíêî Êàòðÿ Ãðèãîð³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 18.04.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ðÿá÷åíêî Íàòàëêà Ôåäîð³âíà, 
8, êîëãîñïí., íå âêàç., 10.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ðÿá÷åíêî Í³íà Ãðèãîð³âíà, 5, 
îäíîîñ³áí., óêð., 28.04.1933, ìîð
Ñàâ÷åíêî Îëåêñàíäðà 
Àíäð³¿âíà, 53, êîëãîñïí., íå âêàç., 
19.03.1932, ïàðàë³÷
Ñåâàøèê Ìàð³ÿ Õàðèòîí³âíà, 73, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 26.03.1932, 
ñòàð³ñòü
Ñèíÿê Âàñèëü ²âàíîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 02.10.1932, 
³íîðîäíå ò³ëî â ëåãåíÿõ
Ñèíÿê Äìèòðî Çàõàðîâè÷, 4, 
êîëãîñïí., óêð., 16.10.1932, êðóï
Ñèíÿê Ïàðàñêà Ôåäîñ³¿âíà, 
94, êîëãîñïí., óêð., 28.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñèñà Îëåíà Ãåðàñèì³âíà, 60, êîë-
ãîñïí., íå âêàç., 13.04.1933, íå âêàç.
Ñèñà Ïð³ñüêà Âîëîäèìèð³âíà, 
90, êîëãîñïí., óêð., 11.12.1932, 
ñòàð³ñòü
Ñèñòåíêî Óëÿíà íå âêàç., 70, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 25.04.1933, 
ñòàðå÷å âèñíàæåííÿ
Ñ³äàø Ïåòðî Ôåäîñ³éîâè÷, 36, 
êóðêóëü, íå âêàç., 05.05.1933, íå 
âêàç.

Ñë³âèí Ë³ä³ÿ Ôåäîð³âíà, 6, êîë-
ãîñïí., íå âêàç., 10.05.1933, õóäîáà
Ñòåöåíêî Ë³ä³ÿ Ôåäîð³âíà, 
2, îäíîîñ³áí., óêð., 19.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñòåöåíêî Ìèðîí Ãðèãîðîâè÷, 
64, îäíîîñ³áí., óêð., 30.03.1933, 
íå âêàç.
Ñòåöåíêî Îìåëüêî Ãðèãîðîâè÷, 
46, êîëãîñïí., óêð., 28.07.1932, 
ïàðàë³÷
Ñòåöåíêî Ôåä³ð Ìèðîíîâè÷, 
29, îäíîîñ³áí., óêð., 29.09.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ñóëèìåíêî Äîìàõà Êóçüì³âíà, 
50, êîëãîñïí., íå âêàç., 03.03.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ñüîì³ê ²ñàê Íèêèôîðîâè÷, 
72, êîëãîñïí., óêð., 05.09.1932, 
âîäÿíêà
Òðåòÿê Àííà Çîò³âíà, 60, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 13.05.1933, 
ñòàðå÷å âèñíàæåííÿ
Õàð÷åíêî Êñåí³ÿ Ôåäîð³âíà, 
83, êîëãîñïí., óêð., 18.11.1932, 
íåäîñòàòíÿ ñåðöåâà ä³ÿëüí³ñòü
Õàð÷åíêî Ìèêîëà Äåìèäîâè÷, 
4, êîëãîñïí., íå âêàç., 29.04.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Õ³âðè÷ Óëÿíà ªï³ôàí³âíà, 85, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 28.04.1933, 
ñëàáê³ñòü ñòàðå÷à
Õëåï³òüêî Ìèêèòà Ç³íîâ³éîâè÷, 
21, êîëãîñïí., íå âêàç., 12.03.1932, 
ïðèïàäêè
Õëåï³òüêî Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 2 
òèæ., êîëãîñïí., óêð., 20.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Õëåï³òüêî Îðèøêà Ìàòâ³¿âíà, 
64, êîëãîñïí., óêð., 13.07.1932, 
ñòîâáíÿê (ïðàâåöü)
Õóäèíü Ìèõåé Ìèêèòîâè÷, 
70, êîëãîñïí., óêð., 14.04.1933, 
ñòàð³ñòü
×åðåï Âàñèëü Êëèìîâè÷, 78, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 01.05.1933, 
ñòàðå÷å âèñíàæåííÿ
×óá ²âàí ²âàíîâè÷, 8 ì., ñëóæá., 
óêð., 09.09.1932, çàïàëåííÿ 
êèøêîâî-øëóíêîâå
Øàïîâàë ¯âãà Ñòåïàí³âíà, 65, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 21.05.1933, 
ñòàðå÷å âèñíàæåííÿ
Øàïîâàë Ëóê³ÿ Ìèêèò³âíà, 
92, êîëãîñïí., óêð., 26.08.1932, 
ñòàð³ñòü
Øàïîâàë Îëåêñàíäð 
Âîëîäèìèðîâè÷, 9 ì., êîëãîñïí., 
íå âêàç., 21.01.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Øàïîâàë Îëåêñ³é Îìåëÿíîâè÷, 
80, êîëãîñïí., óêð., 22.07.1932, 
ñòàð³ñòü
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Ùåðáàíü Âåêëà Ïðîêîï³âíà, 40, 
êîëãîñïí., óêð., 09.04.1933, ñåðöå
Ùåðáàíü Ãàâðèëî ²âàíîâè÷, 80, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 22.04.1933, 
ñòàðå÷å âèñíàæåííÿ

ßêîâåíêî Äìèòðî Âàñèëüîâè÷, 
2 ì., êîëãîñïí., íå âêàç., 
01.02.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â

ßõíî Òðîõèì Âàñèëüîâè÷, 
83, êîëãîñïí., óêð., 10.04.1933, 
ñëàáê³ñòü ñòàðå÷à

Íîâîìèõàéë³âñüêà ñ³ëüðàäà
Àíäð³éêî Ìàðòà ßê³âíà, 40, 
îäíîîñ³áí., óêð., 27.12.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Áåçñèëà Í³íà Ñòåïàí³âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 13.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áåçóãëà Ãàííà Äîðîô³¿âíà, 
61, êîëãîñïí., óêð., 17.08.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Áåðåæåöüêà Îëüãà Ãðèãîð³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 09.10.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âîâê Ë³ä³ÿ Îëåêñàíäð³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 21.12.1932, 
àíãë³éñüêà õâîðîáà
Ãàë³âåöü Àíäð³é Âàñèëüîâè÷, 90, 
÷ë.àðò., óêð., 13.05.1932, çàòðèìêà 
ñå÷³
Ãàë³âåöü Âàñèëü Êëèìîâè÷, 38, 
÷ë.àðò., óêð., 14.08.1932, íå âêàç.
Ãàë³âåöü ²âàí Âàñèëüîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 12.11.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ãàë³âåöü ²âàí ²âàíîâè÷, 13, 
êîëãîñïí., óêð., 14.10.1932, íå 
âêàç.
Ãàë³âåöü Ìèõàéëî Êîðí³éîâè÷, 
6, êîëãîñïí., óêð., 14.08.1932, íå 
âêàç.
Ãàë³âåöü Ìîòðÿ ²âàí³âíà, 
17, ÷ë.àðò., óêð., 18.01.1932, 
íåâðàñòåí³ÿ
Ãàë³âåöü Í³íà Ïàâë³âíà, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 04.09.1932, 
çàïàëåííÿ êèøêîâî-øëóíêîâå
Ãðåá³íåöü Îëåêñàíäðà 
Âàðèîí³âíà, 70, ÷ë.àðò., óêð., 
28.10.1932, ñòàð³ñòü
Ãðåá³íåöü Ñòåïàí Òðîõèìîâè÷, 
70, ÷ë.àðò., óêð., 30.09.1932, 
ñòàð³ñòü
Ãðèí Àíäð³é Ìàðêîâè÷, 74, 
êîëãîñïí., óêð., 15.04.1932, 
ñòàð³ñòü
Ãðèíü Ìàð³ÿ Êóçüì³âíà, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 09.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äåì÷åíêî Äìèòðî Ìèõàéëîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., íå âêàç.
Äåì÷åíêî Íàòàëêà Ñèë³âíà, 
16, êîëãîñïí., óêð., 08.07.1932, 
òóáåðêóëüîç, çàïàëåííÿ ì³çê³â
Äåì÷åíêî Ñåðã³é Òèìîô³éîâè÷, 
38, îäíîîñ³áí., óêð., 06.04.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â

Äåðêà÷ Çîÿ ²âàí³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 09.10.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Äåðêà÷ Í³íà Ïèëèï³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 28.12.1931, 
êîêëþø
Äìèòðåíêî Ôåä³ð Òèìîô³éîâè÷, 
74, ÷ë.àðò., óêð., 13.01.1932, 
ìàëÿð³ÿ
Äìóõ ²âàí Äàíèëîâè÷, 3 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 05.06.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Äîâãàë Ïåòðî Ïåòðîâè÷, 3 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 04.08.1932, 
çàïàëåííÿ êèøêîâî-øëóíêîâå
Äîëÿ ²âàí Ìèêîëàéîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 11.04.1932, 
àíãë³éñüêà õâîðîáà
Äüÿ÷åíêî Êàòåðèíà Äìèòð³âíà, 
3, êîëãîñïí., óêð., 12.11.1932, 
ð³çà÷êà
Äÿ÷åíêî Âåêëà Îñòàï³âíà, 75, 
êîëãîñïí., óêð., 24.05.1932, íå 
âêàç.
Çàäîðîæíà Îëüãà Ñòåïàí³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 28.10.1932, ðîçëàä 
øëóíêà
Çàäîðîæíÿ ¯âãà Ïàâë³âíà, 21, 
êîëãîñïí., óêð., 05.03.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ òà ìàëÿð³ÿ
Êàëèí³÷åíêî Äåì’ÿí ²âàíîâè÷, 
88, êîëãîñïí., óêð., 12.03.1932, 
ñòàð³ñòü
Êàë³í³÷åíêî Îëåêñàíäð 
Ìèòðîôàíîâè÷, 1, êîëãîñïí., 
óêð., 30.07.1932, íå âêàç.
Ê³íàò Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 22.04.1932, 
îòðóºííÿ ÷àäíèì ãàçîì
Êíèòà Ïåòðî ²âàíîâè÷, 20, 
êîëãîñïí., óêð., 01.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîáçàð ßâäîõà Ôåäîð³âíà, 
12, êîëãîñïí., óêð., 08.03.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîáèçüêà Í³íà ²âàí³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 20.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîâàëåíêî ßê³â ßêîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 14.09.1932, íå 
âêàç.
Êîçà÷èùå Îëåêñàíäðà 
Ìîéñå¿âíà, 74, êîëãîñïí., óêð., 
24.04.1932, ñòàð³ñòü

Êîíîíåíêî Ìàð³ÿ Ôåäîð³âíà, 
7 ì., ñëóæá., óêð., 07.12.1932, 
àíãë³éñüêà õâîðîáà
Êîïèë Äìèòðî ßêîâè÷, 60, 
êîëãîñïí., óêð., 06.03.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîïèë Ïåòðî Êèðèëîâè÷, 7 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 24.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êðèñà Ìîòðÿ ²âàí³âíà, 37, 
êîëãîñïí., óêð., 13.10.1932, òèô 
÷åðåâíèé
Êðîï³âêà Àíàòîë³é Ãðèãîðîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 13.11.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Êóðèëî Ë³ä³ÿ Ìèõàéë³âíà, 
2, ÷ë.àðò., óêð., 18.10.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êøèòà Ìèõàéëî ²âàíîâè÷, 5, 
êîëãîñïí., óêð., 20.08.1932, ð³çà÷êà
Ëåìåøêî Ìèõàéëî ²âàíîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 25.06.1932, 
äèñïåïñ³ÿ
Ëþñ³õò Îõð³ì Ñåìåíîâè÷, 
80, êîëãîñïí., óêð., 04.03.1932, 
êðîâîòå÷à òà ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
Ìàëåíêî Ãàííà Âàñèë³âíà, 
11 ì., êîëãîñïí., óêð., 29.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìàëåíêî ²âàí Ôåäîðîâè÷, 
5, êîëãîñïí., óêð., 24.03.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ìàìàé Îëåêñ³é ßêîâè÷, 5, 
êîëãîñïí., óêð., 08.10.1932, 
çàïàëåííÿ êèøêîâî-øëóíêîâå
Ìàðêóöÿ Â³êòîð ²âàíîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 03.10.1932, íå 
âêàç.
Ìàðêóöÿ Âîëîäèìèð 
Àíäð³éîâè÷, 7 ì., êîëãîñïí., óêð., 
11.05.1932, çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ìàðêóöÿ Îäàðêà ²âàí³âíà, 
25, êîëãîñïí., óêð., 30.08.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ìàòâ³ºíêî Àíäð³é ßêîâè÷, 
4, êîëãîñïí., óêð., 14.11.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Ìàòâ³ºíêî Ãàííà ßê³âíà, 6, 
êîëãîñïí., óêð., 17.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìàòâ³ºíêî Îëüãà ßê³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 06.11.1932, 
çàïàëåííÿ êèøêîâî-øëóíêîâå
Ìîñ³ÿø Âàñèëü Ãðèãîðîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 06.09.1932, íå 
âêàç.
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Íàóìåíêî Ãåííàä³é Àíòîíîâè÷, 
5 ì., êîëãîñïí., óêð., 07.01.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Íàóìåíêî ²âàí Ïåòðîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 19.11.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Íàóìåíêî Ìàêàð Îíîïð³éîâè÷, 
28, êîëãîñïí., óêð., 23.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Íàóìåíêî Ìàðèíà Ñòåïàí³âíà, 
38, êîëãîñïí., óêð., 12.10.1932, 
òóáåðêóëüîç
Íàóìåíêî Ìèêîëà Ôàíàñ³éîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 13.10.1932, ê³ð
Íè÷èïîðåíêî ßâäîõà Âàñèë³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 17.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Íîâèê Ìèõàéëî ²âàíîâè÷, 
6, êîëãîñïí., óêð., 17.11.1932, 
çàïàëåííÿ êèøêîâî-øëóíêîâå
Íîñà÷ Ãðèãîð³é Ãðèãîðîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 24.11.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Íîñà÷ Ë³ä³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 01.01.1932, 
êîêëþø
Íîñà÷ Ïåòðî ßêîâè÷, 9, 
êîëãîñïí., óêð., 16.11.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Íîñà÷ Ôåä³ð Ãàâðèëîâè÷, 67, 
îäíîîñ³áí., óêð., 19.07.1932, íå 
âêàç.
Íîñà÷ Ôåäîðà Ê³íäðàò³âíà, 26, 
êîëãîñïí., óêð., 24.01.1932, òèô 
÷åðåâíèé
Îëåêñ³ºíêî Ðà¿ñà Àíäð³¿âíà, 
11, êîëãîñïí., óêð., 04.09.1932, 
çàïàëåííÿ êèøêîâî-øëóíêîâå
Îìåëü÷åíêî Ë³ä³ÿ ßê³âíà, 3 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 11.12.1932, 
êîêëþø
Îìåëü÷åíêî Í³íà Ôåäîð³âíà, 
7 ì., êîëãîñïí., óêð., 20.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Îìåëü÷åíêî Ïåòðî Äåíèñîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 07.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïàí÷åíêî Ìèõàéëî Ôåäîðîâè÷, 
6 ì., êîëãîñïí., óêð., 26.07.1932, 
íå âêàç.

Ïàðåõà Ïåòðî Ïåòðîâè÷, 11 
äí., êîëãîñïí., óêð., 05.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïàðîõà Ñåìåí Âëàñîâè÷, 
62, ÷ë.àðò., óêð., 30.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïèäîðåöü Äìèòðî ²âàíîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 17.10.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïèäîðåöü Ñåðã³é Äìèòðîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 04.10.1932, íå 
âêàç.
Ïëåâàêà Ë³ä³ÿ ²âàí³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 18.10.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïðÿäêà Îëåêñàíäð Ïàâëîâè÷, 
50, êîëãîñïí., óêð., 29.08.1932, 
ñåðöå òà ëåãåí³
Ïðÿäêî Êàòåðèíà Âàñèë³âíà, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 05.10.1932, ðîçëàä 
êèøêîâî-øëóíêîâîãî òðàêòó
Ïñåë Ãàííà Ñâèðèä³âíà, 22, 
êîëãîñïí., óêð., 27.11.1932, òèô 
÷åðåâíèé
Ðåêóí Äìèòðî Ãðèãîðîâè÷, 
5 ì., êîëãîñïí., óêð., 24.01.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ðåêóí Ïåòðî Ïåòðîâè÷, 10 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 12.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ðåêóí ßê³â Êèðèëîâè÷, 60, 
÷ë.àðò., óêð., 04.10.1932, íå âêàç.
Ñàâðàí Âàñèëü ²âàíîâè÷, 14, 
êîëãîñïí., óêð., 02.12.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Ñàâðàí Âàñèëü ßêîâè÷, 8 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 26.03.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñàâðàí Âîëîäèìèð 
Òèìîô³éîâè÷, 2 ì., êîëãîñïí., 
óêð., 12.03.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñàâðàí Êàòåðèíà ²âàí³âíà, 4, 
êîëãîñïí., óêð., 01.01.1932, òèô 
÷åðåâíèé
Ñàâðàí Ë³ä³ÿ Îõð³ì³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 03.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñåðäþê Ãàííà Àíäð³¿âíà, 8, 
êîëãîñïí., óêð., 18.12.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Ñèâîä³ä Îëåêñàíäðà Îëåêñ³¿âíà, 
3, êîëãîñïí., óêð., 14.10.1932, ê³ð
Ñèâîä³ä ßâäîêèì Äîðîô³éîâè÷, 
50, êîëãîñïí., óêð., 27.03.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ñíèòêà ²âàí Ãàâðèëîâè÷, 19, 
êîë ãîñïí., óêð., 12.11.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Ñîáåöüêèé ²âàí Òðîõèìîâè÷, 
89, êîëãîñïí., óêð., 03.02.1932, 
ñòàð³ñòü
Òð³ùóê Âàëÿ ²âàí³âíà, 2 òèæ., 
êîëãîñïí., óêð., 29.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Óäîä Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 01.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ôèùåíêî Ãðèöüêî Çàõàðîâè÷, 
5, êîëãîñïí., óêð., 24.04.1932, 
ìåí³íã³ò ñïèííèé
Õ³ëü÷åíêî Îëåêñ³é 
Ìèòðîôàíîâè÷, 2, êîëãîñïí., 
óêð., 29.07.1932, íå âêàç.
Õë³áåöü Ëþáîâ Ñâèðèä³âíà, 
70, êîëãîñïí., óêð., 20.11.1932, 
ïàðàë³÷
×óáèð Ìàð³ÿ Êîðí³¿âíà, 1, íå 
âêàç., á³ë., 08.11.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Øåðñòþê Ìèõàéëî 
Îëåêñàíäðîâè÷, 55, îäíîîñ³áí., 
óêð., 29.04.1932, òóáåðêóëüîç 
ëåãåí³â
Øåðñòþê Îëüãà Âàñèë³âíà, 
8 ì., êîëãîñïí., óêð., 05.11.1932, 
çàïàëåííÿ êèøêîâî-øëóíêîâå
Øèìêî ²âàí Éîñèïîâè÷, 87, 
êîëãîñïí., óêð., 23.03.1932, 
ñòàð³ñòü
Øïèãóí Âîëîäèìèð 
Îëåêñàíäðîâè÷, 6 ì., êîëãîñïí., 
óêð., 28.07.1932, íå âêàç.
Øïèãóí Ñîô³ÿ Àíäð³¿âíà, 45, 
êîëãîñïí., óêð., 14.11.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Øóëüãà Ìèõàéëî Ìèõàéëîâè÷, 
6 ì., êîëãîñïí., óêð., 19.07.1932, 
çàïàëåííÿ êèøêîâî-øëóíêîâå

Íîâîïîëòàâñüêà ñ³ëüðàäà
Áîáèëü Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷, 
3 ì., êîëãîñïí., óêð., 27.04.1933, 
äèòÿ÷à õâîðîáà
Áîáèëü ßâäîõà Ìàêñèì³âíà, 
8, êîëãîñïí., óêð., 16.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áîáèðü Âîëîäèìèð Àíäð³éîâè÷, 
5 äí., îäíîîñ³áí., óêð., 31.05.1932, 
äèòÿ÷à õâîðîáà
Ãîðáàíü Íàñòÿ Îëåêñàíäð³âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 30.11.1933, 
äèçåíòåð³ÿ

Ãîðáàòêåâè÷ Ãàííà Ãðèãîð³âíà, 
8 ì., êîëãîñïí., óêð., 14.05.1933, 
äèòÿ÷à õâîðîáà
Ãîðáàòîâè÷ Ïàâëî Ñåðã³éîâè÷, 
27, îäíîîñ³áí., óêð., 14.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ãîðáàòîâè÷ Ñåðã³é Ìèõàéëîâè÷, 
66, îäíîîñ³áí., óêð., 21.07.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Äåìåíêî Ìóñ³é Ðîä³îíîâè÷, 
56, êîëãîñïí., óêð., 08.04.1933, 
âèñíàæåííÿ

Äåìåøêî Ìèêîëà Ãðèãîðîâè÷, 
6 ì., êîëãîñïí., óêð., 10.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äåìÿøêî Îëåêñàíäðà Íàçàð³âíà, 
57, êîëãîñïí., óêð., 03.08.1932, 
çàïàëåííÿ íèðîê òà ñåðöå
Äìèòðåíêî Ãàííà Ôåäîñ³¿âíà, 
11 ì., êîëãîñïí., óêð., 14.05.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Äîâãîïîëèé Ñòåïàí Äàíèëîâè÷, 
7, îäíîîñ³áí., óêð., 15.05.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
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Äîëÿ Àíòîí ²âàíîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 19.07.1932, äèòÿ÷³ 
õâîðîáè
Äîëÿ Ëåîí Òèìîô³éîâè÷, 64, 
êîëãîñïí., óêð., 08.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Äîëÿ Ìàð³ÿ Ìóñ³¿âíà, 10, 
êîëãîñïí., óêð., 07.07.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äîëÿ Òèìîô³é Íèêèôîðîâè÷, 
84, êîëãîñïí., óêð., 30.04.1933, 
ñòàð³ñòü
ªðàøåíêî Êàòðÿ Ãóð³¿âíà, 32 äí., 
êîëãîñïí., óêð., 17.04.1932, äèòÿ÷³ 
ñóõîòè
ªðîøåíêî Âàñèëü Ãóð³éîâè÷, 
14, êîëãîñïí., óêð., 06.05.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Æèòíèê Âàñèëü Ìèõàéëîâè÷, 20, 
äí., êîëãîñïí., óêð., 02.06.1933, 
äèòÿ÷à õâîðîáà
Æèòíèê Êèðèëî Äàíèëîâè÷, 
8, êîëãîñïí., óêð., 10.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Æèòíèê Ìèêîëà íå âêàç., 17 äí., 
êîëãîñïí., óêð., 25.07.1932, äèòÿ÷³ 
õâîðîáè
Æèòíè÷ Ãàííà Àôàíàñ³¿âíà, 
72, îäíîîñ³áí., óêð., 18.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Êàëüíèê Ìàðèíà Òðîõèì³âíà, 
90, îäíîîñ³áí., óêð., 25.07.1932, 
ñòàð³ñòü
Êàëüíèê Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷, 
98, îäíîîñ³áí., óêð., 16.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Êàëüíèê Ïåòðî Âàñèëüîâè÷, 
4, îäíîîñ³áí., óêð., 26.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Êàðïîâ Áîðèñ Êîðí³éîâè÷, 
49, êîëãîñïí., óêð., 22.06.1933, 
âèñíàæåííÿ
Êàðïîâ Âàñèëü Áîðèñîâè÷, 
38, êîëãîñïí., óêð., 06.07.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Êàðïîâ Ìèêîëà Áîðèñîâè÷, 2 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 09.08.1932, äèòÿ÷³ 
õâîðîáè
Ê³ñ³ëü Ë³ä³ÿ íå âêàç., 18, äí., 
êîëãîñïí., óêð., 27.05.1932, äèòÿ÷³ 
õâîðîáè
Êîâàëåíêî Í³íà Ôåäîò³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 18.06.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Êîâàëåíêî Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷, 
36 äí., êîëãîñïí., óêð., 20.02.1933, 
äèòÿ÷à õâîðîáà
Êîâàëåíêî Ñòåïàíèäà 
Ìàðê³âíà, 82, îäíîîñ³áí., óêð., 
24.02.1933, ñòàð³ñòü
Ëàâðèê ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 23.07.1932, 
äèçåíòåð³ÿ

Ìàêàðåíêî Ìèêîëà 
Îëåêñàíäðîâè÷, 9 ì., êîëãîñïí., 
óêð., 12.05.1933, äèòÿ÷à õâîðîáà
Ì³ùåíêî Ë³ëÿ Ëåâê³âíà, 2, êîë ãîñïí., 
óêð., 01.05.1933, äèòÿ÷à õâîðîáà
Ìîæóðà Ìàð³ÿ Ìèêèò³âíà, 7, 
êîëãîñïí., óêð., 21.05.1933, ê³ð
Íàäòî÷³é Âàñèëü íå âêàç., 
5, êîëãîñïí., óêð., 18.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Íàäòî÷³é Ãðèöüêî Ìàêñèìîâè÷, 
15, êîëãîñïí., óêð., 29.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Íàäòî÷³é Êàòðÿ Êëèì³âíà, 1, êîë-
ãîñïí., óêð., 05.04.1933, íå âêàç.
Íàäòî÷³é Ôåä³ð Êëèìîâè÷, 5, 
êîë ãîñïí., óêð., 03.04.1933, íå âêàç.
Ïåðåäåð³é Ìîòðÿ Ñèáàð³âíà, 
21, êîëãîñïí., óêð., 29.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïë³ø Âîëîäèìèð Ñåðã³éîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 28.08.1933, 
çàðàæåííÿ êðîâ³
Ïë³ø Ìèêîëà Ìàêñèìîâè÷, 17 
äí., êîëãîñïí., óêð., 25.03.1932, 
äèòÿ÷³ õâîðîáè
Ïë³ø Òàðàñ Òèìîô³éîâè÷, 
26, êîëãîñïí., óêð., 10.12.1932, 
åíöåôàë³ò, çàïàëåííÿ ì³çêó
Ïîïåíåöü Ìàêñèì Ìèêèòîâè÷, 
40, êîëãîñïí., óêð., 23.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ïîïèëåöü Âàñèëü Âëàñîâè÷, 79, 
êîëãîñïí., óêð., 28.02.1933, ñòàð³ñòü
Ïîïèëåöü Ìèêèòà Âëàñîâè÷, 
68, êîëãîñïí., óêð., 30.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Ïîïèëåöü ßâòóõ Âàñèëüîâè÷, 
47, îäíîîñ³áí., óêð., 30.07.1933, 
áîæåâ³ëüíèé
Ïóïêî Ãàííà ßê³âíà, 78, êîë ãîñïí., 
íå âêàç., 15.06.1933, ñòàð³ñòü
Ïóïêî Ëåïòà Ìèõàéë³âíà, 13 äí., 
êîëãîñïí., óêð., 10.12.1932, äèòÿ÷³ 
õâîðîáè
Ñåìåíî Ëåâêî Ñåìåíîâè÷, 
33, êîëãîñïí., óêð., 07.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ñåìåíî Ëþáîâ Ñåìåí³âíà, 
6, êîëãîñïí., óêð., 13.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ñåìåíî Ñåìåí Íàçàðîâè÷, 
43, êîëãîñïí., óêð., 02.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ñåìåíî Ñîô³ÿ Òðîõèì³âíà, 
62, îäíîîñ³áí., óêð., 17.02.1932, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ñåìåíî Òåòÿíà Ñåìåí³âíà, 
7, êîëãîñïí., óêð., 28.04.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ñêëÿð Âàñèëü Éîñèïîâè÷, 
1, ñëóæá., óêð., 14.09.1933, 
ñêàðëàòèíà

Ñêëÿð Ãàííà Âàñèë³âíà, 6, 
êîëãîñïí., óêð., 09.04.1932, äèòÿ÷³ 
ñóõîòè
Ñêëÿð Ãàííà Ôåäîñ³¿âíà, 20, 
êîëãîñïí., óêð., 08.06.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Ñêëÿð Ãðèöüêî Ëóê'ÿíîâè÷, 
81, îäíîîñ³áí., óêð., 23.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñêëÿð Êàëåíèê Ïàâëîâè÷, 
63, êîëãîñïí., óêð., 31.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ñêëÿð Ìàð³ÿ Àíòèï³âíà, 74, 
êîëãîñïí., óêð., 21.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñêëÿð Ìèêîëà Êàðïîâè÷, 10, 
êîëãîñïí., óêð., 17.05.1932, 
ïðàâåöü
Ñêëÿð Ôåäîñ³é Ãðèãîðîâè÷, 
55, êîëãîñïí., óêð., 19.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ñêëÿð ßâäîêèì Ïàâëîâè÷, 
40, êîëãîñïí., óêð., 11.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ñíèòêà Âîëîäèìèð Þõèìîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 20.02.1932, 
äèòÿ÷³ õâîðîáè
Ñîáîëü Ïèëèï Ïàâëîâè÷, 58, 
îäíîîñ³áí., óêð., 29.03.1932, 
âáèòèé ïîòÿãîì
Ñòåïàíåíêî ªâñ³é Ãàâðèëîâè÷, 
39, êîëãîñïí., óêð., 20.02.1933, íå 
âêàç.
Ñòåïàíåíêî Ìèêèòà ßêèìîâè÷, 
20, îäíîîñ³áí., óêð., 28.02.1932, 
ïîñò³éíà õâîðîáà êîñòî¿ä í³ã
Ñòåïàíåíêî Í³íà Ñâèðèä³âíà, 
3 ì., êîëãîñïí., óêð., 24.02.1932, 
äèòÿ÷³ õâîðîáè
Ñòåïàíåíêî Îëåêñàíäð 
Ñâèðèäîâè÷, 3 ì., êîëãîñïí., óêð., 
23.02.1932, äèòÿ÷³ õâîðîáè
Ñòåïàíåíêî Îëåíà Ê³íäðàò³âíà, 
37, êîëãîñïí., óêð., 02.10.1932, 
ñàðêîìà ëîïàòêè ïðàâî¿ ðóêè
Ñòåïàíåíêî Ïàëàæêà Ñåðã³¿âíà, 
3, êîëãîñïí., óêð., 29.02.1932, 
ðàõ³ò 
Ô³ä³é Âàñèëü ²ëüêîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 28.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ô³ä³é Ìèòðîôàí Ñòåïàíîâè÷, 
82, îäíîîñ³áí., óêð., 05.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Ô³ñ³âêà Íàñòÿ Ãðèãîð³âíà, 
57, êîëãîñïí., óêð., 24.01.1933, 
çàìåðçëà
Ô³ñ³âíà Ëþáîâ Âàñèë³âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 18.07.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Ô³ñ³âíèé Ìèêîëà Ôåäîðîâè÷, 
12, êîëãîñïí., óêð., 18.06.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
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Ô³ñ³âíèé Òàðàñ Ãðèãîðîâè÷, 
70, îäíîîñ³áí., óêð., 12.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Öèãàíåíêî Ìèêîëà Àâðàìîâè÷, 
4, êîëãîñïí., óêð., 19.05.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Øàâëàé Ñåðã³é Ìàêñèìîâè÷, 
72, êîëãîñïí., óêð., 16.11.1932, 
ñòàð³ñòü
Øàðëàé Ìàð³ÿ Ñåðã³¿âíà, 33, 
êîëãîñïí., óêð., 06.09.1933, 
òóáåðêóëüîç
Øîëîì Âàñèëü Ãàâðèëîâè÷, 14, 
êîëãîñïí., óêð., 07.06.1933,  
ãðèæà

Øîëîì Âîëîäèìèð 
Õàðëàìîâè÷, 4, êîëãîñïí., óêð., 
23.06.1933, äèçåíòåð³ÿ
Øîëîì Îëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷, 
12 äí., êîëãîñïí., óêð., 05.07.1932, 
äèòÿ÷³ õâîðîáè
Øîëîì Ïàðàñêà Ìèòðîôàí³âíà, 
40, êîëãîñïí., óêð., 07.04.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
ßêèìåíêî Êîñòü Êîñòüîâè÷, 
7, êîëãîñïí., óêð., 09.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
ßêèìåíêî Êîñòü Îìåëüêîâè÷, 
38, êîëãîñïí., óêð., 27.04.1933, 
âèñíàæåííÿ

ßêèìåíêî Êóçüìà Êîñòüîâè÷, 
5, êîëãîñïí., óêð., 15.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
ßêèìåíêî Îëåêñàíäð 
Êîñòüîâè÷, 6, êîëãîñïí., óêð., 
27.04.1933, âèñíàæåííÿ
ßêèìåíêî Îìåëüêî Ïàíàñîâè÷, 
64, êîëãîñïí., óêð., 07.09.1932, ðàê 
øëóíêà
ßêèìåíêî ßâäîõà Ãðèãîð³âíà, 
4 ì., êîëãîñïí., óêð., 02.04.1933, 
äèòÿ÷å

Îá³òî÷íåíñüêà ñ³ëüðàäà

Á³ëÿê Õàðèòîí Ãàâðèëîâè÷, 
75, îäíîîñ³áí., óêð., 14.06.1932, 
ñòàð³ñòü
Áðåãåäà Âàëåíòèíà 
Ìèêîëà¿âíà, 4 ì., êîëãîñïí., óêð., 
10.02.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áðåãåäà Îëåêñàíäðà Ïåòð³âíà, 
36, êîëãîñïí., óêð., 05.01.1932, 
ïîëîãè
Áðèãèäà Ñòåïàí 
Îëåêñàíäðîâè÷, 15, êîëãîñïí., 
óêð., 29.06.1932, çàðàæåííÿ 
êðîâ³
Áóãàé Ìîòðÿ ßêèì³âíà, 25, 
êîëãîñïí., óêð., 07.04.1932, 
ïëåâðèò
Âàêàë Ìàð³ÿ Ñàâ³âíà, 1 äí., 
êîëãîñïí., óêð., 19.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãðèøêî Âàñèëü Ñåìåíîâè÷, 
10 ì., êîëãîñïí., óêð., 22.08.1932, 
äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Äÿ÷åíêî Ìàð³ÿ Ìàêñèì³âíà, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 07.06.1932, 
äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Çàâãîðîäíÿ Êëàâä³ÿ Ïàâë³âíà, 
20 äí., îäíîîñ³áí., óêð., 
17.09.1932, äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Çóá Ãàííà Îìåëÿí³âíà, 40, 
êîëãîñïí., óêð., 29.03.1932, 
òóáåðêóëüîç
Çóá ßâäîê³ÿ Ïåòð³âíà, 6, 
êîëãîñïí., óêð., 07.09.1932, 
çàïàëåííÿ íèðîê
²ùåíêî Âàëåíòèíà Ôàíàñ³¿âíà, 
6 ì., êîëãîñïí., óêð., 16.06.1932, 
äèòÿ÷èé ïðîíîñ
²ùåíêî Ãðèöüêî Ôåäîðîâè÷, 
91, êîëãîñïí., óêð., 07.05.1932, 
ïàðàë³÷
²ùåíêî ²âàí Àíòîíîâè÷, 85, 
êîëãîñïí., óêð., 18.05.1932, íå 
âêàç.
²ùåíêî Ë³ä³ÿ Ôàíàñ³¿âíà, 10 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 09.08.1932, òèô

²ùåíêî Ìàð³ÿ Êèðèë³âíà, 1 
äí., êîëãîñïí., óêð., 03.01.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
²ùåíêî Îëåêñàíäð 
Òèìîô³éîâè÷, 6 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 15.05.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Êîâäðÿ Âàñèëü Òðîõèìîâè÷, 
3 ì., êîëãîñïí., óêð., 03.06.1932, 
äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Êîâäðÿ Ãàííà Êèðèë³âíà, 6 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 26.06.1932, 
äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Êîçàöüêèé Þõèì Òèìîô³éîâè÷, 
72, êîëãîñïí., óêð., 21.09.1932, 
êàòàð øëóíêà òà êèøîê
Êîçà÷îê Êàëåíèê ßêîâè÷, 48, 
êîëãîñïí., óêð., 02.05.1932, 
ñåðöåâèé íàïàä
Êîçëåíêî Ìàð³ÿ Ôåäîð³âíà, 
4 ì., êîëãîñïí., óêð., 27.06.1932, 
äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Êóðóñü Â³êòîð Éîñèïîâè÷, 
7 ì., êîëãîñïí., óêð., 10.09.1932, 
äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Êóðóñü Ãàííà Ìèòðîôàí³âíà, 
9 ì., êîëãîñïí., óêð., 07.02.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êóðóñü Íàä³ÿ ßê³âíà, 7 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 22.08.1932, 
äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Êóðóñü Îëåêñàíäð íå âêàç., 
5 ì., êîëãîñïí., óêð., 25.11.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êóöü Ìàð³ÿ Ìàêàð³âíà, 54, îäíî -
îñ³áí., óêð., 28.02.1932, íå âêàç.
Ìàðëþê Ãàííà Íàóì³âíà, 12, 
êîëãîñïí., óêð., 31.07.1932, òèô 
÷åðåâíèé
Ìàðî÷îê Îëåêñàíäð Íàóìîâè÷, 
9 ì., êîëãîñïí., óêð., 17.09.1932, 
äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Ìóðè÷ Àííà Êîñòÿíòèí³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 01.10.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Ìóðè÷ Âàðêà Îëåêñàíäð³âíà, 
3, ðîçêóðêóë., óêð., 04.01.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ìóðè÷ Âàñèëü Îëåêñàíäðîâè÷, 
1 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 22.07.1932, 
äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Ìóðè÷ Îëåêñ³é Îëåêñàíäðîâè÷, 
5, îäíîîñ³áí., óêð., 13.12.1932, 
äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Ìóðè÷ Ïåòðî Îëåêñàíäðîâè÷, 4, 
ðîçêóðêóë., óêð., 04.01.1933, òèô 
÷åðåâíèé
Ìóðè÷ Ñèä³ð Ôåäîðîâè÷, 70, 
êîëãîñïí., óêð., 21.09.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Íàçàðåíêî Ëàõò³îí Ìèíîâè÷, 23, 
êîëãîñïí., óêð., 21.05.1932, âáèòî 
áëèñêàâêîþ
Ïîìïóðà Ìàð³ÿ Êàðï³âíà, 3 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 01.08.1932, 
äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Ðàäåíêî ªâãåí³é ßêîâè÷, 11 
äí., îäíîîñ³áí., óêð., 18.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ðàäåíêî ßê³â Äàíèëîâè÷, 52, 
îäíîîñ³áí., óêð., 19.06.1932, íå 
âêàç.
Ñêðèïêà Íàä³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 
11, îäíîîñ³áí., óêð., 08.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñîëîä Îëåêñàíäð Êàëåíèêîâè÷, 
4, ðîçêóðêóë., óêð., 17.01.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñîëîõà ²âàí Îëåêñ³éîâè÷, 
11 ì., êîëãîñïí., óêð., 08.08.1932, 
äèòÿ÷èé ïðîíîñ
×îðòîê Âàñèëü Àôàíàñ³éîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 26.10.1932, 
íåâ³äîìà
Øóìàðà ²âàí Âàñèëüîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 25.10.1932, 
äèòÿ÷èé ïðîíîñ
Øóìàðà Ôåä³ð ßêèìîâè÷, 
3 ì., êîëãîñïí., óêð., 26.06.1932, 
äèòÿ÷èé ïðîíîñ
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Ùåðáàê ßâäîõà Àíàòîë³¿âíà, 
2 ì., êîëãîñïí., óêð., 18.01.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Ñèñèêóëàöüêà ñ³ëüðàäà
Àíòîñåâè÷ Â³êòîð Ôåäîðîâè÷, 
2 ì., êîëãîñïí., óêð., 28.07.1932, 
ãîñòðèé åíòåðîêîë³ò
Áîéêî Ìàð³ÿ Ãðèãîð³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 18.07.1932, 
çàïàëåííÿ êèøêîâî-øëóíêîâå
Ãàëè÷ Ë³ä³ÿ Ñåìåí³âíà, 2 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 06.08.1932, äèòÿ÷³ 
ñóäîìè
Ãàëè÷ ßâäîõà Âàñèë³âíà, 69, 
êîëãîñïí., óêð., 24.11.1932, ãðèï
Ãåòüìàí Ç³íà¿äà Òèò³âíà, 80, 
êîëãîñïí., óêð., 02.07.1932, 
ñòàð³ñòü
Ãðèöèê Â³ðà ßãîð³âíà, 8 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 26.07.1932, ðàõ³ò
Äàöåíêî Êàòåðèíà Òðîõèì³âíà, 
3 ì., êîëãîñïí., óêð., 19.03.1932, 
äèòÿ÷³ ñóäîìè
Ä³äåíêî Àíäð³é Àíäð³éîâè÷, 
7 ì., êîëãîñïí., óêð., 07.05.1932, 
äèòÿ÷³ ñóäîìè
ªâòóøåíêî Ãàííà íå âêàç., 
90, êîëãîñïí., óêð., 26.03.1932, 
ñòàð³ñòü
ªâòóøåíêî Ïàâëî Ëîãâèíîâè÷, 
íå âêàç., ñëóæá., óêð., 23.03.1932, 
òóáåðêóëüîç
Êàïóñòÿí ²âàí Îëåêñ³éîâè÷, 1 
òèæ., êîëãîñïí., óêð., 12.01.1932, 
äèòÿ÷³ ñóäîìè
Êîâ÷àí Äìèòðî ²âàíîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 02.03.1932, äèòÿ÷³ 
ñóäîìè
Êîâ÷àí Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 26.11.1932, ðàõ³ò
Êîëîäà ªâäîê³ÿ Ãðèãîð³âíà, 
77, îäíîîñ³áí., óêð., 26.12.1932, 
ñòàð³ñòü
Êîïîòü Íàä³ÿ Ñâèðèä³âíà, 10 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 02.12.1932, íå 
âêàç.
Êîñòþê Âàñèëü Þõèìîâè÷, 
3, êîëãîñïí., óêð., 24.05.1932, 
âèñíàæåííÿ

Êîñòþê Îëåêñàíäð Ôåäîòîâè÷, 
78, êîëãîñïí., óêð., 06.05.1932, 
ñòàð³ñòü
Êó÷ìà ²âàí Âàñèëüîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 29.06.1932, 
çàïàëåííÿ êèøêîâî-øëóíêîâå
Ëîëà ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 32, 
êîëãîñïí., óêð., 31.10.1932, 
íåðîçá.
Ëîëà Êàòåðèíà Àíäð³¿âíà, 
6, êîëãîñïí., óêð., 25.05.1932, 
ïàðàë³÷
Ëîëà Îëåíà Òðîõèì³âíà, 32, 
êîëãîñïí., óêð., 22.01.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ëîëà Òåòÿíà Íàóì³âíà, 43, 
êîëãîñïí., óêð., 04.12.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ òà òóáåðêóëüîç 
Íåñòåðåíêî ßâäîêèì 
Ñåìåíîâè÷, 58, îäíîîñ³áí., óêð., 
29.11.1932, çàïàëåííÿ êèøêîâî-
øëóíêîâå
Íå÷èïóðåíêî Âàðâàðà ßê³âíà, 
79, êîëãîñïí., óêð., 15.03.1932, 
ñòàð³ñòü
Íîñêî Ðà¿ñà ²âàí³âíà, 2 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 09.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Îïàðà Ïàâëî Îëåêñ³éîâè÷, 
8, êîëãîñïí., óêð., 14.08.1932, 
çàïàëåííÿ êèøêîâî-øëóíêîâå
Ïèâîâàð Âàñèëü Ìóñ³éîâè÷, 65, 
íå âêàç., óêð., 08.08.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ïîëóëÿõ Îëåêñàíäð 
Ìèõàéëîâè÷, 1, êîëãîñïí., óêð., 
14.03.1932, äèòÿ÷³ ñóäîìè
Ïóëóëÿõ Îâñ³é Îíèê³éîâè÷, 
58, êîëãîñïí., óêð., 06.05.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ðåâà Ïàíòåë³é ²ñààêîâè÷, 89, 
êîëãîñïí., óêð., 27.08.1932, 
ñòàð³ñòü
Ñàõàíü Àíäð³é ßêîâè÷, 85, 
êîëãîñïí., óêð., 17.04.1932, ñòàð³ñòü

Ñàõàíü Âàñèëü Ãðèãîðîâè÷, 42, 
ðîá³òí., óêð., 16.04.1932, êàòàð 
ãëîòêè
Ñàõàíü Âîëîäèìèð 
Âîëîäèìèðîâè÷, 5, îäíîîñ³áí., 
óêð., 10.07.1932, ê³ð
Ñàõàíü Âîëîäèìèð 
Õàðëàìï³éîâè÷, 34, îäíîîñ³áí., 
óêð., 12.11.1932, òóáåðêóëüîç 
ãîðëà
Ñàõàíü Ãðèãîð³é ßêîâè÷, 81, 
êîëãîñïí., óêð., 06.10.1932, 
ìàëÿð³ÿ õðîí³÷íà
Ñàõàíü ²âàí Òèìîô³éîâè÷, 5, 
êîëãîñïí., óêð., 01.04.1932, äèôòåð³ò
Ñàõàíü Îëåíà Ãíàò³âíà, 5 ì., êîë-
ãîñïí., óêð., 08.09.1932, íå âêàç.
Ñîëîãóá Îëÿíà Ñàâ³âíà, 18, 
êîëãîñïí., óêð., 30.06.1932, 
îòðóºííÿ ôîðìàë³íîì
Ñîëîãóá Ïåòðî Ïåòðîâè÷, 10 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 02.08.1932, 
ãîñòðèé åíòåðîêîë³ò
Ñòàðóí ²âàí ²âàíîâè÷, 2, 
îäíîîñ³áí., óêð., 27.11.1932, 
óïàäîê ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ñòðîêà÷ Êàòåðèíà ²âàí³âíà, 5 
äí., êîëãîñïí., óêð., 22.06.1932, 
äèòÿ÷³ ñóäîìè
Ñüîìèê Ãàííà Ïàâë³âíà, 38, 
êîëãîñïí., óêð., 05.05.1932, 
âèðàçêà øëóíêà, òóáåðêóëüîç 
Òèìîôººâ Âîëîäèìèð 
Ì³ëüéîâè÷, 54, ñëóæá., ðîñ., 
28.05.1932, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Õëåï³òüêî Òèõîí Òèõîíîâè÷, 
65, îäíîîñ³áí., óêð., 26.10.1932, 
ñòàðå÷å âèñíàæåííÿ
×îðíîíîã Ïåòðî Ïåòðîâè÷, 
4 ì., êîëãîñïí., óêð., 23.07.1932, 
âèñíàæåííÿ
Øóëüö Òåòÿíà Îìåëÿí³âíà, 32, 
ñëóæá., óêð., 09.03.1932, ïàðàë³÷
Þð÷åíêî Ñåìåí Âàñèëüîâè÷, 
75, îäíîîñ³áí., óêð., 18.12.1932, 
çàïàëåííÿ íèðîê

Ñòóëüí³âñüêà ñ³ëüðàäà

Àëóòà Òèõîí ßêîâè÷, 63, 
êîëãîñïí., óêð., 12.01.1933, 
ñòàð³ñòü
Áàçàëóê ²âàí Ñâèðèäîâè÷, 36, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 03.10.1933, 
çàñòóäà
Áàçàëóê Ìàð³ÿ íå âêàç., 87, 
êîëãîñïí., óêð., 10.12.1933, 
ñòàð³ñòü

Áàçàëóê Ìàð³ÿ Íèêèôîð³âíà, 
2, êîëãîñïí., óêð., 05.11.1933, 
çàñòóäà
Áðàæíèê Àíäð³é Ïèìîíîâè÷, 29, 
ðîçêóðêóë., óêð., 25.05.1933, íå 
âêàç.
Áðàæíèê Ãíàò Âàñèëüîâè÷, 
60, êîëãîñïí., óêð., 24.04.1933, 
õâîðîáà

Áðàæíèê ²âàí Ñòåïàíîâè÷, 
9, êîëãîñïí., óêð., 05.08.1933, 
õâîðîáà
Áðàæíèê Í³íà Àíäð³¿âíà, 2, 
îäíîîñ³áí., óêð., 29.07.1933, 
õâîðîáà
Áóãàé Ãàííà Àðõèï³âíà, 79, 
îäíîîñ³áí., óêð., 27.04.1933, 
ñòàð³ñòü
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Âåëåâ³ò³í Â³êòîð Ìèêîëàéîâè÷, 3, 
ðîá³òí., íå âêàç., 21.06.1933, ðàõ³ò
Ãîðîâèé Ìàêàð Ìèõàéëîâè÷, 
64, êîëãîñïí., óêð., 24.04.1933, íå 
âêàç.
Ãðèøóí Ôåäîðà ªãîð³âíà, 
55, êîëãîñïí., óêð., 23.08.1933, 
òóáåðêóëüîç
Äîöåíêî Ãàâðèëî Ñâèðèäîâè÷, 
56, îäíîîñ³áí., óêð., 07.04.1933, 
íåâ³äîìà
Äîöåíêî Äìèòðî Ñàâè÷, 13, 
êîëãîñïí., óêð., 10.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Äîöåíêî Íàòàëêà Ìåôîä³¿âíà, 
56, êóðêóëü, óêð., 19.03.1933, 
íåâ³äîìà
²âàíèê Íàòàë³ÿ À(?), 73, 
êîëãîñïí., óêð., 10.07.1933, 
ñòàð³ñòü
²ùåíêî Æàííà Ñòåïàí³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 17.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
²ùåíêî Îëåíà Ïàâë³âíà, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 02.05.1932, 
êîêëþø
Ê³ÿê Ë³ä³ÿ ²âàí³âíà, 1, êîëãîñïí., 
óêð., 08.08.1932, «ìëàäåí÷åñêîå»
Êîáåöü Îëåêñàíäðà Êóçüì³âíà, 
39, êîëãîñïí., óêð., 19.08.1933, 
òèô
Êîâàëåíêî Îëåêñàíäðà 
²âàí³âíà, 2 ì., êîëãîñïí., óêð., 
08.06.1933, «ìëàäåí÷åñêîå»
Êîçàöüêèé Êóçüìà Ñåìåíîâè÷, 
46, êîëãîñïí., óêð., 14.08.1933, 
òóáåðêóëüîç
Êîçèöüêà Ìàðôà Ãíàò³âíà, 
72, êîëãîñïí., óêð., 24.10.1932, 
ñòàð³ñòü
Êîçèöüêèé Ñåìåí Ìèõàéëîâè÷, 
70, êîëãîñïí., óêð., 15.02.1933, 
ñòàð³ñòü
Êðàâ÷åíêî Ìàð³ÿ Àðòåì³âíà, 7, 
ðîçêóðêóë., óêð., 07.04.1933, íå 
âêàç.
Êóäëàé Â³êòîð Ãðèãîðîâè÷, 7, 
êîëãîñïí., óêð., 27.06.1933, òèô
Êóäëàé Ãðèöüêî Ãðèãîðîâè÷, 
14, êîëãîñïí., óêð., 21.06.1933, 
õâîðîáà
Êóäëàé Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 24.12.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ëèòîâ÷åíêî Âàñèëü ²âàíîâè÷, 
18, íå âêàç., íå âêàç., 04.05.1933, 
ñëàáê³ñòü
Ëèòîâ÷åíêî Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 
16, íå âêàç., íå âêàç., 24.04.1933, 
ñëàáê³ñòü
Ìàð÷åíêî Âîëîäèìèð 
Âàñèëüîâè÷, 1, êîëãîñïí., óêð., 
06.01.1932, õâîðîáà

Ìàð÷åíêî Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 09.11.1933, 
ïðîíîñ
Ìàð÷åíêî Ë³ä³ÿ Âàñèë³âíà, 1, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 03.12.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â, ê³ð
Ìàð÷åíêî Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, 48, 
êîëãîñïí., óêð., 08.05.1933, ñåðöå
Ìóøòà Âàñèëü Íèêèôîðîâè÷, 
21, êîëãîñïí., óêð., 18.03.1932, 
â³ñïà
Ìóøòà Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 15.03.1932, â³ñïà
Íîñ³âåöü Âîëîäèìèð 
Àíòîíîâè÷, 4 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 
01.03.1933, «ìëàäåí÷åñêîå»
Íîñ³âåöü Âîëîäèìèð Ïåòðîâè÷, 
1 ì., êîëãîñïí., óêð., 15.07.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Íîñ³âåöü Ãàííà Îëåêñàíäð³âíà, 
24, êîëãîñïí., óêð., 05.06.1932, 
çàïàëåííÿ
Îâ÷åðåíêî ²âàí Òèõîíîâè÷, 
76, îäíîîñ³áí., óêð., 10.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Îâ÷åðåíêî Ìàð³ÿ Äåì’ÿí³âíà, 
69, îäíîîñ³áí., óêð., 09.06.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Îâ÷åðåíêî Îëüãà Ôåäîð³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 06.06.1932, 
çàñòóäà
Îë³éíèê ªâãåí Âàñèëüîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 09.11.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Îìåëü÷åíêî Âîëîäèìèð 
Ìèõàéëîâè÷, 10 ì., êîëãîñïí., 
óêð., 04.06.1933, «ìëàäåí÷åñêîå»
Ïàäàëêî Êàòåðèíà ²ëüê³âíà, 
28, êîëãîñïí., óêð., 07.06.1932, 
çàñòóäà
Ïîëþíÿê Òåðåíò³é 
Òèìîô³éîâè÷, 42, êîëãîñïí., óêð., 
13.09.1933, âèñíàæåííÿ
Ñåí÷à ²âàí Ñòåïàíîâè÷, 6, 
êîëãîñïí., óêð., 30.06.1933, â³ä 
¿æ³
Ñåí÷à Ìàð³ÿ Ñòåïàí³âíà, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 30.06.1933, â³ä ¿æ³
Ñèäîðåíêî Ìèõàéëî Ì. (íå 
ðîçá.), 21, êîëãîñïí., óêð., 
20.07.1933, òèô
Ñèäîðåíêî Òåòÿíà ßãîð³âíà, 
1, êîëãîñïí., óêð., 14.10.1933, 
çàñòóäà
Ñ³í÷à Í³íà Ñòåïàí³âíà, 4, 
îäíîîñ³áí., óêð., 28.07.1933, íå 
âêàç.
Ñòóëåíü Äìèòðî Ìèõàéëîâè÷, 
74, êîëãîñïí., óêð., 05.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñòóëåíü ²âàí Âàñèëüîâè÷, 28, 
îäíîîñ³áí., óêð., 15.01.1933, 
òóáåðêóëüîç

Ñòóëåíü Êóçüìà Ïèëèïîâè÷, 
72, êîëãîñïí., óêð., 02.10.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñòóëåíü Ëþáîâ Âàñèë³âíà, 65, 
êîëãîñïí., óêð., 17.05.1933, ñòàð³ñòü
Ñòóëåíü Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 33, 
îäíîîñ³áí., óêð., 12.07.1932, òèô 
ñèïíèé
Ñòóëåíü Ìàðôà ²âàí³âíà, 78, 
êîëãîñïí., óêð., 02.08.1932, 
ñòàð³ñòü
Ñòóëåíü Ìèêîëà Àíäð³éîâè÷, 
6 ì., êîëãîñïí., óêð., 17.06.1933, 
ãðèæà
Ñòóëåíü Í³íà Ïèëèï³âíà, 2, 
îäíîîñ³áí., óêð., 15.05.1933, 
íåäîñòàòíº õàð÷óâàííÿ
Ñòóëåíü Òåòÿíà ²âàí³âíà, 10, 
êîëãîñïí., óêð., 25.05.1933, 
ìàëÿð³ÿ
Ñòóïåíü ²âàí ²âàíîâè÷, 9 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 17.03.1932, 
õâîðîáà
Òîðèáàëêî(à) ²âàí Ìàêàðîâè÷, 
64, êîëãîñïí., óêð., 05.06.1933, 
òóáåðêóëüîç
Òîðèáàëêî(à) Êèëèíà 
Òèìîô³¿âíà, 38, êîëãîñïí., íå 
âêàç., 31.05.1933, òèô ÷åðåâíèé
Óìàíåöü Ïèëèï Îíèñèìîâè÷, 
55, êîëãîñïí., óêð., 24.04.1933, íå 
âêàç.
Ôåð÷óí Âàñèëü Ïèëèïîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 17.11.1933, ê³ð
Ôîìåíêî Íàñòÿ Ïåòð³âíà, 63, 
íå âêàç., íå âêàç., 23.03.1933, 
ñëàáê³ñòü
Ôîìåíêî Îäàðêà Ãàâðèë³âíà, 
40, êîëãîñïí., íå âêàç., 15.04.1933, 
ñëàáê³ñòü
Õà(î)ìåíêî ªãîð Ãàâðèëîâè÷, 
30, êîëãîñïí., óêð., 27.04.1933, 
õâîðîáà
Õîðóæ³é Äìèòðî Äìèòðîâè÷, 
48, êîëãîñïí., óêð., 27.06.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
×åìåðèñ Êîíîí Ïàâëîâè÷, 45, 
îäíîîñ³áí., óêð., 21.05.1933, 
óìîâè õàð÷óâàííÿ
×èñòåíêî Âàñèëü Äìèòðîâè÷, 
57, êîëãîñïí., óêð., 06.02.1933, 
êàòàð êèøîê
×èñòåíêî Ìàêàð Þõèìîâè÷, 
39, êîëãîñïí., óêð., 04.11.1933, 
åï³ëåïñ³ÿ
×èñòåíêî Í³íà Âàñèë³âíà, 2, íå 
âêàç., íå âêàç., 20.11.1933, ê³ð
Øòàíüêî Âàñèëü Çàõàðîâè÷, 74, 
êîëãîñïí., óêð., 12.05.1933, êàòàð 
êèøîê
Øòàíüêî Ãîðïèíà ²âàí³âíà, 
74, êîëãîñïí., óêð., 24.06.1933, 
ñòàð³ñòü
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Øòàíüêî Ïð³ñüêà Ëóê³âíà, 46, 
êîëãîñïí., óêð., 20.06.1933, òèô
Øóëÿê ²âàí Îíèñ³éîâè÷, 40, 
êîëãîñïí., óêð., 05.03.1932, 
õâîðîáà
Øóëÿê Êëàâä³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 
6 ì., êîëãîñïí., óêð., 25.06.1933, 
õâîðîáà

Øóëÿê Ìîòðÿ Ïîòàï³âíà, 47, 
êîëãîñïí., óêð., 21.07.1933, 
õâîðîáà
Øóëÿê Ôåä³ð Ãðèãîðîâè÷, 1, 
íå âêàç., íå âêàç., 05.11.1933, íå 
âêàç.

ßêîâåíêî Âàñèëü Êóçüìè÷, 
28, îäíîîñ³áí., óêð., 20.05.1933, 
ìàëÿð³ÿ
ßêîâåíêî Ôåôà Ãðèãîð³âíà, 48, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 26.06.1933, 
õâîðîáà

Òàðàñ³âñüêà ñ³ëüðàäà
Áåçüîáåäíèé Âîëîäèìèð ²ëë³÷, 
1, íå âêàç., óêð., 26.07.1932, 
õâîðîáà
Ãëèâà Ìàðôà Äàíèë³âíà, 60, 
îäíîîñ³áí., óêð., 07.02.1932, 
ñòàð³ñòü
Äåì'ÿíåíêî ªâäîê³ÿ Ãàâðèë³âíà, 
3, íå âêàç., óêð., 02.01.1933, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Äåì'ÿíåíêî Õàðèòèíà 
Éîñèô³âíà, 35, îäíîîñ³áí., óêð., 
09.08.1932, çàïàëåííÿ ì³çê³â
Êîðÿê Êëàâà Ñåðã³¿âíà, 2 ì., 
êîëãîñïí., ðîñ., 06.01.1932, íå 
âêàç.

Ëèñè÷åíêî Â³ðà ²âàí³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 01.04.1932, íå 
âêàç.
Ëèñè÷åíêî ²âàí ²âàíîâè÷, 4, 
êîëãîñïí., óêð., 13.04.1932, íå 
âêàç.
Íåñòåðåíêî Â³ðà Ñåðã³¿âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 24.02.1932, íå 
âêàç.
Íåñòåðåíêî Ïàâëî Ïèëèïîâè÷, 
2, íå âêàç., óêð., 29.07.1932, 
õâîðîáà
Î÷åðåòíà Ãàëèíà ßê³âíà, 2 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 20.07.1932, íå 
âêàç.

Î÷åðåòíà Ìàð³ÿ ßê³âíà, 2 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 09.07.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ñèìîíåíêî Â³òàë³é 
Îëåêñàíäðîâè÷, 6 ì., íå âêàç., 
óêð., 25.10.1932, õâîðîáà
Øóëâè÷ Âàñèëü Ñåìåíîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 29.06.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Þðîâ Ëþáîâ ²âàí³âíà, 3 ì., 
îäíîîñ³áí., óêð., 20.04.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»

Îëåêñàíäðòàëü

Áàáàí³í Ãðèãîð³é Ãðèãîðîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., óêð., 21.09.1933, (?)
Áàëüöåð Ìàðòèí Ìàðòèíîâè÷, 
65, îäíîîñ³áí., íå âêàç., 
25.03.1932, ïîðîê ñåðöÿ
Áåçôàì³ëüíèé ²âàí íå âêàç., 
5, ñèðîòà, óêð., 21.09.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Âàðêóøèí Àðîí ²âàíîâè÷, 3, 
êîëãîñïí., í³ì., 26.09.1933, íå 
âêàç.
Ãàâðèëåíêî Îìåëÿí íå âêàç., 
6, ñèðîòà, óêð., 28.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Äèðêèí Ìàð³ÿ (?), 56, êîëãîñïí., 
íå âêàç., 21.08.1933, êàòàð êèøîê
Äèðêñåí Ìàðòà Àáðàì³âíà, 
10 ì., ðîá³òí., í³ì., 05.10.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Ä³ê Ìàð³ÿ Äàâèä³âíà, 70, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 08.09.1933, 
ìîçêîâèé óäàð
Äìèòðåíêî Ïåòðî íå âêàç., 
8, ñèðîòà, óêð., 27.08.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Åðàó Çàðà íå âêàç., 71, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 08.08.1933, íå 
âêàç.
Æåëºçíèé ²âàí íå âêàç., 
9, ñèðîòà, óêð., 03.11.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Çàêàëè÷íèé Àíäð³é íå âêàç., 
6, ñèðîòà, óêð., 27.09.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Çëîá³í ²âàí íå âêàç., 13, ñèðîòà, 
óêð., 22.08.1933, äèçåíòåð³ÿ

²ñààê Äàâèä Àáðàìîâè÷, íå âêàç., 
îäíîîñ³áí., í³ì., 29.12.1933, àñòìà
Êàðêèëàí Ïåòðî íå âêàç., 
55, ðîá³òí., óêð., 29.08.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Êàñïåð Ïåòðî Ïåòðîâè÷, 62, êîë-
ãîñïí., íå âêàç., 04.08.1933, íå âêàç.
Êâ³òêà Ôåä³ð íå âêàç., 8, ñèðîòà, 
óêð., 22.09.1933, äèçåíòåð³ÿ
Êëàñåí Àíäð³é íå âêàç., 
6, ñèðîòà, í³ì., 12.08.1933, 
âèñíàæåííÿ
Êëàññåí Îëåíà íå âêàç., 
10, ñèðîòà, í³ì., 04.11.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Êîîï Äàâèä Äàâèäîâè÷, 46, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 16.07.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êðèâàëü Ç³íà¿äà íå âêàç., 
7, ñèðîòà, óêð., 27.09.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Êðèâîøåé Îëåêñàíäð íå âêàç., 
11, ñèðîòà, óêð., 31.08.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Ìàºâñüêèé Áîðèñ íå âêàç., 
6, ñèðîòà, óêð., 30.08.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Ìåëüíèê ªâäîê³ÿ íå âêàç., 
10, ñèðîòà, óêð., 11.09.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Íå³çâºñòíàÿ Íàä³ÿ íå âêàç., 
3, ñèðîòà, óêð., 08.10.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Í³êêåëü Àííà Ãåðõàðä³âíà, 4, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 23.08.1933, 
öèðîç ïå÷³íêè

Îâ÷àðåíêî Ñîô³ÿ íå âêàç., 12, 
ñèðîòà, óêð., 05.09.1933, íå âêàç.
Îðëîâ ²âàí íå âêàç., 11, ñèðîòà, 
óêð., 25.09.1933, äèçåíòåð³ÿ
Ïàëå(ó)ö Ôð³ö íå âêàç., 
6, ñèðîòà, óêð., 25.09.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Ïàðø Çóçàíà ßê³âíà, 45, 
êîëãîñïí., í³ì., 22.09.1933, êàòàð 
êèøîê
Ïàóëñ Ïåòðî ßêîâè÷, 45, êîë-
ãîñïí., íå âêàç., 11.08.1933, íå âêàç.
Ïåòåðñ Ãåíð³õ Ãåð., 66, êîëãîñïí., 
í³ì., 29.10.1933, ìîçêîâèé óäàð
Ïèëåñ Ðîçà íå âêàç., 10, ñèðîòà, 
óêð., 08.12.1933, äèçåíòåð³ÿ
Ïëåùèâöåâ ²âàí Âàñèëüîâè÷, 
65, êîëãîñïí., íå âêàç., 05.09.1933, 
òèô
Ïðàäàêîâ Ñòåïàí Äìèòðîâè÷, 
19, êîëãîñïí., íå âêàç., 13.09.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ðåãåð Ãåðãàðä Ãåðãàðäîâè÷, 51, 
ðîá³òí., í³ì., 24.10.1933, âîäÿíêà
Ðåéìåð Äàâèä Äàâèäîâè÷, 
10 ì., ñëóæá., íå âêàç., 29.08.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Ñêâîðöîâà ªâäîê³ÿ íå âêàç., 
6, ñèðîòà, ðîñ., 15.08.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ñîëäàòîâ Ïàâëî íå âêàç., 
4, ñèðîòà, ðîñ., 24.09.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Ñòðþê Ìàð³ÿ íå âêàç., 12, 
ñèðîòà, óêð., 18.11.1933, 
òóáåðêóëüîç
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Òêà÷îâ Âîëîäèìèð íå âêàç., 
8, ñèðîòà, óêð., 30.08.1933, 
âèñíàæåííÿ
Òîññìàí Ãåðìàí ßêîâè÷, 31, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 01.09.1933, 
òóáåðêóëüîç
Ôîìåíêî ²âàí íå âêàç., 6, 
ñèðîòà, íå âêàç., 25.05.1933, 
âèñíàæåííÿ
Ôîñò Ãåðãàðä ²âàíîâè÷, 11 ì., 
êîëãîñïí., íå âêàç., 03.08.1933, 
êàòàð êèøîê
Ôðîëîâ Âîëîäèìèð íå âêàç., 
8, ñèðîòà, óêð., 19.09.1933, 
äèçåíòåð³ÿ

Ôóíê Ïåòðî Ïåòðîâè÷, 79, 
êîëãîñïí., í³ì., 15.12.1933, 
ñòàðå÷å âèñíàæåííÿ
Õà(î)ìåíêî ²âàí íå âêàç., 
10, ñèðîòà, óêð., 27.08.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Õà(î)ìåíêî Ìàð³ÿ íå âêàç., 
10, ñèðîòà, óêð., 22.09.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
×åðíÿâñüêà Îëåíà íå âêàç., 
3, ñèðîòà, íå âêàç., 17.07.1933, 
âèñíàæåííÿ
Øðåäåð Ãåëüìóäò íå âêàç., 
7, ñèðîòà, íå âêàç., 01.07.1933, 
âèñíàæåííÿ

Øóëüö Êàðë íå âêàç., 3, ñèðîòà, 
í³ì., 07.09.1933, äèçåíòåð³ÿ
Ùåðáàõà íå âêàç. íå âêàç., 
11, ñèðîòà, óêð., 25.08.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
ßíöåí Àíåò (?), 39, êîëãîñïí., 
í³ì., 04.11.1933, äèçåíòåð³ÿ
ßíöåí Àííà Ãåðõàðä³âíà, 7, 
êîëãîñïí., í³ì., 04.11.1933, 
çàïàëåííÿ êèøêîâî-øëóíêîâå

Ãíàäåíôåëüäñüêà ñ³ëüðàäà
Áåðã Ìàðòà ²âàí³âíà, 68, 
êîëãîñïí., í³ì., 08.02.1932, 
çàõâîðþâàííÿ ñåðöÿ
Áåðê Êîðí³é ²âàíîâè÷, 34, 
êîëãîñïí., í³ì., 16.03.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Äèê Ôð³äà Àâðàì³âíà, 9 ì., íå 
âêàç., í³ì., 31.01.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â

Êàñïåð Ïåòðî Ïåòðîâè÷, 5 ì., 
êîëãîñïí., í³ì., 03.02.1932, íå 
âêàç.
Êîíðîä Âàñèëü Äàíèëîâè÷, 
77, êîëãîñïí., í³ì., 29.01.1932, 
ïàðàë³÷
Ëåâåí Ïåòðî ßêîâè÷, 89, 
êîëãîñïí., í³ì., 07.03.1932, 
ñòàð³ñòü

Ìàðêåëü (?) Õðèñòîôîðîâè÷, 
67, êîëãîñïí., í³ì., 29.02.1932, 
çàõâîðþâàííÿ ñåðöÿ
Ðèõòåð Îëüãà Þíèóñ³âíà, 7, 
êîëãîñïí., í³ì., 04.03.1932, íå 
âêàç.
Øòàðê Ìàðòà Åììàíóåë³âíà, 
7, êîëãîñïí., í³ì., 20.02.1932, 
çàïàëåííÿ íèðîê

Ãðîñâåéäñüêà ñ³ëüðàäà
Áëîê Ìàð³ÿ Ôðàíö³âíà, 48, 
êîëãîñïí., í³ì., 04.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ãîãå Îëåíà ßê³âíà, 42, êîëãîñïí., 
í³ì., 12.03.1932, çàïàëåííÿ
Äðèäãåð Êîðí³é ²âàíîâè÷, 74, 
îäíîîñ³áí., í³ì., 20.04.1932, 
çàïàëåííÿ ñå÷îâîãî ì³õóðà
Åäèãåð Ä³òðèõ Äàíèëîâè÷, 
28, êîëãîñïí., í³ì., 06.04.1932, 
òóáåðêóëüîç

Çèáåðò Êàòåðèíà ßê³âíà, 89, 
êîëãîñïí., í³ì., 02.02.1932, 
ñòàð³ñòü
Ëåâåí Ìàð³ÿ ²ñààê³âíà, 3, 
êîëãîñïí., í³ì., 01.01.1932, ãðèï
Ëèìåí Äàâèä Ãåðãàðäîâè÷, 
2 äí., ñëóæá., í³ì., 24.01.1932, 
ñóäîìè
Ïàóëüñ Çàðà Ïåòð³âíà, 28, 
êîëãîñïí., í³ì., 28.03.1932, 
ïàðàë³÷

Ïåïïåð Êàòåðèíà Êîðí³¿âíà, 67, 
êîëãîñïí., í³ì., 01.01.1932, ãðèï
Ïåòåðñ Êàòåðèíà ßê³âíà, 77, 
îäíîîñ³áí., í³ì., 22.02.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ôàò ªâà Ïåòð³âíà, 71, êîëãîñïí., 
í³ì., 12.04.1932, ñòàð³ñòü
ßíöåí Çàðà Ãåíð³õ³âíà, 35, 
êîëãîñïí., í³ì., 15.02.1932, 
òóáåðêóëüîç

ßÊÈÌ²ÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 

Âîëîäèìèð³âñüêà ñ³ëüðàäà
Ãîðáåíêî Õàðèòîí ßêèìîâè÷, 
66, êóñòàð, íå âêàç., 10.06.1932, 
ðàïòîâà ñìåðòü
Çàóäîëüñüêà Ëþäìèëà 
Ìèêîëà¿âíà, 1 ì., ðîá³òí., íå 
âêàç., 14.07.1932, íå âêàç.
Êîï³éêà Ôîìà Ñåìåíîâè÷, 78, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 10.04.1932, 
ñêàðëàòèíà
Êîðâåã³í Ëåîí³ä Ãàâðèëîâè÷, 
4, êîëãîñïí., óêð., 13.03.1932, 
ìîêðèé ïëåâðèò
Ìàêñèìåíêî Ãåîðã³é Ïåòðîâè÷, 
77, êîëãîñïí., óêð., 19.01.1933, 
ñòàð³ñòü ³ íåäî¿äàííÿ
Ìàòàðèí ²âàí Âàñèëüîâè÷, 
11, ðîá³òí., óêð., 11.02.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â

Ìèíàêîâ Ëåîí³ä Ìèõàéëîâè÷, 
7 ì., ðîá³òí., íå âêàç., 07.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â 
Ìëàäüîíîâà Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, 
69, îäíîîñ³áí., íå âêàç., 
17.12.1932, íå âêàç.
Îâå÷êî Àííà Ïåòð³âíà, 48, êîë-
ãîñïí., íå âêàç., 01.11.1932, íå âêàç.
Îë³éíèê Ïèëèï Ìàòâ³éîâè÷, 
íå âêàç., êîëãîñïí., íå âêàç., 
08.08.1932, çàïàëåííÿ ñë³ïî¿ 
êèøêè
Îñòðîâåðõ Êîñòü Âàñèëüîâè÷, 
45, êîëãîñïí., óêð., 11.02.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ïàð³é Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷, 4 ì., 
êîëãîñïí., íå âêàç., 05.09.1932, 
ñëàáê³ñòü

Ïàð³é Ëàðèñà Ñàâåë³¿âíà, 42, 
ðîá³òí., íå âêàç., 26.09.1932, âáèòî 
ïîòÿãîì
Ïóøêàð Àííà Îìåëÿí³âíà, 95, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 16.04.1932, 
ñòàð³ñòü
Ñîêîëîâ Àíòîí Ãðèãîðîâè÷, 49, 
ðîá³òí., ðîñ., 24.02.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Òèìîøê³í ªôèì Äìèòðîâè÷, 53, 
êóñòàð, íå âêàç., 03.10.1932, íå âêàç.
Òèìîøê³íà Ìàð³ÿ Ñåðã³¿âíà, 51, 
êóñòàð, íå âêàç., 24.04.1932, ðàê 
ïå÷³íêè
×óãàºâ Àíàòîë³é ²âàíîâè÷, 2, 
êóñòàð, íå âêàç., 18.09.1932, íå âêàç.
Øàòîê³í Â³ò³ñëàâ ²ëë³÷, 1, ðîá³òí., 
íå âêàç., 02.05.1932, ãðèï
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Ãîðëîâà Ãàííà Àðòåì³âíà, 9 ì., 
êîëãîñïí., ðîñ., 17.02.1932, 
íåâ³äîìà
²âàíîâà (?) Ìîéñå¿âíà, 4 ì., 
êîëãîñïí., ðîñ., 30.01.1932, 
íåâ³äîìà
²âàíîâà Ëþäìèëà Ìîéñå¿âíà, 
4 ì., êîëãîñïí., ðîñ., íåâ³äîìà

Ïàóêîâà Îäàðêà íå âêàç., 78, íå 
âêàç., óêð., 07.01.1932, íå âêàç.
Ïðèõîäüêî Êèïêà Ìèêîëà¿âíà, 
7 ì., êîëãîñïí., óêð., 28.01.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñòåïàíîâ Þõèì 
Îëåêñàíäðîâè÷, 55, ðîá³òí., ðîñ., 
15.02.1932, çàìåðç

Øåñòàê Âîëîäèìèð Àíòîíîâè÷, 
3, êîëãîñïí., ðîñ., 16.03.1932, 
íåâ³äîìà
Øåñòàê Íàñòÿ Äìèòð³âíà, 6, 
êîëãîñïí., óêð., 25.02.1932, íàáðÿê 
ãëîòêè

Ãîðîáö³âñüêà ñ³ëüðàäà

Äàâèä³âñüêà ñ³ëüðàäà
Àáàäóëà Ìàêñóì Àëëà Âåðòåí 
íå âêàç., 3, ñïåöïåðåñåëåíåöü, 
òóðêì., 13.02.1932, ïðîíîñ
Àáäóëà Ìàòí³ÿç íå âêàç., íå 
âêàç., 43, ñïåöïåðåñåëåíåöü, 
óçáåê., 06.04.1932, òóáåðêóëüîç
Àãà-Ãóëü Õîäæà Ìóðàò íå âêàç., 
38, ñïåöïåðåñåëåíåöü, òóðêì., 
14.03.1932, òóáåðêóëüîç
Àãëè(?) íå âêàç. íå âêàç., 3 ì., 
ñïåöïåðåñåëåíåöü, òóðêì., 
30.04.1932, çàïàëåííÿ êèøîê
Àäæè Êëè÷ Õàäæà íå âêàç., 
1, ñïåöïåðåñåëåíåöü, òóðêì., 
12.12.1931, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Àëà Âåðèíîâ Àáäóëà Ìàêñó, 
45, ñïåöïåðåñåëåíåöü, óçáåê., 
04.01.1932, íå âêàç.
Àìàí Âåðãåí Àáàäóë Àííà 
Âåðãåí íå âêàç., íå âêàç., 
ñïåöïåðåñåëåíåöü, òóðêì., 
04.01.1932, íå âêàç.
Àííà Áàé Ìåðåò íå âêàç. íå 
âêàç., 65, ñïåöïåðåñåëåíåöü, 
òóðêì., 06.04.1932, òèô
Àííà Íèÿç íå âêàç. íå âêàç., 
84, ñïåöïåðåñåëåíåöü, òóðêì., 
08.01.1932, ñòàð³ñòü
Àííà Íèÿç Õàäæà Àíà-Íèÿç 
íå âêàç., 7, ñïåöïåðåñåëåíåöü, 
òóðêì., 08.01.1932, òóáåðêóëüîç
Àíòîíåíêî Òåòÿíà Ãîðä³¿âíà, 
57, êîëãîñïí., óêð., 03.12.1932, 
òèô
Àðìÿê Àòà Íèÿç íå âêàç. íå 
âêàç., 63, ñïåöïåðåñåëåíåöü, 
òóðêì., 09.12.1931, ñòàð³ñòü
Àðñåíüºâà Ëþäìèëà Áîðèñ³âíà, 
10 ì., ðîá³òí., óêð., 13.08.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Àòàäæàí Ìåò íå âêàç., 24, 
ñïåöïåðåñåëåíåöü, íå âêàç., 
24.05.1932, íå âêàç.
Àòòà Ëèê ßãëè íå âêàç., íå 
âêàç., ñïåöïåðåñåëåíåöü, 
òóðêì., 23.04.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Áàáà Êëè÷ Àðòèê Êàðëè 
Êåáå íå âêàç., íå âêàç., 
ñïåöïåðåñåëåíåöü, òóðêì., 
10.01.1932, íå âêàç.

Áàéðàì Àëëà Ðåäæåò (?) íå 
âêàç., íå âêàç., òóðêì., 12.02.1932, 
íå âêàç.
Áåäíàð÷èê Îëåíà ²âàí³âíà, 
1 ì., êîëãîñïí., óêð., 25.02.1933, 
íåâ³äîìà
Áèáè Àðòèê íå âêàç., 30, 
ñïåöïåðåñåëåíåöü, òóðêì., 
28.04.1932, íå âêàç.
Á³ê³ Íàçàð Ø³õ³ íå âêàç. íå âêàç., 
3 ì., ñïåöïåðåñåëåíåöü, òóðêì., 
06.05.1932, íå âêàç.
Áðàæêî Âàñèëü ²âàíîâè÷, 14 
äí., íå âêàç., íå âêàç., 20.03.1932, 
ðàïòîâà ñìåðòü
Áðàæêî Âàñèëü ßêîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 05.01.1932, íå 
âêàç.
Áðàæêî Ç³íà¿äà Ïåòð³âíà, 65, 
êîëãîñïí., óêð., 06.03.1932, 
êðóïîçíå çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áðàæêî Ìàêñèì 
Îëåêñàíäðîâè÷, 77, îäíîîñ³áí., 
óêð., 25.12.1932, íå âêàç.
Áðàæêî Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 5 äí., íå 
âêàç., óêð., 15.03.1932, ðàïòîâà 
ñìåðòü
Áðàæêî Îëåêñ³é Àíäð³éîâè÷, 
12, êîëãîñïí., óêð., 07.08.1932, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Áðàòèøêî Âàñèëü Ôåäîòîâè÷, 
6 ì., êîëãîñïí., óêð., 02.12.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Áðàòèøêî Ìèõàéëî Êóçüìè÷, 
73, êîëãîñïí., óêð., 25.11.1932, 
òóáåðêóëüîç êèøîê
Â³ë³ãîòñüêèé Ãðèöüêî Ïåòðîâè÷, 
46, îäíîîñ³áí., óêð., 12.02.1933, 
õâîðå ñåðöå
Ãàðìàø Ïåòðî ªãîðîâè÷, 7, 
êîëãîñïí., óêð., 17.11.1932, ãîñòðå 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Ãëàçóíîâ Ëåîíò³é ßêîâè÷, 
4, ðîá³òí., óêð., 23.08.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Ãðåáåíöîâ Ôðàíö Éîñèïîâè÷, 
39, êîëãîñïí., àâñòð³ºöü, 
27.12.1933, íåâ³äîìà
Ãóëü Äæàí Àòà(?) íå âêàç., 
2, ñïåöïåðåñåëåíåöü, òóðêì., 
15.01.1932, àíãë³éñüêà õâîðîáà

Äàð’ÿ Áèé ªñåí íå âêàç., íå 
âêàç., 6 ì., ñïåöïåðåñåëåíåöü, 
òóðêì., 14.04.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
Äåâÿêà Àíàòîë³é Ïàâëîâè÷, 
8 ì., êîëãîñïí., óêð., 05.12.1933, 
ïðîíîñ
Äåë³ Êàëåíäàð íå âêàç., 1 ì., 
ñïåöïåðåñåëåíåöü, òóðêì., 
27.01.1932, íå âêàç.
Äæóìà Íèÿç Òàò Îãëè íå âêàç., 
9 ì., ñïåöïåðåñåëåíåöü, òóðêì., 
24.12.1931, ïðîíîñ
Äóìà Âàëåíòèí Ìîéñåéîâè÷, 
8 ì., êîëãîñïí., óêð., 15.04.1932, 
íå âêàç.
Äóìà Ãðèöüêî Àíäð³éîâè÷, 64, 
îäíîîñ³áí., óêð., 02.03.1932, ñòðóñ 
ìîçêó
Äóìà Ìàð³ÿ Îëåêñ³¿âíà, 7, 
êîëãîñïí., óêð., 16.07.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Äóìà Íàñòÿ Ìèõàéë³âíà, 33, 
îäíîîñ³áí., óêð., 21.12.1932, 
âîäÿíêà ñåðäå÷íà
Äóðäè Ìåíãëè íå âêàç., 66, 
ñïåöïåðåñåëåíåöü, òóðêì., 
02.05.1932, ðåâìàòèçì, 
çàïàëåííÿ 
Äóðäè Ìåò Âà³ñ íå âêàç., íå 
âêàç., 2, ñïåöïåðåñåëåíåöü, 
òóðêì., 31.03.1932, êðóïîçíå 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Åñåí Àðàäæà íå âêàç., 2 ì., 
ñïåöïåðåñåëåíåöü, òóðêì., 
08.03.1932, ñëàáê³ñòü
Åññåí Ìóðàò ßíñè íå âêàç., 
1, ñïåöïåðåñåëåíåöü, òóðêì., 
23.04.1932, çàïàëåííÿ òîíêîãî 
êèøå÷íèêà
Åóìåí Òåðåí íå âêàç., 3, 
ñïåöïåðåñåëåíåöü, òóðêì., 
19.02.1932, çàïàëåííÿ  
ëåãåí³â
Æóê Îëåêñàíäðà Äåì'ÿí³âíà, 
3, êîëãîñïí., óêð., 18.01.1933, 
ìàëÿð³ÿ
²àâóé Òàãàí Äóðäè íå âêàç. íå 
âêàç., 5, ñïåöïåðåñåëåíåöü, 
òóðêì., 10.01.1932, íå âêàç.
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²ëþøèí Ñòåïàí Àâàíîâè÷, 
54, ðîá³òí., óêð., 10.03.1933, 
òóáåðêóëüîç
Êàêàáèé Îâåç íå âêàç. íå âêàç., 
66, îäíîîñ³áí., òóðêì., 15.05.1932, 
íå âêàç.
Êàêáàé Áàéðàí Ãóëü, 40, 
ñïåöïåðåñåëåíåöü, òóðêì., 
19.05.1932, íå âêàç.
Êàëåíäàð ßçìóðàò Äîâå 
Íàðä(?) íå âêàç., íå âêàç., 
ñïåöïåðåñåëåíåöü, òóðêì., 
27.01.1932, íå âêàç.
Êàðàêî÷ ²ëüäè-Ñóëòàí íå âêàç., 
5, ñïåöïåðåñåëåíåöü, òóðêì., 
12.02.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êåáå Êàðëè íå âêàç. íå âêàç., 
2, ñïåöïåðåñåëåíåöü, òóðêì., 
10.01.1932, çàïàëåííÿ êèøîê
Êèçèì Ãàííà Ñåðã³¿âíà, 8, íå 
âêàç., óêð., 08.05.1933, íåâ³äîìà
Êèçèì Êëàâä³ÿ Ñåðã³¿âíà, 12, íå 
âêàç., óêð., 01.05.1933,  
íåâ³äîìà
Êèçèì Ïàëàæêà Ñåðã³¿âíà, 10, íå 
âêàç., óêð., 05.05.1933,  
íåâ³äîìà
Êèçèì ßâäîõà Ñåðã³¿âíà, 3, íå 
âêàç., óêð., 10.05.1933, íåâ³äîìà
Êëèìåíêî Ë³ä³ÿ Àðòåì³âíà, 
3 ì., êîëãîñïí., óêð., 03.11.1932, 
çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Êëè÷-Ìåòðèàðèí Ìåò-Êàðèì 
Àçèêà íå âêàç. íå âêàç., 
ñïåöïåðåñåëåíåöü, òóðêì., 
09.01.1931, íå âêàç.
Êë³ìàêîâà Âàëåíòèíà Äìèòð³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 10.08.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Êîâàëåíêî Ìàðóñÿ Ïåòð³âíà, 2 
òèæ., îäíîîñ³áí., óêð., 10.02.1933, 
íå âêàç.
Êóáà À÷èê íå âêàç., 2, 
ñïåöïåðåñåëåíåöü, òóðêì., 
21.01.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êóìåÿ Àííà íå âêàç., íå âêàç., 
13, ñïåöïåðåñåëåíåöü, òóðêì., 
17.05.1932, íå âêàç.
Êóïåê Êàçàê Êóïåê 
Íóðëè Ìóõàìåò, íå âêàç., 
ñïåöïåðåñåëåíåöü, òóðêì., 
05.01.1932, íå âêàç.
Êóðáàí Ãóëü Å(?) Ìîò íå âêàç., 
4 ì., ñïåöïåðåñåëåíåöü, òóðêì., 
08.12.1931, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êóðèïêà Ãàííà Ãðèãîð³âíà, 2, 
îäíîîñ³áí., óêð., 18.09.1932, 
ïðîíîñ
Êóðèïêî Àíäð³é Ãðèãîðîâè÷, 5, 
ðîá³òí., óêð., 12.10.1932, ïðîíîñ
Êóð³ïêà ²âàí Äåì’ÿíîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 21.12.1932, ðîçëàä 
øëóíêà

Êóð³ïêà Íþðà ²âàí³âíà, 4, 
êîëãîñïí., óêð., 22.09.1933, 
íåâ³äîìà
Ëèòîâ÷åíêî ßâäîêèì ²âàíîâè÷, 
59, ðîá³òí., óêð., 26.08.1933, òèô
Ë³òâèíåíêî Îëåíà Ôîò³¿âíà, 4 ì., 
ðîá³òí., óêð., 02.09.1933, íåâ³äîìà
Ëóçàí Âàñèëèíà Êàðï³âíà, 39, 
êîëãîñïí., óêð., 15.12.1933, íå âêàç.
Ëóçàí Ãàííà Îëåêñ³¿âíà, 7 ì., íå 
âêàç., óêð., 28.01.1933, íåâ³äîìà
Ëóçàí Ìàð³ÿ Ôåäîð³âíà, 20, 
êîëãîñïí., óêð., 29.10.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ëóêàø Àáðàì Ñòåïàíîâè÷, 
75, îäíîîñ³áí., óêð., 28.12.1932, 
ñòàð³ñòü
Ëóêàø Ëþáîâ Ìèõàéë³âíà, 
2, íå âêàç., óêð., 06.10.1932, íå 
âñòàíîâëåíà
Ëÿøåíêî ²âàí ßêîâè÷, 1, ðîá³òí., 
óêð., 15.05.1932, íå âêàç.
Ëÿøåíêî Êàòåðèíà ²âàí³âíà, 
5, îäíîîñ³áí., óêð., 19.02.1933, 
íåâ³äîìà
Ëÿøåíêî Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 14.02.1933, 
íåâ³äîìà
Ëÿøåíêî Õ³âðÿ Ëóê’ÿí³âíà, 76, 
êîëãîñïí., óêð., 29.10.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ìàðêóø Êàòåðèíà Âàñèë³âíà, 
5, êîëãîñïí., óêð., 23.08.1933, 
íåâ³äîìà
Ìàðêóø Ìèêîëà Îëåêñ³éîâè÷, 
7, êîëãîñïí., óêð., 25.09.1933, 
ìàëÿð³ÿ
Ìàòàðèíîâà Àäèïà íå âêàç., 
50, ñïåöïåðåñåëåíåöü, óçáåê., 
09.01.1932, òóáåðêóëüîç
Ìåíãëè Äóðäè íå âêàç., 66, 
ñïåöïåðåñåëåíåöü, òóðêì., 
02.05.1932, ñòàð³ñòü
Ìèêèòåíêî ªâäîê³ÿ Ëàâð³í³âíà, 
80, êîëãîñïí., óêð., 22.06.1932, 
ñòàð³ñòü
Ìèðêóø Ñåðã³é ²âàíîâè÷, 20, 
ðîá³òí., óêð., 10.05.1932, îïåðàö³ÿ
Íàäòîêà ßê³â ßêîâè÷, 86, 
êîëãîñïí., óêð., 13.06.1932, 
ñòàð³ñòü
Íàçàðåíêî Âàëåíòèíà 
Ñåìåí³âíà, 2, ðîá³òí., óêð., 
02.10.1932, çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Íå÷èòàéëî Âàñèëü Âàñèëüîâè÷, 
1, êîëãîñïí., óêð., 16.09.1933, 
íåâ³äîìà
Íå÷èòàéëî Âàñèëü ßãîðîâè÷, 65, 
êîëãîñïí., óêð., 23.11.1932, âèðàçêà 
øëóíêà
Íå÷èòàéëî Ñòåïàíèäà 
Ñîôðîí³âíà, 74, îäíîîñ³áí., óêð., 
14.08.1932, ñòàð³ñòü

Íèêèòåíêî Êàòåðèíà Ôåäîð³âíà, 
2 òèæ., êîëãîñïí., óêð., 02.10.1931, 
ñëàáê³ñòü
Íè÷èòàéëî Êàòåðèíà 
Ìèêîëà¿âíà, 5, êîëãîñïí., óêð., 
22.02.1933, ëèõîìàíêà
Íóðëè Õàëèñò íå âêàç. íå âêàç., 
3, íå âêàç., òóðêì., 06.01.1932, 
ïðîíîñ
Îâåç-Îðàç-Ãåëüäè Êóáà(?) íå 
âêàç. íå âêàç., ñïåöïåðåñåëåíåöü, 
òóðêì., íå âêàç.
Îãóëü Ñàïè íå âêàç. íå âêàç., 
45, ñïåöïåðåñåëåíåöü, òóðêì., 
13.01.1932, òóáåðêóëüîç
Îíèùåíêî Ìîòðÿ Ïåòð³âíà, 58, 
îäíîîñ³áí., óêð., 03.02.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ
Îðàçìåä Äæàí Ìàò. íå âêàç., 
5, ñïåöïåðåñåëåíåöü, òóðêì., 
21.04.1932, çàïàëåííÿ êèøå÷íèêà
Îñòàïåíêî ªâäîê³ÿ Ïðîêîï³âíà, 
34, êîëãîñïí., óêð., 28.06.1932, 
ñëàáê³ñòü
Îñòàïåíêî Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷, 
3, îäíîîñ³áí., óêð., 07.02.1933, 
çàïàëåííÿ øëóíêà
Ïàíàñåíêî Êîñòü ßãîðîâè÷, 
4, êîëãîñïí., óêð., 21.01.1933, 
çàïàëåííÿ êèøîê
Ïëàêñèí Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, 
32, êîëãîñïí., óêð., 04.03.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ïîäðåïêà Í³íà Ìèêîëà¿âíà, 
4 ì., êîëãîñïí., óêð., 01.10.1933, 
íåâ³äîìà
Ïîëåâà Íàñòÿ Ôåäîð³âíà, 76, 
êîëãîñïí., óêð., 01.01.1933, ïàðàë³÷
Ðèâ³êà Í³íà Âàñèë³âíà, 5 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 25.01.1933, 
íåâ³äîìà
Ðóäåíêî Íàñòÿ ßê³âíà, 2 äí., íå 
âêàç., óêð., 06.02.1932, íåâ³äîìà
Ðó÷êà Àíàñòàñ³ÿ Àíäð³¿âíà, 
18, êîëãîñïí., óêð., 12.12.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ðó÷êà Ìàêñèì Ôîìè÷, 62, 
îäíîîñ³áí., óêð., 05.01.1933, 
íåâ³äîìà
Ñàðè Ãóëü Àòàíà íå âêàç. íå 
âêàç., 1, ñïåöïåðåñåëåíåöü, 
òóðêì., 04.04.1932, êðóïîçíå 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñåðã³ºíêî Áîðèñ Ê., 77, êîëãîñïí., 
óêð., 05.10.1932, çàïàëåííÿ íèðîê
Ñåðã³ºíêî Îëåíà Þõèì³âíà, 
6 ì., êîëãîñïí., óêð., 13.03.1932, 
êðóïîçíå çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñå÷³í Âîëîäèìèð Ôåäîðîâè÷, 
2 ì., êîëãîñïí., óêð., 10.05.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ñèòíèê Òèò (?), 36, êîëãîñïí., 
óêð., 16.12.1933, òóáåðêóëüîç
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Ñìîëÿãà Îëåíà Âàñèë³âíà, 4 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 18.05.1932, íå 
âêàç.
Ñóëòàí Á³á³ íå âêàç., 26, 
ñïåöïåðåñåëåíåöü, òóðêì., 
30.04.1932, íå âêàç.
Òàãàí Äæóìåò íå âêàç. íå âêàç., 
36, ñïåöïåðåñåëåíåöü, òóðêì., 
28.03.1932, òèô
Òàðàäàé Îëåíà Âàñèë³âíà, 3, 
ðîá³òí., óêð., 27.10.1932, êðóï
Òàðàíåíêî Êèðèëî Éîñèïîâè÷, 
68, îäíîîñ³áí., óêð., 14.02.1933, 
íåâ³äîìà
Òâåðäîõë³á Àíäð³é Ãíàòîâè÷, 
14, êîëãîñïí., óêð., 05.09.1931, 
÷åðåâíèé òèô
Òâåðäîõë³á Õðèñòÿ íå âêàç., 
48, îäíîîñ³áí., óêð., 10.01.1933, 
ìàëÿð³ÿ
Òîëìà÷îâ Îëåêñàíäð Ëóêè÷, 
28, ðîá³òí., óêð., 23.09.1933, 
òóáåðêóëüîç ãîðëà
Óñ Ãðèöüêî Êèðèëîâè÷, 11, 
êîëãîñïí., óêð., 07.09.1933, 
ïàðàë³÷
Ôåäîðåíêî ªëèçàâåòà 
Òèìîô³¿âíà, 67, êîëãîñïí., óêð., 
19.09.1933, ñòàð³ñòü
Ôåäîðåíêî Êèëèíà Îëåêñ³¿âíà, 
70, êîëãîñïí., óêð., 18.02.1933, 
ðàïòîâà ñìåðòü
Ôåäîðåíêî Ìàð³ÿ Ñåìåí³âíà, 
3, êîëãîñïí., óêð., 01.02.1933, 
àíãë³éñüêà õâîðîáà
Ôåäîðåíêî Íàòàëêà Àðõèï³âíà, 
50, êîëãîñïí., óêð., 21.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Ôåäîðåíêî Ïåòðî Ñåìåíîâè÷, 
8, êîëãîñïí., íå âêàç., 20.02.1933, 
íåâ³äîìà

Ôåäîðåíêî Òèìîô³é 
Ñåìåíîâè÷, 10, ñëóæá., óêð., 
14.02.1933, íå âêàç.
Õàí÷àê Òóâàê íå âêàç., 25, 
ñïåöïåðåñåëåíåöü, òóðêì., 
10.02.1932, òóáåðêóëüîç
Öèáåðíèé Âàñèëü ßãîðîâè÷, 7, 
ðîá³òí., óêð., 02.12.1932, ê³ð
×óðàê Â³ðà Ôðîë³âíà, 52, 
îäíîîñ³áí., óêð., 28.09.1933, 
ñòàð³ñòü
×óðàê Ãàííà Ìèêîëà¿âíà, 5, 
îäíîîñ³áí., óêð., 28.06.1933, 
íåâ³äîìà
×óðàê Ñåðã³é Ìèêîëàéîâè÷, 
8, îäíîîñ³áí., óêð., 22.08.1933, 
íåâ³äîìà
Øàðêî Âàðâàðà Òèìîô³¿âíà, 
18, êîëãîñïí., óêð., 28.02.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øåâ÷åíêî Àíäð³é Òåðåíò³éîâè÷, 
6, îäíîîñ³áí., óêð., 01.10.1933, 
íåâ³äîìà
Øåâ÷åíêî Îëåêñàíäð 
Àíäð³éîâè÷, 2, êîëãîñïí., íå 
âêàç., 30.10.1932, íå âêàç.
Øåâ÷åíêî Îëåêñàíäð 
Ìèõàéëîâè÷, 1, êîëãîñïí., óêð., 
24.12.1932, ðàïòîâà ñìåðòü
Øåâ÷åíêî Ñèëüâåñòð Íàóìîâè÷, 
64, îäíîîñ³áí., ðîñ., 14.01.1933, 
íåâ³äîìà
Øåíäðèê Âàñèëü Äìèòðîâè÷, 
2, êîëãîñïí., íå âêàç., 03.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øèõè Îâåç íå âêàç. íå âêàç., 
40, ñïåöïåðåñåëåíåöü, òóðêì., 
02.05.1932, íå âêàç.
Øîñòàê Â(?) Ñàâåëîâ., 73, 
êîëãîñïí., óêð., 22.02.1933, 
íåâ³äîìà

Øîñòàê Âàðâàðà Ìèêîëà¿âíà, 
7, îäíîîñ³áí., óêð., 23.02.1933, 
íåâ³äîìà
Øîñòàê ªâôðîñèí³ÿ Õîì³âíà, 
53, êîëãîñïí., óêð., 10.09.1933, 
íåâ³äîìà
Øîñòàê ²âàí Àíäð³éîâè÷, 18, 
êîëãîñïí., óêð., 12.01.1933, ðîæà
Øîñòàê ²âàí Ìèêîëàéîâè÷, 
5, îäíîîñ³áí., óêð., 19.02.1933, 
íåâ³äîìà
Øîñòàê Îëåêñà Äàíèëîâè÷, 
4, îäíîîñ³áí., óêð., 28.10.1932, 
âîäÿíà õâîðîáà
Ùåðáèíà Âàñèëü Ïðîêîïîâè÷, 
30, êîëãîñïí., óêð., 14.12.1932, 
ïîðîê ñåðöÿ
Ùåðáèíà Ãîðïèíà Ñåìåí³âíà, 
66, êîëãîñïí., óêð., 31.08.1932, 
ñòàð³ñòü, ñëàáê³ñòü ñåðöÿ
Ùåðáèíà Íàä³ÿ Îëåêñ³¿âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 05.08.1932, 
äèçåíòåð³ÿ
Þëäàø Äæóìàí³ÿç íå âêàç. íå 
âêàç., 7 ì., ñïåöïåðåñåëåíåöü, 
óçáåê., 03.04.1932, çàïàëåííÿ 
êèøå÷íèêà
Þñóï Áàáà Òàäæè íå âêàç., íå 
âêàç., ñïåöïåðåñåëåíåöü, òóðêì., 
05.10.1931, íå âêàç.
ßç Õàäæà Àäîíè Êëè÷, íå âêàç., 
íå âêàç., ñïåöïåðåñåëåíåöü, 
òóðêì., 11.11.1931, íå âêàç.
ßç Õàäæà íå âêàç., 61, 
ñïåöïåðåñåëåíåöü, òóðêì., 
24.05.1932, ñòàð³ñòü
ßçìåò Îðàç Íèÿç Þëäàø íå 
âêàç., 3, ñïåöïåðåñåëåíåöü, 
òóðêì., 13.01.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â

Äìèòð³âñüêà ñ³ëüðàäà
Àðíàóòîâ ²âàí Ìèêîëàéîâè÷, 
8, êîëãîñïí., áîëã., 07.09.1932, 
ìàëÿð³ÿ
Äèí÷åâ Âîëîäèìèð 
Àôàíàñ³éîâè÷, 1 òèæ., êîëãîñïí., 
íå âêàç., 23.02.1932, íå âêàç.
Êàëü÷åâ Ìèõàéëî Ìèêîëàéîâè÷, 
2 ì., êîëãîñïí., áîëã., 27.04.1932, 
íå âêàç.

Êîëü÷åâ Ãðèãîð³é Ãðèãîðîâè÷, 
3 òèæ., íå âêàç., áîëã., 12.05.1932, 
íå âêàç.
Êîëü÷åâà Ëþäìèëà Ïàâë³âíà, 1, 
íå âêàç., íå âêàç., 22.04.1932, íå 
âêàç.
Êîñòàíäîâ Ïåòðî ²âàíîâè÷, 4, 
êîëãîñïí., áîëã., 26.06.1932, íå 
âêàç.

Êîñòîíäîâà Àíòîí³íà Êóçüì³âíà, 
8 ì., íå âêàç., áîëã., 09.07.1932, íå 
âêàç.
Íåäºëüêî Ìèõàéëî Àáðàìîâè÷, 
29, êîëãîñïí., áîëã., ïîðîê ñåðöÿ
Ñîââîâ Àôàíàñ³é Ìèêîëàéîâè÷, 
56, êîëãîñïí., áîëã., 23.01.1932, 
íå âêàç.

Ç³íîâ³¿âñüêà ñ³ëüðàäà

Áåñïàëüêî Êàòåðèíà ²âàí³âíà, 1, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 20.05.1933, õâîðîáà
Áóõò³ÿðîâà Ëþáîâ Çàõàð³âíà, 3, 
êîëãîñïí., óêð., 27.06.1933, íå âêàç.
Ãàí³êîâà Â³ðà Ìàðê³âíà, 54, 
êîëãîñïí., óêð., 23.04.1933, òèô
Ãðèáà÷îâ Àíàòîë³é Ïàâëîâè÷, 
3 äí., êîëãîñïí., óêð., 19.08.1932, 
íåâ³äîìà

Ãðèáà÷îâà Íàòàë³ÿ Ôåäîð³âíà, 
73, êîëãîñïí., ðîñ., 30.11.1933, 
ñòàð³ñòü
Äìèòðåíêî (?) Àáðàìîâè÷, 
24, êîëãîñïí., óêð., 28.06.1933, 
îòðóºííÿ ñóõàðÿìè
Æåëåøêîâ Ìèõàéëî íå âêàç., 
25, ðîá³òí., óêð., 08.11.1933, 
óáèòèé àâòîìàøèíîþ

Æóêîâà Àííà Äàíèë³âíà, 6, 
êîëãîñïí., ðîñ., 05.06.1933, íå 
âêàç.
Æóêîâà Â³ðà Äàíèë³âíà, 12, 
êîëãîñïí., ðîñ., 28.05.1933, íå âêàç.
Æó÷åíêî ²ëàð³îí Ôåäîðîâè÷, 60, 
êîëãîñïí., óêð., 29.09.1933, òèô
Çàðóáîâ Õàë³ì ²âàíîâè÷, 35, 
ðîá³òí., ðîñ., 10.05.1933, çàïîð
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Êàðèé Ìèêîëà Ãðèãîðîâè÷, 
2 ì., êîëãîñïí., ðîñ., 28.03.1932, 
íåâ³äîìà
Êàðìàê Àôàíàñ³é Êëèìîâè÷, 
65, êîëãîñïí., óêð., 31.10.1933, 
õâîðîáà
Êàòóí³í Ëåîíò³é 
Âîëîäèìèðîâè÷, 4 äí., 
êîëãîñïí., ðîñ., 24.11.1932, 
íåâ³äîìà
Êèðèìîâ ²ìðàì³é Ãðèãîðîâè÷, 
6, êîëãîñïí., òàòàð., 05.05.1933, 
õâîðîáà
Êèðèìîâà Æåíÿ Ãðèãîð³âíà, 1, 
êîëãîñïí., òàòàð., 25.05.1933, íå 
âêàç.
Êëåìåíêî Îëåêñàíäðà 
Ôåäîð³âíà, 35, êîëãîñïí., ðîñ., 
10.01.1932, ñåïñèñ, äâîñòîðîííº 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîâàëü Îëåêñ³é Íèêèôîðîâè÷, 
8, êîëãîñïí., ðîñ., 04.08.1933, 
õâîðîáà
Êîíóíîâ Æîðæ ²âàíîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., ðîñ., 25.11.1932, íå 
âêàç.
Êîòîâ Âàñèëü Âàñèëüîâè÷, 
8, êîëãîñïí., ðîñ., 30.05.1933, 
õâîðîáà
Êóëèê Ìèêîëà Ïåòðîâè÷, 11, 
îäíîîñ³áí., óêð., 07.04.1932, íå 
âêàç.
Ëàáèíöåâà Í³íà Äìèòð³âíà, 9 ì., 
ðîá³òí., ðîñ., 26.08.1932, íåâ³äîìà
Ëèñèöÿ Â³êòîð Ëóê'ÿíîâè÷, 
3, êîëãîñïí., ðîñ., 23.04.1933, 
õâîðîáà
Ëèñèöÿ Ëåîíò³é Ëóê'ÿíîâè÷, 5, 
êîëãîñïí., ðîñ., 20.07.1933, íå 
âêàç., õâîðîáà
Ëèñèöÿ Ëóêà Êàðïîâè÷, 36, 
êîëãîñïí., ðîñ., õâîðîáà
Ìàëàõîâ Âàñèëü Ïàâëîâè÷, 
58, îäíîîñ³áí., ðîñ., 23.04.1933, 
õâîðîáà
Ìàðþõ³í Ìèõàéëî ²âàíîâè÷, 28, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 19.07.1933, òèô
Ìàðþõ³íà Ïàëàãåÿ Éîñèô³âíà, 
70, îäíîîñ³áí., ðîñ., 26.07.1933, 
ïðîíîñ
Ìàñëîâ Âàñèëü Ôåäîðîâè÷, 11, 
ðîá³òí., ðîñ., 24.04.1933, õâîðîáà
Ìàñëîâ Ãðèãîð³é Ôåäîðîâè÷, 9, 
ðîá³òí., ðîñ., 23.04.1933, õâîðîáà
Ìàñëîâ ²âàí Ä³àäîðîâè÷, 25, 
ðîá³òí., ðîñ., 16.04.1933, õâîðîáà

Ìèðîøíè÷åíêî Ãðèãîð³é 
²âàíîâè÷, 3, ðîá³òí., óêð., 
18.11.1933, õâîðîáà
Ìèðþõèíà Ìàð³ÿ Ìèõàéë³âíà, 
5, îäíîîñ³áí., ðîñ., 27.05.1932, 
íåâ³äîìà
Ìîãóðåíêî Íàä³ÿ Ìèõàéë³âíà, 3, 
ðîá³òí., óêð., 18.08.1933, íå âêàç.
Ìîë÷àíîâ Îëåêñàíäð 
Õàðëàìï³éîâè÷, 11 ì., ðîá³òí., 
ðîñ., 28.07.1933, õâîðîáà
Íàóìåíêî Âàñèëü Ìèêèòîâè÷, 
8, êîëãîñïí., ðîñ., 20.07.1933, 
õâîðîáà
Íàóìåíêî Ìèêîëà ªâñåéîâè÷, 
59, êîëãîñïí., ðîñ., 07.05.1933, 
õâîðîáà
Íàóìåíêî Íàä³ÿ Ìèêèò³âíà, 
3, îäíîîñ³áí., ðîñ., 27.05.1933, 
õâîðîáà
Íîñ Äìèòðî ßêîâè÷, 76, 
êîëãîñïí., óêð., 25.10.1933, 
õâîðîáà
Ïåíüêîâà Íàä³ÿ Ãðèãîð³âíà, 
1, êîëãîñïí., ðîñ., 08.07.1932, 
íåâ³äîìà
Ïîäêîâàëåíêî Ïàðàñêà (?), 
23, êîëãîñïí., óêð., 28.05.1933, 
õâîðîáà
Ïîäêîâàëåíêî Ôåä³ð (?), 21, 
êîëãîñïí., óêð., 03.06.1933, 
õâîðîáà
Ïîòàïîâ ²âàí Ôåäîðîâè÷, 12, 
êîëãîñïí., ðîñ., 25.08.1933, 
õâîðîáà
Ïîòàïîâ Ôåä³ð ²âàíîâè÷, 42, 
îäíîîñ³áí., óêð., 24.04.1933, 
õâîðîáà
Ðåçíè÷åíêî Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 5, 
êîëãîñïí., óêð., 05.10.1933, çãîð³â
Ðåçí³÷åíêî ²âàí Ìèêîëàéîâè÷, 
10 ì., êîëãîñïí., óêð., 17.08.1932, 
íåâ³äîìà
Ðåçí³÷åíêî ²âàí Ñåìåíîâè÷, 
7, êîëãîñïí., óêð., 15.05.1933, 
õâîðîáà
Ðåçí³÷åíêî ²âàí Ñòåïàíîâè÷, 
3 ì., êîëãîñïí., óêð., 17.07.1932, 
íåâ³äîìà
Ðåçí³÷åíêî Êàòåðèíà Ïåòð³âíà, 
7, îäíîîñ³áí., óêð., 26.10.1932, 
íåâ³äîìà
Ðîìàíåíêî Âàñèëü Ãðèãîðîâè÷, 
3, êîëãîñïí., óêð., 03.02.1932, 
íåâ³äîìà

Ñàïà Â³êòîð Ñåðã³éîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 15.03.1932, ê³ð
Ñàïà Êàòðÿ Ïèâîí³âíà, 56, 
îäíîîñ³áí., óêð., 23.06.1932, íå 
âêàç.
Ñå¿íà Îëåêñàíäðà Ñèäîð³âíà, 
18, ðîá³òí., ðîñ., 22.05.1933, 
õâîðîáà
Ñåëþêîâà Ðà¿ñà Ñåðã³¿âíà, 2, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 28.03.1932, 
íåâ³äîìà
Ñå÷èíà Âàðâàðà Ïðîõîð³âíà, 
68, êîëãîñïí., ðîñ., 31.08.1933, 
ñòàð³ñòü
Ñå÷èíà Îëåíà ²âàí³âíà, 6, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 22.06.1932, íå 
âêàç.
Ñèâîãðèâà ªâäîê³ÿ Ôåäîò³âíà, 
8, êîëãîñïí., ðîñ., 02.06.1933, 
õâîðîáà
Ñÿ÷èíà Ëþáîâ Ëåîí³âíà, 9 ì., 
ðîá³òí., ðîñ., 21.08.1932, íåâ³äîìà
Òðîôèìåíêî Âàñèëü 
Ê³íäðàòîâè÷, 9 ì., êîëãîñïí., 
óêð., 24.05.1933, õâîðîáà
Ô³ëîíåíêî Ìèõàéëî 
Ïëàòîíîâè÷, 58, êîëãîñïí., óêð., 
07.05.1933, õâîðîáà
×åðâîíèé Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷, 
5, îäíîîñ³áí., óêð., 24.05.1933, 
õâîðîáà
×å÷åíêî Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, 6, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 20.03.1933, 
õâîðîáà
×ìèðüîâ Àáðàì Âàñèëüîâè÷, 
67, êîëãîñïí., ðîñ., 25.04.1932, 
ñòàð³ñòü
×îðíÿºâ Ìèêîëà Äìèòðîâè÷, 
20, êîëãîñïí., óêð., 16.07.1933, 
çàñòóäà
×óãðººâ Îëåêñàíäð 
Ñòåïàíîâè÷, 7 äí., êîëãîñïí., 
óêð., 04.08.1932, íåâ³äîìà
×óìàê ²âàí Ñîôðîíîâè÷, 2, 
îäíîîñ³áí., óêð., 17.04.1933, 
õâîðîáà
×óìàê Ìèòðî Ñîôðîíîâè÷, 10, 
îäíîîñ³áí., óêð., 27.04.1933, òèô
Øåâ÷åíêî Óñòèí (?), 45, 
êîëãîñïí., ðîñ., 20.06.1933, 
õâîðîáà
Øèøê³í ²âàí ²âàíîâè÷, 4 ì., 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 20.06.1932, íå 
âêàç.

²ñêð³âñüêà ñ³ëüðàäà
Ãàëóøêîâ Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷, 
1, íå âêàç., ðîñ., 12.01.1932, íå âêàç.
Ãîâîðåíêî Îëüãà Ìàðê³âíà, 7 ì., 
ðîá³òí., ðîñ., 10.01.1932, â³ñïà

Ãðîñ. Ìèõàéëî Êîñòÿíòèíîâè÷, 4, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 09.09.1932, ìàëÿð³ÿ
ªðåìåíêî Ñåìåí ßêîâè÷, 6 äí., 
ðîá³òí., ðîñ., 26.01.1932, â³ñïà

Æèãàë³íà Òàìàðà Âàñèë³âíà, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 26.02.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
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Êîñò³íîâà Êñåí³ÿ Ìàêñèì³âíà, 
40, êîëãîñïí., ðîñ., 02.03.1932, 
òóáåðêóëüîç
Êðàâöîâ Ëóêà Ðîìàíîâè÷, 50, 
îäíî îñ³áí., ðîñ., 01.06.1932, íå âêàç.
Ïàí³ìà÷åíêî Àðêàä³é Ìàêàðîâè÷, 
50, íå âêàç., óêð., 17.01.1932, óáèòèé
Ïàí³ìà÷åíêî Âîëîäèìèð 
Àðêàä³éîâè÷, 3, íå âêàç., óêð., 
17.01.1932, óáèòèé
Ïàí³ìà÷åíêî Ïàðàñêà 
Àâàêóì³âíà, 43, îäíîîñ³áí., óêð., 
17.01.1932, óáèòà

Ïåðöåâ ²âàí ²âàíîâè÷, 1 ì., 
ðîá³òí., ðîñ., 25.02.1932, íå âêàç.
Ñàõàðîâ Âàñèëü Ïåòðîâè÷, íå 
âêàç., íå âêàç., ðîñ., 23.08.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Ñòåøåíêî Ìèêîëà Ñåìåíîâè÷, 
26, ðîá³òí., óêð., 25.07.1932, 
íàñë³äêè îïåðàö³¿
Ôóðñîâà Ëþáîâ ²âàí³âíà, 2 
òèæ., íå âêàç., ðîñ., 13.08.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»

×àáàí Ìèõàéëî Àíäð³éîâè÷, 
1, êîëãîñïí., ðîñ., 08.08.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Øåì³òîâà Îëåêñàíäðà ²âàí³âíà, 
7 ì., íå âêàç., ðîñ., 10.08.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Øèò³êîâà Ìàð³ÿ Àôàíàñ³¿âíà, 
1, ðîá³òí., ðîñ., 10.04.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Øîñò³í Âîëîäèìèð Àíäð³éîâè÷, 
íå âêàç., íå âêàç., ðîñ., 14.05.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»

Êàòåðèí³âñüêà ñ³ëüðàäà

Àêèí÷èí Ôåäîñ³é Îìåëÿíîâè÷, 
72, êîëãîñïí., ðîñ., 29.08.1932, 
ñòàð³ñòü
Áåçñîíîâà Òàìàðà Ìèõàéë³âíà, 
4 ì., êîëãîñïí., íå âêàç., 
10.01.1932, äèòÿ÷³ ñóäîìè
Ãëóõîâà Ìàð’ÿ íå âêàç., 91, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 17.12.1931, 
ðàïòîâà ñìåðòü
Ãóñàêîâ Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷, 
1, õâ., êîëãîñïí., ðîñ., 15.02.1932, 
«ìëàäåí÷åñêîå»
Äèìèäåíêî Âàñèëü (?), 60, 
îäíîîñ³áí., óêð., 01.03.1933, 
çàìåðç ó äîðîç³
Äèìèäåíêî Í³íà Ë(?), 1, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 04.02.1933, 
÷åðåïíî-ìîçêîâà òðàâìà
Äðîãà Ñîô³ÿ Àíòîí³âíà, 66, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 05.07.1932, 
ñòàð³ñòü

Êàðàñåíêî Äìèòðî 
ªâäîêèìîâè÷, 5, êîëãîñïí., 
íå âêàç., 22.07.1932, çàïàëåííÿ 
ñïèííîãî ìîçêó
Êîíîâàëåíêî Îëåêñàíäðà 
ßêèì³âíà, 17, êîëãîñïí., íå âêàç., 
14.12.1932, òèô
Êðàâ÷åíêî Õàðèòèíà Âàêóë³âíà, 
85, êîëãîñïí., óêð., 11.03.1932, 
ñòàð³ñòü
Êóäðÿâö³â Ëþáîâ Ìàêñèì³âíà, 
1 òèæ., êîëãîñïí., íå âêàç., 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êóäðÿâö³â Óñòèí³ÿ (?), 65, 
êîëãîñïí., óêð., 09.05.1933, 
ñòàð³ñòü
Ëîìîí³í ²âàí Ã., 28, êîëãîñïí., 
óêð., 05.04.1932, òóáåðêóëüîç
Îõðåìåíêî Ãðèãîð³é 
Ñòåïàíîâè÷, 3 ì., êîëãîñïí., óêð., 
31.12.1931, ðîæà

Îõðåìåíêî Ñåðã³é ²âàíîâè÷, 38, 
ðîá³òí., óêð., 14.04.1933, óòîïèâñÿ
Ïåòðåíêî Ãàííà Àíäð³ÿí³âíà, 
2 ì., êîëãîñïí., íå âêàç., 
07.10.1932, çàïàëåííÿ
Ðèáêà Îëåêñàíäð Ãðèãîðîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., ðîñ., 04.11.1932, ñóõîòè
Ñòåöíîí Ìèõàéëî Âàñèëüîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 22.01.1932, 
ðàïòîâà ñìåðòü
Øåëîôàñòîâà Í³íà Ïåòð³âíà, 
3, íå âêàç., óêð., 26.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Øóáèí Âîëîäèìèð Âàñèëüîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 10.05.1932, 
ñóõîòè

Êèðèë³âñüêà ñ³ëüðàäà

Áåëè÷åíêî Â³ðà Ñåðã³¿âíà, 6, 
ñëóæá., óêð., 12.01.1932, ïðîíîñ
Âàñèëüºâà Îë³ìï³àäà Àíòîí³âíà, 
20, ðèáàëêà, óêð., 01.03.1932, 
õâîðîáà ãîëîâè
Âîëêîâ Îëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷, 
2 ì., îäíîîñ³áí., óêð., 11.04.1932, 
õâîðîáà
Âîëêîâà Í³íà Þõèì³âíà, 3 ì., 
ðèáàëêà, óêð., 25.02.1932, äèòÿ÷à 
õâîðîáà

Äåíèñåíêî Äàíèëî 
Ìèõàéëîâè÷, 28, íå âêàç., óêð., 
17.01.1932, òóáåðêóëüîç
Êîãàí Ñîô³ÿ Ãàâðèë³âíà, 24, 
ðèáàëêà, óêð., 22.03.1932, õâîðîáà
Êóçüìè÷îâà Íàñòÿ Êîðí³¿âíà, 
80, îäíîîñ³áí., óêð., 24.05.1932, 
ñòàð³ñòü
Ë³ñîâèê Àíäð³é Ìàòâ³éîâè÷, 
83, ðèáàëêà, óêð., 15.01.1932, 
ñòàð³ñòü

Ðóäåíêî Îíèñ³ÿ Ëåîíò³¿âíà, 
53, îäíîîñ³áí., óêð., 04.05.1932, 
íåâ³äîìà
Ñàãóðà Ìàðèíà Êîðí³¿âíà, 80, 
ðèáàëêà, óêð., 10.04.1932, ñòàð³ñòü
Òðèòÿê Ìèêîëà Îëåêñ³éîâè÷, 3 
òèæ., êîëãîñïí., óêð., 23.09.1932, 
íå âêàç.
Öàïîâè÷ Ìàð³ÿ Âîëîäèìèð³âíà, 
1 ì., ðèáàëêà, óêð., 13.03.1932, 
äèòÿ÷à õâîðîáà

Íîâîäàíèë³âñüêà ñ³ëüðàäà

Àëòóí³íà Ë³ä³ÿ Âåíåäèêò³âíà, 
3, íå âêàç., ðîñ., 31.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áàëóöüêèé ²âàí ªãîðîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., ðîñ., 25.04.1933, íå 
âêàç.
Áàñîâ Êèðèëî Ìèõàéëîâè÷, 65, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 14.06.1933, 
íå âêàç.
Áàñîâ Ìèêîëà Ìèêèòîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., ðîñ., 15.05.1933, íå 
âêàç.

Áà÷óðèí Ìèêèòà Ïàâëîâè÷, 65, 
íå âêàç., íå âêàç., 20.04.1933, íå 
âêàç.
Áåçàíîâ Â³êòîð Ñåðã³éîâè÷, 8, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 05.01.1933, íå 
âêàç.
Áåçêðîâíà Ë³ä³ÿ ²âàí³âíà, 6 ì., 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 17.04.1932, íå 
âêàç.
Áîðîäèíà Âàðâàðà ²âàí³âíà, 6, 
íå âêàç., íå âêàç., 10.05.1933, íå 
âêàç.

Áóõò³ÿðîâ Àôàíàñ³é 
Âàñèëüîâè÷, 29, îäíîîñ³áí., ðîñ., 
03.05.1933, ìàëÿð³ÿ
Áóõò³ÿðîâ Â³êòîð ²âàíîâè÷, 2 ì., 
êîëãîñïí., ðîñ., 25.11.1932, íå 
âêàç.
Áóõò³ÿðîâ Ìèêîëà Ïåòðîâè÷, 
36, îäíîîñ³áí., ðîñ., 21.09.1932, 
òóáåðêóëüîç
Áóõò³ÿðîâà Êëàâä³ÿ Âàñèë³âíà, 
2, íå âêàç., ðîñ., 30.08.1932, íå 
âêàç.
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Âåëè÷êî Ïîòàï Âàñèëüîâè÷, 
68, êîëãîñïí., ðîñ., 16.03.1932, 
ñòàð³ñòü
Â³êòîðîâ Äìèòðî Ôåäîòîâè÷, 
37, îäíîîñ³áí., ðîñ., 09.09.1932, 
íå âêàç.
Â³êòîðîâà Â³ðà Âàñèë³âíà, 6, 
íå âêàç., íå âêàç., 28.05.1933, íå 
âêàç.
Âîëîøêî Ïåëàãåÿ Ôîì³âíà, 28, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 02.06.1932, íå 
âêàç.
Âîëîøêî Ïðîêîï³é Ïàâëîâè÷, 
8, îäíîîñ³áí., ðîñ., 24.02.1932, íå 
âêàç.
Ãàíöåâà Òàìàðà Ïåòð³âíà, 2, 
êîëãîñïí., ðîñ., 05.01.1932, íå 
âêàç.
Ãëèáèí Ìèòðîôàí Ôåäîðîâè÷, 
71, êîëãîñïí., ðîñ., 27.04.1932, 
ñòàð³ñòü
Ãëîòîâ Âîëîäèìèð Çàõàðîâè÷, 
2 ì., êîëãîñïí., ðîñ., íå âêàç., íå âêàç.
Ãóáàðºâà Ìàðôà ªðåì³¿âíà, 
36, êîëãîñïí., ðîñ., 27.10.1932, 
òóáåðêóëüîç
Äåðèãëàçîâ Ìèòðîôàí 
Àíäð³àíîâè÷, 3, êîëãîñïí., ðîñ., 
21.02.1932, íå âêàç.
Æèâîòîâ Ìàêàð ²ëë³÷, 56, íå 
âêàç., íå âêàç., 01.05.1933, íå 
âêàç.
Æóêîâ Ìàêñèì Ïèëèïîâè÷, 54, 
êîëãîñïí., ðîñ., 11.02.1932, íå 
âêàç.
Çâåðºâ Äàíèëî Ñïèðèäîíîâè÷, 
78, îäíîîñ³áí., ðîñ., 28.11.1932, 
íå âêàç.
Çâåðºâà Ëþáîâ ²âàí³âíà, 3 äí., 
êîëãîñïí., ðîñ., 02.09.1932, íå 
âêàç.
Çèá³í Íèêèôîð Ïðîêîï³éîâè÷, 
48, îäíîîñ³áí., ðîñ., 18.07.1932, 
íå âêàç.
Ç³í÷åíêî Àííà Êóçüì³âíà, 2, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 21.10.1932, íå 
âêàç.
Êàëèíèí Çàõàð Ïèëèïîâè÷, 54, 
êîëãîñïí., ðîñ., 14.04.1932, íå âêàç.
Êàøïàðîâ Îëåêñàíäð 
Àíäð³éîâè÷, 8 ì., îäíîîñ³áí., 
ðîñ., 11.04.1932, íå âêàç.
Êëèïàëüñüêà Ðà¿ñà Ôîì³âíà, íå 
âêàç., îäíîîñ³áí., óêð., 15.02.1932, 
íå âêàç.
Êëèïàëüñüêèé Ãðèãîð³é Ôîìè÷, 
íå âêàç., îäíîîñ³áí., óêð., íå âêàç.
Êîðîòêà Â³ðà Àíäð³¿âíà, 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 09.10.1932, íå 
âêàç.
Êîðîòêèé Àíäð³é 
Ëàâðåíò³éîâè÷, 48, îäíîîñ³áí., 
ðîñ., 26.02.1932, íå âêàç.

Êîñåíêîâà Ôåäîñ³ÿ ²âàí³âíà, 
80, îäíîîñ³áí., ðîñ., 11.01.1932, 
ñòàð³ñòü
Êðèâîáîêà Îëüãà Õàðèòîí³âíà, 
íå âêàç., êîëãîñïí., ðîñ., 
06.10.1932, íå âêàç.
Ëàçàðºâà ªâãåí³ÿ 
Âîëîäèìèð³âíà, 16, êîëãîñïí., 
ðîñ., íå âêàç., íå âêàç.
Ëèñêîíîæåíêî ²âàí 
Îíèñèìîâè÷, 5 ì., îäíîîñ³áí., 
ðîñ., 12.05.1932, íå âêàç.
Ëèñêîíîæåíêî Îëåêñ³é 
Îñèïîâè÷, 87, îäíîîñ³áí., ðîñ., 
29.08.1932, íå âêàç.
Ëóçàí Àíòîí Îìåëÿíîâè÷, 49, 
êîëãîñïí., ðîñ., 10.06.1933, íå 
âêàç.
Ìàêñèìåíêî Àííà Ïàâë³âíà, 
1 ì., ðîá³òí., ðîñ., 30.04.1932, 
ïåðåä÷àñíå íàðîäæåííÿ
Ìàðòèíîâà Ìàð³ÿ Òðîõèì³âíà, 
45, íå âêàç., íå âêàç., 13.05.1933, 
íå âêàç.
Ìàðþõèíà ßðèíà ²âàí³âíà, 73, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 23.05.1933, íå 
âêàç.
Ìîðîçîâà ªâäîê³ÿ Ïèëèï³âíà, 8, 
íå âêàç., ðîñ., 22.05.1933, ïðîíîñ
Íàóìåíêî Êàòåðèíà Êóçüì³âíà, 
20, îäíîîñ³áí., íå âêàç., 
11.12.1932, âîäÿíà õâîðîáà
Íàóìåíêî Ìèõàéëî 
Òðîõèìîâè÷, 5, íå âêàç., ðîñ., 
11.05.1933, íåäî¿äàííÿ
Íàóìåíêî Òðîõèì Òèìîô³éîâè÷, 
36, îäíîîñ³áí., ðîñ., 18.05.1933, 
íå âêàç.
Í³ê³òåíêî Îëåêñ³é Àíäð³éîâè÷, 
33, îäíîîñ³áí., íå âêàç., 
14.05.1933, íå âêàç.
Îáîäîâñüêà Àííà Ê³íäðàò³âíà, 
35, êîëãîñïí., ðîñ., 26.02.1932, íå 
âêàç.
Îâñÿí³êîâà ªâäîê³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 
70, êîëãîñïí., ðîñ., 02.09.1932, íå 
âêàç.
Îâñÿí³êîâ ªãîð Äìèòðîâè÷, 44, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 06.12.1932, íå 
âêàç.
Ïàðõîìåöü Ìèêîëà 
Ñàìñîíîâè÷, 5, áåçðîá³òí., 
ðîñ., 25.05.1933, çàõâîðþâàííÿ 
ëåãåí³â
Ïàðõîìåöü Ñàìñîí Îõð³ìîâè÷, 
59, ðîá³òí., ðîñ., 09.05.1933, 
çàõâîðþâàííÿ ëåãåí³â
Ïàñîõèíà Ëþáîâ ªãîð³âíà, 4, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 26.03.1932, íå 
âêàç.
Ïèâîâàðîâ Âàñèëü 
Ìèêîëàéîâè÷, 5, íå âêàç., ðîñ., 
01.06.1933, íå âêàç.

Ïîïðÿäóõ³í Âîëîäèìèð 
Àíäð³éîâè÷, 8, êîëãîñïí., íå 
âêàç., 15.05.1933, íå âêàç.
Ïîïðÿäóõ³í Ìèõàéëî 
Àíäð³éîâè÷, 5, íå âêàç., íå âêàç., 
10.05.1933, íå âêàç.
Ïîïðÿäóõ³íà ªôðîñèí³ÿ 
Íàóì³âíà, 39, êîëãîñïí., ðîñ., 
20.05.1933, íå âêàç.
Ïîïðÿäóõ³íà Ëþáîâ Àíäð³¿âíà, 
2, íå âêàç., ðîñ., 13.05.1933, íå 
âêàç.
Ïîïðÿäóõ³íà Í³íà Àíäð³¿âíà, 3, 
íå âêàç., ðîñ., 10.05.1933, íå âêàç.
Ïðîâåäåíêî ²âàí Éîñèïîâè÷, 16, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 09.05.1933, íå 
âêàç.
Ïðîâåäåíêî Éîñèï 
Ìèêîëàéîâè÷, 65, îäíîîñ³áí., 
ðîñ., 06.05.1933, íå âêàç.
Ïðîñêóëîâ ²âàí ²âàíîâè÷, 9 ì., 
íå âêàç., ðîñ., 18.05.1933, íå âêàç.
Ïðîòàñîâà Ïàðàñêîâ³ÿ 
Òèõîí³âíà, 54, êîëãîñïí., ðîñ., 
26.01.1932, íå âêàç.
Ðóäà÷åíêî ²âàí Ïàâëîâè÷, 1, 
îäíîîñ³áí., óêð., 13.02.1932, íå 
âêàç.
Ðóäà÷åíêîâà Àííà Îëåêñ³¿âíà, 
75, îäíîîñ³áí., óêð., 19.09.1932, 
ñòàð³ñòü
Ñåëèùåâà Íàòàë³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 
105, îäíîîñ³áí., ðîñ., 17.02.1932, 
ñòàð³ñòü
Ñåìàðñüêèé Ìàêñèì 
Îëåêñàíäðîâè÷, 72, â÷èòåëü, 
óêð., 25.08.1932, íå âêàç.
Ñêðÿáèí ²âàí Âàñèëüîâè÷, 1, 
ðîá³òí., ðîñ., 25.06.1932, íå âêàç.
Ñòåëüìàõ Àíàòîë³é Ñåìåíîâè÷, 
1 ì., êîëãîñïí., ðîñ., 29.01.1932, 
íå âêàç.
Ñòåëüìàõ Îëåêñ³é Ô., 9, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 25.05.1933, íå 
âêàç.
Ñòåïàíåíêî Àííà Îëåêñ³¿âíà, 6, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 31.03.1932, íå 
âêàç.
Ñóäàêîâ Ñåðã³é Àðêàä³éîâè÷, 
2, êîëãîñïí., ðîñ., 23.08.1932, íå 
âêàç.
Òîëñòèõ ªãîð ªôðåìîâè÷, 49, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 02.06.1933, íå 
âêàç.
Óõîâ Ïåòðî Òèìîô³éîâè÷, 28, 
êîëãîñïí., ðîñ., 05.03.1932, íå 
âêàç.
×åòâåðòàê Îëåêñàíäðà ²âàí³âíà, 
1 òèæ., êîëãîñïí., ðîñ., 05.06.1932, 
ïåðåä÷àñíå íàðîäæåííÿ
Øåìåòîâ Ëåîí³ä Îìåëÿíîâè÷, 
2, ðîá³òí., ðîñ., 17.12.1932, íå 
âêàç.
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Øèøê³íà Ìàðôà Êóçüì³âíà, 48, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 24.12.1932, 
õâîðîáà ëåãåí³â

ßêóøèí Îëåêñ³é ²âàíîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., ðîñ., 18.04.1932, íå 
âêàç.

Îëåêñàíäð³âñüêà ñ³ëüðàäà
Áîçàäæè Îëåíà ªãîð³âíà, 67, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 17.06.1932, 
ñòàð³ñòü
Ãðå÷àí³íà Ïàëàãåÿ ßãîð³âíà, 72, 
íå âêàç., áîëã., 12.04.1932, ìàëÿð³ÿ
Äÿêîâà Îëüãà ²âàí³âíà, 7 ì., 
êîëãîñïí., áîëã., 02.08.1932, 
ðàïòîâà ñìåðòü
Æèëÿçêî Êàëèíà ßãîðîâè÷, 
95, êîëãîñïí., áîëã., 01.04.1932, 
ñòàð³ñòü
Êàâàðíàëà Àíàñòàñ³ÿ 
Äèìèòð³âíà, 80, êîëãîñïí., áîëã., 
17.01.1932, ñòàð³ñòü

Êðåòîâ ²âàí Àíòîíîâè÷, 20, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 16.01.1932, 
ðàïòîâà ñìåðòü
Ìàðãàðèä Ìàð³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 
45, îäíîîñ³áí., áîëã., 15.08.1932, 
íå âêàç.
Ìàðèíîâ Ìèõàéëî ²âàíîâè÷, 
52, îäíîîñ³áí., áîëã., 05.11.1932, 
çàñòóäà
Ïàøàëà Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., áîëã., 26.01.1932, 
ñêàðëàòèíà 

Ðàéíîâà Í³íà Äìèòð³âíà, 1, 
êîëãîñïí., áîëã., 07.08.1932, 
ðàïòîâà ñìåðòü
Ðóñåâ ²âàí Ñåìåíîâè÷, 2, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 06.10.1932, òèô
Ñëàâîâ Ìèõàéëî 
Êîñòÿíòèíîâè÷, 2 òèæ., êîëãîñïí., 
áîëã., 06.01.1932, íå âêàç.
Øêåíêîâà ªâäîê³ÿ Ãðèãîð³âíà, 
19, ðîá³òí., ðîñ., 13.04.1932, íå 
âêàç.

Îõð³ì³âñüêà ñ³ëüðàäà
Áàðèëîâà Ìàð³ÿ ªãîð³âíà, 6, íå 
âêàç., óêð., 15.03.1932, ðàê
Áàðèíà Îëåêñ³é Ïàâëîâè÷, 6, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 04.04.1933, 
ðàõ³ò
Áåë³êîí ªâäîê³ÿ ªôèì³âíà, 13, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 30.04.1933, 
îñëàáëåííÿ îðãàí³çìó
Á³ëèê Ìàð³ÿ íå âêàç., 65, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 22.09.1932, 
ñëàáê³ñòü
Áëóä Àãàô³ÿ Ñåìåí³âíà, 1 ì., 
êîëãîñïí., íå âêàç., 17.06.1932, 
âèñíàæåííÿ
Áëóä Àííà Ñåìåí³âíà, 8, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 11.04.1933, 
ðîçëàä ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Áëóä Â³êòîð Ñåìåíîâè÷, 1 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 28.06.1932, 
âèñíàæåííÿ
Áëóä Ìèõàéëî ²âàíîâè÷, 7, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 19.03.1933, 
ñëàáê³ñòü ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Áëóä Ôåä³ð Ìàðêîâè÷, 28, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 25.03.1933, 
ñëàáê³ñòü îðãàí³çìó
Âåòäåëü Àíàòîë³é ²âàíîâè÷, 8 ì., 
êîëãîñïí., íå âêàç., 19.03.1933, 
ñëàáê³ñòü
Âåòäåëü Âàëåíòèí ²âàíîâè÷, 5, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 19.03.1933, 
îñëàáëåííÿ îðãàí³çìó
Âåòäåëü Â³êòîð ²âàíîâè÷, 20 äí., 
êîëãîñïí., íå âêàç., 03.03.1933, 
ñëàáîíàðîäæåíèé
Ãàñàí ²âàí Äèìèòðîâè÷, 3, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 10.04.1933, 
ðîçëàä ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ãàñàí Îëåêñàíäð Äèìèòðîâè÷, 
5 ì., îäíîîñ³áí., íå âêàç., 11.04.1933, 
ðîçëàä ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³

Ãåðàñèìåíêî Êóçüìà ßêîâè÷, 
73, îäíîîñ³áí., óêð., ñëàáê³ñòü
Ãèäåíêî Ìàð³ÿ Ñåìåí³âíà, 8, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 16.03.1933, 
âèñíàæåííÿ
Äåìèäîâ Îëåêñ³é Þõèìîâè÷, 
16, êîëãîñïí., íå âêàç., 04.04.1933, 
ðîçëàä ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Äåìèäîâ Ïåòðî Þõèìîâè÷, 7, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 04.04.1933, íå 
âêàç.
Äåìèäîâà Êñåí³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 
78, êîëãîñïí., íå âêàç., 12.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Äèì÷åíêî Ôåäîñ³é 
Îíèñèìîâè÷, íå âêàç., 
îäíîîñ³áí., óêð., íå âêàç., ñòàð³ñòü
Äîâòèê Äèìèòð³é Òèìîô³éîâè÷, 
45, êîëãîñïí., íå âêàç., 05.03.1933, 
ñëàáê³ñòü, òóáåðêóëüîç
Äîâø³ê Ñàðà ªâäîêèì³âíà, 
10 ì., êîëãîñïí., óêð., 11.05.1932, 
ðàõ³ò
Æèðîâ Âàñèëü Îëåêñ³éîâè÷, 8, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 14.04.1933, 
ñëàáê³ñòü ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Æèðîâ Ìèêîëà Îëåêñ³éîâè÷, 9, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 05.04.1933, 
îñëàáëåííÿ îðãàí³çìó
Æèðîâ Îëåêñ³é Îëåêñ³éîâè÷, 
4, êîëãîñïí., óêð., 17.04.1933, 
ñëàáê³ñòü ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Æèðîâà ßâäîõà íå âêàç., 70, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 30.03.1933, 
ñëàáê³ñòü ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Çàºíêî Ìèêîëà Â³êòîðîâè÷, 8, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 03.04.1933, 
ðîçëàä øëóíêîâî-êèøêîâîãî 
òðàêòó 
Çàºíêî Íàñòÿ Ìèõàéë³âíà, 26, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 05.04.1933, 

ðîçëàä øëóíêîâî-êèøêîâîãî 
òðàêòó 
²ùåíêî ²âàí Ñåìåíîâè÷, 9, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 05.04.1933, 
ðîçëàä ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Êèðè÷åíêî Âàðâàðà íå âêàç., 
5 ì., îäíîîñ³áí., íå âêàç., ðàõ³ò
Êèðè÷åíêî ²âàí ²âàíîâè÷, 3, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 15.04.1933, 
ðîçëàä êèøêîâîãî òðàêòó
Êèðè÷åíêî Ïàâëî ªãîðîâè÷, 29, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 06.04.1933, 
îñëàáëåííÿ îðãàí³çìó
Êèðè÷åíêî Ñîô³ÿ Äìèòð³âíà, 22, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 21.12.1932, íå 
âêàç.
Êîâàëü Àííà Ôåäîò³âíà, 3, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 11.04.1933, 
ñëàáê³ñòü ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Êîâàëü ²âàí Ñåìåíîâè÷, 39, 
îäíî îñ³áí., óêð., çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êîâàëü ²âàí Ôåäîðîâè÷, 7, 
êîëãîñïí., óêð., 16.04.1933, 
ñëàáê³ñòü ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Êîâàëü Ìèêîëà Ôåäîòîâè÷, 5, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 10.04.1933, 
ñëàáê³ñòü ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Êîëîìåöü Ìèõàéëî ²âàíîâè÷, 
5, êîëãîñïí., íå âêàç., 02.04.1933, 
îñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Êîðèê Ãðèãîð³é Òðîõèìîâè÷, 
63, îäíîîñ³áí., óêð., 20.04.1933, 
ðîçëàä ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Êîðîëü. Êñåí³ÿ ªëèñå¿âíà, 60, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 17.03.1933, 
ñëàáê³ñòü
Êîðîëüîâà Ìîòðîíà Ñåìåí³âíà, 
58, êîëãîñïí., óêð., 17.10.1932, 
õâîðîáà ïå÷³íêè
Êðàâ÷åíêî Àðõèï ²âàíîâè÷, 65, 
êîëãîñïí., óêð., 13.09.1932, ãðèï
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Êóêóø Îëåêñàíäðà Ãðèãîð³âíà, 
33, êîëãîñïí., óêð., 21.01.1932, 
äâóñòîðîííº çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Êóòåïîâ Âàñèëü 
Âîëîäèìèðîâè÷, 19, êîëãîñïí., 
íå âêàç., ñëàáê³ñòü ñåðöåâî¿ 
ä³ÿëüíîñò³, ðîçëàä
Ëàâðåí÷åíêî Ãàííà ßê³âíà, 76, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 19.03.1933, 
ñòàð³ñòü
Ìàëàõîâ Îëåêñàíäð Éîñèïîâè÷, 
3, êîëãîñïí., óêð., 10.11.1932, îï³ê
Ìèí³í Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷, 5 ì., 
êîëãîñïí., íå âêàç., 27.11.1932, 
ãðèæà
Ì³ùåðÿêîâà Ïàëàãåÿ Êóçüì³âíà, 
15, êîëãîñïí., óêð., 14.10.1932, 
ïîðîê ñåðöÿ
Íåñòåðåíêî ²âàí Îñòàïîâè÷, 10, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 18.04.1933, 
ðîçëàä øëóíêîâî-êèøêîâîãî òðàêòó
Îáóõîâ Îëåêñàíäð 
Òèìîô³éîâè÷, 1, êîëãîñïí., 
óêð., 06.11.1932, øëóíêîâå 
çàõâîðþâàííÿ
Ïàçóõà Àíäð³é ßêîâè÷, 57, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 24.03.1933, 
ñëàáê³ñòü, õðîí³÷íèé êàòàð 
Ïàï³é Âàñèëü Ìèõàéëîâè÷, 15, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 04.04.1933, 
ðîçëàä ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ïàï³é Ìåëàí³ÿ Ñåìåí³âíà, 44, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 15.04.1933, 
ñëàáê³ñòü ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ïàï³é Ìèõàéëî ªëèñåéîâè÷, 44, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 29.03.1933, 
ðîçëàä ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ïàï³é Îíîïð³é ªëèñåéîâè÷, 42, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 01.12.1932, 
òèô
Ïåòðèê Îäàðêà Ôåäîð³âíà, 32, 
êîëãîñïí., óêð., 01.11.1932, òèô
Ïåòðîâ Ìèêîëà Ìèõàéë³âíà, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 12.11.1932, 
äèôòåð³ÿ 
Ïëàêñèí Ìàêñèì íå âêàç., 72, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 17.04.1933, 
ñòàð³ñòü
Ïëàêñèí Ïàâëî Ãîðä³éîâè÷, 4 ì., 
êîëãîñïí., íå âêàç., 15.01.1932, 
êîêëþø
Ïîíîìàðåíêî Çàõàð³é 
Îëåêñ³éîâè÷, 17, êîëãîñïí., íå 
âêàç., 14.03.1933, òóáåðêóëüîç 
ëåãåí³â
Ïîíîìàðåíêî ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 
íå âêàç., êîëãîñïí., óêð., 
25.01.1932, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ïîíîìàðåíêî Ìèõàéëî 
Àíäð³éîâè÷, 5, êîëãîñïí., óêð., 
21.04.1933, ñëàáê³ñòü îðãàí³çìó
Ðîññîõàäöüêèé Ïåòðî 
Ôåäîðîâè÷, 4, êîëãîñïí., íå 

âêàç., 01.04.1933, îñëàáëåííÿ 
îðãàí³çìó
Ðîññîõàäöüêèé Ôåä³ð 
Ôåäîðîâè÷, 4, êîëãîñïí., íå 
âêàç., 26.03.1933, îñëàáëåííÿ 
îðãàí³çìó
Ðóäà÷åíêî Àôàíàñ³é 
Ãðèãîðîâè÷, 8 äí., îäíîîñ³áí., 
óêð., íå âêàç., áëþâîòà
Ðóñèí Â³êòîð Âàñèëüîâè÷, 
íå âêàç., íå âêàç., íå âêàç., 
13.02.1932, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ðóñèíî Ïàðàñêîâ³ÿ ªâìåí³âíà, 
30, êîëãîñïí., óêð., 11.02.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ðóñ³íà Ìàð³ÿ Ì., 89, êîëãîñïí., 
íå âêàç., 30.12.1932, ñòàð³ñòü
Ðóñ³íà ßêèëèíà Ôåîôàí³âíà, 43, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 13.04.1933, 
ðîçëàä êèøå÷íèêà
Ðóñ³íà Í³íà Ïàâë³âíà, 6, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 09.04.1933, 
êàòàðàëüíå çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ðóñò Ñåðã³é Ìàêñèìîâè÷, 79, 
êîëãîñïí., óêð., íå âêàç., ñòàð³ñòü 
òà ñëàáê³ñòü
Ñàæíºâ Ëàâðåíò³é ²âàíîâè÷, 73, 
íå âêàç., óêð., 20.04.1933, ñòàð³ñòü
Ñàæíºâà ªôðîñèí³ÿ Ãðèãîð³âíà, 
25, êîëãîñïí., óêð., 09.04.1933, íå 
âêàç.
Ñèíüîîêèé Êàëåíèê Äàâèäîâè÷, 
45, êîëãîñïí., óêð., 17.04.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ñîò³íîâ Äåíèñ Ñåðã³éîâè÷, 
45, êîëãîñïí., óêð., 12.02.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ñîò³íîâà Ñòåïàíèäà 
ªï³ôàí³âíà, 75, êîëãîñïí., íå 
âêàç., 14.04.1933, ñòàð³ñòü
Ñòðîêàí Â³ðà Äìèòð³âíà, 3 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 10.09.1932, 
óäóøèëàñü
Òèõîíîâ Îëåêñ³é ²âàíîâè÷, 3 ì., 
êîëãîñïí., íå âêàç., 23.01.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Òîëñòåíêî Òèìîô³é Àðõèïîâè÷, 
27, êîëãîñïí., íå âêàç., 28.02.1933, 
îõîëîäæåííÿ, çàìåðç
Óêîëîâà Àíàñòàñ³ÿ Îíèñèì³âíà, 
2, íå âêàç., óêð., 28.01.1932, 
ïðîíîñ
Óêîëîâà Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, 57, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 17.04.1933, 
ñëàáê³ñòü ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Óðàëîâà Â³ðà Ïåòð³âíà, íå 
âêàç., êîëãîñïí., óêð., 15.11.1932, 
çàïàëåííÿ íèðîê
Óøàêîâà Íàä³ÿ Íèë³âíà, 7, 
êîëãîñïí., óêð., 26.04.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
Ôàñòîâåöü Âàñèëü 
Ëàâðåíò³éîâè÷, 53, íå âêàç., 

óêð., 18.04.1933, ðîçëàä ñåðöåâî¿ 
ä³ÿëüíîñò³
Õèæíÿ ²âàí íå âêàç., 65, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 05.04.1933, 
ñòàðå÷à ñëàáê³ñòü
×åìèð ßâäîõà íå âêàç., 72, 
êîëãîñïí., óêð., 29.10.1932, 
ñòàð³ñòü
×ìèðü ²âàí Âàñèëüîâè÷, 25, 
êîëãîñïí., óêð., 19.04.1933, 
ñëàáê³ñòü ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
×ìèðü ²âàí Ôåäîðîâè÷, 60, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 15.03.1933, 
ñëàáê³ñòü
×ìèðü Ë³ä³ÿ Äèìèòð³âíà, 6, 
êîëãîñïí., íå âêàç., ñëàáê³ñòü 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
×ìèðü Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 6, 
êîëãîñïí., óêð., 29.03.1933, ðîçëàä 
øëóíêîâî-êèøêîâîãî òðàêòó
×ìèðü Ïåòðî ²âàíîâè÷, 11, 
êîëãîñïí., óêð., 27.03.1933, 
ðîçëàä øëóíêîâî-êèøêîâîãî 
òðàêòó
×ìèõàëî ²âàí Ëàð³îíîâè÷, 8, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 06.04.1933, 
ñëàáê³ñòü ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
×ìèõàëî ²âàí Íèêèôîðîâè÷, 
6, êîëãîñïí., óêð., 14.04.1933, 
ñëàáê³ñòü ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
×ìèõàëî Ë³ä³ÿ Ëàð³îí³âíà, 3, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 06.04.1933, 
ñëàáê³ñòü ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
×ìèõàëî Ëþáîâ Íèêèôîð³âíà, 
10, êîëãîñïí., óêð., 10.04.1933, 
ðîçëàä ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
×ìèõàëî Íèêèôîð 
Òåðåíò³éîâè÷, 37, êîëãîñïí., 
óêð., 20.03.1933, ðîçëàä ñåðöåâî¿ 
ä³ÿëüíîñò³
Øàð³é Ïåòðî Äìèòðîâè÷, 47, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 22.03.1933, 
ñëàáê³ñòü ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Øåâ÷åíêî Âàñèëü Äìèòðîâè÷, 
8, îäíîîñ³áí., íå âêàç., 01.03.1933, 
îñëàáëåííÿ îðãàí³çìó
Øåâ÷åíêî Äìèòðî 
Òåðåíò³éîâè÷, 50, îäíîîñ³áí., 
íå âêàç., 01.04.1933, îñëàáëåííÿ 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Øåâ÷åíêî Ïàâëî Äìèòðîâè÷, 
21, îäíîîñ³áí., íå âêàç., 
27.02.1933, îñëàáëåííÿ ñåðöåâî¿ 
ä³ÿëüíîñò³
Øåâ÷åíêî ßê³â Äìèòðîâè÷, 14, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 24.02.1933, 
îñëàáëåííÿ îðãàí³çìó
Øèð³í Ãðèãîð³é Àíòèïîâè÷, 49, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 15.12.1932, 
ìàëÿð³ÿ
Øèøêîâ Îëåêñàíäð Ïåòðîâè÷, 
8 ì., ñëóæá., óêð., 12.09.1932, 
ïðîíîñ, áëþâîòà
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Àãàí³íà Íàä³ÿ ²âàí³âíà, 3, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 16.08.1933, íå 
âêàç.
Áàðàíîâà ²ðèíà ßê³âíà, 75, 
êîëãîñïí., ðîñ., 04.12.1932, íå 
âêàç.
Áèðþêîâà Àãàô³ÿ Ñàâåë³¿âíà, 42, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 23.01.1932, 
íå âêàç.
Âàðôàëîìººâ Ìèõàéëî 
Ïåòðîâè÷, 3, îäíîîñ³áí., ðîñ., 
17.03.1932, íå âêàç.
Âàðôàëîìººâà Ëþáîâ ²âàí³âíà, 
5 ì., êîëãîñïí., ðîñ., 18.09.1932, 
íå âêàç.
Âàðôîëîìººâ Ìèõàéëî 
Ïåòðîâè÷, 3, îäíîîñ³áí., ðîñ., 
17.03.1932, íå âêàç.
Âàøòîâà Òåòÿíà Òèõîí³âíà, 31, 
êîëãîñïí., ðîñ., 15.04.1932, íå 
âêàç.
Âàùåíêî Îëåêñà Éîñèôîâè÷, 4 
äí., ðîá³òí., óêð., 30.03.1932, íå 
âêàç.
Âèõëÿºâ Ãðèãîð³é ªðåì³éîâè÷, 
72, îäíîîñ³áí., íå âêàç., 
23.02.1932, íå âêàç.
Âèõëÿºâà Ïåëàãåÿ ²âàí³âíà, 15, 
êîëãîñïí., ðîñ., 30.04.1932, íå 
âêàç.
Âëàñåíêî Ìàéÿ ²âàí³âíà, 2, 
êîëãîñïí., ðîñ., 26.05.1932, íå 
âêàç.
Âîëîáóºâ Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., ðîñ., 20.07.1932, íå 
âêàç.
Âîëîáóºâ Ìèêîëà ²âàíîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., ðîñ., 24.06.1932, íå 
âêàç.
Âîëîáóºâ Ìèêîëà Þõèìîâè÷, 
1, êîëãîñïí., ðîñ., 08.11.1933, íå 
âêàç.
Âîëîáóºâ Îëåêñàíäð 
Îíèñèìîâè÷, 5, êîëãîñïí., ðîñ., 
03.11.1933, íå âêàç.
Âîëîáóºâ Ôåä³ð Ïðîêîïîâè÷, 
40, îäíîîñ³áí., ðîñ., 02.09.1933, 
íå âêàç.
Âîëîáóºâà Ë³ä³ÿ Îëåêñàíäð³âíà, 
1, êîëãîñïí., ðîñ., 21.07.1932, íå 
âêàç.
Ãëîçêîâà Àäà ²âàí³âíà, 8 ì., 
ðîá³òí., ðîñ., 07.07.1932, íå âêàç.
Ãîÿíêîâà ªâäîê³ÿ ªôèì³âíà, 66, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 16.10.1932, íå 
âêàç.

Ãðèáà÷îâà Âàñèëèíà Àðòåì³âíà, 
70, êîëãîñïí., ðîñ., 29.06.1932, íå 
âêàç.
Ãðèáà÷îâà Ãàííà Ïåòð³âíà, 5 ì., 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 07.10.1932, íå 
âêàç.
Ãðèáà÷îâà Íàä³ÿ Ñòåôàí³âíà, 
3, êîëãîñïí., ðîñ., 05.08.1932, íå 
âêàç.
Äåìèäîâ Êîñòÿíòèí Ïåòðîâè÷, 
40, êîëãîñïí., íå âêàç., 08.01.1932, 
íå âêàç.
Äåìèäîâ ßê³â Òèìîô³éîâè÷, 75, 
êîëãîñïí., ðîñ., 13.04.1932, íå 
âêàç.
Äðåì³íà Ôåä³ð ²âàíîâè÷, 50, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 13.09.1932, íå 
âêàç.
Äóäåíêî Îëåêñàíäð Êèðèëîâè÷, 
2 òèæ., îäíîîñ³áí., ðîñ., 
01.06.1932, íå âêàç.
ªâñþêîâà Òåòÿíà Ñåìåí³âíà, 58, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., íå âêàç., íå âêàç.
ªôèìîâ Ïåòðî Àíäð³éîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., ðîñ., 29.06.1932, íå 
âêàç.
²ëü÷åíêî Îëåíà ²âàí³âíà, 1, 
êîëãîñïí., ðîñ., 04.06.1932, íå 
âêàç.
Êîâàëü Ëàðèñà Ãðèãîð³âíà, 1, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 14.02.1932, íå 
âêàç.
Êîðîëüîâ Âàñèëü ²âàíîâè÷, 1, 
êîëãîñïí., ðîñ., 19.03.1932, íå 
âêàç.
Ëàï³íà Íàä³ÿ Ãðèãîð³âíà, 3 ì., 
êîëãîñïí., ðîñ., íå âêàç., íå âêàç.
Ëóöåíêî Âàëåíòèíà ²âàí³âíà, 
2 ì., êîëãîñïí., ðîñ., 25.06.1932, 
íå âêàç.
Ëóöåíêî Âàëåíòèíà Ñåðã³¿âíà, 
5 ì., êîëãîñïí., ðîñ., 09.11.1932, 
íå âêàç.
Ëóöåíêî Äàð’ÿ Àáðàì³âíà, 80, 
êîëãîñïí., ðîñ., 09.11.1932, íå 
âêàç.
Ëóöåíêî Îëåêñàíäð Ñåðã³éîâè÷, 
5, êîëãîñïí., ðîñ., 12.11.1932, íå 
âêàç.
Ìàòëàøîâ Â³ëîð Ñòåïàíîâè÷, 
2, êîëãîñïí., óêð., 25.07.1932, íå 
âêàç.
Ìàòÿæîâ Ìèõàéëî Ëóê’ÿíîâè÷, 
2 äí., êîëãîñïí., ðîñ., 14.02.1932, 
íå âêàç.

Ìèëîñåðäîâà Àäà Ìèõàéë³âíà, 
1, êîëãîñïí., ðîñ., 15.07.1933, íå 
âêàç.
Ìÿòÿæîâ Ìèõàéëî Ïèëèïîâè÷, 
3, îäíîîñ³áí., ðîñ., 05.09.1933, íå 
âêàç.
Íîâîñåëüöåâ ²âàí Ìèõàéëîâè÷, 
8, êîëãîñïí., íå âêàç., 26.01.1932, 
íå âêàç.
Îíäðþùåíêîâà Ñåðàôèìà 
ªâäîêèì³âíà, 19, îäíîîñ³áí., 
ðîñ., 18.04.1932, íå âêàç.
Ïåðåâåðçºâ Áîðèñ 
Ïðîêîï³éîâè÷, 44, îäíîîñ³áí., 
ðîñ., 15.05.1932, íå âêàç.
Ïîçíÿêîâà Ç³íà¿äà Ñåìåí³âíà, 
3, êîëãîñïí., ðîñ., 23.07.1932, íå 
âêàç.
Ïîíîâ Âîëîäèìèð Ôåäîðîâè÷, 
5, ðîá³òí., áîëã., 11.09.1933, íå 
âêàç.
Ïîïðóæíèé Ìèêîëà Ìàðêîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., óêð., 01.09.1933, íå 
âêàç.
Ñåðãººâ ªôèì ²âàíîâè÷, 77, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 27.01.1932, íå 
âêàç.
Ñåðãººâà Íàñòÿ Êàðï³âíà, 2 
òèæ., îäíîîñ³áí., ðîñ., 25.06.1932, 
íå âêàç.
Ñå÷³í ªâñåé Ãðèãîðîâè÷, 67, 
êîëãîñïí., ðîñ., 12.08.1932, íå 
âêàç.
Ñóðêîâ Ãàâðèëî Òðîõèìîâè÷, 
68, êîëãîñïí., ðîñ., 02.04.1932, íå 
âêàç.
Òàì³ë³íà Óëÿíà Âëàñ³âíà, 20, 
êîëãîñïí., ðîñ., 20.04.1932, íå âêàç.
Òàðàñåíêî Âàñèëü 
Õàðëàìï³éîâè÷, 52, êîëãîñïí., 
óêð., 01.04.1932, íå âêàç.
Òðóõ³íà Õàðèòèíà Ïåòð³âíà, 65, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 01.01.1932, 
íå âêàç.
Óøàêîâà Ïð³ñüêà Äåì’ÿí³âíà, 
27, êîëãîñïí., ðîñ., 01.04.1932, íå 
âêàç.
×àóñîâà Ëþáîâ Ñèäîð³âíà, 3 
òèæ., êîëãîñïí., ðîñ., 17.05.1932, 
íå âêàç.
×åðíîìîðöåâ ²âàí Âàñèëüîâè÷, 
73, êîëãîñïí., ðîñ., 14.04.1932, íå 
âêàç.
Þõèìîâà Ëàíà ²âàí³âíà, 1, 
êîëãîñïí., óêð., 05.07.1932, íå 
âêàç.

Ðàäèâîí³âñüêà ñ³ëüðàäà



565

Ãàð³íîâ Ïåòðî Äìèòðîâè÷, 35, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 20.01.1933, íå 
âêàç.
Äèëîâ Êîñòÿíòèí Ïåòðîâè÷, 57, 
êîëãîñïí., áîëã., 25.01.1933, íå 
âêàç.
Äèëîâà Ñîô³ÿ Ãðèãîð³âíà, 2, 
êîëãîñïí., áîëã., 02.01.1933, 
íåâ³äîìà
²ºêîâà Îëåíà Òèìîô³¿âíà, 1, 
îäíîîñ³áí., áîëã., 29.02.1932, 
õâîðîáà
Êîìïàéí³ºöü ²âàí Ï(?), 35, 
êîëãîñïí., áîëã., 23.01.1933, 
òóáåðêóëüîç
Êîìïàí³ºöü Òåòÿíà Ïåòð³âíà, 
1, êîëãîñïí., áîëã., 13.07.1932, 
õâîðîáà

Ìëàäîíîâ Îëåêñàíäð 
Ãåðàñèìîâè÷, 1, îäíîîñ³áí., 
áîëã., 03.02.1932, õâîðîáà
Ìëàäîíîâà Âàðâàðà 
Ìèêîëà¿âíà, 37, îäíîîñ³áí., 
áîëã., 20.01.1933, íå âêàç.
Ìëàäîíîâà ªâãåí³ÿ ²âàí³âíà, 
7 ì., îäíîîñ³áí., áîëã., 08.01.1933, 
íå âêàç.
Íåïàäåâ Ïàíòåë³é ²âàíîâè÷, 
59, îäíîîñ³áí., ðîñ., 28.03.1932, 
õâîðîáà
Í³ëîâ Êîñòÿíòèí Ìèêîëàéîâè÷, 
1, îäíîîñ³áí., áîëã., 06.03.1932, 
õâîðîáà
Í³ëîâà Íàòàë³ÿ Ìèêîëà¿âíà, 
5, îäíîîñ³áí., áîëã., 15.04.1932, 
õâîðîáà

Í³òðîâà Ë³ä³ÿ ²âàí³âíà, 2 ì., 
êîëãîñïí., áîëã., 20.01.1933, íå 
âêàç.
Ñå÷åíà Ìàð³ÿ Ïåòð³âíà, 8 ì., 
êîëãîñïí., ðîñ., 25.09.1932, 
õâîðîáà
Ñèêîëîâ ªëèçàâåòà 
Ìèêîëà¿âíà, 2, êîëãîñïí., áîëã., 
20.01.1933, íå âêàç.
×åðíîïîëüñüêèé Ïåòðî íå âêàç., 
72, îäíîîñ³áí., áîëã., 17.01.1933, 
íå âêàç.
ßíêîëîâà Ëþáîâ Ìèêîëà¿âíà, 
2, êîëãîñïí., íå âêàç., 19.01.1933, 
íå âêàç.

Òåðí³âñüêà ñ³ëüðàäà

Øåëþã³âñüêà ñ³ëüðàäà
Âàðôîëîìººâà Ïàðàñêà 
²âàí³âíà, 38, êîëãîñïí., íå âêàç., 
01.08.1932, çàïàëåííÿ
²âàí÷åíêî Í³íà Äìèòð³âíà, 3, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 28.04.1932, íå 
âêàç.
²âàí÷åíêî Ïàâëî Äìèòðîâè÷, 2, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 06.10.1932, íå 
âêàç.
²âàñåíêî Ìàð³ÿ íå âêàç., 80, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 28.10.1932, 
ñòàð³ñòü

Ïîòðèõàïêà Âàëåíòèíà 
Ïåòð³âíà, 2, êîëãîñïí., íå âêàç., 
23.09.1932, íå âêàç.
Ñàäîâîé Äàíèëî 
Ñïèðèäîíîâè÷, 70, êîëãîñïí., íå 
âêàç., 22.07.1932, çàñòóäà
Ñºäèõ Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷, 
13 äí., îäíîîñ³áí., íå âêàç., 
13.01.1932, íå âêàç.
Õâàñò³âåöü ²âàí Ãðèãîðîâè÷, 55, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 24.09.1932, 
ðàê

Ùåðáà÷åíêî Ë³ä³ÿ Òðîõèì³âíà, 
6, êîëãîñïí., íå âêàç., 19.11.1932, 
îáêëàä (àíã³íà)
Ùåðáà÷åíêî Õàðèòèíà 
Äìèòð³âíà, 80, êîëãîñïí., íå 
âêàç., 17.11.1932, ñòàð³ñòü
Ùåðáèíà Ïàðàñêà Ôåäîð³âíà, 
68, êîëãîñïí., íå âêàç., 30.03.1932, 
íå âêàç.

ßêèì³âñüêà ñ³ëüðàäà

Àâàçàºâ Ìèõàéëî Ãíàòîâè÷, 
42, ñëóæá., ðîñ., 29.01.1932, 
àëêîãîëüíå îòðóºííÿ 
Àâäººâà Ìàð³ÿ Ãàâðèë³âíà, 60, 
ñëóæá., ðîñ., 18.07.1932, õðîí³÷íå 
çàïàëåííÿ 
Àêèìîâà Âàðâàðà Àíàí³¿âíà, 
48, êîëãîñïí., ðîñ., 13.07.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Àëüîõ³í Îëåêñ³é Ïàâëîâè÷, 
78, îäíîîñ³áí., ðîñ., 13.07.1932, 
õðîí³÷íå çàïàëåííÿ 
Àíäðóõîâà Âàëåíòèíà ²âàí³âíà, 
2, îäíîîñ³áí., ðîñ., 08.06.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Áåë³÷êîâà Ðà¿ñà Ôåäîð³âíà, 
10, ðîá³òí., óêð., 15.07.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Áåëó÷êî Âîëîäèìèð 
Îëåêñàíäðîâè÷, 9 ì., êîëãîñïí., 
ðîñ., 16.01.1932, ãîñòðå çàïàëåííÿ
Áåëÿíîâ Îëåêñàíäð 
Ôåäîðîâè÷, 2 ì., ðîá³òí., ðîñ., 
31.03.1932, àñòìà
Áåíö Íåë³ (?), 2, ðîá³òí., í³ì., 
01.02.1932, äèçåíòåð³ÿ
Á³ëÿºâ Îëåêñàíäð Êóçüìè÷, 2, 
ðîá³òí., ðîñ., 06.10.1932, äèôòåð³ÿ 

Á³ëÿíîâà Ðà¿ñà Ñòåïàí³âíà, 
1 ì., êîëãîñïí., ðîñ., 19.02.1932, 
äèòÿ÷èé ïàðàë³÷
Áóãàºíêî Àãàô³ÿ Ìèêèò³âíà, 48, 
ðîá³òí., ðîñ., 03.11.1933, íåðîçá.
Áøèëåð Ñîô³ÿ Ìèõàéë³âíà, 
60, îäíîîñ³áí., í³ì., 09.12.1933, 
ïàðàë³÷, ñåðöåâà ñëàáê³ñòü
Âåäåðêî Ìàð³ÿ Éîñèï³âíà, 39, 
ðîá³òí., óêð., 25.07.1933, ñåðöåâà 
êâîë³ñòü
Âåðáèöüêà Í³íà Ôåäîð³âíà, 
1, ðîá³òí., óêð., 31.01.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Âîëîáóºâ Éîñèï Ïèëèïîâè÷, 
40, êîëãîñïí., ðîñ., 20.01.1932, 
êàðáóíêóë íà êðèæàõ
Ãàíæà Âàñèëü Êèðèëîâè÷, 
15, ðîá³òí., óêð., 15.04.1933, 
íåäî¿äàííÿ
Ãàíæà Õàðèòèíà Îìåëÿí³âíà, 43,  
óêð., 01.05.1933, íåäî¿äàííÿ
Ãëàçêîâà Ë³ä³ÿ Ôåäîò³¿âíà, 
1, ðîá³òí., íå âêàç., 09.10.1933, 
ïðîíîñ
Ãîëóøêîâ ²âàí Ìîéñåéîâè÷, 45, 
ðîá³òí., ðîñ., 16.10.1933, ïîðîê 
ñåðöÿ

Ãîëóøêîâ Ìèêîëà Ïåòðîâè÷, 3, 
ðîá³òí., ðîñ., 29.09.1933, ñóõîòè
Ãîëóøêîâà Ìîòðÿ ²âàí³âíà, 
80, êîëãîñïí., ðîñ., 30.01.1932, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ãðèãîð’ºâà Âàðâàðà 
Ïàðôåíò³¿âíà, 73, êîëãîñïí., ðîñ., 
10.03.1932, äåêîìïåíñîâàíèé 
ïîðîê ñåðöÿ
Ãðèãóðà Ëåîí³ä Âàñèëüîâè÷, 28, 
ñëóæá., ðîñ., 11.01.1932, ñóõîòè
Äåäóøåâ Âàñèëü Ïàâëîâè÷, 3 
òèæ., êîëãîñïí., ðîñ., 17.01.1932, 
íåäîíîøåíèé
Äðóæèí Ôèëèìîí Âàñèëüîâè÷, 
42, êîëãîñïí., ðîñ., 24.10.1932, 
àëêîãîëüíå îòðóºííÿ
ªãîðîâà Ãîðïèíà Ìàðê³âíà, 67, 
íå âêàç., ðîñ., 29.02.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
ªìåöü Í³íà ²ñàê³âíà, 1, ñëóæá., 
ðîñ., 18.07.1932, äèôòåð³ÿ 
ªðåìåíêî Òðîõèì ²ñàéîâè÷, 10, 
êîëãîñïí., ðîñ., 17.02.1932, ãí³éíå 
çàïàëåííÿ ìîçêó
Çåìëÿíñüêèé Äìèòðî 
Éîñèïîâè÷, 34, ñëóæá., ðîñ., 
09.10.1933, ãíîéíèé òóáåðêóëüîç
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²âàíåíêî Ìàðôà Ïîðôèð³¿âíà, 
58, îäíîîñ³áí., óêð., 12.07.1933, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
²âàíîâ Ìèêîëà Ìîéñåéîâè÷, 
26, ñëóæá., ðîñ., 19.08.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êàéçåð Ìàéòåñ Ãîòë³áîâè÷, 63, 
ðîá³òí., í³ì., 09.10.1932, àðòåð³îñïàçì
Êàëìèêîâ Ïàâëî Àíòîíîâè÷, 7, 
ðîá³òí., ðîñ., 26.10.1933, íå âêàç.
Êàðà÷àðîâ Ìèõàéëî 
Ìèêîëàéîâè÷, 60, êóñòàð ðîñ., 
27.04.1932, ðàê øëóíêà
Êàðäàøåâà Òàìàðà Âàñèë³âíà, 
4, ðîá³òí., ðîñ., 28.10.1933, 
çàïàëåííÿ ìîçêîâî¿ îáîëîíêè
Êàðíàóõîâ Êóçüìà Éîñèïîâè÷, 
71, êîëãîñïí., ðîñ., 03.06.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êà÷èíîâ Îëåêñàíäð 
Âàñèëüîâè÷, 6, ðîá³òí., íå âêàç., 
24.03.1932, çàïàëåííÿ ì³çê³â
Êèäàëîâ Ôèëèìîí Âàñèëüîâè÷, 
38, ñëóæá., ðîñ., 25.11.1933, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Êèäàëîâà Òàìàðà 
Êîñòÿíòèí³âíà, 7 ì., ðîá³òí., ðîñ., 
30.06.1932, çàïàëåííÿ øëóíêà
Êîëìèêîâ Îìåëüêî Ñòåïàíîâè÷, 
50, îäíîîñ³áí., ðîñ., 02.07.1932, 
ïóõëèíà ìîçêó
Êîëîâ Àôàíàñ³é Ëåîíò³¿éîâè÷, 
60, îäíîîñ³áí., áîëã., 16.10.1933, 
ñòàð³ñòü
Êîíîâàëåíêî Àðõèï Ìîéñåéîâè÷, 
67, îäíîîñ³áí., óêð., 06.10.1932, 
çàïàëåííÿ ñåðöåâîãî ì'ÿçó
Ëèñèê³â Ôåä³ð Ôåäîðîâè÷, 
50, êîëãîñïí., ðîñ., 17.11.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ëèñèêîâ Òåðåíò³é Àíàí³éîâè÷, 
50, êîëãîñïí., ðîñ., 13.11.1933, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ëèñèêîâà Àíàñòàñ³ÿ Êàëèí³âíà, 
34, ðîá³òí., ðîñ., 03.11.1933, 
ïîøêîäæåííÿ ìîçêó
Ëóöåíêî Âàëåíòèíà Ãðèãîð³âíà, 
10 ì., ðîá³òí., óêð., 03.08.1932, 
ïðèïàäîê
Ëóøèíê³â Ëîãâèí Ìàêàðîâè÷, 
37, îäíîîñ³áí., ðîñ., 11.02.1932, 
êàìåí³ â ñå÷îâîìó ì³õóð³
Ëóøí³êîâ Îëåêñàíäð 
Ìèêîëàéîâè÷, 9 ì., ðîá³òí., ðîñ., 
26.08.1932, ³íòîêñèêàö³ÿ
Ìàçà¿â Ãíàò ßêîâè÷, 66, 
êîëãîñïí., ðîñ., 17.06.1932, ðàê
Ìàêàðîâ Â³òàë³é 
Îëåêñàíäðîâè÷, 2, ñëóæá., ðîñ., 
11.07.1932, äèçåíòåð³ÿ
Ìàëàõîâà Ëóêåð³ÿ Ñåðã³¿âíà, 
44, îäíîîñ³áí., ðîñ., 30.09.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Ìàðàõîâåöü Âàñèëü Ïèëèïîâè÷, 
67, îäíîîñ³áí., íå âêàç., 
08.12.1933, ñòàð³ñòü
Ìàòâººâà Ñòåïàíèäà Âàñèë³âíà, 
56, îäíîîñ³áí., ðîñ., 15.10.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ìàòâ³ºíêî Îäàðêà Âàñèë³âíà, 
80, íå âêàç., ðîñ., 25.10.1933, 
êâîë³ñòü
Ìàòè÷ ßâäîõà Ìèòð³âíà, 61, 
ñëóæá., ðîñ., 13.12.1933, ñòàð³ñòü
Íàäºæä³í Ïèëèï Ôåäîðîâè÷, 
59, îäíîîñ³áí., ðîñ., 07.08.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Íèêèôîðîâ ²âàí Ôåäîðîâè÷, 1, 
ðîá³òí., ðîñ., 24.09.1932, ïðîíîñ
Íèêèôîðîâ Ïåòðî Ñòåôàíîâè÷, 
58, îäíîîñ³áí., ðîñ., 28.05.1932, 
ïîðîê ñåðöÿ
Íèêèôîðîâà ªâäîê³ÿ ßêèì³âíà, 
80, êîëãîñïí., ðîñ., 13.03.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Îìåëÿí÷åíêî Îäàðêà 
Ñåìåí³âíà, 48, îäíîîñ³áí., íå 
âêàç., 02.05.1932, íå âêàç.
Ïàâëåíêî Àííà Ìèõàéë³âíà, 
67, ñëóæá., ðîñ., 22.10.1932, ðàê 
ëåãåí³â
Ïàí³íà Ìîòðîíà Ãàâðèë³âíà, 
70, êîëãîñïí., ðîñ., 21.10.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ïàí³íà Íàñòÿ Ëåîí³ä³âíà, 70, 
ðîá³òí., ðîñ., 25.02.1932, ïîðîê 
ñåðöÿ
Ïàð³é Â³ðà Ñåìåí³âíà, 1, ðîá³òí., 
ðîñ., 18.08.1932, äèñïåïñ³ÿ
Ïàðê³í Ïàâëî Ìàêàðîâè÷, 56, 
êîëãîñïí., ðîñ., 17.01.1932, 
òóáåðêóëüîç
Ïàðê³íà Íàñòÿ Òðîõèì³âíà, 
53, îäíîîñ³áí., ðîñ., 22.12.1933, 
ïîðîê ñåðöÿ
Ïîäâèãèí Ïåòðî Ìèõàéëîâè÷, 
24, êîëãîñïí., íå âêàç., 18.10.1933, 
çàïàëåííÿ ñåðöåâîãî ì'ÿçó
Ïîäâîéñüêèé Ìèòðîôàí 
Âàñèëüîâè÷, 43, ðîá³òí., óêð., 
05.09.1932, òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ïîäçîëêîâ ²âàí Äìèòðîâè÷, 
59, êîëãîñïí., ðîñ., 20.12.1933, 
ñåðöåâà ñëàáê³ñòü
Ïîïîâ ²âàí ²âàíîâè÷, 60, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 17.06.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ðåøåòîâ Ñåìåí Ãðèãîðîâè÷, 
105, êîëãîñïí., ðîñ., 04.06.1932, 
ñòàð³ñòü
Ðîòåíêî Âàëåíòèíà Ìèêîëà¿âíà, 
íå âêàç., ðîá³òí., ðîñ., 04.07.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â
Ðóäåíêî Æîðæ Ñòåïàíîâè÷, 
6 ì., ñëóæá., íå âêàç., 16.04.1932, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

Ðóäåíêî Ïåòðî Âàñèëüîâè÷, 
39, êîëãîñïí., ðîñ., 19.08.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â òà ãîðëà
Ðóñ³í Âàñèëü Àíòîíîâè÷, 
51, ðîá³òí., óêð., 19.08.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ ï³ñëÿ ïðîíîñó
Ñàâ÷åíêî ²âàí ²ëë³÷, 74, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 06.10.1932, 
ïàðàë³÷ ñåðöÿ
Ñàâ÷åíêî Ëþáîâ Ñàâåë³¿âíà, 
4, îäíîîñ³áí., ðîñ., 26.10.1933, 
ìåí³íã³ò
Ñàâ÷åíêî ßêèëèíà Ñàâåë³¿âíà, 
20 äí., íàéìèò, ðîñ., 25.06.1933, 
íåâ³äîìà
Ñàìîôàëîâ Ìèõàéëî 
Ôåäîòîâè÷, 2, íå âêàç., ðîñ., 
15.06.1932, ³íòîêñèêàö³ÿ
Ñàí³íà Êëàâä³ÿ Îâñ³¿âíà, 6, 
êîëãîñïí., ðîñ., 24.06.1932, 
ñëàáê³ñòü
Ñàï'ÿí÷åíêî (Ñàïèíåíêî) 
Ìåëàíêà Ìèõàéë³âíà, 57, ñëóæá., 
íå âêàç., 01.04.1932, òóáåðêóëüîç
Ñåíèí Ìàðê Ìèêèòîâè÷, 73, 
îäíîîñ³áí., íå âêàç., 28.04.1932, 
ñóõîòè ëåãåí³â
Ñèìîí³ä³ Êèð³êóëà ²âàí³âíà, 
1, ðîá³òí., ãðåê, 20.08.1932, 
³íòîêñèêàö³ÿ
Òàðàð³ºâ Îëåêñàíäð Ïàâëîâè÷, 
9 ì., êîëãîñïí., ðîñ., 23.07.1932, 
âèñíàæåííÿ
Òàðàð³ºâà Ðà¿ñà ²âàí³âíà, íå 
âêàç., êîëãîñïí., ðîñ., 09.07.1932, 
ïðîíîñ
Òèìîøåíêî ²âàí Ïèëèïîâè÷, 
50, ñëóæá., óêð., 30.07.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Ò³ìîí³íà Â³ðà ²âàí³âíà, 7 ì., 
êîëãîñïí., óêð., 06.07.1933, 
íåðîçá.
Òðåøåâà Ëóêåð³ÿ 
Ìèòðîôàí³âíà, 48, êîëãîñïí., 
ðîñ., 31.05.1932, ñóõîòè ëåãåí³â
Òðóáàðîâà Óñòèí³ÿ ²âàí³âíà, 
56, êîëãîñïí., ðîñ., 16.09.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Óøàêîâ ªðìàê Ñòåïàíîâè÷, 
71, êîëãîñïí., ðîñ., 13.05.1932, 
ñòàð³ñòü
Ôåäîðèùåâ Âîëîäèìèð 
Êàë³ñòðàòîâè÷, 4, êîëãîñïí., ðîñ., 
01.11.1933, çàãàëüíå øëóíêîâå 
çàõâîðþâàííÿ
Ôåäîðèùåâà Â³ðà 
Êîñòÿíòèí³âíà, 2, îäíîîñ³áí., 
ðîñ., 23.10.1933, íå âêàç.
Ôåäîñººâ Îëåêñàíäð 
Âàñèëüîâè÷, 67, êîëãîñïí., óêð., 
07.07.1933, ñëàáê³ñòü
Ôåäîñººâ Ôåä³ð Âàñèëüîâè÷, 39, 
ðîá³òí., íå âêàç., 17.04.1932, ñóõîòè
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Õîëîäíèé À(?) Âàñèëüîâè÷, 
30, ñëóæá., íå âêàç., 18.03.1932, 
ñóõîòè
Õóäîêîðìîâ Âàñèëü 
Îëåêñàíäðîâè÷, 11 ì., ðîá³òí., 
ðîñ., 11.02.1932, çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â
×åáîòàðüîâ ²âàí ²âàíîâè÷, 71, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 13.03.1932, ðàê 
øëóíêà
×åäàºâà Íàñòÿ Ñåìåí³âíà, 61, 
îäíîîñ³áí., ðîñ., 02.12.1933, 
çàïàëåííÿ ëåãåí³â

×åðåïóêèíà Ä³íà Ïåòð³âíà, 
2 ì., ðîá³òí., ðîñ., 17.05.1932, 
çàïàëåííÿ ì³çê³â
×åðåïóõèíà Ìàð³ÿ Îíèñèì³âíà, 
27, îäíîîñ³áí., ðîñ., 25.01.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
×åðêàñîâà Ðà¿ñà Ñàâåë³¿âíà, 11, 
êîëãîñïí., ðîñ., 01.03.1932, ñóõîòè
×óéêèí Äàíèëî Ìàêñèìîâè÷, 
65, ðîá³òí., ðîñ., 23.05.1932, 
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê

Øàðèÿ Ðà¿ñà Àíòîí³âíà, 
1 ì., ðîá³òí., ðîñ., 02.07.1933, 
äèçåíòåð³ÿ
Øåðøíüîâ ßê³â Àáðàìîâè÷, 25, 
êîëãîñïí., íå âêàç., 02.04.1932, íå 
âêàç.
Øåðøíüîâà Ðà¿ñà Éîñèô³âíà, 
2, ðîá³òí., ðîñ., 05.06.1932, 
òóáåðêóëüîç ëåãåí³â
Øìàêîâ Ìèêîëà Ë(?), 3 ì., (?), 
ðîñ., 24.09.1932, äèôòåð³ÿ 
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Àíäð³âêà, ñ. Êîëàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Àíäð³âêà Áåðäÿíñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü – ãðóäåíü 1932 ðîêó, 
46 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 5, ñïð. 143, àðê. 39-85. 

Àíäð³¿âêà, ñ. Áåðäÿíñüêîãî ð-íó (íèí³ ñåë. Àíäð³¿âêà Áåðäÿíñüêîãî ð-íó), ëþòîãî – ãðóäåíü 1932 
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Áåðäÿíñüê, ì. ì. Áåðäÿíñüê (íèí³ ì. Áåðäÿíñüê), ñ³÷åíü 1932 – ãðóäåíü 1933 ðîê³â, 1764 çàïèñè, 
Ô.Ð.-5593, îï. 6, ñïð. 77, àðê. 4, 51, 83, 112, 140-179; ñïð.78, àðê. 47, 53, 133, 429, 
453, ñïð. 83, àðê. 83, 93, 95, 103, 106-118, 178-290; ñïð. 84, àðê. 15, 59-62, 66, 67, 69-
72, 74-77; ñïð. 85, àðê. 15-18; îï. 23, ñïð. 59, àðê. 58.

Áåðåñòîâå, ñ. Öàðåêîñòÿíòèí³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Áåðåñòîâå Áåðäÿíñüêîãî ð-íó), áåðåçåíü – 
ñåðïåíü 1932 ðîêó, 49 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 5, ñïð. 155, àðê. 1-49.

Âåñåëå, âèñ. Áåðäÿíñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. ×åðâîíå Ïîëå Áåðäÿíñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü, ëèïåíü 1932, 2 
çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 5, ñïð. 99, àðê. 207, 208.

Äåðåâåöüêå, ñ. Áåðäÿíñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Äåðåâåöüêå Áåðäÿíñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü, ëèïåíü, ãðóäåíü 
1932 – æîâòåíü 1933 ðîê³â, 7 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 5, ñïð. 99, àðê. 202, 207, 208, 215, 
219, 220, 233.

Äìèòð³âêà, ñ. Áåðäÿíñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Äìèòð³âêà Áåðäÿíñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – ãðóäåíü 1933 
ðîê³â, 186 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 5, ñïð. 157, àðê. 1-14, 16-36, 39-53, 55, 57-75, 77-
107, 109-137, 139-177, 179-191.

Êàðëà Ìàðêñà, ñåë. Áåðäÿíñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Êàðëà Ìàðêñà Áåðäÿíñüêîãî ð-íó), ãðóäåíü 1932 – ëèïåíü 
1933 ðîê³â, 22 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 5, ñïð. 136, àðê. 84, 114-123.

«Êîì³íòåðí», ðàäãîñï, 
Äìèòð³âñüêà ñ³ëüðàäà

Áåðäÿíñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Äìèòð³âêà Áåðäÿíñüêîãî ð-íó), ëèïåíü 1933 ðîêó, 1 çàïèñ, 
Ô.Ð-5593, îï. 5, ñïð. 157, àðê. 34.

Êîðñàê-Êîëàð³âñüêèé, 
õóò.

Áåðäÿíñüêîãî ð-íó (íèí³ Áåðäÿíñüêîãî ð-íó), ãðóäåíü 1932 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, 
îï.5, ñïð.157, àðê. 56.

Ìàëèí³âêà, ñ. Áåðäÿíñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ìàëèí³âêà Áåðäÿíñüêîãî ð-íó), ëèñòîïàä 1933 ðîêó, 1 
çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 5, ñïð. 160, àðê. 173.

Ìèêîëà¿âêà, ñ. Áåðäÿíñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ìèêîëà¿âêà Áåðäÿíñüêîãî ð-íó), ÷åðâåíü-ãðóäåíü 1933 
ðîêó, 62 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 5, ñïð. 160, àðê. 83-96, 99-138, 140, 143-144, 146, 149, 
174. 

Ìèêîëà¿âñüêà, ñ³ëüðàäà Áåðäÿíñüêîãî ð-íó (íèí³ Ìèêîëà¿âñüêà ñ³ëüðàäà Áåðäÿíñüêîãî ð-íó), ñåðïåíü – 
æîâòåíü, ãðóäåíü 1933 ðîêó, 30 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 5, ñïð. 160, àðê. 141, 142, 145-
176 .

Íîâîâàñèë³âêà, ñ. Áåðäÿíñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Íîâîâàñèë³âêà Áåðäÿíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè), ñ³÷åíü1932 – 
ãðóäåíü 1933 ðîê³â, 305 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 6, ñïð. 64, àðê. 107-154; ñïð. 77, àðê. 
115; ñïð. 83, àðê. 203, 285; ñïð. 84, àðê. 63; ñïð. 88, àðê. 1-101.

Íîâîâàñèë³âñüêà, 
ñ³ëüðàäà

Áåðäÿíñüêîãî ð-íó (íèí³ Íîâîâàñèë³âñüêà ñ³ëüðàäà Áåðäÿíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè), 
÷åðâåíü, ñåðïåíü 1932 ðîêó, ÷åðâåíü, âåðåñåíü – ãðóäåíü 1933 ðîêó, 9 çàïèñ³â, Ô.Ð-
5593, îï. 6, ñïð. 64, àðê. 125, 136; ñïð. 88, àðê. 74-75, 88, 96, 98. 

Íîâîïåòð³âêà, ñ. Áåðäÿíñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Íîâîïåòð³âêà Áåðäÿíñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – ãðóäåíü 
1933 ðîê³â, 83 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 5, ñïð. 128, àðê. 40-83. 

Íîâîñïàñ³âêà, ñ. Áåðäÿíñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Îñèïåíêî Áåðäÿíñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – ãðóäåíü 1933 
ðîê³â, 219 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 5, ñïð. 139, àðê. 233-235, 237-276, 278-303, 305-327; 
ñïð. 166, àðê. 1-126, îï. 6, ñïð. 77, àðê. 20; ñïð. 78, àðê. 40, 

ÄÎÄÀÒÎÊ. 
ÑÏÈÑÎÊ ÍÀÑÅËÅÍÈÕ ÏÓÍÊÒ²Â ÇÀÏÎÐ²ÇÜÊÎ¯ ÎÁËÀÑÒ² 

Ç Â²ÄÎÌÎÑÒßÌÈ ÏÐÎ ÇÁÅÐÅÆÅÍ²ÑÒÜ ÀÊÒÎÂÈÕ ÇÀÏÈÑ²Â 
ÏÐÎ ÑÌÅÐÒÜ ÇÀ 1932-1933 ðð.

Ãðàôà À: Íàñåëåí³ ïóíêòè
Ãðàôà Á: Òåðèòîð³àëüíà íàëåæí³ñòü, íèí³øíÿ íàçâà òà ïåð³îä çà ÿêèé çáåðåæåíî çàïèñè, ïîøóêîâ³ äàí³
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Íîâîòðî¿öüêå, ñ. Áåðäÿíñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Íîâîòðî¿öüêå Áåðäÿíñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – æîâòåíü 
1933 ðîê³â, 82 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 5, ñïð. 104, àðê. 228-274, ñïð. 131, àðê. 105, 117-
137.

Îëüãèíå, ñ. Áåðäÿíñüêîãî ð-íó (13.11.74 ð. ïðèºäíàíî äî ñ. Îñèïåíêî íèí³ Áåðäÿíñüêîãî ð-íó), 
ëèïåíü 1932 ðîêó, 2 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 6, ñïð. 77, àðê. 140.

Ïîëîóç³âêà, ñ. Êîëàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ïîëîóç³âêà Áåðäÿíñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – ãðóäåíü 
1933 ðîê³â, 70 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 5, ñïð. 140, àðê. 50-113, 115-119. 

Ðèêîâå, âèñ. Áåðäÿíñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. ×åðâîíå Ïîëå Áåðäÿíñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – ëèñòîïàä 
1933 ðîê³â, 12 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 5, ñïð. 99, àðê. 202, 203, 205, 206, 212, 218, 223, 
228-232, 234.

Ðàäèâîí³âêà, ñ. Áåðäÿíñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ðàäèâîí³âêà Áåðäÿíñüêîãî ð-íó), êâ³òåíü-÷åðâåíü 1933 
ðîêó, 2 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 5, ñïð. 160, àðê. 82,98. 

Ñàõíî, õóò. Áåðäÿíñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ñàõíî Àíäð³¿âñüêî¿ ñåëèùíî¿ ðàäè Áåðäÿíñüêîãî ð-íó), 
áåðåçåíü 1932 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 5, ñïð. 152, àðê. 4

Ñîô³¿âêà, ñ. Áåðäÿíñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ñîô³¿âêà Áåðäÿíñüêîãî ð-íó), áåðåçåíü 1932 – âåðåñåíü 
1933 ðîê³â, 107 çàïèñ³â, Ô.Ð- 5593, îï. 5, ñïð. 164, àðê. 1-55, 59-61, 63-111.

Ñîô³¿âñüêà, ñ³ëüðàäà Áåðäÿíñüêîãî ð-íó (íèí³ Ñîô³¿âñüêà ñ³ëüðàäà Áåðäÿíñüêîãî ð-íó), áåðåçåíü – êâ³òåíü 
1933 ðîêó, 3 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 5, ñïð. 164, àðê. 57-58, 62.

Ñòàðîïåòð³âêà, ñ. Áåðäÿíñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ñòàðîïåòð³âêà Íîâîïåòð³âñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè 
Áåðäÿíñüêîãî ð-íó), áåðåçåíü 1932 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð.-5593, îï. 6, ñïð. 77, àðê. 54

Ñòàðîïåòð³âñüêà, 
ñ³ëüðàäà

Áåðäÿíñüêîãî ð-íó (íèí³ Íîâîïåòð³âñüêà ñ³ëüðàäà Áåðäÿíñüêîãî ð-íó), ÷åðâåíü 1932 
ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 6, ñïð. 77, àðê. 111. 

Òðî¿öüêå, ñ. Áåðäÿíñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Êàðëà Ìàðêñà Áåðäÿíñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – ãðóäåíü 
1933 ðîê³â, 135, çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 5, ñïð. 136, àðê. 67, 87-96, 98-113, 124-166.

Òðîÿíè, ñ. Êîëàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Òðîÿíè Àíäð³âñüêî¿ ñ³ëüðàäè Áåðäÿíñüêîãî ð-íó), ñåðïåíü 
1932 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 5, ñïð. 143, àðê. 69.

Óñïåí³âêà, ñ. Áåðäÿíñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Óñïåí³âêà Àíäð³¿âñüêî¿ ñåëèùíî¿ ðàäè Áåðäÿíñüêîãî ð-íó), 
ëþòèé 1932 – òðàâåíü 1933 ðîê³â, 108 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 5, ñïð. 150, àðê. 40-147.

×åðâîíå Ïîëå, ñåë. Áåðäÿíñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. ×åðâîíå Ïîëå Áåðäÿíñüêîãî ð-íó), áåðåçåíü 1932 – 
æîâòåíü 1933 ðîê³â, 15 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 5, ñïð. 99, àðê. 204, 209-211, 213, 214, 
216, 217, 221, 222, 224-227, 231.

Øåâ÷åíêà, âèñ. Áåðäÿíñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Øåâ÷åíêà Áåðäÿíñüêîãî ð-íó), òðàâåíü 1932 – ñåðïåíü 
1932 ðîêó, 3 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 5, ñïð. 157, àðê. 15, 37, 38.

ÂÀÑÈË²ÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 

Áàëêè, ñ. Âàñèë³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Áàëêè Âàñèë³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – áåðåçåíü, 
ãðóäåíü 1933 ðîê³â, 112 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 7, ñïð. 98, àðê. 95-158. 

Áàðáàðøòàäò, õóò. Âàñèë³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ïåðåìîæíå Âàñèë³âñüêîãî ð-íó), âåðåñåíü 1933 ðîêó, 1 
çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï.7, ñïð. 89, àðê. 144.

Á³ëåöüêèé, õóò. Âàñèë³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ïðèìîðñüêå Âàñèë³âñüêîãî ð-íó), êâ³òåíü 1933 ðîêó, 1 
çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 7, ñïð.92, àðê. 190.

Âàñèë³âêà, ñ. Âàñèë³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ì. Âàñèë³âêà Âàñèë³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – ãðóäåíü 
1933 ðîê³â, 218 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 7, ñïð. 89, àðê. 1-175.

Âåðõíÿ Êðèíèöÿ, ñ. Âàñèë³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Âåðõíÿ Êðèíèöÿ Âàñèë³âñüêîãî ð-íó), ÷åðâåíü 1932 – 
ñåðïåíü 1933 ðîê³â, 13 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 7, ñïð. 86, àðê. 19, 20, 22, 26, 27, 32-36. 

Âåñåëå, ñ. Âàñèë³âñüêîãî ð-íó (çíÿòî ç îáë³êó 12.04.78 ð.), êâ³òåíü 1933 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, 
îï. 20, ñïð. 137, àðê. 100.

Âåñåëèé Ãàé, õóò. Âàñèë³âñüêîãî ð-íó (íå âñòàíîâëåíî), áåðåçåíü 1933 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 7, 
ñïð. 89, àðê. 108.

Âåñåëèé Ïîäîë, õóò. Âàñèë³âñüêîãî ð-íó (çíÿòî ç îáë³êó 10.11.57 ð.), òðàâåíü – âåðåñåíü 1932 ðîêó, 2 
çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï.7, ñïð. 96, àðê. 83, 106.
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Âîëîäèìèð³âêà, õóò. Âàñèë³âñüêîãî ð-íó (íå âñòàíîâëåíî), æîâòåíü 1932 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 7, 
ñïð. 84, àðê. 145.

Äàíèë³âêà 
(Íîâîäàíèë³âêà), õóò.

Âàñèë³âñüêîãî ð-íó (çíèê ó ïåð³îä ì³æ 1928 ð. ³ 1941 ð.), æîâòåíü 1932 ðîêó, 1 çàïèñ, 
Ô.Ð-5593, îï. 7, ñïð. 84, àðê. 141.

ªëèçàâåò³âêà, ñ. Âàñèë³âñüêîãî ð-íó (ïðèºäíàíî äî ñ. Áàëêè íèí³ Âàñèë³âñüêîãî ð-íó), ëþòèé 1933 
ðîêó, 2 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï.7, ñïð.98, àðê.151, 152.

Çëàòîï³ëü, ñåë. Âàñèë³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Çëàòîï³ëü Âàñèë³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 ðîêó, 2 çàïèñè, 
Ô.Ð-5593, îï. 7, ñïð. 100, àðê. 24, 25.

Êàðà÷åêðàê, ñåë. Âàñèë³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ï³äã³ðíå Âàñèë³âñüêîãî ð-íó), áåðåçåíü 1933 – âåðåñåíü 
1933 ðîêó, 2 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 7, ñïð. 92, àðê. 113; ñïð. 121, àðê. 26. 

Êëèìåíêà, êîìóíà Âàñèë³âñüêîãî ð-íó (íå âñòàíîâëåíî), ñ³÷åíü 1932 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 7, ñïð. 
80, àðê. 87.

Êðèíè÷óâàòèé, õóò. Âàñèë³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ëóãîâå Âàñèë³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – ñåðïåíü 1932 
ðîêó, 2 çàïèñè, Ô.Ð-5593, ñïð. 86, àðê. 18, 21.

Ëóãîâèé, õóò. Âàñèë³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ëóãîâå Âàñèë³âñüêîãî ð-íó), æîâòåíü 1932 – âåðåñåíü 
1933 ðîê³â, 3 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 7, ñïð. 86, àðê. 23, 24, 37.

Ìàë³-Ùåðáàêè, õóò. Âàñèë³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ìàë³ Ùåðáàêè Âàñèë³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – ãðóäåíü 
1933 ðîê³â, 19 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 7, ñïð. 84, àðê. 118, 123, 125, 126, 131, 134-136, 
136à, 142-144, 147, 148, 150, 151, 157, 158.

Íåéêðîí ¹ 1, õóò. Âàñèë³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ñòåïîâå Âàñèë³âñüêîãî ð-íó), ëèïåíü-ãðóäåíü 1932 ðîêó, 2 
çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 7, ñïð. 84, àðê. 128, 152. 

Íèæíÿ Êðèíèöÿ, õóò. Âàñèë³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Âåðõíÿ Êðèíèöÿ Âàñèë³âñüêîãî ð-íó), áåðåçåíü 1932 – 
ñåðïåíü 1933 ðîê³â, 13 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 7, ñïð. 86, àðê. 17, 19, 21-36. 

Íîâîäàíèë³âêà, õóò. Âàñèë³âñüêîãî ð-íó (çíèê ó ïåð³îä ì³æ 1928 ð. ³ 1941 ð.), ñ³÷åíü 1932 ðîêó, 2 çàïèñè, 
Ô.Ð-5593, îï. 7, ñïð. 84, àðê. 121. 

Íîð³âñüêà, ñ³ëüðàäà Âàñèë³âñüêîãî ð-íó, ëèïåíü 1932 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 7, ñïð. 84, àðê. 130. 

Íîðîâå, õóò. Âàñèë³âñüêîãî ð-íó (12.11.1965 ð. çíÿòî ç îáë³êó), òðàâåíü – ñåðïåíü 1932 ðîêó, 
æîâòåíü – ëèñòîïàä 1933 ðîêó, 7 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 7, ñïð. 84, àðê. 125-132, 155-
157.

Îâñ³¿âêà, õóò. Âàñèë³âñüêîãî ð-íó (12.11.1965 ð. çíÿòî ç îáë³êó) âåðåñåíü 1932 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-
5593, îï.7, ñïð. 84, àðê. 139.

Ïàâë³âêà, õóò. Âàñèë³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ïàâë³âêà Âàñèë³âñüêîãî ð-íó), áåðåçåíü – ãðóäåíü 1932 
ðîêó, 7 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï.7, ñïð.84, àðê. 120, 122, 124, 133, 138, 140, 153.

Ïåðøå Òðàâíÿ, õóò. Âàñèë³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ïåðøîòðàâíåâå Âàñèë³âñüêîãî ð-íó), áåðåçåíü 1933 ðîêó, 
1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï.7, ñïð.89, àðê. 104.

Ïëàâí³, âèñ. Âàñèë³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ïëàâí³ Âàñèë³âñüêîãî ð-íó), êâ³òåíü 1933 ðîêó, 1 çàïèñ, 
Ô.Ð-5593, îï.7, ñïð.86, àðê. 29.

Ïîïîâå, ñò. Âàñèë³âñüêîãî ð-íó, ÷åðâåíü 1933 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 7, ñïð. 86, àðê. 34.

Ñêåëüêè, ñ. Âàñèë³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ñêåëüêè Âàñèë³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü-ñåðïåíü 1932 ðîêó, 
41 çàïèñ, Ô.Ð- 5593, îï. 7, ñïð. 96, àðê. 81-94, 98-106.

Ñêåëüê³âñüêà, ñ³ëüðàäà Âàñèë³âñüêîãî ð-íó (íèí³ Âàñèë³âñüêîãî ð-íó), òðàâåíü – ÷åðâåíü 1932 ðîêó, 8 çàïèñ³â, 
Ô.Ð-5593, îï. 7, ñïð. 96, àðê. 94-99.

Ñóõî³âàí³âêà, ñ. Âàñèë³âñüêîãî (íèí³ ñìò Ñòåïíîã³ðñüê Âàñèë³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü, æîâòåíü 1932 ðîêó, 
2 çàïèñ, Ô.Ð- 5593, îï. 7, ñïð. 84, àðê. 146, ñïð. 92, àðê. 56.

Ôåäîð³âêà, ñ. Âàñèë³âñüêîãî ð-íó (24.01.1973 ð. çíÿòî ç îáë³êó), áåðåçåíü, ëèïåíü, ëèñòîïàä 1932, 
1933 ðîê³â, 6 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 7, ñïð. 84, àðê. 128, 129, 140, 154, 155.

Öàðèöèí Êóò, ñåë. Âàñèë³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ.Ïðèìîðñüêå (ç 13.08.1964) Âàñèë³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 
1932 – ãðóäåíü 1933 ðîê³â, 76 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 7, ñïð. 112, àðê. 56, 57, 59-71, 
73-87, 89-98.

Öàðèöèíî-Êóòñüêà, 
ñ³ëüðàäà

Âàñèë³âñüêîãî ð-íó (íèí³ Ïðèìîðñüêà ñ³ëüðàäà Âàñèë³âñüêîãî ð-íó), ñåðïåíü 1932 
ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 7, ñïð. 112, àðê. 79.
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ÂÅËÈÊÎÁ²ËÎÇÅÐÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

Âåëèêà Á³ëîçåðêà, ñ., 
×åðâîíà ñ³ëüðàäà

Âåëèêîá³ëîçåðñüêîãî ð-íó (íèí³ c. Âåëèêà Á³ëîçåðêà Âåëèêîá³ëîçåðñüêîãî ð-íó), 
ñ³÷åíü – êâ³òåíü 1932 ðîêó, 21 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 8, ñïð. 41, àðê. 96-100, 128, 130-
134.

Íîâîóêðà¿íêà, âèñ. Âåëèêîá³ëîçåðñüêîãî ð-íó (íå âñòàíîâëåíî), ëþòèé 1932 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, 
îï.  8, ñïð. 41, àðê. 129.

«×åðâîí³ áîðö³», 
êîìóíà

Âàñèë³âñüêîãî ð-íó (íå âñòàíîâëåíî Âàñèë³âñüêîãî ð-íó), ñåðïåíü 1932 ðîêó, 2 
çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 7, ñïð. 98, àðê. 122, 123

Øåâ÷åíêà, õ. Âàñèë³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Øåâ÷åíêà Âàñèë³âñüêîãî ð-íó), ñåðïåíü 1932 ðîêó, 1 
çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 7, ñïð. 96, àðê. 104. 

Ùåðáàêè, õ. Âàñèë³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ìàë³ Ùåðáàêè Âàñèë³âñüêîãî ð-íó), âåðåñåíü 1932 ðîêó, 1 
çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 7, ñïð. 81, àðê. 137. 

ßí÷åêðàê, ñåë. Âàñèë³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Êàì’ÿíñüêå Âàñèë³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – ãðóäåíü 
1933 ðîê³â, 358 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 7, ñïð. 92, àðê. 52-60, 62-83, 85-112, 114-164, 
166-189, 192-234, 237-313.

ßí÷åêðàöüêà, ñ³ëüðàäà Âàñèë³âñüêîãî ð-íó (íèí³ Êàì’ÿíñüêà ñ³ëüðàäà Âàñèë³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü, ÷åðâåíü-
ãðóäåíü 1932 ðîêó, ñ³÷åíü, êâ³òåíü, ÷åðâåíü 1933 ðîêó, 16 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 7, 
ñïð. 92, àðê. 13, 31, 54, 61, 74-76, 165, 272. 

ÂÅÑÅË²ÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

«Àâàíãàðä», êîìóíà Âåëèêîá³ëîçåðñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Àâàíãàðä Âåñåë³âñüêîãî ð-íó), æîâòåíü 1932 – 
æîâòåíü 1933 ðîê³â, 16 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 9, ñïð.67, àðê. 246, 247, 249, 250à – 
252, 268; ñïð. 128, àðê. 10-14.

Âåñåëå, ñ. Âåëèêîá³ëîçåðñüêîãî ð-íó (íèí³ ñìò Âåñåëå), ñ³÷åíü, áåðåçåíü 1932 ðîêó, ñ³÷åíü – 
âåðåñåíü 1933 ðîêó, 452 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 9, ñïð. 97, àðê. 1-93, ñïð. 125, àðê. 
18-26, ñïð. 151, àðê. 1-168.

Âåñåë³âñüêà, ñ³ëüðàäà Âåëèêîá³ëîçåðñüêîãî ð-íó (íèí³ Âåñåë³âñüêà ñåëèùíà ðàäà), áåðåçåíü – òðàâåíü 1932 
ðîêó, ëþòèé – ëèïåíü 1933 ðîêó, 36 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 7, ñïð. 151, àðê. 133, 137, 
139, îï. 9, ñïð. 97, àðê. 65, ñïð.114, àðê. 32-35, 67, ñïð. 151, àðê. 43-111.

Â³ëüíèé, âèñ. Âåëèêîá³ëîçåðñüêîãî ð-íó (ó 1959 ð. ïðèºäíàíî äî ñ. Ãîãîë³âêà Âåñåë³âñüêîãî ð-íó), 
ñ³÷åíü 1932 – æîâòåíü 1933 ðîê³â, 30 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 9, ñïð.117, àðê.35; 
ñïð.149, àðê. 7, 8, 21, 24-26, 30, 35, 72, 73, 75, 76, 83, 86, 87, 89, 90, 93, 109, 110.

Ãàâðèë³âêà, ñ. Âåëèêîá³ëîçåðñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. ×êàëîâå Âåñåë³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – 
âåðåñåíü 1933 ðîêó, 248 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 9, ñïð. 66, àðê. 191, 272-380, ñïð. 101, 
àðê. 57-75.

Ãîãîë³âêà, âèñ. Âåëèêîá³ëîçåðñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ãîãîë³âêà Âåñåë³âñüêîãî ð-íó), ëþòèé 1932 – 
òðàâåíü 1933 ðîê³â, 12 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 9, ñïð. 117, àðê. 36; ñïð. 149, àðê. 1, 2, 
8, 9, 17, 85, 94, 99, 107, 120.

Äîáðîâîëü÷åñüêèé, 
âèñ.

Âåëèêîá³ëîçåðñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Äîáðîâîëü÷åñüêå Âåñåë³âñüêîãî ð-íó), ÷åðâåíü – 
ëèïåíü 1933 ðîêó, 22 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 9, ñïð. 153, àðê. 1, 3, 5 – 9, 17 – 21, 24, 25.

Äîëèíà, âèñ., 
Íîâîóñïåí³âñüêà 
ñ³ëüðàäà

Âåëèêîá³ëîçåðñüêîãî ð-íó (íå âñòàíîâëåíî), ëèïåíü 1933 ðîêó, 4 çàïèñè, Ô.Ð-5593, 
îï. 9, ñïð. 71, àðê. 266, 267, 269.

Äîñòîºâñüêèé, âèñ., 
Ìóñ³¿âñüêà ñ³ëüðàäà

Âåëèêîá³ëîçåðñüêîãî ð-íó (íå âñòàíîâëåíî), òðàâåíü 1932 – æîâòåíü 1933 ðîê³â, 17 
çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 9, ñïð. 149, àðê. 3, 11, 74, 77, 100, 111-116.

Äðóãà ×îðíà, âèñ. Âåëèêîá³ëîçåðñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Îçåðíå Âåñåë³âñüêîãî ð-íó), òðàâåíü 1932 ðîêó, 1 
çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 9, ñïð. 114, àðê. 34.

ªëèçàâåò³âêà, ñåë. Âåëèêîá³ëîçåðñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. ªëèçàâåò³âêà Âåñåë³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – 
ëèïåíü 1933 ðîê³â, 73 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 9, ñïð. 67, àðê. 225, 227,228, 231-241, 
244, 249-250, 253-256, 258-267, 270, 271; ñïð. 128, àðê. 6, 7, 9-11, 13, 15.

Çåëåíèé Ãàé, âèñ. Âåëèêîá³ëîçåðñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Çåëåíèé Ãàé Âåñåë³âñüêîãî ð-íó), òðàâåíü 1932 – 
ñåðïåíü 1933 ðîê³â, 9 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 9, ñïð. 149, àðê. 2, 4-6, 20, 44, 45.
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Çåëåíèé Ëàí, âèñ. Âåëèêîá³ëîçåðñüêîãî ð-íó (ïðèºäíàíî äî ñ. Çåëåíèé Ãàé 21.04.67 íèí³ Âåñåë³âñüêîãî 
ð-íó), æîâòåíü 1932 – âåðåñåíü 1933 ðîê³â, 11 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 9, ñïð.149, àðê. 
12, 19, 46, 53, 54, 71, 106.

Çåëåíèé Ëóã, âèñ. Âåëèêîá³ëîçåðñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Çåëåíèé Ëóã Âåñåë³âñüêîãî ð-íó), ãðóäåíü 1932 – 
ñåðïåíü 1933 ðîêó, 6 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 9, ñïð.149, àðê. 21, 32, 33, 91, 99, 101.

Êàëèí³âêà, ñåë. Âåëèêîá³ëîçåðñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Êàëèí³âêà Âåñåë³âñüêîãî ð-íó), ëèïåíü 1933 ðîêó, 4 
çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 9, ñïð.153, àðê. 18, 22, 24.

Êîðí³¿âêà, ñ. Âåëèêîá³ëîçåðñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Êîðí³¿âêà Âåñåë³âñüêîãî ð-íó), áåðåçåíü 1932 – 
æîâòåíü 1933 ðîê³â, 119 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 9, ñïð. 66, àðê. 382; ñïð. 108, àðê. 
73-116, 118-135. 

Êîðí³¿âñüêà, ñ³ëüðàäà Âåëèêîá³ëîçåðñüêîãî ð-íó (íèí³ Âåñåë³âñüêîãî ð-íó), áåðåçåíü – êâ³òåíü 1933 ðîêó, 3 
çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 9, ñïð. 108, àðê. 115-117. 

Êîðîëåíêà, âèñ. Âåëèêîá³ëîçåðñüêîãî ð-íó (çíÿòî ç îáë³êó 23.02.77 ðîêó), ëèñòîïàä 1932 – êâ³òåíü 
1933 ðîê³â, 4 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 9, ñïð. 128, àðê. 14; ñïð. 67, àðê. 252, 269.

Êðàñíîÿðñüê, âèñ. Âåëèêîá³ëîçåðñüêîãî ð-íó (çíÿòî ç îáë³êó 25.01.82), ÷åðâåíü 1933 ðîêó, 3 çàïèñè, 
Ô.Ð-5593, îï. 9, ñïð.153, àðê.1, 2.

Êðàñîâè÷à, âèñ. Âåëèêîá³ëîçåðñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Êðàñàâè÷ Âåñåë³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – 
æîâòåíü 1933 ðîêó, 41 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 9, ñïð.117, àðê. 34; ñïð. 149, àðê. 4, 5, 12, 
37-44, 48-52, 74, 75, 77, 85, 97, 98, 105, 107, 117-119.

Êðèëîâêà, âèñ. Âåëèêîá³ëîçåðñüêîãî ð-íó (çíÿòî ç îáë³êó 31.08.62 ðîêó), ëþòèé 1932 – ëèñòîïàä 1933 
ðîê³â, 22 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 9, ñïð. 117, àðê. 35, 37; ñïð.149, àðê. 6, 33, 47, 53, 55, 
56, 62, 79-82, 91, 95.

Ëþáîâêà, âèñ. Âåëèêîá³ëîçåðñüêîãî ð-íó (ïðèºäíàíî äî ñ.Ãîãîë³âêà 29.09.58 ðîêó íèí³ 
Âåñåë³âñüêîãî ð-íó), ëþòèé – ëèïåíü 1933 ðîêó, 9 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 9, ñïð.149, 
àðê. 29, 88, 92, 94, 101, 108, 117.

Ìåí÷èêóðè, ñ.  Âåëèêîá³ëîçåðñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ìåí÷èêóðè Âåñåë³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – 
÷åðâåíü 1933 ðîê³â, 48 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 9, ñïð. 94, àðê. 71-87, 89, 91, 93, 95, 97, 
99, 101, 103, ñïð. 97, àðê. 77, ñïð. 108, àðê. 135. 

Ìåí÷èêóð³âñüêà, 
ñ³ëüðàäà

Âåëèêîá³ëîçåðñüêîãî ð-íó (íèí³ Ìåí÷èêóð³âñüêà ñ³ëüðàäà Âåñåë³âñüêîãî ð-íó), 
ãðóäåíü 1932 ðîêó, ëþòèé 1933 ðîêó, 2 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 9, ñïð. 94, àðê. 80, 97.

Ìèõàéë³âêà, ñ.  Âåëèêîá³ëîçåðñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Á³ëîðåöüêå Âåñåë³âñüêîãî ð-íó), áåðåçåíü 1933 
ðîê³â, 3 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 9, ñïð. 67, àðê. 257-258. 

Ìèõàéë³âñüêà, 
ñ³ëüðàäà

Âåëèêîá³ëîçåðñüêîãî ð-íó (íèí³ Á³ëîðåöüêà ñ³ëüðàäà Âåñåë³âñüêîãî ð-íó), ñåðïåíü, 
ãðóäåíü 1932 ðîêó, ëþòèé – ñåðïåíü, æîâòåíü – ëèñòîïàä 1933 ðîêó, 74 çàïèñè, Ô.Ð-
5593, îï. 9, ñïð. 114, àðê. 35-73. 

Ìîñêîâñüêèé, âèñ. Âåëèêîá³ëîçåðñüêîãî ð-íó (çíÿòî ç îáë³êó 12.11.65 ðîêó), âåðåñåíü 1932 – ñåðïåíü 
1933 ðîêó, 11 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 9, ñïð.149, àðê.10, 27 – 29, 31, 47, 50, 108, 110.

Ìóñ³¿âêà, âèñ. Âåëèêîá³ëîçåðñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ìóñ³¿âêà Âåñåë³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – 
æîâòåíü 1933 ðîê³â, 21 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 9, ñïð. 117, àðê. 34; ñïð.149, àðê.. 13, 17, 
18, 22, 23, 31, 32, 48, 71, 72, 78, 84, 89, 102, 103, 119, 120

Íîâî³âàí³âêà, ñ. Âåëèêîá³ëîçåðñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Íîâî³âàí³âêà Âåñåë³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü-ãðóäåíü 
1932 ðîêó, 18 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 9, ñïð. 70, àðê. 226-236. 

Íîâî³âàí³âñüêà 
ñ³ëüðàäà

Âåëèêîá³ëîçåðñüêîãî ð-íó (íèí³ Íîâî³âàí³âñüêà ñ³ëüðàäà Âåñåë³âñüêîãî ð-íó), êâ³òåíü 
1932 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 9, ñïð. 70, àðê. 227. 

Íîâîëèï³âêà, âèñ. Âåëèêîá³ëîçåðñüêîãî ð-íó (íå âñòàíîâëåíî), áåðåçåíü 1932 – æîâòåíü 1933 ðîêó, 6 
çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 9, ñïð.117, àðê. 36, 37; ñïð.149, àðê. 1, 13, 73, 102.

Íîâîîëåêñàíäð³âêà, ñ. Âåëèêîá³ëîçåðñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Íîâîîëåêñàíäð³âêà Âåñåë³âñüêîãî ð-íó), ëþòèé 
1932 – ëèñòîïàä 1933 ðîê³â, 138 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 9, ñïð.138, àðê. 7-25, ñïð. 
154, àðê. 1-51. 

Íîâîîëåêñ³¿âêà, ñ. Âåëèêîá³ëîçåðñüêîãî ð-íó (ïðèºäíàíî äî ñ. Äîáðîâîëü÷åñüêå 25.01.82 íèí³ 
Âåñåë³âñüêîãî ð-íó), ÷åðâåíü, ëèïåíü 1933 ðîêó, 4 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 9, ñïð. 153, 
àðê. 3-4, 23.
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Íîâîïîï³âêà, âèñ. Âåëèêîá³ëîçåðñüêîãî ð-íó (íå âñòàíîâëåíî), âåðåñåíü – ëèñòîïàä 1932 ðîêó, 2 
çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 9, ñïð. 70, àðê. 232, 234

Íîâîóêðà¿íêà, õóò. Âåëèêîá³ëîçåðñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Íîâîóêðà¿íêà Âåñåë³âñüêîãî ð-íó), ÷åðâåíü 1933 
ðîêó, 17 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 9, ñïð. 153, àðê. 4-17.

Íîâîóñïåí³âêà, ñ. Âåëèêîá³ëîçåðñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Íîâîóñïåí³âêà Âåñåë³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – 
ãðóäåíü 1933 ðîê³â, 36 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 9, ñïð. 71, àðê. 240, 242, 244-248, 250-
254, 260-265, 267-270, 273-275. 

Íîâîóñïåí³âñüêà, 
ñ³ëüðàäà

Âåëèêîá³ëîçåðñüêîãî ð-íó (íèí³ Íîâîóñïåí³âñüêà ñ³ëüðàäà Âåñåë³âñüêîãî ð-íó), 
ëèïåíü, ëèñòîïàä 1932 ðîêó, áåðåçåíü, ëèïåíü, ñåðïåíü 1933 ðîêó, 6 çàïèñ³â, Ô.Ð-
5593, îï. 9, ñïð. 71, àðê. 243, 248, 263, 268, 271.

Îñòðîâñüêèé, âèñ. Âåëèêîá³ëîçåðñüêîãî ð-íó (çíÿòî ç îáë³êó 24.01.73 ð.), òðàâåíü 1932 – ëèñòîïàä 1933 
ðîê³â, 9 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 9, ñïð. 128, àðê. 8, 16; ñïð. 67, àðê. 243, 250, 251, 268, 
272, 273.

Ïóøêèíñüêèé, âèñ. Âåëèêîá³ëîçåðñüêîãî ð-íó (çíÿòî ç îáë³êó 17.05.72 ð.), æîâòåíü 1932 – ñåðïåíü 1933 
ðîê³â, 7 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 9, ñïð.149, àðê.34-36, 96.

Ñ³ðèé õóò³ð, âèñ. Âåëèêîá³ëîçåðñüêîãî ð-íó (çíÿòî ç îáë³êó 10.07.74 ð.), ñ³÷åíü 1932 – âåðåñåíü 1933 
ðîê³â, 14 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 9, ñïð.71, àðê. 240-242, 249, 262-265, 270-273.

Òèìîø³âêà, âèñ. Âåëèêîá³ëîçåðñüêîãî ð-íó (íå âñòàíîâëåíî), áåðåçåíü 1933 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, 
îï.7, ñïð.151, àðê.123.

×åõ³âêà, âèñ. Âåëèêîá³ëîçåðñüêîãî ð-íó (íå âñòàíîâëåíî), òðàâåíü 1932 – òðàâåíü 1933 ðîê³â, 3 
çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 9, ñïð. 149, àðê. 3, 10, 22.

×èñòîï³ëëÿ, âèñ. Âåëèêîá³ëîçåðñüêîãî ð-íó (çíÿòî ç îáë³êó 31.08.62 ðîêó), òðàâåíü 1932 – ëèïåíü 1933 
ðîê³â,16 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 9, ñïð. 128, àðê. 8; ñïð. 67, àðê. 224, 226, 227, 229, 
230, 242, 243, 248, 265.

ßêîá³íñüêèé, âèñ. Âåëèêîá³ëîçåðñüêîãî ð-íó (çíÿòî ç îáë³êó 17.05.72 ðîêó), âåðåñåíü 1932 – ëèïåíü 
1933 ðîê³â, 8 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 9, ñïð. 149, àðê. 11, 23, 24, 30, 96, 104, 105.

Â²ËÜÍßÍÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

Àãðàôåí³âêà, ñ. Çàïîð³çüêî¿ ì³ñüêðàäè (íèí³ ñ. Àãðîôåí³âêà Â³ëüíÿíñüêîãî ð-íó), òðàâåíü 1932 
ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 10, ñïð. 70, àðê. 163. 

Àíäð³¿âñüêèé, õóò. Çàïîð³çüêî¿ ì³ñüêðàäè (íèí³ ñ. Ðåçåä³âêà Â³ëüíÿíñüêîãî ð-íó), êâ³òåíü 1932 – 
òðàâåíü, ëèïåíü, âåðåñåíü 1932 ðîêó, 7 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 10, ñïð. 60, àðê. 
205; ñïð.103, àðê. 53, 55, 58, 67. 

Àíòîí³âêà, ñ. Çàïîð³çüêî¿ ì³ñüêðàäè (íèí³ ñ. Àíòîí³âêà Â³ëüíÿíñüêîãî ð-íó), ëèñòîïàä 1932, 
áåðåçåíü 1933 ðîê³â, 2 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 10, ñïð. 54, àðê.157,162. 

Áàëüçàì³â, õóò. Çàïîð³çüêî¿ ì³ñüêðàäè (íå âñòàíîâëåíî), æîâòåíü 1933 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, 
îï. 10, ñïð. 48, àðê. 77.

Áàòðàêè, õóò. Çàïîð³çüêî¿ ì³ñüêðàäè (íèí³ ñ. Íîâîôåäîð³âêà Â³ëüíÿíñüêîãî ð-íó), êâ³òåíü 1932 – 
ëèñòîïàä 1932 ðîêó, 3 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 10, ñïð. 61, àðê. 105, 118, 120.

Áåðåñòîâå, ñ. Çàïîð³çüêî¿ ì³ñüêðàäè (íèí³ ñ. Áåðåñòîâå Â³ëüíÿíñüêîãî ð-íó), êâ³òåíü, ñåðïåíü 
1932 ðîêó, 2 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 10, ñïð. 87, àðê. 69, 76.

Á³ëÿ¿âêà, õóò. Çàïîð³çüêî¿ ì³ñüêðàäè (íèí³ ñ. Á³ëÿ¿âêà Â³ëüíÿíñüêîãî ð-íó), ÷åðâåíü 1932 – 
ëèñòîïàä 1933 ðîê³â, 2 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 10, ñïð. 103, àðê. 59, 148.

Áîãäàí³âñüêèé, õóò. Çàïîð³çüêî¿ ì³ñüêðàäè (íèí³ ñ. Áîãäàí³âêà Â³ëüíÿíñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – 
ãðóäåíü 1933 ðîê³â, 6 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 10, ñïð. 44, àðê. 234, 252, 256; ñïð. 
112, àðê. 22-24.

Áîãóñëàâ, õóò. Çàïîð³çüêî¿ ì³ñüêðàäè (íèí³ ñ. Ïåòðîìèõàéë³âêà Â³ëüíÿíñüêîãî ð-íó), òðàâåíü 1932 
– âåðåñåíü 1932 ðîêó, 9 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 10, ñïð. 56, àðê. 121, 128, 129, 131, 
132, 134, 136, 137, 142.

Áîðîäà¿âñüêèé, õóò. Çàïîð³çüêî¿ ì³ñüêðàäè (çíÿòî ç îáë³êó â 1974 ð.), áåðåçåíü 1933 – ñåðïåíü 1933 
ðîêó, 4 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 10, ñïð. 115, àðê. 2, 4, 8, 9.
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Áî÷àðîâà, õóò. Çàïîð³çüêî¿ ì³ñüêðàäè (íèí³ ñ. Òåðñÿíêà Â³ëüíÿíñüêîãî ð-íó), òðàâåíü 1932 – 
ëèïåíü 1933 ðîê³â, 4 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 10, ñïð. 74, àðê. 150, 152, 157.

Áóäêà çàë³çíè÷íà, 54 êì Çàïîð³çüêî¿ ì³ñüêðàäè (íå âñòàíîâëåíî), ãðóäåíü 1932 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, 
îï.10, ñïð.103, àðê. 89.

Áóçèíîâàòèé, õóò. Çàïîð³çüêî¿ ì³ñüêðàäè (çíÿòî ç îáë³êó 12.06.1964 ð.), êâ³òåíü1932 – ÷åðâåíü 1932 
ðîêó, 3 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 10, ñïð. 44, àðê. 233, 235, 240.

Áóêðå¿âñüêèé, õóò Çàïîð³çüêî¿ ì³ñüêðàäè (08.08.79 ïðèºäíàíèé äî ñ. Àãðîôåí³âêà íèí³ Â³ëüíÿíñüêîãî 
ð-íó), ëþòèé 1932 – ëèïåíü 1932 ðîêó, 4 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 10, ñïð. 70, àðê. 
144, 153, 154, 157.

Âàðâàð³âêà, õóò. Çàïîð³çüêî¿ ì³ñüêðàäè (çíÿòî ç îáë³êó 29.03.78), æîâòåíü 1932 – âåðåñåíü 1933 
ðîê³â, 6 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 10, ñïð. 102, àðê. 45, 46, 61, 65-67.

Âàñèëüê³âñüêèé, õóò. Çàïîð³çüêî¿ ì³ñüêðàäè (íèí³ ñ. Âàñèëüê³âñüêå Â³ëüíÿíñüêîãî ð-íó), ñåðïåíü 1932 – 
ñ³÷åíü 1933 ðîêó, 4 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 10, ñïð. 54, àðê. 148, 150, 152, 161. 

Âåñåëå, ñ., Ìèê³ëüñüêà 
ñ³ëüðàäà

Çàïîð³çüêî¿ ì³ñüêðàäè (25.09.64 ð. ïåðåéìåíîâàíå íà ñ. Äæåðåëüíå Â³ëüíÿíñüêîãî 
ð-íó, çíÿòî ç îáë³êó 27.11.68 ð.), áåðåçåíü 1932 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï.10, 
ñïð. 70, àðê. 146.

Âåñåëèé, õóò., Ìàòâ³¿âñüêà 
ñ³ëüðàäà

Çàïîð³çüêî¿ ì³ñüêðàäè (íå âñòàíîâëåíî), òðàâåíü 1933 – ãðóäåíü 1933 ðîêó, 3 
çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 10, ñïð. 68, àðê. 46, 49, 53. 

Âèøíåâèé, õóò. Çàïîð³çüêî¿ ì³ñüêðàäè (íèí³ ñ. Âèøíÿêè Â³ëüíÿíñüêîãî ð-íó), âåðåñåíü 1932 ðîêó, 1 
çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 10, ñïð. 42, àðê. 37.

Â³ëüíèé, õóò. Çàïîð³çüêî¿ ì³ñüêðàäè (íèí³ ñ. Ñìîðîäèíå Â³ëüíÿíñüêîãî ð-íó), ëèïåíü 1933 ðîêó, 
1 çàïèñ, Ô. Ð-5593, îï. 10, ñïð.103, àðê. 128.

Â³ëüíîàíäð³¿âñüêèé, õóò. Çàïîð³çüêî¿ ì³ñüêðàäè (íèí³ ñ. Â³ëüíîàíäð³¿âêà Â³ëüíÿíñüêîãî ð-íó), ÷åðâåíü 1932 
ðîêó, 2 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï.10, ñïð. 60, àðê. 202, 204.

Â³ëüíÿíêà, ñ. Çàïîð³çüêî¿ ì³ñüêðàäè (íèí³ ñ. Â³ëüíÿíêà Â³ëüíÿíñüêîãî ð-íó), áåðåçåíü – ëèñòîïàä 
1932 ðîêó, ëþòèé 1933 ðîêó, 7 çàïèñ³â, Ô. Ð-5593, îï. 10, ñïð.103, àðê. 48, 71-74, 
82, 94, 95.

Âîçíåñåíêà, ñ. Çàïîð³çüêî¿ ì³ñüêðàäè (íèí³ ñ. ßêèì³âêà Â³ëüíÿíñüêîãî ð-íó), âåðåñåíü 1933 ðîê³â, 
1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 10, ñïð. 56, àðê. 145.

Âîëîäèìèð³âêà, õóò. Çàïîð³çüêî¿ ì³ñüêðàäè (íèí³ ñ. Âîëîäèìèð³âêà Â³ëüíÿíñüêîãî ð-íó), ñåðïåíü 1932 – 
ãðóäåíü 1932 ðîêó, 5 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 10, ñïð. 61, àðê. 110-113, 119.

Âîðîøèëîâà, âèñ. Çàïîð³çüêî¿ ì³ñüêðàäè (íå âñòàíîâëåíî), ñ³÷åíü 1932 – âåðåñåíü 1933 ðîê³â, 13 
çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 10, ñïð. 103, àðê. 39, 46, 47, 69, 70, 79, 83, 100, 123, 132, 
133, 138, 144.

Ãåëåíäæèê, ñ. Çàïîð³çüêî¿ ì³ñüêðàäè (íèí³ ñ. ×åðâîíîêîçàöüêå Â³ëüíÿíñüêîãî ðàéîíó), ñ³÷åíü 
1932 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 15, ñïð. 61, àðê. 100.

«Ã³ãàíò», êîìóíà, 
ô³ë³ÿ ³ì. Âîðîøèëîâà, 
Íîâîìèðãîðîäñüêà 
ñ³ëüðàäà

Çàïîð³çüêî¿ ì³ñüêðàäè (íå âñòàíîâëåíî), ñåðïåíü 1932 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, 
îï.  10, ñïð. 54, àðê.147.

«Ã³ãàíò», êîìóíà, ô³ë³ÿ 
«Êîì³íòåðí», Ìèõàéëî-
Ëóêàø³âñüêà ñ³ëüðàäà

Çàïîð³çüêî¿ ì³ñüêðàäè (íå âñòàíîâëåíî), êâ³òåíü 1932 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, 
îï.  10, ñïð. 99, àðê. 39.

«Ã³ãàíò», êîìóíà, 
ô³ë³ÿ ³ì. Ëåí³íà, 
Íîâîìèðãîðîäñüêà 
ñ³ëüðàäà

Çàïîð³çüêî¿ ì³ñüêðàäè (íèí³ ñ. Áîãäàí³âêà Â³ëüíÿíñüêîãî ð-íó), âåðåñåíü 1932 ðîêó, 
1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 10, ñïð. 54, àðê.151.

«Ã³ãàíò», êîìóíà, ô³ë³ÿ 
«×åðâîíà ïðàöÿ», 
Ìèê³ëüñüêà ñ³ëüðàäà

Çàïîð³çüêî¿ ì³ñüêðàäè (íå âñòàíîâëåíî), ëþòèé, ëèïåíü 1932 ðîêó, 2 çàïèñè, Ô.Ð-
5593, îï.10, ñïð. 70, àðê. 142, 158.

Ãîëóá³âêà, õóò. Çàïîð³çüêî¿ ì³ñüêðàäè (çíÿòî ç îáë³êó 23.08.83 ð.), ñ³÷åíü 1932 – æîâòåíü 1932 
ðîêó, 7 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 10, ñïð. 61, àðê.101-104, 106, 109, 115.



575575

Ãðóø³âêà, ñ. Çàïîð³çüêî¿ ì³ñüêðàäè (íèí³ ñ. Ãðóø³âêà Â³ëüíÿíñüêîãî ð-íó), òðàâåíü 1933 ðîêó, 1 
çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 10, ñïð. 52, àðê. 64.

Ãóáåíñüêèé, õóò. Çàïîð³çüêî¿ ì³ñüêðàäè (íèí³ ñ. Ãóáåíñüêå Â³ëüíÿíñüêîãî ð-íó), ëþòèé 1932 – 
ãðóäåíü 1933 ðîê³â, 4 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 10, ñïð. 102, àðê. 24, 54, 55, 71.

Äåì’ÿí³âñüêèé, õóò. Çàïîð³çüêî¿ ì³ñüêðàäè (íèí³ ñ. Òåðñÿíêà Â³ëüíÿíñüêîãî ð-íó), ÷åðâåíü 1932 ðîêó, 1 
çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 10, ñïð. 74, àðê. 153. 

Äí³ïðåëüñòàí, ñåë. Çàïîð³çüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (íèí³ ñ. Ïðèäîëèí³âêà Â³ëüíÿíñüêîãî ð-íó), âåðåñåíü 1933 
ðîêó, 2 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 12, ñïð. 26, àðê. 102, 103.

Äí³ïðîâêà, õóò. Çàïîð³çüêî¿ ì³ñüêðàäè (íèí³ ñ. Äí³ïðîâêà Â³ëüíÿíñüêîãî ð-íó), òðàâåíü 1932 – 
ñåðïåíü 1932 ðîêó, ñåðïåíü 1933 ðîêó, 5 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 10, ñïð. 56, àðê. 
117, 118, 126. 138; ñïð. 68, àðê. 48.

Äóáîâèé, õóò. Çàïîð³çüêî¿ ì³ñüêðàäè (íèí³ ñ. Âåëèêîäóáîâå Â³ëüíÿíñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – 
ãðóäåíü 1933 ðîê³â, 15 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï.10, ñïð.102, àðê. 21, 22, 34, 35, 43, 
44, 48, 58-60, 62, 64, 69, 70, 74. 

Äóìêà Õë³áîðîáà, õóò. Çàïîð³çüêî¿ ì³ñüêðàäè (10.11.76 ïðèºäíàíî äî ñ. Âàñèëüê³âñüêå íèí³ Â³ëüíÿíñüêîãî 
ð-íó ), æîâòåíü 1932 ðîêó, ÷åðâåíü 1933 ðîêó, 3 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï.10, ñïð. 54, 
àðê. 153, 154, ñïð. 99, àðê. 66.

Çàïîð³æåöü, õóò. Çàïîð³çüêî¿ ì³ñüêðàäè (íèí³ ñ. Çàïîð³çüêå Â³ëüíÿíñüêîãî ð-íó), êâ³òåíü 1932 – 
÷åðâåíü 1932 ðîêó, 3 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 10, ñïð, 60, àðê. 198, 200, 201.

Çåëåíå ¹ 1, âèñ. Çàïîð³çüêî¿ ì³ñüêðàäè (íå âñòàíîâëåíî, çíà÷èòüñÿ ñòàíîì íà 1941 ð³ê), òðàâåíü 
1933 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 10, ñïð. 68, àðê. 45. 

Çåëåíèé Ãàé, âèñ. Çàïîð³çüêî¿ ì³ñüêðàäè (íèí³ ñ. Çåëåíèé Ãàé Â³ëüíÿíñüêîãî ð-íó), ëèïåíü 1932 – 
âåðåñåíü, ãðóäåíü 1932 ðîêó, 6 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 10, ñïð. 54, àðê. 140, 141, 
143, 146, 149, 159.

Çåëåíèé, õóò., Ñîô³¿âñüêà 
ñ³ëüðàäà

Çàïîð³çüêî¿ ì³ñüêðàäè (íèí³ ñ. Çåëåíå Â³ëüíÿíñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – ëèñòîïàä 
1933 ðîê³â, 4 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï.10, ñïð.103, àðê. 36, 51, 98, 150.

Çíà÷êîâå, ñåë. Çàïîð³çüêî¿ ì³ñüêðàäè (íèí³ ñ. Çíà÷êîâå Â³ëüíÿíñüêîãî ð-íó), êâ³òåíü 1932 – 
ëèñòîïàä 1932 ðîêó, 3 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 10, ñïð. 87, àðê. 70, 77, 80. 

Êàïóñòÿíèé, õóò. Çàïîð³çüêî¿ ì³ñüêðàäè (çíÿòèé ç îáë³êó 24.03.76 ð.), òðàâåíü 1932 – ãðóäåíü 1933 
ðîê³â, 7 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 10, ñïð. 102, àðê. 31, 31, 37, 38, 50, 68, 72.

Êîçà÷èé, âèñ. Çàïîð³çüêî¿ ì³ñüêðàäè (íèí³ ñ. Êîçà÷å Â³ëüíÿíñüêîãî ð-íó), ëèñòîïàä 1932 – 
áåðåçåíü 1933 ðîêó, 2 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï.10, ñïð. 54, àðê.156, 164.

Êðèíè÷íèé, õóò. Çàïîð³çüêî¿ ì³ñüêðàäè (íèí³ ñ. Êðèíè÷íå Â³ëüíÿíñüêîãî ð-íó), ñåðïåíü 1932 – 
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Ëþáîìèð³âêà, ñåë. Çàïîð³çüêî¿ ì³ñüêðàäè (íèí³ ñ. Ëþáîìèð³âêà Â³ëüíÿíñüêîãî ð-íó), òðàâåíü 1932 – 
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âåðåñåíü 1933 ðîê³â, 5 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 10, ñïð. 68, àðê. 42, 43, 47, 50, 52.



576576
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ãðóäåíü 1932 ðîêó, 6 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 10, ñïð. 54, àðê. 142,144-
145,155,158,160. 
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Íîâîóêðà¿íêà, ñ., 
Ìèêîëüñüêà ñ³ëüðàäà

Çàïîð³çüêî¿ ì³ñüêðàäè (íèí³ ñ. Íîâîóêðà¿íêà Â³ëüíÿíñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü-ëèñòîïàä 
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Ïîä³ë, õóò. Çàïîð³çüêî¿ ì³ñüêðàäè (çíÿòî ç îáë³êó 29.03.78 ð.), ëèïåíü 1932 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-
5593, îï.10, ñïð.102, àðê. 39.
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çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï.10, ñïð.115, àðê. 6; ñïð.103, àðê. 40, 42-45, 49, 50, 52, 54, 56, 
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Ô.Ð- 5593, îï. 10, ñïð. 87, àðê. 73.

Òðóä, õóò. Çàïîð³çüêî¿ ì³ñüêðàäè (13.11.76 ð. ïðèºäíàíî äî ñ. Ïðèâ³ëüíå íèí³ Â³ëüíÿíñüêîãî 
ð-íó), ëèïåíü 1932 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 10, ñïð. 44, àðê. 243. 
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1933 ðîêó, 3 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 10, ñïð. 74, àðê. 165, 168, 182. 
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Óëüÿí³âêà, õóò. Çàïîð³çüêî¿ ì³ñüêðàäè (íèí³ ñ. Óëÿí³âêà Â³ëüíÿíñüêîãî ð-íó), ñåðïåíü 1932 ðîêó, 1 
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ãðóäåíü 1933 ðîê³â, 14 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 10, ñïð. 74, àðê. 146, 149, 151, 154-
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«×åðâîíå Çàïîð³ææÿ», 
ðàäãîñï, Ìèêîëüñüêà ñ/ð

Çàïîð³çüêî¿ ì³ñüêðàäè (íèí³ ñ. Ñîëîíå Â³ëüíÿíñüêîãî ð-íó), ëèïåíü – ãðóäåíü 1932 
ðîêó, 4 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 10, ñïð. 70, àðê. 159, 166, 168, 170. 

×óáàð³âêà, õóò. Çàïîð³çüêî¿ ì³ñüêðàäè (íèí³ ñ. ×àïà¿âêà Â³ëüíÿíñüêîãî ð-íó), ëþòèé-ñåðïåíü 1932 
ðîêó, 5 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 10, ñïð. 56, àðê. 115, 122, 130, 139, 141. 

Øåâ÷åíêà, õóò., Ìèõàéëî-
Ëóêàø³âñüêà ñ³ëüðàäà

Çàïîð³çüêî¿ ì³ñüêðàäè (íèí³ ñ. Çàäîðîæíº Â³ëüíÿíñüêîãî ð-íó), ëþòèé 1932 ðîêó, 
ëþòèé-êâ³òåíü 1933 ðîêó, 3 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 10, ñïð. 99, àðê. 36, 54-55. 

Øåâ÷åíêî, õóò., 
Àíäð³¿âñüêà ñ³ëüðàäà

Çàïîð³çüêî¿ ì³ñüêðàäè (íèí³ ñ. Ñîêîë³âêà Â³ëüíÿíñüêîãî ð-íó), áåðåçåíü 1932 – 
êâ³òåíü 1933 ðîê³â, 1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 10, ñïð. 60, àðê. 203. 

Øåâ÷åíêî, õóò., 
Ìèê³ëüñüêà ñ³ëüðàäà

Çàïîð³çüêî¿ ì³ñüêðàäè (íèí³ ñ. Øåâ÷åíêîâå Â³ëüíÿíñüêîãî ð-íó), áåðåçåíü 1932 – 
êâ³ òåíü 1933 ðîê³â, 5 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 10, ñïð. 70, àðê. 149, 150-151, 162, 167. 

Øåâ÷åíêî, õóò., Ïåòðî-
Ñâèñòóí³âñüêà ñ³ëüðàäà

Çàïîð³çüêî¿ ì³ñüêðàäè (íèí³ ñ. Øåâ÷åíêà Â³ëüíÿíñüêîãî ð-íó), áåðåçåíü 1932 – 
êâ³òåíü 1933 ðîê³â, 7 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 10, ñïð. 102. àðê. 26-29, 36, 51-52. 

Øîâêîâèé, õóò. Çàïîð³çüêî¿ ì³ñüêðàäè (06.09.49 ð. ïðèºäíàíî äî ñ. Ìàòâ³¿âêà íèí³ Â³ëüíÿíñüêîãî 
ð-íó), ëèñòîïàä 1932 – êâ³òåíü 1933 ðîê³â, 2 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 10, ñïð. 88, àðê. 
41-44. 

ßñèíóâàòèé, õóò. Çàïîð³çüêî¿ ì³ñüêðàäè (íèí³ ñ. ßñèíóâàòå Â³ëüíÿíñüêîãî ð-íó), ëþòèé 1932 – 
ëèïåíü 1933 ðîê³â, 3 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 10, ñïð. 102, àðê. 23, 49, 63. 

ÃÓËßÉÏ²ËÜÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

¹1-2, õóò. Íîâîçëàòîï³ëüñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Íîâîóêðà¿íñüêå Ãóëÿéï³ëüñüêîãî ð-íó), æîâòåíü 
1932 ðîêó, ñ³÷åíü, òðàâåíü, âåðåñåíü 1933 ðîêó, 4 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 11, ñïð. 
115, àðê. 153; ñïð. 119, àðê. 220, 287, ñïð. 120, àðê. 10.

Àðáåéòãåéì, êîë. Íîâîçëàòîï³ëüñüêîãî ð-íó (ñ. Âèíîãðàä³âêà çíÿòà ç îáë³êó 10.11.57 ð.), áåðåçåíü 1932 
– ëèñòîïàä 1933 ðîê³â, 2 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï.11, ñïð.115, àðê. 203; ñïð.122, àðê. 158.

Áóç³âñüêèé, õóò. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (çíà÷èòüñÿ ñòàíîì íà 1938 ð., ï³ñëÿ â³éíè 1941-1945 ðð. íå 
³ñíóâàâ), ÷åðâåíü 1932 – ÷åðâåíü 1933 ðîê³â, 2 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 11, ñïð. 115, 
àðê. 207; ñïð. 122, àðê. 15.

Âàðâàð³âêà, ñ. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Âàðâàð³âêà Ãóëÿéï³ëüñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü-ëþòèé, 
÷åðâåíü-ãðóäåíü 1932, ñ³÷åíü – ëèïåíü, âåðåñåíü 1933 ðîê³â, 23 çàïèñè, Ô.Ð-5593, 
îï. 11, ñïð. 115, àðê. 65, 93, ñïð. 119, àðê. 111-117, 127;, ñïð. 122, àðê. 137.

Âàñèë³âêà, âèñ. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (ñ. Íîâîâàñèë³âêà ç 31.10.79 ð. ïðèºäíàíà äî ñ. Ïîëòàâêà íèí³ 
Ãóëÿéï³ëüñüêîãî ð-íó), áåðåçåíü 1933 – ëèñòîïàä 1933 ðîêó, 19 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, 
îï. 11, ñïð. 122, àðê. 44, 47, 50, 61, 62, 86, 87, 89, 109, 113, 115, 122-124, 138, 141, 
143, 149, 150.

Âåðõíÿ Òåðñà, ñ. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Âåðõíÿ Òåðñà Ãóëÿéï³ëüñüêîãî ð-íó), ëþòèé – ñåðïåíü 
1932 ðîêó, ëþòèé – ãðóäåíü 1933 ðîêó, 41 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 11, ñïð. 105, àðê. 
171-183, ñïð.116, àðê. 230-260. 

Âåñåëèé, õóò. Íîâîçëàòîï³ëüñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ðåì³âêà Ãóëÿéï³ëüñüêîãî ð-íó), ëþòèé 1932 – 
ëèñòîïàä 1932 ðîêó, ëþòèé – áåðåçåíü, âåðåñåíü 1933 ðîêó, 8 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, 
îï. 11, ñïð. 115, àðê. 115, 126, 146, 148, 154; ñïð. 119, àðê. 223, 233; ñïð. 120, àðê. 9.

Âåñåëèé, õóò. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Âåñåëå Ãóëÿéï³ëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè), êâ³òåíü 1933 – 
÷åðâåíü 1933 ðîêó, 2 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 11, ñïð. 122, àðê. 191, 198.

Âèøíåâèé, õóò. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Âèøíåâå Ãóëÿéï³ëüñüêîãî ð-íó), æîâòåíü 1932 – 
áåðåçåíü 1933 ðîêó, 7 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 11, ñïð.115, àðê. 166, 169, 174, 176, 
178, 180; ñïð. 120, àðê. 47.

Â³ëüíèé, õóò. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (ïåðåéìåíîâàíå 12.06.64 ð. íà ñ.Êóëüòóðíå íèí³ Ãóëÿéï³ëüñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè, 20.10.95 çíÿòî ç îáë³êó), âåðåñåíü 1932 – ëèñòîïàä 1933 ðîê³â, 5 
çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 11, ñïð.115, àðê. 102; ñïð. 119, àðê. 203, 211, 217, 218. 

Âîçäâèæ³âêà, ñ. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Âîçäâèæ³âêà Ãóëÿéï³ëüñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – ãðóäåíü 
1933 ðîê³â, 167 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 11, ñïð. 105, àðê. 184-242; ñïð. 119, àðê. 1-107.

Âîðîøèë³âêà, ñ. Íîâîçëàòîï³ëüñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ëþáèì³âêà Ãóëÿéï³ëüñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – 
ãðóäåíü 1933 ðîê³â, 94 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 11, ñïð. 115, àðê. 114-156; ñïð. 119, 
àðê. 221-250; ñïð. 120, àðê. 1-34.
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Ã³ðêèé, õóò. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ã³ðêå Ãóëÿéï³ëüñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü, áåðåçåíü 1932 
ðîêó, ëèïåíü 1933 ðîêó, 4 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï.11, ñïð. 105, àðê. 170, 172, 
ñïð.  116, àðê. 242, 244.

Ãðóøåâèé, õóò. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (çíÿòèé ç îáë³êó 22.02.78 ð.), ÷åðâåíü 1932 – ñåðïåíü 1933 
ðîê³â, 22 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï.11, ñïð. 115, àðê. 72, 73, 76-78, 82, 83, 85, 87-89; 
ñïð. 119, àðê. 112, 113, 115, 153-155, 157-160; ñïð. 120, àðê. 104. 

Ãóëÿéïîëå, ñ. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ì. Ãóëÿéïîëå Ãóëÿéï³ëüñüêîãî ð-íó), ñåðïåíü – ãðóäåíü 
1932 ðîêó, ñ³÷åíü – ÷åðâåíü 1933 ðîêó, 108 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï.11, ñïð. 15, àðê. 
1-38, ñïð. 116, àðê.122-191. 

Äîáðîâ³ëüíèé, õóò. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (³ñíóâàâ ñòàíîì íà 1987 ð. Ãóëÿéï³ëüñüêîãî ð-íó), æîâòåíü 1932 
– ñåðïåíü 1933 ðîê³â, 6 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 11, ñïð. 115, àðê. 84, 86, 94; ñïð. 
119, àðê. 123, 124, 156.

Äîðîæíèé, õóò. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Äîðîæíÿíêà Ãóëÿéï³ëüñüêîãî ð-íó), ëþòèé 1932 – 
ëèïåíü 1933 ðîê³â, 20 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 11, ñïð.115, àðê. 96-98, 101, 103-105, 
107-112; ñïð. 119, àðê. 202, 207, 209,210, 212.

Æîâòíåâèé, õóò. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Æîâòíåâå Ãóëÿéï³ëüñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – æîâòåíü 
1933 ðîê³â, 18 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 11, ñïð. 115, àðê. 202, 205, 208, 220, 222; ñïð. 
122, àðê. 2, 4, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 19, 23, 24, 27, 36.

Çàïîðîæåöü, õóò. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (çíèêëî ï³ñëÿ 1938 ð.), êâ³òåíü 1932 – æîâòåíü 1933 ðîê³â, 7 
çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 11, ñïð. 115, àðê. 99, 100, 113; ñïð. 119, àðê. 204, 208, 213, 214.

Çàòèøøÿ, õóò. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Çàòèøøÿ Ãóëÿéï³ëüñüêîãî ð-íó), áåðåçåíü 1932 – 
âåðåñåíü 1933 ðîê³â, 16 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 11, ñïð. 105, àðê. 136, 137, ñïð. 
122, àðê. 192, 194-197, 200-207.

Çåëåíèé, õóò. Ïåòð³âñüêî¿ 
ñ³ëüðàäè

×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Çåëåíå Ãóëÿéï³ëüñüêîãî ð-íó), ëèïåíü 1932 – âåðåñåíü 
1933 ðîê³â, 14 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï.11, ñïð. 115, àðê. 210, 211, 213 -217, 219, 221, 
223; ñïð. 122, àðê. 14, 26, 28, 134.

Çåëåíèé, õóò. 
Ñàíæàð³âñüêî¿ ñ³ëüðàäè

×óáàð³âñüêîãî ð-íó (ñ. Íàçàð³âêà Ãóëÿéï³ëüñüêîãî ð-íó çíÿòî ç îáë³êó ñòàíîì íà 
1.01.72 ð.), æîâòåíü 1932 – æîâòåíü 1933 ðîê³â, 4 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï.11, ñïð. 
116, àðê. 33, 54; ñïð. 122, àðê. 134, 145.

Ç³ëüáåðòàëü, êîë. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. ßáëóêîâå Ãóëÿéï³ëüñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü – áåðåçåíü 1933 
ðîêó, 2 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï.11, ñïð. 122, àðê.189, 190.

Êðàñíîãîðñüêèé, õóò. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Êðàñíîã³ðñüêå Ãóëÿéï³ëüñüêîãî ð-íó), êâ³òåíü 1932 ðîêó, 
1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 11, ñïð. 116, àðê. 84.

Êðèíè÷íèé, õóò. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Êðèíè÷íå Ãóëÿéï³ëüñüêîãî ð-íó), êâ³òåíü 1932 – ÷åðâåíü 
1933 ðîêó, 7 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï.11, ñïð. 115, àðê. 204, 209, 212; ñïð. 122, àðê. 1, 
6, 11, 18.

Êóöèé, õóò. Íîâîçëàòîï³ëüñüêîãî ð-íó (çíÿòî ç îáë³êó 26.09.58 ð.), êâ³òåíü 1932 – ãðóäåíü 1932 
ðîêó, 2 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 11, ñïð. 115, àðê. 122, 155. 

Ëóíà÷àð³âêà, ñåë. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (31.10.79 ð. ïðèºäíàíî äî ñ. Ïîëòàâêà íèí³ Ãóëÿéï³ëüñüêîãî 
ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – ãðóäåíü 1933 ðîêó, 53 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 11, ñïð. 115, àðê. 
225, 228, 232, 241, 242, 246, 250; ñïð. 116, àðê. 2, 5, 8, 16, 19, 20, 25, 29-31, 37-39, 
41-43, 46, 47, 50, 55, 57, 59; ñïð. 122, àðê. 46, 49, 55, 66, 68, 74, 85, 88, 93, 97, 98, 
102, 105-108, 110, 111, 116, 131, 132, 140, 153, 154.

Ìàéäîðô, êîë. Íîâîçëàòîï³ëüñüêîãî ð-íó (ñ. Òðóäîâå çíÿòî ç îáë³êó 24.01.73 ð.), êâ³òåíü – 
÷åðâåíü, ãðóäåíü 1933 ðîêó, 4 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 11, ñïð. 122, àðê. 155-159.

Ìàðôîï³ëü, ñ. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ìàðôîï³ëü Ãóëÿéï³ëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè), ñ³÷åíü 1932 – 
ãðóäåíü 1933 ðîê³â, 45 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 11, ñïð. 105, àðê. 139, 140, 145-148, 
152-155, 158-168; ñïð. 116, àðê. 193-212, 214, 217, 218, 220, 221.

Ìèêîëà¿âêà, ñ. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Íîâîìèêîëà¿âêà Ãóëÿéï³ëüñüêîãî ð-íó), ëþòèé-ãðóäåíü 
1932 ðîêó, æîâòåíü 1933 ðîêó, 8 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 11, ñïð. 116, àðê. 66-67, 71, 
86, 97, 113, 116; ñïð. 122, àðê. 182. 

Ìèðîëþáíèé, õóò. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (10.11.57 ð. ïðèºäíàíî äî ñ. Íîâå íèí³ Ãóëÿéï³ëüñüêîãî ð-íó), 
áåðåçåíü 1932 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 11, ñïð. 116, àðê. 77.
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Íèçîâèé, õóò. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Îëüã³âñüêå Ãóëÿéï³ëüñüêîãî ð-íó), æîâòåíü 1932, ñ³÷åíü 
– âåðåñåíü 1933 ðîê³â, 7 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 11, ñïð. 116, àðê. 32, ñïð. 122, àðê. 
37, 40, 48, 67, 139. 

Íîâå Çàïîð³ææÿ, õóò. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Íîâå Çàïîð³ææÿ Ãóëÿéï³ëüñüêîãî ð-íó), ëþòèé 1932 – 
ëèïåíü 1933 ðîê³â, 13 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 11, ñïð. 115, àðê. 47-63, ñïð. 119, àðê. 
163, 170, 173, 186. 

Íîâèé Ñâ³ò, õóò. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (08.04.84 ð. çíÿòèé ç îáë³êó), êâ³òåíü, ãðóäåíü 1932 – ãðóäåíü 
1933 ðîê³â, 8 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 11, ñïð. 115, àðê. 45, 46, 64, ñïð. 119, àðê. 175, 
187-189, 200.

Íîâèé, õóò. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Íîâå Ãóëÿéï³ëüñüêîãî ð-íó), ëèñòîïàä 1932 ðîêó, 1 
çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 11, ñïð. 116, àðê. 112. 

Íîâîâàñèë³âêà, ñ., 
Óñïåí³âñüêà ñ³ëüðàäà

×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Íîâîâàñèë³âñüêå Ãóëÿéï³ëüñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü-ñåðïåíü 
1932 ðîêó, 3 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 11, ñïð. 116, àðê. 61, 95, 103. 

Íîâîâàñèë³âêà, ñåë., 
Ñàíæàð³âñüêà ñ³ëüðàäà

×óáàð³âñüêîãî ð-íó (30.10.79 ð. ïðèºäíàíî äî ñ. Ïîëòàâêà íèí³ Ãóëÿéï³ëüñüêîãî 
ð-íó), âåðåñåíü 1933 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 11, ñïð. 122, àðê. 178.

Íîâîãðèãîð³âêà, ñ. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ Ãóëÿéï³ëüñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – âåðåñåíü 1933 ðîê³â, 
25 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 11, ñïð. 115, àðê. 187, 189-190, 192, 197-200, ñïð. 120, 
àðê. 126, 127, 132-133, 135-142, 144, 146-150.

Íîâî³âàí³âêà, õóò. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ Ãóëÿéï³ëüñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü-ñåðïåíü 1932 ðîêó, ñ³÷åíü-
ñåðïåíü 1933 ðîê³â, 9 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 11, ñïð. 115, àðê. 188-196, ñïð. 120, 
àðê. 125, 128, 134, 143, 145. 

Íîâîñàíæàð³âêà, õóò. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (10.06.46 ð. ïåðåéìåíîâàíî íà ñ. Íîâîïîëòàâêà, 10.11.57 ð. 
ïðèºäíàíî äî ñ. Íèçîâå, 31.10.79 ð. ïðèºäíàíî äî ñ. Îëüã³âñüêå Ãóëÿéï³ëüñüêîãî 
ð-íó), ñ³÷åíü, êâ³òåíü 1932 ðîêó, ëèïåíü-æîâòåíü 1933 ðîêó, 4 çàïèñè, Ô.Ð-5593, 
îï. 11, ñïð. 115, àðê. 227, 237; ñïð. 122, àðê. 91, 146.

Íîâîòðî¿öüêèé, õóò. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (ñ. Äçåðæèíñüêå çíÿòî ç îáë³êó 12.06.64), ëþòèé, æîâòåíü 1932 
ðîêó, êâ³òåíü 1933 ðîêó, 3 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 11, ñïð. 115, àðê. 95, 106, ñïð. 
119, àðê. 205.

Íîâîóñïåí³âñüêèé, õóò. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Íîâîóñïåí³âêà Ãóëÿéï³ëüñüêîãî ð-íó), ëþòèé, ÷åðâåíü, 
æîâòåíü 1932 ðîêó, âåðåñåíü 1933 ðîêó, 5 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 11, ñïð. 116, àðê. 
74, 92, 109, ñïð. 122, àðê. 173-174.

Îëüã³âñüêèé, õóò. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Îëüã³âñüêå Ãóëÿéï³ëüñüêîãî ð-íó), áåðåçåíü – ëèñòîïàä 
1933 ðîêó, 7 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï.11, ñïð. 122, àðê. 45, 90, 92, 96, 100, 120, 151.

Îõîòíè÷èé, õóò. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Îõîòíè÷å Ãóëÿéï³ëüñüêîãî ð-íó), êâ³òåíü – ãðóäåíü 1932 
ðîêó, 4 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï.11, ñïð. 115, àðê.236, 240; ñïð. 116, àðê. 13, 53.

Ïàâë³âêà, ñ. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ïàâë³âêà Ãóëÿéï³ëüñüêîãî ð-íó), ãðóäåíü 1932 ðîêó, 2 
çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 11, ñïð. 116, àðê. 115,118. 

Ïåðøîòðàâíåâèé, õóò. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íå âñòàíîâëåíî), êâ³òåíü 1933 – ëèñòîïàä1933 ðîêó, 3 çàïèñè, 
Ô.Ð-5593, îï. 11, ñïð. 116, àðê. 205, 222, 224.

Ïåòð³âñüêà, ñ³ëüðàäà ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ Ïåòð³âñüêà ñ³ëüðàäà Ãóëÿéï³ëüñüêîãî ð-íó), òðàâåíü, 
ñåðïåíü 1933 ðîêó, 2 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 11, ñïð. 122, àðê. 7, 29.

Ïåòð³âñüêèé, õóò., 
Âîðîøèëîâñüêà ñ³ëüðàäà

×óáàð³âñüêîãî ð-íó (ñ. Ðàäÿíñüêå çíÿòî ç îáë³êó 23.08.83 ð. Ãóëÿéï³ëüñüêîãî ð-íó), 
êâ³òåíü 1932 – æîâòåíü 1933 ðîê³â, 4 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï.11, ñïð. 115, àðê. 125, 
137; ñïð. 119, àðê. 241; ñïð. 120, àðê. 15. 

Ïåòð³âñüêèé, õóò., 
Ïåòð³âñüêà ñ³ëüðàäà

×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ïåòð³âêà Ãóëÿéï³ëüñüêîãî ð-íó), êâ³òåíü 1932 – æîâòåíü 
1933 ðîê³â, 7 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï.11, ñïð. 115, àðê. 206, 218; ñïð. 122, àðê. 3, 13, 
20, 22, 32. 

Ïåòðîïàâë³âêà, õóò. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Äîáðîï³ëëÿ Ãóëÿéï³ëüñüêîãî ð-íó), æîâòåíü 1932 – 
ëèïåíü 1933 ðîê³â, 10 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï.11, ñïð. 115, àðê. 59; ñïð. 119, àðê. 
167, 174, 176, 177-182.

Ï³âäåííå, ñåë. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íå âñòàíîâëåíî), òðàâåíü 1933 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 
11, ñïð. 121, àðê. 18.
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Ïëàêñèíî, õóò. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (21.05.45 ð. ïåðåéìåíîâàíî íà ñ. ßñíå, 23.08.83 ð. ïðèºäíàíî 
äî ñ.Íîâîìèêîëà¿âêà Ãóëÿéï³ëüñüêîãî ð-íó), áåðåçåíü 1932 – æîâòåíü 1933 ðîê³â, 4 
çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï.11, ñïð. 116, àðê. 79, 111; ñïð. 122, àðê. 183, 184.

Ïðèâ³ëüíèé, õóò. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ïðèâ³ëüíå Ãóëÿéï³ëüñüêîãî ð-íó), êâ³òåíü – æîâòåíü 
1932 ðîêó, 2 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï.11, ñïð. 116, àðê. 87, 107.

Ïðèþòíå, õóò. Íîâîçëàòîï³ëüñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ïðèþòíå Ãóëÿéï³ëüñüêîãî ð-íó), áåðåçåíü 1932 
ðîêó,1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï.11, ñïð. 115, àðê.120.

Ðèáíèé, õóò. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ðèáíå Ãóëÿéï³ëüñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü – æîâòåíü 1932 
ðîêó, 3 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï.11, ñïð. 116, àðê. 62, 106, 108.

Ð³âíîï³ëëÿ, õóò. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ð³âíîï³ëëÿ Ãóëÿéï³ëüñüêîãî ð-íó), ëþòèé – ÷åðâåíü 1932 
ðîêó, ëèïåíü, æîâòåíü – ãðóäåíü 1933 ðîêó, 11 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï.11, ñïð. 116, 
àðê. 68, 76, 78, 80, 85, 89, 91, 93; ñïð. 122, àðê. 185, 188, 199.

Ñàäîâèé, õóò. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Âàðâàð³âêà Ãóëÿéï³ëüñüêîãî ð-íó), ëèïåíü1932 – 
÷åðâåíü 1933 ðîê³â, 5 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï.11, ñïð. 115, àðê. 74, 79, 80; ñïð. 119, 
àðê. 121, 122.

Ñàíæàð³âêà,ñ. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ïîëòàâêà Ãóëÿéï³ëüñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – ãðóäåíü 
1933 ðîê³â, 88 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï.11, ñïð.115, àðê. 226, 229, 230, 231, 233, 235, 
238, 239, 243, 244, 245, 248, 251, 252; ñïð.116, àðê. 3, 6, 10, 11, 17, 18, 21, 22-24, 
26, 27, 28, 34-36, 40, 44, 45, 51, 56; ñïð.122, àðê. 41-43, 51-54, 56, 63, 64, 69, 70, 
72, 73, 75-77, 79-82, 84, 94, 95, 99, 101, 103, 112, 114, 117-119, 121, 125-130, 133, 
136, 142, 147, 148, 157.

Ñàíæàð³âñüêà, ñ³ëüðàäà ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ Ïîëòàâñüêà ñ³ëüðàäà Ãóëÿéï³ëüñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü, 
÷åðâåíü, ñåðïåíü 1933 ðîêó, 3 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 11, ñïð. 122, àðê. 38, 78, 135.

Ñ³÷, õóò. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Äîáðîï³ëëÿ Ãóëÿéï³ëüñüêîãî ð-íó), æîâòåíü 1932 – ëèïåíü 
1933 ðîê³â, 4 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï.11, ñïð. 115, àðê. 58; ñïð. 119, àðê. 169, 172, 184.

Ñîëîäêèé, õóò. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ñîëîäêå Ãóëÿéï³ëüñüêîãî ð-íó), ëþòèé-êâ³òåíü 1932 
ðîêó, 3 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 11, ñïð. 116, àðê. 64,73,83. 

Ñòàðîóêðà¿íêà, õóò. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ñòàðîóêðà¿íêà Ãóëÿéï³ëüñüêîãî ð-íó), ãðóäåíü 1932 – 
âåðåñåíü 1933 ðîê³â, 8 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 11, ñïð. 115, àðê. 224, ñïð. 122, àðê. 
5, 21, 25, 30-31, 34-35. 

Ñòåïàí³âêà, ñ. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ñòåïàí³âêà Ãóëÿéï³ëüñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – 
ëèñòîïàä 1933 ðîê³â, 20 çàïèñ³â, Ô.Ð- 5593, îï. 11, ñïð. 105, àðê. 138, 141-144, 
149-151, 156, 157, 169; ñïð. 116, àðê. 192, 194, 213, 216, 219, 223, 225-227.

Ñòåïíèé, õóò. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ñòåïîâå Ãóëÿéï³ëüñüêîãî ð-íó), âåðåñåíü-æîâòåíü 1932 
ðîêó, 5 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 11, ñïð. 115, àðê. 165, 168, 171-173. 

Òåðíîâèé, õóò. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Íîâîìèêîëà¿âêà Ãóëÿéï³ëüñüêîãî ð-íó), êâ³òåíü 1932 
ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 11, ñïð. 116, àðê. 82. 

Òóðêåí³âêà, ñ. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (10.06.46 ð. ïåðåéìåíîâàíî íà ñ. Íîâîñåë³âêà, ç 10.12.63 ð. 
ñ. Ìàëèí³âêà íèí³ Ãóëÿéï³ëüñüêîãî ð-íó), êâ³òåíü 1932 – ãðóäåíü 1933 ðîê³â, 127 
çàïèñ³â, Ô.Ð- 5593, îï. 11, ñïð. 115, àðê. 159-164, 167, 170, 175, 177, 179, 181, 
183-186; ñïð. 120, àðê. 40, 41, 43-46, 48-53, 55-57, 59-65, 67-77, 79, 80, 84-95, 97, 
99-103, 105, 107-114, 117, 119, 124; ñïð. 121, àðê. 1-11, 13, 15-34.

Òóðêåí³âñüêà, ñ³ëüðàäà ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ Ìàëèí³âñüêà ñ³ëüðàäà Ãóëÿéï³ëüñüêîãî ð-íó), ëþòèé, 
êâ³òåíü – ñåðïåíü, æîâòåíü – ãðóäåíü 1933 ðîêó, 18 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 11, ñïð. 
120, àðê. 42, 54, 66, 82, 96, 98, 100, 106, 115-123; ñïð. 121, 15, 23, 27, 32.

Óñïåí³âêà, ñ. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Óñïåí³âêà Ãóëÿéï³ëüñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – ãðóäåíü 
1933 ðîê³â, 47 çàïèñ³â, Ô.Ð- 5593, îï. 11, ñïð. 116, àðê. 63, 65, 69, 70, 72, 75, 81, 
88, 90, 94, 98-102, 104, 105, 110, 117, 119-121, 144, 160, 161, 163-172, 175-177, 
179-181, 186, 187, 219.

Õâàëèáîã³âêà, ñ. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Äîáðîï³ëëÿ Ãóëÿéï³ëüñüêîãî ð-íó), ñåðïåíü 1932 ðîêó, 
ëþòèé 1933 ðîêó, 2 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 11, ñïð. 115, àðê. 49; ñïð. 119, àðê. 162.

Õâàëèáîã³âñüêà, ñ³ëüðàäà ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ Äîáðîï³ëüñüêà ñ³ëüðàäà Ãóëÿéï³ëüñüêîãî ð-íó), ÷åðâåíü – 
ëèïåíü, âåðåñåíü – æîâòåíü, ãðóäåíü 1933 ðîêó, 24 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 11, ñïð. 
115, àðê. 40-44, 52, 61, 62, 66; ñïð. 119, àðê. 171, 183, 185, 190-199, 201.
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Öâ³òêîâèé, õóò. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Öâ³òêîâå Ãóëÿéï³ëüñüêîãî ð-íó), ëèïåíü 1933 ðîêó, 1 
çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 11, ñïð. 116, àðê. 246.

×àð³âíèé, õóò. Îð³õ³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. ×àð³âíå Ãóëÿéï³ëüñüêîãî ð-íó), òðàâåíü 1932 ðîêó, ëèïåíü 
1933 ðîêó, 5 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 20, ñïð. 129, àðê. 154; ñïð. 136, àðê. 249, 254, 
289, 294.

«×åðâîíèé ñâèíîâîä», 
êîë.

×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. ×åðâîíå Ãóëÿéï³ëüñüêîãî ð-íó), ëèñòîïàä 1932 ðîêó, 1 
çàïèñ, Ô.Ð- 5593, îï. 11, ñïð.110, àðê. 49.

Øåâ÷åíêî, õóò. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (21.04.67 ð. çíÿòî ç îáë³êó), òðàâåíü 1932 ðîêó, ñ³÷åíü-ëèïåíü 
1933 ðîêó, 27 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 11, ñïð. 115, àðê. 70; ñïð. 119, àðê.110, 128-152. 

Øèðîêèé, õóò. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (21.04.67 ð. çíÿòèé ç îáë³êó), ëèïåíü 1932 – òðàâåíü 1933 ðîê³â, 
10 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 11, ñïð. 115, àðê. 193-194, 197-198 çâ., 200-201; ñïð. 
120, àðê.129-131, 137. 

ßã³äíèé, õóò. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (26.05.76 ð. çíÿòî ç îáë³êó), æîâòåíü 1932 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-
5593, îï. 11, ñïð. 115, àðê. 182. 

ÊÓÉÁÈØÅÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

Á³ëîöåðê³âêà, ñ. Öàðåêîñòÿíòèí³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ Á³ëîöåðê³âêà Êóéáèøåâñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü – 
ãðóäåíü 1932, æîâòåíü 1933 ðîê³â, 81 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 15, ñïð. 89, àðê. 17-89; 
ñïð. 94, àðê. 1-8.

Á³ëüìàíêà, ñ. Öàðåêîñòÿíòèí³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Á³ëüìàíêà Êóéáèøåâñüêîãî ð-íó), ëþòèé – 
êâ³òåíü 1932, ëþòèé – ãðóäåíü 1933 ðîê³â, 121 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 15, ñïð. 94, 
àðê. 9-128.

Áëàãîâ³ùåíêà, ñ. Öàðåêîñòÿíòèí³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Áëàãîâ³ùåíêà Êóéáèøåâñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü – 
ãðóäåíü 1932 ðîêó, 75 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 15, ñïð. 89, àðê. 11, 94 – 178.

Âåëèêà Ðîäçÿíêà, êîë. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó ( 31.10.79 ð. ïðèºäíàíî äî ñ. Ñì³ëå Êóéáèøåâñüêîãî ð-íó ), 
ëþòèé – áåðåçåíü 1932 ðîêó, 3 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï.15, ñïð. 90, àðê. 99, 100, 102.

Âåðáîâèé, õóò. Öàðåêîñòÿíòèí³âñüêîãî ð-íó (íèí³ íå ³ñíóº, îñòàííº çãàäóâàííÿ íà êàðò³ 1941 ð.), 
ëèñòîïàä 1933 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð- 5593, îï. 15, ñïð. 94, àðê. 22.

Âåðõíüîäðàãóíñüêèé, õóò. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Âåðõíüîäðàãóíñüêå Êóéáèøåâñüêîãî ð-íó), òðàâåíü – 
ëèñòîïàä 1933 ðîêó, 7 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï.15, ñïð. 94, àðê. 144, 146, 153, 154, 
170, 171, 203.

Âåðøèíà ¹ 1, ñ. Öàðåêîñòÿíòèí³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Âåðøèíà Êóéáèøåâñüêîãî ð-íó), ëþòèé – 
êâ³òåíü 1932 ðîêó, 7 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï.15, ñïð. 89, àðê. 183-190.

Âåðøèíà ¹ 2, ñ. Öàðåêîñòÿíòèí³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Âåðøèíà Äðóãà Êóéáèøåâñüêîãî ð-íó) ñ³÷åíü 
– ãðóäåíü 1932 ðîêó, 26 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï.15, ñïð. 90, àðê. 189-214.

Â³ëüíèé, õóò. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ä³áðîâà Êóéáèøåâñüêîãî ð-íó), êâ³òåíü 1932 – âåðåñåíü 
1933 ðîê³â, 22 çàïèñè, Ô. Ð-5593, îï. 15, ñïð. 89, àðê. 223, 224, 228, 234, 239; 
ñïð. 90, àðê. 104, 105; ñïð.94, àðê. 143, 155-159, 163-166, 172, 188, 189, 191, 193. 

Âîäÿíå, ñ. Öàðåêîñòÿíòèí³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Òèòîâå Êóéáèøåâñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü – 
æîâòåíü 1932 ðîêó, 13 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 15, ñïð. 89, àðê. 129, 132, 134, 136, 
156; ñïð. 90, àðê. 215-222.

Âîñòî÷íèé (Ñõ³äíèé), õóò. Ïîëîã³âñüêîãî (ó 1933 ð. – ×óáàð³âñüêîãî ð-íó) (çíÿòèé ç îáë³êó 14.04.72 ð.), ñ³÷åíü 
1932 – ÷åðâåíü 1932 ðîêó, ëþòèé-âåðåñåíü 1933 ðîêó, 28 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï.15, 
ñïð. 89, àðê. 222, 227, 230, ñïð. 94, àðê. 130-131, 133-137, 139-142, 145, 147, 149, 
151, 160-162, 167, 169, 183-185, 199.

Ãàé÷óë, ñ. Öàðåêîñòÿíòèí³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Íîâîóêðà¿íêà Êóéáèøåâñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü – 
ëèñòîïàä 1932 ðîêó, 71 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 15, ñïð. 90, àðê. 27-97.

Ãðóøåâå, õóò. Öàðåêîñòÿíòèí³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. ×åðåøíåâå Êóéáèøåâñüêîãî ð-íó), æîâòåíü 
1932 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð- 5593, îï. 15, ñïð. 89, àðê. 84.

Ãóñàðêà, ñ. Öàðåêîñòÿíòèí³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ãóñàðêà Êóéáèøåâñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü – 
÷åðâåíü 1932 ðîêó, 26 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 15, ñïð. 89, àðê. 194-220.
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Äðàãóíñüêèé, õóò. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ä³áðîâà Êóéáèøåâñüêîãî ð-íó), ëèïåíü 1932 – ñåðïåíü 
1933 ðîê³â, 22 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 15, ñïð. 94, àðê. 132, 138, 148, 150, 168, 171, 
173, 179, 180, 181, 186, 187, 192, 195-198, 232, 233, 240-242.

Äóíà¿âñüêèé, õóò. Öàðåêîñòÿíòèí³âñüêîãî ð-íó (ïðèºäíàíî äî ñ. Ïåòð³âñüêå Êóéáèøåâñüêîãî ð-íó, 
çíÿòî ç îáë³êó 28.11.73 ð.), ëþòèé 1932 – òðàâåíü 1932 ðîê³â, 3 çàïèñè, Ô.Ð-5593, 
îï. 15, ñïð. 89, àðê. 181, 182, 191.

Çà³÷åíêî (Çàéö³â), õóò ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íå âñòàíîâëåíî), ÷åðâåíü 1932 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 
15, ñïð. 90, àðê. 106.

Çåëåíèé Ãàé, õóò. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Çåëåíèé Ãàé Êóéáèøåâñüêîãî ð-íó), âåðåñåíü 1932 – 
âåðåñåíü 1933 ðîê³â, 9 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 15, ñïð. 89, àðê. 235, 237; ñïð. 94, 
àðê.129, 175-177, 182, 201.

Çðàçêîâèé, õóò. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Çðàçêîâå Êóéáèøåâñüêîãî ð-íó), ëèïåíü 1933 – 
âåðåñåíü 1933 ðîêó, 2 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 15, ñïð. 94, àðê. 178, 200.

Êàðàòþê, õóò. Öàðåêîñòÿíòèí³âñüêîãî ð-íó (ñ. Òèõå, çíÿòî ç îáë³êó 31.10.1979 ð.), âåðåñåíü 1932 
– ëèñòîïàä 1932 ðîêó, 3 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï.15, ñïð. 89, àðê. 151, 165, 166.

Ëàíöåâå, ñ. Öàðåêîñòÿíòèí³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ëàíöåâå Êóéáèøåâñüêîãî ð-íó), êâ³òåíü 1932 – 
ãðóäåíü 1933  ðîê³â, 37 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 15, ñïð.90, àðê. 1-26; ñïð. 94, àðê. 204-214.

Ëåí³íñüêèé, õóò. Öàðåêîñòÿíòèí³âñüêîãî ð-í (íèí³ ñ. Ëåí³íñüêå) Êóéáèøåâñüêîãî ð-íó), òðàâåíü 
1932 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 15, ñïð.89, àðê.213.

Ìîêðà Êîíêà, õóò. Öàðåêîñòÿíòèí³âñüêîãî ð-íó (ï³ñëÿ â³éíè 1941-1945 ðð. íå ³ñíóâàâ), ÷åðâåíü – 
ëèïåíü 1932 ðîêó, 2 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 15, ñïð. 90, àðê. 166, 171.

Íàçàð³âñüêèé, õóò. Öàðåêîñòÿíòèí³âñüêîãî ð-íó (íå âñòàíîâëåíî), ñ³÷åíü-âåðåñåíü 1932 ðîêó, 2 
çàïèñè, Ô.Ð-5593,îï. 15, ñïð. 89, àðê. 62, 87.

Íîâîêàì'ÿíêà, õóò. Öàðåêîñòÿíòèí³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Íîâîêàì'ÿíêà Êóéáèøåâñüêîãî ð-íó), ñåðïåíü-
æîâòåíü 1932 ðîêó, 3 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 15, ñïð. 89, àðê. 141, 146, 154. 

Îëåêñ³¿âêà, ñ. Öàðåêîñòÿíòèí³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Îëåêñ³¿âêà Êóéáèøåâñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü-
ëèñòîïàä 1932 ðîêó, 54 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 15, ñïð. 90, àðê. 133-165, 167-170, 
172-188. 

Î÷åðåòóâàòèé, õóò. Öàðåêîñòÿíòèí³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Î÷åðåòóâàòå Êóéáèøåâñüêîãî ð-íó), òðàâåíü 
1932 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï.15, ñïð. 89, àðê. 192.

Ïîï³âêà, ñ. Öàðåêîñòÿíòèí³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ñìèðíîâå Êóéáèøåâñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 
– êâ³òåíü 1933 ðîê³â, 52 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 15, ñïð. 90, àðê. 108-132; ñïð. 94, 
àðê. 215-240. 

Ñàì³éë³âêà, õóò. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ñàì³éë³âêà Êóéáèøåâñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü – ëèïåíü 1932 
ðîêó, 4 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï.15, ñïð. 90, àðê. 98, 101, 103, 107.

Òàðàñ³âñüêèé õóò. Öàðåêîñòÿíòèí³âñüêîãî ð-íó ( 23.08.1983 ð. ïðèºäíàíî äî ñ. Ëàíöåâå 
Êóéáèøåâñüêîãî ð-íó), ëèñòîïàä 1933 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð- 5593, îï. 15, ñïð. 94, 
àðê.121.

Òèõèé Ãàé, õóò. Ïîëîã³âñüêîãî ð-íó (26.09.1958 ð. ïðèºäíàíî äî ñ. Çðàçêîâå Êóéáèøåâñüêîãî 
ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – ñåðïåíü 1933 ðîê³â, 7 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 15, ñïð. 89, àðê. 
221, 229, 231; ñïð. 94, àðê. 142à, 190, 194; îï. 21, ñïð. 168, àðê. 34.

Òèõèé, õóò. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íå âñòàíîâëåíî), ÷åðâåíü 1933 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 
15, ñïð. 94, àðê. 151. 

Òðóäîâèé, õóò. Ïîëîã³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ñàì³éë³âêà Êóéáèøåâñüêîãî ð-íó), áåðåçåíü 1933 ðîêó, 
1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 21, ñïð. 146, àðê. 123. 

Öàðåêîñòÿíòèí³âêà, ñåë. Öàðåêîñòÿíòèí³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñìò Êóéáèøåâå Êóéáèøåâñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 
1932 – ëþòèé 1932 ðîêó, 15 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 15, ñïð. 89, àðê. 1-15.

×èñòîï³ëü, õóò. Öàðåêîñòÿíòèí³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Âåðøèíà Êóéáèøåâñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü, 
òðàâåíü 1932 ðîêó, 3 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 15, ñïð. 89, àðê. 180, 193.

ßí÷óð, õóò. Öàðåêîñòÿíòèí³âñüêîãî ð-íó (ç 10.06.46 ð. ñ. Ñâ³òëå íèí³ Ðîç³âñüêîãî ð-íó), 
ñåðïåíü 1932, 1 çàïèñ, Ô.Ð.-5593, îï. 24, ñïð. 32, àðê. 62.
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Àêêåðìåíü, ñåë. Òåðï³íí³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñåë. Çàð³÷íå Ìåë³òîïîëüñüêîãî ð-íó), ãðóäåíü 1932 – 
ëèñòîïàä 1933 ðîê³â, 16 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï.16, ñïð. 83, àðê. 237-239, 243; ñïð. 
96, àðê. 118, 138; ñïð. 104, àðê. 170, 177, 179, 190, 192, 195, 197, 198, 201.

Àðáàéòñòàëü, ñ. Ìåë³òîïîëüñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Çîëîòà Äîëèíà Ìåë³òîïîëüñüêîãî ð-íó), ëþòèé, 
òðàâåíü, ëèïåíü, âåðåñåíü, æîâòåíü 1932, ñ³÷åíü 1933 ðîê³â, 9 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, 
îï. 16, ñïð. 96, àðê. 55-63. 

Àñòðàõàíêà, ñ. Òåðï³íí³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Àñòðàõàíêà Ìåë³òîïîëüñüêîãî ð-íó), ãðóäåíü 1932 
ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 22, ñïð. 67, àðê. 171.

Â³äðàäíå, ñåë. Òåðï³íí³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Â³äðàäíå Ìåë³òîïîëüñüêîãî ð-íó), ÷åðâåíü 1932 ðîêó, 
1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 16, ñïð. 96, àðê. 150. 

Âîçíåñåíêà, ñ. Ìåë³òîïîëüñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Âîçíåñåíêà Ìåë³òîïîëüñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 
ðîêó, áåðåçåíü – ãðóäåíü 1933 ðîêó, 193 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 16, ñïð. 83, àðê. 
155-156; ñïð. 104, àðê. 1-129, ñïð. 105, àðê. 1-86.

Âîçíåñåíñüêà, ñ³ëüðàäà Ìåë³òîïîëüñüêîãî ð-íó (íèí³ Âîçíåñåíñüêà ñ³ëüðàäà Ìåë³òîïîëüñüêîãî ð-íó), áå ðå-
çåíü – ãðóäåíü 1933 ðîêó, 141 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 16, ñïð. 38, àðê. 104; ñïð. 104, 
àðê. 26-127; ñïð. 105, àðê. 4, 11, 18, 19, 21-27, 45-46, 54, 60, 67; ñïð. 109, àðê. 48.

Âîëîäèìèð³âêà, ñ. Òåðï³íí³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Áåðåãîâå Ìåë³òîïîëüñüêîãî ð-íó), ëþòèé, ëèñòîïàä 
1932 – æîâòåíü 1933 ðîê³â, 4 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 16, ñïð. 83, àðê. 242, 236; ñïð. 
104, àðê. 187-188. 

Âîðîøèëîâå, âèñ. Ìåë³òîïîëüñüêîãî ð-íó (íèí³ ñåë. Ñòåïíå Ìåë³òîïîëüñüêîãî ð-íó), òðàâåíü, ëèïåíü 
1932 – áåðåçåíü, êâ³òåíü, ÷åðâåíü 1933 ðîê³â, 5 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 16, ñïð. 83, 
àðê. 217, 219, 140, 142, 150. 

Ãóòåðòàëü, ñ. Ìåë³òîïîëüñüêîãî ð-íó (íèí³ Ìåë³òîïîëüñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü-êâ³òåíü 1932 ðîêó, 5 
çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 16, ñïð. 96, àðê. 171, 172, 174, 176. 

Äàíèëî-²âàí³âêà, ñ. Ìåë³òîïîëüñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Äàíèëî-²âàí³âêà Ìåë³òîïîëüñüêîãî ð-íó), áåðåçåíü 
1932 – ëèñòîïàä 1933 ðîê³â, 48 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï.16, ñïð.83, àðê. 157-169, 171, 
172; ñïð. 105, àðê. 88-97.

Äàðìøòàäò, êîë. Ìåë³òîïîëüñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ðîìàøêè Ìåë³òîïîëüñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü – òðàâåíü 
1932 ðîêó, 7 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï.16, ñïð.96, àðê. 171-179. 

Åéãåíôåëüä, ñåë. Ìåë³òîïîëüñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ïîëÿí³âêà Ìåë³òîïîëüñüêîãî ð-íó), ëþòèé 1932 – 
ëèñòîïàä 1932 ðîêó, 9 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 16, ñïð. 96, àðê. 55-57, 59-62.

Éîãàíîñðóéñüêà, ñ³ëüðàäà Ìåë³òîïîëüñüêîãî ð-íó (íèí³ Äîëèíñüêà ñ³ëüðàäà Ìåë³òîïîëüñüêîãî ð-íó), êâ³òåíü 
1932 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 16, ñïð. 96, àðê. 177.

Éîãàíñðóº, ñ. Ìåë³òîïîëüñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Äîëèíñüêå Ìåë³òîïîëüñüêîãî ð-íó), áåðåçåíü 1932 
– òðàâåíü 1932 ðîêó, 3 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 16, ñïð. 96, àðê. 175, 178, 180. 

Êàì’ÿíà Ìîãèëà, õóò. Òåðï³íí³âñüêîãî ð-íó (íå âñòàíîâëåíî Ìåë³òîïîëüñüêîãî ð-íó), æîâòåíü 1932 ðîêó, 
1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï.16, ñïð.96, àðê. 158.

Êèçüÿð, ñ. Ìåë³òîïîëüñüêîãî ð-íó (íèí³ ì. Ìåë³òîïîëü), ñ³÷åíü 1932 – ãðóäåíü 1933 ðîê³â, 568 
çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 17, ñïð. 90, àðê. 1-205; ñïð. 93, àðê. 1-145. 

Êîìåð÷åñüêèé, âèñ. Òåðï³íí³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Îá³ëüíå Ìåë³òîïîëüñüêîãî ð-íó), ëèñòîïàä 1932, 1 
çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 16, ñïð. 96, àðê. 80. 

Êîñòÿíòèí³âêà, ñ. Ìåë³òîïîëüñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Êîñòÿíòèí³âêà Ìåë³òîïîëüñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1933 
ðîêó, 4 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï.16, ñïð. 104, àðê. 130-132.

Êîñòÿíòèí³âñüêà, 
ñ³ëüðàäà

Ìåë³òîïîëüñüêîãî ð-íó (íèí³ Êîñòÿíòèí³âñüêà ñ³ëüðàäà Ìåë³òîïîëüñüêîãî ð-íó), 
ñ³÷åíü, ñåðïåíü-ãðóäåíü 1932 ðîêó, ñ³÷åíü, òðàâåíü 1933 ðîêó, 98 çàïèñ³â, Ô.Ð-
5593, îï. 16, ñïð. 83, àðê. 174-215; ñïð. 104, àðê. 129, 133-138. 

Êðó÷à, âèñ. Ìåë³òîïîëüñüêîãî ð-íó (íèí³ ì. Ìåë³òîïîëü), ñ³÷åíü, áåðåçåíü – êâ³òåíü, ëèïåíü, 
æîâòåíü – ãðóäåíü 1932 ðîêó, ñ³÷åíü – òðàâåíü, ëèïåíü, âåðåñåíü, ãðóäåíü 1933 
ðîêó, 32 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 17, ñïð. 90, àðê. 6, 13, 16, 21, 25, 43, 47, 54, 55, 57, 
74, 77, 79, 91, 100, 126, 137, 170-173, 193, 201, 202; ñïð. 92, àðê. 231; ñïð. 93, àðê. 
4, 5, 7, 9, 38, 56, 80, 94, 136. 
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Ë³õîé, âèñ. Òåðï³íí³âñüêîãî ð-íó (íå âñòàíîâëåíî), ãðóäåíü 1932 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 
16, ñïð. 96, àðê. 169. 

Ìàð³ºíôåëüä, ñåë. Ìåë³òîïîëüñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ìàð’¿âêà Ìåë³òîïîëüñüêîãî ð-íó), êâ³òåíü – ãðóäåíü 
1932 ðîêó, 2 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 16, ñïð. 96, àðê. 57, 63.

Ìåë³òîïîëü, ì. Ìåë³òîïîëüñüêîãî ð-íó (íèí³ ì. Ìåë³òîïîëü), ñ³÷åíü 1932 – ãðóäåíü 1933 ðîê³â, 2144 
çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 17, ñïð. 91, àðê. 1-255, ñïð. 92, àðê. 1-250; ñïð. 93, àðê. 
1-150; ñïð. 94, àðê. 1-250; ñïð. 95, àðê. 1-250, ñïð. 96, àðê. 1-118; ñïð. 97, àðê. 250. 

Ìåë³òîïîëü, ñò. Òåðï³íí³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ì. Ìåë³òîïîëü), ñåðïåíü 1932 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, 
îï. 16, ñïð. 96, àðê. 117.

Ìîðäâèí³âêà, ñ. Ìåë³òîïîëüñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ìîðäâèí³âêà Ìåë³òîïîëüñüêîãî ð-íó), ãðóäåíü 1933 
ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 16, ñïð. 104, àðê. 140. 

Íåéäîðô, ñ. Ìåë³òîïîëüñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ïîëÿí³âêà Ìåë³òîïîëüñüêîãî ð-íó), ñåðïåíü 1932 
ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 16, ñïð. 96, àðê. 59. 

Íîâîáîãäàí³âêà, ñ. Òåðï³íí³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Íîâîáîãäàí³âêà Ìåë³òîïîëüñüêîãî ð-íó), áåðåçåíü-
ëèñòîïàä 1932 ðîêó, 7 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 16, ñïð. 83, àðê. 224, 226, 233; îï. 18, 
ñïð. 57, àðê. 60, 63, 65. 

Íîâîáîãäàí³âñüêà, 
ñ³ëüðàäà

Òåðï³íí³âñüêîãî ð-íó (íèí³ Íîâîáîãäàí³âñüêà ñ³ëüðàäà Ìåë³òîïîëüñüêîãî ð-íó), 
ëèïåíü, âåðåñåíü 1932 ðîêó, 2 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 16, ñïð. 83, àðê. 225, 229.

Íîâîïàâë³âêà, ñ. Òåðï³íí³âñüêîãî ð-íó (ïðèºäíàíî äî ñ. Òåðï³ííÿ íèí³ Ìåë³òîïîëüñüêîãî ð-íó), 
ëþòèé, êâ³òåíü 1933 ðîêó, 3 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 16, ñïð. 105, àðê. 128, 142, 149. 

Íîâîïèëèï³âêà, ñ. Òåðï³íí³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Íîâîïèëèï³âêà Ìåë³òîïîëüñüêîãî ð-íó), êâ³òåíü – 
æîâòåíü 1932 ðîêó, ëþòèé-æîâòåíü 1933 ðîêó, 37 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 16, ñïð. 
83, àðê. 237-244; ñïð. 104, àðê.157-169, 171-177, 181-184, 189, 193-196, 199-201, 
205-206. 

Íîâîïèëèï³âñüêà, 
ñ³ëüðàäà

Òåðï³íí³âñüêîãî ð-íó (íèí³ Íîâîïèëèï³âñüêà ñ³ëüðàäà Ìåë³òîïîëüñüêîãî ð-íó), 
òðàâåíü 1932 ðîêó, ñ³÷åíü, ëþòèé, êâ³òåíü, æîâòåíü 1933 ðîêó, 6 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, 
îï. 16, ñïð. 83, àðê. 238, 244; ñïð. 104, àðê. 185, 191, 202-203. 

Íîâîôåäîð³âêà, ñ. Òåðï³íí³âñüêîãî ð-íó (ïðèºäíàíî äî ñ. Íîâîáîãäàí³âêà íèí³ Ìåë³òîïîëüñüêîãî 
ð-íó), ÷åðâåíü, ñåðïåíü-ëèñòîïàä 1932 ðîêó, 7 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 16, ñïð. 83, 
àðê. 223-232. 

Íîâîôåäîð³âêà, ñ. Òåðï³íí³âñüêîãî ð-íó (ïðèºäíàíî äî ñ. Íîâîáîãäàí³âêà íèí³ Ìåë³òîïîëüñüêîãî 
ð-íó), ëþòèé-áåðåçåíü 1932 ðîêó, 2 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 18, ñïð. 57, àðê. 56, 61. 

Ïàâë³âêà, ñ. Ìåë³òîïîëüñüêîãî ð-íó (ïðèºäíàíî äî ñ. Äàíèëî-²âàí³âêà íèí³ Ìåë³òîïîëüñüêîãî 
ð-íó), ñåðïåíü 1932 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 16, ñïð. 83, àðê. 170. 

Ïåðøîñòåïàí³âêà, ñåë. Òåðï³íí³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ïåðøîñòåïàí³âêà Ìåë³òîïîëüñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 
ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 18, ñïð. 57, àðê. 55.

Ïåòðîâñüêèé ïòàõîðàä-
ãîñï, Äàíèëî-²âàí³âñüêà 
ñ³ëüðàäà

Ìåë³òîïîëüñüêîãî ð-íó (íå âñòàíîâëåíî), ëèñòîïàä 1933 ðîêó, 2 çàïèñè, Ô.Ð-5593, 
îï. 16, ñïð. 105, àðê. 97, 98. 

Ï³ùàíå, ñ. Ìåë³òîïîëüñüêîãî ð-íó (íèí³ ì. Ìåë³òîïîëü), ñ³÷åíü – ãðóäåíü 1932 ðîêó – ëþòèé 
– ãðóäåíü 1933 ðîêó, 715 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 17, ñïð. 80, àðê. 128-249; ñïð. 97, 
àðê. 1-240. 

Ñàä ¹ 2, âèñ. Òåðï³íí³âñüêîãî ð-íó (ïðèºäíàíî äî ñ. Íîâîáîãäàí³âêà íèí³ Ìåë³òîïîëüñüêîãî 
ð-íó), áåðåçåíü, âåðåñåíü-ãðóäåíü 1932 ðîêó, 7 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 16, ñïð. 83, 
àðê. 228-235; îï. 18, ñïð. 57, àðê. 62.

Ñàäîâå, ðàäãîñï Ìåë³òîïîëüñüêîãî ð-íó (íèí³ ñåë. Ñàäîâå Ìåë³òîïîëüñüêîãî ð-íó), ëèïåíü1933 – 
ãðóäåíü 1933 ðîê³â, 2 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 16, ñïð. 105, àðê. 92, 99.

Ñåìåí³âêà, ñ. Òåðï³íí³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ñåìåí³âêà Ìåë³òîïîëüñüêîãî ð-íó), êâ³òåíü-ãðóäåíü 
1932 ðîêó, 25 çàïèñ³â, Ô.Ð- 5593, îï. 16, ñïð. 96, àðê. 64-80.

Ñåìåí³âñüêà, ñ³ëüðàäà Òåðï³íí³âñüêîãî ð-íó (íèí³ Ñåìåí³âñüêà ñ³ëüðàäà Ìåë³òîïîëüñüêîãî ð-íó), ãðóäåíü 
1932 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 16, ñïð. 96, àðê. 89. 
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Ñåðã³¿âêà, ñåë. Òåðï³íí³âñüêîãî ð-íó (ïðèºäíàíî äî ñ. Íîâîáîãäàí³âêà íèí³ Ìåë³òîïîëüñüêîãî 
ð-íó), ñ³÷åíü-òðàâåíü 1932 ðîêó, 4 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 16, ñïð. 57, àðê. 53, 64, 
66; ñïð.83, àðê. 223. 

Ñîâºòñüêèé, âèñ. Òåðï³íí³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ñîâºòñüêå Ìåë³òîïîëüñüêîãî ð-íó), êâ³òåíü 1932 ðîêó, 
1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 16, ñïð. 96, àðê. 146. 

Ñòàë³íà, àðò., 
Íîâîïèëèï³âñüêà 
ñ³ëüðàäà

Ìåë³òîïîëüñüêîãî ð-íó (íå âñòàíîâëåíî), âåðåñåíü 1933 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, 
îï.16, ñïð.104, àðê. 180

Òàìáîâêà, ñ. Ìåë³òîïîëüñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Òàìáîâêà Ìåë³òîïîëüñüêîãî ð-íó), æîâòåíü 1932 
ðîêó, 3 çàïèñè, Ô.Ð- 5593, îï. 16, ñïð. 104, àðê. 207-209.

Òåðï³íí³âñüêà, ñ³ëüðàäà Òåðï³íí³âñüêîãî ð-íó (íèí³ Òåðï³íí³âñüêà ñ³ëüðàäà Ìåë³òîïîëüñüêîãî ð-íó), ñåðïåíü 
– ãðóäåíü 1932 ðîêó, 21 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 16, ñïð. 96, àðê. 114-117, 121-140.

Òåðï³ííÿ, ñ. Òåðï³íí³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Òåðï³ííÿ Ìåë³òîïîëüñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü – ãðóäåíü 
1932 ðîêó, 77 çàïèñ³â, Ô.Ð- 5593, îï. 16, ñïð. 83, àðê. 243; ñïð. 96, àðê. 32, 86, 90-
113, 118-127, 129-135, 137-139.

Òðî¿öüêà, ñ³ëüðàäà Òåðï³íí³âñüêîãî ð-íó (íèí³ Ìåë³òîïîëüñüêîãî ð-íó), ëþòèé – ÷åðâåíü, æîâòåíü 1933 
ðîêó, 40 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 16, ñïð. 101, àðê. 127; ñïð. 105, àðê. 127-198.

Òðî¿öüêå, ñ. Ìåë³òîïîëüñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Òðî¿öüêå Ìåë³òîïîëüñüêîãî ð-íó), êâ³òåíü – ãðóäåíü 
1933 ðîêó, 113 çàïèñ³â, Ô.Ð- 5593, îï. 16, ñïð. 105, àðê. 146-150, 152, 154, 155, 
157-159, 161, 166, 168, 169, 171-174, 176-178, 181-201, 203, 204, 206-208.

Óäà÷íèé, âèñ. Ìåë³òîïîëüñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Óäà÷íå Ìåë³òîïîëüñüêîãî ð-íó), êâ³òåíü-òðàâåíü 
1932 ðîêó, 3 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 16, ñïð. 96, àðê.178-180. 

Ôåäîð³âêà, ñ. Òåðï³íí³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ôåäîð³âêà Ìåë³òîïîëüñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü – êâ³òåíü 
1932 ðîêó, 16 çàïèñ³â, Ô.Ð- 5593, îï. 16, ñïð. 83, àðê. 245-249.

×åõîãðàä, ñåë. Ìåë³òîïîëüñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Íîâãîðîäê³âêà Ìåë³òîïîëüñüêîãî ð-íó), áåðåçåíü 
1932 – ãðóäåíü 1933 ðîê³â, 38 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 16, ñïð. 83, àðê. 215, 217-222; 
ñïð. 104, àðê. 143-155.

Øèðîêèé, âèñ. Òåðï³íí³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Øèðîêèé Ëàí Ìåë³òîïîëüñüêîãî ð-íó), ëþòèé, 
áåðåçåíü, òðàâåíü, ÷åðâåíü, ñåðïåíü-ãðóäåíü 1932 ðîêó, 12 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 
16, ñïð. 96, àðê. 144, 145, 148, 151-153, 157, 159, 164, 166, 170-171. 

Þð’¿âêà, ñ. Ìåë³òîïîëüñüêîãî ð-íó (íèí³ ì. Ìåë³òîïîëü), ñ³÷åíü – ãðóäåíü 1932 ðîêó, ëþòèé, 
ñåðïåíü, ãðóäåíü 1933 ðîêó, 51 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 17, ñïð. 90, àðê. 4, 15, 18, 23-
26, 33, 46, 48, 49-58, 64, 68-83, 136, 146, 173-203, ñïð. 93, àðê. 25, 26, 32, 63, 64, 
70, 71, 86, 92, 93. 

ßñíå, âèñ. Òåðï³íí³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. ßñíå Ìåë³òîïîëüñüêîãî ð-íó), áåðåçåíü 1932 ðîêó, 3 
çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 16, ñïð. 96, àðê. 141-143. 

ßñí³âñüêà, ñ³ëüðàäà Òåðï³íí³âñüêîãî ð-íó (íèí³ Ïðîì³í³âñüêà ñ³ëüðàäà Ìåë³òîïîëüñüêîãî ð-íó), êâ³òåíü 
1932 ðîêó, 2 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 16, ñïð. 96, àðê. 147.

Òèõîìèð³âêà, ñåë. Òåðï³íí³âñüêîãî ð-íó (27.11.68 ð. çíÿòî ç îáë³êó), ëþòèé 1932 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-
5593, îï. 18, ñïð. 57, àðê. 59.

ÌÈÕÀÉË²ÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

Áðàòñüêèé, âèñ. Òåðï³íí³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Áðàòñüêå Ìèõàéë³âñüêîãî ð-íó), âåðåñåíü – ëèñòîïàä 
1932 ðîêó, 4 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 16, ñïð. 83, àðê. 226, 234, 231. 

Áóð÷àê, ñ. Ìèõàéë³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Áóð÷àê Ìèõàéë³âñüêîãî ð-íó), áåðåçåíü – êâ³òåíü, 
÷åðâåíü – ãðóäåíü 1932 ðîêó, 29 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 18, ñïð. 58, àðê. 181-194.

Âàññåðàó, êîë. Ìèõàéë³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Âîäíå Ìèõàéë³âñüêîãî ð-íó), òðàâåíü, ëèïåíü 1932 
ðîêó, ëþòèé 1933 ðîêó, 4 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 18, ñïð. 57, àðê. 159, 162; ñïð. 58, 
àðê. 200, 201. 

Âèøí³âêà, âèñ. Ìèõàéë³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Âèøí³âêà Ìèõàéë³âñüêîãî ð-íó), êâ³òåíü 1932 ðîêó, 1 
çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï.18, ñïð. 58, àðê. 241.
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Ãîõøòåäò, ñ. Ìîëî÷àíñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Âèñîêå Ìèõàéë³âñüêîãî ð-íó), ÷åðâåíü 1932 – 
áåðåçåíü 1933 ðîê³â, 13 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 18, ñïð. 57, àðê. 155-163; ñïð. 58, 
àðê. 200-207.

Êàíàäñüêèé, âèñ. Ìîëî÷àíñüêîãî ð-íó (çðóéíîâàíèé ï³ä ÷àñ âèçâîëåííÿ â³ä íàöèñò³â), ëþòèé 1932 – 
ñåðïåíü 1933 ðîê³â, 12 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 18, ñïð. 57, àðê. 51, 52, 221, 227-231, 
236, 239, 240; ñïð. 58, àðê. 250. 

Êàðëñðóº, ñåë. Ìîëî÷àíñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Çðàçêîâå Ìèõàéë³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü – ñåðïåíü 1932 
ðîêó, ëþòèé 1933 – ãðóäåíü 1933 ðîêó, 15 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 18, ñïð. 57, àðê. 
179, 181, 182, 187, 188, 194, 202, 211, 217, 219; ñïð. 58, àðê.217, 228, 229, 231, 232.

Êîñòãåéì, êîë. Ìîëî÷àíñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ïîêàçíå Ìèõàéë³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – ãðóäåíü 
1933 ðîê³â, 28 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï.18, ñïð. 57, àðê. 178, 190. 193, 199, 200, 201, 
205, 207, 212, 215, 216, 218, 220; ñïð. 58, àðê. 217-223, 227, 229-231, 233, 234.

Êðîíñôåëüä, êîë. Ìîëî÷àíñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ìàð’ÿí³âêà Ìèõàéë³âñüêîãî ð-íó), êâ³òåíü 1932 ðîêó, 1 
çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï.18, ñïð. 58, àðê. 213.

Ëåéòåðñãàóçåí, êîë. Ìîëî÷àíñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Òðàêòîðíå Ìèõàéë³âñüêîãî ð-íó), ëèñòîïàä 1932 – 
áåðåçåíü 1933 ðîê³â, 5 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 18, ñïð. 58, àðê. 161, 199, 206, 207.

Ìàð³àãåéì, êîë. Ìîëî÷àíñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ìîëîä³æíå Ìèõàéë³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü – êâ³òåíü 1932 
ðîêó, 5 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï.18, ñïð. 58, àðê. 209-211, 214, 215.

Ìèõàéë³âñüêà Äðóãà, 
ñ³ëüðàäà

Ìèõàéë³âñüêîãî ð-íó (íèí³ Ìèõàéë³âñüêà ñåëèùíà ðàäà Ìèõàéë³âñüêîãî ð-íó), 
ñ³÷åíü – ëèïåíü 1932 ðîêó, 54 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 18, ñïð. 58, àðê. 151-180.

Ìèõàéë³âñüêà, ñ³ëüðàäà Ìèõàéë³âñüêîãî ð-íó (íèí³ Ìèõàéë³âñüêà ñåëèùíà ðàäà Ìèõà³éë³âñüêîãî ð-íó), 
êâ³òåíü 1933 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï.18, ñïð. 57, àðê.154.

Íåé Íàññàó, ñ. Ìîëî÷àíñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ñóâîðå Ìèõàéë³âñüêîãî ð-íó), æîâòåíü 1932 ðîêó, 1 
çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 18, ñïð. 58, àðê. 205. 

Îêòîáåðôåëüä, ñ. Ìîëî÷àíñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ñîëîâ’¿âêà Ìèõàéë³âñüêîãî ð-íó), æîâòåíü 1932 – 
áåðåçåíü 1933 ðîê³â, 4 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 18, ñïð. 57, àðê. 160; ñïð. 58, àðê. 
204, 206. 

Îëåêñàíäðãåéì, êîë. Ìîëî÷àíñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Îëåêñàíäð³âêà Ìèõàéë³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü – êâ³òåíü 
1932 ðîêó, 2 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï.18, ñïð. 58, àðê.208, 212.

Ïëîäîðîäíå, ç.ñò. Òåðï³íí³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ïëîäîðîäíå Ìèõàéë³âñüêîãî ð-íó), ëþòèé 1932 ðîêó, 1 
çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 18, ñïð. 57, àðê. 57.

Ïëîäîðîäíå, ñ. Ìîëî÷àíñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ïëîäîðîäíå Ìèõàéë³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü1932 – 
÷åðâåíü, ãðóäåíü 1932 ðîêó, ëþòèé-âåðåñåíü 1933 ðîêó, 9 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 
18, ñïð. 57, àðê. 50, 183, 189, 208, 213; ñïð. 58, àðê. 221, 224, 225, 227. 

Ïðèøèá, ç.ñò. Ìèõàéë³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñåë. Ïðèøèá Ìèõàéë³âñüêîãî ð-íó), ñåðïåíü 1932 – 
æîâòåíü 1932 ðîêó, 5 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 18, ñïð. 58, àðê. 246-248. 

Ïðèøèá, ñ Ìèõàéë³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñåë. Ïðèøèá Ìèõàéë³âñüêîãî ð-íó), ëþòèé-ãðóäåíü 1932 
ðîêó, 13 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 18, ñïð. 58, àðê. 235-245. 

Ïðèøèáñüêà ÌÒÑ Ìèõàéë³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñåë. Ïðèøèá Ìèõàéë³âñüêîãî ð-íó), ëèñòîïàä 1932 ðîêó, 
2 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 18, ñïð. 58, àðê. 235, 237. 

Ðàä³ñíå, ñ. Ìîëî÷àíñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ðàä³ñíå Ìèõàéë³âñüêîãî ð-íó), òðàâåíü-ëèïåíü 1933 
ðîêó, 3 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 18, ñïð. 57, àðê. 169,172,174. 

Ðàéõåíôåëüä, êîë. Ìîëî÷àíñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ïëîäîðîäíå Ìèõàéë³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü – ãðóäåíü 
1932 ðîêó, ëþòèé-æîâòåíü 1933 ðîêó, 26 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï.18, ñïð. 57, àðê. 
180, 184-186, 191-192, 196, 197-198, 203, 204, 206, 209-210, 214; ñïð. 58, àðê. 216, 
224-226, 228, 230, 232-234à.

Ð³âíèé, õóò. Ìîëî÷àíñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ð³âíå Ìèõàéë³âñüêîãî ð-íó), ãðóäåíü 1932 ðîêó, ëþòèé-
 ÷åðâåíü1933 ðîêó, 3 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï.18, ñïð. 56, àðê. 198; ñïð. 57, àðê. 165,170. 

Ðîçäîëüíå, ñ. Ìîëî÷àíñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ðàä³ñíå Ìèõàéë³âñüêîãî ð-íó), ëþòèé 1932 ðîêó, 
áåðåçåíü 1933 ðîêó, 2 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 18, ñïð. 57, àðê. 166; ñïð. 58, àðê. 195. 

Ðîçåíòàëü, ñ. Ìîëî÷àíñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Íîâå Ïîëå Ìèõàéë³âñüêîãî ð-íó), áåðåçåíü-ãðóäåíü 
1933 ðîêó, 3 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 18, ñïð. 57, àðê. 223, 238, 242. 
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Ðîç³âêà, âèñ. Ìèõàéë³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ðîç³âêà Ìèõàéë³âñüêîãî ð-íó), ëèïåíü 1932 ðîêó, 1 
çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï.18, ñïð. 58, àðê. 244.

Ñëîâ’ÿíêà, õóò. Ìèõàéë³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ñëîâ’ÿí³âêà Ìèõàéë³âñüêîãî ð-íó), ëþòèé 1932 ðîêó, 1 
çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï.18, ñïð. 58, àðê. 239.

Ñìèðí³âêà, õóò. Ìèõàéë³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ñìèðí³âêà Ìèõàéë³âñüêîãî ð-íó), ëèñòîïàä 1932 ðîêó, 
1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï.18, ñïð. 58, àðê. 248.

Ñòàðîáîãäàí³âêà, ñ. Òåðï³íí³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ñòàðîáîãäàí³âêà Ìèõàéë³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – 
êâ³òåíü 1933 ðîê³â, 67 çàïèñ³â, Ô.Ð- 5593, îï. 18, ñïð. 57, àðê. 54, 58, 67-89, 91-135, 244.

Òèìîø³âêà, ñ. Ìèõàéë³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Òèìîø³âêà Ìèõàéë³âñüêîãî ð-íó), òðàâåíü – ñåðïåíü 
1932 ðîêó, òðàâåíü 1933 ðîêó, 21 çàïèñ, Ô.Ð- 5593, îï.18, ñïð. 57, àðê. 136-153; îï. 
22, ñïð. 88, àðê. 228, 231-232.

Òðóäîëþáèì³âêà, ñ. Ìîëî÷àíñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Òðóäîëþáèì³âêà Ìèõàéë³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – 
æîâòåíü 1933 ðîê³â, 12 çàïèñ³â, Ô.Ð- 5593, îï. 18, ñïð. 57, àðê. 167, 168, 171, 173, 
175, 177; ñïð. 58, àðê. 195-197.

Ôð³äð³õñôåëüä, ñåë. Ìîëî÷àíñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ðîçäîë Ìèõàéë³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – ãðóäåíü 
1933 ðîê³â, 13 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 18, ñïð. 57, àðê. 222, 224-226, 232-235, 237, 
241, 243; ñïð. 58, àðê. 250.

Öâ³òêîâå, âèñ. Ìèõàéë³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñåë. Ïðèøèá Ìèõàéë³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü – ëèïåíü 1932 
ðîêó, 4 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï.18, ñïð. 58, àðê. 238, 240, 241, 245.

Òèìîø³âêà, ñ. Êîëàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ Ìèõàéë³âñüêîãî ð-íó), òðàâåíü 1933 ðîêó, 3 çàïèñè, Ô.Ð-
5593, îï. 22, ñïð. 88, àðê. 228, 231-232.

ÍÎÂÎÌÈÊÎËÀ¯ÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

Àíäð³¿âêà, õóò., 
Ãàé÷óðñüêà ñ³ëüðàäà

Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (íå âñòàíîâëåíî), ñåðïåíü 1933 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, 
îï.19, ñïð.109, àðê. 72.

Àíäðóñ³âêà, õóò. Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (çíÿòî ç îáë³êó 19.02.60 ð.), ñ³÷åíü – ãðóäåíü 1933 ðîêó, 4 
çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï.19, ñïð. 109, àðê. 56, 76, 77.

Áàðâ³í³âêà, ñ. Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Áàðâ³í³âêà Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü – 
ëèñòîïàä 1932, áåðåçåíü – æîâòåíü 1933 ðîê³â, 19 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 19, ñïð. 
73, àðê. 98-108, 111, 113, 118-122, 126-137.

Áåðåñòîâå, õóò. Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Áåðåñòîâå Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 
1932 – æîâòåíü 1933 ðîê³â, 13 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï.19, ñïð.79, àðê. 99, 100, 105-
110, 112, 113.

Áëàãîäàòíèé, õóò. Ïîêðîâñüêîãî ð-íó (íèí³ c. Áëàãîäàòíå Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó), ñåðïåíü 1932 – 
ãðóäåíü 1933 ðîê³â, 13 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï.19, ñïð. 94, àðê. 33, 35, 44, 49, 50, 53, 
55, 56, 63, 64, 71, 77.

Áîãäàí³âñüêèé, õóò. Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Áîãäàí³âêà Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó), ñåðïåíü 
1933 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï.19, ñïð.112, àðê. 79.

Áîãóí³âêà, õóò. Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Áîãóí³âêà Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó), ÷åðâåíü-
ñåðïåíü 1932 ðîêó, 2 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 19, ñïð. 79, àðê. 102, 104.

Áóäêà çàë³çíè÷íà, 48 êì Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (íå âñòàíîâëåíî), ñåðïåíü 1933 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, 
îï.19, ñïð.109, àðê. 71.

Âàëüäîðô, õóò. Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (ñ. Çåëåíå Âåñåëîãà¿âñüêî¿ ñ³ëüðàäè âèêëþ÷åíî ç 
îáë³êîâèõ äàíèõ 26.09.58 ð.), ëèïåíü 1933 – ãðóäåíü 1933 ðîêó, 2 çàïèñè, Ô.Ð-
5593, îï. 19, ñïð. 75, àðê. 70, 76.

Âåðáîâà, êîë. Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (çíÿòî ç îáë³êó 22.09.67 ð.), áåðåçåíü 1933 ðîêó, 1 çàïèñ, 
Ô.Ð-5593, îï.19, ñïð.109, àðê. 58.

Âåðõíüîñòîð÷îâèé, õóò. Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ñòîð÷îâå Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó), ÷åðâåíü 
1932 – ëèñòîïàä 1932 ðîêó, 3 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 19, ñïð. 79, àðê. 101, 106, 108.

Âåñåëèé Ãàé, õóò. Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Âåñåëèé Ãàé Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó), òðàâåíü 
1933 – ÷åðâåíü 1933 ðîêó, 4 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï.19, ñïð. 75, àðê. 67, 68.
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Âåñåëèé, õóò. Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (ïåðåéìåíîâàíå â ñ. Äóáîâèé Ãàé 12.06.64  ð. 
Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – ÷åðâåíü 1933 ðîê³â, 10 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, 
îï. 19, ñïð. 73, àðê. 124; ñïð.102, àðê. 25, 27, 32, 34, 35, 40.

Âåñåëîãîð³âñüêèé, õóò. Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (íå âñòàíîâëåíî), ÷åðâåíü 1932 ðîêó, 2 çàïèñè, Ô.Ð-
5593, îï. 19, ñïð. 75, àðê. 62.

Â³êòîð³âêà, êîë. Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Â³êòîð³âêà Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó), ëþòèé 
1932 – ãðóäåíü 1933 ðîê³â, 16 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï.19, ñïð. 63, àðê. 127; ñïð. 133, 
àðê. 1, 4, 11, 20, 25, 26; ñïð. 139, àðê. 3, 5, 7, 15, 17, 19, 21, 22, 25.

Âîðîøèëîâà, õóò. Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Çåëåíèé ßð Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó), ëèñòîïàä 
1932 – ÷åðâåíü 1933 ðîêó, 3 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï.19, ñïð. 109, àðê. 51, 60, 67.

Ãàé÷óð, âèñ. Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñìò Òåðíóâàòå Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü-
êâ³òåíü, ÷åðâåíü, ñåðïåíü, ëèñòîïàä 1932 ðîêó, êâ³òåíü – ãðóäåíü 1933 ðîêó, 17 
çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 19, ñïð. 109, àðê. 40, 44, 46, 52, 54, 59-66, 70, 71, 73, 75.

Ãàíí³âêà, ñ. Ïîêðîâñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Øåâ÷åíê³âñüêå Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó), ñåðïåíü 
1932 ðîêó, áåðåçåíü – ëèïåíü, æîâòåíü – ãðóäåíü 1933 ðîêó, 18 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, 
îï.19, ñïð. 94, àðê. 33, 44, 45, 47-49, 51, 52, 55, 57-59, 61, 68, 72.

Äàíèë³âêà, õóò. Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Äàíèë³âêà Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó), æîâòåíü 
1932 – êâ³òåíü 1933 ðîê³â, 3 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 19, ñïð. 59, àðê. 84, 95, 105.

Ç³ðíèöÿ, õóò. Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ç³ðíèöÿ Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó), òðàâåíü 1932 
ðîêó, ñ³÷åíü 1932 – ñåðïåíü 1933 ðîê³â, 19 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 19, ñïð. 73, àðê. 
73, 98-100, 102, 103, 109-114, 119, 121, 124, 131, ñïð.125, àðê.17.

²âàí³âñüêèé, õóò. Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (ïðèºäíàíî äî ñ. Ï³äã³ðíå íèí³ Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî 
ð-íó), ëþòèé 1932 – ñåðïåíü 1933 ðîê³â, 8 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï.19, ñïð.102, àðê. 
28, 30, 31, 33, 38, 40, 41, 43.

Êàì’ÿíêà, êîë. Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Êàì’ÿíêà Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó), ÷åðâåíü 
1932 – ñåðïåíü 1933 ðîê³â, 7 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 19, ñïð. 78, àðê. 32, 35-38, 42.

Êàì’ÿíî-Òåðñÿíêà, õóò. Íîâîìèêîëà¿âñüêèé ð-íó (íèí³ ñ. Ñîô³¿âêà Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó), òðàâåíü 1932 
– æîâòåíü 1933 ðîê³â, 8 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï.19, ñïð. 86, àðê. 68, 80, 81, 86, 88, 
109, 111, 119.

Êàì’ÿíóâàòèé, õóò. Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Êàì’ÿíóâàòå Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó), ëþòèé, 
òðàâåíü 1933 – ñåðïåíü 1933 ðîêó, 15 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï.19, ñïð. 86, àðê. 67, 
74, 75, 82, 83, 89, 91, 94-96, 100, 106-108; îï. 20, ñïð. 128, àðê. 160. 

Êàíêðèí³âêà, êîë. Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Êðèí³âêà Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 
– ãðóäåíü 1933 ðîê³â, 26 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï.19, ñïð. 63, àðê. 126-129; ñïð.133, 
àðê. 2, 3, 5, 10, 13, 14, 16, 21, 27; ñïð. 139, àðê. 1, 6, 13-15, 18, 21, 24, 25.

Êàðëà Ìàðêñà, õóò. (êîë.) Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (çíÿòî ç îáë³êó 10.11.57 ð.), ñ³÷åíü 1932 – ñåðïåíü 1933 
ðîê³â, 6 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï.19, ñïð.98, àðê. 45, 47, 51, 56, 58, 81.

Êîâàë³âñüêèé, õóò. Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ïåòðîïàâë³âêà Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó), 
ñåðïåíü 1932 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 20, ñïð. 130, àðê. 85.

Êîñîâö³âêà -1, õóò. Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Êîñ³âöåâå Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 
– ãðóäåíü 1933 ðîê³â, 9 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 19, ñïð. 109, àðê. 37, 38, 57, 63, 65, 
66, 74, 78.

Êîñîâö³âêà -2, õóò. Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Çàð³÷íå Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó), âåðåñåíü 
1932 – âåðåñåíü 1933 ðîê³â, 4 çàïèñè, Ô.Ð-5595, îï.19, ñïð. 109, àðê. 49, 53, 64, 72.

Êîñîâö³âêà, õóò. Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (íèí³ Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó), òðàâåíü 1932 – 
âåðåñåíü 1932 ðîêó, 3 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 19, ñïð. 109, àðê. 42, 43, 47.

Êîñòÿíòèí³âêà, õóò Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (10.11.57 ð. ïðèºäíàíî äî ñ. Ëþáèöüêå íèí³ 
Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó), ëèñòîïàä 1932 – ÷åðâåíü 1933 ðîêó, 6 çàïèñ³â, Ô.Ð-
5593, îï.19, ñïð. 59, àðê. 82, 84, 88, 91, 96, 103.

Êðàñíîãîð³âñüêèé, õóò. Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (çíÿòî ç îáë³êó 12.06.64 ð.), ãðóäåíü 1932 ðîêó, ëþòèé 
1933 ðîêó, 2 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 19, ñïð.130, àðê. 12, 20.

Ëåí³íà, êîìóíà Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Äóáîâèé Ãàé Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó), ãðóäåíü 
1933 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï.19, ñïð. 63, àðê. 129.
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Ëåí³íòàëü, êîë. Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (10.11.57 ð. õóò. Áåçâîäíèé ïðèºäíàíèé äî ñ. Ñåðã³¿âêà 
íèí³ Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó), êâ³òåíü 1932 – ãðóäåíü 1933 ðîê³â, 13 çàïèñ³â, Ô.Ð-
5593, îï.19, ñïð. 98, àðê. 50, 57, 60, 61, 66-68, 79, 80, 85, 88.

Ëåí³íôåëüä, êîë. Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (ïðèºäíàíî äî ñ. Íîâîñîëîíå 10.11.57 íèí³ 
Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó), áåðåçåíü 1932 – ëèñòîïàä 1933 ðîê³â, 10 çàïèñ³â, Ô.Ð-
5593, îï.19, ñïð. 133, àðê. 2, 16, 18, 19, 21, 22, 26; ñïð. 139, àðê. 19, 20, 23.

Ëèñò³âêà, êîë. Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (íèí³ Ëèñò³âêà Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó), ëþòèé, òðàâåíü 
1932 – ãðóäåíü 1933 ðîê³â, 20 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï.19, ñïð. 98, àðê. 49, 51, 52, 61, 
62, 64-66, 68, 72, 73, 78, 79, 82, 84, 87, 88.

Ë³áåíòàëü (Íåéë³áåíòàëü), 
õóò., (êîë.)

Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (10.11.57 ð. ñ. Ñòåïîâå ïðèºäíàíî äî ñ. Íîâîñîëîíå 
íèí³ Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó), ëèïåíü, ëèñòîïàä 1932 ðîêó, áåðåçåíü, ÷åðâåíü, 
ñåðïåíü 1933 ðîêó, 6 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 19, ñïð. 133, àðê. 7, 12, 19; ñïð. 139, 
àðê. 3, 5, 16.

Ëþáèöüêà, ñ³ëüðàäà Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (íèí³ Ëþáèöüêà ñ³ëüðàäà Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó), 
áåðåçåíü 1932 ðîêó, æîâòåíü 1933 ðîêó, 2 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 19; ñïð. 59, àðê. 
71, 74. 

Ëþáèöüêå, ñ. Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ëþáèöüêå Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 
– æîâòåíü 1933 ðîê³â, 35 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï.19, ñïð. 59, àðê. 73, 74, 76-82, 84, 
88, 89, 92-96, 98-102, 104, 105.

Ìàð’ÿí³âêà, ñ. Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ìàð’ÿí³âêà Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó), òðàâåíü 
1932 ðîêó, ÷åðâåíü, ãðóäåíü 1933 ðîê³â, 6 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï.19, ñïð. 61, 
àðê.176, 181, 183, 190, 206, 207.

Ìàð’ÿñëàâ, êîë. Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (çíÿòî ç îáë³êó 10.11.57 ð.), ñ³÷åíü 1932 – æîâòåíü 1933 
ðîê³â, 5 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï.19, ñïð. 98, àðê. 46-48, 83, 86

Ìàöêî, õóò. Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (10.11.57 ñ. Ìàöêè ïðèºäíàíî äî ñ. Ðîäèíñüêå íèí³ 
Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó), ëþòèé 1932 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï.19, ñïð.102, 
àðê. 29.

Ìèêîëà¿âêà, êîë. Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ìèêîëà¿âêà Äðóãà Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó), 
÷åðâåíü – âåðåñåíü 1933 ðîêó, 9 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï.19, ñïð.98, àðê. 69, 70, 74, 
75, 77, 78, 83.

Ìèêîëà¿âñüêèé, õóò. Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (çíÿòî çîáë³êó 03.03.87 ð.), æîâòåíü 1932 ðîêó, 2 çàïèñè, 
Ô.Ð-5593, îï.19, ñïð. 109, àðê. 50, 51.

Ìèêîëàéïîëü, êîë. Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ìèêîëàé-Ïîëå Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó), 
âåðåñåíü 1932 – æîâòåíü 1933 ðîê³â, 14 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï.19, ñïð. 78, àðê. 34, 
37, 39-41, 43-46.

Ìèð³âêà, êîë. Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ìèð³âêà Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü, 
ëèïåíü 1932 – ëèïåíü 1933 ðîê³â, 9 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï.19, ñïð. 59, àðê. 22, 77, 
86, 87, 90, 92, 97, 100.

Ìèðíèé Ïîê³é, êîë. Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (ç 1945 ð. ñ. Ìèðíå, ç 13.06.64 ð. – ñ. Áðàòåðñüêå, çíÿòî 
ç îáë³êó 17.05.72 ð.), êâ³òåíü 1932 – æîâòåíü 1933 ðîê³â, 7 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï.19, 
ñïð.75, àðê. 32; ñïð.78, àðê. 33, 34, 38, 43, 44, 46.

Ìèðîï³ëü, õóò. Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (çíÿòî ç îáë³êó 03.03.87 ð.), òðàâåíü – ãðóäåíü 1933, 
êâ³òåíü – ëèñòîïàä 1933 ðîê³â, 8 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 19, ñïð. 109, àðê. 43-76.

Íàä³ÿ, õóò. Ïîêðîâñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Øåâ÷åíê³âñüêå Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó), êâ³òåíü-
ëèñòîïàä 1932, ãðóäåíü 1933 ðîê³â, 3 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 19, ñïð. 94, àðê. 30, 31, 72. 

Íàä³ÿ-Ñëîâ’ÿíêà, ñ. Ïîêðîâñüêîãî ð-íó (26.01.77 ð. ïðèºäíàíî äî ñ. Øåâ÷åíê³âñüêå íèí³ 
Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó), ãðóäåíü 1932 ðîêó, òðàâåíü 1933 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-
5593, îï. 19, ñïð. 94, àðê. 40.

Íîâèé Ãàé÷óð, õóò. Ïîêðîâñüêîãî ð-íó (10.06.46 ð. ïåðåéìåíîâàíèé íà ñ. Íîâå Ïîëå íèí³ Íîâî-
ìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü – êâ³òåíü, ëèïåíü-ëèñòîïàä 1932, ëèïåíü – ãðóäåíü 1933 
ðîê³â, 19 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 19, ñïð. 94, àðê. 31 – 63, ñïð.109, àðê. 137, 39, 40..

Íîâîâ³êòîð³âêà, õóò. Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Íîâîâ³êòîð³âêà Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó), 
ëèïåíü – æîâòåíü 1932, òðàâåíü – ÷åðâåíü 1933 ðîê³â, 7 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 19, 
ñïð. 61, àðê. 176-180, 186-188.
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Íîâîãðèãîð³âñüêèé, õóò. Íîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Íîâîãðèãîð³âêà Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó), êâ³òåíü 
1932, ëèïåíü – ñåðïåíü 1933 ðîê³â, 7 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 19, ñïð. 86, àðê. 68, 87, 
92, 97-99, 103-105.

Íîâîêàñüÿí³âêà, õóò. Ïîêðîâñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Íîâîêàñüÿí³âêà Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó), ëþòèé 1932 
– ãðóäåíü 1933 ðîê³â, 4 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 19, ñïð. 94, àðê. 28, 34, 48, 71. 

Íîâîêàñüÿí³âñüêèé, õóò. Ïîêðîâñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Íîâîêàñüÿí³âêà Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð- íó), òðàâåíü, 
ëèïåíü, ëèñòîïàä 1933 ðîêó, 3 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 19, ñïð. 94, àðê. 46, 56, 76.

Íîâîëóá’ÿíñüêèé, õóò. Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (11.06.60 ð. ïðèºäíàíî äî ñ. Âåñåëèé Ãàé íèí³ 
Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó), ëèïåíü 1932 ðîêó, ñ³÷åíü – ãðóäåíü 1933 ðîêó, 8 
çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 19, ñïð. 75, àðê. 63-75.

Íîâîìèêîëà¿âêà, ñ. Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñìò Íîâîìèêîëà¿âêà Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó), 
ñ³÷åíü 1932 – ñåðïåíü 1933 ðîê³â, 65 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 19, ñïð. 122, àðê. 5, 22-
26, ñïð. 130, àðê. 1-9, 11-26, 28, 30-33, 38, 40, 42-43, 45-53. 

Íîâîìèêîëà¿âêà, õóò. Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (çíÿòî ç îáë³êó 03.03.87 ð.), êâ³òåíü-ãðóäåíü 1933 ðîêó, 7 
çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 19, ñïð. 109, àðê. 61, 67-69, 73, 74, 77. 

Íîâîìèêîëà¿âñüêà, 
ñ³ëüðàäà

Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (íèí³ Íîâîìèêîëà¿âñüêà ñåëèùíà ðàäà 
Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü – ëèïåíü, âåðåñåíü 1932 ðîêó, êâ³òåíü, ÷åðâåíü – 
âåðåñåíü 1933 ðîêó, 18 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï.19, ñïð. 122, àðê. 23; ñïð. 130, àðê. 5, 
ñïð. 130, àðê. 7, 27, 29, 32-39, 41.

Íîâîïåòðîïàâë³âñüêèé, 
õóò. 

Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ïåòðîïàâë³âêà Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó), ëþòèé 
1932 ðîêó, 2 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 19, ñïð. 102, àðê. 26, 28.

Íîâîñåëüö³, õóò. Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (³ñíóâàâ ñòàíîì íà 1938 ð.), ëþòèé 1932, ÷åðâåíü 1933 
ðîê³â, 2 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 19, ñïð. 73, àðê. 99, 125. 

Íîâîñåðã³¿âêà, õóò. Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (çíÿòî ç îáë³êó 24.03.76 ð.), ëþòèé 1932 ðîêó, 1 çàïèñ, 
Ô.Ð-5593, îï. 19, ñïð. 98, àðê. 48. 

Íîâîñîëîíå, êîë. Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Íîâîñîëîíå Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó), êâ³òåíü 
1932 – ñåðïåíü 1933 ðîê³â, 20 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï.19, ñïð. 63, àðê. 124; ñïð.133, 
àðê. 4 – 7, 17, 23, 20, 24, 27; ñïð. 139, àðê. 2, 4, 9, 10, 12, 17.

Íîâîóêðà¿íêà, ñ. Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (íèí³ Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó), êâ³òåíü 1932 – ÷åðâåíü 
1933 ðîê³â, 7 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 19, ñïð. 130, àðê. 2, 4, 10, 18, 44, 51. 

Íîâîóêðà¿íêà, õóò. Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (ç 12.06.65 ð. ñ. Ñóõîä³ëüíå, çíÿòî ç îáë³êó 12.11.65 ð.), 
âåðåñåíü 1933 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 19, ñïð. 73, àðê. 133. 

Îñòðîâñüêèé, õóò. Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Îñòðîâñüêå Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó), òðàâåíü 
1932 – ëèïåíü 1933 ðîê³â, 4 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï.19, ñïð.130, àðê. 1, 16, 25, 37.

Îòðóáíèé, õóò. Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (³ñíóâàâ ñòàíîì íà 1938 ð.), ñ³÷åíü 1932 – ÷åðâåíü 1933 
ðîê³â, 11 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï.19, ñïð. 59, àðê. 72, 73, 75, 82, 86, 87, 90, 91, 98.

Ïàâë³âêà, êîë. Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (ç 25.09.64 ð. ñ. Çîð³âêà íèí³ Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó), 
ñ³÷åíü 1932 – ãðóäåíü 1933 ðîê³â, 10 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï.19, ñïð.66, àðê. 4, 12, 
14, 28, 29, 36, 37, 49.

Ïåðåêîïíèé, õóò. Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (³ñíóâàâ ñòàíîì íà 1938 ð.), ëèïåíü 1932 – ñåðïåíü 1933 
ðîê³â, 7 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï.19, ñïð.98, àðê. 54, 55, 71, 73, 81, 82.

Ïåðøîòðàâåíñüêèé, õóò. Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (21.01.77 ïðèºäíàíî äî ñ. Âåñåëèé Ãàé íèí³ 
Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó), ëèïåíü 1933 ðîêó, 2 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 19, ñïð. 75, 
àðê. 64, 69. 

Ïåòðîïàâë³âêà, õóò. Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ïåòðîïàâë³âêà Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó), ëèïåíü 
1932 – ãðóäåíü 1933 ðîê³â, 7 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 19, ñïð. 102, àðê. 30, 32, 36, 45, 47-49.

Ï³äã³ðíèé, õóò. Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (12.06.64 ð. ïðèºäíàíî äî ñ.²âàí³âñüêå íèí³ ñ. Ï³äã³ðíå 
Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó), ëþòèé 1932 – ñåðïåíü 1933 ðîê³â, 9 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, 
îï. 19, ñïð. 102, àðê. 29, 31, 33, 36, 38, 39, 41, 42.

Ðàêîâñüêèé, õóò. Ïîêðîâñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Çåëåíå Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó), áåðåçåíü 1932 – 
ñåðïåíü 1933 ðîê³â, 15 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï.19, ñïð. 86, àðê. 84, 85, 90, ñïð.94, 
àðê. 29, 32, 35, 38, 43, 45, 59, 64; îï. 20, ñïð. 103, àðê. 107.
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Ðèáàëüñüêèé, õóò. Ïîêðîâñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ðèáàëüñüêå Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó), ëþòèé 1932 – 
âåðåñåíü 1933 ðîê³â, 9 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï.19, ñïð. 94, àðê. 28, 30, 39, 41, 43, 58, 
60, 65, 67.

Ð³çäâÿíêà, ñ. Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (íèí³ Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – ãðóäåíü 
1933 ðîê³â, 96 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 19, ñïð. 106, àðê. 6-18; ñïð. 125. àðê. 8-18; 
ñïð. 136, àðê. 1, 3-19, 21-26. 

Ðîäèíà, õóò. Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ðîäèíñüêå Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó), êâ³òåíü – 
ñåðïåíü 1933 ðîêó, 5 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï.19, ñïð.102, àðê. 37, 39, 44, 46.

Ðîçåíòàëü, õóò. Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Êðèí³âêà Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó), ñåðïåíü 
1932 – ñåðïåíü 1933 ðîê³â, 6 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï.19, ñïð.133, àðê. 8, 9, 22; 
ñïð.139, àðê. 1, 4, 18.

Ðîìàí³âêà, õóò. Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Òåðí³âêà Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó), âåðåñåíü 
1932 – ëèïåíü 1933 ðîê³â, 17 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï.19, ñïð. 61, àðê. 178-180, 182-
185, 187-189, 191, 192, 194.

Ñàì³éë³âêà, ñ. Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ñàì³éë³âêà Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 
1932 – ãðóäåíü 1933 ðîê³â, 41 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 19, ñïð. 66, àðê. 3, 6-9, 11, 15-
17, 19, 21-36, 50-52. 

Ñâ³òëà Äîëèíà, õóò. Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ñâ³òëà Äîëèíà Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó), 
òðàâåíü 1932 – ñåðïåíü 1933 ðîê³â, 6 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï.19, ñïð. 66, àðê. 1, 2, 
10, 20, 26.

Ñåðã³¿âêà, êîë. Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ñåðã³¿âêà Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 
– ãðóäåíü 1933 ðîê³â, 13 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï.19, ñïð. 98, àðê. 45, 46, 49, 69, 74-
76, 80, 85-87, 89. 

Ñëîâ’ÿíêà, õóò. Ïîêðîâñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Øåâ÷åíê³âñüêå Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó), òðàâåíü – 
æîâòåíü 1933 ðîê³â, 4 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 19, ñïð. 94, àðê. 47, 50, 62, 70.

Ñîô³¿âêà, ñ. Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ñîô³¿âêà Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó), òðàâåíü – 
ëèñòîïàä 1933 ðîêó, 21 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï.19, ñïð. 86, àðê. 71-73, 76, 93, 101, 
102, 110, 112-118, 121-124.

Ñîô³¿âñüêèé, õóò. Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (ñ. Ñîêîëîâñüêå ïðèºäíàíî 10.11.57 ð. ïðèºäíàíî äî 
ñ.  Íîâîóêðà¿íêà íèí³ Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó), òðàâåíü-÷åðâåíü 1933 ðîêó, 2 
çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 19, ñïð. 66, àðê. 13, 18. 

Ñòîð÷îâèé, õóò. Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ñòîð÷îâå Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó), ëþòèé 1932 
– ëèïåíü 1933 ðîê³â, 10 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 19, ñïð. 79, àðê. 99-103, 107, 111. 

Òàðàñ³âêà, õóò. Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Âàñèëüêîâå Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó), òðàâåíü 
1932 – ãðóäåíü 1933 ðîê³â, 29 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 19, ñïð. 73, àðê. 101-102, 104-
105,107-108, 110, 113, 115-118, 122, 129-130, 133-134, 136, 138-140. 

Òåðí³âêà, õóò. Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Òåðí³âêà Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó), òðàâåíü-
æîâòåíü 1933 ðîêó, 7 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 19, ñïð. 61, àðê. 177, 184, 191-193, 196. 

«Òåðñÿíêà», êîë. Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Òåðñÿíêà Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 
– ëèñòîïàä 1933 ðîê³â, 27 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï.19, ñïð. 63, àðê.124; ñïð. 133, àðê. 
3, 6, 8, 9, 11 – 13, 15, 17, 18, 24, 25; ñïð. 139, àðê. 7, 8, 16, 20, 22-24.

Òðóäîâèé ¹1, õóò. Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Òðóäîâå Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó), áåðåçåíü, 
ëèñòîïàä 1933 ðîêó, 2 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 19, ñïð. 86, àðê. 120; ñïð. 109, àðê. 58. 

Òðóäîâèé ¹2, õóò. Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Êè¿âñüêå Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó), âåðåñåíü 
1932 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 19, ñïð. 130, àðê. 7. 

Õðèñòîôîðîâî-Áîéêîâî, 
õóò.

Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Áîéêîâå Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü, 
ëþòèé, òðàâåíü, ñåðïåíü 1932, òðàâåíü, ëèïåíü 1933 ðîê³â, 7 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, 
îï. 19, ñïð. 100, àðê. 38, 39, 41, 45, 65, 68, 70.

×åðâîíèé, õóò. Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (çíÿòî ç îáë³êó 23.08.83 ð.), òðàâåíü, ÷åðâåíü 1933 ðîêó, 
2 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 19, ñïð. 66, àðê. 70, 77.

×îðíîìîðñüêèé, õóò. Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (çíÿòî ç îáë³êó 12.04.78 ð.), ëèñòîïàä 1932 ðîêó, òðàâåíü 
1933 ðîêó, 3 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 19, ñïð. 73, àðê. 112-113, 121. 
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Øàìðàéêà, õóò. Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (ç 09.02.78 ð. ñ. Ãîðëèöüêå íèí³ Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî 
ð-íó), êâ³òåíü 1932 – ÷åðâåíü 1933 ðîê³â, 5 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 19, ñïð. 86, àðê. 
66, 67, 69, 78-79. 

Øåâ÷åíêî, õóò. Ïîêðîâñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Øåâ÷åíê³âñüêå Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó), áåðåçåíü 
1932 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 19, ñïð. 94, àðê. 30. 

Øèðîêèé, õóò. Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (ç 12.06.64 ð. ñ. Ãîëóáêîâå íèí³ Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî 
ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – ãðóäåíü 1933 ðîê³â, 9 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 19, ñïð. 66, àðê. 
2-3, 25, 49, 51; ñïð.88, àðê. 5, 35; ñïð. 130, àðê. 46. 

ÎÐ²Õ²ÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

Áàëêè, õóò. Îð³õ³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Îìåëüíèê Îð³õ³âñüêîãî ð-íó), òðàâåíü – ëèïåíü 1932 
ðîêó, âåðåñåíü 1933 ðîêó, 6 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 20, ñïð.129. àðê. 169, 172, 173, 
ñïð. 137, àðê. 30-32.

Áàðâ³íîê, õóò. Îð³õ³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ñâîáîäà Îð³õ³âñüêîãî ð-íó), ëþòèé 1932 – òðàâåíü 1933 
ðîê³â, 2 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 20, ñïð. 128, àðê. 47; ñïð. 137, àðê. 213.

Á³ëîã³ð’ÿ, ñ. Îð³õ³âñüêîãî ð-íó (íèí³ c. Á³ëîã³ð’ÿ Îð³õ³âñüêîãî ð-íó), ëþòèé – ãðóäåíü 1933 ðîêó, 
60 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 20, ñïð. 130, àðê. 55-75; ñïð. 134, àðê. 68-130, 185.

Áóðÿê³âêà, õóò. Îð³õ³âñüêîãî ð-íó (çíÿòî ç îáë³êó 21.12.94 ð.), áåðåçåíü 1932 – ãðóäåíü 1932 ðîêó, 
4 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 20, ñïð. 129, àðê. 38, 39, 56, 66.

Áóòè (Áóòîâñüêèé), õóò. Îð³õ³âñüêîãî ð-íó (çíèê ó 1930-õ ðð.), æîâòåíü 1933 ðîêó, 2 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 
20, ñïð. 137, àðê. 34, 35.

Âàëåíòèí³âêà, õóò. Îð³õ³âñüêîãî ð-íó (çíÿòî ç îáë³êó 24.01.73 ð.), ñåðïåíü 1932 – æîâòåíü 1932 ðîêó, 2 
çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 20, ñïð. 129, àðê. 9, 11.

Âàñèë³âñüêèé, õóò. Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Âàñèë³âñüêå Îð³õ³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 ðîêó, 
ëèïåíü-âåðåñåíü 1933 ðîêó, 6 çàïèñ³â, Ô.Ð- 5593, îï. 20, ñïð. 130, àðê. 77; ñïð. 
134, àðê. 151, 155, 156, 160, 162.

Âàñèë³âñüêèé, õóò. Îð³õ³âñüêîãî ð-íó (³ñíóâàâ ñòàíîì íà 1938 ð.), ëèïåíü 1932 – æîâòåíü 1932 ðîêó, 
òðàâåíü 1933 ðîêó, 3 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 20, ñïð. 129, àðê.  20, 24; ñïð. 135, àðê. 216.

Âàñèí³âêà, ñ. Îð³õ³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Âàñèí³âêà Îð³õ³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – ãðóäåíü 1932 
ðîêó, 31 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 20, ñïð. 128, àðê. 131-158, ñïð. 138, àðê.  274, 275, 278.

Âåñåëèé, õóò. Îð³õ³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Âåñåëå Îð³õ³âñüêîãî ð-íó), ãðóäåíü 1932 ð., áåðåçåíü 
1933 – ëèñòîïàä 1933 ðîêó, 11 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 20, ñïð. 129, àðê. 194, 207; 
ñïð.137, àðê. 47, 48, 52, 63, 64, 76, 77, 89, 90. 

Â³ëüíèé Ãàé, õóò. Îð³õ³âñüêîãî ð-íó (ç 1950-õ ðð íå ³ñíóâàâ), ëèñòîïàä 1932 – ãðóäåíü 1932 ðîêó, 2 
çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 20, ñïð. 129, àðê. 25, 27.

Â³ëüíèé, õóò. Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Â³ëüíÿíêà Îð³õ³âñüêîãî ð-íó), ëþòèé, áåðåçåíü, 
ãðóäåíü 1932 ðîêó, êâ³òåíü-ëèñòîïàä 1933 ðîêó, 10 çàïèñ³â, Ô.Ð- 5593, îï. 20, ñïð. 
130, àðê. 79, 80, 93, ñïð. 134, àðê, 134, 136, 139, 141, 161, 166, 173.

Â³ëüíèé, õóò. Îð³õ³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Â³ëüíå Îð³õ³âñüêîãî ð-íó), ÷åðâåíü 1933 ðîêó, 1 çàïèñ, 
Ô.Ð- 5593, îï. 20, ñïð.136, àðê 250.

Ãë³êî, õóò. Îð³õ³âñüêîãî ð-íó (íå âñòàíîâëåíî), òðàâåíü 1932 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 20, 
ñïð. 129, àðê. 156.

Äàð’¿âêà (Îäàð³âêà), ñ. Çàïîð³çüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Îäàð³âêà Îð³õ³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü – áåðåçåíü, òðàâåíü 
1932 ðîêó, ñ³÷åíü-âåðåñåíü 1933 ðîêó, 8 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 20, ñïð. 130, àðê. 2, 
7, 11, 15, 18, 20, 22, ñïð. 134, àðê. 52, 54-55. 

Äóäíèêîâå, ñ. Çàïîð³çüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (íèí³ ñ. Äóäíèêîâå Îð³õ³âñüêîãî ð-íó), ëþòèé 1932 – 
ãðóäåíü 1932 ðîêó, 6 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 20, ñïð. 129, àðê. 124-127, 131, 134.

ªãîð³âêà, ñ., Äóäíèê³âñüêà 
ñ³ëüðàäà 

Îð³õ³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Äðóæíå Îð³õ³âñüêîãî ð-íó), áåðåçåíü – ãðóäåíü 1932 ðîêó, 
÷åðâåíü – ñåðïåíü 1933 ðîêó, 3 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 20, ñïð. 129, àðê. 129, 130, 132. 

ªãîð³âêà, ñ., ªãîð³âñüêà 
ñ³ëüðàäà

Îð³õ³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. ªãîð³âêà Îð³õ³âñüêîãî ð-íó), áåðåçåíü – ãðóäåíü 1932 
ðîêó, ÷åðâåíü – ñåðïåíü 1933 ðîêó, 7 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 20, ñïð. 129, àðê. 167, 
181, 184; ñïð. 137, àðê. 10, 11, 17, 18. 
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ªãîð³âñüêà, ñ³ëüðàäà Îð³õ³âñüêîãî ð-íó (íèí³ Íîâîñåë³âñüêà ñ³ëüðàäà Îð³õ³âñüêîãî ð-íó), ñåðïåíü, 
ëèñòîïàä, ãðóäåíü 1932 ðîêó, áåðåçåíü – êâ³òåíü, ÷åðâåíü – ãðóäåíü 1933 ðîêó, 20 
çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 20, ñïð. 129, àðê. 177, 185; ñïð. 130, àðê. 309; ñïð. 137, àðê. 
1-4, 7, 12-14, 19-26, 28, 37, 40.

ªãîðîâî-Æåðåáåöüêèé, 
õóò.

Îð³õ³âñüêîãî ð-íó (ïðèºäíàâñÿ äî ñ. ªãîð³âêà íèí³ Îð³õ³âñüêîãî ð-íó), ÷åðâåíü 1933 
ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 20, ñïð.137, àðê. 9.

ªëèçàâåò³âêà, ñ. Çàïîð³çüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (çíÿòî ç îáë³êó 13.03.74 ð.), æîâòåíü 1932 – ãðóäåíü 1932 
ðîêó, 2 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 20, ñïð. 129, àðê. 128, 133.

Æåðåáåöü, ñ. Îð³õ³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ê³ðîâå Îð³õ³âñüêîãî ð-íó), ëþòèé 1932 – òðàâåíü 1933 
ðîê³â, 78 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 20, ñïð. 130, àðê. 94-97, 99-115, 117, 118, 121-138, 
140-168, 172, 174-177, 180-183; ñïð. 137, àðê. 166.

Æåðåáåöüêà, ñ³ëüðàäà Îð³õ³âñüêîãî ð-íó (íèí³ Ê³ðîâñüêà ñ³ëüðàäà Îð³õ³âñüêîãî ð-íó), áåðåçåíü, òðàâåíü, 
æîâòåíü-ãðóäåíü 1932 ðîêó, 13 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 20, ñïð. 130, àðê. 98, 162, 
164, 169-171, 178-179, 182, 196-198. 

Æîâòà Êðó÷à, õóò. Îð³õ³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Æîâòà Êðó÷à Îð³õ³âñüêîãî ð-íó), ÷åðâåíü, ëèñòîïàä 1932 
ðîêó, òðàâåíü 1933 ðîêó, 6 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 20, ñïð. 129, àðê. 197, 205; ñïð. 
137, àðê. 53, 55, 70.

Çàïàñíèé, õóò. Îð³õ³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Çàïàñíå Îð³õ³âñüêîãî ð-íó), ëþòèé 1932 – ÷åðâåíü 1933 
ðîê³â, 7 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 20, ñïð. 128, àðê. 1, 8, 9, 169; ñïð. 137, àðê. 125, 136, 151.

²ëë³íêà, ñ. Îð³õ³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ÷àñòèíà ñ. Íîâîñåë³âêà Îð³õ³âñüêîãî ð-íó), ÷åðâåíü, ëèïåíü, 
âåðåñåíü – ëèñòîïàä 1933 ðîêó, 13 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 20, ñïð. 129, àðê. 158; 
ñïð. 136, àðê. 278, 298, 304, 306, 311, 312, 315-318, 325, 326.

Éîñèï³âêà, õóò. Îð³õ³âñüêîãî ð-íó (ïðèºäíàíî 26.09.56 ð. äî ñ. Ìàëà Òîêìà÷êà íèí³ Îð³õ³âñüêîãî 
ð-íó), ëþòèé 1932 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 20, ñïð. 130, àðê. 236.

Êàòåðèíôåëüä, õóò. Çàïîð³çüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (ïðèºäíàíî äî ñ. Íîâîñåë³âêà íèí³ ñ. Ùàñëèâå 
Îð³õ³âñüêîãî ð-íó), ëèñòîïàä 1932 ðîêó, ñ³÷åíü – ñåðïåíü 1933 ðîêó, 3 çàïèñè, Ô.Ð-
5593, îï. 20, ñïð. 129, àðê. 145à; ñïð. 136, àðê. 220, 225.

Êëþ÷³, õóò. Îð³õ³âñüêîãî ð-íó (çíÿòî ç îáë³êó 25.01.82), ñ³÷åíü-òðàâåíü, ñåðïåíü, ãðóäåíü 1932 
ðîêó, áåðåçåíü 1933 – æîâòåíü 1933 ðîêó, 28 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 20, ñïð. 129, àðê. 
188-196, 206; ñïð. 137, àðê. 46, 49, 50, 56, 57, 59-61, 66, 67, 71, 79, 81-83, 86, 87, 91. 

Êîìèøóâàõà, ñ. Çàïîð³çüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (íèí³ ñìò Êîìèøóâàõà Îð³õ³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – 
ãðóäåíü 1933 ðîê³â, 107 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 20, ñïð. 130, àðê. 1-6, 8-10, 12-14, 
16, 17, 19-21, 23, 25-51, 52; ñïð. 134, àðê. 1-36, 38, 40-47, 49-51, 53, 56-67.

Êîïàí³, ñ. Îð³õ³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Êîïàí³ Îð³õ³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – ãðóäåíü 1933 
ðîê³â, 157 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 20, ñïð. 130, àðê. 184-195, 200-206, 208-214, 216; 
ñïð. 134, àðê. 169, 174, 175, 177-183, 185-268, 270, 271, 273-297, 299-303. 

Êîïàí³âñüêà, ñ³ëüðàäà Îð³õ³âñüêîãî ð-íó (íèí³ Êîïàí³âñüêà ñ³ëüðàäà Îð³õ³âñüêîãî ð-íó), âåðåñåíü – 
ëèñòîïàä 1932 ðîêó, 9 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 20, ñïð. 130, àðê. 215-224. 

Êîòëÿðåâñüêèé, õóò. Îð³õ³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Îìåëüíèê Îð³õ³âñüêîãî ð-íó), òðàâåíü, ñåðïåíü-
æîâòåíü1932 ðîêó, ëèñòîïàä 1933 – ãðóäåíü 1933 ðîêó, 6 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 20, 
ñïð. 129, àðê. 170, 180-183; ñïð. 137, àðê. 39, 41.

Êóù³âêà, õóò. Çàïîð³çüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Êóùîâå Îð³õ³âñüêîãî ð-íó), ÷åðâåíü, ñåðïåíü – ãðóäåíü 
1932 ðîêó, ñ³÷åíü 1933 – ãðóäåíü 1933 ðîêó, 10 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 20, ñïð. 129, 
àðê. 139-147; ñïð. 136, àðê. 218, 223, 232, 236.

Ë³ñíèé, õóò. Îð³õ³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ëóãîâñüêå Îð³õ³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – áåðåçåíü 
1932 ðîêó, ñ³÷åíü-ñåðïåíü 1933 ðîêó, 4 çàïèñè, Ô, Ð-5593, îï. 20, ñïð. 130, àðê. 54, 
58; ñïð.184, àðê. 69,113.

Ëþáèì³âêà, ñ. Îð³õ³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ëþáèì³âêà Îð³õ³âñüêîãî ð-íó), òðàâåíü – ëèñòîïàä 1932 
ðîêó, 4 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 20, ñïð. 130, àðê.119, 126, 139, 173

Ìàãäàëèí³âêà, ñåë. Âàñèë³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ìàãäàëèí³âêà Îð³õ³âñüêîãî ð-íó), ÷åðâåíü 1932 ðîêó, 1 
çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 7, ñïð. 80, àðê. 89.

Ìàëà Òîêìà÷êà, ñ. Îð³õ³âñüêîãî ð-íó, (íèí³ ñ. Ìàëà Òîêìà÷êà Îð³õ³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – ãðóäåíü 
1933 ðîê³â, 255 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 20, ñïð. 130, àðê. 225-235, 239-244, 246-288, 
290-300, 302-308; ñïð. 135, àðê. 1-4, 6, 8-30, 32, 35, 37-45, 47, 49-58, 60-84, 86-115, 
117, 119-135, 137-140, 142-147, 149, 151, 155, 156, 160-176, 178-194, 198.
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Ìàëîòîêìàöüêà, ñ³ëüðàäà Îð³õ³âñüêîãî ð-íó (íèí³ Ìàëîòîêìàöüêà ñ³ëüðàäà Îð³õ³âñüêîãî ð-íó), âåðåñåíü, 
ëèñòîïàä 1932 ðîêó, ñ³÷åíü – ëþòèé, êâ³òåíü – âåðåñåíü, ëèñòîïàä, ãðóäåíü 1933 
ðîêó, 26 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 20, ñïð. 130, àðê. 287, 289, 301; ñïð. 135, àðê. 5, 7, 
31-34, 46, 48, 59, 85, 116, 136, 141, 150, 152-154, 157-159, 177, 195, 196.

Ìèêîëüñüêèé ¹ 1, õóò. Îð³õ³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ìèê³ëüñüêå Îð³õ³âñüêîãî ð-íó), òðàâåíü – ÷åðâåíü 1932 
ðîêó, ëèïåíü, ëèñòîïàä 1933 ðîêó, 5 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 20, ñïð. 129, àðê. 5-6; 
ñïð. 135, àðê. 204, 205, 207.

Ìèêîëüñüêèé ¹ 3, õóò. Îð³õ³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ìèê³ëüñüêå Îð³õ³âñüêîãî ð-íó), ãðóäåíü 1932 ðîêó, ëþòèé, 
ãðóäåíü 1933 ðîêó, 3 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 20, ñïð. 129, àðê. 14; ñïð. 135, àðê. 202, 
208.

Ìèêîëüñüêèé, õóò. Îð³õ³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ìèê³ëüñüêå Îð³õ³âñüêîãî ð-íó), ëþòèé 1932 ðîêó, 1 çàïèñ, 
Ô.Ð.-5593, îï. 20, ñïð. 129, àðê. 3.

Ì³íåðàëüíèé, õóò. Îð³õ³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. ªãîð³âêà Îð³õ³âñüêîãî ð-íó), ÷åðâåíü 1932, òðàâåíü 1933 
ðîêó, 2 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 20, ñïð. 129, àðê. 171; ñïð. 137, àðê. 5.

Íîâîàíäð³¿âêà, ñ. Îð³õ³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Íîâîàíäð³¿âêà Îð³õ³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü – ëèñòîïàä 1932 
ðîêó, ñ³÷åíü – ëèñòîïàä 1933 ðîêó, 49 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 20, ñïð. 129, àðê. 28-
34, 37; ñïð. 135, àðê. 236-242, 244-257, 259-276; ñïð. 139, àðê. 26.

Íîâîá³ëèêè, ñ. Îð³õ³âñüêîãî ð-íó (çíÿòî ç îáë³êó 31.10.79 ð.), êâ³òåíü – ëèñòîïàä 1932 ðîêó, ñ³÷åíü-
ãðóäåíü 1933 ðîêó, 28 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 20, ñïð. 129, àðê. 15, 17-19, 23, 26, 
ñïð. 135, àðê. 211-215, 217-220, 222-229, 231-235. 

Íîâîá³ëèöüêà, ñ³ëüðàäà Îð³õ³âñüêîãî ð-íó (íèí³ Ìèê³ëüñüêà ñ³ëüðàäà Îð³õ³âñüêîãî ð-íó), ÷åðâåíü, ñåðïåíü 
1933 ðîêó, 2 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 20, ñïð. 135, àðê. 221, 230.

Íîâî-Áîéê³âñüêèé, õóò. Âàñèë³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Íîâîáîéê³âñüêå Îð³õ³âñüêîãî ð-íó), áåðåçåíü, âåðåñåíü 
1932 ðîêó, 2 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 7, ñïð. 80, àðê. 88; ñïð. 84, àðê. 122. 

Íîâîáîðèñ³âêà, õóò. Îð³õ³âñüêîãî ð-íó (çíèê ì³æ 1938 òà 1941 ðð.), ëþòèé 1933 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, 
îï. 20, ñïð. 135, àðê. 200. 

Íîâîäàíèë³âêà, ñ., 
Íîâîäàíèë³âñüêî¿ 
ñ³ëüðàäè

Îð³õ³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Íîâîäàíèë³âêà Îð³õ³âñüêîãî ðàéîíó), ñ³÷åíü – âåðåñåíü, 
ãðóäåíü 1932 ðîêó, ñ³÷åíü-ãðóäåíü 1933 ðîêó, 54 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 20, ñïð. 
129, àðê. 86-103; ñïð. 136, àðê. 166-200; ñïð. 139, àðê. 75.

Íîâîäàíèë³âêà, õóò., 
Á³ëîã³ð’¿âñüêî¿ ñ³ëüðàäè

Îð³õ³âñüêîãî ð-íó ( 12.06.1964 ð. ïåðåéìåíîâàíî íà ñ. Ëóã³âñüêå Îð³õ³âñüêîãî 
ð-íó), ñ³÷åíü, ëèñòîïàä 1932 ðîêó, ÷åðâåíü – ãðóäåíü 1933 ðîêó, 14 çàïèñ³â, Ô.Ð- 
5593, îï. 20, ñïð. 130, àðê. 53, 71, ñïð.134, àðê. 92, 96, 102-106, 115, 123-125.

Íîâî³âàí³âêà, ñ. Çàïîð³çüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Íîâî³âàí³âêà Îð³õ³âñüêîãî ðàéîíó), ñ³÷åíü1932 – 
ëèñòîïàä 1932 ðîêó, ñ³÷åíü – ëèñòîïàä 1933 ðîêó, 37 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 20, 
ñïð. 129, àðê. 101, 105-123, ñïð. 136, àðê. 201-217. 

Íîâî-Ë³òîâêà, õóò. Îð³õ³âñüêîãî ð-íó (ç 10.06.1946 ð. õóò. Êðàñíîï³ëëÿ, 10.11.1957 ð. ïðèºäíàíèé 
äî ñ. ªãîð³âêà Îð³õ³âñüêîãî ð-íó), êâ³òåíü, ëèïåíü – ñåðïåíü 1932 ðîêó, òðàâåíü – 
æîâòåíü 1933 ðîêó, 9 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 20, ñïð. 129, àðê. 168, 174-176; ñïð. 
137, àðê. 6, 8, 29, 33, 36. 

Íîâîïàâë³âêà, ñ. Îð³õ³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Íîâîïàâë³âêà Îð³õ³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – ãðóäåíü 
1933 ðîê³â, 125 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 20, ñïð. 129, àðê. 21, 86-103; ñïð. 136, 
àðê.1-15, 17-20, 22-31, 33-98, ñïð. 139, àðê. 35, 40-65.

Íîâîïîêðîâêà, õóò. Îð³õ³âñüêîãî ð-íó ( íèí³ c. Íîâîïîêðîâêà Îð³õ³âñüêîãî ð-íó), ëèïåíü, âåðåñåíü 1932 
ðîêó, ñ³÷åíü – âåðåñåíü 1933 ðîêó, 11 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 20, ñïð. 130, àðê. 64, 
67, ñïð. 134, àðê. 70, 81, 82, 87, 88, 93, 116, 118, 119.

Íîâîñåë³âêà, ñ. Îð³õ³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Íîâîñåë³âêà Îð³õ³âñüêîãî ð-íó), ëþòèé 1932 – ñåðïåíü, 
ëèñòîïàä, ãðóäåíü 1932 ðîêó, ñ³÷åíü – æîâòåíü 1933 ðîêó, 88 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, 
îï. 20, ñïð. 129, àðê. 135-138, 141, 144, 146, 148, 150-153, 155, 157, 159-161, 163-
166, ñïð. 136, àðê. 219, 221-222, 226,233-235, 237-247, 252, 255-277, 287-288, 
290-293, 295-297, 299-303, 305, 307-310, 313-314, 319-324, 328. 

Íîâîñåë³âñüêà ñ³ëüðàäà Çàïîð³çüêîãî ð-íó ( íèí³ Íîâîñåë³âñüêà ñ³ëüðàäà Îð³õ³âñüêîãî ð-íó), ëþòèé, 
ñåðïåíü, âåðåñåíü 1932 ðîêó, ÷åðâåíü, ëèïåíü, âåðåñåíü – æîâòåíü 1933 ðîêó, 16 
çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 20, ñïð. 129, àðê. 149, 162; ñïð. 136, àðê. 220, 224, 227, 228, 
229, 231, 251, 253, 279-285.
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Íîâîñîëîøèíñüêèé, õóò. Îð³õ³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Íîâîñîëîøèíå Îð³õ³âñüêîãî ð-íó), ëþòèé, ëèïåíü, 
æîâòåíü, ãðóäåíü 1932 ðîêó, ñ³÷åíü-ëþòèé, ÷åðâåíü, ãðóäåíü 1933 ðîêó, 11 çàïèñ³â, 
Ô.Ð-5593, îï. 20, ñïð. 129, àðê. 2, 7, 8, 12, 13; ñïð. 135, àðê. 199-203, 209. 

Íîâîÿê³âë³âêà, ñ. Îð³õ³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Íîâîÿêîâë³âêà Îð³õ³âñüêîãî ð-íó), áåðåçåíü 1932 – 
âåðåñåíü 1933 ðîê³â, 62 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 20, ñïð. 128, àðê. 2-7, 10, 11-13, 
15-17; ñïð. 137, àðê. 95-99, 101, 105-115, 117-124, 126-135, 137-150. 

Íîâîÿê³âë³âñüêà, ñ³ëüðàäà Îð³õ³âñüêîãî ð-íó (íèí³ Íîâîÿêîâë³âñüêà Îð³õ³âñüêîãî ð-íó), âåðåñåíü 1932 ðîêó, 
ñ³÷åíü, êâ³òåíü, ÷åðâåíü 1933 ðîêó, 8 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 20, ñïð. 128, àðê. 14; 
ñïð.137, àðê. 92-94, 102-104, 116.

Îáùèé, õóò. Îð³õ³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Îáùå Îð³õ³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü – æîâòåíü 1932 ðîêó, 
÷åðâåíü – ãðóäåíü 1933 ðîêó, 18 çàïèñ³â, Ô.Ð- 5593, îï. 20, ñïð.130, àðê. 76, 78, 
81, 84, 89, 90; ñïð. 134, àðê. 138, 142, 145-147, 150, 158, 167-169, 171, 172.

Îëåí³âñüêèé, õóò. Îð³õ³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Íîâîñåë³âêà Îð³õ³âñüêîãî ð-íó), ëèïåíü – ãðóäåíü 1933 
ðîêó, 4 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 20, ñïð. 136, àðê. 248, 286, 327, 329.

Îìåëüíèê, ñ. Îð³õ³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Îìåëüíèê Îð³õ³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – ñåðïåíü 1933 
ðîê³â, 76 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 20, ñïð. 128, àðê. 18-35, 37-44; ñïð. 137, àðê. 72, 
152-165, 167-200. 

Îð³õ³â, ì. Îð³õ³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ì. Îð³õ³â Îð³õ³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – ãðóäåíü 1933 
ðîê³â, 324 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 20, ñïð. 103, àðê. 101-153; ñïð. 133, àðê. 19, 20, 
23; ñïð. 139, àðê. 2-109.

Îð³õ³âñüêèé ì’ÿñîðàäãîñï Îð³õ³âñüêîãî ð-íó (íå âñòàíîâëåíî), êâ³òåíü 1933 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 20, 
ñïð. 134, àðê. 84.

Ïàíþòèíå, õóò. Îð³õ³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ïàíþòèíå Îð³õ³âñüêîãî ð-íó), òðàâåíü – ñåðïåíü, 
ëèñòîïàä 1933 ðîêó, 7 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 20, ñïð.137, àðê. 208, 219, 224, 230-
231, 235-236.

Ïåðøîòðàâåíñüêèé, õóò. Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (çíÿòèé ç îáë³êó 17.11.67 ð.), ñåðïåíü- æîâòåíü, ãðóäåíü 
1932 ðîêó, áåðåçåíü – ãðóäåíü 1933 ðîêó, 10 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 19, ñïð. 130, 
àðê. 86, 88; îï. 20, ñïð. 134, àðê. 132, 135, 143, 144, 149, 157, 163, 165, 170. 

Ïåðøîòðàâíåâèé, õóò. Îð³õ³âñüêîãî ð-í (10.11.57 ð. ïðèºäíàíî äî ñ. ªãîð³âêà íèí³ Îð³õ³âñüêîãî ð-íó), 
ñåðïåíü, æîâòåíü 1932 ðîêó, ñåðïåíü 1933 – ãðóäåíü 1933 ðîêó, 8 çàïèñ³â, Ô.Ð-
5593, îï. 20, ñïð. 129, àðê. 177-179, 186; ñïð.137, àðê. 21, 27, 38.

Ïðåîáðàæåíêà, ñ. Îð³õ³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ïðåîáðàæåíêà Îð³õ³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – ãðóäåíü 
1933 ðîê³â, 284 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 20, ñïð. 128, àðê. 63-135; ñïð. 135, àðê. 36; 
ñïð. 138, àðê. 1-196, 198-212. 

Ïóñòîöâ³òíèé, õóò. Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (çíÿòèé ç îáë³êó 23.08.83 ð.), áåðåçåíü – ãðóäåíü 1932 
ðîêó, ÷åðâåíü – ëèñòîïàä 1933 ðîêó, 8 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 20, ñïð. 129, àðê. 16; 
ñïð.130, àðê. 82, 83, 92; ñïð. 134, àðê. 140, 148, 159, 161.

Ñàäîâèé, õóò. Îð³õ³âñüêîãî ð-íó (ñ. ßáëóíåâå çíÿòî ç îáë³êó 31.10.79 ð.), ëþòèé – êâ³òåíü 1932 
ðîêó, 3 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 20, ñïð.130, àðê. 238, 245, 253

«Ñâîáîäà», êîìóíà Îð³õ³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ñâîáîäà Îð³õ³âñüêîãî ð-íó), ÷åðâåíü 1932 – âåðåñåíü 
1933 ðîê³â, 11 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 20, ñïð.128, àðê. 50, 51, 55, 57 – 59, 62; 
ñïð.137, àðê. 201, 209, 223, 233.

Ñ³÷îâèé, õóò. Îð³õ³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Îìåëüíèê Îð³õ³âñüêîãî ð-íó), ñåðïåíü 1933 ðîêó, 3 
çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 20, ñïð.137, àðê. 15, 16, 20.

Ñëàâíèé, õóò. Îð³õ³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ñëàâíå Îð³õ³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü-âåðåñåíü 1932 ðîêó, 
ñ³÷åíü – æîâòåíü 1933 ðîêó, 12 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 20, ñïð. 129, àðê. 187-203; 
ñïð.137, àðê. 43, 51, 58, 69, 74, 75, 78, 84, 85, 88.

Òàðàñ³âêà, õóò. Îð³õ³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Áëàêèòíå Îð³õ³âñüêîãî ð-íó), áåðåçåíü 1932 ðîêó, ñ³÷åíü-
æîâòåíü 1933 ðîêó, 15 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 20, ñïð. 129, àðê. 198-204; ñïð. 137, 
àðê. 42, 44-45, 54, 62, 65, 68, 73, 80. 

Òåðñà, õóò. Îð³õ³âñüêîãî ð-íó (çíèê ì³æ 1938 ð. ³ 1941 ð.), áåðåçåíü-ëèïåíü 1932 ðîêó, 2 
çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 20, ñïð. 128, àðê. 48, 53. 

Òèìîø³âêà, õóò. Îð³õ³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Òèìîø³âêà Îð³õ³âñüêîãî ð-íó), êâ³òåíü 1932 ðîêó, ñåðïåíü 
1933 ðîêó, 2 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 20, ñïð. 129, àðê. 4; ñïð. 135, àðê. 206. 
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ÏÎËÎÃ²ÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

«Àâàíãàðä», êîìóíà Îð³õ³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ïàâë³âñüêå Ïîëîã³âñüêîãî ð-íó), ëþòèé 1932 – ëèñòîïàä 
1933 ðîê³â, 14 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 21, ñïð.106, àðê. 179, 184-189, 197, 198

Àíäð³¿âñüêèé, õóò. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Àíäð³¿âñüêå Ïîëîã³âñüêîãî ð-íó), ãðóäåíü 1932 ðîêó, 
ëþòèé 1933 – ÷åðâåíü 1933 ðîêó, 12 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 21, ñïð. 129, àðê. 104; 
ñïð. 168, àðê. 56, 66, 69, 75, 76, 85, 86, 89.

Áàëî÷êè, õóò. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Áàëî÷êè Ïîëîã³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – ëèïåíü 1933 
ðîê³â, 16 çàïèñ³â, Ô.Ð- 5593, îï. 21 ñïð. 122, àðê, 53-56, 58-64; ñïð. 180, àðê. 77.

Áàñàíü, ñ. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Áàñàíü Ïîëîã³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – ãðóäåíü 
1933 ðîê³â, 208 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 21, ñïð. 129, àðê. 77-109; ñïð. 157, àðê. 
137-142; ñïð. 184, àðê. 1-69; ñïð. 188, àðê. 4, 35, 36.

Áåø-Àóë, õóò. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íå âñòàíîâëåíî), ñ³÷åíü 1933 – òðàâåíü 1933 ðîêó, 5 çàïèñ³â, 
Ô.Ð-5593, îï. 11, ñïð. 119, àðê. 161, 164-166, 168.

Á³äíèé, õóò. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (ñ. Ñòàâêîâå Íîâîñåë³âñüêî¿ ñ³ëüðàäè çíÿòî ç îáë³êó 
26.05.76  ð.), ÷åðâåíü 1932 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð- 5593, îï. 21, ñïð. 91, àðê. 152.

Áóäêà çàë³çíè÷íà, 73 êì ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íå âñòàíîâëåíî), âåðåñåíü 1932 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 
21, ñïð. 154, àðê. 103.

Áóðëàöüêå, ñ. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Áóðëàöüêå Ïîëîã³âñüêîãî ð-íó), ñåðïåíü 1933 ðîêó, 1 
çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 11, ñïð. 120, àðê. 78.

Âåðáîâå, ñ. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Âåðáîâå Ïîëîã³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – ãðóäåíü 
1933 ðîê³â, 267 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 21, ñïð. 154, àðê. 7-209. 

Âëàñ³âêà, ñ. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. ×óáàð³âêà Ïîëîã³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – ãðóäåíü 
1933 ðîê³â, 152 çàïèñ³â, Ô. Ð-5593, îï. 21, ñïð. 146, àðê. 114-125; ñïð. 181, àðê. 1-80.

Âîñêðåñåíêà, ñ. Ïîëîã³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. ×àïàºâêà Ïîëîã³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – ãðóäåíü 
1933 ðîêó, 298 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 21, ñïð. 180, àðê. 1-154.

Äìèòð³âñüêèé, õóò. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Äìèòð³âñüêå Ïîëîã³âñüêîãî ð-íó), êâ³òåíü 1933 ðîêó, 1 
çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 21, ñïð. 188, àðê. 20.

Äîáðèé Çàòèøîê, õóò. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ì. Ïîëîãè Ïîëîã³âñüêîãî ð-íó), ëþòèé – êâ³òåíü 1932 
ðîêó, 2 çàïèñè, Ô.Ð- 5593, îï. 21, ñïð. 95, àðê. 119, 122.

Çîëîòà Ïîëÿíà, õóò. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Çîëîòà Ïîëÿíà Ïîëîã³âñüêîãî ð-íó), ñåðïåíü 1932 – 
ñ³÷åíü 1933 ðîê³â, 2 çàïèñè, Ô.Ð- 5593, îï. 21, ñïð.122, àðê. 57, 60.

Ê³íñüê³ Ðîçäîðè, ñåë. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ê³íñüê³ Ðîçäîðè Ïîëîã³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – 
ëèïåíü 1933 ðîê³â, 275 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 15, ñïð. 89, àðê. 225; îï. 21, ñïð. 
138, àðê. 22, 60, 172-221, 223-229; ñïð. 186, àðê. 1-81.

Óêðà¿íñüêèé, õóò. Íîâîìèêîëà¿âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Âàñèë³âñüêå Îð³õ³âñüêîãî ð-íó), âåðåñåíü-
ëèñòîïàä 1932 ðîêó, ëþòèé-ëèïåíü 1933 ðîêó, 5 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 19, ñïð. 
130, àðê. 87, 91; îï. 20, ñïð. 134, àðê. 133, 154, 187. 

×åðâîíèé ßð, õóò. Îð³õ³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. ×åðâîíèé ßð Îð³õ³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü, ëèïåíü, ñåðïåíü 
1932, áåðåçåíü – âåðåñåíü 1933 ðîê³â, 22 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 20, ñïð. 128, àðê. 
45, 46, 52, 54, 56; ñïð. 137, àðê. 202, 203, 205-207, 212, 214-216, 218, 220, 226-229, 
232, 234.

Øèðîêèé, õóò. Îð³õ³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Øèðîêå Îð³õ³âñüêîãî ð-íó), êâ³òåíü-æîâòåíü 1932 ðîêó, 
êâ³òåíü – ñåðïåíü 1933 ðîêó, 10 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 20, ñïð. 128, àðê. 49, 60-61; 
ñïð. 137, àðê. 204, 210-211, 217, 221-222, 225. 

Ùåðáàêè, ñåë. Îð³õ³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ùåðáàêè Îð³õ³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü – ëèñòîïàä 1932 
ðîê³â, ñ³÷åíü 1933 – æîâòåíü 1933 ðîêó, 84 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 20, ñïð. 129, àðê. 
67-75, 77-84; ñïð. 136, àðê. 99-121, 124-127, 129-138, 140-165. 

Ùåðáàê³âñüêà, ñ³ëüðàäà Îð³õ³âñüêîãî ð-íó (íèí³ Íîâîàíäð³¿âñüêà ñ³ëüðàäà Îð³õ³âñüêîãî ð-íó), òðàâåíü 1932 
ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 20, ñïð. 129, àðê. 76.

Þðê³âêà, ñ. Îð³õ³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Þðê³âêà Îð³õ³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü – ëèïåíü 1932 ðîêó, 20 
çàïèñ³â, Ô.Ð.-5593, îï. 20, ñïð. 128, àðê. 159, 162-168, 170-180.
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Êîñòÿíòèí³âñüêèé, õóò. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Êîñòÿíòèí³âêà Ïîëîã³âñüêîãî ð-íó), ëþòèé – ãðóäåíü 
1932 ðîêó, 12 çàïèñ³â, Ô.Ð- 5593, îï. 21, ñïð.112, àðê. 38-45.

Êðåìåí÷óê, õóò. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (çíÿòî ç îáë³êó 21.01.73 ð.), æîâòåíü 1932 ðîêó, ÷åðâåíü, 
ëèïåíü 1933 ðîêó, 3 çàïèñè, Ô.Ð- 5593, îï. 21, ñïð. 122, àðê. 59, 63, 71. 

Êðóòà, ñ. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. ×óáàð³âêà Ïîëîã³âñüêîãî ð-íó), áåðåçåíü 1932 ðîêó, 1 
çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 21, ñïð.146, àðê.120.

Ëþáîêóò, õóò. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ëþáîêóò Ïîëîã³âñüêîãî ð-íó), âåðåñåíü 1933 ðîêó, 
1  çàïèñ, Ô.Ð- 5593, îï. 21, ñïð. 122, àðê. 64.

Íîâà Äà÷à, ñ. Ïîëîã³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Íîâà Äà÷à Ïîëîã³âñüêîãî ð-íó), ÷åðâåíü 1932 ðîêó, 1 
çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 21, ñïð. 157, àðê. 149. 

Íîâèé, õóò. ×óáàð³âñüêîãî (íèí³ ñ. Çîëîòà Ïîëÿíà Ïîëîã³âñüêîãî ð-íó) ñ³÷åíü 1932 – ëèñòîïàä 
1933 ðîêó, 7 çàïèñ³â, Ô.Ð- 5593, îï. 21, ñïð. 122, àðê. 56-58, 65, 66.

Íîâîãðèãîð³âêà, õóò. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ãðèãîð³âêà Ïîëîã³âñüêîãî ð-íó), áåðåçåíü 1933 ðîêó, 1 
çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 21, ñïð. 105, àðê. 94.

Íîâîêàðë³âêà, ñ. Îð³õ³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Íîâîêàðë³âêà Ïîëîã³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – ãðóäåíü 
1933 ðîê³â, 8 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 21, ñïð. 106, àðê. 179-180, 185,189-190, 195,199. 

Íîâîêàðë³âñüêà, ñ³ëüðàäà Îð³õ³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ²íæåíåðíåíñüêà ñ³ëüðàäà Ïîëîã³âñüêîãî ð-íó), ëèïåíü 1932 
ðîêó, òðàâåíü, ëèïåíü – âåðåñåíü, ëèñòîïàä 1933 ðîêó, 10 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 
21, ñïð. 106, 183, 191, 194-197, 199. 

Íîâîêèðèë³âñüêèé, õóò. Îð³õ³âñüêîãî ð-íó (ñ. Êèðèë³âñüêå çíÿòî ç îáë³êó 12.11.65 ð.), òðàâåíü 1932 ðîêó, 1 
çàïèñ, Ô.Ð- 5593, îï. 21, ñïð. 166, àðê. 181.

Íîâîñåë³âêà, ñ. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Íîâîñåë³âêà Ïîëîã³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü – âåðåñåíü 
1932 ðîêó, 11 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 21, ñïð. 91, àðê. 140-142, 144-145, 151,153, 
157, 160, 162-163. 

Îòðàäíèé, õóò. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Íîâîñåë³âêà Ïîëîã³âñüêîãî ð-íó), ëþòèé – âåðåñåíü 
1932 ðîêó, 5 çàïèñ³â, Ô.Ð- 5593, îï. 21, ñïð. 81, àðê. 161; ñïð. 91, àðê. 143, 148, 
149, 158.

Ïåòð³âñüêèé, õóò. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (ñ. Âèøíåâî-Ïåòð³âñüêå çíÿòî ç îáë³êó 17.05.72 ð.), ñ³÷åíü – 
ëèñòîïàä 1932 ðîêó, 2 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï.21, ñïð. 127, àðê.197, 251.

Ðåøåò³ëîâà, õóò. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ðåøåòèë³âñüêå Ïîëîã³âñüêîãî), ëþòèé – ëèïåíü 1932 
ðîêó, 2 çàïèñè, Ô.Ð- 5593, îï. 21, ñïð. 91, àðê. 146. 

Ðîçäîðè, õóò. Ïîëîã³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ì. Ïîëîãè Ïîëîã³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 ðîêó, 1 çàïèñ, 
Ô.Ð-5593, îï.21, ñïð.180, àðê. 1.

Ðîìàí³âñüêèé, õóò. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ðîìàí³âñüêå Ïîëîã³âñüêîãî ð-íó), ëþòèé – áåðåçåíü 
1933 ðîêó, 3 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï.21, ñïð. 68, àðê. 55, 60.

Ñåìåí³âêà, ñ. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ñåìåí³âêà Ïîëîã³âñüêîãî ð-íó), ëþòèé – ãðóäåíü 1933 
ðîêó, 113 çàïèñ³â, Ô.Ð- 5593, îï. 21, ñïð. 157, àðê. 128-136, 138, 139, 141, 144-
148, 150-157, 159-174, 177, 179; ñïð. 183, àðê. 157,158, ñïð. 188, àðê. 1-3, 5-7, 
9-16, 18-19, 21-34, 37-44, 46-55, 57-79.

Ñåìåí³âñüêèé, õóò. Ïîëîã³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ì. Ïîëîãè Ïîëîã³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – êâ³òåíü 1933 
ðîê³â, 6 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï.21, ñïð.180, àðê. 1, 3, 4, 5, 20; ñïð. 183, àðê. 90.

Ñòàë³íî, âèñ. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (14.02.68 ð. ñ. Ñòåïíå ïðèºäíàíî äî ñ. Ðåøåòèë³âñüêå 
Ïîëîã³âñüêîãî ð-íó), ñåðïåíü 1933 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 21, ñïð. 95, àðê. 146.

Òàðàñ³âñüêà ñ³ëüðàäà Ïîëîã³âñüêîãî ð-íó (íèí³ Òàðàñ³âñüêà ñ³ëüðàäà Ïîëîã³âñüêîãî ð-íó), ÷åðâåíü 1933 
ðîêó, 2 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 21, ñïð. 168, àðê. 80. 

Òàðàñîâî, ñ. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Òàðàñ³âêà Ïîëîã³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü – ëèïåíü 1933 
ðîêó, 83 çàïèñè, Ô.Ð- 5593, îï. 21, ñïð. 129, àðê. 79; ñïð. 168, àðê. 57, 59-65, 67-
84, 87, 88, 90-94, 98-103; ñïð. 168, àðê. 53-55.

Óêðà¿íñüêèé, õóò. Îð³õ³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Óêðà¿íñüêå Ïîëîã³âñüêîãî ð-íó), ëèïåíü 1932 – ëèïåíü 
1933 ðîê³â, 6 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 21, ñïð. 106, àðê. 183, 192-193. 

Óëÿí³âêà ²², ñ. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Óëÿí³âêà Ïîëîã³âñüêîãî ð-íó), âåðåñåíü 1932 ðîêó, 1 
çàïèñ, Ô.Ð- 5593, îï. 21, ñïð. 105, àðê. 91.
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Óëÿí³âêà, ñ. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó ( íèí³ ñ. Óëÿí³âêà Ïîëîã³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – ëèñòîïàä 
1933 ðîê³â, 40 çàïèñ³â, Ô.Ð- 5593, îï. 21, ñïð. 105, àðê. 88-108, 111.

Ôðàíêà, õóò. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. ²âàíà Ôðàíêà Ïîëîã³âñüêîãî ð-íó), áåðåçåíü 1933 ðîêó, 
1 çàïèñ, Ô.Ð- 5593, îï. 21, ñïð. 95, àðê. 131.

×åðâîíèé, õóò., Âëàñ³âñüêà 
ñ³ëüðàäà

×óáàð³âñüêîãî ð-íó (çíèê ì³æ 1938 ð. ³ 1941 ð.), áåðåçåíü 1932 – æîâòåíü 1932 
ðîêó, 2 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 21, ñïð. 146, àðê. 125; ñïð. 181, àðê. 64.

×åðâîíèé, õóò., ×åðâîíà 
ñ³ëüðàäà

×óáàð³âñüêîãî ð-íó (çíÿòèé ç îáë³êó 25.01.82 ð.), áåðåçåíü 1932 – æîâòåíü 1932 
ðîêó, 2 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï.21, ñïð. 127, àðê. 197, 205.

×óáàð³âêà, âèñ. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ì. Ïîëîãè Ïîëîã³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü – ëèïåíü 1932 
ðîêó, 28 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï.21, ñïð.127, àðê.131, 134, 136 – 140, 142, 143, 146 
– 150, 152, 153, 155, 156, 159 – 166, 178.

×óáàð³âêà, ñåë. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ì. Ïîëîãè Ïîëîã³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – ãðóäåíü 
1933 ðîê³â, 301 çàïèñ, Ô. Ð-5593, îï. 21, ñïð. 127, àðê. 135, 144, 145, 167-177, 
179-184, 186, 198-204, 206, 210-250, 252-260; ñïð. 183, àðê. 10, 17, 20, 21, 25-28, 
31-149, 152, 154, 156, 159, 160; ñïð. 186, àðê. 81-151.

×óáàð³âñüêà, ñ³ëüðàäà Ïîëîã³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ì. Ïîëîãè Ïîëîã³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 ðîêó, ñ³÷åíü – 
áåðåçåíü, òðàâåíü, ëèïåíü 1933 ðîêó, 26 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 21, ñïð. 127, àðê. 
256; ñïð. 183, àðê. 1-8, 11, 13, 17-18, 20, 45, 100.

×óìàöüêèé, õóò. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. ×óìàöüêå Ïîëîã³âñüêîãî ð-íó), ëèñòîïàä 1932 ðîêó, 1 
çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 21, ñïð.112, àðê. 45.

Øåâ÷åíê³âñüêà-2, ñ³ëüðàäà ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ì. Ïîëîãè Ïîëîã³âñüêîãî ð-íó), òðàâåíü, ëèïåíü, ãðóäåíü 
1933 ðîêó, 4 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 21, ñïð. 95, àðê.135, 141, 144, 152.

Øåâ÷åíêî ¹1, ñ. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Øåâ÷åíêîâå Ïîëîã³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – 
ãðóäåíü 1933 ðîê³â, 95 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 21, ñïð. 168, àðê. 1-52.

Øåâ÷åíêî ¹2, ñ. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (01.12.66 ð. ïðèºäíàíî äî ì. Ïîëîãè íèí³ Ïîëîã³âñüêîãî ð-íó), 
ñ³÷åíü 1932 – ãðóäåíü 1933 ðîê³â, 64 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 21, ñïð. 95, àðê. 115-
118, 120-151.

Øåâ÷åíêî, õóò., 
Íîâîêàðë³âñüêà ñ³ëüðàäà

Îð³õ³âñüêîãî ð-íó (12.06.64 ð. ïðèºäíàíî äî ñ. ²íæåíåðíå íèí³ Ïîëîã³âñüêîãî 
ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – âåðåñåíü 1933 ðîêó, 8 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 21, ñïð. 106, 
àðê. 159, 181-185, 188, 198. 

Øåâ÷åíêî, õóò., 
Íîâîñåë³âñüêà ñ³ëüðàäà

Îð³õ³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Øåâ÷åíêà Ïîëîã³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü, ÷åðâåíü, ñåðïåíü 
1932 ðîêó, 7 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 21, ñïð. 91, àðê. 138, 139, 147, 150, 155, 156, 159. 

Øèðîêèé, õóò. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (çíÿòî ç îáë³êó 12.06.64 ð.) áåðåçåíü 1932 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-
5593, îï.21, ñïð. 91, àðê.147.

ÏÐÈÀÇÎÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

Àëüøèí 1-2, õóò. Íîâîâàñèë³âñüêîãî ð-íó (ç 21.05.45 ð. ñ. Âèøíåâå íèí³ Ïðèàçîâñüêîãî ð-íó), 
ñ³÷åíü – áåðåçåíü, ñåðïåíü 1932 – ÷åðâåíü 1933 ðîê³â, 6 çàïèñ³â, Ô.Ð.-5593, îï. 
22, ñïð. 77, àðê. 55, 64, 79, 92, 93, 145.

Àëüøèí 3, õóò. Íîâîâàñèë³âñüêîãî ð-íó (íå âñòàíîâëåíî), æîâòåíü 1932 – òðàâåíü 1933 ðîê³â, 5 
çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 22, ñïð. 97, àðê. 67, 69, 71

Àïîñòîë³âêà, ñ. Íîâîâàñèë³âñüêîãî ð-íó (íå âñòàíîâëåíî), ëþòèé – ÷åðâåíü 1933 ðîêó, 13 çàïèñ³â, 
Ô.Ð-5593, îï. 22, ñïð 82, àðê. 149, 150, 153-157, 160.

Áàéêàë, âèñ. Íîâîâàñèë³âñüêîãî ð-íó (íå âñòàíîâëåíî), ãðóäåíü 1932 ðîêó, ÷åðâåíü – ëèïåíü 
1933 ðîêó, 6 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 22, ñïð. 79, àðê. 254, ñïð.97, àðê. 74-76, 80-81.

Áåñåä³âêà, ñ. Íîâîâàñèë³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Áåñåä³âêà Ïðèàçîâñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü – ãðóäåíü 
1932 ðîêó, ÷åðâåíü – ñåðïåíü 1933 ðîêó, 26 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 22, ñïð.100, 
àðê. 130, 132, 134; ñïð. 145, àðê. 1-32.

Á³ëîð³÷êà, âèñ. Íîâîâàñèë³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Á³ëîð³÷àíñüêå Ïðèàçîâñüêîãî ð-íó), âåðåñåíü – 
æîâòåíü 1932 ðîêó, âåðåñåíü 1933 ðîêó, 3 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 22, ñïð. 97, àðê. 
66, 67, 82.
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Áîãäàí³âêà, ñ. Êîëàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Áîãäàí³âêà Ïðèàçîâñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – ëþòèé 
1933 ðîê³â, 74 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 22, ñïð. 113, àðê. 97-134.

Â³êòîð³âêà, ñ. Íîâîâàñèë³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Â³êòîð³âêà Ïðèàçîâñüêîãî ð-íó), âåðåñåíü 1932 – 
ãðóäåíü 1932 ðîêó, 9 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 22, ñïð. 123, àðê. 88, 95-99.

Âîëíà, âèñ. Íîâîâàñèë³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Âîëíà Ïðèàçîâñüêîãî ð-íó), áåðåçåíü 1932 – 
ëèñòîïàä 1933 ðîê³â, 3 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 7, ñïð.121, àðê. 9, 16, 21.

Âîëîäèìèð³âêà, ñ. Íîâîâàñèë³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Âîëîäèìèð³âêà Ïðèàçîâñüêîãî ð-íó), ëþòèé 1933 
– âåðåñåíü 1933 ðîêó, 111 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 22, ñïð. 88, àðê. 226, 230, 235; 
ñïð. 116, àðê. 45-100.

Âîëîäèìèð³âñüêà, 
ñ³ëüðàäà

Íîâîâàñèë³âñüêîãî ð-íó (íèí³ Âîëîäèìèð³âñüêà ñ³ëüðàäà Ïðèàçîâñüêîãî ð-íó), 
êâ³òåíü,  ëèïåíü-ñåðïåíü 1933 ðîêó, 4 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 22, ñïð. 116, àðê. 65-67, 75.

Âîñêðåñåíêà, ñ. Íîâîâàñèë³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Âîñêðåñåíêà Ïðèàçîâñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – 
ãðóäåíü 1933 ðîê³â, 165 çàïèñ³â, Ô. Ð-5593, îï. 22, ñïð. 80, àðê. 138-157, 159-178, 
180-195, 197-218; ñïð. 88, àðê. 224.

Ãàíí³âêà, ñ. Êîëàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ãàíí³âêà Ïðèàçîâñüêîãî ð-íó), ëþòèé 1932 – ëèñòîïàä 
1932 ðîêó, 51 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 22, ñïð. 81, àðê. 237-255, 257-262.

Ãàííî-Îïàíëèíêà, ñ. Íîâîâàñèë³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ãàííî-Îïàíëèíêà Ïðèàçîâñüêîãî ð-íó), áåðåçåíü 
1932 – âåðåñåíü 1933 ðîê³â, 17 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 22, ñïð. 100, àðê. 132, 133; 
ñïð. 145, àðê. 2, 3, 5, 6, 7, 10, 22, 23, 26, 33, 36, 38.

Ãåîðã³¿âêà, ñ. Íîâîâàñèë³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ãåîðã³¿âêà Ïðèàçîâñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – 
ëèñòîïàä 1932 ðîêó, ñ³÷åíü – áåðåçåíü 1933 ðîêó, 128 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 22, 
ñïð. 101, àðê. 212-223, 225-229, 231, 232, 235-243, 248-250, 252, 253, 255.

Ã³ðñ³âêà, ñ. Íîâîâàñèë³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ã³ðñ³âêà Ïðèàçîâñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – 
ëèñòîïàä 1932 ðîêó, 56 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 22, ñïð. 132, àðê. 66-80, 82-89, 91, 
92, 97-101, 103.

Ã³ðñ³âñüêà, ñ³ëüðàäà Íîâîâàñèë³âñüêîãî ð-íó (íèí³ Ã³ðñ³âñüêà ñ³ëüðàäà Ïðèàçîâñüêîãî ð-íó), ñåðïåíü 
1932 – ëèñòîïàä 1932 ðîêó, 19 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 22, ñïð. 132, àðê. 78, 81, 87-
96, 102-105.

Äà÷íèé, âèñ. Íîâîâàñèë³âñüêîãî ð-íó (íå âñòàíîâëåíî), êâ³òåíü 1932 – ãðóäåíü 1933 ðîê³â, 4 
çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 7, ñïð. 121, àðê. 10, 14, 17, 22

Äæåêåíëè ¹1, âèñ. Íîâîâàñèë³âñüêîãî ð-íó (ñ. Ìàëèí³âêà Ïðèàçîâñüêîãî ð-íó çíÿòî ç îáë³êó 
17.05.72  ð.), êâ³òåíü – âåðåñåíü 1932 ðîêó, 4 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 7, ñïð. 121, 
àðê.  10,11,14.

Äæåêåíëè ¹2, âèñ. Íîâîâàñèë³âñüêîãî ð-íó (ñ. Ìàëèí³âêà çíÿòî ç îáë³êó 17.05.72 ð.), âåðåñåíü 1932 – 
æîâòåíü 1933 ðîê³â, 5 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï.7, ñïð.121, àðê.12, 13, 16, 19, 21.

Ä³âíèíñüêå, ñ. Íîâîâàñèë³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ä³âíèíñüêå Ïðèàçîâñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – 
æîâòåíü 1932 ðîêó, 66 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 22, ñïð. 130, àðê. 85-115, 117, 119-122.

Äìèòð³âêà, ñ. Íîâîâàñèë³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Äìèòð³âêà Ïðèàçîâñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – 
òðàâåíü 1933 ðîê³â, 63 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 22, ñïð. 76, àðê. 284-310, 312-317; 
ñïð. 88, àðê. 228, 229. 

Äðóãà Ïîêðîâêà, ñ. Íîâîâàñèë³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñìò Ïðèàçîâñüêå Ïðèàçîâñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 
– ÷åðâåíü 1933 ðîê³â, 171 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 22, ñïð. 77, àðê. 54-67, 69-78, 80-
88, 90-104, 106-108, 110-112, 118-148, 150-154. 

Äðóãîïîêðîâñüêà, 
ñ³ëüðàäà 

Íîâîâàñèë³âñüêîãî ð-íó (íèí³ Ïðèàçîâñüêà ñåëèùíà ðàäà Ïðèàçîâñüêîãî ð-íó), 
ãðóäåíü 1932 – áåðåçåíü 1933 ðîê³â, 21 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 22, ñïð. 77, àðê. 94-
97, 103-117.

Äóíà¿âêà, ñ. Íîâîâàñèë³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Äóíà¿âêà Ïðèàçîâñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – 
áåðåçåíü 1933 ðîê³â, 86 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 22, ñïð. 119, àðê. 418-433, 435-457, 
459-504. 

Æîâòåíü, ñåë. Íîâîâàñèë³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Æîâòíåâå Ïðèàçîâñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – 
òðàâåíü 1933 ðîê³â, 11 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 22, ñïð. 74, àðê. 136, 140, 142, 144, 
147, 149, 150, 152, 153. 
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Çàäóíà¿âêà, ñ. Íîâîâàñèë³âñüêîãî ð-íó (ïðèºäíàíî äî ñ. Íîâîìèêîëà¿âêà íèí³ Ïðèàçîâñüêîãî 
ð-íó), ëþòèé 1932 – âåðåñåíü 1933, 10 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 22, ñïð. 95, àðê. 
160, 165, 166, 179, 181, 182, 186, 188, 190. 

Êàëèí³âêà, ñ. Íîâîâàñèë³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Êàëèí³âêà Ïðèàçîâñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü – ãðóäåíü 
1932 ðîêó, ñåðïåíü – âåðåñåíü 1933 ðîêó, 9 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 22, ñïð.100, 
àðê. 130, 133; ñïð. 145, àðê. 1, 7, 10, 31, 34, 37. 

Ìàê³âêà, ñ. Ìîëî÷àíñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ìàê³âêà Ïðèàçîâñüêîãî ð-íó), êâ³òåíü 1932 – 
ëèñòîïàä 1933 ðîê³â, 49 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 22, ñïð. 120, àðê. 58, 161-189.

Ìàð’ÿí³âêà, ñ. Íîâîâàñèë³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ìàð’ÿí³âêà Ïðèàçîâñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü – 
ëèñòîïàä 1932 ðîêó, ëþòèé – ÷åðâåíü 1933 ðîêó, 29 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 22, 
ñïð. 82, àðê. 148, 150-160; ñïð. 133, àðê. 74-81.

Ìàòðîí³âêà, ñåë. Íîâîâàñèë³âñüêîãî ð-íó (12.06.64 ð. çíÿòî ç îáë³êó), æîâòåíü 1932 ðîêó, 1 çàïèñ, 
Ô.Ð-5593, îï. 22, ñïð. 123, àðê. 91.

Ìèêîëà¿âêà, ñ. Êîëàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ìèêîëà¿âêà Ïðèàçîâñüêîãî ð-íó), ñåðïåíü 1933 ðîêó, 1 
çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 23, ñïð. 108, àðê. 128. 

Ìèðîí³âêà, ñ. Íîâîâàñèë³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ìèðîí³âêà Ïðèàçîâñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü, ÷åðâåíü 
– âåðåñåíü 1932 ðîêó, áåðåçåíü, òðàâåíü 1933 ðîêó, 9 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 22, 
ñïð. 125, àðê. 39, 53-58, 60, 90, 99 çâ.

Íå÷ê³íå, âèñ. Íîâîâàñèë³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Íå÷ê³íå Ïðèàçîâñüêîãî ð-íó), âåðåñåíü 1932 
ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 22, ñïð. 123, àðê. 89.

Íîâîâàñèë³âêà, ñ. Íîâîâàñèë³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñìò Íîâîâàñèë³âêà Ïðèàçîâñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü1932 
– ãðóäåíü 1932 ðîêó, 47 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 22, ñïð. 67, àðê. 146-173.

Íîâîâàñèë³âñüêà, ñ³ëüðàäà Íîâîâàñèë³âñüêîãî ð-íó (íèí³ Íîâîâàñèë³âñüêà ñåëèùíà ðàäà Ïðèàçîâñüêîãî 
ð-íó), âåðåñíü – æîâòåíü 1932 ðîêó, 2 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 22, ñïð. 67, àðê. 166; 
ñïð. 132, àðê. 66, 67, 82, 94.

Íîâî³âàí³âêà, ñ. Íîâîâàñèë³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Íîâî³âàí³âêà Ïðèàçîâñüêîãî ð-íó), âåðåñåíü 1932 
ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 22, ñïð. 77, àðê. 89.

Íîâîêîñòÿíòèí³âêà, ñ. Íîâîâàñèë³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Íîâîêîñòÿíòèí³âêà Ïðèàçîâñüêîãî ð-íó), 
âåðåñåíü1932 – ëþòèé, ëèïåíü 1933 ðîê³â, 40 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 22, ñïð. 103, 
àðê. 130-150.

Íîâîìèêîëà¿âêà, ñ. Íîâîâàñèë³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Íîâîìèêîëà¿âêà Ïðèàçîâñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 
– ãðóäåíü 1933 ðîê³â, 50 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 22, ñïð. 95, àðê. 159-178, 181-185, 
187-192.

Íîâîìèêîëà¿âñüêà, 
ñ³ëüðàäà

Íîâîâàñèë³âñüêîãî ð-íó (íèí³ Âîñêðåñåíñüêà ñ³ëüðàäà Ïðèàçîâñüêîãî ð-íó), 
ëèïåíü 1932 ðîêó, êâ³òåíü-òðàâåíü, æîâòåíü 1933 ðîêó, 4 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 
22, ñïð. 95, àðê. 164, 167, 184, 189.

Íîâîîëåêñàíäð³âêà, ñ. Íîâîâàñèë³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Íîâîîëåêñàíäð³âêà Ïðèàçîâñüêîãî ð-íó), ëþòèé, 
êâ³òåíü, ëèïåíü, âåðåñåíü, ãðóäåíü 1932, áåðåçåíü – òðàâåíü 1933 ðîê³â, 23 
çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 22, ñïð. 74, àðê. 137-152.

Íîâîòðî¿öüêå, ñ. Íîâîâàñèë³âñüêîãî ð-íó (çíÿòî ç îáë³êó 21.12.94 ð.), ñ³÷åíü, êâ³òåíü, ëèïåíü, 
ñåðïåíü, æîâòåíü 1932 – ëþòèé, áåðåçåíü, ëèïåíü 1933 ðîê³â, 10 çàïèñ³â, Ô.Ð-
5593, îï. 22, ñïð. 97, àðê. 60, 61, 63-66, 68-70, 83.

Îëåêñàíäð³âêà, ñ. Íîâîâàñèë³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Îëåêñàíäð³âêà Ïðèàçîâñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 
– ëþòèé, áåðåçåíü, òðàâåíü, ÷åðâåíü, ãðóäåíü 1933 ðîê³â, 249 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, 
îï. 22, ñïð. 138, àðê. 25-100, 199-226.

Îëåêñàíäð³âñüêà, ñ³ëüðàäà Íîâîâàñèë³âñüêîãî ð-íó (íèí³ Îëåêñàíäð³âñüêà ñ³ëüðàäà Ïðèàçîâñüêîãî ð-íó), 
òðàâåíü, ëèïåíü 1932 ðîêó, ëþòèé – ãðóäåíü 1933 ðîêó, 177 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 
22, ñïð. 123, àðê. 82-84; ñïð. 138, àðê. 111-198.

«Îðà÷», àðò³ëü, 
Íîâîòðî¿öüêà, ñ³ëüðàäà

Íîâîâàñèë³âñüêîãî ð-íó (íå âñòàíîâëåíî), âåðåñåíü 1933 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-
5593, îï. 22, ñïð. 97, àðê. 77.

Îð³õ³âêà, ñ. Íîâîâàñèë³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Îð³õ³âêà Ïðèàçîâñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü – êâ³òåíü 
1932 ðîêó, 4 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 22, ñïð. 79, àðê. 87, 88.
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Ïåðøîìèêîëà¿âêà, ñ. Êîëàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ìèêîëà¿âêà Ïðèàçîâñüêîãî ð-íó), êâ³òåíü 1932 – 
áåðåçåíü 1933 ðîê³â, 49 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 22, ñïð. 86, àðê. 186, 201-210, 212-
224.

Ïåòð³âêà, ñ. Íîâîâàñèë³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ïåòð³âêà Ïðèàçîâñüêîãî ð-íó), áåðåçåíü 1932 – 
ëèñòîïàä 1933 ðîê³â, 8 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 22, ñïð. 97, àðê. 61, 65, 72-74, 79, 
84.

Ïðèìîðñüêèé ïîñàä, ñ. Íîâîâàñèë³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ïðèìîðñüêèé Ïîñàä Ïðèàçîâñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 
1932 – ñåðïåíü, ëèñòîïàä-ãðóäåíü 1933 ðîê³â, 56 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 22, 
ñïð.  78, àðê. 92-123.

Ïóøêèíî, âèñ. Íîâîâàñèë³âñüêîãî ð-íó (íå âñòàíîâëåíî), ëþòèé 1932 – âåðåñåíü 1932 ðîê³â, 3 
çàïèñà, Ô.Ð-5593, îï. 22, ñïð.77, àðê. 79, 89; ñïð. 74, àðê. 138.

Ñåðã³¿âêà, ñ. Íîâîâàñèë³âñüêîãî ð-íó (çíÿòî ç îáë³êó 21.12.94), êâ³òåíü 1932 – âåðåñåíü 1933 
ðîê³â, 6 çàïèñ³â, Ô.Ð- 5593 îï. 22, ñïð. 100, àðê. 134, ñïð. 145, àðê. 4, 11, 17, 39.

«Ñòàë³íà», ðàäãîñï, 
×åêðàöüêà ñ³ëüðàäà

Íîâîâàñèë³âñüêîãî ð-íó (íå âñòàíîâëåíî), ãðóäåíü 1932 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, 
îï. 7, ñïð. 121, àðê. 15. 

Ñòåïàí³âêà, ñ. Íîâîâàñèë³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ñòåïàí³âêà Ïåðøà Ïðèàçîâñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 
1932 – ãðóäåíü 1933 ðîê³â, 133 çàïèñè, Ô.Ð.- 5593 îï.22, ñïð. 125, àðê. 38-52, 54, 
56-64, 66-68, 70-94, 103, 105-114, 116-120, 122-127, 129-134, 139, 144-147.

Ñòåïàí³âñüêà, ñ³ëüðàäà Íîâîâàñèë³âñüêîãî ð-íó (íèí³ Ñòåïàí³âñüêà Ïåðøà ñ³ëüðàäà Ïðèàçîâñüêîãî ð-íó), 
âåðåñåíü 1932 ðîêó, áåðåçåíü – æîâòåíü 1933 ðîêó, 211 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 22, 
ñïð. 125, àðê. 61, 65-143.

Ñòðîãàí³âêà, ñ. Êîëàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ñòðîãàí³âêà Ïðèàçîâñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü-÷åðâåíü 1933 
ðîêó 189 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 22, ñïð. 88, àðê. 146-251.

Ñòðîãàí³âñüêà, ñ³ëüðàäà Êîëàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ Áîò³ºâñüêà ñ³ëüðàäà Ïðèàçîâñüêîãî ð-íó), òðàâåíü, áåðåçåíü 
1933 ðîêó, 6 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 22, ñïð. 88, àðê. 157, 166, 182, 185, 233, 236.

Òèõèé Ãàé, ñ. Ìîëî÷àíñüêîãî ð-íó (çíÿòî ç îáë³êó 31. 10. 79 ð.), ñ³÷åíü 1932 – ãðóäåíü 1933 
ðîê³â, 23 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 22, ñïð. 120, àðê. 58, 157, 182, 185-186, 190-198.

Òðî¿öüêà ñ³ëüðàäà Íîâîâàñèë³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ×êàëîâñüêà ñ³ëüðàäà Ïðèàçîâñüêîãî ð-íó), êâ³òåíü 
1932 – áåðåçåíü 1933 ðîê³â, 46 çàïèñ³â, Ô.Ð.-5593, îï. 22, ñïð. 79, àðê. 242-243, 
245, 247-251, 255, 258, 261-262, 264-276; ñïð. 125, àðê. 122.

Òðî¿öüêå, ñ. Íîâîâàñèë³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. ×êàëîâå Ïðèàçîâñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – 
ëþòèé 1933 ðîê³â, 25 çàïèñ³â, Ô.Ð.-5593, îï. 22, ñïð. 79, àðê. 240-247, 250, 251, 
253, 256-260, 271; ñïð. 97, àðê. 64.

Óëÿí³âêà, ñ. Íîâîâàñèë³âñüêîãî ð-íó (çíÿòî ç îáë³êó 21.12.94 ð.), ëèñòîïàä 1932 – æîâòåíü 
1933 ðîê³â, 11 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 22, ñïð. 120, àðê. 167, 178-180, 187, 190, 
198-199, ñïð. 145, àðê. 24.

Óðàë, âèñ. Íîâîâàñèë³âñüêîãî ð-íó (íå âñòàíîâëåíî), ñåðïåíü 1932 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, 
îï.7, ñïð.121, àðê. 12.

Öàðèöèí, õóò. Íîâîâàñèë³âñüêîãî ð-íó (íå âñòàíîâëåíî), ñåðïåíü – âåðåñåíü 1932 ðîêó, 2 
çàïèñè, Ô.Ð-5593 îï. 22, ñïð. 101, àðê. 233-234.

Öàðèöèíå ¹ 1, õóò. Íîâîâàñèë³âñüêîãî ð-íó (íå âñòàíîâëåíî), ëþòèé – ëèïåíü 1932 ðîê³â, 3 çàïèñè, 
Ô.Ð-5593, îï. 22, ñïð. 97, àðê. 60, 62-63.

Öàðèöèíå ¹ 2, õóò. Íîâîâàñèë³âñüêîãî ð-íó (íå âñòàíîâëåíî), òðàâåíü 1932 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, 
îï. 22, ñïð. 97, àðê. 62.

×åêðàê ¹3, âèñ. Íîâîâàñèë³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Äîáð³âêà), âåðåñåíü 1933 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-
5593, îï.7, ñïð.121, àðê. 20.

×åêðàê ¹6, âèñ. Íîâîâàñèë³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Äîáð³âêà), ãðóäåíü 1933 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, 
îï.7, ñïð.121, àðê. 22.

×åêðàöüêà, ñ³ëüðàäà Íîâîâàñèë³âñüêîãî ð-íó (íèí³ Äîáð³âñüêà ñ³ëüðàäà), ñåðïåíü – æîâòåíü, ãðóäåíü 
1933 ðîêó, 26 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 7, ñïð. 121, àðê. 17-34.

×åðâîíèé ßð, ñ Ìîëî÷àíñüêîãî ð-íó (çíÿòî ç îáë³êó 25.09.74 ð.), ëèïåíü 1932 – ëèñòîïàä 1933 
ðîê³â, 3 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 22, ñïð. 120, àðê. 160, 174, 187.
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Øåâ÷åíêà, âèñ. Íîâîâàñèë³âñüêîãî ð-íó (íå âñòàíîâëåíî), áåðåçåíü 1932 ðîêó, 1 çàïèñè, Ô.Ð-
5593, îï.7, ñïð.121, àðê. 9.

«Øåâ÷åíêà», êîìóíà Íîâîâàñèë³âñüêîãî ð-íó (íå âñòàíîâëåíî), ÷åðâåíü 1933 ðîêó, 2 çàïèñè, Ô.Ð-
5593, îï. 22, ñïð. 97, àðê. 72, 73.

ÏÐÈÌÎÐÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

Áîðèñ³âêà, ñ. Áåðäÿíñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Áîðèñ³âêà Ïðèìîðñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü1932 – æîâòåíü 
1933 ðîê³â, 412 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 6, ñïð. 77, àðê. 6; îï. 23, ñïð. 50, àðê. 109-215.

Â’ÿ÷åñëàâêà, ñ. Êîëàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ.Âÿ÷åñëàâêà Ïðèìîðñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – ãðóäåíü 
1932 ðîêó, 51 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 23, ñïð. 89, àðê. 141-150, 152-168.

Ä³àí³âêà, ñ. Êîëàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ëîçóâàòêà Ïðèìîðñüêîãî ð-íó), êâ³òåíü 1933 ðîêó, 1 
çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 23, ñïð. 60, àðê. 203.

ªëèñå¿âêà, ñ. Áåðäÿíñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. ªëèñå¿âêà Ïðèìîðñüêîãî ð-íó), âåðåñåíü 1932 – 
ëèñòîïàä 1933 ðîê³â, 133 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 23, ñïð. 47, àðê. 159, 259, 260-326. 

Çåëåí³âêà, ñ. Êîëàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Çåëåí³âêà Ïðèìîðñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – ëþòèé 
1933 ðîê³â, 73 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 23, ñïð. 115, àðê. 35-56, 58, 59, 61, 63-72; ñïð. 
118, àðê. 159, 161. 

²íç³âêà, ñ. Êîëàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. ²íç³âêà Ïðèìîðñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – ãðóäåíü 1932 
ðîêó, 61 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 23, ñïð. 75, àðê. 286-295, 302-323. 

²íç³âñüêà, ñ³ëüðàäà Êîëàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ²íç³âñüêà ñ³ëüðàäà Ïðèìîðñüêîãî ð-íó), êâ³òåíü 1932 – 
òðàâåíü 1933 ðîê³â, 16 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 23, ñïð. 75, àðê. 295-322.

Êàëèí³âêà, ñ. Êîëàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Êàëèí³âêà Ïðèìîðñüêîãî ð-íó), ëþòèé 1932 – ëèñòîïàä 
1933 ðîê³â, 14 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 23, ñïð. 118, àðê. 116, 121, 140, 141, 145, 151, 
153, 158, 168, 217-220, 226.

Êîëàð³âêà, ñ. Êîëàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Êîëàð³âêà Ïðèìîðñüêîãî ð-íó), áåðåçåíü – âåðåñåíü 
1932 ðîêó, òðàâåíü 1933 ðîêó, 37 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 23, ñïð. 80, àðê. 220-255.

Êîëàð³âñüêà, ñ³ëüðàäà Êîëàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ Êîëàð³âñüêà ñ³ëüðàäà Ïðèìîðñüêîãî ð-íó), ñåðïåíü 1932 
– òðàâåíü 1933 ðîê³â, 32 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 23, ñïð. 80, àðê. 246-250, 252-259, 
261-268. 

Êîìèøóâàòêà, ñ. Áåðäÿíñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Êîìèøóâàòêà Ïðèìîðñüêîãî ð-íó), òðàâåíü, âåðåñåíü, 
ëèñòîïàä 1933 ðîêó, 7 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 23, ñïð.117, àðê. 124, 127, 136, 137, 
140, 144, 146.

Ëîçàí³âêà, ñ. Áåðäÿíñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ëîçàí³âêà Ïðèìîðñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – ãðóäåíü 
1933 ðîê³â, 66 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 23, ñïð. 50, àðê. 118; ñïð. 122, àðê. 19-81. 

Ìàíóéë³âêà, ñ. Êîëàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ìàíóéë³âêà Ïðèìîðñüêîãî ð-íó), áåðåçåíü 1932 ðîêó, 1 
çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 23, ñïð. 60, àðê. 167.

Ìàðèí³âêà, ñ. Êîëàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ìàðèí³âêà Ïðèìîðñüêîãî ð-íó), ëþòèé – ãðóäåíü 1932 
ðîêó, 36 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 23, ñïð. 60, àðê. 164; ñïð. 126, àðê. 2-20.

Íåëüã³âêà, ñ. Êîëàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Íåëüã³âêà Ïðèìîðñüêîãî ð-íó), áåðåçåíü 1932 – ñåðïåíü 
1933 ðîê³â, 68 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 23, ñïð. 59, àðê. 111-128; ñïð. 129, àðê. 1-32. 

Íîâîîëåêñ³¿âêà, ñ. Áåðäÿíñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Íîâîîëåêñ³¿âêà Ïðèìîðñüêîãî ð-íó), ëþòèé-ãðóäåíü 
1933 ðîêó, 231 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 23, ñïð. 130, àðê. 1-235; îï. 6, ñïð. 77, àðê. 125. 

Íîâîîëåêñ³¿âñüêà, 
ñ³ëüðàäà

Áåðäÿíñüêîãî ð-íó (íèí³ Íîâîîëåêñ³¿âñüêà ñ³ëüðàäà Ïðèìîðñüêîãî ð-íó), áåðå çåíü, 
âåðåñåíü 1933 ðîêó, 2 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 23, ñïð. 130, àðê. 4, 183.

Íîâîïàâë³âêà, ñ. Áåðäÿíñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ïàðòèçàíè Ïðèìîðñüêîãî ð-íó), ñåðïåíü 1933 – ãðóäåíü 
1933 ðîêó, 40 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 23, ñïð. 131, àðê. 1-22; îï. 6, ñïð. 77, àðê. 119, 130. 

Íîãàéñüê, ñåë. Áåðäÿíñüêîãî ð-íó (íèí³ ì. Ïðèìîðñüê Ïðèìîðñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – ãðóäåíü 
1933 ðîê³â, 138 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 23, ñïð. 117, àðê. 47-104, 122, 128-135, 138, 
141-143, 147-156. 

Íîãàéñüêà, ñ³ëüðàäà Áåðäÿíñüêîãî ð-íó (íèí³ Ïðèìîðñüêî¿ ì³ñüêðàäè Ïðèìîðñüêîãî ð-íó), áåðåçåíü – 
æîâòåíü 1933 ðîêó, 46 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 23, ñïð.117, àðê.48, 105-110. 117-146.
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Îá³òî÷íå, ñ. Áåðäÿíñüêîãî ð-íó (íèí³ ì. Ïðèìîðñüê Ïðèìîðñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – ãðóäåíü 
1933 ðîê³â, 109 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 23, ñïð. 107, àðê. 52-105; ñïð. 50, àðê. 113. 

Îðë³âêà, ñ. Êîëàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Îðë³âêà Ïðèìîðñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü – æîâòåíü 1933 
ðîêó, 98 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 23, ñïð. 20, àðê. 244; ñïð. 60, àðê. 216, 238; ñïð. 77, 
àðê. 260-308; ñïð. 88, àðê. 225.

Ïàðòèçàíñüêà, ñ³ëüðàäà Áåðäÿíñüêîãî ð-íó (íèí³ Ïàðòèçàíñüêà ñ³ëüðàäà Ïðèìîðñüêîãî ð-íó), ñåðïåíü, 
æîâòåíü 1933 ðîêó, 3(2) çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 23, ñïð. 131, àðê. 2, 14, 15.

Ïåòð³âêà, ñ. Êîëàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ïåòð³âêà Ïðèìîðñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – ãðóäåíü 
1933 ðîê³â, 349 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 23, ñïð. 108, àðê. 97-127, 129-145, 156-209, 
212-221, 223-267, 269-289.

Ïåòð³âñüêà, ñ³ëüðàäà Êîëàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ Ìàíóéë³âñüêà ñ³ëüðàäà Ïðèìîðñüêîãî ð-íó), ëèñòîïàä – 
ãðóäåíü 1932 ðîêó, ëþòèé, êâ³òåíü, âåðåñåíü – ãðóäåíü 1933 ðîêó, 27 çàïèñ³â, Ô.Ð-
5593, îï. 23, ñïð. 108, àðê. 164, 178, 199-213. 

Ïðåñëàâ, ñ. Êîëàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ïðåñëàâ Ïðèìîðñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1933 – ãðóäåíü 
1933 ðîê³â, 11 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 23, ñïð. 116, àðê. 8, 22, 88-92. 

Ïðåñëàâñüêà, ñ³ëüðàäà Êîëàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ Ïðåñëàâñüêà ñ³ëüðàäà Ïðèìîðñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü-
ãðóäåíü 1933 ðîêó, 166 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 23, ñïð. 116, àðê. 9-47, 50-88.

Ðàéí³âêà, ñ. Êîëàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ðàéí³âêà Ïðèìîðñüêîãî ð-íó), ñåðïåíü, ãðóäåíü 1932 – 
ãðóäåíü 1933 ðîê³â, 181 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 23, ñïð. 60, àðê. 166-280. 

Ñëîâ’ÿíñüêèé, õóò. Áåðäÿíñüêîãî ð-íó (íèí³ Ïðèìîðñüêîãî ð-íó), áåðåçåíü 1933 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð.- 
5593, îï. 23, ñïð.117, àðê. 110.

Ñòåïàí³âêà, ñ. Êîëàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ñòåïàí³âêà Ïðèàçîâñüêîãî ð-íó), áåðåçåíü – êâ³òåíü 
1933 ðîêó, 4 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 23, ñïð. 60, àðê. 196 à, 199, 200.

Ñòðîãàí³âêà, ñ. Êîëàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ñòðîãàí³âêà Ïðèàçîâñüêîãî ð-íó ), êâ³òåíü 1933 ðîêó, 1 
çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 23, ñïð. 60, àðê. 203.

Øàâêàé, ñ. Êîëàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ Ïðèìîðñüêîãî ð-íó), ëèïåíü 1932 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-
5593, îï. 23, ñïð. 59, àðê. 113

Þð’¿âêà, ñ. Êîëàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Þð’¿âêà Ïðèìîðñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü – ãðóäåíü 1932 
ðîê³â, 111 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 23, ñïð. 118, àðê. 10-115, 117-139, 142-144, 146-
150, 152, 154-157, 160, 162-167, 169-213, 215-216, 221-224, 227-236.

ÐÎÇ²ÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

Çàïîðîæåöü, õóò. Öàðåêîñòÿíòèí³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Çàïîð³çüêå), ñ³÷åíü-ëþòèé 1932 ðîêó, 2 
çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 24, ñïð. 32, àðê. 217

Çåëåíîï³ëü, êîë. Íîâîçëàòîï³ëüñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Çåëåíîï³ëü Ðîç³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 ðîêó, 
ëþòèé, ëèïåíü 1933 ðîêó, 5 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 24, ñïð. 22, àðê. 97-100.

²âàí³âêà, õóò. Öàðåêîñòÿíòèí³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. ²âàí³âêà Ðîç³âñüêîãî ð-íó), ÷åðâåíü-ëèñòîïàä 
1932 ðîêó, 3 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 24, ñïð. 32, àðê. 61, 65

Êîáèëüíå, ñ. Öàðåêîñòÿíòèí³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Êîáèëüíå Ðîç³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü – ãðóäåíü 
1932 ðîêó, 10 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 24, ñïð. 32, àðê. 62-66, 216, 218.

Íàä³éíå, ñ. Íîâîçëàòîï³ëüñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Íàä³éíå Ðîç³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü, ëþòèé, 1932 
ðîêó, 2 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 24, ñïð. 22, àðê. 97, 99.

Ðîç³âêà, ñ. Ëþêñåìáóðçüêîãî ð-íó (íèí³ ñìò Ðîç³âêà Ðîç³âñüêîãî ð-íó), òðàâåíü 1933 – ãðóäåíü 
1933 ðîê³â, 5 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 24, ñïð. 19, àðê. 108-112

Øåíáàóì, ñ Ëþêñåìáóðçüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ëèñòâÿíêà Ðîç³âñüêîãî ð-íó), ãðóäåíü 1933 ðîê³â, 2 
çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 24, ñïð. 33, àðê. 205

ÒÎÊÌÀÖÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

Á³ëîçåðêà, ñ. Ìîëî÷àíñüêîãî ð-íó (íèí³ íå âñòàíîâëåíî), òðàâåíü 1933 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 
18, ñïð. 57, àðê. 195.

Âåñåëå, ñ. Íîâîâàñèë³âñüêîãî ð-íó (ïðèºäíàíî äî ñ. Ìîãóòíº íèí³ Òîêìàöüêîãî ð-íó), òðàâåíü 
1933 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 22, ñïð. 125, àðê. 139
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×ÅÐÍ²Ã²ÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

¹3, âèñ. Âåëèêîòîêìàöüêîãî ð-íó (íèí³ ×åðí³ã³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – æîâòåíü 1933 ðîê³â, 
9 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 27, ñïð. 88, àðê. 87, 88, 100, 107, 114-116, 122, 124.

Àíäð³¿âêà, ñ. Ìîëî÷àíñüêîãî ð-íó (íèí³ ×åðí³ã³âñüêîãî ð-íó), ëþòèé – áåðåçåíü 1932 ðîêó, 3 çàïèñè, 
Ô.Ð-5593, îï. 27, ñïð. 8, àðê. 24-26.

Áåãèì-×åêðàê, ñ. Âåëèêîòîêìàöüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ñòåïîâå ×åðí³ã³âñüêîãî ð-íó), ÷åðâåíü – ñåðïåíü 
1932 ðîêó, 3 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 27, ñïð. 88, àðê. 208, 213, 214.

Âåðõí³é Òîêìàê, ñ. Âåëèêîòîêìàöüêîãî ð-íó (íèí³ ×åðí³ã³âñüêîãî ð-íó), òðàâåíü – ãðóäåíü 1932 ðîêó, 41 
çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 27, ñïð. 88, àðê. 1-21.

ªëèçàáåòòàëü, êîë. Ìîëî÷àíñüêîãî ð-íó (ïðèºäíàíî äî ñ. Îëåêñàíäð³âêà íèí³ ×åðí³ã³âñüêîãî ð-íó), ëèïåíü 
1933 – ëèñòîïàä 1933 ðîêó, 8 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 27, ñïð. 89, àðê. 1, 5, 6, 8, 13.

Çóáîâà, õóò. Âåëèêîòîêìàöüêîãî ð-íó (íèí³ ×åðí³ã³âñüêîãî ð-íó), áåðåçåíü 1932 – âåðåñåíü 1932 
ðîêó, 8 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 27, ñïð. 88, àðê. 38, 41, 43, 45-47, 51, 52.

Êîíòåí³óñôåëüä, êîë. Ìîëî÷àíñüêîãî ð-íó (íèí³ ×åðí³ã³âñüêîãî ð-íó), ëþòèé 1932 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, 
îï. 27, ñïð.87, àðê. 23.

Êóðêóëüñüêèé, õóò. Âåëèêîòîêìàöüêîãî ð-íó (íèí³ ×åðí³ã³âñüêîãî ð-íó), ñåðïåíü 1932 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-
5593, îï. 27, ñïð. 88, àðê. 170.

Ëóãîâèé, õóò. Ìîëî÷àíñüêîãî ð-íó (íèí³ ×åðí³ã³âñüêîãî ð-íó), áåðåçåíü 1932 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-
5593, îï. 4, ñïð. 120, àðê. 92.

Ìàð³ºíòàëü, êîë. Ìîëî÷àíñüêîãî ð-íó (íèí³ ×åðí³ã³âñüêîãî ð-íó), áåðåçåíü 1932 ðîêó, âåðåñåíü, 
æîâòåíü, ãðóäåíü 1933 ðîêó, 4 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 27, ñïð. 89, àðê. 1, 7, 20, 30.

Ìîãèëÿíè, ñ. Âåëèêîòîêìàöüêîãî ð-íó (íèí³ ×åðí³ã³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü – ãðóäåíü 1932 ðîêó, 39 
çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 27, ñïð. 78, àðê. 35-42; ñïð. 88, àðê. 35-58.

Í.Çåëåíå, ñ. Âåëèêîòîêìàöüêîãî ð-íó (íèí³ ×åðí³ã³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü, áåðåçåíü, ñåðïåíü, 
æîâòåíü, ëèñòîïàä 1932 ðîêó, 7 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 27, ñïð. 88, àðê. 86, 94, 108, 
117, 121, 133. 

Íèçÿíè, ñ. Âåëèêîòîêìàöüêîãî ð-íó (íèí³ ×åðí³ã³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – òðàâåíü 1933 ðîê³â, 
82 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 27, ñïð. 88, àðê. 59-85; ñïð. 89, àðê. 32-65.

Íîâîìèõàéë³âêà, ñ. Âåëèêîòîêìàöüêîãî ð-íó (íèí³ ×åðí³ã³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – ãðóäåíü 1932 ðîêó, 
69 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 27, ñïð. 88, àðê. 59-84; ñïð. 89, àðê. 86-139.

Íîâîïåòð³âñüêèé, õóò. Âåëèêîòîêìàöüêîãî ð-íó (íèí³ ×åðí³ã³âñüêîãî ð-íó), áåðåçåíü 1932 – ëèñòîïàä 1932 
ðîêó, 9 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 27, ñïð. 88, àðê. 91, 92, 97, 99, 101, 104, 109, 123, 127.

Íîâîïîëòàâêà, ñ. Âåëèêîòîêìàöüêîãî ð-íó (íèí³ ×åðí³ã³âñüêîãî ð-íó), ëþòèé 1932 – âåðåñåíü, ãðóäåíü 
1933 ðîê³â, 90 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 27, ñïð. 88, àðê. 140-153; ñïð. 89, àðê. 66-97.

Íîâîóêðà¿íêà, õóò. Âåëèêîòîêìàöüêîãî ð-íó (íèí³ ×åðí³ã³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü, áåðåçåíü, êâ³òåíü, ëèïåíü, 
ëèñòîïàä 1932 ðîêó, 5 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 27, ñïð. 88, àðê. 89, 92, 96, 105, 136.

Îá³òî÷íå, ñ. Âåëèêîòîêìàöüêîãî ð-íó (íèí³ ×åðí³ã³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – ñ³÷åíü 1933 ðîê³â, 43 
çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 27, ñïð. 88, àðê. 98, 99, 154-170, 172-176.

Îëåêñàíäðòàëü, ñ. Ìîëî÷àíñüêîãî ð-íó (íèí³ ×åðí³ã³âñüêîãî ð-íó), ñåðïåíü, âåðåñåíü, ãðóäåíü 1933 ðîêó, 
5 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 27, ñïð. 89, àðê. 3, 4, 7, 10, 30.

Ìîãóòí³é, õóò. Òåðï³íí³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ìîãóòíº Òîêìàöüêîãî ð-íó), æîâòåíü-ëèñòîïàä 1932 ðîêó, 
5 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 16, ñïð. 96, àðê. 161-167. 

Ô³øàó, êîë. Ìîëî÷àíñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Ðèáàë³âêà Òîêìàöüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 ðîêó, 1 çàïèñ, 
Ô.Ð-5593, îï.18, ñïð. 58, àðê. 218

Ðîáîò³âêà, ñåë. Îð³õ³âñüêîãî ð-íó (íèí³ Îð³õ³âñüêîãî ð-íó), ãðóäåíü 1933 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 
20, ñïð. 135, àðê. 197.

Íîâîïðîêîï³âêà, ñ. ×óáàð³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Íîâîïðîêîï³âêà Òîêìàöüêîãî ð-íó), âåðåñåíü 1932 ðîêó, 
êâ³òåíü-ëèïåíü 1933 ðîêó, 4 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 21, ñïð. 154, àðê. 103, 138, 183. 
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Ïàñòâà, êîë. Ìîëî÷àíñüêîãî ð-íó (íèí³ ×åðí³ã³âñüêîãî ð-íó), ëþòèé, êâ³òåíü 1932 ðîêó, 2 çàïèñè, 
Ô.Ð-5593, îï. 27, ñïð. 88, àðê. 30, 33.

Ïåðøå Òðàâíÿ, õóò. Âåëèêîòîìàöüêîãî ð-íó (íèí³ ×åðí³ã³âñüêîãî ð-íó), ñåðïåíü – ëèñòîïàä 1932 ðîê³â, 4 
çàïèñè, Ô.Ð.-5593, îï. 27, ñïð. 88, àðê. 107,124, 128, 132.

Ïåòðîâñüêèé, õóò. Âåëèêîòîêìàöüîãî ð-íó (íèí³ ×åðí³ã³âñüêîãî ð-íó), ëèñòîïàä – ãðóäåíü 1932, 3 çàïèñè, 
Ô.Ð-5593, îï. 27, ñïð. 88, àðê. 134, 135, 137.

Ïîðäåíàó, êîë. Ìîëî÷àíñüêîãî ð-íó (íèí³ ×åðí³ã³âñüêîãî ð-íó), æîâòåíü 1933 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, 
îï. 27, ñïð. 89, àðê. 19.

Ðóäíåðâåéäå, ñ. Ìîëî÷àíñüêîãî ð-íó (íèí³ ×åðí³ã³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – êâ³òåíü 1932 ðîê³â, 5 
çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 27, ñïð. 88, àðê. 29-31, 33.

Ñåìåí³âêà, ñ. Âåëèêîòîêìàöüêîãî ð-íó (íèí³ ×åðí³ã³âñüêîãî ð-íó), áåðåçåíü 1932 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð.-
5593, îï. 27, ñïð. 88, àðê. 143.

Ñèñèêóëàê, ñ. Âåëèêîòîêìàöüêîãî ð-íó (íèí³ ×åðí³ã³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – êâ³òåíü 1933 ðîê³â, 
44 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 27, ñïð. 88, àðê. 177-197, 199-200; ñïð. 89, àðê. 34.

Ñòóëüíºâå, ñ. Âåëèêîòîêìàöüêîãî ð-íó (íèí³ ×åðí³ã³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – ãðóäåíü 1933 ðîê³â, 
78 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 27, ñïð. 88, àðê. 201-207, 209-215, 217; ñïð. 89, àðê. 100-
159, 161-162, 164.

Òàðàñ³âêà, ñ. Âåëèêîòîêìàöüêîãî ð-íó (íèí³ ×åðí³ã³âñüêîãî ð-íó), ëþòèé 1932 – ñ³÷åíü 1933 ðîê³â, 14 
çàïèñ³â,Ô.Ð-5593, îï. 27, ñïð. 88, àðê. 218-225.

Òîêìà÷àíè, ñ. Âåëèêîòîêìàöüêîãî ð-íó (íèí³ ×åðí³ã³âñüêîãî ð-íó), ëèñòîïàä – ãðóäåíü 1932 ðîêó, 4 
çàïèñà,Ô.Ð-5593, îï. 27, ñïð. 88, àðê. 198-200.

Ôðàíöñòàëü, ñ. Ìîëî÷àíñüêîãî ð-íó (íèí³ ×åðí³ã³âñüêîãî ð-íó), ëþòèé – êâ³òåíü 1932 ðîêó, 4 çàïèñè, 
Ô.Ð-5593, îï. 27, ñïð. 88, àðê. 31-32, 34.

×åðâîíèé ÿð, õóò. Âåëèêîòîêìàöüêîãî ð-íó (íèí³ ×åðí³ã³âñüêîãî ð-íó), áåðåçåíü – âåðåñåíü 1932 ðîêó, 2 
çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 27, ñïð. 88, àðê. 157-174.

Øàðäàó, ñ. Ìîëî÷àíñüêîãî ð-íó (íèí³ ×åðí³ã³âñüêîãî ð-íó), ñåðïåíü – âåðåñåíü 1933, 2 çàïèñè, 
Ô.Ð-5593, îï. 27, ñïð. 89, àðê. 5,12.

Øïàððàó, ñ. Ìîëî÷àíñüêîãî ð-íó (íèí³ ÷åðí³ã³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü – áåðåçåíü 1932 ðîêó, 5 çàïèñ³â, 
Ô.Ð-5593, îï. 27, ñïð. 88, àðê. 22-23, 27-28.

Øòåíáàõ, êîë. Ìîëî÷àíñüêîãî ð-íó (íèí³ ×åðí³ã³âñüêîãî ð-íó), ëèïåíü 1933 – ãðóäåíü 1933 ðîêó, 32 
çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 27, ñïð. 89, àðê. 2, 3, 13-26, 29, 31.

ßÊÈÌ²ÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

Àíäð³¿âêà, âèñ. ßêèì³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ßêèì³âñüêîãî ð-íó), êâ³òåíü, ñåðïåíü 1932 ðîêó, ñ³÷åíü, ëþòîãî, 
ãðóäåíü 1933 ðîêó, 6 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 4, ñïð. 103, àðê. 146, 192, 242, 249, 260, 296.

Áîëãðàä, ñ. ßêèì³âñüêîãî ð-íó (ßêèì³âñüêîãî ð-íó çíÿòî ç îáë³êó â 1962-1965 ðð.), æîâòåíü 1932 
ðîêó, ëþòèé 1933 ðîêó, 2 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 4, ñïð. 103, àðê. 243, 262.

Âîâ÷èé, âèñ. ßêèì³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ßêèì³âñüêîãî ð-íó), âåðåñåíü 1933 – ãðóäåíü 1933 ðîêó, 5 
çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 4, ñïð. 103, àðê. 280-283, 288.

Âîëîäèìèð³âêà, ñ. ßêèì³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ßêèì³âñüêîãî ð-íó), ëþòèé 1932 – ñ³÷åíü 1933 ðîê³â, 12 çàïèñ³â, 
Ô.Ð-5593, îï. 4, ñïð. 70, àðê. 178, 179, 181-184, 186-188, 258, 259, 271. 

Ãîðáàòîê, âèñ. ßêèì³âñüêîãî ð-íó (çíÿòî ç îáë³êó 12.06.64 ð.), áåðåçåíü 1932 – ãðóäåíü 1933 ðîê³â, 3 
çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 4, ñïð. 103, àðê. 166, 269, 284.

Ãîð³ëå, ñ. ßêèì³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Êèðèë³âêà ßêèì³âñüêîãî ð-íó), âåðåñåíü 1932 – ãðóäåíü 1932 
ðîêó, 2 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 4, ñïð. 65, àðê. 288; ñïð. 113, àðê. 92.

Ãîðîáö³âêà 
(Âîðîáéîâêà), âèñ.

ßêèì³âñüêîãî ð-íó (ßêèì³âñüêîãî ð-íó çíÿòèé ç îáë³êó 21.04.67 ð.), ëþòèé – áåðåçåíü 
1932 ðîêó, 3 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 4, ñïð. 108, àðê. 135, 136, 138.

Äàâèä³âêà, ñ. ßêèì³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ßêèì³âñüêîãî ð-íó), ëþòèé 1932 – ãðóäåíü 1933 ðîê³â, 62 çàïèñè, 
Ô.Ð-5593, îï. 4, ñïð. 103, àðê. 156, 167, 168, 175, 176, 180, 187, 202, 203, 204, 209, 211, 
214-216, 219, 222, 224-226, 228, 230, 231, 234-236, 238, 240, 241, 244, 248, 251-253, 255, 
256, 258, 259, 261, 265-268, 270-272, 274-279, 286, 287, 289, 290-292, 294, 295, 297, 298.
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Äàâèä³âñüêà, 
ñ³ëüðàäà

ßêèì³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ßêèì³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 ðîêó, ñ³÷åíü – áåðåçåíü 1933 
ðîêó, 5 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 4, ñïð. 103, àðê. 152, 247, 250, 257, 260. 

Äìèòð³âêà, ñ. ßêèì³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ßêèì³âñüêîãî ð-íó 10.11.57 ð. ïðèºäíàíå äî ñìò ßêèì³âêà), 
ñ³÷åíü – âåðåñåíü 1932 ðîêó, 11 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 4, ñïð. 70, àðê. 224, 225, 234, 
235-237, 246-248; ñïð. 108, àðê. 134, 140.

²ñêð³âêà, ñ. ßêèì³âñüêîãî ð-íó (çíÿòî ç îáë³êó 24.01.73 ð. ßêèì³âñüêîãî ð-íó), êâ³òåíü 1932 ðîêó, 1 
çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 4, ñïð. 123, àðê. 189.

Êàì’ÿíñüêèé, âèñ. ßêèì³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. Äðóæáà ßêèì³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-
5593, îï. 4, ñïð.123, àðê. 166.

Êàòåðèí³âêà, ñ. ßêèì³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ßêèì³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü-ëþòèé 1932 ðîêó, êâ³òåíü, æîâòåíü 
1933 ðîêó, 5 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 4, ñïð.108, àðê.111, 121, 126, 129, 131.

Êèðèë³âêà, ñ. ßêèì³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ßêèì³âñüêîãî ð-íó), c³÷åíü – òðàâåíü 1932 ðîêó, 11 çàïèñ³â, 
Ô.Ð-5593, îï. 4, ñïð. 71, àðê. 114-124.

«Êîì³íòåðí», êîìóíà ßêèì³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ßêèì³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü, ëèïåíü, ñåðïåíü, âåðåñåíü-
ëèñòîïàä 1932 ðîêó, 9 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 4, ñïð.108, àðê. 110, 113, 116, 117, 119, 
124, 127, 132, 144. 

«Êîìóí³ñò», ðàäãîñï ßêèì³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ßêèì³âñüêîãî ð-íó), âåðåñåíü 1932 – ãðóäåíü 1933 ðîê³â, 4 
çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 4, ñïð. 217, 218, 285, 299.

Êîñèõ, âèñ. ßêèì³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ßêèì³âñüêîãî ð-íó), òðàâåíü 1933 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 
4, ñïð.113, àðê. 162.

Ëþáèì³âêà, ñ. ßêèì³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ßêèì³âñüêîãî ð-íó), ñåðïåíü 1932 – òðàâåíü 1933 ðîê³â, 32 
çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 23, ñïð. 80, àðê. 246-250, 252-259, 261-268.

«Ìîëîòîâà», êîìóíà ßêèì³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ßêèì³âñüêîãî ð-íó), ãðóäåíü 1932 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 
4, ñïð.103, àðê. 229.

Íîâîäàíèë³âêà, ñ. ßêèì³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ßêèì³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü1932 – ÷åðâåíü 1933 ðîê³â, 73 
çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 4, ñïð. 111, àðê. 122-134; ñïð. 126, àðê. 264-288; ñïð. 134, àðê. 
5-16, 20-25, 28.

Íîâîäàíèë³âñüêà, 
ñ³ëüðàäà

ßêèì³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ßêèì³âñüêîãî ð-íó), òðàâåíü – ëèïåíü 1933 ðîêó, 7 çàïèñ³â, 
Ô.Ð-5593, îï. 4, ñïð. 134, àðê. 1, 3, 4, 17-18, 26-27.

Îëåêñàíäð³âêà, ñ. ßêèì³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ßêèì³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü, êâ³òåíü, ÷åðâåíü, ñåðïåíü, æîâòåíü, 
ëèñòîïàä 1932 ðîêó, 13 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 4, ñïð. 70, àðê. 265-269, 277-284.

Ïåòð³âêà, ñ. ßêèì³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ßêèì³âñüêîãî ð-íó), áåðåçåíü 1932 – êâ³òåíü 1933 ðîê³â, 9 çàïèñ³â, 
Ô.Ð-5593, îï. 4, ñïð. 108, àðê. 114, 120, 122, 130, 143, 146, 148, ñïð. 123, àðê. 201, 230.

Ïðèäîðîææÿ, âèñ. ßêèì³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ßêèì³âñüêîãî ð-íó), ãðóäåíü 1932 – òðàâåíü 1932 ðîê³â, 8 
çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 4, ñïð.103, àðê.147, 160, 169, 179, 184, 196, 206, 208.

Ðàäèâîí³âêà, ñ. ßêèì³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ßêèì³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – ëèñòîïàä 1933 ðîê³â, 37 
çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 4, ñïð. 120, àðê. 72-74, 76-80, 83-85, 87-89, 91, 94-97, 99, 100, 
108, 111-113, 115, 117, 124, 125-131, 133.

Ðàäèâîí³âñüêà, 
ñ³ëüðàäà

ßêèì³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ßêèì³âñüêîãî ð-íó), ëèïåíü 1932 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 4, 
ñïð. 120, àðê. 119.

Ñåí³êè, âèñ. ßêèì³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ßêèì³âñüêîãî ð-íó), òðàâåíü 1932 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð- 5593, îï. 
4, ñïð. 103, àðê. 198.

Ñåðåäí³é, âèñ. ßêèì³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ßêèì³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü – ëþòèé 1932 ðîêó, 2 çàïèñè, Ô.Ð-
5593, îï. 4, ñïð. 108, àðê. 137.

Ñîñí³âêà, âèñ. ßêèì³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ßêèì³âñüêîãî ð-íó), êâ³òåíü – æîâòåíü 1932 ðîêó, 2 çàïèñè, 
Ô.Ð-5593, îï. 4, ñïð. 70, àðê. 180, 189.

«Ñòåïîâèé 
Âåëåòåíü», êîìóíà

ßêèì³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ßêèì³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü, ñåðïåíü 1932 ðîêó, 2 çàïèñè, Ô.Ð-
5593, îï. 4, ñïð. 86, àðê. 148, 160.

Òåðí³âêà 1, ñ. ßêèì³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ßêèì³âñüêîãî ð-íó), âåðåñåíü 1933 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô. Ð-5593, 
îï. 4, ñïð. 120, àðê. 110.

Òåðí³âêà, ñ. ßêèì³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ßêèì³âñüêîãî ð-íó), ëþòèé 1932 – ñ³÷åíü 1933 ðîê³â, 18 çàïèñ³â, 
Ô.Ð-5593, îï. 4, ñïð. 75, àðê. 161-171, 173-178, 190.
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Òèìîô³¿âêà, âèñ. ßêèì³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ßêèì³âñüêîãî ð-íó), ÷åðâåíü 1932 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 
4, ñïð. 120, àðê. 86.

«Óêðà¿íñüêèé 
Âåëåòåíü», êîìóíà

ßêèì³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ßêèì³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü – ñåðïåíü 1932 ðîêó, ñåðïåíü 1933 
ðîêó, 15 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 4, ñïð. 120, àðê. 75, 81-82, 90, 93, 98-107, 120-121. 

Ôîë³ñàëà, ñ. ßêèì³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ßêèì³âñüêîãî ð-íó), ñåðïåíü 1932 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 
4, ñïð. 123, 223.

×åðâîíèé, âèñ. ßêèì³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ßêèì³âñüêîãî ð-íó), ãðóäåíü 1932 ðîêó, 3 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 
4, ñïð.103, àðê. 227, 237, 239. 

×åðâîí³ Êîëîäÿç³, 
âèñ.

ßêèì³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ßêèì³âñüêîãî ð-íó), áåðåçåíü 1932 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 
4, ñïð.103, àðê. 174. 

×åðí³ã³âêà, âèñ. ßêèì³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ßêèì³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – ëþòèé 1933 ðîê³â, 29 çàïèñ³â, 
Ô.Ð-5593, îï. 4, ñïð. 103, àðê. 144-145, 153-155, 161-164, 170-173, 181-183, 193-195, 
200-201, 207, 210, 212-213, 263. 

Øåëþãè, ñ. ßêèì³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ßêèì³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü – ÷åðâåíü 1932 ðîêó, 13 çàïèñ³â, 
Ô.Ð-5593, îï. 4, ñïð. 77, àðê. 108; ñïð. 79, àðê. 100-104, 112-117; ñïð. 108, àðê. 133.

ßêèì³âêà, ñ. ßêèì³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ßêèì³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – ãðóäåíü 1933 ðîê³â, 101 
çàïèñ, Ô.Ð.-5593, îï. 4, ñïð. 123, àðê. 148, 161-162, 164-165, 167-188, 190-200,202-
206, 208-217, 219-229, 231-246, 249-253, 255-269.

ßêèì³âñüêà, ñ³ëüðàäà ßêèì³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ßêèì³âñüêîãî ð-íó), ëèïåíü 1932 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 4, 
ñïð. 123, àðê. 207.

ßêèì³âñüêèé, õóò. Çàïîð³çüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. ßêèì³âêà Â³ëüíÿíñüêîãî ð-íó), áåðåçåíü 1932 – ãðóäåíü 1932 
ðîêó, 4 çàïèñè, Ô.Ð-5593, îï. 10, ñïð. 70, àðê. 148, 160, 161, 169.

ßí÷åêðàê, ñ. ßêèì³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ßêèì³âñüêîãî ð-íó), æîâòåíü 1933 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð 5593, îï. 
4, ñïð. 77, àðê. 136.

ßñíå, ñ. ßêèì³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ßêèì³âñüêîãî ð-íó) âåðåñåíü 1933 ðîêó, 1 çàïèñ, Ô.Ð -5593, îï. 
4, ñïð. 120, àðê. 109.

ßñòðóá³âêà, âèñ. ßêèì³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ßêèì³âñüêîãî ð-íó) ëþòèé-òðàâåíü1932 ðîêó, 9 çàïèñ³â, Ô.Ð-
5593, îï. 4, ñïð. 103, àðê. 151, 159, 165, 185-186, 191, 205.

ªâñòðàò³âêà, âèñ., 
Äàâèä³âñüêà ñ³ëüðàäà

ßêèì³âñüêîãî ð-íó (íå âñòàíîâëåíî), ëþòèé 1932 – òðàâåíü 1932 ðîêó, 11 çàïèñ³â, Ô.Ð-
5593, îï. 4, ñïð. 103, àðê. 148, 149, 157, 158, 178, 150, 177, 188, 189, 190, 197.

Ç³íîâ’ºâî, ñ. ßêèì³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ñ. ×åðâîíîàðì³éñüêå ßêèì³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – ëèñòîïàä 
1933 ðîê³â, 68 çàïèñ³â, Ô.Ð-5593, îï. 4, ñïð. 77, àðê. 69-107, 109-135, 137, 138. 

Îõð³ì³âêà, ñ ßêèì³âñüêîãî ð-íó (íèí³ ßêèì³âñüêîãî ð-íó), ñ³÷åíü 1932 – ÷åðâåíü 1933 ðîê³â, 101 
çàïèñ, Ô.Ð-5593, îï. 4, ñïð. 113, àðê. 59-196.
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№ 1
Постанова Політбюро ЦК ВКП(б) про надпланові хлібозаготівлі

11 січня 1932 р.

1. Обязать нац[иональные] ЦК, райкомы и обкомы по выполнении установленного для области 
(края, республики) годового плана хлебозаготовок продолжать заготовки сверх плана.

2. Разрешить Наркомснабу оставлять в распоряжении облкрайисполкомов для использования 
на местные нужды 40 % из количества хлеба, заготовленного сверх годового плана.

3. Весь хлеб, заготовленный сверх годового плана, за исключением 40 %-го отчисления, за-
числять в централизованные ресурсы.

РДАСПІ. – Ф. 17. – Оп. 3. – Спр. 868. – Арк. 5. Оригінал. Машинопис; Голодомор 1932-1933 
років в Україні: документи і матеріали / Упоряд. Р.Я. Пиріг; НАН України. Ін-т історії України. – К: Вид. 
дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 40.

№ 2
Постанова Політбюро ЦК ВКП(б) про скорочення

витрат пшениці на потреби постачання

23 січня 1932 р.

а) Предложить НКСнабу сократить план снабжения пшеницей на первое полугодие 1932 г. на 
10 млн пудов.

б) Остальную часть недостающей для снабжения по плану пшеницы взять из непфонда1, за-
менив ее равным количеством пудов ржи.

в) Предложить т. Микояну представить в Политбюро новый план снабжения пшеницей на 1-е 
полугодие 1932 г. по сравнению с 1931 г.

РДАСПІ. – Ф. 17. – Оп. 162. – Спр. 11. – Арк. 156. Оригінал. Машинопис; Голод 1932-1933 років 
на Україні: очима істориків, мовою документів / Кер. кол. упоряд. Р.Я. Пиріг. – К.: Політвидав України, 
1990. – С. 112; Голодомор 1932-1933 років в Україні: документи і матеріали. – С. 57.
_______________________

1 Недоторканного (російською – «неприкосновенного»).

№ 3
Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про хлібозаготівлі

25 січня 1932 р.

Внести пленуму ЦК пропозицію:
а) об’явити лютий місяць ударним місяцем закінчення хлібозаготівель. У зв’язку з цим відкласти 

скликання Всеукраїнської партконференції на 10–12 березня;
б) попередити райони, що коли до 20 лютого товари, що їх призначено для стимулюван-

ня хлібозаготівель, не будуть реалізовані (відповідно з постановами ЦК про порядок заохочування 
хлібоздаванців) – ці товари буде вивезено з районів для продажу в міських центрах;

в) надати керівникам груп районів право, в разі явної невідповідності асортименту товарів для 
стимулювання хлібозаготівель і встановлення, що той або інший товар було включено до так званого 
хлібного фонду неправильно, – списувати його з цього фонду і реалізовувати звичайним порядком;

г) доручити ЦК ЛКСМУ разом з т. Строгановим негайно вжити ряд рішучих заходів щодо поси-
лення участі комсомолу в практичній роботі по хлібозаготівлях.

ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 6. – Спр. 235. – Арк. 43. Оригінал. Машинопис; Голод 1932-1933 
років на Україні: очима істориків, мовою документів. – С. 113, 114; Голодомор 1932-1933 років в 
Україні: документи і матеріали. – С. 58.
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№№ 4-7
Листування між прикордонним загоном Червоної Армії у Таджицькій СРР і 

Царекостянтинівською сільрадою з приводу голодування сім’ї курсанта Старікова

13 лютого – 26 травня 1932 р.

№ 4
Лист родини Старікових з с. Царекостянтинівка до червоноармійця Степана Старікова з 

повідомленням про відсутність хліба та голодування

13 лютого 1932 р.

Пис[ь]мо пущ[e]но 32 року 13 лютого. Це пис[ь]мо вид твойх родних.
Здрастуй дорагой братик Стьопа. Первим долгом ми тибе пишимо[,] Стьопа[,] втом[,] що уназ 

зараз дуже плохо[,] нимае хлиба[,] ничого уже дви нидили. Стьопа[,] и нимае унас кортошки. Словом[,] 
нимае ничого[,] живимо так[:] уже мама пухли и Ваня из голоду.

Стьопа[,] таки ми зараз бедни[,] шо нимае ничого.
Стьопа[,] ми ничого нибрали[,] як ти поихав[,] и нам ничого ни дают. Стьопа[,] дуже нам плохо 

зараз жит[ь.] Стьопа[,] наверно[,] нам уже с тобою не увидаця[,] ми помрем от голоду. Стьопа[,] по-
вир[,] шо ми зараз день о[д] дня живимо[,] варимо борщ один и болше ничого. Стьопа[,] так шо ми 
довго жит[ь] ни будимо[,] останися ти сам. Ну[,] нас не буде. Стьопа[,] надали нам жит[ь] уже нечим1.

ДАЗО. – Ф. Р-1198. – Оп. 1. – Спр. 517. – Арк. 67. Оригінал. Рукопис.
_______________________

1 На звороті аркуша над рядками листа написано іншим почерком червоним чорнилом: 
«Мариуполь С. С. Константинов».

№ 5
Заява курсанта школи молодшого командного складу С. Старікова з проханням допомогти 

голодуючій родині

Не пізніше 28 квітня 1932 р.

В комісію связі
от курсанта школи м.к.с.
Сар[ай-Комарське] п/о
Старіков Стіфан Савіч

Заявленія
Прошу оказать моей семье помощ[ь,] так как она ні імеет средства пітаній. Сім[’]я моя состоит: 

мать[,] 2 сестри[,] брат 12 лет. 1 сестра трудоспособня. Сем[’]я в настоящее время находітся в комуні 
Іліча. Адрес[:] Город Маріуполь. Царекостянтинівського района село Ц-Костянтиновка х. Шевченко. 
Старікова Дар[’]я Аврамовна.

Курсант Старіков

ДАЗО. – Ф. Р-1198. – Оп. 1. – Спр. 517. – Арк. 68. Оригінал. Рукопис.

№ 6
Запит командира прикордонного загону м. Сарай-Комар Таджицької СРР 

до Царекостянтинівської сільради з приводу голодування сім’ї курсанта С. Старікова

28 квітня 1932 р.

На Мариупольщине, Старый-Константиновск. РИК.
Направляется Вам заявление и письмо курсанта т. Старикова с просьбой проверить истинное 

положение его семьи, положение колхоза, причины невыдачи его семье продуктов питания.
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Одновременно просим сообщить, применена ли к его семье льгота, согласно постановления 
Колхозцентра от ІХ-31 г.

Результат сообщите по адресу: Тадж[икская] ССР, гор. Сарай-Комар, погранотряд, комсвязи.
Приложение: упомянутое.

Пред. комсвязи      Русинов
Секретарь       Лобков

ДАЗО. – Ф. Р-1198. – Оп. 1. – Спр. 517. – Арк. 66. Оригінал. Машинопис.
_______________________

1 На лівому полі синім чорнилом зазначено вихідні дані листа: «№ в/2239 [від] 28.ІV[1932 р.]»
2 Помітка фіолетовим чорнилом: «Одерж. 23/V-1932 р.»

№ 7
Відповідь Царекостянтинівської сільради на скаргу червоноармійця Старікова  

з приводу голодування його родини

26 травня 1932 р.

До Царекостянтинівського РВКа

Надсилаємо листування в справі родини червоноармійця Старікова. Сповіщаємо, що 
с[ільською]/р[адою] було перевірено скаргу червоноармійця Старікова в справі становища його ро-
дини. При обслідуванні виявлено: родина складається з 4 осіб. При розрахунку з колгоспом одержали 
борошна 37 пудів 33 фунти, пшениці 3 пуди 17 фунтів. Та з 15 квітня його мати працює в колгоспівській 
їдальні кухаркою, де й харчується. Що торкається останніх членів родини, то всі працюють в колгоспі 
і харчею користуються з колгоспівської їдальні. З боку с[ільської]/р[ади] призначено родині його гро-
шову допомогу в сумі 15 крб. з 1 квітня і не дивлячись[, що відомості] Старікова і лист[,] присланий з 
родиною [–] не вірний.

Голова с/р      Бойко
Секретар       [підпис нерозбірливий]

ДАЗО. – Ф. Р.-1198. – Оп. 1. – Спр. 517. – Арк. 65. Оригінал. Рукопис.
_______________________

1 На першому аркуші документа кутовий штамп: «У.С.Р.Р. Царекостянтинівська сільська рада 
Царекостянтинівського району с. Царекостянтинівка» із зазначенням вихідних даних документа: «26/V 
1932 р. № 23/14».

№ 8
Телеграма ЦК ВКП(б) до ЦК КП(б)У про збір i зберігання колгоспних насіннєвих фондів

16 лютого 1932 р.

Из Москвы
Харьков ЦК КП(б)У

Всем секретарям крайкомов и обкомов для передачи всем райкомам ВКП(б)

Завтра публикуем постановление ЦК и Совнаркома о сборе семенных фондов и мерах семен-
ной и продовольственной помощи районам, пострадавшим от засухи. Бросьте на сбор колхозных 
семенных фондов все силы. Повсеместно примените оправдавшуюся на опыте Средней и Нижней 
Волги практику общественного самообязательства общих собраний колхозников и бригад по сбору 
недостающего количества семян, взаимопомощи одних колхозов другим, проверки колхозами, окон-
чившими сбор семян, колхозов, еще не окончивших сбора, займа семян у колхозников в колхозные 
фонды. Обеспечьте выделение в каждом колхозе лиц, ответственных перед правлением и общим со-
бранием колхозников за сохранность семенных фондов. Имейте в виду, что ЦК не примет никаких от-
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говорок – семенные фонды должны быть собраны в составе культур, предусмотренных планом, без-
условно[,] полностью и притом не позднее установленных сроков. Сообщите в ЦК о принятых Вами 
мерах.

Секретарь ЦК ВКП(б)       Сталин

ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 5362. – Арк. 3. Оригiнал. Машинопис; Голод 1932-1933 
років на Україні: очима істориків, мовою документів. – С. 118.; Голодомор 1932-1933 років в Україні: 
документи і матеріали. – С. 65.

№ 9
Лист секретаря бюро Дніпропетровського обкому КП(б)У В. Чернявського до секретарів 
міських і районних комітетів партії з повідомленням тексту телеграми ЦК КП(б)У та РНК 

України про заборону надавати насіннєву допомогу колгоспам і радгоспам України
 

Не пізніше 18 лютого 1932 р.

Всем секретарям МПК, РПК1

Надсилаємо Вам телеграму ЦК КП(б)У та Раднаркому України для негайного виконання.
Додатково вказівки надішлемо.

Чернявський2

ВСЕМ ОБКОМАМ, ГПК И РПК – ДНЕПРОПЕТРОВСК

Из ряда районов в ЦК поступили требования об отпуске семян для колхозов, отдавших будто-
бы все свои ресурсы по хлебозаготовкам, а также многочисленные требования от совхозов дать им 
семена и в довольно значительном количестве.

ЦК сообщает для неуклонного руководства, что в связи с общим положением с хлебными ре-
сурсами и необходимостью оказать семенную и даже продовольственную помощь недородным райо-
нам Западной Сибири, Урала и Волги не может быть и речи о каком либо отпуске семян для Украины, 
где положение с урожаем вполне благополучное и где есть все возможности мобилизовать семена 
на месте. У ЦК КП(б)У и СНК Украины также никаких собственных зерновых ресурсов нет. Поэтому 
ЦК и СНК предлагают немедленно прекратить какие бы то ни было разговоры о семенной помощи из 
центра и все внимание партийных организаций, колхозов, совхозов направить на то, чтобы добывать 
семена на месте, на организацию взаимопомощи отдельным колхозам, у которых действительно не 
хватает семян.

Большевики всю намеченную посеву землю должны засеять полностью и в срок, должны пре-
одолеть все трудности. Это будет зависеть исключительно от степени большевистской мобилизации 
сил и средств на месте. Особенного внимания требуют совхозы. Необходимо во все совхозы немед-
ленно командировать твердых людей, которые обязаны внутри каждого совхоза мобилизовать все 
ресурсы для семян, не останавливаясь ни перед чем. Совхозы, где положение более благополучно, 
должны оказать семенную помощь тем совхозам, которые своими средствами справиться не могут. 
Все зерно яровых культур пригодное к посеву независимо от категорийности зерна, обратить на се-
мена, пересмотреть контингент потребителей в совхозах, снять со снабжения лиц, не связанных с 
производством, сократить расходы на питание и корм скота, за счет чего образовать обменные фон-
ды, провести обмолот всего хлеба, массовый обмолот соломы и перевеяние половы. В отдельных 
случаях нужно организовывать заем недостающих совхозу семян у колхозников с условием немед-
ленного возврата этих семян осенью. Этот заем оформить соответствующими договорами. Не только 
для отдельных колхозов, но и для отдельных совхозов, семена должны быть мобилизованы внутри 
самих районов и областей. Надо учесть, что сроки до посева короткие, поэтому немедленно должна 
быть развернута широкая практическая работа по проверке каждого совхоза и колхоза по мобилиза-
ции в них семенных ресурсов.

К пятому марта работа должна быть закончена.

Секретарь ЦК КП(б)У Косиор
Пред. СНК УССР Чубарь

ДАЗО. – Ф. 240. – Оп. 1. – Спр. 108. – Арк. 30 а. Ротаторний примірник. Машинописний текст.
_______________________

1 У верхній частині документа з лівої сторони помітки: синім чорнилом дата отримання листа: 
«18/ІІ-32 р.»;синім олівцем: «До спр[ави]. 20/ІІ-32 р.».

2 Факсимільний відтиск.
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№ 10
Витяг з інформаційного листа секретаря Мелітопольського районного комітету                    

КП(б)У до Дніпропетровського обласного бюро КП(б)У про труднощі у хлібопостачанні міста 
Мелітополя та району

23 лютого 1932 р.
Настрій населення району незадовільний в зв’язку[,] головним чином[,] з хлібними труднощами.
Особливо по місту. По місту зараз постачається так: робітники – 2 списка – 450 грам, інші 

робітники [–] 300 грам, службовці [–] 200 грам, утриманці [–] 100 грам. В зв’язку зі скороченням 
норм хліба від НКСнабу для району – треба буде зняти з постачання половину контингенту. Зараз 
опрацьовуємо питання виходу з цього стану, але чого-небудь конкретного, щоб поліпшити стан, ще 
немає.

Секретар РПК     Товстопят

ДАДО. – Ф. П-19. – Оп. 1. – Спр. 220. – Арк. 33. Копія. Машинопис; Неоголошена війна (спо-
гади свідків, архівні документи та роздуми сучасника про голодомор 1932-1933 років) / Тимофєєв В. 
– Тернопіль: Збруч, 1993. – С. 52.

№ 11
Лист голови ВУЦВК Г. Петровського до Полiтбюро ЦК КП(б)У про продовольчi труднощi в рядi 

областей УСРР i заходи щодо їх подолання
Не ранiше 23 лютого 1932 р.

Политбюро ЦК КП(б)У
т. Косиору

Ввиду того, что уже сейчас продовольственное положение начинает тяжело складываться 
для ряда районов Днепропетровской, Одесской, Харьковской, Киевской и Винницкой областей, и не 
только для села, но и для некоторых рабочих городов, я считаю необходимым:

1. Написать обстоятельную записку ЦК ВКП(б) на основе обмена мнений на посевкомиссии от 
23 февраля в присутствии секретарей обкомов и тех материалов, какие по этому вопросу у нас име-
ются, о фактах острого недостатка продовольствия для населения и кормов для скота.

2. Просить ЦК ВКП(б) издать постановление о прекращении хлебозаготовок на Украине и объ-
явлении свободной торговли согласно закону.

3. Поручить тт. Петровскому, Войцеховскому и Горлинскому собрать коммунистов обществен-
ных организаций – профорганизаций, «Друг детей», Красного креста – для принятия ряда мер по ока-
занию помощи детям в районах, находящихся в тяжелом продовольственном положении.

4. Заготовительным организациям, республиканским и кооперативным организациям обсу-
дить вопрос возможности в некоторых районах децентрализованных заготовок на помощь тяжелым в 
продовольственном отношении районам.

Г. Петровский

ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 5255. – Арк. 4. Копiя. Машинопис; Голод 1932-1933 
років на Україні: очима істориків, мовою документів. – С. 121; Голодомор 1932-1933 років в Україні: 
документи і матеріали. – С. 70.

№ 12
Директива контрольно-перевірного відділу та газетно-журнального сектору 

ЦК КП(б)У обласним бюро, міським та районним комітетам КП(б)У, редакторам газет про 
неприпустимість оприлюднення інформації, що складає державну таємницю та необхідність 

посилення цензури

10 березня 1932 р.

Комуністична партія (більшовиків) України
Центральний Комітет

Цілком таємно
10.ІІІ-32 р. № 3        Донбасу1

До всіх облбюро, МПК, РПК КП(б)У
Всім редакторам газет

Останнього часу набрало досить широких розмірів проникнення в різні видання, зокрема [–] в 
періодичну пресу, відомостей, що не підлягають широкому оголошенню. У пресу потрапляють навіть 
такі відомості, що таємничість їх прямо передбачено існуючим переліком питань.
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Нещодавно такий випадок трапився в газеті «Червоне Запоріжжя», яке видрукувало матеріял, 
що таємничість його само собою очевидна. Проте редактор газети виявив обурливу недбайливість до 
таємних питань. Цей факт є прямий наслідок ігнорування від редакції правил літконтролю.

Цей факт непоодинокий. Випадки недбайливого ставлення до відомостей, що не підлягають 
оголошенню, випадки ігнорування з боку редакції газет вимог органів літконтролю дуже пошире-
но. Тому КПВ ЦК КП(б)У пропонує всім облбюро КП(б)У, МПК, РПК і редакторам газет вжити рішучих 
заходів, щоб уникнути таких випадків.

КПВ ЦК КП(б)У пропонує:
1. Організувати роботу редакції газет таким чином, щоб усунути всяку можливість проникнен-

ня до друку державних таємниць.
2. Підсилити пильність при редагуванні всіх матеріялів, що їх друкують в газеті та неухильно до-

держуватися існуючого переліку питань, що складають військову та економічну таємницю.
3. Редакторам газет встановити щільний контакт з міськ[ими] та рай[онними відділами] 

літ[ературного контролю]ами.
4. МПК та РПК вжити заходів, щоб рішуче усунути всілякі перешкоди у відповідальній роботі 

органів літ[ературного] контролю.

Заст. зав. КПВ ЦК КП(б)У    Дубровін
Зав. газетно-журнального сектору   Чередник
Згідно:       [підпис нерозбірливий]2

ДАЗО. – Ф. П-240. – Оп. 1. – Спр. 108. – Арк. 49. Ротаторний примірник. Машинописний 
текст. 
_______________________

1 Штамп іншим шрифтом, фіолетовою фарбою.
2 У правому нижньому куті документа резолюція червоним чорнилом: «Тов. Шишко. Ознайомити 

тов. Прийка та Андрущенко. [Підпис нерозбірливий]. 24/ІІІ». Поруч помітка фіолетовим чорнилом 
про дату надходження документа до Оріхівського районного комітету КП(б)У: «2/ІV-32 р. [підпис 
нерозбірливий]».

№ 13
Радіобюлетень організаційного комітету Дніпропетровської області з постановою 

Дніпропетровського обласного бюро КП(б)У про стан мобілізації насіннєвих фондів

10 березня 1932 р.

РАДІОБЮЛЕТЕНЬ № 61

Дніпропетровський обл. орг. комітет
10 березня 1932 року

До всіх голів РВКу
Пропонуємо Вам надалі телеграфні зведення про хід збору насінньофондів безпосередньо 

надсилати щоденно облземвідділу.

Орг. комітет       Політаєв

Всім головам райколгоспспілок
Вашу особисту відповідальність для доповіді директивних організацій хутко поштою надішліть 

не пізніше 11-го березня копію повної районової зводки перепису тваринництва стану 1-го лютого.

Облколгоспспілка     Кісілев
Інформсектор      Бар

Р.П.К.
Постанова Дніпропетровського обласного бюро КП(б)У від 9-го березня 1932 року про стан 
мобілізації насінньових фондів

1. Облбюро КП(б)У визнає за абсолютно незадовільний стан мобілізації насінньових фондів 
по області. Значна кількість районів, які досягли 50–60 % виконання плянів засипки насіння, на цьому 
заспокоїлися, незважаючи на те, що в умовах областей до початку сівби залишається лише декілька 
днів – не дають ніякого зрушення, низка інших районів – Межева, Сірогози, Долинський, Н.-Празький, 
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що мають лише до 15 % виконання пляну, навіть після неодноразових попереджень злочинно 
поставились до здійснення попередніх рішень бюро щодо утворення насінньових фондів.

Облбюро КП(б)У ще раз попереджує всі РПК і, зокрема, секретарів РПК, що по відношенні до 
тих, хто не забезпечить своєчасного та цілковитого утворення насінньових фондів відповідно до плянів 
НКЗ по культурах, буде вжито рішучих заходів. У зв’язку з виявленими додатково фактами, що свідчить 
про відверту опортуністичну практику та цілковитий розвал роботи навколо забезпечення весняної 
сівби, зокрема, мобілізації насінньових фондів з боку керівництва Н.-Сірогозького району – бувшого 
секретаря РПК Агупова з партії виключити.

2. Облбюро КП(б)У вказує на те, що низка районів, які мали всі можливості закінчити вже 
мобілізацію насінньових фондів не лише для своїх районів, а й допомогти згідно з постановою бюро 
іншим районам, безвідповідально не по-більшовицькому поставились до виконання постанови облбюро 
про закінчення мобілізації фондів до 5-го березня і розгортання соціялістичної взаємодопомоги, а 
окремі райони навіть стали на шлях штучного зменшення фактично зібраних фондів, щоб тим уникнути 
допомоги іншим районам. За те, що керівництво Н.-Златопільського району намагалося обдурити 
облбюро КП(б)У, аби уникнути надання допомоги іншим районам, і штучно зменшило зведення 
порівняно з попередніми даними про кількість фактично зібраного насіння[,] бюро Н.-Златопільського 
району оголосити сувору догану.

Зважаючи на те, що Чубарівський район, який теж повинен був[,] і має всі можливості надати 
допомогу іншим районам, останніми днями дає порівняно з попередніми зведеннями – зменшення 
наявності насінньових фондів – викликати секретаря Чубарівського РПК на доповіді в облбюро.

Попередити РПК тих районів, які мають одержати допомогу, що вони в першу чергу відповідають 
за обов’язковий та цілковите вишукання і мобілізацію всіх внутрішніх насінньових ресурсів. 
Одноразово вказати районам, які мають надати допомогу, що вони також цілковито відповідають за 
повну мобілізацію насінньових фондів для інших районів, прикріплених для них, як і за забезпечення 
насінням своїх районів.

 Запропонувати РПК розгорнути складання між колгоспами умов на соціялістичну 
взаємодопомогу і навколо цього [організувати] масову політичну роботу серед колгоспів.

 З тією метою запропонувати районам, що мають одержати взаємодопомогу, виділити спеціяльні 
бригади в колгоспах активу на чолі з відповідальними районовими робітниками та надіслати їх до тих 
районів, які надають допомогу.

 З другого боку – запропонувати районам, що повинні надати допомогу, виділити спеціяльні 
бригади зі складу свого колгоспного активу і надіслати їх в ті райони, що одержують допомогу, для 
перевірки мобілізації на місцях всіх насінньових внутрішніх ресурсів.

 Визначити, що до цього часу радгоспи не розгорнули справжньої боротьби за виявлення 
та мобілізацію всіх внутрішніх власних насінньових ресурсів, ставши на шлях вичікування допомоги 
насінням зовсім, а низка радгоспів навіть стала на шлях зменшення та приховання фактично зібраних 
фондів, зокрема відмітити, що керівництво Азовського радгоспу, який цілковито забезпечений 
насінням і має навіть лишки, вимагало від Н.-Златопільського району допомоги насінням, за що 
директору Азовського радгоспу товаришу Волковинському оголосити догану.

 Попередити керівників всіх радгоспів, що вони в першу чергу відповідають за виконання 
постанови ЦК і облбюро про цілковите вишукання та мобілізацію всіх своїх власних внутрішніх 
насінньових ресурсів, переобмолот, перевіювання, зменшення норм харчування та кількості тих, що 
харчуються в радгоспах, зменшення інших витрат, обмін одних культур на інші і т. ін.

 3. Запропонувати РПК розгорнути роботу навколо організації прочистки та протруєння зерна 
одноосібників. Запропонувати редакції газети «Зоря» та всім місцевим газетам розгорнути спеціяльну 
роботу навколо перевірки наслідків двохмісячника боротьби за здорового коня.

Секретар облбюро КП(б)У    Чернявський
Оригіналові відповідає:     Дерев’янко
До голови РВКу
надсилається по належности
Згідно: кореспондент       Дерев’янко

ДАЗО. – Ф. Р-1198. – Оп. 1. – Спр. 547. – Арк. 81-82. Засвідчена копія. Машинопис.
_______________________

1 Резолюція: «До відому. 19/ІІІ-32. [підпис нерозбірливий]».
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№№ 14-15
Листування між червоноармійцем П. Нешком, керівництвом його військової частини 

та Царекостянтинівським райвиконкомом з приводу незаконної конфіскації корови в родини 
червоноармійця

22 квітня – 10 травня 1932 р.

№ 14
Заява червоноармійця П. Нешка командиру господарського взводу про сприяння 

у поверненні корови, конфіскованої в його родини

22 квітня 1932 р.

Командиру хозвзвода
От кр-ца хозвзвода т. Нешка

Докладная записка
 Прошу вашего ходатайства перед комполка о возвращении коровы моей семье, которую за-

брали на мясозаготов[ки,] на что не имели права, так как семья у меня 4 души, и на эту семью одна 
корова. А посему прошу не отказать моей просьбы и расследовать это дело как можно поскорей.

22/ІV-32      Проситель Нешко

ДАЗО. – Ф. Р-1198. – Оп. 1. – Спр. 542. – Арк. 27. Оригінал. Рукопис.

№ 15
Лист Царекостянтинівського райвиконкому до штабу 15-го кавалерійського полку з приводу 

конфіскації корови у родини червоноармійця П. Нешка

10 травня 1932 р.

№ 520
10/V-32 р.

Штабу 15-го кавалерийского полка. На № 100/6/2004 от 26/ІV-32 г.
Цареконстантиновский райисполком на основании отношения Цареконстантиновского сель-

совета от 8/V-32 г. № 23/12, в котором проживает семья красноармейца Нешко Петра, сообщает, что 
коровы под мясозаготовку в семье красноармейца никто не брал, а таковая была ими сдана добро-
вольно, ими самими, и плана мясозаготовки не доводилось, одновременно сообщаем, что семья 
Нешко П. не член колхоза.

Зав. техбюро РИКа  Корреспондент  [підпис нерозбірливий]

ДАЗО. – Ф.Р-1198. – Оп. 1. – Спр. 542. – Арк. 24. Відпуск. Рукопис.

№ 16
Лист Г. Петровського до В. Молотова та Й. Сталiна про важке продовольче становище 

та голод в УСРР

10 червня 1932 р.

В работе по посевной кампании в районах Прилукском, Лохвицком, Варвинском, Чернухинском, 
Пирятинском и Малодевицком я стал, так сказать, лицом к селу, но это, конечно, не значит, что до 
этого времени мы, украинские коммунисты, не знали, что у нас делается на селе (хотя нас теперь и 
обвиняют в оторванности от деревни). Мы знали, что в хлебозаготовках у нас будет суровый нажим 
и горшки будут биты. По-моему, взявшись выполнить 510 млн. пудов хлебозаготовки на Украине, ЦК 
КП(б)У виноват в том, что он без возражения это сделал, подчиняясь повелительной необходимости 
сохранить взятые нами темпы социалистического строительства, а также учитывая напряженное со-
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стояние международного положения. В этом смысле я понимал необходимость выполнения директи-
вы ЦК ВКП(б) о хлебозаготовках, которая и была принята нами к неуклонному исполнению.

Однако мы знали, что выполнение хлебозаготовок на Украине будет нелегкое, но то, что я те-
перь увидел на селе, говорит за то, что в этом деле сильно переборщили у нас, перестарались. Я был 
во многих селах этих районов и везде видел, что порядочная часть села охвачена голодом. Немного, 
но есть и опухшие от голода, главным образом[,] бедняки и даже середняки. Употребляют такие сур-
рогаты, что дальше некуда, да и суррогатов этих подчас нет. На больших собраниях по селам меня, 
конечно, ругают почем зря, бабы плачут, а бывает, и мужики. Иногда критика создавшегося положе-
ния заходит очень глубоко и широко: зачем создали искусственный голод, ведь у нас был урожай; за-
чем посевматериал забирали – этого не было даже при старом режиме; почему украинцам нужно при 
тяжелых условиях ехать за хлебом в нехлебные края, а не привозят хлеб сюда и т. д.

Трудно при таких условиях давать объяснения. Ругаешь, конечно, тех, кто наделал перегибы, 
но, в общем, вертишься, как карась на сковородке. На отчаянный крик о помощи посевматериалом 
и хлебом для продовольствия я относительно посевматериала кое-что обещал, заставляю крестьян 
выискивать семена у себя на местах, а насчет продовольственной помощи хлебом я не могу ничего 
обещать или обещаешь мало. Сейчас на почве голода по селам развиваются массовые кражи, глав-
ным образом птицы: крадут кур, уток, забирают остатки картофеля, режут ночью телят и коров и съе-
дают их.

Сейчас мужики сеют просо и гречиху. Для проса дни посева кончаются, а для гречки еще нет, 
и ее ждут от нас крестьяне. Против овса мужики везде возражали, потому что считали труд для этого 
дела пропащим, так как овес в этой местности не вызреет, даже травы хорошей с него трудно будет 
получить. В этих районах против прошлогодней площади будет недосев. До нового хлеба еще месяц 
или полтора. Значит, голод будет усиливаться. Поэтому я прямо ставлю перед Вами вопрос – нельзя 
ли оказать помощь украинской деревне в размере двух или, в крайнем случае, полутора миллионов 
пудов хлеба. Если эту помощь можно оказать, то партия имела бы за собой не только бедняков, но и 
всех середняков против наших классовых врагов и, без сомнения, коллективизация укрепилась бы. 
Помощь нужно оказать еще и потому, что от голода крестьяне будут снимать недозревший хлеб, и его 
много может зря погибнуть. Особенно тяжелое положение интеллигенции на селе.

На почве суровой хлебозаготовки уйма искривлений на селе, грубость, безобразия, особенно в 
отношении единоличников, середняков. Тут нужно много поработать, чтобы выправить их, а главное 
– чтобы такие моменты не повторялись.

Относительно посевов и всходов. Так как посевной материал почти повсеместно забирался в 
хлебозаготовку, то засев производился часто недоброкачественным материалом, и всходы по этим 
районам хотя и хорошие, поля без бурьянов, но хлеба редкие. По-видимому, и высев был по умень-
шенной норме. К тому же в некоторых случаях колос озимых короткий, тощий и имеет мало зерен. 
Бросается в глаза много незасеянной земли. Крестьяне говорят мне – пойди, посмотри кругом села, 
– разве можно допускать так много незасеянной площади. На этом основании и по другим мотивам 
многие крестьяне говорят, что новые хлебозаготовки будут еще тяжелее для села, чем прошлогодние. 
И это, пожалуй, верно. На хлебозаготовках я не был, но на посеве был в начале марта в Одесской обла-
сти и в Молдавии, и там я не видел ни одного района (в Роздельнянском я не был), чтобы хлебофураж-
ный баланс не был очень напряженным. К чему хлебозаготовки привели Молдавию – Вам известно.

Коллективизация широко охватила крестьянские массы, но как организации – колхозы еще сла-
бые. Зато, хотя и грубый, но выработался прочный колхозный актив на селе, который будет драться за 
колхозы не на жизнь, а на смерть.

Колхозы и парторганизации на селе переживают сейчас из-за голода особые трудности в борь-
бе с кулачеством, так как кулак оживился, распоясывается вовсю и на собраниях группы раскула-
ченных [они] и их родственники затевают волынки, выступают против политики партии и советской 
власти, тычут искривлениями. Середняк колеблется, частью присоединяясь к ним, бедняк голодный 
молчит. Кроме того, у колхозников создается ограниченная корпоративность. Они ради колхозных ин-
тересов нажимают на середняка по всем линиям, как по налоговой, так и по разным обязательствам, 
и сильно перегибают. Кроме того, отталкивают, оттесняют его от хозяйствования вообще и в отноше-
нии хозяйственной инициативы в частности.

В кооперативных лавках на селе товаров очень мало и они очень и очень дорогие. Съестных 
продуктов нет. Будучи в селах, я не мог купить даже хлеба, а сахара, селедок, тарани, каких-нибудь 
конфет и в помине нет.

Из-за общего голода, как Вам известно, на станцию Дно, ЦЧО, в Белоруссию и на Северный 
Кавказ стихийно двинулось село. Иногда две трети мужиков покидают село и едут за хлебом, ибо на 
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ст. Дно хлеб 30–40 руб. за пуд, а тут 100–140 руб. пуд. Конечно, на станциях, на транспорте творится 
ералаш. На этой почве развивается и спекуляция. Дальше такое положение терпеть нельзя. Я предло-
жил повести агитацию за организованные поездки за хлебом через кооперацию и колхозы, но тут дня 
2–3 тому появилось от НКПС чуть ли не запрещение поездок за хлебом. Не дают билетов крестьянам 
или дают в очень ограниченном количестве. Мне уже мужики ставили вопрос: почему запрещают по-
ездки за хлебом. А кулаку и это дело на руку. Каждый такой факт используется против партии, против 
колхоза. За последнее время усилились антиколхозные настроения. В некоторых местах выходят из 
колхозов, разбирают лошадей и другое имущество.

Я это письмо написал в Прилуках. В Харькове я никого не застал и без т. Косиора и других чле-
нов Политбюро посылаю Вам его. В конце еще раз прошу рассмотреть все способы и средства, чтобы 
оказать срочную продовольственную помощь украинскому селу хлебом и дать как можно скорее греч-
ки на посев, чтобы перекрыть незасеянное.

Г. Петровский

РДАСПІ. – Ф. 82. – Оп. 2. – Спр. 139. – Арк. 162-165. Оригiнал. Машинопис; Голодомор 1932-
1933 років в Україні: документи і матеріали. – С. 197-199.

№ 17
Лист В. Чубаря до В. Молотова та Й. Сталiна про становище в сільському господарстві УСРР

10 червня 1932 р.

Ваши упреки в том, что мы, украинцы, не знаем, что делается на селе и что мы не занимались 
как следует селом, целиком и полностью справедливы. Оптимистическая оценка положения нашего 
села перед посевной кампанией была ошибочной и базировалась больше на поверхностных впечат-
лениях ответственных работников, бывавших на селе (недостатка в количестве работников, сидев-
ших месяцами на селе, не было), чем на анализе учетных данных статистики, оперативной отчетности 
по ряду заготовительных кампаний и изучения действительного положения дел в районах, где эти 
товарищи работали как уполномоченные.

Переоценка наших возможностей имела место в принятом нами плане хлебозаготовок, в плане 
мясозаготовок и др. Сейчас, перед новым урожаем, когда исчерпываются старые ресурсы, в пери-
од наивысшего напряжения сил для выполнения плана весенней посевной кампании, вскрываются с 
особой остротой все слабые места. Количество районов, находящихся в тяжелом положении, растет 
(очевидно, часть этого прироста идет за счет выявления ранее не выявленных, а часть за счет исчер-
пания внутрирайонных ресурсов к концу хозяйственного года).

Сейчас уже можно [на]считать минимум 100 районов (вместо 61, считавшихся к началу мая), 
нуждающихся в продовольственной помощи и срывающих план весеннего посева. Они же будут сры-
вать обработку и уборку урожая технических культур и хлеба.

Не задаваясь целью в этом письме дать полную картину этим «тяжелым» районам (мы на сегод-
ня еще не имеем этой картины тщательно обработанной), я ограничусь лишь некоторыми иллюстра-
тивными показателями и остановлюсь на некоторых выводах, которые, по моему мнению, следует 
сделать.

В два приема (с небольшим перерывом) я пробыл 15 дней в наиболее тяжелых районах и се-
лах Киевской и Винницкой областей. За это время я ознакомился с положением дела в 13 районах 
Киевской области (с посещением 4 сел) и в 4 районах Винницкой области (с посещением 8 сел). 
Должен оговориться, что я, конечно, не мог с одинаковой углубленностью собрать и проверить по-
казатели по каждому району и селу. Все же основные факты во всех этих районах и селах настолько 
сходны, что позволяют сделать ряд общих заключений.

Что же, собственно, произошло в этих районах, что они к весне вышли чрезвычайно ослаблен-
ными (некоторые села в прямом смысле разбитыми)?

Неурожай бобовых и яровых культур в этих районах, прежде всего, не был учтен, и недобор по 
этим культурам, перекрывали, для выполнения планов хлебозаготовок, продовольственными куль-
турами. При общей непосильности плана хлебозаготовок, основной причиной чего являлся более 
низкий урожай по Украине в целом и колоссальные потери при уборке урожая (результат слабого 
организационно-хозяйственного состояния колхозов и совершенно недостаточного руководства ими 
из районов и из центра), практиковалась система изъятия у единоличников хлеба полностью, вклю-
чая и семенные фонды, и почти полного изъятия всего наличия у колхозов. Даже в случаях, когда тот 
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или иной колхоз выполнял плановое задание, он получал дополнительно второе, а нередко и третье. 
Нередки случаи, когда хлеб, выданный колхозникам авансом на трудодни, забирался бригадами в 
хлебозаготовки. Таким образом, большинство колхозов в этих районах остались без хлеба, без конц-
кормов для рабочего скота, без фондов для нетрудоспособных, для учителей и т. п.

И без того слабая трудовая дисциплина в колхозах в этих условиях совершенно развалилась, 
и гибель рабочего скота – лошадей – приняла массовый характер. Наиболее предприимчивые эле-
менты начали уходить из колхозов, не оформляя своего выхода, и к весне в ряде колхозов и сел этих 
районов осталось всего около половины мужчин.

Случаи недоедания и голодовки отмечались уже в декабре-январе как среди единоличников 
(особенно в той части, хозяйства которых распродали до основания, включая и мелкие вещи, за невы-
полнение заданий по хлебу), так и среди колхозников, особенно многосемейных. Пострадали больше 
всего колхозники, имевшие мало трудодней, и это вначале создавало картину, будто бы без хлеба 
остались лишь единицы. С марта-апреля недоедающих, голодающих, опухших и умирающих с голода 
в каждом селе набирались уже десятки и сотни; появились брошенные родителями дети и сироты. 
Продовольственную помощь организовывали районы и области из внутренних ресурсов, но возрас-
тающая нужда, психология голода вызывала рост требований помощи, и под давлением обстановки 
колхозы, сельсоветы и районы должны были развернуть широкую сеть общественного питания при 
остром недостатке продуктов питания вообще и хлеба в особенности.

Просо, отпущенное ЦК ВКП(б) в апреле месяце в размере 3000 тонн, показало очень суще-
ственную помощь, но его оказалось недостаточно для ликвидации выявившихся очагов голода.

Мобилизация внутренних ресурсов для оказания продовольственной помощи нуждающимся 
районам развертывалась очень слабо, т. к. все силы брошены были на мобилизацию семенных ресур-
сов. Эта задача решалась неудовлетворительно, и уже в период сева мы вынуждены были обратиться 
к Вам с просьбой о помощи семенами, а позже и с просьбой о продовольственной помощи.

Та колоссальная семенная помощь, которую мы получили для Украины, покрывала (правда, по 
пониженным нормам высева) всю колхозную площадь и значительную часть площадей единолични-
ков, но эти ресурсы таяли в связи с затяжкой весны, и к концу мая в районах с большим количеством 
единоличников выявилась недостача семян при невысеве семян ранних яровых культур по целому 
ряду районов, где было напряженное положение с тягловой силой.

В районах, посещенных мною, вопрос сева решало тягло. В некоторых селах погибло лошадей 
от 50 до 80 % имевшегося наличия на 1-е октября 1931 года. Из числящихся погибшими значитель-
ная часть лошадей съедена. Оставшиеся в живых были в таком состоянии, что 80–90, а то и 100 % не 
могли выполнять тяжелых работ (тянуть плуг, сеялку, даже подвозить горючее к тракторам). Лошади 
начали гибнуть осенью в период осеннего сева, вывозки свеклы, возки на сахарные заводы камня, 
топлива, вывозки леса и т. п. Плохой уход при недостатке концкормов и перегрузка работой в услови-
ях осенней распутицы вывели из строя не худших, а лучших лошадей, т. к. в работу брались лучшие. 
Только к концу мая, после почти полуторамесячного выпаса, лошади стали на ноги и около 50 % из них 
даже начали таскать плуг, культиватор, сеялки.

Наряду с уменьшением конского состава резко уменьшился состав крупного и мелкого рогато-
го скота, свиней и птицы. Хозяйственное ослабление группы т. н. тяжелых районов Украины таково, 
что без специальных плановых (срочных и решительных) мероприятий они будут висеть камнем на 
шее нашего народного хозяйства, не только УССР, но и СССР в целом. Дело в том, что это почти все 
свекловично-пшеничные районы и районы бобовых культур.

Первая и ближайшая угроза – это обработка сахарной свеклы и огородных культур. Уже выяс-
нилось на ряде живых примеров, что отпущенных 600 000 пуд. ржи для обработки свеклы недостаточ-
но. Люди настолько слабы, что при дневном пайке в 400 грамм не могут вырабатывать обычных норм. 
Нужно еще минимум 200 грамм, чтобы люди могли работать хотя бы 8 часов, а следовало бы работать 
12 часов, т. к. дорог каждый час полки. Это составляет еще 300 000 пуд. хлеба.

Вторая угроза – уборка хлебов. Чтобы обеспечить себя на зиму лучше, чем в истекшем году, 
начнется массовое хищение хлеба. То, что наблюдается сейчас – вырывание посаженного картофе-
ля, свекловичных высадок, лука и т. д., будет воспроизведено в гораздо больших размерах в пери-
од созревания озимых хлебов, поскольку фондов питания из отпущенных ресурсов позже, чем до 1 
июля, не хватит. По ряду сел они будут исчерпаны на неделю – 10 дней раньше.

Третья и наиболее тяжелая угроза создается для уборки свеклы. Тягловой силы совершенно 
недостаточно, чтобы справиться с осенними работами: посев озимых, вывозка хлеба, вывозка све-
клы, топлива, камня для сахарных заводов, вывозка леса, пахота на зябь и т. п.

Нужно провести комплекс мероприятий, чтобы обеспечить работу сахзаводов, а именно:
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1) Ко всем заводам, находящимся на расстоянии 10–15 километров от ж. д., подвести подъезд-
ные пути широкой или узкой колеи (для подвозки топлива, камня, части свеклы, вывозки сахара).

2) К моменту подвозки свеклы бросить к заводам необходимое количество тракторов на гусе-
ничном ходу с прицепными платформами и автогрузовики (нужно тщательно подсчитать потребное 
количество и возможное к отпуску).

3) Лошадей завезти из других районов Союза, хотя бы по 1000 шт. на район, и хотя бы по 500-
600 волов.

4) Заготовить (для обеспечения более интенсивных перевозок живым тяглом и особенно в рас-
путицу дековилек (легких узкоколейных рельс в звеньях) минимум 1200 км, дабы переносить их от 
массива к массиву.

Живую тягловую силу нужно использовать, по преимуществу, на подвоз свеклы с поля к деко-
вильке или маршруту курсирования грузовиков и тракторов. Живое тягло нужно интенсивно кормить, 
чтобы оно не сдавало темпов и не срывало работы механизмов.

По каждому заводу должен быть составлен технический оперативный план, но уже до состав-
ления этих планов нужно заказать рельсы, скрепления, шпалы и вагонетки, а также отпустить мате-
риалы (лес, цемент, гвозди) для укрепления мостов на магистралях, кои будут пропускать трактора 
и грузовики.

Борьба за устранение этих угроз не снимает вопроса о разработке и осуществлении плана ме-
роприятий, обеспечивающих восстановление хозяйства этих районов.

В этих районах, как правило, стоимость трудодня в колхозах за 1931 год колеблется от 25 до 
65 коп., причем даже по этим нормам расчеты полностью с колхозниками еще не проведены. Много 
хозяйственных построек начаты и не закончены. Животноводство на недопустимо низком уровне.

Без специальных кредитов для организованного завоза лошадей, телят для выращивания во-
лов, свиней и даже птицы эти районы не встанут на ноги в течение 2–3 лет и будут срывать наши тем-
пы. Подсчеты потребной помощи производятся и в ближайшие 3 декады будут представлены.

Нельзя не сказать хотя бы несколько слов о перегибах в руководстве хозяйственными кампа-
ниями и нарушениях революционной законности, имевших место в этих районах и несомненно по-
влиявших на хозяйственное состояние районов. Они в основном сводились к следующему:

1) Посевные задания спускались районам (как правило) с нарушением севооборота, чем тол-
кали районы давать несуразные задания колхозам, пренебрегая мнением и опытом колхозников и 
колхозной агрономии: заставляли сеять озимь по жнивью, чем заведомо снижали урожайность, и 
т. п. В результате, например, в Бабанском районе, при возможности получить 150–200 пуд. пшеницы 
с га, собирали 60–70.

2) Перегрузка районов разного рода работами срывала осенью сроки сева, пахоту на зябь, осо-
бенно глубокую вспашку под сахарную свеклу, что, в свою очередь, вело к снижению урожайности и 
отсюда – заинтересованности колхозов. В этих районах весьма редко встречались колхозы, которые 
осенью подготовили полностью землю под свеклу; как правило, подготовили всего от 30 до 50 %.

3) При борьбе за хлеб злоупотребляли правом продажи имущества злостных несдатчиков хле-
ба (закон 1929 г.). Урожай единоличников собрали и обмолотили на так называемых красных токах, 
с которых все намолоченное зерно сдали в заготовки, а потом еще доводили твердое задание «до 
двора» и, т. к. это задание не выполнялось, продавали все имущество, включая постройки, домашний 
скарб, обувь, одежду и т. п. В некоторых селах продано 20 % и больше хозяйств. Если добавить к этому 
еще издевательства, чинившиеся над отдельными единоличниками, в большинстве своем будущи-
ми колхозниками, а также и над колхозниками, вчера лишь исключенными из колхоза, то становится 
ясным, почему у единоличников нет тягла, не было отведено им земли, нет скота. У кого не прода-
ли скот в порядке репрессий, те сами заблаговременно продавали или резали его. Свирепствовали 
бригады, руководства которыми не было почти никакого. Перегибщиков судили, но дело, сделанное 
ими, одним судом не исправишь.

Кроме хлебозаготовок, тот же метод применяли к заготовке картофеля и особенно в заготовке 
мяса. Встает вопрос: не пора ли в районах сплошной коллективизации систему продаж (поскольку 
орудия и средства производства распроданы) отменить?

Понятно, что после таких действий на местах почти не осталось ни председателей сельсове-
тов, ни актива, которые проводили предыдущие кампании. Одних судили и сняли, другие сами раз-
бежались. Редко сохранилось и районное руководство. Новые же люди, очутившись под колоссаль-
ным давлением массы, требующей хлеба, возврата незаконно проданного имущества, неправильно 
обобществленного скота и т. п., растерялись.

Кулацкие элементы, разгромленные в основном в 1930 г., но не высланные с мест, получили 
для комплектования своих сторонников значительные количества обиженных середняков и бедноты. 
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Возросли петлюровские и другие антисоветские настроения. Чрезвычайное развитие мелких и круп-
ных краж усугубляет положение.

В этих условиях повернуть массу лицом к производству, к выполнению плана посевной кампа-
нии чрезвычайно трудно. Выручают трактора и те небольшие (прямо нужно сказать) группы передо-
виков, энтузиастов колхозников, которые в условиях страшных лишений своим горбом вытягивают 
всю массу работы. Полученная на местах продовольственная помощь дает перелом в настроениях и 
обезоруживает кулака, убеждавшего массу в том, что будто бы советская власть ограбила всех и бро-
сила их на произвол судьбы. Даже единоличники в массе стремятся сеять, получая семенную ссуду 
или получая помощь пахотой под свеклу со стороны МТС. Но продпомощи не хватит до нового уро-
жая, и в этих районах мы можем вступить ослабленными в уборочную кампанию. Для предупрежде-
ния этого нам нужно раздобыть не менее миллиона пудов продовольственных культур.

Трудности весеннего сева текущего года сорвали паровую кампанию, и, таким образом, мы 
будем сеять озимые на неподготовленной почве. Это создает определенную угрозу урожайности, 
особенно озимой пшеницы. 

Правильное ведение хозяйства нарушено у нас в УССР на таком большом участке, что требует 
внесения специальных корректив в планы хлебозаготовок, мясозаготовок и других заданий в области 
сельского хозяйства, о чем придется входить в ЦК и Совнарком особо.

Мне кажется, что следует уже сейчас, особенно учитывая итоги переписи скота на 1-е февраля 
1932 года по СССР, в более широком масштабе поставить вопрос об осуществлении правильного 
севооборота в колхозах, устойчивости и качественности семенных материалов в районах, поставить 
вопрос о целом комплексе хозяйственных и организационных мероприятий, направленных к дей-
ствительному повышению урожайности по всему фронту, на базе развития инициативы колхозов и 
колхозной агрономии. Агронома, зоотехника и других специалистов сельского хозяйства нужно вы-
двинуть на позиции, занимаемые инженерами в промышленном производстве. Особенно важно, в 
условиях Украины, безотлагательно добиться в области сельского хозяйства решительного перело-
ма в сторону качества хозяйствования и достижения качественных результатов за счет смелого от-
каза от инерции количественного расширения заданий. Над этим делом нужно сейчас основательно 
поработать.

Прилагаю две таблички иллюстративных данных по группе районов и сел.
В. Чубарь

РДАСПI. – Ф. 82. – Оп. 2. – Спр. 139. – Арк. 144-153. Оригiнал. Машинопис; Голодомор 1932-
1933 років в Україні: документи і матеріали. – С. 200-205.

№ 18
Витяг з листа Л. Кагановича до Й. Сталiна про звернення керівників УСРР до ЦК ВКП(б)

12 червня 1932 р.

5) Посылаю Вам письма Чубаря и Петровского. Письмо Чубаря носит более деловой и само-
критический характер, в нем нет такой гнили, какая есть в письме Петровского. Петровский с первых 
же строк начинает сваливать вину на ЦК ВКП(б), заявляя, что он «понимал необходимость выполне-
ния директив ЦК ВКП(б) о хлебозаготовках», как будто они не могли поставить в ЦК ВКП(б) своевре-
менно и честно все их вопросы. Он [Петровский] полемизирует с теми, кто говорит правду, что они 
были оторваны от села и не знали положения дел, но тогда он должен признать, что они скрывали от 
ЦК ВКП(б) правду и только тогда начали говорить, когда ЦК из Москвы указал им на вопиющие без-
образия. Практически его письмо сводится к тому, чтобы, во-первых, подготовить почву отказа от 
хлебозаготовок в этом году, что совершенно недопустимо, во-вторых, и он и Чубарь ставят вопрос 
о помощи хлебом на продовольственные нужды. В этом отношении частично придется им оказать 
помощь, вопрос только в размерах. Прошу Вас написать Ваши соображения на этот счет? Косиор 
ничего не пишет.

РДАСПI. – Ф. 558. – Оп. 11. – Спр. 740. – Арк. 41. Оригiнал. Рукопис; Голодомор 1932-1933 
років в Україні: документи і матеріали. – С. 205.
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№ 19
Витяг з листа Л. Кагановича до Й. Сталiна щодо надання продовольчої допомоги УСРР

14 червня 1932 р.

2) Места напирают сильно по вопросу о хлебе, в громадном большинстве мы отказываем. 
Приехал Чубарь тоже за хлебом, мы пока ничего не решили, дали только для Молдавии 50 т[ысяч] 
пудов. Просят они миллиона 1 1/

2
, конечно, у нас нет возможности дать им столько, но помочь придет-

ся, особенно для свекольных районов. Очень прошу Вас сообщить Ваше соображение на этот счет, 
сколько можно им дать.

Сейчас подготовляем вопрос об обеспечении успешного проведения уборочной кампании.

Привет. Л. Каганович

РДАСПІ. – Ф. 558. – Оп. 11. – Спр. 740. – Арк. 52. Оригiнал. Рукопис; Голодомор 1932-1933 
років в Україні: документи і матеріали. – С. 206.

№ 20
Витяг з листа Й. Сталiна до Л. Кагановича про звернення керівників УСРР до ЦК ВКП(б)

15 червня 1932 р.

4) Письма Чубаря и Петровского не понравились. Первый разводит «самокритику» – чтобы по-
лучить из Москвы новые миллионы пудов хлеба, второй играет святошу, отдавшего себя в жертву 
«директиве ЦК ВКП» – чтобы добиться сокращения плана хлебозаготовок. Ни то, ни другое не прием-
лемо. Чубарь ошибается, если он думает, что самокритика нужна не для мобилизации сил и средств 
Украины, а для получения «помощи» извне. По-моему, Украине дано больше, чем следует. Дать еще 
хлеб незачем и неоткуда. Самое плохое в этом деле – молчание Косиора. Чем объяснить это молча-
ние. Знает ли он о письмах Чубаря – Петровского?

5) Я думаю, что не следует давать поправки к посевным сводкам по линии индивидуалов. Так 
будет лучше. Если Вы и Молотов настаиваете на поправках, то можно дать их в крайнем случае, но не 
в размере 10–15 %, а максимум 5–8 %.

Привет! И. Сталин

РДАСПІ. – Ф. 81. – Оп. 3. – Спр. 99. – Арк. 63. Оригiнал. Рукопис; Голодомор 1932-1933 років в 
Україні: документи і матеріали. – С. 206.

№ 21
Постанова Полiтбюро ЦК ВКП(б) про продовольчу допомогу УСРР

16 червня 1932 р.

а) Отпустить Украине 2000 тонн овса на продовольственные нужды из неиспользованной 
семссуды;

б) отпустить Украине 100 тыс. пудов кукурузы на продовольственные нужды из отпущенной на 
посев для Одесской области, но неиспользованной по назначению;

в) отпустить 70 тыс. пудов хлеба для свекловичных совхозов УССР на продовольственные нужды;
г) отпустить 230 тыс. пудов хлеба для колхозов свекловичных районов УССР на продоволь-

ственные нужды;
д) обязать т. Чубаря лично проследить за использованием отпущенного хлеба для свеклович-

ных совхозов и колхозов строго по назначению;
е) отпустить 25 тыс. пудов хлеба для свекловичных совхозов ЦЧО на продовольственные нуж-

ды в связи с уборкой урожая, обязав т. Варейкиса лично проследить за использованием отпущенного 
хлеба строго по назначению;

ж) настоящим решением считать продовольственную помощь свекловичным совхозам и кол-
хозам исчерпанной.

РДАСПI. – Ф. 17. – Оп. 162. – Спр. 12. – Арк. 180-181. Оригiнал. Машинопис; Голодомор 1932-
1933 років в Україні: документи і матеріали. – С. 207.
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№ 22
Витяг з листа Й. Сталiна до Л. Кагановича та В. Молотова про організацію  

хлібозаготівельної кампанії 1932 р.

18 червня 1932 р.

Для Кагановича
Кагановичу и Молотову (для членов ПБ)

Очень прошу вас обратить внимание на следующее обстоятельство. Как помните, в связи [с] 
постановлениями ЦК и СНК о сокращении плана хлебозаготовок места обратились в ЦК с просьбой 
разрешить им довести план хлебозаготовок до села. Мы отказали местам, сказав им, что сокращение 
плана надо использовать пока что исключительно для стимулирования посевной работы. Теперь ясно 
для всех, что мы были правы, сосредоточив внимание работников на посевной работе.

Но мы были правы не только в этом отношении. Мы были правы еще в том отношении, что не 
дали местам механически разверстать план хлебозаготовок по районам и селам (колхозам) по «прин-
ципу» уравниловки и тем подорвать как хлебозаготовительную работу, так и хозяйственное положе-
ние колхозов. Главная ошибка нашей хлебозаготовительной работы в истекшем году, особенно на 
Украине и Урале, состоит в том, что план хлебозаготовок был разверстан по районам и колхозам и 
проводился не в организованном порядке, а стихийно, по «принципу» уравниловки, проводился меха-
нически, без учета положения в каждом отдельном районе, без учета положения в каждом отдельном 
колхозе. В результате этого механически-уравниловского отношения к делу получилась вопиющая 
несообразность, в силу которой на Украине, несмотря на неплохой урожай, ряд урожайных районов 
оказался в состоянии разорения и голода, а на Урале обком лишил себя возможности оказать по-
мощь неурожайным районам за счет урожайных районов области. Я уже не говорю о том, что ряд пер-
вых секретарей (Украина, Урал, отчасти Нижегородский край) увлекся гигантами промышленности и 
не уделил должного внимания сельскому хозяйству, забыв, что без систематического подъема сель-
ского хозяйства не может быть у нас и подъема промышленности. В этом, между прочим, прояви-
лась оторванность секретарей от деревни. Результаты этих ошибок сказываются теперь на посевном 
деле, особенно на Украине, причем несколько десятков тысяч украинских колхозников все еще разъ-
езжают по всей европейской части СССР и разлагают нам колхозы своими жалобами и нытьем.

Что нужно сделать, чтобы не повторять ошибок истекшего года?
План нужно довести до района и колхоза, но довести нужно не механически и уравниловски, а с 

учетом особенностей каждого района, каждого колхоза. Так как при данном состоянии наших органи-
заций у нас не может быть абсолютно точного учета этих особенностей, то надо допустить надбавку 
к плану в 4–5 %, чтобы создать тем самым возможность перекрытия неизбежных ошибок в учете и 
выполнить самый план во чтобы то ни стало.

Предлагаю:
1) Созвать не позднее 26–27 июня совещание секретарей и предисполкомов (предсовнар-

комов) Украины, Сев[ерного] Кавказа, ЦЧО, Нижней Волги, Средней Волги, Нижнего Новгорода, 
Москвы, Татарии, Башкирии, Урала, Казахстана, Западной Сибири, Западной области, Белоруссии 
по вопросам об организации хлебозаготовок и безусловном выполнении плана хлебозаготовок.

2) Раскритиковать на совещании ошибки нашей хлебозаготовительной практики в истекшем 
году и наметить пути организации хлебозаготовок с доведением плана до районов и колхозов и уче-
том положения каждого района, каждого колхоза.

З) Ответственность за состояние сельского хозяйства (края, области, республики) и за успехи 
и недочеты хлебозаготовок этого года возложить лично на первых секретарей Сев[ерного] Кавказа, 
Украины, ЦЧО, Нижней Волги, Средней Волги, Московской области, Западной области, Белоруссии, 
Татарии, Башкирии, Нижегородского края, Урала, Казахстана, Западной Сибири, Восточной Сибири, 
ДВК, что ни в какой мере не должно, конечно, освобождать от ответственности соответствующих пре-
дисполкомов и предсовнаркомов.

4) Соответствующие решения ЦК разослать бюро обкомов, крайкомов, национальных ЦК.

И. Сталин. 18.VІ.[19]32.

РДАСПI. – Ф. 558. – Оп. 11. – Спр. 740. – Арк. 69-72. Оригiнал. Машинопис; Голодомор 1932-
1933 років в Україні: документи і матеріали. – С. 209-210.
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№ 23
Витяг з листа Л. Кагановича до Й. Сталiна щодо участі Л. Кагановича i В. Молотова  

у Всеукраїнській партконференції

2 липня 1932 р.

2) Проект постановления о хлебозаготовках и уборочной послали Вам. Думаю, что оно соот-
ветствует Вашей установке, совпадают целиком и наши выступления на совещании с Вашим советом 
направить главный удар против украинских демобилизаторов.

Завтра у нас совещание членов ПБ об аварийности в воздушном флоте, и там мы решим во-
прос о нашей поездке на Украину, хотя т. Молотов сомневается, нужно ли и ему ехать, но Вы совер-
шенно правы, что ехать надо двоим, и ПБ это примет. На конференции у них один вопрос о с[ельском] 
х[озяйстве]. Придется развить на конкретных примерах вопрос об отрыве руководства от с[ельского] 
х[озяйства] и неравномерном распределении хлебозаготовок, благодаря незнанию районов, при-
ведшему к печальным последствиям […]

РДАСПІ. – Ф. 558. – Оп. 11. – Спр. 740. – Арк. 1. Оригiнал. Рукопис; Голодомор 1932-1933 років 
в Україні: документи і матеріали. – С. 225.

№ 24
Лист Й. Сталiна до Л. Кагановича та В. Молотова з оцінкою керiвництва УСРР

2 липня 1932 р.

Кагановичу. Молотову

1) Обратите серьезнейшее внимание на Украину. Чубарь своей разложенностью и оппор-
тунистическим нутром и Косиор своей гнилой дипломатией (в отношении ЦК ВКП) и преступно-
легкомысленным отношением к делу – загубят вконец Украину. Руководить нынешней Украиной не 
по плечу этим товарищам. Если поедете на Украинскую конференцию (я на этом настаиваю), – при-
мите там все меры к тому, чтобы переломить настроение работников, изолировать плаксивых и гни-
лых дипломатов (невзирая на лица!) и обеспечить подлинно большевистские решения конферен-
ции. У меня создалось впечатление (пожалуй, даже убеждение), что придется снять с Украины обоих 
– и Чубаря и Косиора. Возможно, что я ошибаюсь. Но вы имеете возможность проверить это дело на 
конференции.

2) Возвращаю проект приветствия ЦК по случаю юбилея Клары Цеткин. Проект составлен 
слишком в восторженном и несколько ложноклассическом тоне. Я несколько умерил тон своими по-
правками.

Привет! И. Сталин

РДАСПІ. – Ф. 558. – Оп. 11. – Спр. 740. – Арк. 41. Оригiнал. Рукопис; Голодомор 1932-1933 
років в Україні: документи і матеріали. – С. 225-226.

№ 25
Лист В. Молотова i Л. Кагановича до Й. Сталiна про хiд обговорення на засiданнi Полiтбюро 

ЦК КП(б)У та Всеукраїнськiй партконференції плану хлiбозаготiвель

6 лuпня 1932 р.

Тов. Сталину

Сегодня обсуждали вместе с Политбюро ЦК КП(б)У проект резолюции и вопрос о проведении 
конференции. Указали на неприемлемость проекта резолюции как слабо критикующего руководство 
ЦК КП(б)У в отношении деревни и не ставящего твердо задачи выполнения хлебозаготовительного 
плана и борьбы с демобилизационными настроениями в этом деле. Все члены Политбюро, включая 
Скрыпника, высказались за снижение плана, ссылаясь на недосев зерновых 2,2 млн. га и гибель ози-
мых 0,8 млн. га.
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Мы категорически отклонили пересмотр плана, потребовав мобилизации партсил для борьбы с 
потерями, разбазариванием хлеба и на укрепление колхозов. В отличие от заявления на Политбюро, 
Косиор в докладе на конференции защищал позицию выполнения плана. Думаем, что следует запи-
сать в резолюции неудовлетворительность руководства ЦК КП(б)У в отношении деревни за послед-
ний период. Сообщите ваше мнение.

Молотов, Каганович
6.VII.[19]32, Харьков

РДАСПI. – Ф. 558. – Оп.11. – Спр. 78. – Арк.16. Копiя. Машинопис; Голодомор 1932-1933 років 
в Україні: документи і матеріали. – С. 231.

№ 26
Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про план хлібозаготівель у селянському секторі

6 липня 1932 р.

Признать правильным установленный ЦК ВКП(б) план хлебозаготовок по селянскому сектору в 
размере 356 млн. пудов и принять его к безусловному исполнению.

ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 6. – Спр. 236. – Арк. 85. Оригінал. Машинопис; Голодомор 1932-
1933 років в Україні: документи і матеріали. – С. 231.

№ 27
Телеграма В. Молотова i Л. Кагановича до Й. Сталiна про необхiднiсть замовчування  

справжнього становища в УСРР

6 липня 1932 р.

Тов. Сталину

На Украинской конференции должна развернуться критика работы ЦК КП(б)У, недостатки кото-
рой привели к тяжелому положению в некоторых районах. Встает вопрос, как это освещать в печати. 
Чтобы не давать пищи иностранной печати, считаем нужным дать изложение этой критики в нашей 
печати в сдержанных тонах без печатания фактов о положении в плохих районах.

Просим сообщить ваше мнение в Харьков1.

Молотов, Каганович

Ст. Скуратово, Курской ж. д.
6.VII.1932, 8 час. 38 мин.

РДАСПІ. – Ф. 558. – Оп. 11. – Спр. 78. – Арк. 12. Оригiнал. Машинопис; Голодомор 1932-1933 
років в Україні: документи і матеріали. – С. 232.
_______________________

1 6 липня 1932 р. Й. Сталiн вiдповiв згодою.

№ 28
Заява колгоспника Д.І. Лисова до ВУЦВКу з проханням про повернення майна у зв’язку з го-

лодуванням сім’ї

7 липня 1932 р.1

Харьковскому уполномоченному Центрального 
исполнительного комитета

Заявление
От гр. с. Гирсовки Нововасильевского р-на Лисова Дмитрия Ильича.
Пробывши я 18 месяцев в колхозе, и 18 месяцев голодую, и голый и босый, и в конце-концов 

выбросили из колхоза, [так] как негодный я для них. Сдал я свое майно мертвое и живое: 1 пара ло-
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шадей, бричка, веялка новая, буккер новый, пололка, борона, 1 пара сбруи. И в настоящее время 
приходится помирать с голоду, а поэтому обращаюсь к уполномоченному ЦИК предложить нашему 
сельсовету с. Гирсовки возвратить наше майно и частицу посева для того, чтобы можно было в даль-
нейшем работать, кормить свое семейство и помогать государству, но не разорять, как в настоящее 
время у нас. Колхоз не поднимается, а падает, нет никакого порядку, только дело идет на убытки. 
Степь не засеяна, везде заросла травою и все голодные. На моем иждивении 6 едоков, социальный 
стан – бедняк, сын чабана. Имею сына в Красной Армии, доброволец, 1912 г. [рождения], находится 
[в] авиапарке [в] Запорожье.

Прошу мою просьбу удовлетворить, чтобы я видел новую жизнь и новый свет.

Пр[о]ситель Лисов Дмитрий Ильич

ЦДАВО України. – Ф. 1. – Оп. 9. – Спр. 113. – Арк. 103. Оригінал. Рукопис; Колективізація і го-
лод на Україні. 1929-1933. – С. 481.
_______________________

1 Датується за датою одержання заяви у приймальні ВУЦВК.

№ 29
Постанова Полiтбюро ЦК ВКП(б) про експорт хлiба у третьому кварталi 1932 року

9 лuпня 1932 р.

а) Установить экспорт хлеба в III квартале в размере 31,5 млн. пуд. (включая и бобовые), 20 млн 
пуд. для варранта и 10 млн пуд. переходящих остатков, всего 61,5 млн пуд;

б) поручить тт. Чернову и Боеву определить план завоза в порты по сортам и отдельным культу-
рам (исключив овес и включив бобовые культуры) и сроки отгрузки хлеба в порты;

в) считать необходимым с начала отгрузки экспортного хлеба забронировать за НКВТ 500–
600 тыс. тонн высококачественной пшеницы, в том числе половину этого количества – гарновки. 
Сроки реализации этой пшеницы установить в соответствии с установленными планами вывоза;

г) обязать Заготзерно сдавать Экспортхлебу для экспорта пшеницу исключительно первых двух 
классов;

д) разрешить НКВТ по мере необходимости использовать метод продажи в порядке срочных 
сделок на бирже (фьючерсы) пшеницы в целях страхования цен. Объем таких продаж определить не 
свыше 200 тыс. тонн;

е) предрешить вопрос о целесообразности заключения соглашения с Германией и Польшей о 
согласованном выступлении на мировом рынке по реализации ржи в 1932–1933 г.

Время переговоров с Германией и Польшей определить НКВТ в зависимости от выявления 
урожая ржи и конъюнктуры рынка.

РДАСПI. – Ф. 17. – Оп. 162. – Спр. 1З. – Арк. 30. Оригiнал. Машинопис. Голодомор 1932-1933 
років в Україні: документи і матеріали. – С. 241.

№ 30
Постанова Полiтбюро ЦК КП(б)У про повернення натуральної продовольчої та нaciннєвoї 

позики, отриманої колгоспами i радгоспами нaвecнi 1932 року

15 липня 1932 р.

1. Установить размер подлежащей возврату натурой семенной и продовольственной ссуды, от-
пущенной колхозам весной 1932 года в 132,7 тыс. т, с нижеследующим распределением по областям:

Винницкая   – 16 200 т.
Киевская   – 31 500 т.
Харьковская  – 29 300 т.
Днепропетровская  – 17 500 т.
Одесская   – 27 750 т.
Донецкая   – 8 500 т.
АМССР   – 2 000 т.
Всего   – 132 750 т.
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Предложить областкомам одновременно с установлением годовых планов хлебозаготовок 
обеспечить составление по каждому району и сельсовету систематизированных списков должников 
по натурссуде с тем, чтобы не позже 25 июля каждому колхозу было бы вручено Заготзерном спе-
циальное извещение о размере подлежащей возврату натурссуды с указанием сроков погашения и 
пункта, куда должник должен сдать зерно, а также точного указания по культурам в соответствии с 
выданными.

2. Натуральная ссуда должна быть обязательно взыскана с должников сверх установленных 
обязательств по хлебосдаче из первых же партий хлеба, сдаваемых должниками на пункты.

3. Предложить Уполкомзагот СТО совместно с Заготзерно в двухдневный срок спустить на ме-
ста подробную инструкцию о порядке взыскания натурссуды.

4. Уполкомзагот СТО совместно с Заготзерно при установлении планов хлебосдачи по отдель-
ным совхозам одновременно установить по каждому совхозу размер подлежащей возврату натурой 
ссуды.

Сверх того Зернотрестом и другими совхозными системами должна быть возвращена выдан-
ная им семенная ссуда из Украинского госсортфонда.

5. Обязать областкомы безусловно обеспечить возврат колхозами, получившими семенную по-
мощь в порядке соцпомощи, колхозам, оказавшим эту помощь.

ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 6. – Спр. 236. – Арк. 193-194. Оригiнал. Машинопис; Голод 1932-
1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів. – С. 208; Голодомор 1932-1933 років в 
Україні: документи і матеріали. – С. 252.

№ 31
Директивний лист Дніпропетровського обкому КП(б)У до сільських райкомів партії  

про заходи з посилення хлібозаготівель

7 серпня 1932 р.

Хныканье, растерянность, проявленные многими районами во время доведения планов хле-
бозаготовок, не только не поборены, а, как показывают итоги заготовок в первую пятидневку авгу-
ста, нашли свое дальнейшее развитие. Область в первой августовской пятидневке едва заготови-
ла треть пятидневного задания. При общем неудовлетворительном ходе заготовок на Украине наша 
область занимает последнее место. Такого положения областком более терпеть не может. Усвойте 
наконец, что такое отношение к хлебозаготовкам срывает снабжение хлебом армии, промцентров. 
Категорически требуем изо дня в день выполнять данные вам пятидневные задания по хлебу, десято-
го обязательно должно быть выполнено задание обеих первых пятидневок. В обеспечение этого вы-
полните практические директивы областкома о форсировании молотьбы, мобилизации всего тягла, 
рабсилы для работы от зари до зари для молотьбы, скирдования, вывоза хлеба. Обеспечивая пра-
вильную выдачу натуравансов, стимулируя этим повышение производительности труда, прекратите 
наконец разбазаривание хлеба. Решительными мерами сломите сопротивление по хлебосдаче, до-
бейтесь немедленного резкого перелома.

О принятых мерах немедленно сообщите в областком.

Секретарь областкома КП(б)У    В.И. Чернявскuй

ДАДО. – Ф. П-19. – Оп. 1. – Спр. 39. – Арк. 133. 3асвiдчена копiя. Машинопис; Голодомор 1932-
1933 років в Україні: документи і матеріали. – С. 281-282.

№ 32
Листівка Дніпропетровського обкому КП(б)У з текстом постанови ЦВК i РНК СРСР «Про 

охорону майна державних підприємств, колгоспів та кооперації й зміцнення громадської 
(соціалістичної) власності»

7 серпня 1932 р.1

Про охорону майна державних пiдприємств, колгоспiв та кооперації і змiцнення громадської 
(соцiялiстичної) власности
Постанова ЦВК та РНК СРСР

Oстaннiми часами збільшилися скарги робiтникiв та колгоспникiв на розкрадання (крадiжки) 
вантажiв на залiзничному та водному транспортi, а також на розкрадання (крадiжки) кооперативного 
й колгоспного майна хуліганськими і взагалі протигромадськими елементами. Так само збільшилися 
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скарги на насильство й загрози куркульських елементiв колгоспникам, якi не бажають вийти з колгоспiв 
i чесно й caмoвiддaнo працюють над змiцненням їx.

ЦВК i РНК Союзу РСР вважають, що громадська власнiсть (державна, колгоспна, кооператив-
на) – основа радянського ладу, вона священна й недоторкана i людей, що чинять замах на громадсь-
ку власнiсть, треба вважати за вopoгiв народу, тому рiшуча боротьба з розкрадниками громадського 
майна – найперший обов’язок opгaнiв радянської влади.

Беручи це до уваги i йдучи назустрiч вимогам робiтникiв та колгоспникiв, ЦВК та РНК Союзу РСР 
ухвалюють:

І.
1. Прирівняти своїм значенням вантажі на залізничному та водному транспорті до майна дер-

жавного і всебічно посилити охорону цих вантажів.
2. Застосувати як захiд судової репресiї за розкрадання вантажів на залізничному та водному 

транспорті, вищу мipy соцiяльного захисту – розстрiл iз конфiскацiєю всього майна, замiняючи при 
пом’якшувальних обставинах позбавленням волi на строк не менше, як 10 pокiв з конфiскацiєю майна.

3. Не застосовувати aмнеcтiї до злочинцiв, засуджених у справах про розкрадання вантажів на 
транспорті.

ІІ.
1. Прирівняти своїм значенням майно колгоспів та кооперативів (врожай на ланах, громадські 

запаси, худоба, кооперативні склади та крамниці тощо) до майна державного і всебічно посилити охо-
рону цього майна від розкрадання.

2. Застосовувати, як захід судової репресії, за розкрадання колгоспного та кооперативного майна 
вищу міру соціяльного захисту – розстріл із конфіскацією всього майна і з заміною при пом’якшувальних 
обставинах позбавленням волі на строк не менше, як 10 років з конфіскацією всього майна.

3. Не застосовувати амнестії до злочинців, засуджених у справах про розкрадання колгоспного 
та кооперативного майна.

III
1. Провести рiшучу боротьбу з тими антигромадськими, куркульсько-капiталiстичними елемен-

тами, що вдаються до насильства й загроз, або проповiдують застосування насильства і загроз до 
колгоспникiв, щоб змусити їх вийти з колгоспу, щоб силоміць зруйнувати колгосп. Приpiвняти цi зло-
чини до державних злочинiв.

2. Застосувати, як захiд судoвoї репресiї в справах про охорону колгоспів та колгоспникiв вiд 
насильства й загроз куркульських та iнших протигромадських елементiв, позбавлення волi вiд 5 до 10 
pокiв з ув’язнененням у концентрацiйному таборi.

3. Не застосовувати aмнеcтії до злочинцiв, засуджених у цих справах.

Голова ЦВК Союзу РСР    М. Калiнiн
Голова РНК Союзу РСР    В. Молотов (Скрябiн)
Секретар ЦВК Союзу РСР   А. Єнукiдзе

Дніпропетровськ, друк[арня] «Зоря», зам. № 1588 – 100.000. Міськ літ № 139.

ДАЗО. – Ф. Р-892. – Оп. 1. – Спр. 172. – Арк. 26. Друкарський примірник.
_______________________

1 Датовано за часом прийняття постанови.
№ 33

Лист ЦК КП(б)У до обкомів, міськкомів і райкомів партії з текстом постанови ЦК КП(б)У про 
заходи щодо боротьби зі спекуляцією хлібом

12 серпня 1932 р.

Пролетарии всех стран соединяйтесь   Сов[ершенно] секретно1

Коммунистическая партия (большевиков) Украины – Центральный Комитет.

№ 029782/т.       12.VІІІ-1932 г.

Всем областкомам, ГПК и РПК.

О мерах борьбы со спекуляцией хлебом.
Постановление Политбюро ЦК КП(б)У от 9 августа 1932 г.

Решением партии и правительства колхозная торговля хлебом разрешена только после 15-
го января 1933 года, после полного выполнения хлебозаготовок по Союзу. До этого срока продажа 
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хлеба на базарах воспрещена. Это мероприятие должно облегчить борьбу с разбазариванием кол-
хозного хлеба, создать необходимые условия для борьбы с разбазариванием хлеба единоличными 
хозяйствами, а тем самым способствовать успешному выполнению плана хлебозаготовок и сохране-
нию максимальных натуральных фондов, подлежащих распределению среди колхозников.

Продажа хлеба на рынке до установленных правительством сроков, на деле является пота-
канием кулаку и спекулянту и облегчает им работу по срыву выполнения основного обязательства 
колхозов, единоличников бедняков и середняков перед пролетарским государством, ведет к разба-
зариванию натуральных фондов, подлежащих распределению среди колхозников, а тем самым на-
правлена против организационно-хозяйственного укрепления колхозов, против колхозов.

Борьба с торговлей хлебом до полного выполнения плана хлебозаготовок во всем Союзе (до 
15.1) должна стать делом широчайших масс, составной частью всей нашей работы по выполнению 
плана хлебозаготовок.

Обеспечение этой задачи является важнейшей обязанностью районных партийных комитетов, 
сельских парторганизаций, всех передовиков колхозников. В первую очередь необходимо ударить по 
перекупщикам-спекулянтам, кулацко-зажиточной верхушке и единоличникам злостно уклоняющимся 
от выполнения плана хлебозаготовок.

На общих собраниях колхозов и бригад необходимо обсудить вопрос о хлебозаготовках и 
торговле хлебом колхозов и колхозников и разъяснить колхозникам действительный смысл решения 
партии и правительства и провести постановления, категорически воспрещающие правлениям про-
изводить продажу колхозного хлеба до 15.1–1933 года, призывающее колхозников не продавать до 
этого срока хлеба на базарах.

Необходимо на общих собраниях разъяснить, что за продажу хлеба на базарах (зерно, мука) 
до выполнения плана по Союзу (до 15.1) виновные будут привлекаться к судебной ответственности: 

Провести такие же общесельские собрания единоличников бедняков и середняков.
Наряду с массовой работой необходимо умелое, твердое проведение судебно-репрессивных 

и административных мер. Репрессии необходимо направить в первую очередь против перекупщиков 
хлеба – спекулянтов, против кулацко-зажиточной верхушки села. В тоже время необходимо применять 
репрессии и против правлений колхозов, а также единоличников контрактантов, не выполняющих сво-
их обязательств по сдаче хлеба государству и продающих уже теперь хлеб (зерно, мука) на базарах.

Для этого:
1. Обязать советские органы, ГПУ и милицию обеспечить полное устранение с рынка пере-

купщиков зерна и муки.
 2. Против кулацко-зажиточных хозяйств (твердосдатчиков), продающих хлеб, применять меры 

административной ответственности по закону 3.VІІ-29 г., а также судебные репрессии.
 3. Правления колхозов, продающие хлеб на базаре должны быть привлечены к судебной от-

ветственности, причем репрессии, прежде всего, направить против председателей и зав. хозяйством 
колхоза.

Во всех случаях привлечения к ответственности колхозная система должна обеспечить обще-
ственное осуждение и постановление о привлечении виновных к суровой судебной ответственности 
со стороны колхозов, правления которых допустили незаконную продажу хлеба.

Все случаи привлечения к ответственности правлений колхозов, торгующих хлебом, необхо-
димо широко освещать в прессе, сообщая одновременно как реагировали колхозники того колхоза, 
где правление допустило незаконную торговлю хлебом.

4. Единоличников контрактантов, продающих свой хлеб на базаре привлекать к судебной от-
ветственности и прежде всего тех, которые[,] не выполнив контрактационных обязательств, злостно 
уклоняясь от контрактационных договоров – продают свой хлеб.

Борьбу со спекуляцией хлебом, работу по выявлению единоличников и колхозников, незакон-
но торгующих хлебом, необходимо проводить так, чтобы ни в какой мере не ударить по колхозной 
торговле и торговле трудящихся единоличников другими с. х. продуктами своего производства, что-
бы эта борьба никоим образом не отразилась на развертывании колхозных базаров.

Репрессивные меры должны применяться так, чтобы никоим образом не скатиться к мас-
совым репрессиям против колхозников и единоличников середняков и бедняков. Репрессии долж-
ны применяться с тщательным выбором объектов, с таким расчетом, чтобы решительно ударяя по 
кулаку-спекулянту, по злостному срывщику-контрактанту единоличнику этим самым воздействовать 
на остальных продавцов хлеба – колхозников, единоличников.

В отношении колхозников, единоличников бедняков и середняков, должны быть применены 
товарищеские суды, осуждение бригадой и т. д. Партийные организации должны помнить, что методы 
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общественного воздействия, должны явиться основной формой борьбы в отношении колхозников и 
единоличников, бедняков и середняков.

Репрессия (арест, конфискация) не должны производиться на базарах. Но на базарах мы 
должны – в первую очередь через фининспектуру, – устанавливать фамилию продающего хлеб, из 
какого он села и колхоза.

Райпарткомы, райколхозы, сельсовет, колхозы – должны обеспечить, чтобы ни один вскрытый 
факт торговли зерном и мукой не остался недоведенным до колхоза, колхозники которого торгуют 
хлебом, до сельсовета, единоличники которого продают хлеб.

Обязать ГПУ и НКЮ в соответствии с настоящим решением указания по своей линии.

Секретарь ЦК КП(б)У      С. Косиор

ДАЗО. – Ф. П-240. – Оп. 1. – Спр. 108. – Арк. 20–22. Ротаторний примірник. Машинописний 
текст.
_______________________

1 У верхній частині документа з правої сторони штамп: «СОВ. СЕКРЕТНО»; з лівої: резолюція 
фіолетовим чорнилом: «Бюро РПК. 26/VІІІ-32 р.»; помітка синім чорнилом: «Постанова Бюро від 26/
VІІІ-32».

№ 34
Витяг з інформаційного листа секретаря Мелітопольського районного комітету КП(б)У  

до Дніпропетровського обкому КП(б)У про прийняття хлібозаготівельних планів на 1932 рік 
по колгоспах району

12 серпня 1932 р.

Ц[ілком] таємно

Наводимо характерні виступи членів партії та позапартійних колгоспників під час обговорення 
та прийняття плянів по окремих колгоспах:

Село Вознесенка
Треба відмітити поруч з активними виступами членів партії за плян та його реальність – 

пасивність, байдужість з боку комсомольської організації.
Члени правління артілі, голова ревкомісії і частина колгоспного активу виступали за реальність 

пляну, за негайне його виконання, закликаючи до боротьби з втратами, наводячи низку фактів 
недостатньої боротьби за якість збирання, скиртування тощо.

Виступи проти реальності пляну були розбиті й плян був прийнят[ий]. Проти пляну голосували 
лише 3 колгоспника.

Бригадир 2-ої бригади Полупан – «У нас пшениця в середньому дасть не більше 4-х цент[нерів] 
з га». Він же зробив спробу робити пробний обмолот, чим хотів козирять на засіданні правління.

Бригадир 1-ої бригади – Івін – «По фуражним культурам ми стільки не намолотимо, скільки 
повинні здати державі, ми намолочуємо ячменю 4 центнера з га. Давайте виконувати хлібозаготівку 
так: половину здамо державі, а половину нам».

Бригадир 6-ої бригади – Титух – що жито дає 3 цент[нера] з га і плян для нас важкий, треба про-
сити Радянську Владу, щоб пляна зменшили.

Кандидат партії Демчин, виступаючи каже: «Що плян треба виконати і ми його будем викону-
вати по силі можливості».

Биковський – «Я подсчитав врожайність і расходи на колгоспників й на семена и высчитал, что 
можно сдать государству только 77 тысяч пудов, а теперь обсуждайте будете принимать план или нет».

Після його виступу окремі жінки почали вигукувати: «Плян приймати не треба, ми знов залиши-
мось без хліба, все заберуть, віддайте нам коней[,] ми самі будем хазяйнувати».

Село Костянтинівка
Бригадир Назаров серед колгоспників вів розмову про те, що: «нас обдурюють, говорили[,] що 

можна хліб продавати, а тепер забороняють. Знов будемо на зиму без хліба, як і в минулому році»
В комуні «Червоний Жовтень» у виступах окремих членів партії та комсомольців відчувається 

боязнь, що залишається мало хліба для харчування членів комуни, а залишений фураж не забезпечує 
наявну в комуні тяглову силу.
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Село Чехоград
Голова артілі [«]Прукопник[»] – Ваврін на закритому бюро п[артійного] осередку каже: «Як тре-

ба буде[,] вивеземо весь хліб, але цього робити не можна. Нам плян зменшили проти минулого року, 
але зменшилася і площа[,] і врожайність. Ми добре боремось за врожай[,] але врожайність залежить 
від посіву, а у нас не буде зерна[,] щоб сіяти 100 кг на га, знов буде рости бур’ян замість пшениці. Ми в 
цьому році і позичали хліб і їли кукурудзу, якби і на майбутній рік цього не стало. Кажу це на закритому 
бюро, серед колгоспників буду працювати за повне виконання пляну і ручаюсь, що плян виконаємо».

В комуні [ім.] Ворошилова – Кузьменко – член партії, бухгалтер комуни на закритих партзборах 
каже: «Порівняно з минулим роком плян зменшено на 219 цент[нерів], але у нас посів зменшується 
на 500 га, отже, получається, що в цьому році даємо з га більше, як в минулому. Якщо ми виконаємо 
плян, то будемо знов сидіти без хліба. Більше як 6 цент[нерів] з га ми зернових культур не зберем і 
получається, що по пляну ми повинні здати більше, як зберем…

Село Піщане
В артілі [«]14-ти річчя[»] – Філон – полевод, позапартійний, на засіданні правління зазначає: 

«ми готувались робити пробний обмолот своїх ділянок, а чому-то не робимо пробного обмолоту та з 
чого виходили, приподносячи таку цифру нашому колгоспові, а чому не зробити обмолот і 3-ю частину 
врожаю віддати державі».

Чучман – колгоспник: «А чому не так зробити, щоб забезпечить колгоспника, виділить 
засівматеріал, а решту – весь врожай віддать державі, бо в 31 році нас довело, що чесний колгоспник, 
що мав куплений хліб і той забрали, а потім чуть з голоду не померли».

Глаз – «Плана треба виконати, а я був в степу не раз і бачив – наш урожай і 32 пуда з га не дасть, 
а тому треба зробити пробний обмолот і тоді порушити клопотання перед вищими органами про змен-
шення пляна».

В артілі «Зоря» – Єременко Михаїл – «Врожайності у нас такої нема, яка взята в розрахунок 
здачі контрактації, а тому ми в цьому році знов будемо голодувати, як і в 31 році, а продавати барахло 
вже нема»...

Село Йоганесруе1

На зборах колгоспників були окремі вигуки про те, що і в цьому році будемо голодувати, що 
дітей і старих треба перебити, що і в цьому році обмануть і знов буде п’ять плянів, що індивідуальники 
не працюють, а мають хліб, а колгоспники працюють і сидять без хліба.

Село Д[анило]-Іванівка
По колгоспу Тащенак невеличка купка (2–3 чоловіка) підкуркульників ведуть шалену вперту ро-

боту над зривом пляна хлібозаготівель, намагаючись ухвали зборів про пробний обмолот, закликаючи 
до відмовлення від виконання «нереального» пляну і т.д.

Голова правління Памасака та його замісник Скоробогатий на пленумі с[ільської] ради висту-
пали проти пляну, спираючись на те, що врожайність дорівнює 3,5–4 цент[нери], а плян доведено з 
розрахунку здачі 4,8 цент[нери] з га, що цим самим район доводе людей до голодної смерті (треба 
відмітити, що правління колгоспу провело обмолот врожаю з найгірших ділянок, а тепер спирається 
на цей «фактичний обмолот»)...

В колгоспі «Перемога» секретар с[ільської] ради каже: «Плян в цьому році колгоспу дан 
більший, як в минулому році, а врожайність менша, як виконати плян – це значить вивезти все і зали-
шить колгоспників голодувати. Навіщо було писать в газетах, про те що в 32 році плян буде менший, 
це тільки дратує народ. Ми повинні з цифрами в руках доказать, що плян неможна виконать і прохати, 
щоб знизили його»...

Село Н[ово]-Миколаївка
Після обговорення пляна на партзборах, проробки його серед активу, були скликані загальні 

збори колгоспників по артілях.
Якщо на зборах активу особливих заперечень не помічалося, то на загальних зборах були 

гострі виступи колгоспників проти пляну.
В артілі «Всхід» Герус Марія – каже: «Нас уже налякали голодом. Нам допомоги не давали, коли 

ми голодали, а тепер поприїжджали за хлібом. Вас треба гнать»…
Село Мордвинівка
Плян визнаний і правлінням, і колгоспниками за реальний, прийнятий без особливих заперечень.
Спроба окремих колгоспників, аби провести пробний обмолот, одержала відсіч від більшості 

колгоспників, що доказали про даремність «пробних обмолотів», бо вони нічого не дають.
Член правління Жеребцов при обговоренні пляна хлібозаготівель виступив з промовою про те, 

що «як приймуть плян хлібозаготівель, я піду з бригади, а мій уход вплине на інших. Дайте раніш нам 
хліба, а потім приймати плян»...

Секретар РПК       Товстопят

ДАДО. – Ф. П-19. – Оп. 1. – Спр. 220. – Арк. 39-43. Копія; Неоголошена війна (спогади свідків, 
архівні документи та роздуми сучасника про голодомор 1932-1933 років). – С. 55-57.
_______________________

1Нині село Долинське Мелітопольського району
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№ 35
Інформаційне зведення Люксембурзького районного комітету КП(б)У про хід  

господарських та політичних кампаній в районі

Не раніше серпня 1932 р.1

Информационная сводка о ходе текущих хоз-полит-кампаний по Люксембургскому району

Рабочий план в размере 15180 был прислан в район для проработки. План был проработан на 
бюро РПК, совещаниях секретерей партячеек и уполномоченных РПК, на пленуме РПК, совещаниях 
предсельсоветов, предколхозов.

После проработки создана комиссия под председательством предРПК для окончательного 
доведения планов сельсоветам и колхозам. Вся работа по доведению плана колхозам проходила на 
основе широкой массово-политической работы, полного разъяснения колхозникам задач социали-
стического строительства, общеполитических задач хлебозаготовок 1932 года и разъяснения поста-
новления ЦК и совнаркома о хлебозаготовке 1932 года.

В район были командированы все члены бюро РПК-РКК, президиума РПК, весь актив. В селе 
проработка проходила предварит[ельно] на партсобраниях и собраниях комсомолах[.] Президиум и 
пленум сельсоветов с активом, бедняцко-батрацкие группы, правления колхозов и общие собрания 
колхозников. На 38 колхозов в районе 33 колхоза на основе широкой массовой работы и решительной 
борьбы с кулацкими элементами был принят в 1-й раз на собраниях.

В колхозах «Ауфбау» К-Либкнехтского сельсовета, «Украина» Марьяновского сельсовета, 
Н-Красновка Н-Керменчик (нац. греческий сельсовет), были встречены сопротивления в приеме пла-
на хлебозаготовок.

После укрепления товарищами и полного разъяснения колхозникам и решительного отпора 
кулацким элементам планы по колхозам (за исключением Н-Керменчика) приняты.

В общей массе парторганизаций, комсомола колхозники поняли важность и значение хлебо-
заготовок, боролись за принятие плана и проведение его в жизнь.

Одновременно мы имели кулацкие вылазки правых оппортунистов и среди отдельных членов 
и кандидатов партии.

Хутор «Петровка» (Республиканского сельсовета) партгруппа в составе 3-х кандидатов и одно-
го члена партии выступила против плана хлебозаготовок, мотивируя нереальность его, что мол вес-
ной придется голодать, особо возражал парторг Никитенко, учитель села Петровка, член ВКП(б). На 
партсобрании Никитенко исключен из партии за проявление правого оппортунизма на практике. Туда 
было командировано два товарища для разъяснения и укрепления2 группы[,] а остальные кандидаты 
партии признали свои ошибки и план был утвержден в колхозе.

Член ВКП(б) Семка, артель «Красный партизан» Вишневатского сельсовета[,] пред. артели, 
выступил также о нереальности плана, после чего признал свои ошибки.

Комсомолец Фрезе артель «Красный партизан» Вишневатского сельсовета, пред. артели вы-
ступил также о нереальности плана, что мол план вообще большой и невыполним.

Среди колхозников основным отрицанием мы имеем следующее:
Н-Керменчик, греческий сельсовет в прошлую хлебозаготовительную кампанию имели место 

издевательства над колхозниками. Одновременно приходилось по 2-3 раза проводить собрания для 
укрепления плана хлебозаготовок.

Бюро РПК за проявление правого оппортунизма, спасовавшего перед трудностями, секре-
таря ячейки Брандта из партии исключил, пред. сельсовета снят с работы, отозван уполномоченный 
РПК и вынесен выговор.

Н-Красновка, пред. артели Швендык[,] член ВКП(б)[,] вместо выполнения директив партии о 
правильном авансировании колхозников разбазаривал хлеб, заявляя: сейчас колхозник должен по-
лучить весь хлеб, а потом государству. Швендык из партии исключен, снят с работы, отдан под суд за 
разбазаривание хлеба.

Имелись случаи в районе кража колосков и обмолоченного хлеба. Ст. Розовка[,] жители кото-
рого являются часть деклассированных, служащие и часть рабочих систематически занимались кра-
жей колосков в близлежащих колхозах. Село Антоновка артель «Согласие», Н-Керменчик, Нейгоф, 
Н-Красновка отдельные колхозники занимались кражей колосков и кражей хлеба.

Устроили показательные процессы, из осужденных 8-ми чел. по соц. положению кулаков, 5 
чел. осужденных от 3 до 5 лет, суд был до последнего постановления правительства, середняков 3 
чел. от 3-х до 5-ти месяцев. Осужденные также за неверное авансирование 2 человека.
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В Республиканском сельсовете имела место кража 2 п. зерна сторожем, по соц. происхожде-
нию бедняк. Следственной организацией выявлено полное подстрекательство на эту кражу со сторо-
ны распроданного из хлебозаготовки его соседа.

Бюро РПК в своих постановлениях для ликвидации прорыва, имевших место в отдельных кол-
хозах, сельсоветах проделал следующее:

Республика – послан на постоянную работу секретарь партячейки, командированы для налажи-
вания работы 3 ответственных товарища. В результате мы имеем значительный перелом в скирдовании 
обмолота и вывоза зерна. В других колхозах брошен весь райактив для помощи и налаживания работы.

Редакцией выпуска[лись] специальные штурмовки, организован массовый сбор колосков, си-
стематическая ночная проверка скирд, состояние противопожарного инвентаря.

Одновременно проводится систематическое очищение колхозов от кулацкого элемента и 
борьба с разлагательской работой кулаков и подкулачников.

«Рот-Фельд», исключено 3 человека – 2 кулака и 1 распроданный, «Роте-Фане» [–] 1 человек кулак.

По зерносовхозу «Азов»
Косовица закончена 22/VIII по 3 и 4 отделению. Районом взято обязательство заскирдовать 

600 га, заскирдовано на 07/VIII 250 га, учитывая большую площадь незаскирдованого до 2000 га толь-
ко по третьему и четвертому отделению. РПК принимает все меры наибольшей помощи «Азову».

20/VIII на 3-ем отделении было найдено в кукурузе четыре мешка краденого зерна, следствие 
по этому вопросу ведется. План хлебосдачи по Азову на 27/VIII выполнен на 53 %.

Осенняя посевная кампания 
Вопрос осенней посевкампании проработан на бюро РПК с активом, на партсобраниях и спу-

щен в колхозы. Всего по плану должно быть засеяно 23575 га, залущено на 27/VIII 2944 га.

Массовая работа
Вся работа по проведению податкампании проходит на основе разъяснения решений III-й 

Всеукраинской и I-й областной партконференций, последних постановлений ЦК и облпарткома.
Решения III-й Всеукраинской и I-й областной партконференций проработаны на активе, парт-

собраниях, открытые и закрытые резолюции отпечатаны в местной прессе.
Последнее постановление об охране социмущества проработано во всех бригадах, выпущено 

специальной листовой, помещено в районной газете.
Путем массово-разъяснительной работы добились коренного перелома выхода на работу в 

воскресные дни.

Секретарь РПК    [підпис нерозбірливий]
Зав. орг. отделом     Спивак

ДАЗО. – Ф. П-1128. – Оп. 1. – Спр. 168. – Арк. 194, 196–197. Оригінал. Машинопис.
_______________________

1 Датується за змістом документа.
2 Далі слово нерозбірливо.

№ 36
Доповідь Т. Стасюк секретарю Дніпропетровського обкому КП(б)У М. Хатаєвичу про 

стан збирання врожаю та хлібозаготівель у Новозлатопільському районі

Не раніше 2 вересня 1932 р. 1

Копия
Тов. Стасюк2

Тов. Хатаевичу
 Положение в районе в части уборки, хлебосдачи и подготовки к севу из рук вон скверно. В те-

чение 2 дней я объехала 4 колхоза (лошадьми) и Кернер [–] до 10 колхозов (машиной) и надо сказать, 
что увиденное нами превзошло все наши ожидания.

 Если по области[,] как правило, озимый хлеб связан, то здесь его совершенно не вязали. По 
стерне посещенных нами колхозов ходить как по подушке; чрезвычайно много несгребенных коло-
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сков валяется и[,] помимо того, стерня чередуется с полосами полегшей нескошенной пшеницы. 
Без преувеличения можно сказать, что на виденной мной пшеничной и просяной стерне колхоза 
«Октябрь» осталось не меньше 50 % урожая, а колхоза «Петровского» [–] 40 %. Полевые дороги [–] 
это золотые дорожки двух тонов: светлые тона – солома, червоного золота – зерна отборной пше-
ницы. Проезжающие гарбы производят такое впечатление, что они нарочно загружены хлебом так, 
чтобы постепенно устлать хлебным ковром проезжие дороги. Последующие гарбы уже вымолачивают 
хлеб, упавший с предыдущих. Поделившись впечатлениями[,] мы с Кернером пришли к выводу, что 
на плохом (мало сказать плохом – отвратительном) качестве уборки некоторые колхозы уже потеряли 
до 30 % урожая. Если же принять во внимание[,] что к скирдованию здесь еще не приступили[,] что 
здесь[,] по-видимому[,] надвигается полоса дождей[,] то эти потери будут еще выше.

 Колоссальные потери терпят некоторые колхозы и на обмолоте. В колхозе «Р. Люксембург» 
стоят колоссальные скирды соломы, в которой не меньше 10 % зерна. Я не проверяла этого дела в дру-
гих колхозах, но т. Бетин утверждает, что таково положение почти во всех колхозах, так как молотилки 
были скверно отремонтированы (деревянные части сделаны из сырого дерева) и они плохо вымола-
чивают хлеб. Если это так, то Н.-Златополь, кажется[,] будет единственным районом, в котором зимой 
придется переобмолачивать солому. А переобмолачивать, по-видимому, придется; т. Кернер расска-
зывает, что в колхозе «Красный Бессарабец» (12 ко[лхознико]в) в котором по стерне ходить как по по-
душкам и в соломе которого тоже осталось не меньше 30 % зерна по его подсчетам[,] если не собрать 
хлеб из «стерни» и не переобмолотить соломы, то колхозникам почти ничего не останется на трудодни.

 Производительность молотилок и комбайнов безобразно низка. В колхозе «Красный 
Бессарабец» суточная производительность комбайна 29–30 пудов. В колхозе «Октябрь» уполномо-
ченный обкома т. Купа (из группы т. Фридмана) как о своем достижении говорит о том, что МК 1100 
дала однажды 132 ц пшеницы. Как правило[,] производительность МО 900, МК 1100, БД 1034 не пре-
вышает здесь 80 ц, а в среднем колеблется между 30 и 50 ц. Районные работники и т. Бетин создали 
специальную теорию, объясняющую эту низкую производительность молотилок: высокий травостой 
и чрезвычайная засоренность хлебов. «Молотилки, мол, пропускают до 100 гарб соломы в день, но 
выхождаемость хлеба не превышает, мол, 30–60 ц зерна. В действительности эта теория совершенно 
чуждая. Во-первых, здешние гарбы – это 1/4 нормальных гарб. Плохая присадка их поощряется си-
стемой талонов, которая заключается в том, что возчикам зачисляются трудодни, вне зависимости от 
количества вымолоченного зерна по количеству подвезенных к молотилке гарб.

 Это стимулирует количество гарб и способствует плохой укладке их.
 Единственной причиной низкой производительности молотилок является плохая организация 

работы на молотьбе и положение колхозников. Тока – это был какой-то хаос. В колхозе  «Р. Люксембург» 
(не худший в районе колхоз) молотилку МО 900 обслуживает от 48 до 42 человек, когда ее с успехом 
может обслужить 32 чел. На всех молотилках в барабан подает по два барабанщика и по два скидаль-
щика на гарбе, которые больше друг другу мешают, чем помогают. Молотилка очень неравномерно 
работает: один раз в нее попадает слишком густо хлеба, в другой раз пусто. Так как во многих колхозах 
хлеб еще в покосах лежит, а запасных скирд у молотилок нет, то иногда промежуток между разгрузкой 
одной гарбы и подвозкой другой достигает 15–20 мин. и больше. Из-за отсутствия запасных скирд, 
большой росности и частых дождей, молотьба начинается поздно (с 9, 10, 11 час. утра) и кончается 
рано. Это и плохая работа колхозников и является причиной низкой производительности молотилок.

Чрезвычайно любопытна причина низкой производительности комбайна в «Кр[асном] 
Бессарабце»[,] выявленная т. Кернером. В то время как на току крутится много людей, у ленты ком-
байна стоит только один подавальщик, подающий хлеб буквально горстями. Стоило же поставить туда 
двух человек, как в течение нескольких минут комбайн пропустил ту же гарбу хлеба, которую перед 
ним пропускали в течение 2-3 часов. Но по истечении нескольких минут комбайн остановился из-за 
неподачи гарб.

 Неразбериха на токах – добавочная причина потерь. Зерном, буквально как ковром, покрыты 
тока: зерно натоптано возле молотилки, возле весов, на месте погрузки машин и безтарок. Вообще к 
зерну мы здесь отмечаем удивительно беспечное отношение со стороны колхозников, что, безуслов-
но, является результатом того, что они его мало получили (об этом ниже) и не надеются все равно его 
получить.

 Отставание по хлебопоставке тоже является результатом абсолютной беззаботности в отно-
шении организации этого дела в колхозах в отношении расстановки сил в колхозах. Район без вся-
кого напряжения мог обеспечить вывозку 250–300 т. хлеба в день, т. е. в течение 30–40 дней вывезти 
хлеб государству и натуроплату МТС (на 32000 га всех посевов – 1500 лошадей, 2900 коров, 85 трак-
торов, 7 машин). Вывозка хлеба до того не организована, что на нее иногда влияют сущие пустяки. 
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Например, в колхозе «Петровского» с коровами на элеватор отправляются не хозяйки коров, это вы-
звало однажды буквально забастовку коровьих хозяек, причиной которой было то, что[,] во-первых,  
владелицы коров давали лишь по 2 литра молока, в то время как удой ихних коров определялся мини-
мум в 10 литров, и, во-вторых[,] благодаря плохому выдаиванию коров, неумелыми и, главное, неза-
интересованными людьми, удой их резко понизился.

 Помимо этого, нездоровые настроения в колхозах, в отношении хлебосдачи, питаются здесь 
«левацкой» политикой МТС в отношении натуроплаты МТС и правой практикой в отношении органи-
зации молотьбы и борьбы с потерями. По исчислениям МТС[,] основанным на урожайности, опреде-
ленной межрайонной комиссией по урожайности, натуроплата МТС составляет 50 % и выше обяза-
тельных хлебопоставок. По части колхозов соотношение между обязательной поставкой и натуропла-
той выглядит так: 

Хлебосдача Натуроплата

1. Авангард 3688 ц 1869 ц
2. Либкнехт 1244 ц 477 ц
3. Рошентер 1077 ц 402 ц
4. Люксембург 2500 ц 1295 ц
5. Сталин 1769 ц 948 ц
6. Хатаевич 1707 ц 819 ц
7. Дзержинский 2601 ц 1360 ц
8. Безбожник 2366 ц 1245 ц
9. Октябрь 2246 ц 1093 ц
10. Петровский 2269 ц 1076 ц
11. Соцдорф 3878 ц 2201 ц
12. Схід 1371 ц 698 ц
13. Ройтерпоер 1864 ц 1407 ц
14. Кр[асный] Бессар[абец] 604 ц 320 ц
15. 8 марта 2389 ц 1557 ц

 Но так как в большинстве случаев урожайность межрайонной комиссии выше фактической 
урожайности в колхозах и т. к. работники МТС и р-на настаивали, что натуроплата МТС будет опреде-
ляться даже при окончательном расчете лишь на основе данных межрайонной комиссии, то в колхо-
зах, чувствуется некоторый саботаж хлебосдачи (натуроплата, мол, ловушка для выкачки у нас хлеба). 
Этот левацкий загиб привел еще к одному результату, прямо противоположному тому, чего хотели 
здесь добиться. Как нигде, здесь распространена молотьба катками[,] хотя этот р-н как ни один мо-
жет быть, район области, насыщен механическими гарнитурами. Нет ни одного колхоза в районе, где 
не был бы организован ток для молотьбы катками. В связи с этим почти весь ячмень обмолочен катка-
ми, молотят катками и рожь. Молотьбу катками оправдывают тем, что молотилки плохо работают, но 
в действительности этим путем колхозы имеют в виду уменьшить натуроплату МТС.

 Так как недоразумения с натуроплатой характерны не только для этого района (как будут про-
изведены окончательные расчеты: в зависимости от фактической урожайности в колхозе или на осно-
ве данных межрайонной комиссии), то мы просили бы еще разъяснить этот вопрос районам.

 Но основой-основ, основной причиной безобразного состояния района является отсутствие 
какого бы то ни было перелома в настроении колхозников из-за хамского, как говорит т. Кернер, от-
ношения к ним.

Прежде всего это сказалось на таком важном вопросе, как авансирование. Во всех посещен-
ных нами колхозах в течение августа месяца авансы выдавались 8-10 раз и все-таки не достигли в 
общей сложности 300-400 грамм ячменной муки на трудодень. 

В колхозе «Петровского» выдавались авансы:
28/VІІ по 32 гр ячмен[ной] муки на трудодень
30/VІІ по 10 гр -//-
5/VІІІ по 20 гр -//-
9/VІІІ по 20 гр -//-
17/VІІІ по 55 гр -//-
26/VІІІ по 55 гр -//-
30/VІІІ по 55 гр пшеничной муки [на трудодень]
Всего: 347 гр на трудодень.
 В колхозе «Р. Люксембург» за этот же промежуток времени выдавали 9 раз авансы, а в общей 
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сложности выдали по 230 гр ячмен[ной] муки и по 70 гр пшеничной муки. Выдача 70 гр пшеничной 
муки вообще редчайшее исключение. Да если выдается уже несколько десятков грамм пшеничной 
муки, то выбирают самое плохое, что только можно найти: на нее идет послед, а не зерно, хлеб из нее 
горький и ее невозможно есть.

 В коммуне «Эмес» колхозная семья[,] имеющая 400 трудодней[,] получила натуроаванс в раз-
мере 4-6 кг. Следующий натураванс[,] через 5–7 дней[,] опять по 4-5 кг. Колхозники, даже лучшие удар-
ники, в значительной части пекут себе не хлеб, а тонкие коржи с кабаком (эс вол зайн шпоривдикар)3 и 
то на 2–3 день остаются и без этих коржей и сидят несколько дней без хлеба до следующей подачки.

 Все это озлобляет колхозников, создает у них недоверчивое отношение к политике партии на 
селе (обманывают[,] мол[,] нас) и, главное, дает оружие в руки классового врага. Любопытные вещи 
рассказывали товарищи[,] выступавшие в прениях на последнем пленуме РПК. Когда представитель 
районной газеты спросил у председателя колхоза, почему он такую плохую муку дает колхозникам, то 
он ответил иронически: «Худшей не было». Председатель коммуны (богатейшее не только в районе 
хозяйство) «Эмес» на вопрос, почему он так плохо выдает авансы, ответил: «Только голодом вас мож-
но заставить работать».

 Наряду с этим хлеб разбазаривается на общественное питание, которое[,] кстати сказать, 
безобразно поставлено в районе: затирка утром, затирка днем, затирка вечером. В колхозе «Октябрь» 
ежедневно тратилось 5-6 пудов муки на выпечку хлеба и пуд-два на галушки. В колхозе «Петровского» 
тратили по 2-3 пуда муки на галушки. Вместе с тем колхозникам жалеют дать огурцов, дать несколь-
ко кочанов кукурузы, натереть ячменной крупы и т. п. В колхозе «Ротен Поер» вообще не существует 
общественного питания. Отдельные колхозники заявляют, что они довольны, так как затирку, которую 
им давали, они уже видеть не могут, а хлеба с них высчитывали на затирку больше авансов – из 10 кг 
выданной муки на общественное питание вычли 8 кг.

 Целый ряд безобразий мы отмечаем в вопросах организации быта и труда колхозников, учета 
и записи трудодней. Достаточно сказать, что лишь в одном колхозе («Р. Люксембург») [–] и то предсе-
датель правления [–] сказал нам, сколько трудодней он заработал за последний месяц. Как правило, 
колхозники не только не знают, сколько они заработали за месяц, за вчерашний день, но даже в их 
лицевые счета и трудовые книжки эти данные не занесены. 

ПОДГОТОВКА К СЕВУ
 Подготовки к севу никакой. Лишь сегодня мы разработали и утвердили оперативный план 

осенних с. х. работ (обмолот, вывозка хлеба, пахота – основное). Оперативный план предусматривает 
окончание хлебосдачи к 28/ІХ, обмолота [–] к 1/Х, окончание сева [–] к 25/ХІ.

 В подготовке к севу основным вопросом являются семена. Если по расчетам МТС вывезти 
4010 т натуроплаты (лимит области 2900 т), то в некоторых колхозах не останется семян пшеницы.

 В связи с этим придется в течение ближайших дней (точно подсчитавши) поставить вопрос 
перед областью о прекращении вывозки пшеницы в натуроплату (даже в том случае, если мы не вло-
жимся в лимит замены культур, определенный областью).

 Чрезвычайно важен вопрос о тракторном парке. В р-не 2400 га пару, 3000 га пропашных и 
600 лущевки. Качество паров просто возмутительное, совершенно почти сплошь заросли бурьянами. 
В колхозе «Ротер Поер» мы были свидетелями мелкой вспашки паров. Оказывается, что эти «пары» 
надо перепахать глубокой вспашкой почти как целину. Таким образом, надо вспахать озимых больше 
10000 га. Между тем 50 % тракторного парка стоит из-за отсутствия частей и бабиту, а из остальных 40–
45 тракторов 33 занято на молотьбе, т. к. здесь нет ни одного мотора или локомобиля. Следовательно, 
пахать тут еще нечем, следовательно, ремонт сейчас основное. Между тем[,] у нас не только запасных 
19 частей нет, но и директора до сих пор нет. Просим запчасти: пальцы, средние валики, бабит, 4 корен-
ных подшипников и т. п. (заявка дана) и просим настоятельно директора немедленно выслать.

 Помимо всего этого придется бороться за очистку посевных площадей, за сжигание стерни, 
против буккерных настроений и т. п.

О ПЛЕНУМЕ Р.П.К.
 Пленум РПК провели 2/IX. Пленум прошел хорошо в том смысле, что т. Кернер сразу овладел 

активом, он оказался блестящим оратором, оратором массовиком, и я очень жалею, что его высту-
пление на Пленуме не могло быть застенографировано, т. к. его безусловно следовало бы напечатать 
в «Зоре» как образец живой конкретной мысли руководителя с. х. района. В этом отношении меня 
т. Кернер прямо поразил, т. к. я недооценивала его в этом отношении. В течение 3 дней наблюдая 
т. Кернера в районе, мне кажется, что среди всех секретарей, которых я знаю в области, это первый, 
который обладает всеми необходимыми качествами (может быть только большая скромность и ще-
петильность ему несколько мешает).

 Очень хорошо и по-партийному осознал, прочувствовал и разъяснил свои ошибки т. Бетин. 
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Его[,] безусловно[,] нужно сохранить на партработе, тем более, что последние события его многому 
научили. Молчал Цалюк (помначполитотдела), а Чудаков (начполитотдела) выступил с речью[,] пол-
ной пустых бессодержательных фраз, от которых он вдобавок[,] в порядке реплик выступавшим това-
рищам, постепенно отрекался. Думаю, что этот состав работников политотдела не пользу принесет: 
об этом свидетельствует антипартийное молчание на пленуме Цалюка (нельзя ему молчать при таких 
прорывах). Решение обкома в отношении него следовало бы ускорить.

 С комприветом     Т. Стасюк
Верно:       [підпис нерозбірливий]

ДАДО. – Ф. П-19. – Оп. 1. – Спр. 836. – Арк. 5-9. Засвідчена копія. Машинопис. 
_______________________

1 Датовано за документом.
2 Дописано від руки.
3 Транскрипція єврейської назви.

№ 37
Директива секретаря бюро Дніпропетровського обкому КП(б)У Чернявського директору 

Пологівської МТС та уповноваженому Заготзерна Гуляйпільської МТС з вимогою організації 
виконання плану хлібозаготівель

Не пізніше 27 серпня 1932 р.

Таємно
Дві адреси1

Почтотелеграмма
Директору Пологська2 МТС

Уполномоченному Заготзерно по Гуляй П[ільській]3 МТС
Копія РПК

Колгоспи[,] обслуговуюмі МТС[,] досі заготовили хліба менше за інші колгоспи[.] Область 
зриває виконання хлібного пляну[,] серпневого завдання[.] Цей провал роботі МТС стався тому[,] що 
МТС не організували хлібоздачі[,] багато робітників МТС навіть скиглять та продовжують боротьбу 
проти пляна[,] складають куркульські балянсі[.] Цим можна пояснити[,] що МТС[,] які мають три чверті 
всього молотарочного парку[,] затягують молотьбу[,] молотять тільки для задоволення споживчих по-
треб колгоспників[.] Попереджуємо[,] що директори[,] уповноважені Заготзерно МТС та партосеред-
ки МТС несуть виключну відповідальність за виконання хлібних плянів[.] Категорично пропонується 
організувати справжню більшовицьку боротьбу за обов’язкове виконання річного пляну[,] зокрема [–]  
серпневого завдання [–] всіма вашими колгоспами[.] Забезпечуючи закінчування скиртування[,] по-
ставте негайно на роботу всі ваші молотарки[,] організуйте оперативний та технічний догляд за ними[,] 
дайте кожній молотарці щоденне завдання [в] центнерах[,] залежньо [від] потужности молотарки[,] 
забезпечте безперечне та систематичне його виконання[.]

Зі дня на день забезпечте вивіз колгоспами хліба для виконання своїх завдань[.] Організуйте 
колгоспне кінське [господарство] для вивозу хліба[.] Повним навантаженням круглу добу використо-
вуйте всі ваші автомашини[.] Негайно припинити практику злочинного використання автомашин [для] 
перевозки пасажирів[.]

Зобов’язуємо РПК МПК встановити контроль [за] виконанням цієї директиви[.] Уповноваженому 
заготзерно МТС подати 27 серпня першого[,] п’ятого[,] десятого вересня телеграму [–] інформацію 
областкому [про] стан виконання МТС цієї директиви.

Чернявський2

ДАЗО. – Ф. Р-892. – Оп. 1. – Спр. 172. – Арк. 27. Ротаторний примірник. Машинописний текст.
_______________________

1 У верхньому лівому куті аркуша резолюція синім чорнилом: «Тов. Крупко. К[онтроль]».
2 Засвідчено круглою печаткою: «Таємний відділ. Дніпропетровське обласне бюро Комуністичної 

партії (більшовиків) України».
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№ 38
Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про хід хлібозаготівель в Україні

8 вересня 1932 р.

Цілком таємно
Підлягає поверненню

Прот[окол] ПБ № 90, п.1 з 8.ІХ.32 р.

О хлебозаготовках

1. Поручить т. Косиору сегодня послать телеграфную директиву обкомам и РПК – на основе 
итогов первой пятидневки (см. приложение).

2. Поручить т. Хатаевичу в двухдневный срок составить на основе состоявшегося обмена мне-
ниями проект краткой инструкции для районов о хлебозаготовках в индивидуальном секторе и внести 
на утверждение ПБ.

3. Поручить комиссии в составе т.т. Хатаевича (председатель), Григорьева, Макеенко, 
Яблонского, Степанского разработать меры воздействия в отношении колхозов, срывающих выполне-
ние хлебозаготовительного плана и допускающих разбазаривание хлеба, и внести предложение в ПБ.

4. Категорически запретить обкомам и райкомам организацию колхозных буксиров как внутри 
района, так и посылки из одного района в другой.

5. Предложить обкомам в колхозах, недовыполнивших план осеннего сева, немедленно об-
ратить оставшуюся часть семенного фонда на хлебозаготовки.

6. Предупредить обкомы и РПК, что план хлебозаготовок считается выполненным лишь при 
выполнении плана по продовольственным культурам (пшеница и рожь).

7. Указать Киевскому обкому на невыполнение им директивы о том, что хлеб, поступающий 
от колхозов, имеющих задолженность по семенам, должен быть в первую очередь зачтен в счет по-
гашения задолженности этих колхозов по семссуде. Подтвердить эту директиву к неуклонному ис-
полнению всем областям.

В отношении колхозов, выполнивших план хлебозаготовок, но не погасивших еще задолжен-
ности по семссуде, предложить обкомам принять меры к немедленному ее взысканию.

8. Обязать лично первых секретарей обкомов обязательно к десятому ноября представить ЦК 
окончательные материалы о плане сдачи хлеба совхозами.

Окончательно вопрос о плане сдачи совхозами по областям решить на ПБ 12.XI.
9. Засчитать сданные Зернотрестом в счет погашения семссуды из республиканского сем-

фонда (1 млн. пудов) – в хлебосдачу треста.
10. Обратиться в ЦК ВКП(б) с просьбой о выделении Заготзерно фонда для орграсходов, свя-

занных с хлебозаготовками, – из расчета 9 кг на каждый заготавливаемый центнер хлеба.
11. Просить ЦК ВКП(б) разрешить ознакомить секретарей райкомов с постановлением о 

Северном Кавказе.

Все (без 11 пунк.) т.т. Хатаевичу, Григорьеву, Степанскому, Меламеду,
п. 3: т. Макеенко, Яблонскому,
п.п. 4, 5, 6, 7, 8 всем обкомам (телегр. серия «Г»),
тов. Терехову (выписка),
по п. 10 – ЦК ВКП(б),
п. 11: ЦК ВКП(б) – Кольцову.

Чорна книга України. Збірник документів, архівних матеріалів, листів, доповідей, статей, 
досліджень, есе. – К.: Вид. центр «Просвіта», 1998. – С. 132-133.

№ 39
Доповідна записка секретаря Новозлатопільського районного комітету КП(б)У Кернера  

секретарю Дніпропетровського обласного комітету КП(б)У М. Хатаєвичу про стан обмолоту 
та вивезення хліба з району

Не раніше 10 вересня 1932 р. – не пізніше 16 жовтня 1933 р.1

Тов. Хатаевич
 
Дела в районе пока идут очень скверно. Главная причина плохой вывозки хлеба – обмолот. Мы 

имеем прямо невыносимую производительность молотарок и комбайнов 60–50 ц и ниже, это когда 
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они работают. Но они постоянно ломаются. Второе – трактора. Из 83 тракторов работает элементарно 
нормально 35–40. Остальные 90 % времени стоят, а 35–40 работающих тракторов также работают че-
рез пень-колоду. Мы тут приняли некоторые организационные и технические меры. Организационные 
– расставили некоторых людей из района и из прибывших из области по наиболее тяжелым участкам. 
Помогали наладить молотьбу, увеличить производительность, увеличить число смен. Однако мы все 
же имеем за последнюю пятидневку не увеличение, а уменьшение хлебовывозки. Причем, помимо 
огромных простоев молотарок, причиной является то, что мы вынуждены были: 1) почти по всем кол-
хозам выдать аванс колхозникам (они последние дни буквально голодали) и 2) часть зерна обмолачи-
вать на семена. Мы организовали походную мастерскую для ремонта тракторов и молотарок. Уже три 
дня она работает и мы никак не можем ею удовлетвориться. 6-го, например, мастерская была в кол-
хозе КСМ, а 7-го там уже стояли все трактора. Я был несколько раз в МТС, договаривался и объяснял 
об установлении большей мобилизованности, четкости, ответственности (кстати[,] там тоже скрытая 
под видом сдельщины фактическая повременщина и деталь[,] на которую надо затратить пару часов, 
делается 1–2 дня). Но пока еще перелома нет. Правда, всего два дня как приехал новый директор (т.2).

 Мы телеграфировали и писали (в опергруппу) о присылке нам необходимых запчастей, – ни 
ответа, ни привета. Если бы можно было нам прислать откуда-нибудь десяток хороших тракторов – 
они нам очень помогли б. У нас арестованы за вредительство механик МТС и механик с.х. машин. 
Сейчас мы без квалифиц[ированного] тех[нического] надзора. Необходимо, чтоб отд[ел] кадров и 
облтрактор прислали нам 2 человек.

 Второе, что нам крайне нужно – это прислать на 15–20 дней группу крепких товарищей, кото-
рые я мог бы посылать по некоторым колхозам (хотя бы человек 8–10). Затем с рабочей силой. В не-
которых колхозах [положение] крайне напряженное. Из обещанных 100 человек прибыло только 40. Я 
очень прошу прислать остальных 60 чел.

 О совхозах наших. Мы должны помочь людьми и «Азову» и «Сталинец», но у нас нет к этому 
сейчас никакой возможности. Если бы нам направить человек 30–40 для них, это целиком устроило 
бы совхозы. Кроме того[,] мы могли бы кое[-]какую механическую помощь от них получить (авто, трак-
тора). Запорожье в порядке шефства помогает Чубаревскому району. Нельзя ли прикрепить к нам 
какой[-]либо из окончивших районов, чтобы нам помогли людьми и механической силой.

 Мы добились некоторого перелома в настроениях колхозников. Мы их немножко накорми-
ли, во-первых[,] немножко улучшили (пока очень мало) организацию труда и запись трудодней, во-
вторых[,] закончили хлебосдачу и натуроплату в одном из наших «гигантов» (107 х[озяйст]в, крупная 
мельн[ица], свин. ферма и 60 т[ыс] трудодней) и начали распределение хлеба на трудодни. Однако 
еще перелом недостаточный и всюду, куда ни [приезжал,] приходилось сталкиваться с настроениями 
массовыми – что работают не на себя, а из[-]под палки для кого-то. Очень глубоко укоренились эти 
настроения и сразу их не сломить. А это, конечно[,] будет [бить] по производительности труда, хлебо-
поставке.

 Есть целый ряд вопросов орг[анизационного] хоз[яйственного] характера по колхозам, кото-
рые необходимо провести в эту осеннюю посевкампанию. Однако я не считаю возможным сейчас их 
ставить[,] пока не добьемся решительного перелома в хлебосдаче и осеннем севе.

С комприветом      Кернер

Верно:        [підпис нерозбірливий]

ДАДО. – Ф. П-19. – Оп. 1. – Спр. 836. – Арк. 14. Засвідчена копія. Машинопис.
_______________________

1 Датовано за матеріалами справи.
2 Прізвище не вказано.
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№ 40
Інструкція Верховного суду та ОДПУ СРСР щодо механізму застосування репресій за поста-

новою ЦВК та РНК Союзу РСР від 7 серпня 1932 року

22 вересня 1932 р.

Секретно

Верхсуду СССР и Прокуратуре Верхсуда СССР, НКЮ союзных и автономных республик, предсе-
дателю Верхсуда и прокурору ЗСФСР, председателям краевых (областных) судов, краевым (областным) 
прокурорам, председателям линейных судов и транспортным прокурорам, районным прокурорам.

Председателю ГПУ Украины, полномочным представителям ОГПУ, ДТО ОГПУ, начальникам 
оперсекторов.

ИНСТРУКЦИЯ
по применению постановления ЦИК и СНК СССР от 7.VIII.1932 г.
по охране имущества государственных предприятий, колхозов

и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности

Раздел 1
Преступления, подпадающие

под действие закона от 7 августа

Закон от 7 августа надлежит применять при хищениях государственной и общественной соб-
ственности:

а) промышленной (хищения заводского и фабричного имущества); б) совхозной; в) государ-
ственных торговых организаций; г) колхозной; д) кооперативной; е) грузов на железнодорожном и 
водном транспорте и местном автотранспорте.

Раздел 2
Категории расхитителей и мера социальной защиты,

которую необходимо к ним применять

1. По делам об организациях и группировках, организованно разрушающих государственную, 
общественную и кооперативную собственность путем поджогов, взрывов и массовой порчи имуще-
ства – применять высшую мepy социальной защиты – расстрел, без послабления.

2. В отношении кулаков, бывших торговцев и иных социально чуждых элементов, работающих в 
государственных (промышленных и сельскохозяйственных – совхозы) предприятиях или учреждени-
ях, а также должностных лиц государственных учреждений и предприятий, изобличенных в хищени-
ях имущества или растратах крупных денежных сумм этих предприятий или учреждений, применять 
высшую меру наказания, при смягчающих вину обстоятельствах (в случае единичных и незначитель-
ных хищений) высшую меру наказания заменять 10-летним лишением свободы.

При хищениях, хотя и мелких, совершенных лицами указанных социальных категорий, но влеку-
щих за собой расстройство или остановку работы предприятий (хищения частей агрегатов и машин, 
умышленное уничтожение или порча совхозного инвентаря и т. п.) – также применять высшую меру 
наказания.

3. В отношении кулаков, бывших торговцев и иных социально враждебных элементов, проник-
ших в органы снабжения, торговли и кооперации, а также должностных лиц товаропроводящей сети, 
изобличенных в хищении товаров или продаже их на частный рынок и растратах крупных денежных 
средств, – применять высшую меру наказания и лишь при смягчающих обстоятельствах в случаях не-
значительных размеров хищений высшую меру наказания заменять десятилетним лишением свободы.

Той же мере наказания подвергать и спекулянтов, хотя непосредственно в хищениях не уча-
ствующих, но спекулирующих товарами и продуктами, зная, что товары эти похищены из государ-
ственных учреждений и коопеpaции.

4. В отношении лиц, изобличенных в хищениях грузов на транспорте, применяется высшая мера 
наказания и лишь при смягчающих обстоятельствах (при единичных случаях хищений или хищениях 
незначительных размеров) может быть применено десятилетнее лишение свободы.
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Если хищения на транспорте производятся при участии железнодорожных служащих и рабо-
чих, то к ним должна применяться та же мера репрессии.

5. В отношении кулаков, как проникших в колхоз, так и находящихся вне колхоза, организующих 
или принимающих участие в хищениях колхозного имущества и хлеба, применяется высшая мера на-
казания без послабления.

6. В отношении трудящихся единоличников и колхозников, изобличенных в хищении колхозно-
го имущества и хлеба, должно применяться десятилетнее лишение свободы.

При отягчающих вину обстоятельствах, а именно: систематических хищениях колхозного хле-
ба, свеклы и других сельскохозяйственных продуктов и скота, хищениях организованными группами, 
хищениях в крупных размерах, хищениях, сопровождающихся насильственными действиями, терро-
ристическими актами, поджогами и т. д., – и в отношении колхозников, и трудящихся единоличников 
должна применяться высшая мера наказания.

7. В отношении председателей колхозов и членов правлений, участвующих в хищениях госу-
дарственного и общественного имущества, необходимо применять высшую меру наказания и лишь 
при смягчающих вину обстоятельствах – десятилетнее лишение свободы.

Раздел 3
О порядке направления дел по хищениям

1. Рассматриваются ПП ОГПУ:
дела о хищениях, сопровождающихся массовыми выступлениями, насильственными действия-

ми, террористическими актами, поджогами и т. д., а также дела, по которым проходят организован-
ные группировки с большим количеством арестованных.

2. Рассматриваются соответствующими судами:
дела о хищениях на железнодорожном транспорте и все остальные дела, кроме перечисленных 

в п. 1 настоящего раздела. 

Раздел 4
О специальном применении

декрета ЦИК и СНК от 7 августа 1932 г.

1. Допустить применение меры репрессии по делам, подпадающим под действие закона от 
7 августа, в отношении преступлений, совершенных до издания закона в случаях, когда преступления 
имеют общественно-политическое значение.

2. Изъять из подсудности сельских общественных и колхозных товарищеских судов дела о хи-
щениях колхозного имущества.

В ведении сельских общественных и колхозных товарищеских судов оставить лишь дела о пре-
ступлениях против личной собственности колхозников и единоличников.

Раздел 5
О сроках ведения следствия по делам о хищениях

1. Судебно-следственные органы обязаны заканчивать дела и выносить по ним приговор не 
дольше чем в пятнадцатидневный срок с момента раскрытия преступления и возникновения дела.

2. Как исключение, только в отношении дел, по которым проходит большое количество обви-
няемых, срок ведения дела и вынесение приговора определяется не дольше чем 30 дней.

Председатель Верхсуда Союза ССР     А. Винокуров
Прокурор Верхсуда Союза ССР     П. Красиков
Зам. председателя ОГПУ      И. Акулов

ЦДАВО України. – Ф. 24. – Оп. 13. – Спр. 81. – Арк. 15-16. Друкарський примiрник; 
Колективізація і голод на Україні. 1929-1933. – С. 523-525; Голодомор 1932-1933 років в Україні: до-
кументи і матеріали. – С. 326–329.
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№ 41
Скарга уповноваженого обласного комітету КП(б)У Коляди до Михайлівського район-
ного комітету на недостатньо жорстку політику уповноважених райпарткому під час 

хлібозаготівель

15 жовтня 1932 р.

Особиста думка
до постанови бюро Михайлівського РПК від 14/Х-32 р. в справі хлібозаготівлі

Вважаю, що мої намагання про вивіз решти 100–120 тон по ІІІ-й Михайлівській с/раді[,] де упо-
вноважений РПК член бюро РПК тов. Нор[,] свої[ми] доводами доводив[,] що цих лишків немає[,] і 
коли по перевірці з ним у артілі [«]Ч[ервоний] Партизан[»] було знайдено 61,9 тон ріжних культур[,] 
крім броні насіння і запасу на сортообмін[,] разом 1511 центнерів[,] коли не хватало насіння 33 тон, а 
ще необмолоченої пшениці залишалось 172 га[,] тов. Нор дав привід не вивозити, чому на ІІІ-й день 
на мою вимогу тов. Шаповаловим було викликано голову артілі тов. Свірідова та секретаря осередку 
тов. Терехова[,] які заявили[,] що хліба не вивезено[,] бо коли Коляда вийшов з канцелярії[,] давши 
розпорядження негайно вивезти[,] то тов. Нор на наше зауваження про те, що не хватає насіння у 
артілі – нічого не сказав і хліб не вивозився[.] Це свідчить про те, що тов. Нор проявив опортуністичні 
потурання невивозу хліба[,] чому я на бюро відмежився від нього[,] бо вважаю [–] потурати Нору[,] 
бути примиренцем [–] не хочу.

Тов. Обрізан теж[,] будучи уповноваженим у артілі [«]В[ільний]Труд[»,] припустив заліж жита[,] 
перемол муки 450 пуд. Коли було роздано понад 20% до фактичного умолоту, пішов у артіль [«]Южна[»,] 
де не лише не показав роботи як член правління РКС[,] а не спромігся вивезти 12 тон[,] які було при-
казано тов. Шаповаловим зі мною[,] та зірвав буксір сіву[.] Теж вважаю – йому не місце у партії.

Тов. Білий[,] який[,] крім неподобств[,] фіксованих РПК у МТС при організації Червоної валки у 
честь пуску Дніпрельстану[,] надіслав машину на Дніпрельстан грузову[,] чим зменшив вивіз Червоної 
валки та затримав ремонт прогулом робітників тракторів, який і без того ганебний, а потім намагався 
обдурити чл. бюро РПК[,] голову РВК тов. Воронкіна[,] що другі не виконали його приказу[,] поїхали[.] 
Вважаю, що попередження[,] після декількох раніших[, –] привід до дальших неподобств. Вважаю, що 
треба негайно поставити питання перед обл. П[артійним] К[омітетом] про заміну тов. Білого.

Вважаю, що постанови бюро по цих тт. не лише не можуть зміцнювати парторганізацію[,] а по-
вторення декілька разів одного й того є викликає думку[,] що бюро РПК потурає неподобствам[,] що 
розкладає дисципліну у парторганізації.

Уповн. обкому КП(б)У      Коляда
15-Х-32 р.

ДАЗО. – Ф. П-217. – Оп. 1. – Спр. 120. – Арк. 19. Оригінал. Машинопис.

№ 42
Стаття у газеті «Червоне Запоріжжя» про зрив хлібозаготівельної кампанії на території 

Максимівської сільради

20 жовтня 1932 р.

Жодного центнера хліба перекупщикові, спекулянтові
Нещадний удар по куркульських зривачах хлібозаготівель

Керівники Максимівського колгоспу «Освіта» провадили куркульське переховування хліба 
Куркульські маневри керівників «Освіти» викрито

На терені Максимівської сільради розташувалась артіль «Освіта». Чималий врожай зібрала цього 
року «Освіта» із своїх ланів, хліб чималою частиною обмолотили, звезли до комор, провели авансуван-
ня, спочатку виконували і хлібозаготівельне завдання, а далі «як обрізало» … завмерли хлібозаготівлі 
в артілі «Освіта». Підрахували правлінці і вийшло, що плян виконання тільки на 30 %, з цих підрахувань 
заспокоїлись, вирішивши, мовляв, що час і відпочити, та не тільки відпочити вирішили управлінці, за-
панувала серед них думка; «плян у нас нереальний, виконувати надалі його неможливо».
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30 % залишилися, як стабільна цифра у зведеннях Максимівської артілі.
Цих днів до Максимівки приїхав представник з району, з комітету заготівель.
Голова правління колгоспу Яковлєв зустрів його відзначеними зведеннями у супроводі 

ліберальної такої заяви:
«Ось що хочете, то й робіть, а хліба в нас вже немає і наперед кажу, що плян виконати не 

зможемо».
У зведеннях[,] заготовлених про всяк випадок[,] красувалися[,] між іншим[,] такі дані [–]  

«залишилося необмолочених жита 2,6 га, пшениці [–] 6,3 га, ячменю [–] 26,4 га, і вівса [–] 3,5 га».
Та перше ж обізнання на ділянках з кількістю необмолоченого хліба цілковито викрило 

куркульську-шкідницькі наміри правління зірвати хлібозаготівлі. На степу стоять 4 величезних скирти 
жита, 7 скирт пшениці, 2,5 скирти вівса і багато ячменю. Тут уже[,] зрозуміло[,] не могло ітися про 
ті «жалюгідні центнери з га»[,] на які скаржились правлінці на чолі з Яковлєвим, бо за приблизними 
підрахунками самих колгоспників[,] на степу лежить близько 400 гарб необмолоченого хліба. Оманою 
державі, невірними зведеннями, крокодилячими сльозами про незадовільний врожай намагалися 
правлінці приховати хліб, підірвати хлібозаготівлі. Тільки як куркульський опір хлібозаготівлям, можна 
розцінювати дії правління і голови колгоспу Яковлєва.

До цього треба додати, що жодної спроби здійснити своє керівництво хлібозаготівлями на місці 
в колгоспі максимівські організації не зробили. Максимівська сільрада ухвалами своїми зобов’язала 
артіль «Освіта» своєчасно виконати плян, та ухвали сільрадівські перетворилися на звичайнісінькій 
папірець, бо ніякої перевірки виконання не було; Максимівська сільрада[,] отже[,] штемпелювала 
факти підриву хлібозаготівель від правління колгоспу.

Колгоспників артілі «Освіта» не обізнавали з величезними завданнями цьогорічних 
хлібозаготівель, побіжно дещо говорили в бригадах про постанови партії й уряду щодо хлібозаготівель, 
колгоспної торгівлі, м’ясозаготівель тощо. Справжньої масової роботи не було.

Факти глитайського приховування хліба вимагають негайного посилення уваги до становища 
в артілі «Освіта», мобілізації колгоспників навколо виконання їхнього першорядного обов’язку перед 
державою.

Гн. Задорожний

Червоне Запоріжжя. – 1932. – 20 жовтня.

№ 43
Доповідна записка начальника політвідділу племінного господарства ім. К. Лібкхнехта 

Беловицького про стан хлібозаготівель у Великотокмацькому зерновому радгоспі

Не пізніше 21 жовтня 1932 р.

Копия
Обком КП(б)У – тов. Григорьеву

Политуправление парткомсовхозов – т. Самсу

Докладная записка
Когда я приехал в Б. Токмакский Зерносовхоз (10/ІХ) и меня вызвали в Зернотрест 23/ІХ, я 

тогда информировал их, также лично вас (в политуправление я сообщил 11/ІХ) о состоянии в совхозе 
и о тех потерях, которые созданы были в результате преступной уборки.

Помимо того, большая часть потерь находилась уже на земле от осыпания, дождей, перебра-
сывание ванок (а их было тогда 2000 га) для подсушки и т. д.

По вашему указанию мы бросили силы на молотьбу и на скирдование и в результате на 21/Х 
мы имели 160 га в копнах, которые домолачиваются, а остальное заскирдовано и часть обмолочено. 
Сейчас брошены силы на молотьбу (1000 га) и собирание огребок. Имеется несколько скирд, которые 
придется переобмолачивать.

На 21/Х план хлебосдачи выполнен на 51 %, а молотить осталась одна треть. 18/Х закончила 
работать комиссия по передаче Б. Токмакского совхоза. Племхоз [им.] К. Либкнехта должен обкому 
сообщить, что некоторый анализ этих материалов политотделом показывает, что по Б. Токмакскому 
участку в результате потерь, при большом напряжении, план хлебосдачи не обеспечивается. В каких 
размерах, точно сказать еще трудно, ввиду запутанного учета. Принимаем все меры наладить учет и 
к 1-2/ХІ можно будет иметь шифровый материал.

Бывший директор Кривцун, исключенный из партии РайКК, оставаясь директором до пере-
дачи, вместо использования поддержки и помощи политотдела, вел преступную работу в совхозе, 
чем углубил прорыв. Игнорировал указание политотдела, безразлично относился к делам совхоза, 
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давал противоположные указания политотдела распоряжения в совхозе, не пытался даже наладить 
учет (правда с самого начала уборки учет был сорван). Поэтому на совещании 21/Х вынесли решение 
о передаче дела на него в прокуратуру, для привлечения к ответственности.

В развитие последнего постановления обкома, мобилизовали все силы на окончание молотьбы 
и борьбы с потерями. Райпарткомы Б. Токмакский и Молочанский к этим вопросам пока безучастны.

Прошу еще раз (телеграфно неоднократно сообщал вам) категорически предложить помочь 
племхозу, который принял прорывной Б. Токмакский участок.

 
Нач. политотдела племхоза
[им.] К. Либкнехта      Беловицкий
Верно       [підпис нерозбірливий]

ДАДО. – Ф. П-19. – Оп. 1. – Спр. 958. – Арк. 36. Засвідчена копія. Машинопис.

№ 44
Стаття у газеті «Червоне Запоріжжя» про незадовільний хід хлібозаготівель у с. Новогупалівці

23 жовтня 1932 р.

Зламати куркульський опір хлібозаготівлям у Н. Гупалівці

Артіль ім. Будьонного Ново-Гупалівської сільради не може похвалитися більшовицькими темпа-
ми у виконанні хлібозаготівельного плану.

З наданого завдання в 18 880 центнерів на 20 жовтня надано лише 6 697 центнерів, що складає 
35,4 %.

Таке відставання пояснюють млявим збиранням врожаю. На 3 філії 70 га заскиртованого хліба 
досі не загребено.

Із скошених 3 353 га обмолочено лише 50 % або 1 661 га.
Всього намолочено 10 002 центнери з яких авансів (натурою) видано 1 074 центнери, згодовано 

коням та свиням 656 центнерів і витрачено на засів 1 892 центнери.
За відомостями рахівника колгоспу Перехреста остача зерна складає всього 438 центнерів, у 

той час коли ця цифра повинна бути набагато більша.
Це наводить на сумну думку про стан рахівництва в артілі ім. Будьонного.
Обмолот проводять геть незадовільно, є невиходи на роботу, а правління не проводить бороть-

би з недисциплінованістю. Більше того, член правління Лукашенко, навіть, не знає скільки людей ви-
ходить щоденно на роботу.

В артілі панує безгосподарність.
Не розташували гаразд сили, щоб пов’язати одноразово виконання всіх с.-г. кампаній; правління 

розпорядилося перевозити гарбузи, а дві молотарки простоювали.
Молотять тільки на посівматеріял. Хлібозаготівлі виконують лише за рахунок кукурудзяної куль-

тури, відволікаючи здачу основних харчових культур надалі, але й «кукурудзяна справа» поставлена 
геть незадовільно.

Правління артілі не використовує як слід, не організовує працю 80 робітників заводу «Комунар» 
– шефа артілі.

На другій філії артілі Будьонного квітнуть куркульські крадіжки кукурудзи. Об’їзник не встигає за-
бирати крадену кукурудзу, а в правлінні старанно складають акта й підшивають його до «справи».

Цим і обмежується боротьба з куркульськими крадіжками.
На цій же самій філії, дехто так провадить ломку кукурудзи, що кожні два куща залишаються в 

степу.
Коли возять кукурудзу, то на дорозі залишають цілковитий урочистий килим, який зразу ж ста-

ранно підбирають.
Так розтринькують сотні центнерів зернової культури, а боротьби за громадсько-колгоспну 

власність не проводять.

Виїзна бригада «Ч.З.» А. Біленький, Д. Дашевський

Червоне Запоріжжя. – 1932. – 23 жовтня.
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№ 45
Інформація газети «Червоне Запоріжжя» про занесення на «чорну дошку» сільрад, 

які не виконали плану хлібозаготівель

23 жовтня 1932 р.

Заносимо на чорну дошку такі сільради, що припустилися злочинного припинення хлібозаготівель 
і зривають боротьбу району за хліб: Розумів[сь]ку – 0,9 відс. виконання жовтневого пляну, Смолян[сь]
ку – 0,8 відс., Степну – 6,8 відс., Н.-Запоріжжя – 6,2 відс.

Червоне Запоріжжя. – 1932 . – 23 жовтня.

№ 46
Постанова Полiтбюро ЦК КП(б)У про необхідність подолання відставання України у виконанні 

плану хлібозаготівель

25 жовтня 1932 р.

Октябрьский пленум ЦК КП(б)У1 потребовал от всех партийных организаций Украины усиле-
ния боевой мобилизованности в борьбе за хлеб, за решительное и быстрое преодоление отставания 
Украины в выполнении плана хлебозаготовок.

Пленум ЦК КП(б)У обязал партийные организации добиться немедленного перелома в ходе 
хлебозаготовок путем усиления оперативного руководства хлебозаготовками, максимального на-
пряжения всех сил партийных и советских органов и лучшей мобилизации активности миллионных 
масс колхозного крестьянства на выполнение своих первейших обязательств перед пролетарским 
государством. 

Этого перелома до сих пор нет. Итоги четвертой октябрьской пятидневки, давшей ничтожно 
малое количество заготовленного хлеба – 60 214 т. по всей Украине, – говорят о том, что в большин-
стве партийных организаций вместо повышения боевой большевистской мобилизованности продол-
жают иметь место косность, неповоротливость и отсутствие должного организующего нажима на важ-
нейшем сейчас участке – на участке борьбы за хлеб. Чем, как не отсутствием должной большевистской 
мобилизованности, можно объяснить итоги на 20 октября, когда месячный план хлебозаготовок вы-
полнен только на 18 %, а годовой план выполнен всего лишь на 38 % по сравнению с прошлым годом.

Такого положения мы не можем терпеть более ни одного дня. Задача большевиков Украины, 
задача всех областных и районных организаций каждой колхозной и совхозной ячейки КП(б)У, каж-
дого члена и кандидата партии, каждого комсомольца заключается в том, чтобы быстрее и крепче 
мобилизоваться не на словах, а на деле на немедленное преодоление этого позорного отставания, 
неизмеримо повысить свою роль в руководстве массами в деле успешного выполнения хлебозагото-
вок, обеспечив на деле тот перелом, которого требовал пленум ЦК КП(б)У. Мы должны суметь быстро 
наверстать упущенное время и общими усилиями, дополнительной мобилизацией всех сил и ресур-
сов вывести Украину в число передовых районов СССР.

Ноябрь и последние дни октября должны быть решающими в деле усиления поступления хле-
ба, в выполнении хлебозаготовок – решающими в борьбе за хлеб не в резолюциях, обязательствах и 
обещаниях, которые до сих пор не выполнялись, а на деле.

Совершенно очевидно, что если мы растянем хлебозаготовительную кампанию до января-
февраля, то мы сорвем и выполнение плана хлебозаготовок, и подготовку к осеннему севу. Уже в 
декабре потребуется переключение полного внимания всех наших организаций на боевую подгото-
вительную работу к четвертой большевистской весне. Поэтому ноябрь должен стать месяцем, ре-
шающим выполнение годового плана хлебозаготовок.

Приближается 15-я годовщина Октябрьской революции. В создавшихся конкретных услови-
ях мы не мыслим подготовки и празднования этой великой годовщины без решительного усиления 
темпов хлебозаготовок Последние дни подготовки к празднованию этой великой годовщины должны 
дать новый большой подъем активности, трудового производственного энтузиазма рабочих, колхоз-
ных масс и трудящихся единоличников на всех участках социалистического строительства.

Задача всех партийных организаций заключается в том, чтобы путем широчайшего разверты-
вания массовой работы возглавить эту активность, направить ее в организованное русло усиления 
борьбы за выполнение первоочередных хозяйственно-политических заданий и в том числе и в первую 
очередь – за выполнение планов хлебозаготовок. Лозунг стопроцентного выполнения годового плана 
хлебозаготовок к 15-й годовщине Октября должен стать боевым лозунгом для колхозов и единолич-
ных трудящихся крестьян таких областей, как Винницкая и Киевская, и на выполнение этого лозунга 
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должны быть на деле мобилизованы массы. Встретить Октябрьскую годовщину удесятеренными тем-
пами хлебозаготовок – таков должен быть боевой лозунг всех остальных областей Украины.

ЦК КП(б)У требует от всех областных, районных и низовых организаций немедленно провести 
следующие мероприятия:

1. Развернуть широчайшую политическую работу среди колхозников и единоличников за ско-
рейшее выполнение планов хлебозаготовок, бросив партийные и комсомольские силы для непосред-
ственной работы в колхозах и селах для организации массовых красных хлебных колхозов имени 15-й 
годовщины Октябрьской революции. 

2. Немедленно созвать массовые собрания и слеты колхозников и единоличников, на которых 
всесторонне обсудить воззвание рабочих Днепростроя, а также и более полно осветить наши задачи 
и обязанности в связи с 15-й годовщиной Октября. На этих собраниях должны быть приняты конкрет-
ные обязательства колхозов и единоличников, они должны стать поворотным пунктом действитель-
ного подъема колхозников и единоличников на борьбу за усиление во много раз темпов хлебосдачи. 

3. С целью наилучшей подготовки колхозных собраний и наиболее быстрого, организованного 
выполнения их решений немедленно провести собрания партячеек совместно с колхозным активом, 
на которых всесторонне обсудить и наметить боевые действенные меры, на деле обеспечивающие 
необходимое усиление хлебозаготовок. 

4. Широко развернуть между колхозами, селами и единоличниками социалистическое сорев-
нование за усиление хлебосдачи и быстрейшее выполнение плана. На этой основе организовать по-
всеместно беспрерывные красные обозы хлебосдачи имени Октябрьской революции. 

5. Необходимо вовлечь в борьбу за выполнение плана колхозы, уже выполнившие свои обя-
зательства по хлебу. Эти колхозы должны выделить наилучших, наиболее стойких и преданных делу 
колхозников для помощи отстающим колхозам и проведения в них организационно-массовой рабо-
ты по передаче своего опыта в деле организации хлебозаготовок, в организационно-хозяйственном 
укреплении колхозов, в распределении колхозных доходов. Широкое освещение и передача опыта 
передовых отстающим должно стать основной задачей этих социалистических колхозных буксиров. 
При этом следует, как правило, практиковать переброску тягловой силы и машин из района в район. 

6. Все районные газеты должны на деле стать боевыми организаторами за быстрейшее вы-
полнение обязательств перед государством, широко освещая опыт лучших колхозов, колхозников, 
единоличников, показывая лучшие образцы проведения соцсоревнования и социалистической взаи-
мопомощи, усилив одновременную борьбу с кулаком и его правой и «левой» агентурой, беспощадно 
клеймя тех, кто вместо усиления боевой мобилизованности проявляет оппортунистическую бездея-
тельность и размагниченность.

7. Необходимо, чтобы в деле усиления хлебозаготовок приняли активнейшee участие и проф-
организации. Профсоюзы, предприятия и учреждения, шефствующие над тем или иным районом, 
селом, колхозом, должны оказать всестороннюю помощь сельским организациям в деле поднятия 
темпов хлебозаготовок, выделив в связи с подготовкой к празднованию Октябрьской годовщины бри-
гады из лучших рабочих и служащих для развертывания широкой массовой организаторской работы 
в подшефных селах и колхозах. 

ЦК еще раз призывает все партийные организации к усилению боевой большевистской моби-
лизованности на фронте борьбы за хлеб, за решительное нарастание темпов, обеспечивающих не-
медленный перелом, необходимый для быстрейшего выполнения планов хлебозаготовок. 

Этой большевистской мобилизованности ЦК требует от каждой областной и районной орга-
низации, от каждой ячейки села, колхоза, совхоза, МТС, от каждого члена и кандидата КП(б)У и ком-
сомольца. 

Только беспощадно подавляя все попытки классового врага и его агентуры, направленные к 
срыву хлебозаготовок; только при развертывании непримиримой борьбы с прямым саботажем хле-
бозаготовок, так и с элементами косности, растерянности, мелкобуржуазной распущенности, дезер-
тирского пасования перед трудностями; только широко развернув массово-организаторскую работу 
по мобилизации масс колхозников и трудящихся единоличников на выполнение плана хлебозагото-
вок, усилив на деле свою мобилизованность и напрягая все силы партийных и советских организаций 
на селе, большевики Украины в решающем месяце хлебозаготовок сумеют преодолеть и ликвидиро-
вать наше позорное отставание в борьбе за хлеб и выйти в число передовых республик СССР. 

ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 6. – Спр. 137. – Арк. 130-133. Оригiнал. Машинопис; Голод 1932-
1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів. – С. 239-242; Голодомор 1932-1933 років в 
Україні: документи і матеріали. – С. 351-354.

_______________________

1 Пленум відбувся 12 жовтня 1932 р.
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№ 47
Ухвала бюро Запорізького міського комітету КП(б)У про хід хлібозаготівель

25 жовтня 1932 р.

Про перебіг хлібозаготівель
З постанови бюро МПК з 25-Х

Бюро МПК визнає за абсолютно незадовільне виконання жовтневого плану хлібозаготівель по 
району, надто-ж по індивідуальному сектору і господарствах твердоздавців, Кирпотинській МТС, рад-
госпу «Запорожець», по Мар’ївській, Білянській та інших сільрадах, що є наслідок покладання більшості 
сільських організацій і уповноважених на опортуністичний самоплив у роботі, внаслідок зовсім недо-
статнього натиску на глитая, що чинить впертий опір хлібозаготівлям.

Бюро МПК відзначає також, що міські організації і установи не організували потрібної допо-
моги в боротьбі за виконання хлібозаготівельних планів (прокуратура, міськпромрада), не забезпе-
чили потрібного конкретного, оперативного керівництва низовими організаціями (фр[акції КП(б)У] 
м[іської] рад[и], Заготзерно, Колгоспспілка). Бюро МПК також не використало всіх можливостей для 
щонайкращої організації хлібозаготівель.

Вважаючи таке становище за зовсім не припустиме і зважуючи [на] вказівки т.т. Хатаєвича й 
Строганова, – бюро МПК ухвалює:

1. Категорично запропонувати всім партійним, радянським, колгоспним, господарським 
організаціям і установам, а також уповноваженим МПК рішуче у прикорні покінчити з розхлябаністю, 
пасивністю у хлібозаготівлях, даючи найнещаднішу відсіч куркульському опору хлібозаготівлям, 
організуючи на це широкі маси колгоспників, колгоспниць і трудящих одноосібників.

Запровадити щоденну, систематичну перевірку виконання директив вищих партійних 
організацій і своїх попередніх постанов[,] не припускаючи жодного послаблення щодо неухильного 
виконання їх.

2. Партосередкам, уповноваженим МПК, МТС під гаслом – «Обов’язок усіх кращих колгоспів 
– до Жовтневих свят цілковито виконати план хлібозаготівель» – розгорнути широку масову робо-
ту серед колгоспників і трудящих одноосібників, мобілізуючи їх на максимальне посилення темпів 
хлібозаготівель, на боротьбу за першість у всесоюзному конкурсі на виконання хлібозаготівель до 15 
річниці Жовтня. Організувати по цілому району масові потужні червоні хлібні валки, буксири передо-
вих над відсталими й т. і.; всіма засобами залучити до роботи в хлібозаготівлях колгоспівський актив, 
жінок, а також трудящих одноосібників[,] що виконали свої хлібозаготівельні завдання.

3. Партосередкам, уповноваженим МПК, фр[акціям КП(б)У] м[іської] рад[и], Заготзерна, роз-
горнувши широку політичну масову роботу серед бідняцьких і середняцьких одноосібних господарств, 
забезпечити цілковите виконання хлібозаготівельних зобов’язань не пізніше 31 жовтня ц. р.

Одночасно, рішуче натиснувши на куркульсько-заможні господарства[,] примусити їх негайно 
виконати їх тверде завдання.

4. Директорам МТС, партосередкам і уповноваженим МПК усіма заходами посилити темп мо-
лотьби, збирання просапних, забезпечивши максимальне використання наявної кількості молотарок 
приділивши особливу увагу правильній організації праці й цілковитому виходу на роботу дорослих 
колгоспників.

5. Партосередкам, уповноваженим МПК, МТС негайно переглянути щоденні завдання виво-
зу хліба по колгоспам, розташування тяглової сили, обов’язково забезпечивши своєчасне виконання 
плану, запровадивши постійну контролю над вивозом хліба.

6. Відзначаю[чи] факти крадіжки кукурудзи під час збирання (Ново-Гупалівка), – зобов’язати 
сільпартосередки, директорів МТС і уповноважених МПК запровадити потрібну контролю над збиран-
ням, перевірити розташування партійно-комсомольських сил, забезпечити їхнім впливом вирішальні 
ділянки хлібозаготівель (молотьба, збирання кукурудзи, транспортування хліба до комор і зсиппунктів) 
розгорнути справжню боротьбу проти розкрадання, розбазарювання і утаювання хліба.

Прокуратурі розслідувати факти крадіжок у Ново-Гупалівській сільраді й до тих[,] хто зазіхнув на 
колгоспний врожай, застосувати закон про охорону соціалістичної власності. Одночасно організувати 
нагальний розгляд (протягом трьох днів) усіх справ про розкрадання хліба і підрив хлібозаготівель.

7. Звернути увагу всіх організацій на неприпустимість відставання, а по більшості сільрад і 
колгоспів [–] припинення заготівлі харчових культур, і зобов’язати їх забезпечити точне виконання 
визначеного співвідношення культур хлібозаготівельного плану, приділивши головну увагу заготівлі 
пшениці і жита.
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8. Агітмасвідділу МПК разом з МК ЛКСМУ протягом 24-х годин відрядити до колгоспів, щоб по-
силити там агітаційно-масову роботу, 60 партійців і 80 комсомольців. Одночасно переглянути наявний 
склад уповноважених МПК і масовиків, відряджених на села й до колгоспів, і закріпити їх на весь час 
хлібозаготівель.

9. Фр[акції КП(б)У] міськпрофради перевірити роботу шефських бригад, надісланих в села, та 
забезпечити переключення їх на дійсне культурно-масове обслуговування колгоспників, всемірно до-
помагаючи налагодженню роботи в виробничих бригадах, будинках колективіста в випуску та якісному 
поліпшенню роботи стінгазети, зокрема [–] польових[,] одноразово посилити надсилку бригади до 
підшефних сіл.

10. Попередити директорів МТС[,] зокрема[,] директора Кирпотинської МТС т. Бондаренко, 
про потребу рішуче поліпшити оперативне керівництво хлібозаготівлями по колгоспах і забезпечити 
темпи потрібні для своєчасного виконання жовтневого плану.

11. За часті виїзди до міста попередити сільуповноваженого т. Лемешка і вказати фр[акції 
КП(б)У] м[іської] ради неприпустимість, навсупір постановам бюро МПК, затримувати робітників, що 
повинні виїхати на хлібозаготівлі в апараті (тов. Старченко).

Справу про свавільний виїзд в сільради й про бездіяльність з організації хлібозаготівель голови 
Комишувахської с. р. т. Лелеки – передати до КК для притягнення до партвідповідальності.

12. Зобов’язати тов. Бродського негайно перебудувати роботу Заготзерна, щоб увесь склад 
заготованого апарату працював безпосередньо над організацією хлібозаготівель по колгоспах і се-
ред одноосібних господарств. Протягом 5-ти днів перевірити роботу сільуповноважених Заготзерна 
й зміцнити їхній склад кращими ударниками-колгоспниками, що виявили себе на хлібозаготівлях, а 
також забезпечити надалі систематичну контролю за роботою сільуповноважених.

13. Заготзерну протягом 5-ти днів перевірити по всіх млинах кількість одержаного за весь час 
мірчука, виявити кількість мірчука, приставленого до держзсипищ, і запровадити повсякденну кон-
тролю за систематичним і цілковитим вивезенням його, не припускаючи будь-яких запасів на млинах 
і розбазарювання мірчука.

14. Усім членам бюро й кущовим уповноваженим негайно виїхати на місця і допомогти сільським 
організаціям реалізувати цю постанову, забезпечити рішучий перелом у хлібозаготівлях.

Заборонити міським організаціям відкликати без дозволу МПК керівних робітників з села до 
міста й провадити будь-які засідання й наради.

15. Цю постанову оголосити в пресі й опрацювати на зборах.

Червоне Запоріжжя. – 1932. – 27 жовтня.

№ 48
Директива Якимівського райвиконкому головам сільських рад Якимівського району

про заходи до першочергового виконання урядового завдання по реалізації вина

29 жовтня 1932 р.

 До всіх с/рад Якимівського району

Згідно телеграми СО/ЗСПИРТУ1 постановою уряду дано завдання заводу реалізувати вина до 
5/ХІ-32 р. на суму ОДИН МІЛЬЙОН ШІСТЬСОТ П’ЯТДЕСЯТ ТИСЯЧ крб., а тому райвиконком пропонує 
предоставляти підводи для перевозки вина без затримки, а також відправки порожньої посуди.

Т.в.о. секретаря РВК    Чугреєва
 Кореспондент     Тюков
Згідно      [підпис нерозбірливий]

ДАЗО. – Ф. Р-3409. – Оп. 1. – Спр. 583. – Арк. 82. Засвідчена копія. Машинопис.
_______________________

1 Тут і далі виділено великими літерами у тексті.
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№ 49
Повідомлення газети «Червоне Запоріжжя» про зрив хлібозаготівельної кампанії 

керівництвом артілі «Нове Запоріжжя» в с. Вознесенці

29 жовтня 1932 р.

На чорній дошці
Керівництво колгоспу «Нове Запоріжжя» – в руках агентури глитая

Вознесенська сільрада на чорній дошці зривачів хлібозаготівель. І не дарма. Вересневий план 
хлібозаготівель Вознесенська артіль «Нове Запоріжжя» виконала на 42 відс., а в жовтні майже припини-
ла хлібозаготівлі. Правління артілі здійснює куркульську тенденцію затримувати збиральну кампанію, 
щоб підривати хлібозаготівлі. На ланах дотепер стоять 123 гектара заскиртованого хліба і його не мо-
лотять. Державі здають просто кукурудзу, а жито й пшеницю складають у коморах, «про запас» і про 
«випадок»[,] як кажуть правлінці. Злочинну затримку в обмолоті з’ясовують браком живого тягла, а в 
той же час переважна кількість коней [–] на перевезенні картоплі колгоспникам. Правління колгоспу на 
чолі з головою Штепою, членом правління Авраменко є головні натхненники і провідники куркульської 
розкладницької роботи в колгоспі. Коли-б не допомога зовні від сусідів, а також і деяких робітників 
Дніпробуду, то правління артілі і зовсім би не починало виконувати постанови президії сільради про 
своєчасне скиртування. В артілі немає жодної труддисципліни, вихід на роботу кепський, за кожну 
неділю, або інші релігійні свята чіпляються, щоб не виходити на роботу. Правління на степу майже 
ніколи не буває. На очах у колгоспників правлінці влаштовують пиятики. Правлінці провадять розклад-
ницьку роботу. Член правління Авраменко без дозволу загальних зборів продає магар, сіно[,] тощо не 
заприбутковуючи одержані гроші, привласнює ці гроші собі. Під час здавання хліба на держзсипищі 
одного разу не вистачало 12 пудів пшениці і лантух проса.

 Куркульське керівництво артілі призводило до зриву осінньої сівби. Артіль Н.-Запоріжжя фак-
тично розпочала сіяти тільки 25 вересня. Одурюючи ввесь час партосередок і сільраду, що вони ніби-
то дістали трактора на Дніпрельстані, правлінці віддали 8 коней працювати на сторону. Перевіркою-ж 
встановлено, що ніяких договорів на трактор з правлінням Дніпрельстану ніхто не складав.

 Коли-б не рішуче втручання сільради й партосередку[,] то сівбу зовсім було б зірвано. Коли ж 
почалася сівба[,] виявилося, що насіння не протруїли й не прочистили. Ніяких організованих бригад 
немає. В бригадах плутанина, брак завдань, брак відповідальності за кількісний і якісний засів. Повесні 
цього року в артілі було 42 коня; концкормів для коней цілком вистачало, але голова Штепа та член 
правління Авраменко обмолотили 80 пудів жита, призначених на концкорми й роздали їх в рахунок 
авансу 1932 року тим господарствам, що мали можливість обійтися без цього жита. Одержало[,] між 
іншим[,] жито таке господарство[,] як Яценка Грицька, якого повесні виключили із колгоспу як кур-
куля. Правління залишило коней голодувати. Бригада виїхала на стан з знесиленими та голодними 
кіньми і це призвело кінець-кінцем до загибелі 12 коней. За розпорядженням правління недавно змо-
лоли якесь сміття для коней і обгодували їх так, що ще кілька коней загинули. Мало цього, так після 
денної праці, коли коней завантажували до останньої змоги[,] увечері їх ще роздавали колгоспникам 
додому і там знову їх використовували для всілякої праці. Ось які обставини створилися в колгоспі 
«Нове Запоріжжя». Класовий ворог проліз до колгоспу в особі своїх агентів, що влаштувалися навіть 
у правлінні і[,] верховодячи колгоспом[,] призводять його до розкладу. Додамо до всього сказано-
го, що член правління колгоспу Авраменко [–] колишній куркуль, а голова правління Штепа міцно 
злигався з куркулями, співає під їхню дудку, розкладає колгосп. Рішуче треба зняти справу про не-
гайне оздоровлення керівництва колгоспу та про притягнення глитайських розкладників до суворої 
відповідальності.

 Штепа, Височін
 Від редакції: Редакція дожидає від прокуратури й райколгоспспілки повідомлення про вжиті 

заходи з приводу листа т. Штепи й Височина.

Червоне Запоріжжя. – 1932. – 29 жовтня.
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№ 50
Телефонограма В. Молотова до Й. Сталiна про заходи з виконання плану хлібозаготівель  

в Укpaїнi

30 жовтня 1932 р.

1) Окончательно дополнительное снижение плана хлебозаготовок установлено для Украины в 
70 млн. пуд. При этом, за исключением принятой 2,9 млн. пуд. страховки по единоличникам, другой 
страховки в украинском плане не имеется.

2) По секторам снижение плана достигает: у колхозов – 39 млн. пуд. у единоличников – 18,9 млн. 
пуд., у совхозов – 12,1 млн. пуд.

 На ноябрь план принят в 90 млн., в том числе семссуда – 4 млн.3) 
 Основные работники ЦК КП(б)У выезжают немедленно на места. Производится мобилиза-4) 

ция на хлебозаготовки других партийных сил.
5) Считаю необходимым посылку из Москвы 50–70 товарищей с партийным опытом, вроде 

секретарей губкомов-окружкомов, на месяц для работы по хлебозаготовкам. Нужно как можно ско-
рее сломить имеющиеся демобилизационные настроения, прикрываемые зачастую беспринципной 
оппортунистической аллилуйщиной в парторганизациях, перед которыми в ноябре стоит большая за-
дача по хлебозаготовкам.

6) Всячески напираю на оргработу, которая здесь до крайности слаба. Добиваюсь, чтобы об-
комы и ЦК КП(б)У серьезно рассмотрели и проверили план заготовок по отдельным районам, МТС и 
совхозам и обеспечили оперативное руководство ими в хлебозаготовках, чего сейчас совершенно не 
имеется.

7) Используем промтовары как средство поощрения, а лишение части промтоваров – как ре-
прессию в отношении колхозов и особенно в отношении единоличников.

8) Выезжаю в Одессу.
Молотов

РДАСПІ. – Ф. 82. – Оп. 2. – Спр. 141. – Арк. 7. Копiя. Машинопис; Голодомор 1932-1933 років в 
Україні: документи і матеріали. – С. 360.

№ 51
Стаття у газеті «Червоне Запоріжжя» про причини зриву хлібозаготівельної кампанії 

у с. Біленькому

3 листопада 1932 р.

Біленське парткерівництво в полоні опортуністичного самопливу
Викрити агентуру клясового ворога, домогтися більшовицької мобілізованости Біленського партосе-

редку на боротьбу за хліб, зміцнити парткерівництво с. Біленького

Звернення ЦК КП(б)У вимагало від усіх парторганізацій негайної більшовицької мобілізованости 
на боротьбу за хліб, вимагало рішучого подолання відставання по хлібозаготівлях.

Жовтневий пленум ЦК КП(б)У зобов’язав партійні організації домогтися негайного перелому у 
перебізі хлібозаготівель посиленням керівництва, справжньою мобілізацією мас на виконання першо-
рядного обов’язку перед державою – заготівель.

Партія чекає не резолюцій, не паперових зобов’язань, а боротьби за хліб ділом, відповіді 
на заклик ЦК хлібом, безперервними червоними хлібними валками, подесятереними темпами 
хлібозаготівель.

Минуло чимало часу[,] звідколи оголошено ухвали жовтневого пленуму ЦК, ми стоїмо на порозі 
XV річниці Жовтня, назустріч якій цілий ряд передових колгоспів передових сільрад Запоріжжя руши-
ли суцільні червоні хлібні валки, а в Біленькому – найбільшій[,] разом з тим[,] найганебніше відсталій 
у хлібозаготівлях сільраді [–] партосередок якої в той же час є один з найбільших сільпартосередків 
району – в Біленькому не видно і не чути ніякої організації відповіді на заклик ЦК посилення темпів 
хлібозаготівель.

На чорній дошці
25 жовтня бюро Запорізького МПК в своїй постанові визнало за абсолютно незадовільне ви-

конання жовтневого плану хлібозаготівель по району і[,] зокрема[,] по Біленській сільраді. За ганебне 
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відставання у хлібозаготівлях Біленську сільраду занесено на чорну дошку. В нашій газеті, а також у 
листівках виїзної редакції «Червоне Запоріжжя»[,] неодноразово з’являлися сигнали про неподібний 
стан у Біленькому, відзначалися факти опортуністичного опору хлібозаготівлям, факти потурання кла-
совому ворогові. Якою ж мірою зважив Біленський партосередок всі ці сигнали і якою мірою він здійснює 
ту, більшовицьку змобілізованість[,] що її вимагає ЦК партії і як Біленський партосередок розташовує 
свої сили, щоб виконати практичні вказівки МПК[,] спрямовані на подолання відставання?

Біленська сільрада свій річний план хлібозаготівель виконала на 24 відсотки. Такий стан 
хлібозаготівель мав[,] здавалося-б[,] пробудити тривогу у Біленського партосередку, сільради 
правління колгоспу. Однак жовтень у Біленькому не перетворено було на вирішальний місяць у 
хлібозаготівлях; навпаки[,] у жовтні тут зовсім припинили виконання плану. Протягом цілого місяця 
колгосп «3[-й] Інтернаціонал» продав державі тільки 72 центнери хліба[,] має місячне завдання у 5596 
цент[нерів].

Одноосібний сектор виконав річний план на 17 відсот[ків]. Щодо виконання твердих завдань 
куркульсько-заможними господарствами, то на 8 жовтня виконання становило 28,6 відсот[ків] і цей 
відсоток залишився і на сьогодні. Партосередок брався до цих справ тільки в резолюціях і так само ро-
била і сільрада. А куркуль робив своє, ховав хліб, спекулював ним, ухилявся виконувати тверді завдан-
ня, шалено агітував і агітував проти хлібозаготівель. Куркуль Білий І. замість 36 центн[ерів] завдання 
здав 4,7 центн[ерів]. Куркулі Мозковий У., Хижняк М. і інші не тільки одверто відмовилися виконати 
тверді завдання, але і так саме одверто підбурюють одноосібників не продавати хліб державі.

«Хліба немає» – з таким «настановленням» провадиться щоденна глитайська агітація по квар-
талах. «Звідки ми візьмемо» – голосував куркуль Білий І. А недавно виявилося, що цей куркуль пе-
реховував у іншого куркуля Паталаха чимало хліба. Жодний із комуністів Біленського партосередку 
ніякої участі в роботі на кварталах не бере. Партосередок на чолі з секретарем Новицьким не вміє 
мобілізувати навколо себе колгоспний актив. Учительство та позапартійний актив іноді[,] щоправда[,] 
приходять на квартали, але роботу провадять самопливом, без системи і без керівництва від пар-
тосередку. Чимало колгоспів артілі «3[-й] Інтернаціонал», цілі бригади показали на сівбі й збиранні 
врожаю зразки більшовицької роботи, але партосередок не зумів передати їхній досвід відсталим, як 
наслідок: злочинне зволікання сівби до останніх днів жовтня, чималі «хвости» у збиральній кампанії. 
Прикріплення партійців до польових бригад проведено формально, впливу прикріплених в бригадах 
немає, самі прикріплені бувають у бригадах дуже рідко.

У Біленькому є чималий актив, чимала частина якого виправдала назву активістів бойовою уча-
стю у всіх політично-господарських кампаніях на селі; Мойсеєнко Т., Підчоса, Рукась – кращі бригади-
ри[,] досвід боротьби яких за підвищення врожайності повинен був би стати досвідом решти бригади. 
Як працює партосередок з активом? Ніяк, активісти у «Біленькому виховуються самі собою».

Партосередок у полоні опортуністичної практики
«Система» роботи Біленського партосередку полягає у численних нарадах та засіданнях. 

У здійсненні цих заходів секретар партосередку Новицький бачив засіб «мобілізації всіх сил на ви-
конання кампаній». Жодного дня в липні та серпні не було, щоб Новицький не скликав нараду або 
засідання. Останні незмінно завершуються резолюціями, а практичної роботи немає. В розпалі 
збиральної кампанії «керівництво» від Новицького полягало в тому, що він здебільшого ловив рибу та 
купався в річці. В розпалі сівби і хлібозаготівель Новицький залишив працю і пішов у відпустку. Замість 
мобілізувати партійців на боротьбу за хліб, секретар осередку майже на початку хлібозаготівель дав 
таке «настановлення»[:]

– «Хоча б вистачило зерна засипати насіннєві фонди».
В партосередку дивилися на хлібозаготівлі, як на справу, яку «навряд чи можна буде виконати 

цілковито», окремі партійці попленталися на поводі класово-ворожих настроїв. Наприклад, Бесіда – 
махровий опортуніст, скиглить з приводу труднощів, співає з куркульського голосу, Бесіда уславився 
куркульськими вчинками, сконструював примітивного млина і продав його куркулеві Хижняку М., що 
до революції був жандармським агентом; Хижняк молов хліб іншим куркулям і стягав навіть «мірчук». 
Бесіда злигався з куркулями, серед них він відчуває себе, як риба у воді, виступає з антирадянськими 
анекдотами, посміхаючись з заходів радвлади. Та Бесіді все сходить з рук, він залишається в лавах 
партії, на нього в Біленькому навіть спираються, як на одного з «кращих активістів». Мойсеєнко  Ф. 
– член партії, голова комітету Червоного Хреста, розтратив багато державних грошей, заплутав 
рахівництво у Черв[оному] Хресті, підроблював грошові документи. І це на нього поклав секретар 
Новицький керування партосередком підчас своєї відпустки.

Голова сільради Сиротенко П. почав виконувати обов’язки голови з 28 липня. Прориви у 
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хлібозаготівлі мало турбували Сиротенка, бо він з першого дня виявив своє небажання працювати.
«Які хлібозаготівлі? Ми ж виконали 25 відсотків і досить. І це добре».
На бюро партосередку Сиротенко заявив, що він працювати не бажає і не буде, «а якщо потрібно 

здати партквиток, то я можу це зробити».
Голова правління колгоспу Хижняк К. зовсім розгубився, капітулює перед труднощами, діє за на-

становленням Новицького, і за цілковитої підтримки члена правління Хижняка Г. хлібозаготівлі припинив.

Коріння ганебного відставання
Обличчя агентів класового ворога виглядає з усіх учинків Бесіди й Мойсеєнка. Зайвим баластом 

є в партії капітулянт нероба Сиротенко, однак, в атмосфері сімейственностей, покривання опортуністів, 
ворогів більшовицьких темпів[,] ці Бесіди і Мойсеєнки розквітли в Біленькому, як цілком нормальне яви-
ще. На прикладі Біленського партосередку ми бачимо[,] до чого призводить брак класової пильності, 
брак більшовицької мобілізованости у боротьбі за хліб. Класова короткозорість парткерівництва в 
Біленькому, узаконення правоопортуністичної практики на ділі, – ось у чому коріння того ганебного 
відставання, що його весь час припускалися у Біленькому, брак більшовицької змобілізованості і на 
сьогодні не дає змоги парткерівництву Біленького подолати таке ганебне відставання. Бюро парто-
середку весь час відмовляється від допомоги уповноважених т.т. Тюпенка і Стародубця, вказівки їхні 
вважає зайві.

На сигнали листівки виїзної редакції «Червоного Запоріжжя» ні партосередок, ні сільрада 
не реагують, за останній час листівка особливу увагу сільських організацій звертає на факти кур-
кульських крадіжок колгоспного хліба, навіть і тепер, коли на ланах артілі почали ламати кукурудзу[,] 
ці крадіжки мають місце щодня. Однак, сільорганізації обмежуються фіксацією фактів і складанням 
актів. Перебування в Біленькому виїзної редакції не до вподоби Біленським самопливникам і зривачам 
хлібозаготівель. Справа дійшла до того[,] що Мойсеєнко зачинив гуртожиток Ч[ервоного] Х[реста,] 
щоб тільки «викурити» звідти і позбавити житла працівників виїзної редакції.

***
Щоб здійснити справжню більшовицьку змобілізованість Біленського партосередку на бо-

ротьбу за ґрунтовний перелом у хлібозаготівлях, треба допомогти партосередкові покінчити з 
опортуністичним гнійником, що розкладає роботу і цілого партосередку, і всіх Біленських організацій. 
Підспівувачам глитая, капітулянтам, зривачам боротьби за темпи, [–] такими як Бесіда, Мойсеєнко, 
Сиротенко [–] не місце в лавах партії. І одночасно треба руба зняти справу, що теперішнє Біленське 
парткерівництво в особі секретаря Новицького і бюро партосередка виявили неспроможність по[-] 
більшовицькому мобілізувати маси на виконання хлібозаготівель; вони не виправдали довіри партії, на 
найбойовішому посту – на хлібозаготівлях пленталися на поводі демобілізаційних настроїв.

В Біленькому треба провести зміцнення парткерівництва і керівництва сільради[,] забезпечи-
ти цю найбільшу сільраду, яка має неабияку питому вагу в економіці нашого району, таким класово-
витриманим більшовицьким керівництвом, що зуміло б стати на чолі колгоспної маси і бідняків і 
середняків одноосібників у боротьбі за хліб, проти глитая та його агентури.

Бригада «Червоного Запоріжжя»
П. Яковлев, З. Найденов, А. Макаров, П. Кравцов, П. Півоваров

Червоне Запоріжжя. – 1932. – 3 листопада.

№ 52
Телеграма М. Хатаєвича до С. Kociopa, В. Молотова, В. Чубаря з пропозиціями  

щодо стимулювання хлібозаготівель

4 листопада 1932 р.

Зиновьевск Косиору
Помощная Молотову
Мелитополь Чубарю

Для усиления отгрузок товаров [на] село [по] хлебозаготовкам вношу предложение:
1. Немедленно прекратить отгрузку городам до выполнения ноябрьского плана [отправки] то-

варов [в] село, первоочередностью стимулируя хлебозаготовки. 
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2. Просить ЦК ВКП(б) [о] немедленной отгрузке мануфактуры – плановой [и] коммерческой 
[на] – 16,5 млн., галош – 2,5 млн., платков – 2 млн. рублей.

3. Пересмотреть план завоза товаров областям, районам [в] соответствии [с] измененным 
планом хлебозаготовок.

4. Осуществить сокращение завоза промтоваров [в] районы[,] плохо выполнившие план хле-
бозаготовок – по Одесской [области], [а также] – семь районов Днепропетровской – последним пре-
кращается отпуск товаров.

5. Хлопчатка, обувь, оконное стекло продается только аккуратным сдатчикам хлеба, [в] первую 
очередь пшеницы, рожь, бобовые, овес примерно [по] 50–60 копеек за рубль сдаваемого хлеба.

6. Указанный порядок распространяется [на] плановые[, а] также коммерческие товары.
7. Остальные товары продаются [в] порядке нормальной советской торговли. 
8. 10 % лучших дефицитных товаров продается ударникам обмолота хлебосдачи по спискам 

восемь – Харьковской [области], восемь – Киевской [области], пять – Донбассу [с] выполнением пла-
на от 14 до 30 процентов.

9. Селькомиссии содействия хлебозаготовкам совместно [с] сельсоветами составляют спи-
ски не выполняющих плана комиссий содействия.

Прошу срочно телеграфировать Ваше мнение. Полный текст проекта послал нарочным1.

ЦК КП(б)У Хатаевuч

РДАСПІ. – Ф. 82. – Оп. 2. – Спр. 141. – Арк. 102. Копiя. Машинопис; Голодомор 1932-1933 років 
в Україні: документи і матеріали. – С. 367.

_______________________

1 На документі внизу напис олівцем: «Хатаевичу. Считаю своевременным активизацию дела 
снабжения промтоварами как рычага хлебозаготовок. Имею возражения по отдельным пунктам. 
Надеюсь Вас видеть сегодня в Харькове и договориться по всем вопросам. Молотов. Синельниково. 
5.ХІ.32».

№ 53
Телеграма М. Хатаєвича та В. Молотова до ceкpeтapiв обласних комітетів КП(б)У з вимогою 

судових репресій до членів правлінь колгоспів

5 листопада 1932 р.

Секретарям обкомов КП(б)У 
Копия: т. Косиору 

В сообщениях областных органов ОГПУ имеется много сведений о расхищении, преступном 
разбазаривании и сокрытии колхозного хлеба при участии и под руководством правлений колхозов и 
в том числе некоторых правленцев-коммунистов, являющихся на деле кулацкой агентурой, разлагаю-
щей колхозы. Несмотря на это, ЦК КП(б)У неизвестно, что предпринимается обкомами для борьбы с 
этими явлениями. Отмечая недопустимое бездействие судов и прокуратуры и пассивность печати в 
отношении соответствующих конкретных фактов, ЦК КП(б)У категорически требует от обкомов не-
медленных и решительных мер борьбы с этими явлениями с обязательным и быстрым проведением 
судебных репрессий и беспощадной расправы с преступными элементами в правлениях колхозов на 
основе известного декрета об охране общественной собственности, [с] освещением этих фактов в 
печати, вынесением осуждающих эти факты решений колхозных собраний. Пассивность в этом деле 
обкомов и райкомов и недоведение до конца соответствующих репрессий, особенно теперь, когда 
необходимо во что бы то ни стало обеспечить решительный перелом в хлебозаготовках, ЦК КП(б)У 
будет рассматривать как худший вид гнилого либерализма, нетерпимого в большевистской партии. 
О принимаемых мерах сообщите 10 ноября ЦК КП(б)У.

Хатаевич, Молотов

РДАСПІ. – Ф. 82. – Оп. 2. – Спр. 141. – Арк. 18. Копiя. Машинопис; Голодомор 1932-1933 років 
в Україні: документи і матеріали. – С. 371-372.
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№ 54
Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про посилення участі органів юстиції в проведенні 

хлібозаготівель

5 листопада 1932 р.

В целях усиления борьбы за хлеб ЦК КП(б)У предлагает Наркомюсту, областным и районным 
комитетам наряду с развертыванием широкой массовой работы обеспечить решительное усиление 
помощи хлебозаготовкам со стороны юстиции.

ЦК предлагает:
1. Обязать судебные органы вне очереди рассматривать дела по хлебозаготовкам, как прави-

ло, выездными сессиями на месте с применением суровых репрессий, обеспечивая дифференциро-
ванный при этом подход к отдельным социальным группам, применяя особо суровые меры к спеку-
лянтам и перекупщикам хлеба.

2. Организовать в каждой области не менее 5–10 добавочных разъездных судебных сессий 
нарсуда для разъездов по районам. Судебный разбор дел и применение строжайших репрессий 
должны сопровождаться широким развертыванием массовой работы по мобилизации обществен-
ности вокруг этих процессов на усиление борьбы за хлеб.

Обязать обкомы и Наркомюст укомплектовать эти сессии крепкими подготовленными работ-
никами из бывших судебных работников.

Оформление назначения нарсудьями провести немедленно.
3. Обязать административные органы быстро проводить все установленные законом меры 

взыскания несданного хлеба и административные меры к злостным несдатчикам.
4. Предложить обкомам и райкомам обеспечить органам юстиции и административным орга-

нам все условия для усиления их работы, в частности, немедленно освободить от всяких мобилиза-
ций прокуроров, судей, следователей, дав им возможность и требуя от них должного участия в борьбе 
за выполнение хлебозаготовительного плана на своей непосредственной работе.

Наркомюсту и Прокуратуре республики немедленно дать органам юстиции подробную дирек-
тиву об активизации их участия в хлебозаготовках.

Обязать центральную и особенно местную прессу широко освещать эти судебные дела.

ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 6. – Спр. 237. – Арк. 177. Засвідчена копія. Машинопис; Голод 
1932-1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів. – С. 247-248; Голодомор 1932-1933 
років в Україні: документи і матеріали. – С. 368.

№ 55
Лист ЦК КП(б)У до обласних, міських і районних комітетів КП(б)У про активізацію органів 

юстиції і прокуратури в організації хлібозаготівельної кампанії

6 листопада 1932 р.

Пролетарі всіх країн, єднайтеся1     Зовсім таємно
Комуністична партія (більшовиків) України – Центральний Комітет

Таємний відділ
№ 029877/т         6.ХІ-1932 р.

Всем обкомам, горкомам и райпаркомам КП(б)У

Копия НКЮ и Прокуратуре УССР
(Утверждено ПБ ЦК КП(б)У 5.ХІ-32 года)

В целях усиления борьбы за хлеб ЦК КП(б)У предлагает НКЮсту, областным и районным ко-
митетам, наряду с развертыванием широкой массовой работы, обеспечить решительное усиление 
помощи хлебозаготовкам со стороны органов юстиции.

ЦК предлагает:
1. Обязать судебные органы вне очереди рассматривать дела по хлебозаготовкам, как прави-

ло, выездными сессиями на месте с применением суровых репрессий, обеспечивая дифференциро-
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ванный при этом подход к отдельным социальным группам, применяя особо суровые меры к спеку-
лянтам, перекупщикам хлеба.

2. Организовать в каждой области не менее 5–10 добавочных разъездных судебных сессий 
Нарсуда для разъездов по районам.

Судебный разбор дел и применение строжайших репрессий должны сопровождаться широ-
ким развертыванием массовой работы и мобилизации общественности вокруг этих процессов на 
усиление борьбы за хлеб.

Обязать обкомы и Наркомюст укомплектовать эти сессии крепкими подготовленными работ-
никами из бывших судебных работников.

Оформление назначения нарсудьями провести немедленно.
3. Обязать административные органы быстро проводить все установленные законом меры 

взыскания несданного хлеба и административные меры к злостным несдатчикам.
4. Предложить обкомам и райкомам обеспечить органам юстиции и административным орга-

нам все условия для усиления их работы, в частности немедленно освободить от всяких мобилизаций 
прокуроров, судей, следователей, дав им возможность и требуя от них должного участия в борьбе за 
выполнение хлебозаготовительного плана на своей непосредственной работе.

НКЮ и прокуратуре республики немедленно дать органам юстиции соответствующую подроб-
ную директиву об активизации их участия в хлебозаготовках.

Обязать центральную и особенно местную прессу широко освещать судебные дела.

Секретарь ЦК КП(б)У      М. Хатаєвич2

ДАЗО. – Ф. П-240. – Оп. 1. – Спр. 108. – Арк. 29–30. Ротаторний примірник. Машинописний 
текст.
_______________________

1 У верхній частині документа з лівої сторони помітка олівцем: «В дело 4».
2 Факсимільний відтиск.

№ 56
Витяг з постанови бюро Запорізького міського комітету КП(б)У  

про хлібозаготівлі у листопаді 1932 року

7 листопада 1932 р.

ПРО ПЕРЕБІГ ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬ У ЛИСТОПАДІ
З постанови бюро Запорізького МПК з 7.11.32

Зважуючи [на] відсутність перелому в виконанні плану хлібозаготівель[,] «надійшло за 7-ХІ – 
4 901 ц; за 6-ХІ – 1915 ц; за 5-ХІ – 2122 ц», не зважаючи на запевнення директорів МТС[,] уповноважених 
і голів сільрад і колгоспів (на районовій нараді в справі хлібозаготівель 2-ХІ) посилити хлібозаготівлю.

Бюро МПК ухвалює:
«За зрив плану хлібозаготівель в жовтні та першій п’ятиденці листопаду, утворення чвари серед 

керівної верхівки села[,]  розпустити бюро партосередку с. Біленьке. Доручити К[онтрольній] К[омісії]  
негайно на місці виявити причину зриву хлібозаготівель, притягнувши винних до відповідальності, та 
10-ХІ доповісти про це на бюро МПК.

Доручити т. Бекару 9-ХІ провести перевибори бюро Біленського партосередку, з’ясувати на 
зачинених зборах цю постанову. Оргвідділу МПК до 9-ХІ підшукати кандидатуру на секретаря партосе-
редку. Голову Біленської сільради т. Сиротенко за зрив хлібозаготівель з роботи зняти, доручивши про-
курору т. Долінеру, притягти його до судової відповідальності. Відділу кадрів МПК, разом з фракцією 
міськради не пізніше 9-ХІ підшукати і надіслати кандидатуру на голову Біленської сільради.

Цілому наявному в місті складу членів бюро МПК не пізніше 9 години ранку 8-ХІ виїхати на село 
для роботи щодо зрушення темпів хлібозаготівлі.

Запропонувати всім кущовим та сільським уповноваженим МПК негайно організувати по всіх 
без винятку колгоспах перевірку засівфонду з погляду виявлення лишків хліба, утворивши комісії в 
складі голів ревкомісії колгоспів, голів секцій Р[обітниче-]С[елянської] І[нспекції]  і представників 
сільради з обов’язковою присутністю сільуповноваженого МПК.

Секретаря п[артійного]-осередку с. Новоіванківки Ваховського за саботаж хлібозаготівель 
і зовсім безпідставні розмови про відсутність лишків хліба по Новоіванківській сільраді[,] внаслідок 
чого зірвано жовтневий план і завдання першої п’ятиденки листопада, за вчинення пиятики після 
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районної хлібозаготівельної наради з 2-ХІ[,] за що був затриманий міліцією[,] з роботи зняти і з лав 
партії виключити.

Доручити т. Цауне завтра ж ще раз перевірити склад уповноважених[,] замінивши тих, що [не]
виправдали себе на роботі по хлібозаготівлях.

Прохати президію КК відрядити члена президії КК до всіх сіл для перевірки роботи 
сільуповноважених МПК.

Уповноваженим МПК по МТС та кущовим перевірити виконання постанови бюро облпарткому 
з 3-ХІ та бюро МПК з 5-ХІ в справі посилення темпів хлібозаготівель всіма сільськими організаціями та 
сільуповноваженими[,] про що доповісти на бюро МПК 10-ХІ.

Запропонувати всім кущовим та сільуповноваженим МПК негайно організувати буксирні бри-
гади з колгоспів, що виконали хлібозаготівлі[,] до відсталих колгоспів.

Доручити тов. Тульському посилити обслуговування хлібозаготівель виїзними редакціями[,] 
особливо в селах, які вирішують план хлібозаготівель району. Відділу кадрів надіслати в розпоряджен-
ня т. Тульського двох т.т. для роботи виїзних редакцій.

Секретар МПК Лейбензон

Червоне Запоріжжя. – 1932. – 20 листопада.

№ 57
Директива секретаря ЦК КП(б)У С. Косіора обласним та районним комітетам КП(б)У, дирек-

торам МТС про застосування заходів примусу до невиконавців плану хлібозаготівель

8 листопада 1932 р.

Обкомам, райкомам, директорам МТС

Первая пятидневка ноября вместо ожидаемого повышения по всем областям дала резкое сни-
жение хлебозаготовок, [в] том числе [–] по индивидуальному сектору, почти совершенно прекрати-
ли сдачу хлеба совхозы. Это произошло несмотря на окончание в большинстве районов посевной 
кампании, чем до сих пор большинство районов прикрывало свое оппортунистическое отношение к 
хлебозаготовкам. ЦК предупреждает весь руководящий состав районных комитетов, в первую оче-
редь секретарей, а также уполномоченных ЦК, обкомов, директоров МТС, что в случае[,] если во вто-
рую и третью пятидневки в вашем районе не будет обеспечен резкий перелом в хлебозаготовках по 
всем секторам, если не будет развернута широкая массовая работа и меры решительного нажима 
[на] единоличника, на основании постановления ПБ ЦК КП(б)У от 30.Х. ЦК вынужден будет поставить 
вопрос о применении более решительных мер воздействия к районам, своей безобразной работой 
срывающих хлебозаготовки.

Секретарь ЦК КП(б)У С. Косиор
8.ХI.32 г.

«За»: Петровский, Реденс, Якир, Шлихтер, Хатаевич.

Чорна книга України. – С. 133.

№ 58
Витяг з постанови бюро Запорізького міського комітету КП(б)У про перебіг хлібозаготівель у 

Запорізькому районі

10 листопада 1932 р.

Обміркувавши перебіг хлібозаготівель по району, бюро МПК констатує, що абсолютна 
більшість голів колгоспів, сільрад, секретарів партосередків[,] а також директорів МТС[,] не забез-
печили справжнього чесного більшовицького виконання категоричних директив обласного комітету 
КП(б)У і міськпарткому, і даних же ними обіцянок на хлібозаготівельній нараді про рішуче посилен-
ня хлібозаготівель, особливо сільрадами Біленською, Матвіївською, Миколаївською, Н.-Іванівською, 
Бабурською, Н.-Хортицькою, Вознесенською, Балабинською, Розумівською, Н.-Олександрівсь-
кою  № 2, П.-Кічкаською, що не використали проведене зменшення плану хлібозаготівель для 
мобілізації всіх сил на боротьбу за хліб, на ділі проводять куркульську лінію, цим самим зривають вико-
нання хлібозаготівельного пляну.

Бюро МПК ухвалює:
1. Ствердити лист тов. Лейбензона з 9-XI, надісланий всім партосередкам, директорам МТС, 
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уповноваженим МПК і накреслити практичні заходи, що випливають з вказівок т.т. Косіора і Строганова 
й зобов’язати всі організації забезпечити своєчасне і точне їх виконання.

2. За явний саботаж хлібозаготівель і проведення на практиці куркульської роботи по зри-
ву хлібозаготівель (виконано 47 відс. річного плану) і розкладання колгоспу, голову артілі «Колос» 
(Купріянівської сільради) Ткачова з партії виключити. Запропонувати т. Атанасову зняти негайно Ткачова 
з роботи та справу про нього передати прокуратурі для притягнення до судової відповідальності.

3. Уповноваженого міськпарткому по Матвіївській сільраді Безчасного за бездіяльність, неба-
жання боротися за хліб, за демобілізацію колгоспників розмовами про нереальність зменшеного пля-
ну з роботи уповноваженого зняти та з партії виключити.

4. Уповноваженого МПК по Тудолюбівській сільраді Тельмана, як невиправдавшого довір’я 
партії, уповноваженого по Н.-Олександрівській сільраді № 1 Мінакова і по артілі «Січ» Скелеватської 
сільради Понятенка за дезертирство з хлібозаготівельного фронту в момент напруженої боротьби за 
хліб з роботи уповноваженого відкликати, справу про подальше їхнє перебування в партії передати до 
МПК.

Бюро МПК ще раз попереджує всіх уповноважених[,] персонально [–] т.т. Михайлиця, 
Вінтергелера, Кантора, Гончаренка і Циганкова, що всяке свавільне залишення села буде розгляда-
тися як дезертирство з хлібозаготівельного фронту і потягне за собою притягнення до самої суворої 
партійної відповідальності.

5. Попередити всіх секретарів партосередків, голів сільрад та колгоспів, директорів МТС і упо-
вноважених МПК, персонально [–] секретарів партосередків т.т. Гузенка, Кузьміна, Зубкова і Совкова, 
голів сільрад т.т. Криворучка, Нейман, Книш, Цепцура, Височина, Ковбасу, Литвиненка, Чаковського, 
Спицю, голову артілі ім. Леніна тов. Опанасенка, «Багера» – Майорова, К.-Маркса – т. Клименка, 
«Українець» – тов. Потапова і уповноважених МПК т.т. Урбановича, Ризера, Гука, Селезньова, 
Сиромятникова, Волкова, Сілакова, Кантора, що в разі протягом трьох п’ятиденок не буде досягнуто 
рішучого зламу в хлібозаготівлі, МПК буде розцінювати це як небажання боротися за виконання плану 
хлібозаготівель.

6. Доручити тов. Чеснокову перевірити реалізацію рішень бюро і роботу на місцях 
сільуповноважених МПК і партосередків[,] якою мірою вони забезпечили виконання плану хлібо-
заготівель.

Партколегії притягти до суворої партвідповідальности тих, що проявляють бодай найменшу 
бездіяльність у хлібозаготівлях, не борються з демобілізаційними опортуністичними настроями.

7. Категорично запропонувати фракції міськради, директорам МТС, секретарям партосередків, 
уповноваженим особливу увагу звернути на вивозку харчових культур, забезпечити не пізніше 15 груд-
ня цілковите виконання плянів з пшениці і жита.

8. Особливо відзначаючи все ще продовжуване неприпустиме відставання виконання пляну 
хлібозаготівель по індивідуальному сектору, по куркульсько-заможнім господарствам, бюро МПК ка-
тегорично вимагає від партосередків, сільрад і уповноважених МПК неухильно й рішуче здійснювати 
попередні рішення бюро МПК, забезпечити виконання завдань в установлені строки.

Секретар МПК        Лейбензон

Червоне Запоріжжя. – 1932 . – 15 листопада.

№ 59
Постанова та інструкція РНК УСРР про застосування репресій до одноосібників за нездачу хліба

11 листопада 1932 р.

ПОСТАНОВА РАДИ НАРОДНИХ KOMICAPIВ УСРР
«Про організацію хлібозаготівель в одноосібному ceктopi»

Рада народних комісарів УСРР ухвалює:
1. Затвердити нижченаведену інструкцію про організацію хлібозаготівель в одноосібному 

ceктopi.
2. Доручити районним виконавчим комiтeтaм забезпечити негайне проведення в життя цiєї 

iнструкцiї, вживши заходiв до широкого ознайомлення й правильного її роз’яснення.
3. Наркомюсту, на пiдставi цiєї iнструкції, протягом доби видати й надiслати своєю лiнiєю на 

мiсця вiдповiднi роз’яснення про порядок її затвердження.

3аст. голови РНК УСРР      О. Сербиченко
Т. в. о. керiвничого справ РНК УСРР     А. Блеєр
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IНСТРУКЦIЯ
про організацію хлібозаготівель в одноосібному ceктopi

Щоб забезпечити безумовне виконання пляну хлібозаготівель в одноociбному ceктopi, 
сільрадам додержувати такий порядок:

1. Насамперед треба домогтися швидкого виконання пляну всіма членами сільрад (одно-
осібниками) i членами комiсiй сприяння хлiбозaготівлям i куткових комiсiй. Тих, що не виконують своїх 
зобов’язань, виключити зi складу сiльради, з комiciй сприяння, з членiв управ сiльСТ тощо i застосову-
вати до них репресій як до злісних нездавачiв.

2. До одноосібників, які мають виконати даний їм плян, але злісно ухиляються від виконання 
плянiв хлiбоздавання та саботують хлiбозаготівлі, треба негайно застосувати репресiй, насампе-
ред безспiрне стягнення хліба, вiдповiдно до договору контрактації з одночасним притягненням за 
потрiбних випадкiв до суворої вiдповiдальностi (Арт. 5 Постанови ВУЦВК та РНК УСРР з 5 березня 
1930 р. «Про порядок, як земельнi громади мають укладати й виконувати договори про контрактацiю 
с[ільсько] г[господарської] продукцiї» // Зб. зак. УСРР. – 1930. – № 8. – Арт. 89). 

3. До одноосiбникiв, що злiсно не виконують плану хлiбозаготiвель та про яких сiльрадi вiдомо, 
що вони продавали хлiб за спекулятивними цінами на ринку, – додатково до заходiв безспiрного 
стягнення застосовувати штраф розмiрами риночної вapтocті незданого хлiба (без звiльнення від 
зобов’язання здати хлiб). (Стосовно до постанови ВУЦВК та РНК УСРР з 3 липня 1929 р. «Про поши-
рення прав мiсцевих рад щодо сприяння виконанню загальнодержавних завдань i плянiв» // 3б. зак. 
– 1929. – № 18. – Арт. 153).

Штрафи накладають та стягають за постановами сiльради та уповноваженого РВК з наступним 
затвердженням вiд райвиконкому.

4. Щодо тих одноосiбникiв, про яких доведено, що вони не тiльки злісно ухиляються вiд вико-
нання плянiв хлiбозаготiвель, але й проводять пряму пiдривну роботу проти хлiбозаготiвель, – при-
пускати позбавлення їх земельних надiлiв, в тiм числi й садибної землi, з виселенням цих господарств 
поза межi району, а найактивнiших, що найбiльше шкодять xлiбозаготiвлям, – поза межi областi. В цiй 
справi сiльрада ухвалює постанову, що набирає чинностi пiсля затвердження вiд райвиконкому, а в 
частині, що стосується виселення, – пiсля затвердження вiд обласних opгaнiв. (Стосовно до п. 6 по-
станови ВУЦВК та РНК УСРР з 15 березня 1930 р. «Про порядок, як земельнi громади мають укладати 
й виконувати договори про контрактацiю с. г. продукції» // Зб. зак. УСРР. – 1930. – № 8. – Арт. 89).

5. До господарств, що в них виявлено закопаний в ямах хлiб, за навмисне псування хлiба, що 
рiвнозначно шкiдництву, треба застосовувати сувoрi репресії. Найзлicнiших слiд виселювати поза 
межi району та області. 

6. Органи суду та прокуратури повиннi розглядати позачергово cудовi справи з хлiбозаготiвель 
i закiнчувати судовий розгляд протягом 5–8 днiв з моменту порушення справи у виїзних сесiях 
нapcудiв на мiсцi, безпосередньо в селi. 3астосування судових репресiй проводити диференцiйовано 
до окремих соцiальних груп, застосовуючи особливо cувopi заходи до злiсних куркулів, спекулянтiв-
перекупникiв. Кожну судову справу слiд ретельно перевіряти. Судовий розгляд справ i ухвали суду 
треба супроводжувати широким розгортанням мacoвoї роботи (повiдомлення на загальних i куткових 
зборах, висвiтлення в районнiй та стiннiй газетах та iн.) та мобiлiзацією грoмaдcькocтi навколо цих 
прикладiв, щоб посилити хлiбозаготiвлi. 

7. Вciм одноосiбним господарствам, що ухиляються вiд виконання плану хлібозаготiвель, тре-
ба негайно припинити вiдпуск промтоварiв аж до повного виконання ними хлiбозаготiвель. Списки 
таких одноосiбникiв вивiсити в крамницях сiльС[поживчих] Т[овариств], держторгiвлi й громадських 
органiзаціях села. Треба додатково пояснити вciм одноосiбникам: якщо не буде забезпечено сумлiнну 
та акуратну здачу хлiба, вci товари буде з цих сiл перекинено до тих сiл, де одноосiбники i колгоспники 
сумлiнно виконують cвoї зобов’язання щодо хлiбозаготiвель.

8. В районах, де контрактацiю не проводили (райони технiчних культур) і де плани хлiбозаготiвель 
прийнято порядком самозобов’язань, треба поруч ширoкoї масової роботи застосовувати перелiченi 
репресiї такою ж мірою, як i до контpaктaнтiв. Самозобов’язання треба розглядати так само, як і 
зобов’язання з контрактацiї.

9. Одночасно до одноосiбних господарств, якi ухиляються вiд cвoїx зобов’язань щодо здачi 
хлiба, треба рiшуче посилити роботу коло [зi] стягнення обов’язкових грошових платежiв, як-то 
сiльгоспподаток, держстрахування, самообкладання, платежi з с/г кредиту тощо, застосовуючи в 
потрiбних випадках заходи безспiрного стягнення.

10. Вci зазначенi в цiй iнструкцiї заходи, запроваджуванi зi всiєю твердістю до тих, що злiсно 
ухиляються вiд здачi (продажу) хлiба, i до тих, хто підриває хлiбозаготiвлi, не повиннi[,] проте[,] аж нiяк 
набирати характеру масових огульних репресiй, масових тpyciв та iн.

Ці заходи треба застосовувати диференцiйовано до кожного окремого одноосібного госпо-
дарства пiсля ретельної перевiрки справжнього стану, враховуючи соцiальне обличчя кожного, що 
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притягується до вiдповідальності, а також твердо переконавшись у тому, що притягнений мaє або мав 
змогу виконати наданий йому план хлiбозаготiвель. Bci цi заходи в кожному окремому випадку треба 
сполучати з широким розгортанням організаційно-масової роботи, мобiлiзуючи вci одноосiбнi госпо-
дарства на якнайскорiше виконання плану хлiбозаготiвель, порiвнюючи сумлiннi господарства з го-
сподарствами такої ж спроможностi – злicних нездавачiв тощо.

До органiзацiйно-масової роботи серед одноосiбникiв треба залучити колгоспний актив i 
широкi маси колгоспникiв, особливо з тих колгоспів, що вже виконали або закiнчують виконання плану 
хлiбозаготiвель.

11. Щоб рiшуче подолати опiр куркульських господарств хлібозаготiвлям, в ycix випадках не-
виконання ними твердого завдання хлібоздачі[,] треба негайно застосовувати найжорстокiшi та 
найсуворiшi з перелiчених тут заходiв, в тому числi продаж усього майна, арешт i виселення за межі 
областi.

Т. в. о. керiвничого справ Ради 
народних комicapiв УСРР      А. Блеєр

ЦДАВО України. – Ф. 24. – Оп. 13. – Спр. 81. – Арк. 34. Друкарський примірник; Колективізація 
і голод на Україні. 1929-1933. – С. 545-547; Голодомор 1932-1933 років в Україні: документи і 
матеріали. – С. 283-386.

№ 60
Рішення бюро Дніпропетровського обласного комітету КП(б)У з питання

про стан хлібозаготівель у Великотокмацькому районі

12 листопада 1932 р.

Рішення бюро обкому
Пр. 16 з 12/ХІ-32 р.

Про стан хлібозаготівель по В.-Токмакському району

Відмічаючи повну відсутність зламу хлібозаготівель по В.-Токмакському району, що особли-
во яскраво визначилось в другу п’ятиденку листопада місяця, коли районом заготовлено лише 25 
тон хліба, – обком визнає, що такий нестерпний стан з хлібозаготівлями є наслідок того[,] що парт. 
організація району не зламала опору опортуністичних елементів в своїх власних рядах, ставших ярки-
ми носіями куркульського впливу. Не розтрощила контрреволюційного куркульського саботажу, спря-
мованого на зрив хлібного пляну та організаційно-господарського зміцнення колгоспів[,] та ще досі 
не зуміла довести кожному колгоспнику і трудящемуся одноосібнику, що його найперший обов’язок 
перед робітничою клясою і Червоною Армією – з повно[то]ю і у строк виконати плян хлібозаготівель.

А тому обком ухвалює:
1) Попередити парторганізацію В.-Токмакського району, що в разі, коли в найближчі дні не 

буде досягнуто зламу в виконанні пляну хлібозаготівель[,] обком примушений буде поставити перед 
ЦК КП(б)У питання про чистку парторганізації в районі.

2) Доручити тов. Соколову негайно переглянути весь керуючий склад партійних та радянсь-
ких робітників району[,] і розклавшихся[,] неспроможних у цих умовинах забезпечити в районі дійове-
більшовицьке виконання пляну хлібозаготівель і тим самим провадити лінію партії на селі[,] – замінити 
перевіреними і витриманими комуністами.

Справи про окремих робітників, ставших явними носіями куркульського впливу[,] передати до 
облК для негайного розглядання і притягнення до парт. відповідальности.

3) Доручити тов. Соколову не пізніше 20/ХІ-ц.р. надіслати орг.парт.групу в кількости 10-ти чол. 
для допомоги В.-Токмакській в хлібозаготівлях.

З оригіналом згідно:  [підпис нерозбірливий]

[слово нерозбірливо] розсилки:
Всім МПК та РПК –  50
Оргвідділу обкома –  1
т. Сін[яв]ському – 1
т. Соколову –  1

ДАЗО. – Ф. П-213. – Оп. 13. – Спр. 14. – Арк. 2. Засвідчена копія. Машинопис.
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№ 61
Директива секретаря Великотокмацького районного комітету КП(б)У Кремнєва секретарям 

партосередків і уповноваженим райпарткому на виконання постанови ЦК ВКП(б)  
про зупинення відвантажень товарів селам України

12 листопада 1932 р.

Терміново
Секретарям партосередків, упов[новаженим] РПК

Повідомляється постанова ЦК ВКП(б) від 8/ХІ-32 р.
Сегодня приостанавливается отгрузка товаров для села всех областей Украины до времени, 

когда колхозы и индивидуальные крестьяне не начнут честно и добросовестно выполнять свой долг 
перед рабочим классом и Красной Армией в деле хлебозаготовок и не будет таким образом органи-
зовано партийными и советскими организациями Украины действительного перелома в хлебозаго-
товках.

Пред. Совнаркома СССР     Молотов
Секретарь ЦК ВКП(б)       Сталин

Пропонується протягом доби обговорити постанову на партійних, комсомольських зборах, 
потім зборах колгоспного активу та окремо зборах колгоспників. Накресли[ти] конкретні заходи, що 
забезпечать виконання пляну. Доможіться рішучого зламу і[,] починаючи з 3-ої п’ятиденки[,] повно-
тою забезпечити повне виконання щоденних завдань.

Секретар РПК        Кремнєв

ДАЗО. – Ф. П-213. – Оп. 13. – Спр. 14. – Арк. 1. Відпуск. Машинопис. 

№ 62
Стаття у газеті «Червоне Запоріжжя» про покарання розкрадача колгоспного хліба

12 листопада 1932 р.

У СУДІ
розкрадачу колгоспного хліба належну кару

Віденко Федір Сергійович, колишній твердозавданець, син волосного старшини, проліз до 
артілі «Комунар», щоб зсередини підточувати її. Він швидко виявив своє вороже обличчя, по-хижацьки 
ставлячись до колгоспних коней. Довелося його за це з колгоспу викинути. Проте, через деякий час 
він проліз до артілі ім. Ворошилова.

Нещодавно вночі колгоспники Голубченко й Дудник, що ночували на подвір’ї Віденка, де 
міститься комора з колгоспівським хлібом, побачили, як Віденко увійшов до комори з відром, узяв там 
чисту пшеницю й поніс до себе в хату. Через деякий час він знову повернувся, знову викрав пшеницю 
й відніс її до хати. Втретє йому не пощастило це зробити, бо комсомолець Дудник підвівся й не дав 
Віденкові далі розкрадати зерно.

Коли у Віденка зробили трус, то знайшли 4 пуди з лишком вкраденої пшениці, суржику й 15 
кілограмів чисто сортової пшениці.

Віденко почав виправдовуватися, казав, що він мовляв, десь купив 2 пуди жита й т. д. Проте, він 
заплутався[,] жита в нього в хаті не знайшли, а знайшли тільки пшеницю, що належала колгоспу.

Цими днями міськнарсуд, розглянувши цю справу, засудив Віденка до позбавлення волі в 
поправно-трудовому таборі далеких місцевостей СРСР на 5 років, а позбавлення у правах на роки.

Колгоспники артілі ім. Ворошилова з великим задоволенням зустріли вирок над розкрадачем 
громадської власності.

В. Н.

Червоне Запоріжжя. – 1932. – 12 листопада.
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№ 63
Постанова президії Дніпропетровського облвиконкому про занесення на чорну дошку сіл 

і колгоспів, які не виконали плану хлібозаготівель та припинення їх постачання  
промисловими товарами

Не пізніше 13 листопада 1932 р.

Про крамопостачання селам у зв’язку з хлібозаготівлями
Постанова президії Дніпропетровського облвиконкому

1. За явний зрив виконання плянів хлібозаготівель занести на чорну дошку такі села і колгоспи:
Н-Сірогозький район: с. Сірогози – колгоспи «Земельний труд» 10,8 відс. пляну, «Червоний ку-

ток» 8,7 відс., «Свій труд» – 14 відс., «Побєда» – 9,6 відс., «Комунар» – 9,6 відс., «Червоний партизан» 
– 13 відс.

Межівський район: Петрівська сільрада. Колгоспи «Свобода» – 12,7 відс., «Ленінський шлях» – 
30,6 відс., «Паризька комуна» – 18 відс., «Одноосібник» – 21 відс.

М-Миколаївський район: Конкринівська сільрада – 34 відс.
Бердянський район: село Борисовка – 30 відс., Деревецьке – 23 відс.
Синельніківській район – Ново-Іванківка, Третьяківська сільрада – колгоспи «Перемога Жовтня» 

– 31 відс., Ворошилівка –32 відс.
Михайлівський район – колгоспи ім. Будьонного, «Барикади», «Східній», «Перемога».
Білозерський район – Ленінська сільрада – колгоспи «Мирний труд» – 19 відс., «Сталіно» – 15 відс., 

ім. Будьонного – 28 відс., «Леніно» – 30 відс., Робітничо-селянська сільрада – колгоспи «Робітничий» 
– 6 відс., «Комінтерн» – 18 відс., ім. Красіна – 20 відс., [ім.] Шевченка – 11 відс., «Борець» – 15 відс., 
«Червона праця» – 23 відс.

Мелітопольський район – Чехоградська сільрада – 22,3 відс., колгоспи – «Прукопник» – 20 відс., 
«Ворошилова» – 28 відс.

Коларівський район, Коларівська сільрада – колгосп ім. Коларова – 15 відс., Зеленівська сільрада 
– колгосп «Більшовик» – 12 відс.

Томаківський район – Тарасівська сільрада – 35 відс.
Апостолівський район – Покровська сільрада – 30 відс., Бузулукська сільрада – 13 відс.
Лихівський район – Н-Троїцька сільрада – 22 відс.
Нікопольський район – Катерино-Михайлівська сільрада – 24,2 відс.
Павлоградський район – село Благодатне – 19 відс., Тернівка – 24 відс.
Василівський район – село Балки – 14 відс., Янчекрак – 20 відс.
Кам’янка над Дніпром – Дніпровська сільрада – колгоспи – «Більшовик» – 8 відс., «Україна» – 1 відс.
Якимівський район – село Волканешти –24 відс., Горелівка – 33 відс.
Царекостянтинівський район – Білоцерківка, Благовещенка.
Магдалинівський район: Магдалинівка – 13 відс.
2. Ці села і колгоспи під впливом контрреволюційних глитайських, рвацьких елементів настирли-

во саботують і не виконують свого обов’язку з хлібоздавання перед робітничою клясою та Червоною 
армією. В зв’язку із цим припинити відвантаження і продаж будь[-]якого краму до того часу, доки кол-
госпники й одноосібні селяни цих сіл не почнуть чесно, сумлінно виконувати пляни хлібозаготівель.

3. Доручити облспоживспілці та облпостачвідділові з усіх С[ільських] С[поживчих] Т[овариств] 
і крамниць при колгоспах, що обслуговують зазначені вище села і колгоспи[,] вивезти негайно весь 
наявний крам і перекинути його до сіл і колгоспів, які чесно і сумлінно виконують свої обов’язки перед 
державою з хлібозавдання.

4. Відзначаючи, що ряд колгоспів та сіл чесно та сумлінно виконали плани хлібозаготівель, вва-
жати за потрібне за рахунок вивозу наявного краму із крамниць, що обслуговують колгоспи і села, 
занесені на чорну дошку, а також за рахунок додаткових фондів зобов’язати облспоживспілку та 
облпостачвідділ продати нижче зазначеним колгоспам на 1 000 000 карб. такий крам: мануфактуру, 
готовий одяг, взуття, трикотаж, тютюнові вироби, мило господарське і туалетне, лісний матеріал.

Дніпропетровський район: колгосп – «Червоний садок» – на 774 крб., комуна «1 Травня» – 
2913 крб., [ім.] К. Маркса – 1779 крб., ім. Ворошилова – 336 крб., Криворізьський район: колгоспи – 
13-річчя Жовтня –на 3147 крб., «Червоний прапор» – 1275 крб., Новомайський – 19914 крб.

Олександрійський район: «Заповіт Ілліча» – на 4080 крб., «Травень» – 4548 крб., «Червоні квіти» 
– 5932 крб.

Запорізький район: колгосп – ім. Рози Люксембург – 833 крб., ім. Фрунзе – 1716 крб., 
«Інтернаціонал» – 6645 крб., «Пахар» – 5580 крб. 
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Бердянський район: колгосп – ім. 13-річчя Жовтня – 1806 крб., «Сигнал» – 1578 крб.
П’ятихатський район: «Нойлянд» – 2370 крб., «М. Спілка» – 5646 крб., ім. Петровського – 

3090 крб., «Комунар» – 15000 крб., «Сознаніє» – 900 крб.
Новомосковський район: ім. Чубаря – на 5259 крб., «Шлях хлібороба» – 18330 крб., «Зоря Комуни» 

– 1515 крб., [ім.] Леніна – 1989 крб., «Ягідка» – 1158 крб., «Червона нива» – 1627 крб., «Червоний неза-
можник» – 1727 крб., «Зелена нива» – 780 крб., «Радянська Україна» –795 крб., «Червоний городник» 
– 1476 крб., ім. Чубаря – 2135 крб. і «Вперед» – 16830 крб.

Н.-Празький район: «3 вирішний» – 4932 крб., ім. Шевченка – 1948 крб., ім. Ворошилова – 
4071 крб., Ворошилова-Вознесенське – 2986, «1 Травня» – 5481, «Червона Україна» – 7497, комуна 
«Якобінець» – 4192, «Новий побут» – 2847, «13-річчя Жовтня» – 816, «Незаможній селянин» – 2037, 
«П’ятирічка» – 12204, «Пролетар» – 4170, «Реконструкція» – 7869, «Новий світ» – 2220, ім. Косіора – 
2037, «Червоний Сівач» – 1536, ім. Ворошилова – 1221, «Червоний боєць» – 603, «14-річчя Жовтня» 
– 2211, «Селянин» – 4560, «1-ше Травня» Машоринське – 9864, «П’ятирічка» Машоринське – 6888, 
ім. Фрунзе – 12030, «Шлях Жовтня» – 6747, комуна «Перемога» – 3118, «Прогрес» – 2307, «Фортеця 
незаможника» – 8634, «Червоний хлібороб» – 939, «Перемога» – 1105.

Генічеський район: «Червоний Чонгар» – 35415, «Комуна степу» – 4662, «Общий труд хлібороба» 
– 5856, «Ясна поляна» – 5301, «Труд хлібороба» – 7494, комуна ім. Сталіна – 54000 крб.

Люксембурзький район: «Наша сила» – 1350, «Свій труд» – 1863, «Роте милле» – 6495.
Петриківський район: ім. Будьонного – 550, «8-е Березня» – 315, «Жовтнева революція» – 1869, 

«За соцперебудову» – 987.
Покровський район: комуна «Маяк» – 17589.
Синельниківський район: комуна «Памяти Ленина» – 5499, комуна ім. Леніна – 28311, 

«Ненаситець» – 1413, «Затихлий поріг» – 3432, «Дніпрові хвилі» – 1983, «Червоний партизан» – 9705, 
«Нойланд» – 7398, «Вільний степ» – 5997, «Червоний колос» – 5422, «Перекоп» – 6834, «Робітник» – 
2340, «Роте Фане» – 1935.

Долинський район: «Роте Фане» – 4639, «Новий колос» – 10041, «7 Ноября» – 7555, [ім.] Чубаря – 
3089, «Червоний маяк» – 4899, комуна «Червоний маяк» – 8550, комуна ім. Шевченка – 10368, Кривобуд 
– 2676, «Пролетар» – 2259, «Червоний стяг» – 2214, «Червоний Жовтень» – 6638, «1 Травня» – 3123, 
«Перекоп» – 10284, «Рози Люксембург» – 5685, «Червоний колос» –7695, «3[-й] вирішний» – 6333, «ІІ-й 
Пролетар» – 5004, «Промінь» – 4092, «Авангард» – 10584, «Ударний гірник» – 5862, ім. Котовського – 
4908, «Новий світ» – 4536, «Визволення» – 3690.

Чубарівський район: «Плугатар» – 36192, «Жовтень» – 4161, «Магній» – 1698.
Новотроїцький район: «Солідарность» – 5649, «Дружба» – 450, «Червоний прапор» – 3780.
Мелітопольський район: «Червоний Жовтень» – 1620, «Перемога» – 4950, «Най Дорф» – 5790.
Царичанський район: колгосп села Дрони та Ляшковка – 30000 крб.
5. Доручити райвиконкомам, райспоживспілкам, сільрадам, С[ільським] С[поживчим] 

Т[овариствам] й керівникам дежрторговельних організацій роз’яснити членам колгоспів значення да-
ного вирішення й попередити, що дальше товаропостачання селу провадитиметься лише у цілковитій 
відповідності з перебігом виконання плянів хлібозаготівель.

6. Попередити Солонянський (19,7), Верхньодніпровський (25,4), В.-Лепетиський (18,1), 
Оріхівський (33,4) і Васильківський район (23,5), що в разі дальшого саботажу у виконанні 
хлібозаготівельних плянів, облвиконком змушений буде дати розпорядження вилучити й вивезти 
увесь наявний по торговельній мережі району крам.

7. Доручити оперативне керівництво в проведенні зазначених вище заходів трійці в складі т.т.: 
Куюмджі (зав. облпостач), Сабсая (голова облспоживспілки) і Бродського (упов. заг. РПО).

Голова облвиконкому
М.О. Олексіїв

Червоне Запоріжжя. – 1932. – 14 листопада.

№ 64
Постанова президії Запорізької міської ради про обмеження постачання промисловим това-

рами сіл і колгоспів, які не виконали плану хлібозаготівель

13 листопада 1932 р.

Про товаропостачання селам, зважаючи на хлібозаготівлі
Постанова президії Запорізької міськради

Президія Запорізької міськради, обміркувавши 13 листопада перебіг хлібозаготівель, ухвалила:
1. За явний саботаж та зрив хлібозаготівель занести на чорну дошку Балабинську сільраду 

(виконала 34,3 відс. річного пляну), Олександрівську № 2 (40 відс. річного пляну), та Н.-Іванківську 
сільради (42,8 відс.).
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Вивезти з крамниць по цих сільрадах всю наявність товарів, аж до того часу[,] доки колгоспни-
ки та одноосібники не будуть виконувати своїх обов’язків перед державою.

2. Артілям, що ганебно не виконують пляна хлібозаготівель і останнім часом фактично припини-
ли здавання (продаж) державі хліба, а саме[:] «Нове життя» Н.-Селівської сільради (виконала 37,1 відс. 
річного завдання), ім. Ворошилова Н.-Сергіївської сільради (48,3 відс.), «Труд» Н.-Селівської сільради 
(49 відс.), «Червона армія» Андріївської сільради (35 відс.), «Комунаровець» Григорівської сільради 
(22,6 відс.), «Форвертс» Дудніківської сільради (27,2 відс.) – цілковито припинити відпуск (продаж) 
промтоварів як колгоспам, так і колгоспникам з державних і кооперативних крамниць на місцях аж до 
рішучого перелому.

3. Запропонувати кооперативним організаціям та держторгівлі за рахунок вилучення та при-
пинення відпуску товарів вищезазначеним артілям та сільрадам, збільшити відпуск товарів колгоспам 
та сільрадам[,] які виконують свої зобов’язання щодо здавання хліба державі.

4. Встановити, як правило[,] що одноосібникам промтовари відпускаються тільки за умовою 
цілковитого виконання річного плану хлібозаготівель за пред’явленням ними відповідних позначок у 
контрактаційних книжках.

5. Запропонувати всім уповноваженим міськради, головам сільради, директорам МТС роз-
горнути масову роботу серед колгоспників та одноосібників щодо пояснення змісту цієї поста-
нови й організації колгоспних мас і бідняків, середняків одноосібників на успішне виконання пляну 
хлібозаготівель.

6. Для проведення в життя цієї постанови для регулювання підпуску товарів колгоспам та 
сільрадам утворити комісію під головуванням члена президії міськради – зав. відділу постачання 
т. Шефера в складі голови правління райспоживспілки – т. Тандури, і зав. відділу заготівель т. Куща.

Президія міськради

Червоне Запоріжжя. – 1932. – 15 листопада.

№ 65
Витяг з протоколу засідання бюро Мелітопольського районного комітету КП(б)У про перебіг 

хлібозаготівель у Вознесенській сільраді

14 листопада 1932 р.

Слухали: 1. Про перебіг хлібозаготівель по Вознесенці.
Ухвалили: Возможности к выполнению суточных заданий по хлебозаготовке арт[ель] 

«Победа»[,] безусловно[,] имеет. Это также подтверждают уполномоч[енный] РПК, тов. Пашко, се-
кретарь ячейки тов. Яковлев, пред[седатель] с[ельского] совета тов. Бондаренко и пред[седатель] 
колхоза тов. Онищенко.

Несмотря на это, «Победа» суточных заданий не выполняет и только потому, что среди этих 
руководящих товарищей и после снижения плана существуют настроения о невыполнении его.

Эти настроения есть не что иное, как отражение кулацкого саботажа хлебозаготовок.
Принять к сведению заявление тов. Пашко, Яковлева, Бондаренко и Онищенко, что они при-

знали свою ошибку в том, что не оценили справки правл[ения] колхоза о ходе молотьбы, как оппорту-
нистического документа.

Записать заявление этих т.т., что с завтрашнего дня они обеспечат выполнение суточных за-
даний и полностью выполнят план хлебозаготовок.

Предупредить тов. Пашко, Яковлева, Бондаренко и Онищенко, что если они допустят двуруш-
ничество в отношении выполнения плана хлебозаготовок, если завтра же не покажут на деле тоннами 
хлеба исправление своей ошибки, они поставят себя вне рядов коммунистической партии.

Предложить ячейке и сельсовету принять решительные меры и сломить кулацкий, контрре-
волюционный саботаж хлебозаготовок, затягивание молотьбы, пренебрежение к переобмолоту, а 
также примиренческое отношение к кражам, утайкам и разбазариванию хлеба. Установить строгий 
контроль на молотьбе и хлебосдаче.

Выявить кулацкие и разлагающие колхоз элементы и немедленно изгнать из колхоза. В отно-
шении «колхозников», приобретших для своих нужд лошадей, поставить вопрос об обобществлении 
этих лошадей согласно Устава артели, в противном случае исключить их из колхоза, т. к. это безуслов-
но ведет к разложению колхоза.

Отдельное постановление
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Поручить н[ачальни]-ку ГПУ срочно проверить по Вознесенке причины расхождения в сведе-
ниях по хлебосдаче даваемые сельсоветом и Заготзерно и доложить Бюро РПК.

Секретар РПК  Товстопят

ДАЗО. – Ф. П-233. – Оп. 2. – Спр. 6. – Арк. 15. Оригінал. Машинопис.

№ 66
Стаття у газеті «Червоне Запоріжжя» про суд над «куркульськими шкідниками» у Максимівці

16 листопада 1932 р.

Куркульських шкідників покарано
(Виїзна сесія міськнарсуду в Максимівці)

Систематично протягом місяця тривали куркульські крадіжки у Максимівці. Куркульські 
розкрадачі Донець Яків, Воловоденко Григорій[,] зазіхаючи на громадську власність[,] підривали міць 
колгоспу. 13 листопада виїзна сесія Запорізького міськнарсуду під головуванням тов. Савулова слу-
хала справу цих куркульських розкрадачів колгоспного хліба. Справа привернула до себе увагу цілої 
колгоспівської громадськості села Максимівка. На суді виявилася картина злочинів, класово-ворожої 
підривницької роботи цілої групи куркульні, що змостила собі кубелечко в селі Максимівці. Якимось 
вівцями прикидувалися куркульські розкрадачі, намагаючись довести, що вони[,] мовляв[,] тільки 
підбирали лічені колосочки біля скирт. Однак і матеріали слідства, і ствердження свідків довели[,] 
що не колосочками, а цілими пудами, цілими снопами розкрадали куркулі колгоспівський хліб. Ось 
Донець – син куркуля[,] за крадіжки і хуліганство був засуджений вже 28 року до позбавлення волі на 
один рік; кару відбув. Про нього свідки казали так: «куркульська людина, що то з’являється, а то зникає 
з села, не наша людина, краде в нас хліб». Чимало накраденої кукурудзи знайдено було у Донця.

Воловоденко[,] син двірника, майно якого продано було 1931 року за злісне невиконан-
ня хлібозаготівель, син двірника зумів пролізти до членів спілки нарзв’язку та працював на пошті в 
Запоріжжі на посаді листоноші. Ще у червні[,] одержавши відпустку[,] він приїхав до Максимівки і тут і 
залишився. Бо збирання колгоспного хліба для нього стало за вигіднішу справу. Колгоспники впіймали 
Воловоденка на гарячому, коли він крав хліб з ланів. Виїзна сесія суду засудила Донця на 10 років по-
збавлення волі в поправно-трудовому таборі далеких місцевостей СРСР. Воловоденко засуджено на 
8 років позбавлення волі теж у поправно-трудовому таборі в далеких місцевостях СРСР. Обох позбав-
лено прав після відбуття на 5 років.

На цьому ж засіданні виїзна сесія розглянула ще 5 справ про злісне ухилення від виконання 
хлібозаготівель громадян цього села. Ось вони [–] куркульські підривники хлібозаготівель: Бичок А. – 
виходець з куркульської сім’ї, твердоздатник[,] мав завдання в 13,2 центнери хліба. Не здав жодного 
кілограма хліба[,] розбазарював, гарячково молотив пшеницю для себе, обмінював пшеницю на кор-
ми, спекулював хлібом. Драчевська Ганна[,] має заможне господарство[,] не виконала навіть і жодного 
кілограму хлібозаготівель. Хліб свій продавала на приватному ринку. Будняк Ганна[,] дружина курку-
ля, що зник з села, щоб ухилитися від хлібозаготівель. Залишившись на господарстві[,] Будняк Ганна 
зібрала чимало хліба і[,] мавши тверде завдання в 6,2 центнери[,] не виконала жодного кілограма, 
скаржилася на неврожай, а хлібом спекулювала на ринку. Висоцька Варвара[,] засіяла 7 га, тверде 
завдання становило 26 центнерів. Здала тільки 2 центнери. Знайдено в неї було біля 6 центнерів хліба, 
а решту хліба продали на ринку. Суд ухвалив: Бичка позбавити волі в поправно-трудовому таборі в да-
леких місцевостях СРСР на 8 років та позбавити прав на 5 років. Драчевську позбавити волі на 6 років 
і прав на три роки, Будняк засуджено на 5 років, та позбавлено на 3 роки, Висоцьку засуджено на 4 з 
обмеженням прав на два роки.

На суді виявилося також, що розбазарювання хліба твердоздатниками сприяла сама сільрада, 
видаючи їм дозвіл на помол пшениці, незважаючи на невиконання плану. Вчинки конкретних винуватців 
з Максимівської сільради не можуть залишатися безкарними.

Державна та громадська власність священна і недоторкана. Нещадно карати всіх тих, хто на-
магатиметься зривати виконання хлібозаготівельного плану!

Під цими гаслами виїзна сесія нарсуду провела свою роботу у селі Максимівці.

В. Наконечний

Червоне Запоріжжя. – 1932. – 16 листопада.
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№№ 67-70
Документи Царекостянтинівської сільської ради про вжиття каральних заходів до мешканців 

села за невиконання плану здачі хліба

21 – 23 листопада 1932 р.

№ 67
Витяг з протоколу засідання президії Царекостянтинівської сільської ради про виселення 

мешканця села В. Бовтя за межі області за приховування хліба

21 листопада 1932 р.

Витяг з протоколу № 50
засідання президії Царекостянтинівської с[ільської]/р[ади,] відбувшогося 21/ХІ-32 р.
Присутні були[:] Бойко, Онищенко, Тищенко, Саенко, Бугров, Герасименко та Черпак.
Головує Бойко. Секретар Смилевський.
Слухали: Про гр-на Бовть Василя Сахроновича[,] в якого знайдено в свинарнику замурований 

хліб.
Ухвалили: Гром[адянин] Бовть В.С. по соц[іальному] стану середняк[,] мав посіву озимого 

2,40  га, ярового 4,30 га[;] з зазначеного посіву останньому належало здати по контрактації 55 центнерів. 
Але ж Бовть здав лише 4,84 центнер[ів], а решту вперто не здавав[.] С[ільською]/р[адою] було поста-
новлено[:] зняти безспірно[,] і коли комісія пішла знімати безспірно[,] то зняла[,] т. е. знайшла заму-
рований в курятнику[,] 2 центнери, крім того[,] було знайдено під соняхами та в соломі 1,60 центнерів, 
який хліб частково зіпсований мишами. Гр[омадяни]н Бовть[,] щоб не здати хліб державі[,] навмисно 
псував, а тому рахувати необхідним гр-на Бовтя, як шкідника[,] виселити за межі області. Просити РВК 
затвердити цю постанову.

Голова с/р      Бойко
Секретар      Смилевський

Певно: секретар с/р     Смилевський
22/ХІ-32 р.

ДАЗО. – Ф. Р-1198. – Оп. 1. – Спр. 517. – Арк. 124. Засвідчена копія. Рукопис.

№ 68
Витяг з протоколу засідання президії Царекостянтинівської сільської ради про застосування 

штрафу до мешканця села Ф. Отришко за невиконання плану здачі хліба

22 листопада 1932 р.

Витяг з протоколу № 50
засідання президії Царекостянтинівської с[ільської]/р[ади,] відбувшогося 21/ХІ-32 р. 
Присутні були[:] Бойко, Онищенко, Тищенко, Саєнко, Бугров, Герасименко та Черпак.
 Головує Бойко. Секретар Смилевський.
Слухали: Про гр-на Отришко Хфедіра Петровича, який вперто не здає контрактації.
Ухвалили: гр-н Отришко Ф.П. мав посіву 1,50 [га,] по соцстану середняк[,] вперто не здає 

хліба по контрактації та в минулому теж ставився уперто до виконання хлібозаготівель[,] ховав в яму, 
а тому контрактацію зняти безспірно, та оштрафувати [на] 60,41 кг м’яса та 6 центнерів картошки. 
Просити РВК затвердити цю постанову.

Голова с/р      Бойко
Секретар      Смилевський

Певно: секретар с/р     Смилевський
22/ХІ-32 р.

ДАЗО. – Ф. Р-1198. – Оп. 1. – Спр. 517. – Арк. 126. Засвідчена копія. Рукопис.
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№ 69
Клопотання Царекостянтинівської сільської ради до райвиконкому про затвердження ухвал її 

президії щодо репресій громадян за невиконання плану хлібозаготівель

23 листопада 1932 р.1

До Царекостянтинівського РВК2

Надсилаючи при цьому 3 шт. витяги з протоколу на гр.гр. нашого села Бовть В.С., Підрушний 
Іван та Отрішко Хведір, які уперто не здають контрактації. Прохання затвердить на черговому засіданні 
РВК3 та про затвердження сповістити с[ільську]/р[аду].

Голова с/р      Тищенко
Секретар      В. Смилевський

ДАЗО. – Ф. Р-1198. – Оп. 1. – Спр. 517. – Арк. 123. Оригінал. Рукопис.
_______________________

1 Кутовий штамп Царекостянтинівської сільради із зазначенням вихідних даних листа: «23/ХІ 
1932 р. № 1/3».

2 Резолюція синім чорнилом: «На президію».
3 Позначка коричневим чорнилом про затвердження ухвал сільради президією райвиконкому: 

«Проти ≠. § 2 від 25/ХІ».

№ 70
Витяг з протоколу засідання президії Царекостянтинівської сільської ради про застосуван-
ня штрафних санкцій до мешканця села П. Моторіна за продаж хліба та невиконання плану 

хлібозаготівель

23 листопада 1932 р.

Витяг з протоколу № 51
засідання президії Царекостянтинівської с[ільської]/р[ади,] відбувшогося 23.ХІ.
Присутні були[:] Бойко, Онищенко, Бугров, Мусенко, Герасименко та голови колгоспів[:] 

Засипко, Рябовол, Кревлюк, Божко, Симоненко, Шепель, Суржик, Черпак, Божко, Потоцкий, Ренсевич, 
Тищенко, Кадокало, Павленко та Кеценко.

Головує Бойко. Секретар Смилевський.
Слухали: Про гр-на Моторіна Пилипа, який спекулював хлібом та вперто не виконує 

контрактації.
Ухвалили: гр-н Моторін Пилип по соц[іальному] стану середняк по полученим відомостям 

продавав хліб за спекулятивними цінами, а тому оштрафувати такого на суму 1000 крб. та просити 
РВК затвердити цю постанову.

Голова зборів       Бойко
Секретар       Герасименко

Певно: секретар     Смилевський1

ДАЗО. – Ф. Р-1198. – Оп. 1. – Спр. 517. – Арк. 122 а. Засвідчена копія. Рукопис.
_______________________

1 Засвідчено гербовою печаткою Царекостянтинівської сільради.
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№ 71
Публікація у газеті «Червоне Запоріжжя» тексту постанови РНК УСРР

 «Про заходи посилення хлібозаготівель» 

22 листопада 1932 р.

Щоб беззастережно виконати зменшений плян хлібозаготівель, зобов’язати облвиконкоми і 
райвиконкоми в своїй роботі керуватися такими настановами:

1. Цілковите виконання пляну хлібозаготівель закінчити до 1 січня 1933 року, й утворення 
засівних фондів – до 15 січня 1933 року.

2. Заборонити будь-яке витрачання всіх натуральних фондів, утворених в колгоспах, які 
незадовільно виконують пляни хлібозаготівель.

3. Зобов’язати РВК негайно організувати найсуворішу перевірку наявних фондів у колгоспах, 
які незадовільно виконують хлібозаготівлі, фактичних розмірів цих фондів і місць зберігання, а також 
настановити у всіх колгоспах відповідальних осіб за належне зберігання цих фондів.

4. Відповідальність за виконання цього покласти на голів РВК.
5. Надати РВК право перераховувати до фонду хлібозаготівель всі натурфонди, що утворені в 

колгоспах, які незадовільно виконують пляни хлібозаготівель.
6. З оголошення цієї постанови припинити видачу будь-яких натуральних авансів по всіх 

колгоспах, що незадовільно виконують пляни хлібозаготівель.
7. Колгоспам, які незадовільно виконують пляни хлібозаготівель, та які видали натураванси хліба 

за трудоднями, порядком громадського харчування, а також у формі всіляких «озадків», «послідів», 
«відходів» тощо понад встановлені норми (15 відс. від фактичного обмолоту), повинні негайно 
організувати повернення незаконно розданого хліба з тим, щоб спрямувати його на виконання пляну 
хлібозаготівель.

Зобов’язати облвиконкоми і райвиконкоми притягти голів управ таких колгоспів до суворої 
відповідальності за розтрату колгоспного хліба.

Вилучення незаконно розданого й одержаного хліба треба в першу чергу провести у членів 
управ колгоспу, адміністративно-службового персоналу, рахівників, рільників, комірників тощо.

8. Зобов’язати РВК негайно організувати вилучення в окремих колгоспників та одноосібників 
хліба, розкраденого в колгоспах та радгоспах під час збирання, молотьби, перевозу хліба до комор, 
на зсиппункти тощо.

Причому вилучати хліб треба в першу чергу у всіляких ледарів, рвачів, що не мають трудоднів, 
але мають запаси хліба. Здійснюючи ці заходи, РВК повинні спиратись на колгоспників-ударників та 
передовиків, що в усіх с[ільсько]-г[осподарських] кампаніях – на полі, в молотьбі та інших колгоспних 
роботах виявили себе як борці за соціалістичну перебудову села та організаційно-господарське 
зміцнення колгоспів.

9. Притягти до суду на підставі постанови ЦВК з 7 серпня 1932 року «Про охорону майна 
державних підприємств, колгоспів та кооперації та про зміцнення громадської (соціялістичної) 
власності», як розкрадачів державного та громадського майна, бухгалтерів, рахівників, комірників, 
завгоспів, вагарів, що затаюють хліб від обліку, складають брехливі облікові відомості, щоб полегшити 
розтринькування й крадіжки, щоб зірвати виконання пляну хлібозаготівель та інші державні 
зобов’язання.

10. До колгоспів, що припустили розкрадання колгоспного хліба і злісно зривають плян 
хлібозаготівель, застосувати натуральних штрафів порядком додаткового завдання м’ясозаготівель 
розміром 15-місячної норми здавання даним колгоспом м’яса як усуспільненої худоби, так і худоби 
колгоспників.

Райвиконкоми застосовують цих штрафів з попереднього дозволу кожного окремого випадку 
облвиконкому. Розмір штрафів (в межах 15-місячної норми м’ясоздавання) і терміни сплати цих штрафів 
РВК встановлюють відповідно до господарського стану кожного окремого колгоспу. Накладання 
штрафів не звільняє колгосп від виконання цілковито встановленого пляну хлібозаготівель.

Дозволити РВК у випадках, коли колгоспи вживають справжніх заходів для забезпечення 
виконання пляну хлібозаготівель на встановлені терміни, ці штрафи скасувати. Скасувати ці штрафи 
можна з попереднього дозволу облвиконкому.

11. РНК УСРР застерігає РВК, сільради та місцевих працівників при застосуванні цієї постанови, 
особливо в частині накладання натуральних штрафів і інших репресій, проти підмінювання масової 
роботи в боротьбі за хліб голим адмініструванням.
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Завдання натуральних штрафів та інших репресивних заходів є забезпечити виконання 
цілковито хлібозаготівельних плянів.

Голова Ради Народних Комісарів УСРР    В. Чубар
Керівничий справ Ради Народних Комісарів УСРР  В. Легкий

Червоне Запоріжжя. – 1932 . – 22 листопада.

№№ 72-73
Документи слідчої справи зі звинувачення селянина с. Лукашево С.І. Чередниченка в 
проведенні антирадянської агітації, спрямованої на зрив державних хлібозаготівель

27 листопада – 10 грудня 1932 р.

№ 72
Постанова про звинувачення селянина С.І. Чередниченка в проведенні антирадянської 

агітації та взяття його під варту

27 листопада 1932 р.

Регистрировано под №       Ф. № 21 / УСО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(О начатии следствия, избрании меры пресечения и предъявлении обвинения)

Запорожье «27» ноября 1932 г., я[,] уполномоченный Запорожск[ого] рай(гор) отделе-
ния Д/петр. обл. отд. ГПУ УССР Бородин[,] рассмотрев материалы преступной деятельности гр-на 
Чередниченко Степан Ипатьевич, 1888 г. рожд[ения,] происходящ[его] из с. Лукашево Запорожского 
р-на, украинец, гр[ажданст]-во УССР, б[ес]/п[артийный].

Обвиняется в том, что он занимался а[нти]/сов. агитацией, [направл]енной к срыву планов 
хлебозаготовок, гово[рил], что дожились до того, что приходится колхозникам голодать, последний 
хлеб забирают, а нам приходится голодать.

Усматривая в означенных деяниях наличие признаков преступлений, предусмотренных ст. 54-
10 УК У.С.С.Р.

Постановил: 1. На основании ст. 126 и руководствуясь ст. 127 УПК[,] привлечь гр-н[а] 
Чередниченко Степан[а] Ипатьевича по настоящему делу в качестве обвиняемого, пред[ъ]явив ему 
обвинение по ст. 54-10 УК УССР.

2. На основании ст. 142 и 144 и, руководствуясь ст. 1[нерозбірливо] и 156 УПК, мерой пресе-
чения способов уклонения от суда и следствия в отношении обвиняемого Чередниченко С.И. избрать 
меры содержания под стражей при ИТУ № 29.

Копии настоящего постановления препроводить в УСО Д/петр. обл. отд. ТПУ и горпрокурору, 
прокурору и начальнику места лишения свободы.

П/уполномоченный ЭКО   Бородин
Согласен: нач. СПО   Горец
Утверждаю: нач. гор. отд. ГПУ     [підпис нерозбірливий]

Постановление мне об[ъ]явлено « »___________193 г.
Подпись обвиняемого_______________

Архів УСБУ у Запорізькій області. – П. Ф. – Спр. 3146. – Арк. 2. Оригінал. Рукопис.

№ 73
Постанова помічника уповноваженого Запорізького міського відділу ДПУ про припинення 

справи та звільнення С.І. Чередниченка у зв’язку з недоведеністю звинувачень

10 грудня 1932 р.

К делу № 1067
Постановление

Гор. Запорожье, декабря м[еся]ца 10 дня, я[,] пом[ощник] уполномочен[ного] ЭКО 
Запорожского горотдела Днепропетровского областного отдела ГПУ УССР – Бородин, рассмотрев 
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настоящее след[ственное] дело № 1067 по обвинению гр-на Чередниченко Степана Ипатьевича по 
ст. 54-10 УК УССР и найдя: что в отношении гр-на Чередниченко С.И. указанное обвинение следстви-
ем не доказано, а поэтому

постановил: обвиняемого гр-на Чередниченко С.И. из[-]под стражи освободить. Дело о нем 
прекратить и сдать в архив.

Копию настоящего постановления направить нач. УСО Д/петровского облотдела ГПУ УССР и 
горпрокурору.

П/уполномоченный ЭКО      Бородин
Согласен: нач. СПО       Горец
Утверждаю: нач. горотдела ГПУ     Ленский

Архів УСБУ у Запорізькій області. – П. Ф. – Спр. 3146. – Арк. 13–14. Оригінал. Рукопис.

№ 74
Повідомлення газети «Червоне Запоріжжя» про ухвалу виїзної сесії Дніпропетровського об-

ласного суду в с. Мокрій у справі звинувачених у розкраданні колгоспного хліба

24 листопада 1932 р.

Куркульських розкрадачів колгоспного хліба покарано.
Ватажка зграї розкрадачів Лепетенка – до розстрілу

Виїзна сесія Дніпропетровського облсуду в с. Мокрій

Ціла група куркульських агентів на чолі з розкуркуленим глитаєм Лепетенком влаштувалася 
на працю в кар’єрах Наталівської артілі «Каменотес». Лепетенко, якого розкуркулили 30 року в селі 
Діївка Знам’янського району, переніс сюди свою шкідницьку роботу, швидко зорганізував груп-
ку куркульської агентури і влітку цього року ця група опрацювала плян заподіяти посутню шкоду 
Мокрянському колгоспові і радгоспові Мокрянський. В липні місяці ця група, що складалася[,] крім 
Лепетенка[,] з Бондаренко Марфи, Самойленка Якова (який[,] до речі[,] свого часу був у Сибіру в бан-
дах Колчака) і Іщенка Микити[,] систематично ходили вночі на колгоспні лани, а також на лани радго-
спу «Мокрянський», де крали з копиць снопи та там таки у степу молотили снопи на ряднах, а зерно 
носили до себе в приміщення на кар’єри, після чого обмолочене зерно відвозили на млин Запоріжжя, 
де обмінювали зерно на борошно, а борошно виносили на приватний ринок і продавали. Скільки на-
крала оця куркульська зграя хліба, можна собі уявити, якщо зважити, що кожний з них за проданий хліб 
придбав корів[,] за яких заплатили по 700 крб. У самого Лепетенка було знайдено 30 пудів борошна 
та 2 пуда зерна. Ця зграя псувала колгоспні засіви. 40 гектарів колгоспного засіву було зіпсовано на 
80 відс.

Куркульську зграю розкрадачів судила 10 листопада виїзна сесія Дніпропетровського облсуду 
під головуванням тов. Лучковського в селі Мокрій. На суді підсудні домагалися довести, що вони нібито 
борошно привозили з Кавказу, але робітники кар’єрів, свідки, спростували цю брехню[,] відзначивши, 
що кожний з підсудних не привозив з собою ні борошна, ні зерна, що все зерно намолочено на степу та 
замінено було на борошно. Виїзна сесія Дніпропетровського облсуду засудила ватажка куркульської 
зграї Лепетенка до вищої міри соц[іального] захисту – до розстрілу з конфіскацією всього йому на-
лежного майна. Самойленка і Іщенка засуджено кожного на 10 років позбавлення волі у поправно[-]
трудових таборах далеких місцевостей СРСР з конфіскацією всього належного їм майна та поразкою в 
правах на 5 років кожного. Бондаренко Марфу засуджено до позбавлення волі на 10 років у загальних 
місцях ув’язнення.

Червоне Запоріжжя. – 1932. – 24 листопада.
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№ 75
Лист голови Раднаркому СРСР В. Молотова партійному та державному керівництву 

Чубарівського району про посилення хлібозаготівельної роботи

24 листопада 1932 р.

Лист тов. Молотова Чубарівському району
Чубарівка – райпартком тов. Константінову, райвиконком – тов. Булаві, копія – Дніпропетровськ, 

обком КП(б)У тов. Строганову, облвиконком – тов. Алексєєву

Вважаю за потрібне залишити вам свої короткі зауваження у зв’язку з тим, що я встиг вияснити 
під час перебування в Чубарівському районі.

По моєму, щоб поліпшити парткерівництво хлібозаготівлями в районі, потрібно, по-перше, 
партактивові по-справжньому зрозуміти теперішню тактику класового ворога на селі, де агенти кур-
кульства забралися в багато колгоспних щілин і дір, і вміло прикидаються «друзями» колгоспників, 
пролізаючи в управи й іноді вибираючи до любости собі пости рахівників та завгоспів, причому злочин-
на «робота» цих псевдо-друзів, що примазалися до колгоспів, багато полегшується опортуністичною 
сліпотою й безхарактерністю частини комуністів.

По-друге, спрямувати вістря політичної роботи на викриття в колгоспах усіх і всіляких хитрощів 
та премудрень куркульської агентури й підспівувачів, що за нею плетуться, що вправляються в різного 
роду обдурюваннях чесних колгоспників і нашої робітничо-селянської держави, розтягуючи й розкра-
даючи колгоспний громадський хліб, і відкрити на все це очі колгоспникам. Без рішучої й невпинної 
боротьби із злодіями та купкою їх пособників у колгоспі не можна оберегти інтересів колгоспної маси 
й окремих чесних колгоспних трудівників, не можна зміцнювати й підносити господарства колгоспу, 
не можна забезпечити виконання основних обов’язків колгоспів перед державою, а ці обов’язки перед 
радянською владою, що породила наші колгоспи, повинні бути поставлені свідомими колгоспниками 
над усі інші справи.

По-третє, при всій важливості постійної агітаційно-роз’ясної роботи в період хлібозаготівель 
не покладатися цілком, або головно, на словесно-агітаційні заходи, бодай з додаванням до них бага-
тьох постанов про партпокарання поганих робітників.

[По-]четверте – зосередити увагу в проведенні хлібозаготівель на практичних заходах – 
насправді правильному розставленні партійних сил і організаційному з’єднанні колгоспного активу 
для цілковитого й безумовного виконання встановленого плану хлібозаготівель; на організації справді 
надійного контролю при молотьбі, при терезах, при перевозі і в інбарах[амбарах], при переховуванні кол-
госпного хліба; на проведенні продуманих ділових заходів до виявлення й повернення колгоспові при-
хованого й розкраденого ким-небудь, за намовою куркульської сволоти, хліба; на вчасному проведенні 
деяких заходів економічного впливу до окремих колгоспів, що зривають заготівлі, де без цього можна 
обійтись, при обов’язковому забезпеченні виконання плану хлібоздачі одноосібниками, на твердому 
проведенні до краю репресивних заходів до контрреволюційних саботажників хлібозаготівель.

По-п’яте – пройнятися більшовицьким недовір’ям до таких постанов і обіцянок, проведен-
ня яких на ділі не забезпечено потрібною активністю й умінням виконати їх. Усе це вимагає від усіх 
забезпечити зірку повсякденну перевірку проведення всіх цих завдань і практичних заходів, вчасно 
запобігати спробам правоухильницьких і взагалі партійно-невитривалих елементів приховати свою 
опортуністичну безпорадність «лівацьким» криком і киданням в крайності.

На цьому кінчаю з побажанням успіху у вашій важкій, але доконче потрібній робітничій клясі 
роботі.

В. Молотов

Червоне Запоріжжя. – 1932. – 24 листопада.
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№ 76
Постанова наради партійно-радянського активу Якимівського району за участю Голови уряду 
УСРР В.Я. Чубаря про ужорсточення контролю за виконанням плану хлібозаготівель у районі

27 листопада 1932 р.

Постанова
райпартнаради, секретарів, уповноважених РПК та голів сільрад з участю члена Політбюро 

ЦК КП(б)У, голови Раднаркому тов. Чубаря, яка відбулася 27 листопада 1932 року.

1. Обговоривши питання перебігу хлібозаготівель в районі – нарада в присутності тов. В.Я. Чу-
ба ря вважає, що хлібозаготівельний плян в районі виконується надто незадовільно.

2. Пролізши в керівний склад ряду колгоспів[,] куркульсько-ворожий елемент, користую-
чись з недостатньої класової витриманості і явного потурання окремих опортуністів, керівників 
партосередків, колгоспів, організовує опір хлібозаготівлям. Обкрадають колгоспи, а разом з тим [–] 
робітничо-селянську державу.

Безмежно розбазарюють хліб колгоспи «Авангард», «Шлях до соціялізму», розкрадають сотні 
центнерів хліба артілі «Рідне поле», [ім.] «Коларова», артіль «Шевченко» та комуна «Шевченко» – під 
виглядом озадків[,] в яких 60-70 відс[отків] зерна[,] приховують хліб від держави, артіль «12-річчя 
Жовтня», артіль «ДПК» пускають у солому полову та різні відходи [–] 10-20 відс[отків] зерна, артіль 
«Червона зірка», «Вільна праця», «Авангард», розпалюють споживацькі настрої відсталої частини 
колгоспників[–]ледарів, тих, що мають мало трудоднів.

3. Замість того, щоб вивчити справжні причини ганебного відставання в хлібозаготівлях, 
змобілізувати комуністів, комсомольців та весь колгоспний актив і завдати куркулеві та його агентурі 
нещадного вдару – «боячись торішніх «лівацьких» перегинів» окремих керівників партосередків та упо-
вноважених РПК – припинили більшовицьку боротьбу за хліб і тим самим стали на шлях зради партії та 
робітничої кляси (Іскрівка).

4. Відповідаючи, що колгоспи «Укр[аїнський] Велетень», «Шлях Леніна» закінчили плян 
хлібозаготівель – чесно виконавши свої зобов’язання перед партією і робітничої клясою, покращуючи 
добробут колгоспників та ділом організаційно-господарські зміцнюють колгоспне господарство.

5. Для вчасного і цілковитого виконання пляна хлібозаготівель нарада вважає за доконче 
[потрібне] змобілізувати всі парт-КСМ, радянські організації й колгоспний актив – домогтися рішучого 
переламу в боротьбі за хліб через переведення таких додаткових заходів:1

6. Доручити бюро РПК переглянути терміни цілковитого виконання пляна хлібозаготівель, вста-
новивши диференційовані терміни для колгоспів з таким розрахунком, щоб до 25-ХІІ[-]32 р. цілком 
виконати хлібоплян по всьому району. Зобов’язати вищезазначені колгоспи, парторганізації, сільради 
та уповноважених РПК по цих колгоспах – цілком виконати річний плян хлібозаготівель до першого 
грудня [19]32 р. по артілям «Ворошилова», «Вільний степ», «Луначарського», «Україна», «Труд» та 
«Краснодар».

82. Зобов’язати директорів МТС розставити таку кількість молотильних гарнітурів, щоб забез-
печити повне закінчення умолоту хліба до 1-ХІІ-32 року по всьому району.

9. Заборонити відлучку контрольорів від молотарок під час роботи, не припускати відправки 
непереваженого хліба від молотарок, вести точний облік намолоченого хліба, відвантажувати на еле-
ватор[,] не залишати на ніч біля молотарок хліб, та вести рішучу боротьбу зі всякого роду крадіжками 
та утаюванням хліба. Уповноваженим РПК слідкувати за виконанням цього.

10. Виявити та взяти на облік всі озадки та відходи, а також всі скирти соломи, полови[,] де більш 
3-х відс[отків] зерна, організувати негайний їх обмолот, перевіювання та відправку зерна на елеватор.

11. Відзначати явно незадовільний перебіг хлібозаготівель в одноосібному секторі, особли-
во серед твердоздатників. Нарада вимагає негайно й рішуче покласти край потуранню куркульні та 
злісним нездатникам-контрактантам.

12. Зобов’язати фр[акції] РПР організувати участь та практичну допомогу спілок у переведенні 
хлібозаготівель.

123. Нещадно борючись з проявами куркуля та його агентури[,] зірвати плян хлібозаготівель, 
мобілізувати маси кращих трудових елементів, колгоспників, одноосібників навколо виконання 
останніх рішень партії та уряду щодо заходів підсилення хлібозаготівель.

Райпартнарада зобов’язується домогтися цілковитої перемоги на фронті 
хлібозаготівель, будь що просунутись у шеренгу передових районів протягом найближчих 
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днів і забезпечити тим самим ще більше організаційно-господарське зміцнення колгоспів та 
подальших успіхів в соцбудівництві першого року другої п’ятирічки4.

14. Нарада також відмічає відсутність достатньої більшовицької боротьби за бавовняну 
незалежність країни рад і[,] незважаючи на те, що термін закінчення збору сирцю бавовни, встанов-
лений нашому району[:] 1.12.32 р.[,] – станом на 26-ХІ-32 р. зібрано лише 58,6 відс[отків]. Через не-
достатню мобілізацію, як колгоспних, а також і одноосібних мас[,] на збір бавовнику та відсутність бо-
ротьби із втратами.

Нарада зобов’язує партосередки, сільради та уповноважених РПК на протязі 24 годин домог-
тися переламу в бавовнозбиранні та забезпечити своєчасне виконання пляну, для чого необхідно: 
змобілізувати всіх здатних для збирання бавовнику, як колгоспників, також і одноосібників, використо-
вуючи всі засоби механізованого збору (следінги, лобогрійки) та вести рішучу боротьбу з втратами ба-
вовнику, зокрема [–] підбор на землі, чиста виборка коробочок та підбор після механізованої уборки.

Вважаючи за цілком незадовільний стан зяблювання в районі [–] станом на 26-ХІ[-]32 р. вико-
нано лише 19,9 відс[отків] пляну – зобов’язати партосередки, сільради та управи колгоспів для забез-
печення пляну зяблювання – закріпити до кожної бригади 70 відс[отків] живого тягла та всі трактори, 
використовуючи дні, години на зяблюванні.

Нарада відмічає недостатню боротьбу з мишами, масове розповсюдження яких по нашо-
му району набуло розмірів стихійного лиха та загрожує знищенню озимих посівів, засипів фондів та 
запасів кормів[,] соломи, полови та інших.

Зобов’язати фр[акцію] РВК в кожному колгоспі, радгоспі виділити осіб, які персонально 
відповідали б за переведення боротьби з мишами, мобілізуючи на знищення мишей доросле насе-
лення, утворивши спеціальні бригади.

Ведучи боротьбу – хімічними засобами – також не забувати використовувати всі найпростіші 
засоби боротьби з мишами.

Секретар РПК        Степанів

ДАЗО. – Ф. П-208. – Оп. 11. – Спр. 2. – Арк. 2. Друкарський примірник.
_______________________

1 Двокрапка у тексті.
2 Пункт 7 у тексті пропущено.
3 Два пункти 12 у тексті.
4 Виділено жирним у тексті.

№ 77
Протокол засідання президії Царекостянтинівської сільської ради про застосування ре-

пресивних санкцій до мешканців села за невиконання ними планових завдань здачі 
сільськогосподарської продукції державі

27 листопада 1932 р.

Копія
Протокол № 531

засідання президії Царекостянтинівської с[ільської]/р[ади,] відбувшогося 27-ХІ-32 р. 
Присутні були[:] Бойко, Бугров, Щур, Гора.
Голова зборів: Бойко. Секретар Смилевський.
Слухали: про доведення твердих завдань гр. Лавріненку Василю.
Ухвалили: довести тверді завдання куркулю Лавриненко Василю, який мав до революції 20 дес. 

власної та арендової 20 дес., систематично використовував найману працю, в сучасний [мо]мент ви-
ключений з колгоспу, картоплі 5 центнерів, м’ясозаготівлі – корову, останнє майно конфіскувати на 
користь держави. Просити РВК затвердити цю постанову.

Слухали: про доведення твердих завдань Мельнику Сид[ору з] овочів.
Ухвалили: довести тверді завдання: картоплі 3 ц, як кулаку, який мав до революції 24 га […]2 та 

використовував найману працю, в сучасний [мо]мент виключений з колгоспу.
Слухали: про доведення твердих завдань картошки куркулю Никоненко.
Ухвалили: довести тверді завдання куркулю Никоненко Грицьку 4 ц картошки, який мав до 

революції землі власної 25 га, орендової 30 дес., вітряк та використовував найману працю.
Слухали: про гр-ку Тимченко Марфу, яка вперто не виконує контрактаційних зобов’язань.
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Ухвалили: гр. Тимченко М.М. по соцстану середнячка та вперто не виконує контрактаційних 
зобов’язань, а тому оштрафувати в 41 кг м’яса і 6 ц картошки та прохати РВК затвердити цю постанову.

Слухали: про гр-на. Пашко Луку Ів., який вперто не виконує контрактаційних зобов’язань.
Ухвалили: гр. Пашко Л. Ів. по соцстану середняк, уперто не здає контрактації, а тому оштра-

фувати в 41 кг м’яса, 6 ц картошки, просити РВК затвердити цю постанову.
Слухали: про гр-на Хоменко Якова Ладим., який вперто не здає контрактації.
Ухвалили: Оштрафувати в 41 кг мяса та 6 центнерів картошки, прохати РВК затвердити.

Голова с/р       Бойко
Секретар       Смилевський
Певно: секретар с/р      Смилевський3

28/ХІ-32 р.

ДАЗО. – Ф. Р-1198. – Оп. 1. – Спр. 517. – Арк. 132. Засвідчена копія. Рукопис.
_______________________

1 У правому верхньому куті аркуша штамп про розгляд порушених питань на засіданні президії 
Царекостянтинівського райвиконкому: «Протокол засідання президії райвиконкому від 29/ХІ № 40/62 
§ 12».

2 Слово нерозбірливо.
3 Засвідчено гербовою печаткою Царекостянтинівської сільради.

№ 78
Протокол засідання районної партійної наради секретарів осередків КП(б)У, уповноважених 
райпарткому, голів сільрад за участю члена Політбюро ЦК КП(б)У, голови Раднаркому УСРР 

В.Я. Чубаря

27 листопада 1932 р.

ПРОТОКОЛ № 2
райпартнаради секретарів партосередків, уповн[оважених] РПК, голів сільрад, за участю члена 

Політбюро ЦК КП(б)У, голови РНК т. Чубаря В.Я. Відбулася 27/ХІ-1932 р.

Присутні: Членів РПК – 21 чол., секретарів п[артійних]/о[середків] – 23 чол., уповн[оважених] 
РПК – 18 чол., голів с[ільських]/рад – 11 чол., уповн[оважених] облкому – 2 чол., уп[овноважених] 
о[бласного]к[омітету]-масовиків – 7 чол.

Слухали: § І. Перебіг хлібозаготівель, збір та здача бавовни та зяблювання в р-ні. 
(д[оповідач] т. Степанов).

Співдоповіді з місць – інформації упов[новажених] та секретарів п[артійних]/о[середків].
Висловилися т.т. голова РВК’а т. Тимофіїв, голова РКК-РСІ т. Солянік, cекретар РК ЛКСМУ 

т. Гетьман та член Політбюро ЦК КП(б)У, голова РНК УСРР т. Чубар.
Ухвалили:§ І. Постанова додається (див. додаток).

Секретар РПК       Степанов

ВИСТУП В.Я. ЧУБАРЯ НА НАРАДІ
27 листопада відбулась нарада уповноважених РПК, секретарів п[артійних] о[середків], 

директорів МТС та радгоспів та голів сільрад. Нарада обговорила питання по перебігу хлібозаготівель, 
зяблювання та бавовнозбирання по району.

З великою півторагодинною промовою виступив на нараді голова РН РНК УССР тов. Влас 
Якович Чубар.

В своїй промові тов. Чубар відмітив, що боротьба за виконання хлібопляну повинна йти не тільки 
лінією переобмолоту та перевіювання соломи, як більшість на цьому зупинялось, а обов’язково і в першу 
чергу треба повернути з розкраденого, захованого і розбазареного фондів до пляну хлібозаготівель. А 
переобмолот повинен бути як додатковий до сказаного в виконання пляну.

Ми далекі від організаційно-господарського зміцнення колгоспів через те[,] що допустили 
різні арифметичні вирахування, порівняння передових колгоспів до відсталих. Треба давати не 
механічні терміни для кінцевого виконання хлібопляну, а диференціювати. Треба домогтися, щоб 
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передові колгоспи зразу ж виконали всі хлібозаготівельні пляни, а потім за допомогою передових 
колгоспів рівняти відсталих, сконцентрувати туди всі сили[,] щоб зламати їхній саботаж. Прикладом в 
Зінов’ївських колгоспах виконання у всіх хлібопляну майже на одному рівні.

Клясова боротьба має різні вияви. У затримуванні[,] розбазарюванні[,] затаюванні та особливо 
помітно проходить від того, що рахівники, правлінці, кладовщики, завгоспи під впливом куркуля 
запутують відчитности. Раз в книжці немає записано[,] так і вважають, що – хліба немає. Цим самим 
намагаються дискредитувати радянську владу.

Більш всього зривниками виконання хлібопляну з’являються ледарі[,] горлохвати, люди чужі 
інтересам робітничої кляси та жулики.

Керівники в більшости займають оборонітельну позицію замість висування в порядку наступу 
питання великих витрат, жульничества, питання жорстокої класової боротьби, опіру клясового ворога. 
Прикривання насінньовими фондами [–] самий легший шлях для таких оборонців.

Треба попереджувати керівників в невиконанні пляну, допускаючих падіння виконання 
хлібопляну і сурово карати винуватців.

Сопротивляющих громить[,] а непонимающих гонить совсем. Щадити неможна. Репресії в 
постановах направлені на клясового ворога, а разом і на тих, що зрослися з ворожим елементом, які 
становлять опір проведенню в життя політики партії та уряду.

Опортуністи, жулики роздачою хліба на трудодні[,] авансом намагаються прикрити себе, нажити 
собі авторитет працюючи різними куркульськими методами. З ними важко боротися, але щадити їх не 
треба. Господарюють і ніхто не відповідає, а куркуль використовує, показуючи колгоспникам: «у мене 
не так, та й у тебе не так було». Чим самим намагається перетягнути на свій бік колгоспників.

Хоча б узяти боротьбу з мишами, які перепортили велику кількість зерна полови, від чого 
вона стала непригодна для годівлі. І це характеризує відсутність боротьби за хліб, за організаційно-
господарське зміцнення колгоспів.

Ми ще не звернули особливої уваги на перевірку виконання постанов партії. Треба всіх 
саботірующих у виконанні міроприємств партії та уряду притягти до партійної та урядової кари.

Рішення треба розуміти та приміняти правильно – треба вдарити по ворогу. Є тенденції лівацьких 
закрутів[,] з якими треба вести рішучу боротьбу. Наприклад[,] повідомляють з одного району[,] що на 
чорну дошку з 70 колгоспів треба занести 39, що[,] безумовно[,] є лівацький закрут.

ДАЗО. – Ф. П-208. – Оп. 11. – Спр. 2. – Арк. 15, 16, 19. Оригінал. Машинопис.

№ 79
Телеграма голови Раднаркому УСРР В.Я. Чубаря до голови Мелітопольського райвиконкому 

з вимогою щоденного інформування про виконання плану хлібозаготівель

28 листопада 1932 р.

Терміново
Голові райвиконкому

Мелітополь
Чому припинили надсилання сводок здачі хліба[.] Функції Заготзерно[:] кожний день надси-

лайте [на адресу:] Мелітополь[,] вагон 94.
Чубар

Мелітополь.
28[ХІ-32]. 13.30

ДАЗО. – Ф. Р-3750. – Оп. 1. – Спр. 2. – Арк. 31. Оригінал. Рукопис.
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№ 80
Записка голови Мелітопольського райвиконкому Чайки до керуючого конторою «Заготзерно» 

в Мелітопольському районі з вимогою оперативного інформування В.Я. Чубаря про хід 
хлібозаготівель

29 листопада 1932 р.

Керуючому Заготзерно
Пропоную під особисту відповідальність, починаючи з 29/ХІ[,] надсилати до вагона наркома 

т. Чубарю щоденно зводку про заготівлю хліба.

Голова райвиконкому        Чайка

ДАЗО. – Ф. Р-3750. – Оп. 1. – Спр. 2. – Арк. 30. Копія. Машинопис.

№ 81
Витяг з протоколу засідання Бердянського райвиконкому  

про вилучення в колгоспах резервних хлібних фондів у рахунок хлібозаготівлі

30 листопада 1932 р.

3. Слухали: Про стан хлібозаготівлі (доп. тов. Палій).
3. Ухвалили: 1. По колгоспах, що не виконали пляну хлібозаготівель та утворили різні фон-

ди, як то[:] конярські та ін.[,] в кількості 1 135 ц [–] повернути на хлібозаготівлю. Запропонувати всім 
сільрадам та уповноваженим по колгоспам виявлені фонди негайно здати в хлібозаготівлю за винят-
ком посівного та вчительського. Зокрема, доручити тов. Астахову, Грищенкові подати протягом доби 
на розглядання питання про фонди для свинарських ферм, визначивши для них мінімальні потреби.

2. Виявлені аванси, видані понад 15 % по колгоспах [ім.] Будьонного, «Пролетар», «Більшовицька 
зірка» (Миколаївської сільради); «Червона зірка», «Комінтерн» (Єлисеївської сільради); [ім.] Франка 
(Андріївської сільради); «Хвиля революції» (Успенівської сільради); [ім.] Будьонного (Лозанівської 
сільради) – негайно повернути в хлібозаготівлю.

Організацію повернення авансів, що їх видано понад 15 %, доручити головам сільрад та упо-
вноваженим при колгоспах, повідомивши РВК прізвища винних у видачі.

3. Дотерміново стягнути фінансову заборгованість по колгоспах, що їх занесено на «чорну дошку»:
а) протягом 5 діб стягнути заборгованість з таких колгоспів:
«Червоний стяг» Ногайської сільради – 430 крб.
«Комінтерн» Єлисеївської сільради – 2269 крб.
«7 років без Леніна» Єлизаветинської сільради – 1783 крб.
«Червоне поле» Деревецької сільради – 1783 крб.
«Червоний колос» Борисівської сільради – 237 крб.
«Радстеп» Борисівської сільради – 1430 крб.
«Нове життя» Борисівської сільради – 2735 крб.;

б) протягом 10 діб стягнути заборгованість на 50 % з таких колгоспів:
[ім.] Шевченка Новоолексіївської сільради – 2000 крб.
«Червоний борець» Старопетрівської сільради – 3500 крб.
[ім.] Франка Андріївської сільради – 3800 крб.
Комуна [ім.] Ілліча Деревецької сільради – 20 000 крб.
«Широка долина» Деревецької сільради – 4000 крб.
«3-й рік п’ятирічки» Деревецької сільради – 8000 крб.

Оплату цієї заборгованості провести[,] в першу чергу[,] коштами біжучих рахунків та фінансових 
можливостей цих колгоспів, та в другу чергу шляхом примусового стягнення. Для проведення цієї робо-
ти надіслати тов. Коваленка в колгоспи Деревецької сільради, тов. Горлова – в колгоспи Борисівської, 
Ногайської та Новоолексіївської сільрад та тов. Горного в решту колгоспів. Зазначеним товаришам 
при потребі продати майно для сплати боргів, справу з’ясувати...1

4. Зазначити за потрібне накласти натурштраф м’ясом в розмірі 25 % 15-місячного завдання 
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на колгоспи, що їх занесено на «чорну дошку» та злісно не виконують хлібозаготівлі, розклавши це 
завдання на колгоспників цих колгоспів, а саме: артіль [ім.] Франка Андріївської сільради та артіль 
«7 років без Леніна» Єлизаветинської сільради. Термін стягнення штрафу визначити 10 діб, поставити 
це питання на ствердження перед облвиконкомом.

5. Визнати за необхідне провести перевірку та вилучення контрреволюційних елементів в кол-
госпах «Червоний Борець» Старопетрівської сільради, [ім.] Франка Андріївської сільради та «Радстеп» 
Борисівської сільради. Перевірку доручити провести тов. Шляніну – РСІ.

6. Шляніну та Берману переглянути характеристики на рахівників, які надані з місць. 
Райвиконкому замінити негідних, або неблагонадійних (за соцстаном) рахівників, в першу чергу [–] 
тих, що за ними виявлено кримінальні злочини.

Доручити земвідділу, РК ЛКСМУ протягом декади укомплектувати та розпочати навчання на 
курсах рахівників в кількості 50 осіб, підібравши на них з міста і села не менше 80 % членів КСМ.

7. Вилучений крам на суму 25 000 крб. з сіл та колгоспів, що занесені на «чорну дошку», пере-
кинути в такі колгоспи і села: Софіївка – «Жовтень» та «Ново Живот»; Успенівка – «Перемога» та «Хвиля 
революції»; Новоолексіївка – [ім.] Леніна; Андріївка – «Соцпрогрес» та «Червона гора», [ім.] Шевченка, 
«Комінтерн», «Сигнал» та «13-річчя Жовтня»; Новоспасівська – «Ударник» та «Заповіт Ілліча» – для по-
стачання колгоспам, які сумлінно виконують пляни хлібозаготівель.

8. Відзначити недостатнє розгортання масової роботи щодо виявлення та повернення кра-
деного хліба (повернуто від 130 господарств 11 ц), запропонувати сільрадам та уповноваженим по 
колгоспах, запобігаючи масових обшуків, широко розгорнути масову роботу, мобілізуючи колгоспний 
актив на боротьбу за повернення краденого хліба.

9. Відзначити, що колгоспи «13-річчя Жовтня» Андріївської сільради, «Перемога» та «Хвиля 
революції» Успенівської сільради, «Незаможник» Борисівської сільради та «25-тисячник» Ногайської 
сільради порушили термін виконання хлібозаготівель. Попередити уповноважених цих колгоспів, що в 
разі невиконання плянів хлібозаготівель до 1 грудня ц. р. до них буде вжито найрішучіших заходів впли-
ву. Попередити всіх уповноважених колгоспів 3-ї групи та голів сільрад, що їх взято під безпосередній 
догляд обласних організацій, що коли протягом найближчого часу вони не вживуть найрішучіших 
заходів на виконання плянів хлібозаготівель, до них буде вжито найрішучіших репресивних заходів.

10. Вважати матеріял, предоставлений по перевірці радгоспів[,] як недостатній. Доручити 
Шляніну організувати всебічну перевірку станів колгоспів в галузі виконання ними хлібозаготівель, 
притягнувши до цієї роботи місцеві організації й закінчити таку в декадний термін.

Голова РВКу      Палій
Секретар       Мокштадт

ЦДАВО України. – Ф. 1. – Оп. 8. – Спр. 309. – Арк. 87–88. Засвідчена копія; Колективізація і 
голод на Україні. 1929-1933. – С. 552–553.
_______________________

1Частина тексту пошкоджена.

№ 82
Повідомлення газети «Червоне Запоріжжя» про занесення колгоспів на «чорну дошку»

30 листопада 1932 р.

На чорну дошку!
Постанова президії Дніпропетровського облвиконкому з 25-ХІ-32 р.

Президія Дніпропетровського облвиконкому на подання Запорізької міськради ухвалила за-
нести на [«]чорну дошку[»] за злісний саботаж та явний зрив виконання плану хлібозаготівель по 
Запорізькому району такі колгоспи: «Допомога» (Балабинської сільради), ім. К. Маркса, ім. Леніна Н.-
Іванівської [сільради], «13 річчя Жовтня», «Профінтерн» Н.-Олександрівської № 2 [сільради].

Зобов’язати Запорізьку міськраду негайно застосувати до зазначених колгоспів всіх заходів, 
що пов’язані з занесенням на [«]чорну дошку[»].

Цю постанову оголосити в пресі.

Голова облвиконкому      Алексєєв
Секретар        Дашевський

Червоне Запоріжжя. – 1932. – 30 листопада.
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№ 83
Повідомлення газети «Червоне Запоріжжя» про винесення Запорізьким міським комітетом 

КП(б)У догани за невиконання хлібозаготівельних планів

30 листопада 1932 р.

Постанова секретаріату МПК з 29 листопада
У вирішальний момент боротьби за хліб та оранку на зяб замість конкретного безпосереднього 

керівництва в закінченні молотьби, виконання пляну хлібозаготівель та зяблевої оранки, помдиректо-
ра Кирпотинської МТС т. Мосін[,] поклавшися на самоплив, припустив низку вчинків у найвідсталішій 
артілі «Колос», зняв трактора, чим зірвав молотьбу, припустивши перестої трактора та молотарки про-
тягом 2 днів та припинив вивозку хліба.

За вищезазначене оголосити помдиректора Кирпотинської МТС т. Мосіну СУВОРУ ДОГАНУ З 
ПОПЕРЕДЖЕННЯМ, що в разі невиправлення ним протягом 3–5 днів своєї роботи[,] яка б цілком за-
безпечила виконання пляну хлібозаготівель, оранки на зяб та молотьби, до нього буде вжито більш 
суворіших заходів, аж до ВИКЛЮЧЕННЯ З ЛАВ ПАРТІЇ.

Червоне Запоріжжя. – 1932. – 30 листопада.

№ 84
Частівки, яким навчав своїх учнів завідуючий Копанівською школою-семирічкою Цабенко

листопад-грудень 1932 р.1

І. IV.
Як був царь Микола[-]дурачок[,]  Жито та пшеницю вивезли за границю[,]
Був фунтик хліба п’ятачок,   А ячмінь та кукурудзу [–]
А як стала республіка,  Для Радянського Союзу.
Фунтик хліба [–] три рубліка[,]  І ще трошки буряків [–]
Як став Совет [–]  Для радянських дураків.
Хлеба нет. V. Лежить Ленін у могилі,
II.  А Сталін [–] у багноті.
В 32 году   Що робит[ься] куркулям [–]
ми вже їли лободу.   Те буде бідноті.
Нема хліба, нема сала [–]
Комсомолія забрала.
ІІІ.
Питається СОЗ морозу,
Чи будуть чоботи для СОЗу.
Нема чобіт[,] самі лапті [–]
Розколовся СОЗ на клапті.
Нема хліба, нема моні[,]
Ми прохлопали в долоні.

ДАДО. – Ф. П-19. – Оп 1. – Спр. 494. – Арк. 36. Копія; Неоголошена війна (спогади свідків, 
архівні документи та роздуми сучасника про голодомор 1932-1933 років). – С. 76.

_______________________

1 Встановлено за документами архівної справи.
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№№ 85-89
Довідки сектору преси Дніпропетровського обласного комітету КП(б)У про характер 

висвітлення районною пресою організації державних хлібозаготівель

Не раніше 5 грудня 1932 р. – не раніше 24 грудня 1932 р.

№ 85
Довідка сектору преси Дніпропетровського обласного комітету КП(б)У з критикою 

бездіяльності Бердянської районної газети у висвітленні ходу хлібозаготівель

Не раніше 5 грудня 1932 р.1

Бердянськ.
Райгазета на протязі з 14/ХІ по 5/ХІІ включно[,] жодної уваги організації хлібозаготівель у 

одноосібному сектору не подала[,] жодного матеріялу. Причому газета вбачає єдиний шлях в боротьбі 
за виконання пляну в одноосібному секторі тільки за заходами соціялістичних викликів окремих 
контрактантів, що виконали пляни, що вона їх подала № 132 за 2/ХІІ, а не у всіх заходах, що їх подано 
у постанові РПК.

Газета, подаючи до постанови про занесення на [«]чорну дошку[»] колгоспів шапку, що всім 
змістом подає, що ці колгоспи занесені на [«]чорну дошку[»], буквально так[:] «унаслідок куркульської 
контрреволюційної роботи ряд колгоспів занесено на [«]чорну дошку[»], знято з крамового постачан-
ня» і далі газета вже пише: «Рішучим натиском на куркуля та опортуністів змиємо ганебну пляму».

ДАДО. – Ф. П-19. – Оп. 1. – Спр. 1016. – Арк. 37. Копія. Машинопис.
_______________________

1 Датовано за текстом документа.

№ 86
Довідка сектору преси Дніпропетровського обласного комітету КП(б)У з аналізом діяльності 

газети «Ленінським шляхом» у висвітленні питань хлібозаготівельної кампанії  
в Оріхівському районі

Не раніше 10 грудня 1932 р.

Оріхівський район
«Ленінським шляхом»

В газеті від 10 грудня подано велику шапку «Продерти очі клясового зору керівникам колгоспів» 
– Юрківської та Н-Токмачанської сільрад». Під цією шапкою вміщається матеріял, в якому викривають-
ся куркульські махінації керівників колгоспів. Так, в арт[ілі ім.] Петровського М. Токмачанської с/ради 
– члени правління саботують перевіювання полови, з якої з однієї пригорщі вилучують 47 зернин.

За суттю поданої шапки газета збирається «продирать очі клясового зору керівникам колгоспів, 
які явно являються саботажниками» в хлібозаготівлях. В цій газеті друкується стаття під заголовком 
«Про глитайські «справи», в якій [автор] статті наводить: «найголовніша причина – це куркульський 
саботаж». Ваше потурання цьому саботажу, демобілізаційність, покладання на самоплив – тільки цим і 
пояснюється той факт, що по В[ашій] сільраді річний плян хлібозаготівель досі виконано лише на 62,3 %. 
Газета закликає: «Ваша, вашій і т. інш.». Руба [питання] про конкретні факти окремих комуністів, які 
саботують хлібозаготівлі – не стави[ть].

В газеті від 4 грудня друкує таку шапку: «Не демобілізуватися до цілковитого вирішення річного 
хлібпляну в районі» (коментарій зайвий).

Газета навколо листів тов. Молотова, постанови ЦК про чистку, постанови про роботу з кол-
госпним активом – ніякої роботи не розвернула, а постанову про чистку партії вміщено лише 2 грудня 
й в дальнішій роботі газета словом не торкається цієї постанови.

ДАДО. – Ф. П-19. – Оп. 1. – Спр. 1016. – Арк. 42. Копія. Машинопис.
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№ 87
Довідка сектору преси Дніпропетровського обласного комітету КП(б)У з аналізом діяльності 

Великотокмацької районної газети у висвітленні питань хлібозаготівельної кампанії  
в Оріхівському районі

14 грудня 1932 р.

До Велико-Токмацького РПК
Редактору райгазети Векслеру

Ваш район, що раніше був передовим, тепер в надзвичайний момент, момент хлібозаготівель[,] 
став одним із відсталіших в області. Це сталося лише тільки тому, що ухвали 3-ої Всеукраїнської 
партконференції не стали за бойову програму В[ашій]/райпарторганізації. Знайомлячись з комплек-
том В[ашої]/ райгазети з 14/ХІ до 4/ХІІ з № 125 по 133, слід зробити такий висновок: що хоча газе-
та і подавала досить матеріялу про хлібозаготівлі, але не як організатор, а як пасивний спостерігач, 
що посідає лінію «висвітлювати й критикувати без конкретної участі в організації і здійсненні ухвал 
партії[»].

Про вкрай незадовільну роботу газети коло хлібозаготівель, відсутність більшовицької бороть-
би за хліб стверджують такі факти.

Листи тов. Молотова до Синельниково, Чубарівки, областкому є більшовицькою настановою, 
методою боротьби за хліб. Реалізація цих постановлень забезпечує успіхи у хлібозаготівлях, отже 
замість того, щоб організувати реалізацію цих вказівок, замість більшовицької мобілізованости на-
вколо цих листів, газета […]1 немов пасивний інформатор в гіршому вигляді, тільки й спромоглася 
того, що вмістила ці постанови й листи без жодного матеріялу, не положила їх за основу своєї роботи, 
маючи виключно незадовільний хід хлібозаготівель.

Також неприпустимо пасивно подала газета й постанову ЦК про роботу з колгоспним акти-
вом[.] Постанову віддрукували і далі газета не пішла[,] й цю, надзвичайно важливого значення ухвалу 
ЦК[,] про[й]шла газета по зайвого[.] В газеті бракує, як же здійснюється ділом ця постанова ЦК, газе-
та про це вже більше не згадує.

Про явно політичну короткозорість газети свідчить хоч би той факт, що газета не спромоглася 
викрити чужду групу, що стояла у керівництва району. Газета недопустимо беззубо, прямо-таки по-
примиренському[,] ставиться до боротьби з опортуністичними хитаннями всередині самої партійної 
організації, матеріяли неконкретні, насичені загальною алілуйщиною, що часто-густо проникають 
і на сторінки газети, замість конкретного висвітлення дійсного стану, про таке алілуйництво яскра-
во свідчить те, що при наявності виконання плану хлібозаготівель в 43 %, в своїй передовій 18/ХІ 
оголошуємо «РЕЙД ВИВЕРШЕННЯ ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬ» і далі вже 4/ХІІ галасливо кричить у передовій: 
«ЛИСТОПАДОВИЙ ПЛЯН ВИКОНАНО 6,2 %, а річний 44,5 %, ПОВЕРНЕННЯ НЕЗАКОННО РОЗДАНОГО 
ХЛІБА ТА КРАДЕНОГО ХЛІБА НЕ РОЗГОРНУТО» і далі алілуйницьке викрикування: «ГРУДЕНЬ – ОСТАННІЙ 
МІСЯЦЬ ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬ. РІЧНИЙ ПЛЯН ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬ ВИВЕРШИТИ В ГРУДНІ», а в цей же час 
газета не бореться за виявлення розкраденого, прихованого заготування хліба, вона спокійно тільки 
інформує про те, що в окремих с/радах, колхозах знайдено хліб прихований, розбазарений, інколи по-
даючи цей матеріял у вигляді інформації ([№] 132 [від] 2/ХІІ).

Поверхова обізнаність з дійсним станом колгоспів сквозить на всіх сторінках газети – наслідок 
поганої роботи газети, її оперативності [–] переобмолот, перевіювання полови надається на сторінках 
випадково, наприклад: газета повідомляє, що в артілі «Степова Україна» ще лишились необмолоче-
ними колоскові культури, але хто конкретно винен – ні слова. З цього газета не спромоглась зробити 
висновок.

Подавши постанову РПК про заготівлі в одноосібному секторі, газета не показує, як цю поста-
нову здійснюється, не показано наслідків штрафування, інших репресивних заходів.

Про відсутність роботи газети з робселькорами, ударними бригадами преси та її залученням 
в боротьбу за хліб говорять, принаймні, такі факти. Жодного огляду низової преси, її боротьби за хліб, 
викручене формулювання, як це зробила багатотиражна газета радгоспу «Голос тракториста», по-
даючи шапку: «РЕЙД ПЕРЕВІРКИ ПОСТАНОВ ЦК ПАРТІЇ»[.] Не організовано на сторінках преси листів 
колгоспників і міцно поставлених ударних бригад преси, її оперативних постів.

КПВ областкому вважає, що така постановка роботи газети, її бор[от]ьба за хліб, її хиби говоре 
про рівень партійного керівництва газетою.

РПК слід негайно заслухати на РПК доповідь про роботу редакції, практично допомагаючи 
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газеті, негайно виправити хиби й саме наперед позбутися поверховости, писанини взагалі, перетво-
рити газету з пасивного інформатора на більшовицького організатора хлібозаготівель, поклавши в 
основу роботи реалізацію вказівок, що їх зробив у своїх листах тов. Молотов, розгорнувши оперативну 
роботу газети навколо хлібозаготівель, забезпечивши оперативне переведення рейду робселькорів 
та низової [ланки] навколо підвищення темпів молотьби, перевірки соломи, полови, засип, викрит-
тя незаприбуткованого, затаєнного та розкраденого, розбазареного хліба, домагаючись повернення 
втрат. На підставі ухвали РНК УССР заходилися навколо заготівель у одноосібному секторі.

Нещадно викривати, трощити глитая та їх [«]правих[»] і «лівих» опортуністів, зміцнюючи кол-
госпний актив.

Не декляративність, алілуйництво, поверховість, а ділова оперативність поставлена на принци-
пову височінь, уміння розпочати справу, довести до кінця, більшовицька непримиренність в боротьбі 
за лінію партії мусить бути в газеті.

Зав. КПВ обкому КП(б)У     Лукашенко
Зав. сектором преси      Борисов

14/ХІІ-32 року

ДАДО. – Ф. П-19. – Оп. 1. – Спр. 1016. – Арк. 18–20. Копія. Машинопис.
_______________________

1 Слово нерозбірливо
№ 88

Довідка сектору преси Дніпропетровського обласного комітету КП(б)У з аналізом діяльності 
Коларівської районної газети «Колективне поле» у висвітленні питань  

хлібозаготівельної кампанії

Не раніше 21 грудня 1932 р.1

Коларівському РПК
Редактору газети «Колективне поле»

В газете от 21/ХІІ напечатан материал о краже хлеба активистами, кулаками и т. д., но нет ни 
одного слова о принятых к врагам мерах. В селе Андровке сверх 15 % от обмолота хлеба получили и 
члены партии: Кюрчев (пред[седатель] с[ельского]/[совета], бригадир Шоптонов и активист Чулаков 
и, как пишет газета, они же не ведут борьбу против кулацкой агитации, направленной на срыв плана 
хлебозаготовок. Редакция пишет заметку о сдаче незаконно полученного хлеба сверх 15 % (почему 
сверх 15 %, почему не с 10 до 15 %) от обмолота – и только. Таких членов партии надо привлекать к 
суровой парт[ийной] ответственности, а газета только фиксирует факты.

В номере от 15/ХІІ передовая статья очень большая, но ничего не говорится конкретного, об-
щие рассуждения, нет конкретных виновников в срыве хлебозаготовки по селам, колхозам, которые 
перечисляет статья, а дальше [–] всего 2–3 заметки о хлебозаготовках.

Все заметки, корреспонденции, за некоторым исключением, подписаны инициалами или 
псевдоним[ами], что свидетельствует об отсутствии массовой работы с рабселькорами и отсутствии 
необходимого для редакции рабселькоровского актива.

КПС обкома КП(б)У требует немедленно перестроить работу газеты на большевистскую борь-
бу за хлеб, развернуть работу среди селькоров и колхозного актива, мобилизовать райселькоровскую 
массу на борьбу за хлеб.

ДАДО. – Ф. П-19. – Оп. 1. – Спр. 1016. – Арк. 150. Копія. Машинопис.
_______________________

1 Датовано за текстом документа.
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№ 89
Довідка сектору преси Дніпропетровського обласного комітету КП(б)У з аналізом діяльності 

Великобілозерської районної газети у висвітленні питань хлібозаготівельної кампанії

Не раніше 24 грудня 1932 р1.

До секретаря В. Білозерського РПК.
Редактору райгазети

КПВ обкому[,] переглянувши Вашу газету за 11 та 17-е грудня[,] відмічає, що газета ні в якій 
мірі не виконала ні жодного із зауважень, зроблених в нашому попередньому листі. Ви[,] як і раніш[,] 
зовсім не ведете роботи з активом, з робкорами, не розгортаєте широкої масової роботи в зв’язку з 
постановою ЦК ВКП(б) про чистку. Крім заголовків статті, дописи, вміщені в Вашій газеті за 11 та 17 
грудня[,] мають низку недоліків і помилок.

В передовій від 11/ХІІ «Чому артіль ім. Будьонного попала на чорну дошку ви підкреслюєте: 
«артіль призвели до такого ганебного стану керівники з осіб: голови Гальченко, завгосп, член управи 
та голова ревкомісії, які вели самі розкладницьку роботу, які переродились на куркульських агентів 
і призвели артіль та державу до величезних втрат[»], ви ні жодним словом не згадуєте про відданих 
справі колгоспного будівництва колгоспників, які безперечно є і в артілі ім. Будьонного й ведуть бо-
ротьбу за хліб, але без належних наслідків, не зустрічаючи ні від кого підтримку, даже від районової 
газети. Що до суті [–] не викриває конкретно глитайського саботажу в цьому колгоспі.

Ви не показали в цій же статті про куркулів цієї артілі.
Відмічаючи виконання арт[ільного] пляну хлібозаготівлі на 29,5 % на 10/ХІІ[,] галасливі факти 

загибелі хліба[,] ви пишете: «Трикутник с[ільської]/р[ади] з осіб: голови, секретаря, уповнов[аженого] 
РПК до цього ставляться БАЙДУЖЕ, не вживають заходів до цих шкідників, потурають куркульському 
саботажу, ставляться примиренськи до утрати». Газета робить заклик до суду й прокуратури покарати 
правлінців, зрадників рад. влади й зовсім обминаєте не менших зрадників. «Трикутник[у]», який потурає 
куркулю, зраджує артіль та радвладу, газета доручає вести масову роботу серед колгоспників.

Подаючи так матеріал, газета тим самим робить невірну політичну оцінку, дезорієнтуєте, 
даєте не досить вірне спрямування більшовицькому натиску партійних та колгоспних мас на куркулів 
саботажників та їх агентів[,] пов’язуючи зв’язати і з підготовкою до чистки партії.

В другій замітці [–] «Зрадника Яковлева – приборкати», ви подаєте злочинний факт розба-
зарювання, хлібороздачу по принципу куркульської зрівнялівки, знущання над кіньми, вимагаєте 
суворо засудити Яковлева, а заголовком визнаєте ті[ль]ки приборкати. Заголовок не відповідає 
змісту замітки. Невірну дає оцінку ставленню до розбазарювання хлібу осередку, який нібито хворіє                                           
ті[ль]ки опортуністичною сліпотою, оцінка дуже ніяка, беззуба, примиренська. Далі пишете: «Треба 
повести рішучу боротьбу з розкладачами комуни», в той час не викриваючи конкретних розкладників, 
не мобілізуєте на боротьбу з глитаєм та його агентами.

Матер’ял ударної бригади робкорів «під крилом керівників Вуца та Арестова заховано 1520 пуд. 
хліба» газета не використала кореспонденцію в тім же номері як засіб до мобілізації колгоспників-
активістів на виявлення фактів утайки, розбазарювання твірних колгоспів.

Отже-ж, ураховуючи вище наведене[,] КПВ вдруге рішуче стави[ть] перед РПК та редакцією ви-
могу негайно викінчити зауваження попереднього листа про перебудову роботи районової газети[,] 
забезпечивши чітку політичну постанову в газеті[,] поклавши в основу роботи газети виконання за-
вдань по їх визначенню в останньому листі обкома від 24/ХІІ-32 р.

Заст. КПВ обкому КП(б)У     Рибак
Зав. сектором преси      Борісов

ДАДО. – Ф. П-19. – Оп. 1. – Спр. 1016. – Арк. 134–135. Копія. Машинопис.
_______________________

1 Датовано за текстом документа.
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№ 90
Лист секретаря Василівського районного комітету КП(б)У до начальника Дніпропетровського  
обласного відділу ДПУ зі списками політично шкідливих осіб, позбавлених членства в партії 

та намічених до виселення з району
6 грудня 1932 р.

Сов. секретно
Серия «К»

Нач. Днепропетровского облотдела ГПУ-УССР
Гор. Днепропетровск

Васильевский РПК (на Запорожье)[,] согласно постановлению обкома от 29/ХІ-32 г.[,] посылает 
списки работников[,] исключенных из партии членов и кандидатов за срыв хлебозаготовок, смыкания 
с классово-чуждыми элементами. Одновременно сообщаю[,] что ряд работников [–] членов и канди-
датов КП(б)У[,] исключенных из партии[,] в списки не включены[,] так как последние судом осуждены 
и находятся в ДОПРах. В списки включены 4 челов[ека,] которые находятся под следствием.

Секретарь РПК      Борсук

СПИСОК
исключенных членов и кандидатов партии по Васильевскому р-ну[,] подлежащих высылке как полит-

опасный элемент

Фамилия, 
имя, отчество

Год 
рождения

Соц. 
 поло- 
жение

Партий-
ность

Характеристика

Дзюба  
Михаил 

Феоктис-
тов[ич]

1900
Кр-н [из] 
бедняков

Член ВКП
1932 г.

Будучи предартели «Красный Октябрь» Орлянского с/
совета[,] на протяжении всей хлебозаготовительной 
кампании упорствовал вывозу хлеба. Допустил незаконную 
раздачу хлеба до 400 ц. Списал в расход как на усушку 140 ц 
кукурузы, которая фактически разбазарена.
В артели имелись кулаки[,] которым Дзюба 
покровительствовал[,] в частности – кулак Омешко[,] 
который вредительски сеял озимый сев. Исключен из партии 
3/ХІ[І] с/г и сейчас находится под следствием и арестом 
ГПУ.

Принь Варфо- 
ломей Феокт 

[истович]
1900

Кр-н 
бедняк

Кандидат 
ВКП  

1932 г.

Работал предартели [им.] Молотова Орлянского сельсовета. 
Злостно не выполнял плана по хлебу. Под видом озадков 
продал колхозникам 260 ц хлеба по 20 коп. за пуд. 
Производил незаконные выдачи колхозникам в счет натуры 
аванса. Имел связь с кулачеством, находившимся в артели 
и вне. Исключен из партии 3/ХІІ с/г и сейчас находится под 
следствием.

Михайленко 
Егор 

Степанович
1897

Выходец 
из кулаков

Кандидат 
1931 г.

Сын кулака, при вступлении в партию скрыл свое 
соцпроисхождение и службу в белых. Работал 
председ[ателем] кооперации и имел связь с кулаками[,] 
снабжал таковых мануфактурой[,] идущей на хлебозаготовку. 
Подделывал документы на проданные из артели и 
индивидуалами скот заготовителю[,] б[ывшему] спекулянту 
Гриценку. Систематически пьянствовал с предколхозами[,] 
тоже выходцами из кулаков и разлагал колхозную массу. 
Сейчас исключен из партии 18/ХІ с/г и находится под 
арестом ГПУ по групповому делу[,] которое будет слушаться 
выездной сессией облсуда.

Богдан Ефим 
Сергеевич

1894
Кр-н [из] 
бедняков

Кандидат 
1932 [г.]

Работая членом правления артели «Червоный агроном» 
с. Васильевка[,] с группой членов правления из зажиточной 
среды занимался систематическими пьянками. Участвовал 
в разбазаривании хлеба путем подделки документов при 
переотправке хлеба в кладовые и на ссыппункт. Как член 
правления[,] участвовал в продаже колхозной соломы 
индивидуалам и служащим[,] и не вымолоченной, которая 
имела зерна до 15%1. Исключен из партии 18/ХІ-32 г. и 
сейчас находится под следствием и арестом ГПУ.
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Безпалько 
Артем 

Степанович
1895

Кр-н
середняк

Член ВКП
1932 г.

Будучи предартели «Шлях социализму» Балковского с/
совета[,] упорно сопротивлялся выполнению плана 
хлебозаготовок[,] заявлял[,] что хлеб вывозить не буду[,] чем 
сорвал выполнение июльского плана по хлебу. Исключен из 
партии 18/VІІІ-32 г.

Косенко 
Дмитрий 
Петрович

1894 -//-
Кандидат 
1931 [г.]

Будучи предсельсовета Норово[,] при принятии плана по 
хлебу на 1932 год выступал против принятия хлебозаготовок 
вообще[,] заявляя[,] что колхозники голодают[,] что в первую 
очередь нужно снабжать колхозников[,] а потом государство. 
Имел связь с кулачеством[,] с которым пьянствовал. Весной 
1932 года был первым зачинщиком разбора коров из 
колхозной фермы. Исключен из партии 27 июля 1932 г.

Терещенко 
Арсентий 

Иванов[ич] 
1902

Сын 
кулака

Канди[дат] 
1932 г.

При вступлении в партию скрыл свое соцпроисхождение[.] 
Будучи предартели «Здвиг» Орлянского сельсовета[,] 
упорствовал вывозу хлеба и хлебозаготовке[,] не принимал 
мер по взысканию розданного до него 5302 ц хлеба[,] 
незаконно розданного. Исключен 28/ХІ-32 г.

Бессараб
Максим

Федорович
1895

Сын 
кулака

Канд[идат] 
1932 г.

Скрыл свое соцпроисхождение при вступлении в партию[.] 
Занимался агитацией против хлебозаготовки.

Секретарь РПК      Борсук
Райуполномоченный ГПУ 
по Васильевскому району     Борисенко

СПИСОК

арестованных по колхозах Васильевским райаппаратом ГПУ

за время с 15/XI по 30/XI-1932 г.

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Должность Партийность С какого колхоза

Соц[иальное] 
положение и 

полит[ическое] 
прош[лое]

За что арестован

1
Чудновец Яков конюх беспарт

Запор[ізький]
 світ

кулак
за разлагательную 
работу в колхозе и 

кражу хлеба
2

Поваляев 
Сергей

счетовод - // - - // - кулак

3 Проценко Сила конюх - // - - // - кулак

4
Мельников 
Григорий

- // - - // - средняк
за спекуляцию 

хлебом

5
Михайленко 

Егор
предсельпо канд. ВКП Днепрельстан

средняк, 
б. белый

за разбазаривание 
товаров[,] подделку 

документов, 
разлагательство и 

т. п.

6 Калашник Иван пред. колхоза беспарт Серп-Молот бедняк

7 Живица Тихон - // - - // -
Рад[янський]

Плугатар
заж. средняк 

б. белый

8
Однорог 
Степан

бригадир - // - Пролетар
средняк – 
б. белый группа лиц 

занималась 
систематической 

кражей колхозного 
и совхозного хлеба, 
а также занималась 

разлагательной 
работой в колхозе

9
Бабак Илья 
Петрович

колхозник - // - - // - кулак-б. белый

10 Гриценко Аким - // - - // - - // - средняк-б. белый

11
Карнаух    Иван 

II
член правления - // - - // -

кулак 
б. махновец

12 Карнаух Архип колхозник - // - - // - кулак
13 Кудин Михаил - // - - // - - // - кулак
14 Замула Роман - // - - // - - // - - // -
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15
Шевченко 

Данил
член правления - // -

Крас[ный] 
Агроном

средняк
занимались 

сокрытием хлеба, 
разбазариванием 

и подделкой 
документов на 

сдаваемый хлеб в 
хлебозаготовку по 

квитанц[иям]

16 Голец Федор счетовод - // - - // - бедняк
17 Богдан Ефим член правления канд. ВКП - // - средняк

18
Харченко 
Григорий

колхозник
беспар- 
тийный

- // - // - - // -

19 Вакула Семен член правления - // - Н[нова] Громада - // - занимались 
кражей хлеба из 
колхозных полей 
и разлагательной 
работой в колхозе

20
Стрижко 

Михаил Фед.
завхоз - // - - // - - // -

21
Кириченко 

Савва
колхозник - // - - // - - // -

22 Брык Евстафий завхоз - // - Большевик бедняк
разлагательная 

работа в колхозе

23
Бойченко 
Дмитрий

счетовод - // -
средняк 

б. жандарм
сокрытие хлеба от 

государства

24
Заставский 
Константин

колхозник - // - Красный Флот
заж. средняк 
б. махновец

разлагательная 
работа в колхозе

25 Синявский Яков - // - - // - - // -
заж. средняк 

б. полицейский
- // -

26
Мирошник 

Алексей
- // - // - - // - // - - // - // - заж. средняк

кража колхозного 
хлеба

27
Васильченко 

Николай
- // - // - - // - // - - // - // - сын кулака

агитация против 
хлебозаготовки

28
Клименко 

Корней
- // - // - - // - // - Днепрельстан кулак 

кража колхозного 
хлеба

29 Беда Дмитрий пред. артели канд. ВКП I-е Мая средняк 
саботаж в 

хлебозаготовке
30 Бут Ефим - // - - // - ІІ Сессия бедняк - // - // -

31
Григоренко 

Степан
колхозник беспарт. [им.] Блюхера средняк

кража колхозного 
хлеба

32
Бондаренко 

Иван
Пред. артели канд. ВКП

Кр[асный] 
Партизан 

бедняк
саботаж в 

хлебозаготовке

33
Демченко 

Харлампий
конюх беспарт. Червоне Поле - // -

Вредительское 
отношение к 
лошадям [-] 

обкормили дертью 
с рициной

34
Тищенко 
Михаил

кладовщик - // - - // - - // -

35 Величко Тихон - // - - // - І-е Жовтня кулак сокрытие хлеба с 
целью не вывозить 
в хлебозаготовку

36 Замула Кузьма член правлен - // - - // - - // -

37 Гречка Федор счетовод - // - - // - - // - - // -

38
Тищенко 
Николай

счетовод - // - Селянка
середняк сын 

б. офицера

сокрытие хлеба с 
целью невывоза в 

хлебозаготовку

39
Тищенко 

Александр
счетовод - // - 9 Січня средняк - // -

Райуполномоченный ГПУ
по Васильевскому р-ну     Борисенко

ДАЗО. – Ф. П-215. – Оп. 1. – Спр. 149. – Арк. 25–28. Оригінал. Машинопис.
_______________________

1 Надруковано нечітко. Можливо: 25 %.
2 Надруковано нечітко.
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№ 91-94
Документи «Оріхівської» справи на Запоріжжі

7 – 14 грудня 1932 р.
№ 91

Лист секретаря ЦК ВКП(б) Й. Сталіна про покарання учасників «Оріхівської» справи

7 грудня 1932 р.

Секретно
Всем членам и кандидатам ЦК и ЦКК, всем секретарям обкомов, крайкомов, нац. ЦК, всем секрета-

рям райкомов и всем предрикам, всем членам-партийцам коллегии Наркомзема СССР

Рассылаются для сведения следственные материалы по саботажу хлебозаготовок в 
Ореховском районе Украины, присланные в ЦК ВКП(б) председателем ГПУ Украины тов. Реденсом. 
Так как материалы эти являются характерными для значительной части районов Советского Союза, 
то следовало бы, по моему мнению, обратить на них особое внимание. Материалы лишний раз по-
казывают, что организаторами саботажа являются в большинстве случаев «коммунисты», т. е. люди, 
имеющие в кармане партбилет, но давно уже переродившиеся и порвавшие на деле с партией. Это 
– те самые обманщики партии и жулики, которые искусно проводят кулацкую политику под флагом 
своего «согласия» с генеральной линией партии.

Вот что говорит Ленин о таких жуликах и обманщиках:
«Рабочие и крестьян, трудящиеся и эксплуатируемые! Земля, банки, фабрики, заводы переш-

ли в собственность всего народа! Беритесь сами за учет и контроль производства и распределения 
продуктов, – в этом и только в этом путь к победе социализма, залог его победы над всякой эксплуа-
тацией, над всякой нуждой и нищетой! Ибо в России хватит хлеба, железа, леса, шерсти, хлопка и 
льна на всех, лишь бы правильно распределить труд и продукты, лишь бы установить всенародный 
деловой, практический контроль за этим распределением, лишь бы победить не только в политике, но 
и в повседневной экономической жизни врагов народа: богатых, их прихлебателей, – затем жуликов, 
тунеядцев и хулиганов».

«Никакой пощады этим врагам народа, врагам социализма, врагам трудящихся! Война не на 
жизнь, а на смерть богатым и их прихлебателям, буржуазным интеллигентам, война жуликам, тунеяд-
цам и хулиганам».

«Богатые и жулики, – это две стороны одной медали, это – два главные разряда паразитов, 
вскормленных капитализмом, это – главные враги социализма, этих врагов надо взять под особый 
надзор всего населения, с ними надо расправляться, при малейшем нарушении ими правил и за-
конов социалистического общества, беспощадно. Всякая слабость, всякие колебания, всякое санти-
ментальничанье в этом отношении было бы величайшим преступлением перед социализмом».

(Ленин, том ХХІІ, стр. 164. – «Как организовать соревнование»).
Так как враг с партбилетом в кармане должен быть наказан строже, чем враг без партбиле-

та, то следовало бы людей вроде Головина (бывший секретарь Ореховского райкома), Паламарчука 
(бывш. пред. РИКа), Луценко, Ордельяна, Пригоды и других немедля арестовать и наградить их по 
заслугам, т. е. дать им от 5 до 10 лет тюремного заключения каждому.

Секретарь ЦК ВКП(б)       И. Сталин
7 декабря 1932 г.
№ П4731

ДАЗО. – Ф. П-216. – Оп. 1. – Спр. 4. – Арк. 2. Друкарський примірник.
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№ 92
Постанова Дніпропетровського обласного комітету КП(б)У про виключення з партії керівників 

Оріхівського району за «саботаж» хлібозаготівель

12 грудня 1932 р.

За те, що колишнє керівництво Оріхівського району зрадило інтереси партії, стало на прямий 
куркульський шлях ошукання партії й пролетарської держави, на шлях шкідництва, організованого 
розкладу колгоспів, організувало саботаж хлібозаготівель, майстерно прикриваючи свою кур-
кульську пройдисвітську роботу «згодою» з генеральною лінією партії, Головіна, – колишнього 
секретаря РПК, Паламарчука – кол[ишнього] голову РВК, Ордельяна – кол[ишнього] голову РКК, 
Пригоду – кол[ишнього] голову райспоживспілки, Луценка – кол[ишнього] заврайЗУ, Базидевича – 
кол[ишнього] жінорганізатора, як таких, що переродилися, як ворогів партії й робітничої кляси – з 
партії виключити.

Зобов’язати редакцію газети «Зоря» піддати в обласній і районній пресі рішучому і всебічному 
викриванню контрреволюційну, шкідницьку куркульську роботу колишнього Оріхівського керівництва.

Червоне Запоріжжя. – 1932. –17 грудня.

№ 93
Витяг з постанови Дніпропетровського обласного прокурора про притягнення 

до кримінальної відповідальності колишніх керівників Оріхівського району

12 грудня 1932 р.

[1.] Розглянувши матеріяли про шкідницьку діяльність в галузі хлібозаготівель з боку 
відповідальних робітників Оріхівського району і маючи на увазі, що з цих матеріялів в достатній мірі 
встановлено злісний саботаж хлібозаготівлі, […] спрямованого на зрив державного завдання, за що 
підлягають до кримінальної відповідальності як вороги радянської вдали, робітничої кляси і колгосп-
ного селянства, а тому постановив:

1. Паламарчука Михайла Сергійовича
2. Головіна Василя Петровича
3. Ордельяна Федора Єлисейовича
4. В’яліха Федора Степановича
5. Луценка Івана Івановича
6. Пригоду Івана Андрійовича
7. Медведя Григорія Тимофійовича
8. Буківського Саву Володимировича
9. Скичка Єлизара Єлизаровича
10. Деєва Івана Захаровича
11. Аністрата Івана Андрійовича
12. Дем’яненка Івана Михайловича
13. Гришка Кіма Петровича
14. Махнорила Андрія Лук’яновича – колишніх відповідальних робітників Оріхівського району – 

притягти до кримінальної відповідальности та негайно заарештувати.
2. Запропонувати слідчій групі закінчити слідство у цій справі на протязі 5 днів.
3. Цю постанову оголосити в пресі.

Облпрокурор       В. Кумпікевич

Червоне Запоріжжя. – 1932. –17 грудня.
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№ 94
Постанова ЦК ВКП(б) та РНК СРСР про покарання «саботажників» хлібозаготівель

14 грудня 1932 р.

Секретно
Не для печати

Секретарю_____________
Председателю__________

О хлебозаготовках на Украине, Северном Кавказе и в Западной области
Постановление ЦК ВКП(б) и СНК Союза ССР от 14 декабря 1932 года

Заслушав доклады секретаря обкома Западной области т. Румянцева, секретаря Северо-
Кавказкого крайкома т. Шеболдаева, ЦК ВКП(б) и СНК СССР постановляют:

1. Обязать ЦК КП(б)У и Совнарком УССР, под личную ответственность тт. Косиора и Чубаря, 
закончить полностью план заготовок зерновых и подсолнуха до конца января 1933 года.

2. Обязать Северо-Кавказкий крайком и крайисполком, под личную ответственность 
тт. Шеболдаева и Ларина, закончить полностью план заготовок зерновых к 10–15 января 1933 года, а 
подсолнуха [–] к концу января.

3. Обязать обком и облисполком Западной области, под личную ответственность тт. Румянцева 
и Шелехеса, закончить полностью план заготовок зерновых к 1 января 1933 года и план заготовок 
льна [–] к 1 февраля 1933 года.

4. Ввиду того, что в результате крайне слабой работы и отсутствия революционной бдитель-
ности ряда местных парторганизаций Украины и Северного Кавказа, в значительной части их райо-
нов контрреволюционные элементы – кулаки, бывшие офицеры, петлюровцы, сторонники Кубанской 
Рады и пр. сумели проникнуть в колхозы в качестве председателей или влиятельных членов прав-
ления, счетоводов, кладовщиков, бригадиров у молотилки и т. д., сумели проникнуть в сельсоветы, 
земорганы, кооперацию и пытаются направить работу этих организаций против интересов пролетар-
ского государства и политики партии, пытаются организовать контрреволюционное движение, сабо-
таж хлебозаготовок, саботаж сева, – ЦК ВКП(б) и СНК СССР обязывают ЦК КП(б)У, Севкавкрайком, 
СНК Украины и крайисполком Севкавкрая решительно искоренить эти контрреволюционные элемен-
ты путем арестов, заключения в концлагерь на длительный срок, не останавливаясь перед примене-
нием высшей меры наказания к наиболее злостным из них.

5. ЦК и СНК указывают партийным и советским организациям Советского Союза, что злейши-
ми врагами партии, рабочего класса и колхозного крестьянства являются саботажники хлебозагото-
вок с партбилетом в кармане, организующие обман государства, организующие двурушничество и 
провал заданий партии и правительства в угоду кулакам и прочим антисоветским элементам. По от-
ношению к этим перерожденцам и врагам советской власти и колхозов, все еще имеющим в кармане 
партбилет, ЦК и СНК обязывают применять суровые репрессии, осуждение на 5–10 лет заключения в 
концлагерь, а при известных условиях – расстрел.

6. ЦК и СНК отмечают, что вместо правильного большевистского проведения национальной 
политики в ряде районов Украины, украинизация проводилась механически, без учета конкретных 
особенностей каждого района, без тщательного подбора большевистских украинских кадров, что об-
легчило буржуазно-националистическим элементам, петлюровцам и пр. создание своих легальных 
прикрытий, своих контрреволюционных ячеек и организаций.

7. В особенности ЦК и СНК указывают Северо-Кавказскому крайкому и крайисполкому, что 
легкомысленная, не вытекающая из культурных интересов населения, не большевистская «украини-
зация» почти половины районов Севкавказа при полном отсутствии контроля за украинизацией шко-
лы и печати со стороны краевых органов, дала легальную форму врагам советской власти для органи-
зации сопротивления мероприятиям и заданиям советской власти со стороны кулаков, офицерства, 
реэмигрантов-казаков, участников Кубанской Рады и т. д.

В целях разгрома сопротивления хлебозаготовкам кулацких элементов и их «партийных» и 
беспартийных прислужников, ЦК и СНК Советского Союза постановляют:

а) Выселить в кратчайший срок в северные области СССР из станицы Полтавской (Северный 
Кавказ), как наиболее контрреволюционной, всех жителей[,] за исключением действительно предан-
ных соввласти и не замешанных в саботаже хлебозаготовок колхозников и единоличников[,] и засе-
лить эту станицу добросовестными колхозниками-красноармейцами, работающими в условиях ма-
лоземелья и на неудобных землях в других краях, передав им все земли и озимые посевы, строения, 
инвентарь и скот выселяемых.
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Ответственность за проведение этого решения (пункт «а») возложить на тт. Ягода, Гамарника 
(с заменой т. Булиным), Шеболдаева и Евдокимова.

б) Арестованных изменников партии на Украине, как организаторов саботажа хлебозагото-
вок, бывших секретарей районов, предисполкомов, зав. Райзу, предрайколхозсоюзов, а именно: 
Ореховский район – Головина, Пригоду, Паламарчука, Ордельяна, Луценко; Балаклейский район 
– Хорешко, Ус, Фишмана; Носовский район – Яременко; Кобелякский район – Ляшенко; Больше-
Токмакский район – Ленского, Косяче[н]ко, Дворника, Зыка, Долгова – предать суду, дав им от 5 до 10 
лет заключения в концентрационных лагерях.

в) Всех исключенных за саботаж хлебозаготовок и сева «коммунистов» выселять в северные 
области наравне с кулаками.

г) Предложить ЦК КП(б)У и СНК Украины обратить серьезное внимание на правильное про-
ведение украинизации, устранить механическое проведение ее, изгнать петлюровские и другие 
буржуазно-националистические элементы из партийных и советских организаций, тщательно под-
бирать и воспитывать украинские большевистские кадры, обеспечить систематическое партийное 
руководство и контроль за проведением украинизации.

д) Немедленно перевести на Северном Кавказе делопроизводство советских и кооператив-
ных органов «украинизированных» районов, а также все издающиеся газеты и журналы с украинского 
языка на русский язык, как более понятный для кубанцев, а также подготовить и к осени перевести 
преподавание в школах на русский язык. ЦК и СНК обязывают крайком и крайисполком срочно про-
верить и улучшить состав работников школ в «украинизированных» районах.

е) В отмену старого решения разрешить завоз товаров для украинской деревни и предо-
ставить тт. Косиору и Чубарю право приостановить снабжение товарами особо отстающих районов 
впредь до окончания ими хлебозаготовительного плана.

Председатель СНК Союза ССР     В. Молотов (Скрябин)
Секретарь ЦК ВКП(б)       И. Сталин
№ П4751

ДАЗО. – Ф. П-216. – Оп. 1. – Спр. 4. – Арк. 1. Друкарський примірник.

№ 95
Повідомлення газети «Червоне Запоріжжя» про занесення на «чорну дошку» сільрад

7 грудня 1932 р.

Чорна дошка – ганьба для колгоспу, для кожного колгоспника
Миролюбівську, Мар’ївську, Матвіївську сільради і артіль ім. Чубаря Микольської № 1 

сільради – на чорну дошку
З постанови президії Запорізької міськради з 30 листопада

Обміркувавши стан хлібозаготівель[,] президія міськради констатує:
1. Низка сільрад, зокрема Мар’ївська (54,2 відс.), Миролюбівська (49,6 відс.), Матвіївська 

(52,8 відс.), маючи всі можливості форсувати виконання пляну хлібозаготівель[,] не розгорнули 
справжньої боротьби за хліб, не організували боротьби з куркульським опором хлібозаготівлям та 
своїм недозволеним відставанням призвели район до невиконання місячного завдання (54 відс.) і 
майже до цілковитого зриву виконання місячного завдання з пшениці, що його виконано по району 
ледве на 15 відс.

2. Незважаючи на категоричні вимоги міськради закінчити виконання річного пляну по 
одноосібному сектору до 1 грудня, цей плян виконується ганебно, незадовільно – 70 відс., зокрема[,] 
по куркульсько-заможних господарствах [–] на 63,6 відс.

Президія міськради ухвалює:
1. Просити облвиконком затвердити занесення на чорну дошку за злісне невиконання 

хлібозаготівель і явний саботаж їх, таких сільрад і колгоспів: Миролюбівська (артіль «Червоний Жовтень» 
що виконала 49,8 відс. річного пляну), Мар’ївська (артіль «Українець» – 54,2 відс.), Матвіївська (артіль 
«Більшовик» – 52,7 відс.) й артіль ім. Чубаря Микольської № 1 сільради (45,3 відсотк.).

2. Зобов’язати сільради, уповноважених міськради, управи колгоспу, директорів МТС та 
Заготзерна:

а) негайно рішуче посилити здавання (продаж) хліба і беззастережно виконати річний плян у 
визначений для кожного колгоспу термін з усіх культур, та насамперед з пшениці й жита.
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Знову попередити всіх, що плян не буде вважатися за виконаний[,] доки не буде виконане за-
вдання з пшениці й жита.

б) рішучою активізацією роботи серед одноосібників (проведення масової роботи, застосу-
вання репресій в першу чергу до куркульсько-заможніх господарств) забезпечити виконання пляну 
одноосібного сектору протягом першої п’ятиденки грудня.

в) посилити роботу щодо повернення незаконно розділеного хліба (в першу чергу пшениці й 
жита) та щодо вилучення розкраденого колгоспного й радгоспного хліба залучивши до цієї роботи 
ввесь колгоспний актив.

3. Зважаючи на те, що артіль ім. К. Маркса Н.-Іванівської сільради по-справжньому стала до ви-
конання хлібозаготівлі та домоглася на 1 грудня виконання річного пляну на 86,3 відс. (а було 37 відс.) 
зняти цей колгосп з чорної дошки, попередивши правління, що це зроблено з умовою, що колгосп 
надалі не послабить темпи хлібоздавання (продажу) та виконає річний плян у зазначений для нього 
термін.

Просити облвиконком затвердити цю постанову.
4. Відзначити, що уповноважений міськради по Мар’ївській сільраді тов. Сухоруков повер-

нув буксирну бригаду артілі «3[-й] Інтернаціонал» в складі 40 чоловік, яку було відряджено до артілі 
«Українець» на допомогу збирати врожай кукурудзи – оголосити Сухорукову сувору догану.

Червоне Запоріжжя. – 1932. – 7 грудня.

№ 96
Повідомлення газети «Червоне Запоріжжя» про позбавлення колгоспу імені Леніна 

Новоіванівської сільради назви у зв’язку із занесенням на «чорну дошку»

7 грудня 1932 р.

Про позбавлення колгоспу ім. Леніна Н.-Іванівської сільради почесної назви імені Леніна, 
зважаючи на занесення цього колгоспу на «чорну дошку»

(З постанови президії Запорізької міськради з 3 грудня)

Виходячи з того, що колгосп ім. Леніна Н.-Іванівської сільради за злісне невиконання 
хлібозаготівлі занесено на чорну дошку й що він ні в якому разі не виправдує почесного ім’я Леніна, 
позбавити цей колгосп почесного імени проводиря світового пролетаріяту Леніна.

Запропонувати Н.-Іванівській сільраді негайно опрацювати цю постанову на пленумі сільради 
та зборах колгоспників.

Довести до відому колгоспників цього колгоспу та сільради, що в разі, коли найближчими дня-
ми буде виконано річний плян хлібозаготівель[,] Запорізька міськрада зніме клопотання перед облви-
конкомом про поновлення цьому колгоспові назви ім. Леніна.

Одноразово попередити всі колгоспи, що мають назви революційних вождів, що в разі вони не 
виконають до встановлених міськрадою термінів річні пляни хлібозаготівель, їх буде позбавлено права 
зватися цими почесними йменами.

Червоне Запоріжжя. – 1932. – 7 грудня.

№ 97
Повідомлення газети «Червоне Запоріжжя» про зняття з «чорної дошки» артілі ім. К. Маркса

7 грудня 1932 р.

Артіль ім. К. Маркса знято з чорної дошки
Телеграма Запорізькій міськраді

Не суперечимо проти зняття з чорної дошки артілі імені К. Маркса.

Секретар облвиконкому Дашевський

Червоне Запоріжжя. – 1932. – 7 грудня.

№ 98
Витяг з інформаційного листа Дніпропетровської обласної прокуратури та обласного суду 

про число засуджених під час хлібозаготівель

Не раніше 10 грудня 1932 р.
Обмежуючись вищезгаданими прикладами, які характеризують судову лінію по справах, 

пов’язаних з крадіжками хліба[,] зазначаємо, що за весь час хлібозаготівлі за крадіжку хліба засудже-
но 4727 осіб, з них:
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до розстрілу –    163
до 10 років –    687
до 8 років –    462
до 5 років –    539
до 3 років –    1545
до примус[ової] праці – 1131.
По справах, по яких засуджено до розстрілу, на день складання цього листа маємо відомості 

про затвердження 17 вироків. Витяги з цих вироків надіслані усім редакторам районових газет, де 
слухались ці справи, з проханням негайно оголосити повідомлення про виконання вироків. Так само 
надіслано листа до усіх секретарів райпарткомів та учпрокурорів за погодженням з керівниками орга-
нами, з проханням провести навколо цих справ відповідну масово-роз’яснювальну роботу по селах та 
колгоспах, використовуючи ці вироки для стимулювання поліпшення хлібозаготівлі.

Т. в. о. облпрокурора
Голова облсуду
Т. в. о. зав. оргінстром

ДАДО. – Ф. П-19. – Оп. 1. – Спр. 494. – Арк. 19–20. Друкарський примірник; Неоголошена війна 
(спогади свідків, архівні документи та роздуми сучасника про голодомор 1932-1933 років). – С. 72–73.

№ 99
Витяг з постанови Запорізького міського комітету КП(б)У про хід хлібозаготівель

10 грудня 1932 р.

2. МПК зобов’язує під персональну відповідальність директорів МТС, секретарів партосередків 
вжити всіх заходів, щоб протягом третьої п’ятиденки грудня темпи хлібозаготівель було збільшено не 
менше як у 3 рази, забезпечуючи повсякденне систематичне керівництво і контроль над вивезенням 
хліба від директорів МТС і уповноважених по колгоспах і кущах...

8. Усім членам бюро, членам президії міськради, членам президії КК негайно виїхати до 
району, категорично заборонивши повернення до міста до цілковитого виконання річного пляну 
хлібозаготівель.

9. За цілковиту бездіяльність в справі боротьби за хліб, за невжиття заходів до розтрощення 
контрреволюційного куркульського саботажу, за дезертування з хлібозаготівель уповноваженого МПК 
по Н.-Гупалівській сільраді Ковтанюка з партії виключити і з роботи зняти.

10. За самовільний виїзд із села в період напруженої боротьби за хліб уповноваженому МПК по 
Н.-Гупалівці Зімину (заступникові керівничого сільською конторою Запторгу) оголосити сувору догану 
і з роботи зняти. 

Секретар міськпарткому      Лейбензон

Червоне Запоріжжя. – 1932 . – 11 грудня.

№ 100
Протокол засідання бюро Мелітопольського районного комітету КП(б)У з питань організації 

хлібозаготівельної кампанії

15 грудня 1932 р.

Исх. № 42/3
ПРОТОКОЛ № 26

засідання бюро Мелітопольського Р.П.К. з 15/ХІІ-32 року
Присутні: Члени бюро – Товстопят, Фельдман, Чайка, Соркін, Рейфшнейдер, Димченко. 

Канд[идат у члени бюро] – Фоменко. Уповнов[ажений] обкому – Сумцов. Член КК – Захватін.
Запрошені – Біллер, Роль, Еччев, Наровлянський, Ніконов, Бражненко, Щетінкін.
Слухали: 1. Доповідь Ейгенфельдського партосередку про перебіг хлібозаготівлі за 3-ю 

п’ятиденку грудня. (д[оповідають] т. Біллер, Роль). Співдоп[овідає] т. Бражненко. Висловились: Соркін, 
Щетінкін, Рейфшнейдер, Еччев, Фельдман, Товстопят.

Ухвалили: Резкое снижение хлебосдачи за 3-ю пятидневку декабря по колхозам                                                 
[«]Арбейсталь[»], [«]Мариенфельд[»], и [«]Рот-фронт[»] – есть результат того, что секретарь ячейки 
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т. Биллер, прикрываясь боязнью перегибов, допустил на деле попустительство и примиренческое от-
ношение в деле выявления разворованного хлеба, под предлогом, что они бедняки, ведя двурушни-
ческую тактику в отношении указаний уполномоч[енного] РПК.

Бюро РПК постановляет: Биллера с работы секретаря ячейки снять и вывести из состава чле-
нов пленума РПК. Весь материал для дополнительной проверки и разрешения вопроса о пребывания 
Биллера в партии передать в контр[ольную] комиссию.

Поручить заворгу в течение суток подобрать кандидатуру на секретаря ячейки.
Обязать Эйгенфельдскую партячейку повести решительную борьбу с кулацким попуститель-

ством в деле выявления разворованного и утаенного хлеба, мобилизовать всех коммунистов и ком-
сомольцев на резкое повышение хлебосдачи, начиная с 4-й пятидневки.

Самым решительным образом провести очистку колхозов от кулаков и лодырей, рвачей, мо-
билизовать на борьбу против кулака за хлеб – колхозный актив, решительно увеличить темпы переоб-
молота соломы и половы обеспечив полное выполнение плана хлебозаготовок по всем 3-м колхозам. 
Особое внимание уделить перенесению примера передового колхоза Нейдорф в отстающие колхозы.

Слухали: 2. Про т. Наровлянс[ь]кого. Висловились: Соркін, Фельдман, Товстопят.
Ухвалили: 1/ХІІ РПК, виключивши із партії бувш[ого] серетаря партосередку артілі 

Олександрофельд Губерта, як куркульського агента, що саботував хлібозаготівлі, – попередив упо-
вноваженого РПК т. Наровлянського, що коли він не мобілізує колгоспний актив, щоб зламати кур-
кульський саботаж хлібозаготівель і не забезпечить різкого підвищення хлібоздачі, його буде виклю-
чено з партії.

Тов. Наровлянський замість цього через кілька днів прибув у райпарком і заявив, що заходи 
вже всі вичерпано, але «хліба нема». Між тим, як слідом за цією куркульською заявою Наровлянського, 
командирований від РПК тов. Никонов виявив, що в артілі Олександрофельд в степу утаєно в копицях 
коло 10 гарб немолоченого жита й коло 6 гарб немолочених згребок, в той час, як управа колгоспу, 
сільрада, а також і уповнов[ажений] РПК Наровлянський, ще в жовтні подавали відомості райвиконко-
му про цілковите закінчення молотьби.

Цей факт куркульського шкідництва спрямований на підрив колгоспу, проти хлібозаготівель, 
показує, як окремі «комуністи»[,] в даному разі уповноважений РПК Наровлянський, підпадають під 
уплив куркуля, змикаються з ним і стають прямими ворогами партії й пролетарської держави.

Цей факт заслуговує на широке обговорення всієї парторганізації й колгоспних мас, щоб у 
повсякденній перевірці роботи кожного на хлібозаготівлях, виявляти подібних наровлянських, гнати їх 
з партії, мобілізуючи колгоспний виробничий актив, невпинно збільшувати хлібоздачу.

Бюро РПК ухвалює:
За бездіяльність проти саботажу хлібозаготівель та обдурювання районних організацій щодо 

молотьби – Наровлянського від обов’язків уповноваженого РПК звільнити та з партії виключити.
Справу передати слідчим органам для притягнення винних до відповідальності.
Постанову оголосити в газеті «Радстеп».
Уповноваженим РПК по хлібозаготівлях до арт. Олександрофельд призначити тов. Ніконова.
Слухали: 3. Матеріали про обмін краденого зерна на печений хліб промартіллю Промхарч.
Ухвалили: За обмін краденого зерна у підводчиків та різних осіб артіллю Промхарч на печений 

хліб, виключити з лав партії та притягти до судової відповідальности голову артілі Промхарч Мороз Е.А. 
та члена правління артілі Старчевського І.І.

Постанову оголосити в [газеті «]Радстепі[»].

ШЛЯХОМ ОПИТУ
Слухали: 12/ХІІ-32 р. Про т. Кубишту.
Ухвалили: Підтвердити постанову Чехоградського партосередку про виключення з партії 

Кубишту за утаювання та організацію крадіжок хліба.
Слухали: Постанова ЦК ВКП(б) з 10/ХІІ про чистку членів і канд. партії («Комуніст» за 11/ХІІ-32 р.).
Ухвалили: Для обговорення постанови ЦК ВКП(б):
1. На 15/ХІІ о 6 год. вечора скликати пленум РПК з участю секретарів партосередків, уповнова-

жених РПК по хлібозаготівлях та міського партактиву. Доклад доручити тов. Товстопяту.
2. Доручити редакції газети «Радстеп» надрукувати постанову ЦК ВКП(б) та розгорнути навко-

ло неї широко організаційно-масову роботу по підсиленню хлібозаготівель, зокрема [–] організації у 
відповідь на постанову ЦК ВКП(б) – червоних хлібних валок по всіх колгоспах.

3. Для широкого обговорення постанови ЦК ВКП(б) в колгоспних партосередках, для прове-
дення масової роботи навколо постанови в колгоспах та організації хлібних валок командирувати на 
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село таких т.т.: Вознесенка – Пашко, Мордвинівка – т. Воробйова, Костянтинівка – т. Тарасов, Піщана 
– т. Захватін, Кізіяр –т. Фельдман, Ейгенфельд – т. Соркін, Н-Миколаївки – Чайка.

4. Зобов’язати міські партосередки негайно розпочати широке обговорення постанов ЦК 
ВКП(б) на зборах партосередків, серед робітників і робітниць.

У відповідь на постанову ЦК ВКП(б) на основі організаційно-масової роботи – значно піднести 
продуктивність, підвищити якість продукції, забезпечити виконання планів 4 кварталу.

Слухали: 15/ХІІ-32 р. Про артілі [«]Радстеп[»], [ім.] Будьонного і [ім.] Калініна Костянтинівської 
с/ради.

Ухвалили: Щоб зламати куркульський опір хлібозаготівлям та залучити колгоспний актив до 
боротьби за виявлення розкраденого й утаєного хліба, командирувати додатково в ці колгоспи брига-
ду відповід[альних] робітників т. Бортнікова – Агітмаса РПК, т. Пашка секретаря партколегії КК і т. Яхно 
– секретар міськради.

Доручити т.т. Сумцову і Толстопяту проінструктувати цю бригаду.
Встановити, щоб бригада щодня інформувала РПК по телефону про свою роботу і наслідки.
Зокрема[,] додатково провести очистку колгоспів від ворожих, рвацьких і ледарських елементів 

та у всіх виключених провести вилучення краденого хліба[,] в тому числі [–] перевірити ще раз тих, що 
раніше виключені і вилучити крадений хліб. Цю роботу провести при широкій участі чесних передових 
колгоспників.

Слухали: Про контрольорів по виконанню постанов ЦК і обкому.
Ухвалили: В зв’язку з відкликом обкому тов. Бортнікова, контрольорами по виконанню поста-

нов ЦК і обкому затвердити – по РПК – т. Фельдман, по РВК – т. Фонарьова.

Секретар РПК      Товстопят

ДАЗО. – Ф. П-233. – Оп. 2. – Спр. 6. – Арк. 81–83. Оригінал. Машинопис.

№ 101
Директива секретаріату ЦК КП(б)У редакторам обласних і районних газет, секретарям 

обласних та районних комітетів КП(б)У про характер висвітлення у пресі ходу хлібозаготівель

16 грудня 1932 р.

Пролетарі всіх країн, єднайтеся.     Зовсім таємно
Комуністична партія (більшовиків) України  Центральний Комітет

Таємний відділ
№ 29976/т 1

16 грудня 1932 р.

Редакторам обласних і районних газет
Копія: секретарям обкомів і райпарткомів

1. Низка газет друкує рапорта районів і колгоспів про виконання плянів хлібозаготівель, в той 
час, коли ці пляни при загальному виконанні, одначе не виконані по продовольчих культурах.

ЦК пропонує надалі рапорта про виконання плянів хлібозаготівель друкувати лише після 
перевірки та встановлення, що плян виконано й по продовольчих культурах і поверненню насіньпозики. 
В кожному рапорті про це повинно бути точно сказано.

2. Газети, вміщуючи матеріял про факти розкрадання та розбазарювання мірчуку, дуже часто 
не вказують конкретних винуватців цього[,] та чи притягнені вони до відповідальности. ЦК пропонує 
газетам більше приділити уваги мірчуку. Викриваючи факти розкрадання та розбазарювання мірчуку, 
викриваючи конкретних винуватців, газети повинні в тому ж номері, в якому друкується матеріял, 
або в найближчому[,] сповіщати про арешт та притягнення до суду винуватців, а також друкувати 
вироки по цих справах. Без цього оповіщення, що друкуються, утворюють враження безпокаранности 
злочинців.

Секретаріат ЦК КП(б)У2

ДАЗО. – Ф. П-240. – Оп. 1. – Спр. 108. – Арк. 54. Ротаторний примірник. Машинописний текст. 
_______________________

1 На лівому полі помітка синім чорнилом: «Читав. 19/ХІІ-32 р. [підпис не встановлено]»; вище – 
позначено дату отримання і вхідний номер документа: «Вх 169. 18/ХІІ-32 р.».

2 Засвідчено круглою печаткою ЦК КП(б)У.
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№ 102
Витяг з протоколу засідання Запорізької міськради про репресивні методи хлібозаготівлі  

в колгоспах Августинівської сільради

16 грудня 1932 р.

§ 1. Слухали: Про стан хлібозаготівель та методи, що застосовуються до окремих колгоспників 
Августинівської сільради, в яких виявлено крадені хлібні або фуражні культури.

§ 1. Ухвалили: 1. Визнати за незадовільний стан хлібозаготівель по Августинівській сільраді – 
на 14 грудня план виконано лише на 75 %.

2. Констатувати, що в процесі застосування різних репресій припускаються заходи, що суттю і 
формою є типічними «лівацькими» перекрученнями.

Наприклад, у гр. Третяка – в минулому бідняк, ударник, має понад 400 трудоднів, премійований 
за кращу роботу, харчові культури, що одержані на трудодні, добровільно здав на хлібозаготівлю в 
обмін на магар – було знайдено на горищі 2 ц посліду (зразки цього посліду знаходяться в сільраді). 
Бригада, що обшукувала, забрала цей послід і до того, в якості «репресії»[,] забрала курей, а також 
наклала арест на всю городину, що заготовлена гр. Третяком на зиму з власного городу та за трудодні 
(картопля, капуста, огірки, баклажани, буряки тощо), відно[сно] якої жодних сумнівів як у бригади, так 
і у сільради про те, що це не крадене – нема.

У гр. Деркача, у якого було викрито 750 кг. кукурудзи, проса разом з краденим хлібом, так[ож] 
було забрано курей, городину, сир тощо.

Безпоседньо виясняючи цю справу у сільуповноважених тов. Гладченко та Четверикова і за-
ступника голови сільради, виявлено, що такі «вказівки» давав кущовий уповноважений тов. Рожко. 
Тов. Рожко від цього відмовляється, заявляючи, що це, очевидно, було зроблено, коли його не було в 
селі, а він особисто давав таку вказівку лише в одному випадкові.

3. Визнати такі методи роботи по хлібозаготівлях за зразок «лівацького» перекручення та за-
стосування неприпустимих адміністративних методів замість проведення масово-організаційно-
роз’яснювальної роботи, що наслідком своїм будь-якою мірою не сприяє хлібозаготівлям, а, навпаки, 
підриває довір’я до партії і влади в очах широких мас колгоспників.

4. Виходячи з наведеного, всі дії, що стосуються вилучення краденого майна, визнати за 
незаконні й скасувати.

Запропонувати голові сільради негайно повернути всі речі, незаконно забрані у окремих гро-
мадян.

Кущовому уповноваженому по Августинівській сільраді тов. Рожко оголосити сувору догану й 
з роботи уповноваженого зняти, сільським уповноваженим тов. Гладченку та Четверикову оголосити 
сувору догану, зобов’язавши їх дальшою роботою виправити припущені помилки, додержуючись всіх 
директив партії та уряду й, зокрема, МПК та міськради, що точно визначають методи роботи, об’єкти 
та характер впливу та мобілізацію колгоспних мас для виконання ними зобов’язань, а також заходи, 
що їх потрібно вживати до розкрадачів того чи іншого колгоспного майна, зокрема хліба.

5. Відділу заготівель з цього приводу скласти спеціального листа від міськради до всіх уповно-
важених міськради та голів сільрад, що попередив би можливість перекручення в інших місцях.

6. Голові Августинівської сільради оголосити догану: а) за недостатню боротьбу за виконання 
плану заготівель; б) за припущення на терені сільради подібного неподобства.

7. Зобов’язати сільраду, уповноважених по сільраді, правління артілі рішуче посилити ро-
боту щодо виявлення і вилучення розкрадених ресурсів, мобілізуючи для цього, насамперед, актив 
колгоспників.

8. Пояснити сільрадам та уповноваженим, що примусове вилучення (конфіскація майна) може 
бути лише в окремих випадках за рішенням суду, а у випадках, передбачених інструкцією РПК про 
одноосібників, застосовуються заходи, визначені цією інструкцією.

9. Члена сільради Деркач Ївгу, у якої виявлено крадений хліб, виключити зі складу сільради та 
притягти до судової відповідальности. Доручити прокурору закінчити слідство протягом трьох днів та 
провести судовий процес на місці, в Августинівці.

10. Сільраді перевірити роботу комісії сприяння хлібозаготівлі та окремих членів сільради 
під кутом зору боротьби їх за хліб та рішуче покласти край таким неподобствам, коли окремі члени 
сільради замість впертої боротьби за хліб, боротьби проти кулацьких махінацій, самі з’являються зри-
вачами та розкрадачами хліба.

Згідно: стенограф-протоколіст міськради Стісон

ДАЗО. – Ф. Р-722. – Оп. 1. – Спр. 92. – Арк. 135. Ротаторний примірник. Машинописний текст; 
Колективізація і голод на Україні. 1929-1933. – С. 566–568.
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№№ 103-105
Спеціальні зведення уповноваженого ДПУ у Василівському районі до Дніпропетровського 

облвідділу ДПУ про хід виконання хлібозаготівель і настрої селянства

20 грудня 1932 р. – 30 січня 1933 р.

№ 103
Спеціальне зведення уповноваженого ДПУ про хід хлібозаготівельної кампанії у районі

20 грудня 1932 р.1

Секретарю РПК
т. Борсуку2

Сов. Секретно
Серия «К»

Нач. СПО Днепропетровского облотдела ГПУ
Нач. ЭКО Днепропетровского облотдела ГПУ

Гор. Днепропетровск
Спец-сводка № 142

(О ходе хлебозаготовительной кампании по Васильевскому району)
Составлена 20/ХІІ-1932 года

По Васильевскому району с начала хлебозаготовительной кампании по состоянию на 20/XII 
1932 года вывезено в хлебозаготовку 64184 центнеров хлеба или 49,1 % выполнения годового район-
ного плана.

В настоящее время из имеющихся всех 62 колхозов план хлебозаготовок выполнило полно-
стью всего 7 артелей[,] а именно: «Зелений Гай» Ц.-Кутского сельсовета 104,2 %, «Червона Зірка» 
Шмальковского сельсовета 107,8 %, «Надія» Эрестовского сельсовета 120 %, «Зелений Гай» Эрестовского 
сельсовета 100,2 %, ком[м]уна «Червоні Борці» Балковского сельсовета 111,7 %, ком[м]уна «Червона 
Поляна» Орлянского сельсовета 116,3 % и артель «Шевченко» Балковского сельсовета 100,5 %.

Близки к выполнению годового плана следующие колхозы: ком[м]уна «Клименко» 
Магдалиновского сельсовета 99,6 %[,] артель «ХТЗ» Шмальковского сельсовета 96,9 % и артель 
«Войкова» Карачекракского сельсовета 92,1 %

Остальные артели[,] в количестве 52, план выполнили всего от 17 до 90 %, большая часть из 
которых выполнила планы наполовину.

Пестрота урожая в районе, кража хлеба непосредственно в степи и разбазаривание из кладо-
вых и из[-]под молотарки хлеба создали такое положение по выполнению плана хлебозаготовки.

Кража хлеба всякими способами не только имела место во время молотьбы, но и сейчас по-
следняя продолжается[,] несмотря на репрессии со стороны следственно-судебных органов.

Обнаружение скрытого и краденого хлеба, как нами[,] так и местными партийными работника-
ми в селах, говорят за большое количество зерно-хлеба[,] ушедшего в подполье от хлебозаготовки. С 
начала кампании нами и милицией обнаружено всего 730 центнеров[,] из которых обнаружено в ямах 
252 пуда скрытого от учета 608 центнеров, отобрано хлеба при обысках у арестованных по делам 962 
пуда и изъято у спекулянтов 16 п[удов].

В настоящее время за последние пять дней мы имеем следующие материалы по кражам хлеба:
В артели «Воровского» Орлянского сельсовета ночью была роздана пшеница колхозникам. 

Правление сказало членам артели, чтобы пшеница ни у кого на рука[х] не была и чтобы они спрята-
ли[,] где хотят.

Жит[ель] хут[ора] Барбаштак Юрентальского сельсовета Лысенко Зинаида[,] беседуя с нашим 
с[екретным]/с[сотрудником] говорила: «В артели идет возвращение колхозниками хлеба в колхоз[,] а 
в связи с этим Гречка Векла собирается загнать всех членов артели[,] говоря[,] что мой[,] мол[,] муж 
сидит и не крал хлеба, а Власенко Иван возвратил 20 пудов. Разве это не из краденного им хлеба[?] 
И таких[,] как он[,] есть много».

В артели «Красная Армия»[,] желая утаить от хлебозаготовки хлеб, последний отвезла на мель-
ницу в с. М[алая] Белозерка Б[ольше]-Белозерского р[айо]на, который был ранее изъят. В настоящее 
время нами снова обнаружено там 4 центнера пшеницы[,] о которой сельсовет не знал.

Бедняк села Орлянки Плюйко Никита[,] член артели «Молотова» (но в ней не работает) все лето 
занимается кражей в степи колхозной кукурузы. Наломал кукурузы в качанах[,] он[,] выжидая всегда 
проезжающей подводы единоличника[,] на которую ложил мешок кукурузы и провозил домой.
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Член артели «Сдвиг» Орлянского сельсовета Дзюба Максим [–] бедняк[,] бывший сторож кол-
хозного баштана [–] в разговоре с селянином того же села Коваленко Андреем относительно хлеба[,] 
говорил: «Максим Сакович не боится за хлеб, ибо он наносил себе на целый год и обеспечил себя 
вполне».

Житель села Орлянки Коваленко Иван Филиппович[,] исключенный весной из колхоза[,] как 
выходец из кулаков, все лето ходил в степь на колхозные копы, под которыми молотил зерно. Кроме 
того[,] он ломал в степи колхозную кукурузу.

Коваленко Артем[,] колхозник артели «Сдвиг» Орлянского сельсовета[,] бедняк, работал коню-
хом целое лето – носил домой выдаваемый для лошадей корм[,] обеспечив себя хлебом на целый год.

По всем вышеуказанным фактам нами расследование еще не проводилось[,] так как поступи-
ли только что, за исключением укрытой пшеницы 4-х центнеров в артели «Красная Армия»[,] которая 
изъята. Все материалы переданы для проверки и привлечения по ним фигурантов работнику ГПУ[,] 
находящемуся в том селе по делам.

Кроме краж и разбазаривания хлеба со стороны самого правления колхозов[,] срывающих 
план хлебозаготовки, мы имеем целый ряд фактов с другой стороны настоящего саботажа планам 
хлебозаготовки и срыву работ по некоторым артелям.

Председатель правления артели «Шаг Ленина» Янчекракского сельсовета систематически 
проводил пъянства с кладовщиком артели Григоренко Игнатом[,] кулаком, делая злоупотребления 
по подделке документов, беря себе деньги. Он и Демченко не вывозил в план хлебозаготовки хлеб[,] 
заявляя, что его нет и проч.

По проведенному следствию по данному делу выяснилось, Демченко вместе с кула-
ком Григоренко Игнатом (кладовщик) укрыли хлеб от вывоза[,] спрятав его в 4 кладовых кулаков 
и антисов[етского] элемента[,] а именно: у быв[шего] полицейского[,] лишенного права голоса[,] 
Корсуна Остапа[,] сына раскулаченного Тихого Марка, у кладовщика артели кул[ака] Григоренко Игната 
и Клименко Родиона. В настоящее время хлеб обнаружен и проходит проверка наличия последнего.

Кладовщик артели «Нова Громада» Янчекракского сельсовета Григоренко Иван Николаевич[,] 
кулак[,] не оприходовал 15 центнеров зерно-хлеба разных культур и озадков 100 пудов. Систематически 
пьянствовал с завхозом артели Вакуленко Семеном, который сейчас уже осужден.

Бригадир артели «Удар по интервентам» Ц.-Кутского сельсовета кулак Семеренко Александр 
во время уборочной кампании умышленно косил в первую очередь второстепенные культуры[,] а ози-
мую пшеницу [–] в последнюю очередь. Кроме того, уборка со степи скошенного хлеба также прово-
дилась во вторую очередь[,] в связи с чем пшеница начала портит[ь]ся. Также[,] получая продукты для 
колхозников на общественное питание[,] забирал их себе[,] не выдавая членам артели[,] работаю-
щим в степи. Во время его работы молотарка часто ломалась, что говорит за то[,] что это по его вине. 
Желая развалить артель[,] он агитировал среди колхозников о выходе из артели и переход на произ-
водство. Семеренко имел связь с Григоренко Иосифом[,] зав. бюро труда[,] с которым они пьянство-
вали[,] и последний не записывал полностью бедноте трудодни.

Председатель колхоза «Крупской» Пятихатского сельсовета Кабанченко[,] систематически 
пъянствуя с завхозом Григоренко[,] не вывозили хлеб в заготовку[,] говоря, что хлеба нет и так да-
лее. Кроме этого[,] они убеждали колхозников, что хлеба в колхозе нет[,] этим самым настраивая их 
против хлебозаготовки. На предложение колхозников вывезти 100 пудов имеющей[ся] кукурузы[,] он 
ответил: «Это не ваше дело и хозяин этому я».

Счетовод артели «Шлях Социализму» Балковского сельсовета Прокопенко Яков умышленно 
давал ложные сведения об обмолоте зерна сельсовету[,] скрывая его от хлебозаготовки. Так[,] им 
давались сведения: магару намолочено 135 ц[,] а сведения даны на 76 ц, суданки намолочено 34 ц, а 
сведения даны на 12 ц. Рапсу намолочено 2 ц, а о нем совсем не указано.

По указанным выше делам[,] нами все фигуранты арестованы[,] на которых дела              
заканчива[ю]тся. Кроме того[,] Кабанченко[,] как член партии[,] по нашим материалам исключен 
райпар[т]ком из партии. По данным делам ведется следствие под углом выявления группировок[,] 
направленных к срыву хлебозаготовок.

Реагирования и настроения крестьянства последнее время проходят исключительно вокруг 
проводимой хлебозаготовительной кампании.

Отрицательное отношение к хлебозаготовкам в связи с боязнью остаться без хлеба отдельных лиц, 
не только создает нездоровую атмосферу среди колхозников, но и отражаются на выполнении плана.

За последнее время отмечены факты прямых угроз хлебозаготовителям и отдельным активи-
стам села со стороны некоторых[,] переходящих на такие настроения[,] а один случай прямого сопро-
тивления хлебозаготовке[,] сопровождавшийся гонением с дрючком за хлебозаготовителями.
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Жит[ель] села Балки колхозник Игнатенко Григорий[,] находясь в группе селян[,] говорил им: 
«Я был в гор. Запорожье и ночевал у одного рабочего, который рассказывал, что вся рабочая масса 
говорит, что если бы вернулось старое правительство, то ничего больше не хотели бы. Сейчас в горо-
де трусят золото, которое отправляют за границу[,] чтобы Америка не объявляла нам войну и не раз-
била нас. С колхозов[,] наверное[,] нужно разбегаться[,] потому что в них пропадем».

Житель с. Васильевки Тищенко Петр Аврамович[,] середняк[,] обращаясь к партийцу Сушко М.
[,] являющемуся упол[номоченным] группы содействия милиции, говорил: «Ты не носись с револьве-
ром[,] ибо скоро вернется царь и мы забьем тебе его в живот[,] так как вы нас обдираете[,] забирая 
последний кусок хлеба».

12/XII с/г на собрании артели «Червоний Прапор» Карачекракского сельсовета по вопросу воз-
вращения в колхоз незаконно розданного хлеба колхозникам выступили члены артели Липка Мария и 
Куз Екатерина и с криком говорили: «На черта нам колхозы. Кто придет ко мне забирать заработанный 
мною хлеб, то без головы останется. Дурак тот[,] кто пишется в колхоз.»

У сапожника Григоренко Степана[,] жителя села Карачекрак[,] находились жители этого села[,] 
колхозники Дитюк Кондратий, Слюсаренко Трофим и Григоренко Владимир, которые вели разговор 
между собой следующий: «Очень скверно жить теперь. В крепостное время гораздо лучше жилось, 
потому что тогда одну неделю работали на пана[,] а одну себе. Тогда крестьянин имел волы, коровы и 
свиней[,] а сейчас при социализме таком жить невозможно. Селяне уже ничего не имеют».

11/ХІІ-1932 года группа колхозников артели «Червоний прапор» Карачекракского сельсовета 
Мирошниченко Прасковья, Чабан Прохор, Чабан Лукерья и др. говорили между собой[,] идя в с. Ва-
сильевку: «Что оно только делается. Жить просто селянам не дают. Выдавали хлеб за то[,] что работали в 
артели[,] а теперь говорят[,] вези обратно почти столько[,] сколько получили. Это не жизнь[,] а каторга. 
Подохнем весной совершенно с голоду[,] ибо сейчас хоть гарбузы едим[,] а весной и этого не будет».

Индивидуал с. Скельки Курипка Василий Наумович[,] середняк[,] проводил среди селян такую 
беседу: «Смотрите, я вам говорил, что мы[,] единоличники[,] все же лучше живем[,] нежели колхозни-
ки, они работали лето и теперь остались без хлеба, который отвезли в хлебозаготовку».

Жительница с. Скельки Куга Варвара Давидовна[,] середнячка[,] исключенная в 1931 году из 
колхоза за кражу хлеба, при проверке у нее хлеба на дому, согласно поданного заявления комиссии 
по хлебозаготовке – она схватила дрючок и[,] выгоняя членов комиссии по хлебозаготовке[,] кричала: 
«До каких пор вы будете пить нашу кровь. Вас люди все ненавидят[,] как собак.» Так проверку не про-
извели хлеба у нее.

Учитель села Балки Надежский Владимир[,] быв[ший] дьяк и офицер[,] систематически про-
водил агитацию и разложенческую работу среди колхозников против хлебозаготовки[,] говоря: «Хлеб 
до фунта вывозят[,] а потом будут судить председателей артели за то[,] что[,] мол[,] не смогли акку-
ратно беречь и проч. Кроме того[,] среди учителей села создавал нездоровые настроения[,] убеждая 
их в том, что раньше жилось лучше, а теперь учитель не обеспечен.» Этими днями в стенгазету артели 
«9-е Січня» он пропустил заметку чисто контрреволюционного порядка против хлебозаготовки[,] в ко-
торой обвиняется правительство за хлебозаготовку. Газета изъята и установлено[,] что статью писала 
учительница[-]комсомолка, а им пропущена в газету.

Учитель Надежский нами арестован и будет предан суду. По данному делу нами ведется упор 
в выявлении к[онтр]/р[еволюционного] подполья.

В отношении Куги нами материал передан милиции для привлечения к ответственности за со-
противление комиссии.

Житель села Васильевки Тищенко Петр нами прорабатывается.

Райуполномоченный ГПУ
по Васильевскому району     Борисенко
Уполномоченный       Коробцов

ДАЗО. – Ф. П-215. – Оп. 1. – Спр. 149. – Арк. 3–8. Засвідчена копія. Машинопис.
_______________________

1 На першому аркуші документа кутовий штамп українською та російською мовами: «У.С.Р.Р. 
Державне політич. управління уповноважений по Василівському району при райвиконкомі. с. Василівка» 
із зазначенням вихідних даних документа: «20/ХІІ дня 1932 р. № 1242».

2 Позначка фіолетовим чорнилом.
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№ 104
Спеціальне зведення уповноваженого ДПУ про хід виконання хлібозаготівель і настрої селянства

10 січня 1933 р.
Секретарю РПК
Тов. Борсуку1

Сов. Секретно
Серия «К»

Нач-СПО Днепропетровского облотдела ГПУ
Нач-ЭКО Днепропетровского облотдела ГПУ

Гор. Днепропетровск
Спец-сводка № 6

(О ходе выполнения хлебозаготовок и настроениях кр[естьян]ства по Васильевскому району)
Составлено 10/І-1933 год

С начала хлебозаготовительной кампании по состоянию на 10/І-33 г. по Васильевскому р-ну 
заготовлено всего 79048 центнеров хлеба или 60,5 % выполнения годового плана.

Заготовка хлеба в этой пятидневке идет[,] главным образом[,] за счет возврата колхозниками 
незаконно выданного им хлеба, обмолота соломы и выявления ям с хлебом.

По району из имеющихся всех 62 колхозов план полностью выполнило 10 колхозов и выпол-
нивших выше 90 % свой план [–] 7 колхозов. Однако среди них нет ни одного[,] выполнившего бы план 
полностью по культурам.

За отчетное время отмечено по некоторым селам р-на со стороны сельских советов[,] а также 
и уполномоченных РПК втягивание в комиссии по хлебозаготовке кулацкого и чуждого элемента села, 
который не только не дает никакой пользы[,] но и своим нахождением в комиссиях дискредитирует 
как сами комиссии[,] так и Соввласть:

На 10-м квартале села Ц. Кут в комиссии по хлебозаготовке работает сын кулака – старосты и 
полицейского, которого в 1921 году расстреляла ЧК за выдачу красных партизан белым – Кравченко 
Григорий.

На 8-м квартале этого села работает по хлебозаготовкам Рябенченко Семен Павлович[,] регу-
лярно посещающий церковь, где поет на клиросе и ведет разлагательную работу среди селян против 
хлебозаготовки. Кроме того[,] сам не выполнил до сего времени контрактацию.

В артели «Молодой большевик» хут. Шевченко Скель[ков]ского сельсовета актив организо-
ван[,] куда попало много быв[ших] плановиков[,] как-то: Ивченко Василий, Ивченко Порфентий и ряд 
других. Беднота[,] видя это[,] говорила: «Оце актив бідняцько-батрацької групи. Вони скоро бідноту 
придушать».

За данную пятидневку райаппаратом ГПУ и милицией вскрыто всего 4 ямы с общим количе-
ством зерна в них 62 пуда.

Кроме вскрываемых ям нами и милицией – вскрываются почти ежедневно местными сельски-
ми активистами. Нужно отметить, что со стороны сельсоветов не используются факты вскрытия ям 
среди населения[,] чем можно было бы организовывать новый актив по хлебу и борьбу с лицами[,] 
прячущими в ямах хлеб.

По селу Ц. Куту за эти дни обнаружено 5 ям с хлебом, но о них никто из селян не знает. Сельсовет 
не повел никакой работы вокруг вскрытых ям на борьбу с массовом выполнением контрактации еди-
ноличниками.

В селе Орлянка ни на одном собрании селян не объявлено о вскрытых нами и милицией[,] а 
также и ими[,] ям с хлебом, в то время, когда в Орлянке хлеб в основном зарыт в ямах.

Аналогично вышеуказанным фактам такие моменты имеются во всех селах[,] за исключением 
с. Златополь, где в этой части хорошо поставлена работа.

Настроения крестьянства в связи с проведением хлебозаготовительной кампании сводится к 
недовольствам к данной кампании.

Среди отдельных «ущемленных» хлебозаготовкой недовольство переходит в отдельных случа-
ях в повстанческие тенденции:

Дзюба Василий[,] житель села Орлянки[,] середняк[-]единоличник[,] возвращаясь из села 
Михайловки того же района в село Орлянку пьяным – нашему агенту говорил: «Ну, ладно. Скоро все 
погибнет, их чертей заберут и скоро[,] т. е. через недельку. Мы их[,] б[…]2[,] начнем бить. На меня на-
ложили много налогу, забрали корову и все из хаты. Ну ладно[,] пусть берут. Мы их[,] б[…]3[,] поучим[,] 
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я сам семь человек наметил и уберу их». Вытаскивая бумажник и показывая 2 бланка чистых с печатью 
и штампами Михайловского № 2 сельсовета[,] продолжал говорить: «Недолго такое будет[,] они ско-
ро улетят[,] ибо должны с Туркестана грянуть и тогда я сам в Орлянке 7 человек убью».

Середняк[-]единоличник села Скельки Кривой Давид пасет овцы в плавнях, где и живет. В бе-
седе с нашим с[екретным]/с[отрудником] он говорил: «Ну, вот смотри ты, раньше жилось хорошо и 
повстание делали[,] а теперь жизнь ни к черту[,] а повстание не делают. Если бы где только гукнуло[,] 
то я б сразу пошел с ними против Соввласти».

Буцма Ефим Григорьевич[,] бедняк села Ц.-Кута[,] член артели[,] при том, когда ему пред-
ложили возвратить в артель незаконно полученный им хлеб[,] он ответил: «Вы позабирались в голову 
артели и мучаете нас. Где я вам возьму его, то что через задний проход выбросил – соберу и возвращу 
вам. До каких пор вы будете меня мучить[,] ибо хлеба не возвращу ввиду отсутствия последнего».

Кустарь парикмахер Малахов (член ТКП)[,] житель села Васильевки[,] в связи с хлебозаготов-
кой говорил: «В текущую зиму немало погибнет от голода детей и стариков. Теперь уже наблюдаются 
люди[,] пухнущие от недоедания[,] а что будет дальше. Протестов и выступлений со стороны народа 
я никаких не ожидаю. Народ совершенно порабощен и придавлен. Прежних людей, которые когда-то 
смело лезли на штыки – теперь нет. Нынешний народ голодает, пухнет от недоедания. Будут подыхать 
и будут молчать. Социализму не построят[,] а разруху сделают грандиозную».

Середняк[-]единоличник села Балки Кустюк Моисей Нестерович[,] будучи пьяным[,] говорил 
нашему с[екретному]/с[отруднику]: «Чего ты такой поганый и худой. Не журись, этому будет-таки ког-
да[-]нибудь конец. Прийдешь ко мне и я дам тебе кусок хлеба. Артели вывезли до фунта хлеб и пухнут 
теперь[,] а гарбузы выйдут, то совсем помирать будут. Я себе закопал хлеба в ямах и буду обеспечен. 
Ямы не найдет и сам Петровский. Если меня осудят[,] то семья все равно будет обеспечена».

Настроения сельинтеллигенции (учителей) в связи с хлебозаготовительной кампанией сво-
дятся к следующим фактам:

Учитель села Орлянка Долинский[,] будучи на райконференции в селе Васильевка[,] среди не-
которых учителей высказался: «Сволочи из областкома роются по ямах[,] забирая последний хлеб».

Инспектор соцвоса Васильевского района Артеменко[,] беседуя о прессе в связи с хлебоза-
готовкой[,] говорил: «Наши газеты трубят все об одном[,] читаем только начало газеты да конец (что 
делается за границей). Все[-]таки лучше было бы[,] если бы несколько течений писали газеты. Уже 
теряешь сознание, где законно взятый хлеб[,] а где незаконно. Наверное[,] хлеб съеденный многи-
ми[,] это беззаконный хлеб».

Этот же Артеменко при аресте учителя Надежского за антисоветскую агитацию говорил: 
«Диктатура перерождается в деспотизм».

Учитель села Орлянка Сердюк (сын кулака)[,] в связи с вывозом всех фондов в хлебозаготовку 
(кроме учительских) говорил: «Учительские фонды ляпнули. Забрехалась Советская власть».

Наши мероприятия:
1. О ходе хлебозаготовительной кампании по Васильевскому району и настроениях крестьян-

ства нами проинформированы секретарь РПК и председатель РИКа.
2. Через райпар[т]ком нами из комиссии по хлебозаготовкам кулачество и чуждый элемент 

сняты.
3. Дзюба Василий из села Орлянка намечен к аресту и приняты меры к розыску последнего[,] 

поскольку последний сейчас в селе отсутствует.
4. Кривой Давид жит[ель] села Скельки прорабатывается.
5. Кустюк Моисей арестовывается на предмет открытия у него ям с хлебом.
6. Материалы на Малахова приобщены к имеющемуся на него делу формуляр.
7. В отношении учительства – факты последние проверяются и сами они прорабатываются.

Райуполномоченный ГПУ
по Васильевскому району      Борисенко
Уполномоченный       Коробцов

ДАЗО. – Ф. П-215. – Оп. 1. – Спр. 149. – Арк. 13–16. Засвідчена копія. Машинопис.
_______________________

1 Дописано у верхньому лівому куті фіолетовим чорнилом.
2 Три крапки у тексті.
3 Три крапки у тексті.



700700

№ 105
Спеціальне зведення уповноваженого ДПУ про хід виконання хлібозаготівель і настрої 

селянства

30 січня 1933 р.1

Сов. Секретно2

Серия «К»
Нач. СПО Днепропетровского облотдела ГПУ
Нач. ЭКО Днепропетровского облотдела ГПУ

Гор. Днепропетровск
Спец-сводка № 13

(О ходе хлебозаготовительной кампании и настроении селянства по Васильевскому району)
Составлено 30/І-1933 года

По состоянию 30/І-1933 года в Васильевском районе с начала хлебозаготовительной кампа-
нии заготовлено всего 82222 ц зернохлеба, что составляет 63,2 % выполнения годового районного 
плана.

Последние дни января месяца в среднем дают в день 200–260 центнеров хлеба, вывоз кото-
рого не может безусловно обеспечить выполнения в срок 200000 центнеров хлеба до 10/ІІ[,] препо-
данные областью.

По Васильевскому району по отчетное время из имеющихся всех 62 колхозов план выполнили 
на 100% (не по культурам) 14 колхозов и выше 90 % выполнения плана хлебозаготовки имеется в 3 
колхозах. За данные 5 дней райаппаратом ГПУ и милицией обнаружено 112 пудов скрытого в ямах 
хлеба. Кроме открыто уже[,] мы имеем ряд полученных как через агентуру[,] так и следственным пу-
тем на протяжении последних 2-х дней[,] материалы по скрытому хлебу. Приведенные ниже материа-
лы переданы для реализации.

У жителя села Орлянка Бойко Платона[,] который в настоящее время осужденный на 8 лет[,] 
имеется в повитке яма с хлебом[,] в которой находится до 50 пудов.

У председателя Янчекракского сельсовета Логвиненко находится перепрятанный зерно-
хлеб[,] кукуруза в количестве 60 пудов[,] привезенное ему его отцом из села Норово.

У жительницы села Орлянки 12 квартала Дубины Анны находится хлеб в количестве 27 пудов 
ржи[,] замурованный в печке хаты.

Житель села Балки Ковтун Александр Демидович имеет 70 пудов пшеницы[,] закопанной в 
яме[,] и 4 пуда сала. Яма находится во дворе.

У Ковтуна Кондрата Ильича в яме около сарая закопано [110]3 пудов зерна и 200 пудов картофеля.
У жителя села Балки Капля Павла на огороде в старом погребе закопано зерно-хлеб и карто-

фель в неизвестном количестве.
В связи с предложением колхозникам многих артелей возврата хлеба государству сверх по-

лученного ими 10% от обмолота – отмечается не только слабое поступление последнего в хлебо-
заготовку, но и открытая агитация против сдачи другими. Для характеристики приводим несколько 
фактов:

Лобода Анастасия[,] жительница села Балки[,] член с/х артели «Шлях социализму»[,] на пред-
ложение ей вывезти хлеб[,] незаконно выданный[,] и выходить на работу[,] она подняла крик[,] го-
воря: «Лето работала[,] а сейчас сидим голодные, то что заработали и теперь забирают до фунта. Я 
хлеба не отдам и никто не давайте. Пусть провалится ваша артель».

Середняк села Васильевки и член колхоза «Червоний агроном» Бида Арсентий на предложе-
ние ему возвратить незаконно выданный ему хлеб[,] заявил: «У меня возвращать нечего[,] а если и 
есть что[,] все равно не отдам самовольно[,] пока вы не заберете насильно и тогда я буду знать[,] что 
у меня забрали кусок хлеба[,] заработанный мною потом. Вы говорите[,] что хлеб нужен рабочим. А 
разве селяне лучше живут[,] чем рабочие, ведь сейчас поголовно все голодают».

Житель села Балки колхозник артели «Шлях социализму» Пензик Яков Ильич, когда ему пред-
ложили возвратить полученный им хлеб сверх 10 % от обмолота[,] то он категорически отказался[,] 
заявив[,] что нет. На вопрос[,] что же он ест[,] он ответил: «Питаемся святым духом[,] как хочет этого 
сов[етская] власть». Возвращаясь из штаба[,] куда он был вызван[,] он встретил Чигрин Прасковью и 
стал убеждать ее, чтобы последняя не возвращала хлеба в хлебозаготовку.

Настроения крестьянства в связи с проведением хлебозаготовительной кампании можно ха-
рактеризовать приведенными ниже фактами, которых подобно этим имеется весьма много.
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Житель села Васильевка бедняк Федяев Никита в разговоре с нашим с[екретным]/
с[отрудником] о положении села и хлебозаготовке говорил: «Ни в одном государстве нет так[,] чтобы 
не было хлеба и ни в одной державе так не издеваются с людей[,] как у нашем государстве. Заберут 
ночью семейство из хаты и вывозят в степь женщин и детей на холод и голод. На что Румыния такая 
маленькая держава[,] и та содержит и хорошо относится с людьми[,] не так[,] как наша».

Член артели хут. Вольный шлях Юрентальского сельсовета Григоренко Константин рассказы-
вал, что сейчас целая беда с хлебом. [«]Живу только на самом картофеле[,] кроме которого ничего из 
хлеба нет. Семейства 9 человек[,] которые кричат только[:] давай есть[,] а давать нечего. Что будет 
дальше[,] неизвестно[,] но скорее всего придется половину люду умереть голодной смертью».

В помещении артели «Красная армия» Балковского сельсовета среди целой группы селян[,] 
проводивших беседу между собою[,] Костоглот Федор говорил: «Не нужно было партии делать кол-
лективизацию[,] а начинать строить тяжелую индустрию за счет частной собственности и тогда у нас 
было бы все что угодно[,] как-то [–] мясо, хлеб и прочее. Так говорил Троцкий и если бы его послуша-
ли[,] то было бы хорошо. Сейчас появляется снова безработица[,] а в селе есть нечего. Такое положе-
ние к хорошему не приведет и в случае войны[,] то в армию никто не пойдет».

Члены артели «Червона армия» Балковского сельсовета Олихвирин Николай, Удовенко Семен 
и Давиденко Петр[,] разговаривая между собою[,] говорили: «За границу кто во время гражданской 
войны удрал, то теперь живет хорошо[,] кушая белый хлеб и все[,] а мы не имеем не только белого[,] 
но и черного. Если бы можно было убежать за границу[,] то я первый бы с удовольствием убежал[,] 
чтобы увидеть жизнь».

Несмотря на проведенную большую репрессию в районе по кулачеству и а[нти]/с[оветскому] 
элементу[,] противостоящему проведению хлебозаготовки[,] все же отмечаются и сейчас отдельные 
вылазки открытого проявления а[нти]/с[оветской] агитации.

Кустарь-парикмахер села Васильевка Малахов (член ТКП) пришедшим в парикмахерскую слу-
чаем говорил: «Ну, как это у людей хватает наглости писать про всякие достижения, когда по сути факт 
остается фактом, что нет ни черта[,] как сейчас[,] так и не будет дальше».

Житель села Янчекрак Цокур Роман[,] раскулаченный[,] будучи выпивши[,] зашел в коопера-
цию и покупал конфекты. На это присутствующие женщ[ины] заметили ему[,] что[,]мол[,] живется 
хорошо, что конфекты покупает[,] на что он ответил: «Вы нас с подушек вытряхивали[,] а когда мы 
станем трясти, то с вас перья сыпаться будут».

Верно        [підпис нерозбірливий]

ДАЗО. – Ф. П-215. – Оп. 1. – Спр. 149. – Арк. 17-20. Засвідчена копія. Машинопис.
_______________________

1 На першому аркуші документа кутовий штамп українською та російською мовами: «У.С.Р.Р. 
Державне політич. управління уповноважений по Василівському району при райвиконкомі. с. Василівка» 
із зазначенням вихідних даних документа: «30/І дня 1933 р. № 144».

2 Резолюція фіолетовим чорнилом: «Секретарю тов. Борсуку. По ознакомлении просьба воз-
вратить [підпис нерозбірливий]».

3 Надруковано нечітко.

№ 106
Директива Великотокмацького районного комітету КП(б)У про надзвичайні каральні заходи 

до господарств, які не виконали план хлібоздачі

25 грудня 1932 р.

В/Токмакский        В/срочно нарочным
райпартком
и исполком
25/ХІІ-1932 г.    Всем секретарям партячеек, уполномоченным
      РПК и РИК’а, предсельсоветам, председателям
      колхозов

В отмену и изменение всех прежних распоряжений, при сем препровождается копия 
телеграммы-молнии от 24/ХІ-32 г.: ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО И НЕУКЛОННОГО ИСПОЛНЕНИЯ:
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«В связи с отменой постановления ЦК КП(б)У от 18/ХІ-1932 г. «о колхозных фондах», 
ПРЕДЛАГАЕТ:

1. Во всех колхозах[,] не выполнивших плана хлебозаготовок[,] В ПЯТИДНЕВНыЙ СРОК вы-
везти ВСЕ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ наличные колхозные фонды – В ТОМ ЧИСЛЕ И СЕМЕННОЙ[,] в счет 
пополнения плана хлебозаготовок.

2. Всех[,] оказывающие этому делу сопротивление, в том числе и коммунистов, арестовывать 
и предавать суду.

3. Предупредить всех председателей колхозов, что в случае[,] ежели по истечении указанного 
срока будут обнаружены какие-либо не вывезенные фонды или скрытые фонды – амбары и тому по-
добное, председатели, а также другие виновные в этом должностные лица будут привлечены к судеб-
ной ответственности и сурово покараны.

    КОСИОР, СТРОГАНОВ, АЛЕКСЕЕВ»
Это решение ВХОДИТ В СИЛУ С МОМЕНТА ПОЛУЧЕНИЯ ВыШЕУКАЗАННыМИ АДРЕСАТАМИ, 

которые несут полностью ответственность в партийном и судебном порядке за своевременное и точ-
ное выполнение, в указанные сроки, вышеуказанной директивы.

Секретар райпар[т]кома     Кремнев
Уполномоченный обкома     Михайлов
Председатель райисполкома     Пестов

 
ДАЗО. – Ф. П-213. – Оп. 13. – Спр. 14. – Арк. 5. Засвідчена копія. Машинопис.

№ 107
Відомості Люксембурзької районної контори «Заготзерно» для Люксембурзького рай-

виконкому про стан виконання державних хлібозаготівель та вилучення хліба в колгоспах та 
індивідуальних господарствах району

24 грудня 1932 р.

В скольких кулацких хоз[яйствах] произведено бесспорное взыскание – «12» и сколько хлеба 
изъято – «36,46» цент[неров].

В скольких единоличных хоз[яйствах] контрактантов произведено бесспорное взыскание хле-
ба – «6» и сколько изъято зерна – «41,28» цент[неров].

Количество колхозов[,] выполнив[ших] годовой план – «13» и сколько сдали зерна – «38527,77» 
цент[неров].

Количество контрактантов по району – «30» хоз[яйств,] из них выполнили план – «18» хоз[яйств] 
и сколько они сдали зерна – «210,26» цент[неров].

Количество кулацких хозяйств по району – «45» хоз[яйст]в, из них выполнили план – «24» 
хоз[яйства], сдали хлеба – «111,05» цент[неров]. % выполнения плана артелью Петровского на                
15/ХІІ – «70,1», на 18/ХІІ – «71,9», на 21/ХІІ – «77,1», и на 24 /ХІІ – «80».

Артель Нейгоф [соответственно]: 64,8 – 66,1 – 66,9 – 67,7; и артель «Вперед № 2» [соответ-
ственно]: 74,4 –74,6 – 74,7 –74,8.

Статистик: [підпис нерозбірливо]
Референт: [підпис нерозбірливий]
24/ХІІ [1932 р.]

ДАЗО. – Ф. П-1212. – Оп. 1. – Спр. 878. – Арк. 35. Оригінал. Рукопис.

№ 108
Стаття в газеті «Червоне Запоріжжя» «Одержувати промтовари від пролетарської дер-

жави мають право тільки ті села і колгоспи, що сумлінно виконують свої обов’язки із 
хлібоздавання»

24 грудня 1932 р.

Постанова президії міськради 22 грудня
Розглянувши перебіг хлібозаготівель, президія міськради ухвалює:
1. Зобов’язати райспоживспілку протягом 24- х годин відпустити дефіцитні промтовари для 

колгоспників, що виконали або перевиконали річний плян хлібозаготівель, а саме:
а) арт. »Перемога» – Купріянівської с-р. (виконала завдання на 100 відс[отків] з додержаним по 

культурах) на 3500 крб.
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б) арт. «Форверст» – Дудниківської с-р. (виконала план на 107,1 в[ідсотків]) – на 1110 крб.
в) артілі «Дас Нойс Дорф» – Новоселівської с-р. (виконала на 134,8 відс[отків]) – на 450 крб.
г) артілі «Червоне Запоріжжя» – Ново-Селівської с-р. (100 відс[отків]) – на 1300 крб.
д) арт. «Нове життя» – Ново-Селівської с-р. (100,5) – на 1100 крб.
є) ім. Сталіна – Комишуваської с-р. (102 відс[отків]) – на 2500 крб.
ж) арт. «Надія» – Івангородської с-р. (105,8 відс[отків]) – на 3500 крб.
з) арт. «Каменотес» – Наталівської с-р. (313 відс.) але без додержання по культурах) – на 

1000 крб.
і) арт. «Інтернаціонал» – Ново-Сергіївська с-р. (123 відс[отків] без додержання по культу-

рах) – на 700 крб.
к) арт. «Петровський» – Миколай-Пільської с-р. (103,9 відс[отків]) – на 400 крб.
л) ім. Воровського – Миколаївської № 1 с-р. (105 відс[отків] без додержання по культурах) 

– на 1000 крб.
м) арт. «Гофнунг» – Павлівської с-р. (117,4 відс[отків] без додержання по культурах) – на 

1600 крб.
н) арт. «Фантер» Смолянської с-р. (114,4 відс[отків]) – на 1000 крб.
о) арт. «Червонопетровський» – Федірівської с-р. (102,9 відс[отків]) – на 1100 крб.
п) арт. «Хлібороб» – Широчанської с-р. (102,3 відс[отків]) – на 350 крб.
р) арт. «Січ» – Скелеватської с-р. (103,5 відс[отків]) – на 350 крб.
с) арт. «Труд» – Михайлово-Лукашівської с-р.(102,2 відс[отків]) – на 600 крб.
т) арт. «Воля» – Петрово-Свистуновської с-р. (107,9 відс[отків]) – на 600 крб.

1. Зобов’язати управи нижчеперелічених колгоспів, де виконано та перевиконано плян коштом 
другорядних культур, негайно посилити здавання (продажі) пшениці та жита та цілковито виконати 
пляни з цих культур.

2. Зобов’язати заготвідділ, відділ постачання та райспоживспілку на виконання плянів 
хлібозаготівель по окремих колгоспах та негайно спрямувати до колгоспів дефіцитні промтовари, які 
виконали свій плян.

3. Зобов’язати голів сільрад уповноважених міськради та управи колгоспів широко оповістити 
колгоспників про порядок відпуску дефпромтоварів за перевиконання плянів та розгорнути масову 
роботу серед колгоспників та трудящих одноосібників щодо виконання ними цілковито плянів та роз-
гортання дальшого продажу хліба державі.

4. Заборонити завезення та продаж товарів колгоспникам, які занесені постановою облвикон-
кому на [«]чорну дошку[»], а також нижчепереліченим колгоспам, які незадовільно виконують річний 
плян хлібозаготівель, аж доки вони не досягнуть рішучого перелому у виконанні річного пляану.

1. арт. ім. Петровського Скелеватської с-р. (виконання 57,9 відс.)
2. арт. «Червоний прапор» Терпіннівської с-р. – 68,4 відс.
3. арт. ім. Леніна Ново-Запорізької с-р. – 59,9 відс.
4. арт. «Труд» Ново-Сергіївської с-р. – 66,6 відс.
5. арт. «13-річчя Жовтня» Олексіївської с-р. – 67,5 відс.
6. арт. ім. Шевченка Петрово-Свистунівської с-р. – 66,2 відс.
7. арт. «Новий господар» Лукашевської с-р. – 60 відс.
8. арт. «Вільна праця» Любомирівської с-р – 57,5 відс.
9. арт. «Більшовик»Матвіївської с-р. – 56,8 відс.
10. арт. ім. Чубаря – Миколаївська № 1 – 58,9 відс.
11. арт. «Червоний Жовтень» Миролюбівської с-р. – 65,4 відс.

6. Щодо продажу товарів трудящим одноосібникам господарства, то запропонува-
ти райспоживспілці продавати товари тільки тим з них, які цілком виконали свої зобов’язання з 
хлібозаготівель (продажу).

7. Цю постанову опублікувати.

Червоне Запоріжжя. – 1932. – 24 грудня.
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№№ 109-115
Документи із слідчої справи мешканця с. Чернігівка Низянської сільради Великотокмацього 

району Дніпропетровської області Д.Ф. Сідаша про звинувачення його в антирадянській 
агітації під час хлібозаготівель

28 грудня 1932 р. – 28 лютого 1933 р.

№ 109
Витяг з протоколу загальних зборів бідняцько-наймитської групи  

при артілі «Заповіти Ілліча» Низянської сільради зі звинуваченням родини колгоспників 
Сідашів у куркульському саботажі

28 грудня 1932 р.

Витяг з протоколу загальних зборів бідняц[ь]ко[-]наймицької групи при артілі »Заповіти Ілліча» 
Низянської с/ради В. Токмацького району від 28/ХІІ 32 р.

Присутніх було 23 чоловіки. Голова Скакунов[,] секретар Бохало В.
Слухали[:] Виконання пляну хлебозаготівел[ь] та участь бідноти у виконані (допов. 

тов. Псьов).
Ухвалили[:] Плян хлебозаготовки до цього часу по артілі не виконується в зв[’]язку з утворе-

ним опіром з боку куркулів[,] які перебувають у колгоспі[,] а тому[,] аби розбить куркульський сабо-
таж[,] куркулів Сідаша Мину[,] Василя[,] Митра[.]

Куркулі мали млина[,] мали куплені землі 20 га[,] арендава[л]и 50 га[.] Сідаш В. як куркуль[,] 
кали почув слабу почву під сабою[,] прадав карову[,] щоб не здати в м’ясо-заготов[лю]. До цього 
Сідаш В. збіг з дому.

А по цьому[,] збори н[аймицько]/б[ідняцької] групи ухвалюють Сідаша В.[,] Митра[,] Мину[,] які 
мали каней 10 штук[,] авец 50 шт[,] карів 5 шт, як куркулів [–] зключити з колгоспу та прохаймо с/раду 
розкуркулить та зіслать[.]

Голова       Скакунов
Секретар      Бохало
Певно секр. с/ради      [підпис нерозбірливий]

Архів УСБУ у Запорізькій області. – П. Ф. – Спр. 3283. – Арк. 11. Оригінал. Рукопис.

№ 110
Витяг з протоколу засідання президії Низянської сільської ради

з рішенням про розкуркулення родини Д.Ф. Сідаша

29 грудня 1932 р.

Витяг з протоколу № 81
засідання президії Низянської с/ради В. Токмацького району[,] що відбулося 29/ХІІ-32 року[,] 

присутні були Щава, Псьол, Максименко, Димочко

Голова [–] Щава[,] секретар [–] Стеценко.
Слухали [:] 1. Розгляд та затвердження [рішення] н[аймицько]/б[ідняцької] групи від                            

28/ХІІ- 32 року про виключення з колгоспу та розкуркулення куркулів[,] які до цього часу були приховані 
в колгоспі при ар[тілі] «Заповіти Ілліча» [–] Сідаш Феодосій та його сини Васил[ь,] Мина[,] Митро[,] які 
до революції мали 20 га купленої землі, надільної [–] 18 га та арендної 50 га, мав власного млина, 10 
штук каней[,] 5 карів[,] 50 авец та постійну найману працю. Після революції теж мали господарство, до 
50 га орендної землі[.]

2. Постійною найманою працею це господарство малося до колективізації і під час колек-
тивізації, було роздроблено на четверо господарств. З метою пралізти в колгосп[,] будучи в радгоспі[,] 
Сідаш Васил[ь] на посаді табельщика спріяв разбазаріванн[ю] колгоспівського хліба[,] навіть сам 
учавствовав, а коли в артілі було виявлено150 ц незаприбутковано[го] хліб[а], то Сідаш збіг, щоб не 
потерпіти кари.
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Ухвалили[:] А тому президія с/ради ухвалила[:] постанову н[аймицько]/б[ідняцької] групи від 
28/ХІІ 32 р. затвердити[,] розкуркулити та прохати РВКа затвердити постанову президії с/ради.

Голова       Щава
Секретар      Стеценко
Певно: секр. с/ради      [підпис нерозбірливий]

Архів УСБУ у Запорізькій області. – П. Ф. – Спр. 3283. – Арк. 12. Оригінал. Рукопис.

№ 111
Витяг з постанови президії Великотокмацького райвиконкому про розкуркулення, позбав-

лення виборчих прав та вислання за межі області родини Д.Ф. Сідаша

4 січня 1933 р.
Витяг

з постанови президії Велико-Токмацького райвиконкому
з 4 січня 1933 року № 3

Слухали: [п.] 18. Сідаш Феодосій с. Низяни (протокол с[ільської]/р[ади] № 81)[,] Сідаш 
Феодосій та його сини Міна, Митро, та Василь[,] куркулі[,] мали до революції землі купленої – 20 
дес., орендованої [–] 50 дес.[,] власного млина, коней [–] 10, корів [–] 5, овець [–] 50. Експлуатували 
постійну найману працю.

Після революції: також господарство, орендованої землі 50 га з постійною найманою працею. 
Під час колективізації господарство роздроблено на 4 частини з метою пролізти до колгоспу. Будучи в 
колгоспі табельщиком[,] Сідаш Василь сприяв розбазарюванню колгоспного хліба і участвував у цьо-
му сам, і коли в артілі було виявлено утайки 150 ц[,] він збіг.

Ухвалили: Постанову сільради ствердити. Сідаш розкуркулити. Всіх дорослих членів роди-
ни позбавити виборчих прав. Позбавити права на користування польовою землею та садибою і вис-
лати за межі області. Матеріал надіслати на затвердження О[бласного] В[иконавчого] К[омітету]. До 
вирішення справи в ОВК Сідаш заарештувати.

Голова        Пестов
Секретар       Акулов
Певно: Секретар РВК      [підпис нерозбірливий]

Архів УСБУ у Запорізькій області. – П. Ф. – Спр. 3283. – Арк. 13. Оригінал. Машинопис.

№ 112
Постанова уповноваженого Великотокмацького райвідділу ДПУ про взяття під варту члена 

артілі «Заповіти Ілліча» Д.Ф. Сідаша за антирадянську агітацію під час хлібозаготівель

25 січня 1933 р.

Постановление
о начатии следствия, избрания меры пресечения  

и предъявления обвинения
Гор. Б. Токмак[,] 25[-]го января 1933 г., я[,] уполномоченный Б. Токмакского райотделения 

Днепропетровского облотдела ГПУ УССР Мудрик[,] рассмотрев материалы о преступной деятельно-
сти гр-на Сидаш Дмитрий Федотович, выразившейся в антисоветской агитации, направленной к сры-
ву всех хозполиткампаний, проводимых соввластью на селе, особенно хлебозаготовке, усматривая в 
означенных деяниях наличие признаков преступлений, предусмотренных ст. 54-10 УК УССР

Постановил: 1. На основании ст.ст. 93 п.2 и 108 УПК настоящее дело принять к своему произ-
водству и начать предварительное следствие.

2. На основании ст. 126 и, руководствуясь ст. 127 УПК, привлечь гр-на Сидаш Дмитрия 
Федотовича по настоящему делу в качестве обвиняемого, предъявив ему обвинение по ст. 54-10 УК 
УССР.
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3. На основании ст.ст. 142 и 144 и руководствуясь ст.ст. 145 и 156 УПК, мерой пресечения способов 
уклонения от суда и следствия в отношении обвиняемого Сидаш Д.Ф. избрать содержание под стражей.

Копии настоящего постановления препроводить Б. Токмакскому уч. прокурору и начальнику 
места лишения свободы.

Уполномоченный      Мудрик
Согласен нач.
Утверждаю нач.      [підпис нерозбірливий]

Постановление мне объявлено «25» 01 1933 г.
Подпись обвиняемого:     Сідаш

Архів УСБУ у Запорізькій області. – П. Ф. – Спр. 3283. – Арк. 1. Оригінал. Машинопис.

№ 113
Протокол допиту гр. Д.Ф. Сідаша уповноваженим Великотокмацького райвідділу ДПУ

27 січня 1933 р.

Протокол допроса
1933 года января месяца 27 дня. Уполномоченный Б.-Токмакского райотделения 

Днепропетровского облотдела ГПУ Золотар допросил в качестве звинуваченого гр-на [рядок не за-
повнено], который дал о себе такие сведения:
1. Фамилия, имя и отчество  Сидаш Дмитро Федосийович
2. Возраст     1895 год
3. Место рождения   село Черниговка
4. Социальное положение  кулак
5. Имущественное положение хата[,] сарай[,] корова
6. Гражданство    УССР
7. Образование    малограмотный
8. Национальность    украиниць
9. Семейное положение  жонатый
10. Профессия   хлиборобством
11. Место службы и должность или 
        род занятий     был член артили[,] работал на земле до цього время
12. Сведения о судимости и 
        нахождении под следствием нет
13. Парт[ийная] принадл[ежность] б/п
14. Состоит ли в профсоюзе   нет
15. Точный адрес                                          село Черниговка Низянского сельсовета
16. Социальное и политическое прошлое нет

Будучи допрошен по существу дела, показал следующее:
Я[,] Сидаш Дмитро Федосейович[,] проживав до революції 1917 год[а] в селі Чернигівці[.] 

Занимався хлибопашеств[ом,] оск[ільки] було в мен[е] землі 22 дес[.,] арендной земли було 10 
дес[.,] лошадей було 15 штук[,] свиней 5 штук[,] млин[,] вітряк биль [був,] молодого скота було 3 шту-
ки[,] с/г реманент биль [був:] косарка[,] 2 брички[,] бор[о]ни 4 шт[.,] пукарив [буккерів] 2 шт[.] Я жив 
при  бат[ь]кові до 1921 год[а,] і в бат[ь]ка було це майно[,] которое више пириличиное в протоколі 
моему[,] сім[’]ї тогда було в бат[ь]ка 11 душ[.] Від бат[ь]ка одійшов в 1921 год[у] і землі мені бат[ь]ко 
од[д]ілив 10 дес.[,] 2 коней[,] корову[,] 1 бричку[.] Хату я сам постройв[.] Сім[’]ї було 3 душі, і на ці[й] 
землі я господарював до 1928 год[а.] 1928 год мені наділили землі 12 дес. Де в мене тогда было сім[’]
ї 6 душ и был с/г реманент вполност[ь]ю, и я господарював сам до 1929 [года.] В конце 1929 вступив 
в артіль, «Заповіт[и] Ильича» и все господарство здав в артіль[,] яке в мене было майно[,] в артілі был 
конюхом[,] на мо[ї]й бригаді за привод [період] мого бригадирства пропала одна коняка[,] а то до-
гляд[,] годивля била [була] своевремино [своєчасною,] за лошадми моїми[,] які були в мой бригаді[.] 
Когда я бил [був] в колхозе[,] то в меня не було батраков, я сам работав в артілі[,] мене викинули із 
артілі как кулака[,] мене викинули із артілі 1932 год[а, в] декабри мисяци[,] не помятаю[,] котрого 
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числа, пока ж я биль [був] в артілі[,] то я не занимався вредительскою роботою[,] а работав[.] Те[,] 
що мені загадува[ли] правити[,] я[,] і хлебозаготовку[,] которая з мене хліб причиталася здати в дер-
жаву[,] то я здав всей[.] І кожний год своевремено виконував план хлібозаготовки[,] которая з мене 
належала здавати[.] Никогда такого случаю не було[,] що я когда агитацийно[-]масовою [роботою] 
займався среди колхозников та одноосібного сектора нашого села, но не виконав хлебозаготівлю[.] 
Служив я [слово нерозбірливе] город в артилерії[.] 1915 год[а] биль [був] призван[и]й к мобілізації[,] 
пробив[пробув] до 1917 год[а] и більше нігде не служив[.] Биль [був] дома[,] занимався с/г в селі 
Черниговці.

В чому розписуюсь     Сідаш Д.Ф.
Допрасив [допитав]      Золотар

Архів УСБУ у Запорізькій області. – П. Ф. – Спр. 3283. – Арк. 17 зв. Оригінал. Рукопис.

№ 114
Звинувачувальний висновок уповноваженого Великотокмацького райвідділу ДПУ Когана 

з пропозицією про ув’язнення Д.Ф. Сідаша у концтаборі на 8 років

29 січня 1933 р.

Б-Токмакское райотделение Днепропетровского облотдела ГПУ
Обвинительное заключение

по след. делу № 214 по обвинению
гр-на Сидаша Дмитрия Федотовича, 1895 года рождения[,] в преступлении, предусмотренных 

ст. 54-10 УК УССР

В Б.-Токмакское райотделение ГПУ поступили сведения о том, что кулак Низянского 
с[ельского]/с[овета] Б-Токмакского района Сидаш Дмитрий Федотович проводит антисов[етскую] 
агитацию, направленную к срыву проводимых мероприятий Сов. властью, распространяя слухи о 
том, что колхозники в этом году поумирают с голоду, так как Сов. власть забирает весь хлеб, что кол-
хозы в настоящее время являются панщиной и колхозники работают как раньше рабы у помещика, 
призывал колхозников не сдавать хлебозаготовки, говорил о том, что нужно все имущество колхоза 
раздать крестьянам, чтобы каждый обратно вел свое хозяйство отдельно, чем старается всячески 
противодействовать проводимым сельхозполит. кампаниям[,] в частности[,] хлебозаготовкам и др. 
мероприяти[ям].

Следствием по данному делу установлено, что Сидаш Дмитрий Федотович[,] 1895 г. рожде-
ния, имевший до революции земли собственной 38 дес., арендной 50 дес., эксплоатировал наемную 
рабочую силу постоянных 1–2 чел., сезонных столько же, имел мельницу[-]ветряк, крупного рогатого 
скота 5 голов, лошадей 10 шт., овец 50 шт., свиней 4 шт., полный с/х инвентарь. После революции хо-
зяйство[:] арендной земли 50 га и постоянной рабочей наемной силы 1–2 чел. Помимо этого[,] имел 
арендную землю в Молочанском р-не, каковую скрывал от обложения. Облагался в экспортном по-
рядке. Лишен избирательных прав с 1932 г. как кулак. В 1930 г. хозяйство его раскулачивалось.

Пролезши в колхоз, все время поддерживал связь с кулачеством и будучи недовольным меропри-
ятиями Сов. власти на селе, проводил антисов[етскую] агитацию среди колхозников, направленн[ую] 
к срыву плана хлебозаготовок и других кампаний, заявляя, что скоро всем колхозникам1 …

Допрошенные по данному делу свидетели:
Запорожец Иван Евдокимович – бедняк[-]колхозник показывает: «В среде колхозников в 

1932 г. Сидаш Дмитрий заявлял, что колхозники работают как раньше работали рабы у помещиков[,] 
и то [–] рабы с голоду не умирали, а колхозникам это предстоит.

Если в прошлом году мы с голоду не подохли, то в этом году подохнем, так как лодыри, кото-
рые руководят Сов. властью[,] забирают весь хлеб и лучше хлеб высыпать в воду[,] чем сдавать его 
государству».

Свидетель Прокопенко Григорий Андреевич, колхозник-бедняк показывает: «вступая в кол-
лектив, Сидаш свое хозяйство разбазарил для того, чтоб прикрыть свое кулацкое хозяйство. Будучи 
в колхозе[,] имел связь с кулаками Небабой и др., высланными за пределы Украины. Среди колхоз-
ников говорил, что и в колхозах мы будем работать на тех[,] кто понятия не имеет как обрабатывается 
земля, что у крестьян забирают хлеб, который пойдет за границу, а мы будем голодать».
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Свидетель Запорожец Трофим Евдокимович, бедняк[-]колхозник показывает: «Сидаш Трофим2 
имел кулацкое хозяйство как до, так и после революции, эксплоатировал 1 постоянного и сезонных 6 
батраков. Перед вступлением в коллектив свое хозяйство разбазарил. Открыто выступал на собрани-
ях и заявлял, что будем голодные, голые и босые и колхозы создаются для той части людей, которые 
будут над крестьянами господствовать. Сидаш собирал вокруг себя менее сознательных колхозников 
и настраивал их на выступление против плана хлебозаготовок. Один из братьев Сидаша был у Махна 
и выдавал красных партизан махновским бандам».

Своими действиями Сидаш Дмитрий Федотович влиял на колхозную массу, настраивал по-
следнюю против выполнения государственных обязательств Сов. власти.

Все вышеизложенные данные послужили основанием к аресту Сидаша Дмитрия Федотовича 
и возбуждению против него уголовного преследования в совершении социально-опасных действий, 
предусмотренных ст. 54-10 УК УССР.

В предъявленном обвинении обвиняемый Сидаш Дмитрий Федотович виновным себя не признал.
На основе изложенного полагал-бы: Дело № 214 направить на рассмотрение Судебной 

Тройки при Коллегии ГПУ УССР через Днепропетровский облотдел ГПУ с ходатайством о примене-
нии по отношению Сидаша Дмитрия Федотовича[,] 38 лет, кулака, обвиняемого по ст. 54-10 УК УССР 
меры социальной защиты [–] заключение в концлагерь сроком на 8 лет.

Обвиняемого Сидаша Дмитрия Федотовича с сего числа перечислить содержанием за 
Суд[ебной] Тройкой при Коллегии ГПУ УССР.

Справка: вещдоков по делу не имеется.
Составлено 29 января 1933 г.

П/уполномоченного РОГПУ      Коган
«Согласен» и «Утверждаю»
Вр. нач. РОГПУ       Долгов

Обвинительное заключение утверждаю и с мерой социальной защиты согласен.

Уч. прокурор         Машкевич

Архів УСБУ у Запорізькій області. – П. Ф. – Спр. 3283. – Арк. 19–20. Оригінал. Машинопис. 
_______________________

1 Речення не дописане.
2 Так у тексті.

№ 115
Постанова помічника уповноваженого обласного відділу ДПУ УСРР Липницького про при-

пинення справи звинуваченого Д.Ф. Сідаша та звільнення його з-під арешту за відсутністю 
складу злочину1

28 лютого 1933 р.

Постановление
(о прекращении и освобождении из[-]под стражи)

гор. Днепропетровск
февраля 28 дня 1933 г.

Я[,] п[омощник]/уполномоченного СПО областного отдела ГПУ УССР Липницкий, рассмотрев 
материалы следственного дела № 214 по обвинению гр-на Сидаш Дмитрий Федотовича в преступле-
нии[,] предусмотренном ст.ст. 97 и 67 УК УССР[,]

Нашел[:] Что в процессе следствия преступление[,] инкриминируемое гр. Сидаш Д.Ф.[,] не 
подтвердилось, а по сему, руководствуясь ст. 197 УПК УССР[,]

Постановил[:] Следственное дело за № 376 по обвинению гр-на Сидаш Дмитрий Федотовича 
– прекратить, освободив обвиняемого из[-]под стражи.

П/Уполномоченного СПО     Липницкий
«Согласен и утверждаю»:
Нач. СПО       Говлич

Архів УСБУ у Запорізькій області. – П. Ф. – Спр. 3283. – Арк. 22. Оригінал. Машинопис.
_______________________

1 На першому аркуші документа помітка чорнилом: «осв[обожден,] орд[ер] 187 [от] 2/III-33».
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№ 116
Постанова Полiтбюро ЦК КП(б)У про посилення репресiй до одноосiбникiв –  

злiсних нездавачiв хлiба

29 грудня 1932 р.

Запропонувати Днiпропетровському та Xapківському обкомам щодо злісних одноосiбникiв за-
стосувати, на пiдставi постанови РНК УСРР з 11 листопада 1932 р., розпродаж всього їхнього майна, 
а також позбавлення повнотою вciєї садибної землi та всix будiвель. Щодо Xapкiвської областi[,] цьо-
го заходу застосувати, примiром, до 1000 господарств; по Дніпропетровськiй областi – 500 госпо-
дарств1.

ЦДАГО України. – Ф.1. – Оп. 6. – Спр. 238. – Арк. 179. Оригiнал. Машинопис; Голод 1932-1933 
років на Україні: очима істориків, мовою документів. – С. 300; Голодомор 1932-1933 років в Україні: 
документи і матеріали. – С. 529. 
_______________________

1 4 січня 1933 р. ЦК ВКП(б) затвердив заслання на північ 400 сімей селян та 40 виключених з 
партії комуністів. Цього ж дня Політбюро ЦК КП(б)У збільшило цю квоту до 700 селянських сімей.

№ 117
Лист ЦК КП(б)У до обласних та районних комiтетів КП(б)У про вивезення в п’ятиденний 

тepмiн ycix наявних фондiв у рахунок хлiбозаготiвель

29 грудня 1932 р.

До сих пор еще районные работники не поняли, что первоочередность хлебозаготовок в кол-
хозах, не выполняющих своих обязательств перед государством, означает, что все имеющееся на-
личное зерно в этих колхозах, в том числе и так называемые семенные фонды, должно быть в первую 
очередь сдано в план хлебозаготовок. 

Именно поэтому ЦК ВКП(б) отменил решение ЦК КП(б)У от 18 ноября о невывозе семенных 
фондов[,] как решение, ослабляющее наши позиции в борьбе за хлеб.

ЦК КП(б)У предлагает в отношении колхозов, не выполнивших план хлебозаготовок, немедлен-
но, на протяжении 5–6 дней, вывезти все наличные фонды, в том числе так называемые семенные, на 
выполнение плана хлебозаготовок. 

ЦК обязывает немедленно мобилизовать для этого все перевозочные средства, живую тягло-
вую силу, автотранспорт и трактора. В однодневный срок дать твердый ежедневный наряд на постав-
ку необходимого количества лошадей, в том числе и единоличниками. 

Всякую задержку в вывозе этих фондов ЦК будет рассматривать как саботаж хлебозаготовок со 
стороны районного руководства и примет соответствующие меры. 

Секретарь ЦК КП(б)У       С. Косиор

ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 6. – Спр. 2З8. – Арк. 182. Оригiнал. Машинопис; Голод 1932-
1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів. – С. 300–301; Голодомор 1932-1933 років в 
Україні: документи і матеріали. – С. 530.

№ 118
Додаток до протоколу бюро Бердянського районного комітету КП(б)У про заходи до 

невиконавців плану хлібозаготівель

30 грудня 1932 р.

Додаток до прот[околу] бюро Берд[янського] РПК 
від 30/ХІІ-32року

Реалізуючи листа обкому КП(б)У від 18/ХІІ та постанову бюро РПК від 30/ХІІ-32року[,] пропону-
вати директорам МТС, секретарям парт. осередків, уповноваженим РПК, головам сільрад та колгоспів 
проведення таких міроприємств в колгоспах, що не виконали плану хлібозаготівель[:]

1) Урахувати і вивезти в план хлібозаготівель всі колгоспні фонди[,] і в тому числі [–] посівні, по 
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закінченні вивозки обов’язково перевірити складські приміщення, чердаки, де було складено хліб, з 
тим, щоб жодного кілограма не залишилось в наявності.

2) Перечистити озадки і негайно вивезти в хлібозаготівлю відходи від озадків, що їх може бути 
прийнято пунктом Заготзерно, здати в рахунок покриття фуражних.

3) Встановити максимальну кількість від наявної полови і соломи для переобмолоту і 
перевіювання, поставити контрольорів до молотарок і бригади віялок, добившись найвищої якості об-
молоту і перевіювання з тим, щоб одержати від цього міроприємства максимум хліба, даючи конкретні 
завдання на молоту, навіювання молотаркою і віялкою.

4) Намітити конкретні числа[,] скільки буде повернуто розкраденого хліба.
5) Намітити числа повернення незаконно виданих авансів від членів правлінь та адміністративно-

господарчого складу колгоспів, виходячи з того, щоб всі ці особи одержали хліба не більше від серед-
нього колгоспника, що сумлінно працював в польовій бригаді.

6) На підставі листа облпаркому від 18/ХІІ організувати обов’язкове повернення хліба[,] ви-
даного авансом колгоспникам[,] виходячи при цьому: з необхідності повного забезпечення плану 
хлібозаготівель, кількість вироблених трудоднів в колгоспі та кількість розданого хліба на трудодень 
з тим, щоб максимальну кількість виданого хліба повернути на покриття плану[,] в першу чергу [–] 
від групи колгоспників, що мають менш 150–200 трудоднів, залишаючи в разі необхідності цій групі 
колгоспників не більш 500–600 грам на трудодень.

Здійснюючи цього (шостого) пакта, ні в якому разі не застосовувати його до родин 
червоноармійців, не припускати обшуків у колгоспників та всю роботу перевадити[проводити] з 
оформленням на засіданнях правлінь та загальних зборах колгоспу з ударниками.

7) Повернення хліба від останніх колгоспників, що мають багато трудоднів та сумлінно працю-
вали в колгоспі, перевадити[проводити] порядком розгорнення масової серед них роботи.

8) Провадячи індивідуальну роботу серед ударників колгоспного будівництва, умовляючись з 
кожним з них і окремими групами ударників, добитись від них продажу державі, через колгоспи[,] про-
довольчих лишків хліба, одержаних на трудодень.

9) Намічаючи ці міроприємства в кожному партосередку колгоспу[,] зобов’язуємо провести 
масову роботу, намітивши конкретні числа[,] яку кількість хліба повинно дати кожне джерело, виходя-
чи з директив ЦК і РНК про те, що план хлібозаготівель є остаточним і підлягає обов’язковому вико-
нанню.

10) Роботу провести з таким розрахунком, щоб термін[,] визначений РВК для колгоспів[,] і не 
пізніше 18/І-33 р. по району в цілому[,] всі джерела було використано і план завершено.

11) Дирекціям МТС прийняти в цьому питанні найактивнішу участь та скласти також плану на 
цій же підставі вивершення плана в цілому по МТС.

12) Зобов’язати уповноважених РПК та покласти відповідальність на голів сільрад за присил-
ку в РВК розроблених міроприємств в кожному колгоспі, доручивши фракції РВК перевірити і звести 
надіслані матеріали.

13) Зобов’язати дирекції МТС щоденно давати відомості про реалізацію цих міроприємств 
кожним колгоспом.

Секретар РПК Долженко
Згідно: кер[уючий] справ[ами] Самохвалова

6/І-33 р.

ДАЗО. – Ф. П-228. – Оп. 2. – Спр. 2. – Арк. 18–19. Копія. Машинопис.

№ 119
Лист секретаря Кам’янського районного комітету КП(б)У Ханукова секретарям партійних 
осередків з текстом постанови бюро Дніпропетровського обласного комітету КП(б)У про 

репресії до колгоспів та колгоспників за невиконання плану хлібозаготівель

Не раніше 30 грудня 1932 р.1

С[овершенно] секретно

Всем секретарям партячеек и уполномоченным РПК

Посылаем Вам постановление обкома от 30/ХІІ-32 г. о применении дополнительных репрес-
сий к отдельным колхозникам, колхозам, особо саботирующим хлебозаготовки.

При проведении этого мероприятия было бы хорошо, если бы в таком колхозе нашлось 3–5 
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колхозников, покаявшихся перед государством в том, что они укрыли хлеб, незаконно полученный 
или взятый и сдают его государству и призывают последовать их примеру всех колхозников.

В организации этого мероприятия райпарткомам должны помочь органы ГПУ.

Секретарь РПК      Хануков2

Копія
Зовсім таємно

Пролетарі всіх країн єднайтеся
Комуністична партія (більшовиків)України

Дніпропетров[ський] обком КП(б)У

§2. О применении дополнительных репрессий к отдельным колхозникам и колхозам,  
особенно саботирующим хлебозаготовки

Считать необходимым в каждом районе в 3–5 колхозах, особенно саботажнических, найти по 
3–5 хозяйств, которые являются доподлинными гнездами организаторов кулацкого саботажа хлебо-
заготовок и продать у них за долги, или в порядке штрафа, через суд по одной корове, находящейся 
в их личном владении, разъяснив на собрании колхозников этих колхозов, что такая мера наказания 
применена к этим дворам, как к организаторам кулацкого саботажа хлебозаготовок и укрывателям 
хлеба от государства. Предложить колхозникам отдать укрытый хлеб государству и что тот, кто отдает 
укрытый хлеб государству добровольно, того карать не будут.

С подлинным верно:      Чепинский

ДАЗО. – Ф. П-157. – Оп. 1. – Спр. 367 в. – Арк. 9. Оригінал. Машинопис.
_______________________

1 Датовано за текстом документа.
2 За Ханукова підписав завідуючий агітаційно-масовою роботою Кам’янського-на-Дніпрі район-

ного комітету КП(б)У Чепинський.

№ 120
Анкета Люксембурзького райвиконкому про застосування репресій до господарств району 

за невиконання державного плану хлібозаготівель

31 грудня 1932 р.

До Люксембурзького РВК1

В зв’язку з запитаннями деяких райвиконкомів, щоб внести повну ясність в це питання[,] 
сповіщаємо остаточний список колгоспів по В[ашому]/району, до яких по стану на 29 грудня застосо-
вуються слідуючі репресії:

1. Колгоспи, що занесені на [«]чорну дошку[»,] та до яких застосовують заходи, що передбачені 
постановою Раднаркому від 20 листопаду 1932 року   немає.

2. Колгоспи, що занесені на [«]чорну дошку[»,] та до яких[,] крім того[,] застосовується натур-
штраф       1) Нейгоф, 2) Вперед, 3) ім. Петровського.

3. Колгоспи, до яких застосовується лише натурштраф  немає.
4. Колгоспи, які взяті під особий догляд обкому та облвиконкому[,] та до яких застосовуються 

заходи, що вказані в постанові обкому та облвиконкому від 23/ХІІ, що надруковано в газеті «Зоря»      
24/ХІІ-1932 року         немає.

Відпов[ідальний] секретар ОВК    Дашевський

Тир. 100 прим.
Н.Т.

ДАЗО. – Ф. П-1212. – Оп. 1. – Спр. 878. – Арк. 23. Оригінал. Машинопис. 
_______________________

1 На першому аркуші документа кутовий штамп українською мовою: «У.С.Р.Р. Дніпропетровсь-
кий обласний виконавчий комітет рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів. 
м. Дніпропетровське» із зазначенням вихідних даних документа: «31/ХІІ дня № 4-322».
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№ 121
Протокол засідання бюро Великобілозерського районного комітету КП(б)У  

про хід хлібозаготівель

1 січня 1933 р.

ПРОТОКОЛ № 41

засідання бюро В.-Білозерського РПК[,] відбувшогося 1-І-33 року
Присутні: Красілін, Шоренко, Плис, Артеменко, Старокольцев, Дерев’янко, Бондаревич, 

Миронов, Толкунов, Макаров, секретар облпарткому тов. Соколов.
[Слухали:] 1. Про рішення бюро обкому від 11 січня про хлібозаготівлі в В.-Білозерському 

районі.
[Ухвалили:] 1. З рішенням бюро обкому про зняття з роботи секретаря РПК Красіліна, 

голову РВК’у Шоренко бюро РПК погоджується та в цілому приєднується до рішення бюро обкому, 
що невиконання пляну хлібозаготівель по В.-Білозерському району (на 10 січня 1933 р. річний плян 
хлібозаготівель по району на 54,9 %) з’являється наслідком опортуністичної бездіяльності районного 
партійного та радянського керівництва, його двурушницького та примиренського відношення як до 
контрреволюційного саботажу хлібозаготівель, організованого куркульськими елементами, так і до 
куркульських агентів в парторганізації В.-Білозерського району, що партійне та радянське керівництво[,] 
замість дійсного оперативного керівництва партосередками, сільрадами і колгоспами, замість 
викриття і розгрому всіх тих, що прямо чи косвенно сприяли зриву виконання пляну хлібозаготівель, 
замість мобілізації на цій основі партійних і колгоспних мас для виконання завдань по хлібозаготівлі, 
РПК та РВК[,] утворювали видимість керівництва[,] обмежуючись формальним виконанням директив 
ЦК і РНК, прикриваючись документами різного роду засідань, нарад, тощо.

З рекомендацією бюро обкому тов. Бондаревича на секретаря РПК, Подібного на голову РВК, 
Біду на голову РКК-РСІ [–] погодитися. Рекомендувати пленуму РПК.

[Слухали:] 2. Про члена бюро РПК Токарева, який[,] будучи уповноваженим по Ленінській 
сільраді[,] на протязі 3 місяців замість боротьби за хліб відсиджувався, проявив явну опортуністичну 
бездіяльність, не організовував боротьби з куркульським саботажем хлібозаготівель, не боровся за 
очищення колгоспів [від] куркульських-контрреволюційних елементів. Колгосп ім. Сталіна, до яко-
го було прикріплено Токарева[,] за організований куркульський саботаж хлібозаготівлі занесено на          
[«]чорну дошку[»] (плян хлібозаготівлі цим колгоспом на 10.І виконано на 22,4 %), а замість боротьби 
з куркульським саботажем хлібозаготівель [Токарев] займався п’янкою та самопостачанням, чим при-
кривав куркульський саботаж.

[Ухвалили:] 2. Тов. Токарева зі складу членів бюро та пленуму РПК вивести, з роботи голови 
Райпрофради зняти, про дальше перебування його в лавах партії передати справу в КК. Винести це 
питання на затвердження пленуму РПК.

[Слухали:] 3. Про секретаря партосередку Ленінської сільради Мироненко, який не керував 
партосередком та колгоспами, не мобілізував парторганізацію на хлібозаготівлю, не очищено колго-
спи від ворожого елементу[,] внаслідок чого річний план хлібозаготівлі виконано на 32,8 %.

[Ухвалили:] 3. За проявлену повну опортуністичну2 бездіяльність та примиренство Мироненко 
з роботи секретаря п[артійного] о[середку] зняти, зі складу пленуму РКК вивести, передати справу до 
РКК про дальше перебування його в лавах партії.

Секретар РПК      Є. Бондаревич

ДАЗО. – Ф. П-209. – Оп. 11. – Спр. 8. – Арк. 3. Оригінал. Машинопис.
_______________________

1 Номер протоколу дописано від руки зеленим чорнилом.
2 Правка Є. Бондаревича: слово «повну» закреслено і написано над ним червоним чорнилом; 

«опортуністичну».

№ 122
Директива ЦК КП(б)У та РНК УСРР партiйним i радянським органам про добровiльне зда-

вання колгоспниками та одноосiбниками прихованого хлiба

2 сiчня 1933 р.

Совнарком и ЦК КП(б)У обязывает областные и районные партийные комитеты, областные и 
районные исполкомы широко оповестить через сельсоветы, колхозы, колхозников и трудящихся еди-
ноличников, что:
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а) те из них, которые добровольно сдают государству ранее расхищенный и скрытый хлеб, не 
будут подвергаться репрессиям;

б) в отношении колхозников, колхозов и единоличников, упорно продолжающих укрывать 
расхищенный и скрытый от учета хлеб, будут применяться строжайшие меры взыскания, предусмо-
тренные постановлением ЦИК и Совнаркома СССР от 7 августа 1932 г. (об охране имущества госу-
дарственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной социалистической 
собственности).

Для этого ЦК и Совнарком предлагают:
1. Немедленно созвать пленумы сельсоветов и совещания колхозного актива.
2. После этих пленумов и совещаний созвать общие собрания колхозников по каждому кол-

хозу в отдельности и отдельно собрания трудящихся единоличников.
На этих совещаниях, пленумах и общих собраниях колхозников и единоличников обсудить во-

прос о выполнении колхозами и единоличниками хлебозаготовок, разъяснить необходимость добро-
вольной сдачи расхищенного и скрытого хлеба и о тех суровых мерах взыскания, которые будут при-
менены в отношении упорно продолжающих укрывать расхищенный и скрытый от учета хлеб.

3. В районных газетах широко освещать опыт тех сел и колхозов, где благодаря хорошо про-
веденной разъяснительной работе удалось добиться массовой добровольной сдачи колхозниками и 
единоличниками укрытого и расхищенного хлеба. 

Секретарь ЦК КП(б)У       Хатаевич
Председатель СНК УССР      Чубарь

ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 6336. – Арк. 66–66 зв. Оригiнал. Машинопис; Голод 
1932-1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів. – С. 309; Голодомор 1932-1933 років 
в Україні: документи і матеріали. – С. 569–570.

№ 123
Рішення бюро Великобілозерського районного комітету КП(б)У про заходи підсилення 

хлібозаготівель серед одноосібних господарств

2 січня 1933 р.

РІШЕННЯ
Бюро В.-Білозерського РПК від 2.І-33 року про міри підсилення хлібозаготівлі  

по одноосібному сектору

1) Запропонувати нижчезазначеним партосередкам до злостних одноосібників[,] не вико-
навшим контрактаційних обов’язків по хлібоздачі[,] застосувати[,] на підставі постанови РНК від              
11.ХІ-1932 р.[,] розпродаж всього майна, а також позбавлення їх садибної землі і всієї будівлі. Цю міру 
застосовувати по:

2) Каменівській сільраді   6 господарств
Ленінській - // - // - //-    4 - // - // - //-
Робітниче-Селянські[й]   2 - // - // - //-
Трудові[й] - // - // - //-     2 - // - // - //-
Менчикурські[й] - // - //   3 - // - // - //-
3) Обов’язать вищезазначені партосередки негайно повністю перевести в життя ці 

міроприємства. Пропонувати партосередкам не пізніше 7 січня ранком дати вичерпуючі матеріяли про 
проведення і наслідки цього міроприємства.

Секретар РПК       Красілін

ДАЗО. – Ф. П-209. – Оп. 11. – Спр. 8. – Арк. 4. Копія. Машинопис.
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№ 124
Постанова партколегії Центральної контрольної комісії КП(б)У про зміни у складі Велико-

білозерської районної контрольної комісії у зв’язку з невиконанням хлібозаготівельних планів

2 січня 1933 р.

Постанова партколегії ЦКК КП(б)У з 2/1 1933 року
Вислухавши доповідь голови В. Білозерської РКК тов. Міронова про участь КК у боротьбі за хліб 

і повідомлення секретаря партколегії Дніпропетровської області КК про наслідки розслідування фактів 
опору хлібозаготівлі від ряду сільських працівників, – партколегія ЦКК відзначає[,] що В. Білозерська 
РКК цілком незадовільно провадила боротьбу за хліб[.]

Маючи більш, як 80 груп сприяння РСІ у колгоспах і МТС, РКК-РСІ не залучила їх до боротьби за 
хліб, проти організаторів куркульського саботажу хлібозаготівель і переховувачів, розкрадників кол-
госпного хліба, щоб виявити куркулів і нещадно розправлятися з ними.

Бездіяльність і прямий куркульський саботаж від ряду членів і кандидатів партії[,] що був у 
районі, призвели до того, що район, маючи всі можливості виконати на строк плян хлібозаготівль, га-
небно відстав – на 15-ХІІ виконав всього 46,9 відс. річного пляну хлібозаготівок. Не зважаючи на те[,] що 
рай[онна] КК виключила 34 чол. за невиконання хлібозаготівль[,] проте вона не піднесла цю справу на 
достатньо принципово-політичну височінь і не використала їх для мобілізації всієї партійної організації 
на розгром куркуля та його агентури в партії, на виконання пляну хлібозаготівель у передбачені 
уряд[ом] партії строки[.]

Партколегія ЦКК КП(б)У ухвалює: 
1. Голову рай[онної] КК В. Білозерського району тов. Міронова, як такого, що не впорався з 

роботою, що не забезпечує дальшого виконання покладеного на нього партією завдання, – з роботи 
зняти, заборонивши працювати в органах КК-РСІ.

2. Доручити Дніпропетровській обл[асній] КК[,] персонально [–] тов. Козлову [–] протягом де-
кади зміцнити В.-Білозерську РКК відповідним складом працівників.

3. Вирядити до В.-Білозерського району на один місяць партійну трійку обл[асної] КК[,] дору-
чивши їй:

а) допомогти РКК-РСІ у боротьбі за виконання пляну хлібозаготівель, виявляючи куркульських 
саботажників так у колгоспі, як і в керівництві;

б) допомогти рай[онній] КК правильно організувати роботу в боротьбі за хліб, організаційно-
господарське зміцнення колгоспів і своєчасне готування колгоспів і МТС до весняної сівби;

в) перевірити в 2–3 колгоспах[,] що вирішують виконання пляну хлібозаготівль, роботу 
партійних осередків і окремих членів і кандидатів партії навколо боротьби за хліб, забезпечивши при 
цьому щонайшвидший розгляд справ членів партії, зв’язаних з хлібозаготівлями, використовуючи такі 
справи для мобілізації всієї партійної організації та розгром куркульського саботажу хлібозаготівель, 
очищуючи партійні осередки від опортуністичних та куркульських елементів і колгоспи від куркулів та 
їхніх агентів;

г) перевірити[,] як нарсуд В.-Білозерського району провадить боротьбу з приховувачами й 
розкрадачами колгоспного хліба, як вироки суду в цих справах відповідають постанові уряду про охо-
рону громадської власності, про ухвалу обл[асної] КК в питанні роботи суду повідомити партколегії 
ЦКК КП(б)У.

4. Доручити оргвідділу ЦКК через місяць перевірити виконання даної постанови й про наслідки 
доповісти на ПК ЦКК.

5. Цю постанову оголосити в пресі.

Секретар ПК ЦКК КП(б)У    Кисельов

Червоне Запоріжжя. – 1933. – 4 січня.

№ 125
Характеристика артілі «Авангард», надана секретарем Якимівського районного комітету 

КП(б)У, головою райвиконкому, уповноваженим облпарткому та облвиконкому

4 січня 1933 р.

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А
на артіль «АВАНГАРД»

Артіль «Авангард» – Іскрівської с/ради, організована в 1929 р. Налічує в себе 61 господар-
ство, по соціальному стану [–] середняцько-бідняцькоє. Артіль на 31 грудня 32 р. виконала плян 
хлібозаготівель 4290 ц, або 72 % до пляну 5957 ц. Грудневе завдання [–] 438 ц або 20,4 %. Ця артіль 
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повинна була зібрати[,] по опреділенню експертной комісії[,] пшениці [–] 13 ц, жита [–] 13 ц, фуражних 
[–] 9,1 ц, а фактично зібрано[:] пшениці [–] 9 ц, жита [–] 4,6 ц, фуражних [–] 6,4 ц, що ставить втрати 
4372 ц проти першого опреділення.

Управа колгоспу стала на шлях розбазарювання хліба, незаконної видачі членам колгоспу, на-
приклад: бувш[ий] голова артілі тов. Бабенко одержав 125 пудів пшениці[,] не враховуючи круп’яних 
та фуражних культур, колгоспник Толотов одержав 180 пудів пшениці, також інші колгоспники одержу-
вали від 100 до 200 пудів пшениці не враховуючи круп’яних та фуражних культур, забезпечуючи склад 
сім’ї на 2–3 роки, наряду з цим не виконувався плян хлібозаготівель.

Склад правління такий: Бірюков – син торговця кулака, Кремчев – білогвардієць, Дорохов – 
зав. господарством артілі, кандидат партії, служивший в білій армії, Кулаков – поліцейський. Весь цей 
антирадянський склад управи вів роботу к зриву виконання пляна хлібозаготівель.

Враховуючи вищенаведене[,] президія РПК поставила питання перед облвиконкомом про за-
несення на чорну дошку, що облвиконкомом і стверджено.

Управу колгоспу заарештовано, знаходиться під вартою і буде судитись Виїзною сесією облсуду.

Секретар РПК       Степанов
Голова РВК       Тимофєєв
Уполномочений облпар[т]кому
та облвиконкому      Роговський

4/І-1933
с. Якимівка

ДАЗО. – Ф. П-208. – Оп. 12. – Спр. 7. – Арк. 37. Оригінал. Машинопис.

№ 126
Характеристика громадянина с. Олексіївки О. Ігнатенка як злісного невиконавця 

контрактації, надана головою сільради

4 січня 1933 р.

Характерістіка1

громадянина с. Олексіївка
Ігнатенко Олександр Сергійов[ич]

в тім[,] що по соціяльному стану з/середняк, як до революції[,] а так і після революції[,] проживаючи в 
с. Олексіївці[,] весь час злісно не виконує покладених на нього обов’язків, як то [–] контрактація, як в 
минулих роках, так і в цім році[.] Сам Ігнатенко занімається спекуляцією[,] має зв’язок з куркулями[,] 
брат розкуркулений в 1930 р. В цім році мав засіву 1 га поля, контрак[тації] 8 ц[,] не здав ні жодного 
грама[.] Сам Ігнатенко О. втік з села невідомо. Жінка займається лише спекуляцією[,] в комісію не 
з’являється, агітує проти рад[янської] влади.

 Голова:        [підпис нерозбірливий]
 Секретар:       [підпис нерозбірливий]

ДАЗО – Ф. Р-1198. – Оп. 1. – Спр. 555. – Арк. 4. Оригінал. Рукопис.
_______________________

1 У лівому верхньому куті документа штамп Олексіївської сільської ради Царекостянтинівсь-
кого  р-ну Дніпропетровської області з вихідними даними: «4 січня 1933 р. № 27/40».

№ 127
Лист завідуючого агітаційно-масовою роботою Кам’янського районного комітету КП(б)У до 

секретарів партійних осередків району з копією листа С. Kociopa про необхiднiсть вивезення 
насiннєвих фондiв у рахунок хлiбозаготiвель

Не пізніше 5 січня 1933 р.

С. секретно
Только секретарю партячейки
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Только Сметаниной
Посылаем копию письма тов. Косиора тов. Строганову и копию постановления обкома с пись-

мом обкома от 18/ХІІ-32 года, обязав под личную ответственность ознакомить с этим письмом только 
членов партии, после чего письмо возвратить в РПК в секретной опечатке.

Зав. агит. масс. РПК       Чепинский
Копия с копии

Тов. Строганову
Копия: тов. Хатаевичу и членам Политбюро ЦК КП(б)У
 Спустившись поглубже в колхозы, я убедился, что пункт о фондах в письме обкома от 18-го де-

кабря нужно не только отменить2, а также обсудить, как политически неправильно, особенно в части 
мотивировки, почему не следует вывозить семенных фондов.

 Хотя я был основным автором этого документа и принимал участие в его окончательном ре-
дактировании, но именно поэтому считаю своим долгом внести это предложение, чтобы не путать 
районных работников, не облегчать возможности всякого рода оппортунистам для злостных разгово-
ров вокруг вывоза посевных фондов, которые мы сейчас в обкоме решили и проводим в жизнь.

 Именно оставление семенных фондов, несмотря на организованный кулаком саботаж хлебо-
заготовок, говорило бы о нашей слабости и нерешительности.

 В большинстве случаев, кулак именно рассчитал на то, что мы легко поддаемся на удочку его, 
доказательство о том, что хлеба больше нет. Остановившись перед вывозом семенных фондов из 
колхозов, которые не выполнили плана хлебозаготовки, мы бы только усилили саботажное настрое-
ние в значительной части колхозов, не выполнивших плана, нам не осталось бы ничего другого, как 
только рассчитывать на то сравнительно небольшое количество хлеба, которое может быть получено 
из переобмолота соломы или же из случайно открытых ям, как на это сейчас рассчитывают очень мно-
гие оппортунистически настроенные и растерявшиеся работники.

 Конечно, вывоз семенных фондов является мерой тяжелой, но по отношению к колхозам, не-
добросовестно относящихся к выполнению своих обязательств перед государством, другого выхода 
нет. Вывоз семенных фондов в борьбе за хлеб ребром ставит вопрос о серьезности положения, ста-
вит вопрос о том, что те, кто организует саботаж хлебозаготовок, одновременно организует и сабо-
таж севу.

 Для того, чтобы организовать сев, нужно прежде всего сломить организованный кулаком са-
ботаж хлебозаготовок, побить кулака в этом решающем пункте нашей борьбы с кулаком и его пособ-
никами и подпевалами, с их влиянием в колхозе.

 В связи с этим ЦК КП(б)У совершенно правильно поступил, отменив в части колхозных фондов 
свое постановление от 29/ХІ-32 г. идущее значительно дальше постановления ЦК КП(б)У от 18/ХІ-32 
года, т. е. фактически идущее вразрез с ним.

 Вот почему ЦК КП(б)У поступил совершенно правильно, отменив наше решение от 18/ХІ-32 
года о колхозных фондах, которое в данных условиях безусловно ослабляло нашу позицию в борьбе 
за хлеб.

 Ознакомившись ближе с положение в колхозах, я должен по-честному заявить, что если бы 
наше постановление от 18/ХІ-32 года не было отменено, то я сейчас сам бы вынес это предложение, 
ибо иначе это значило бы на деле отступать на хлебозаготовительном фронте перед кулаком, а от-
ступать здесь мы не можем ни в коем случае.

 Исходя из всего этого, я прошу тебя поставить на бюро мое предложение и принять его, разо-
слав его райкомам, предложить разъяснить на ближайших собраниях районного актива.

С. Косиор
 Это письмо следует приложить к протоколу вместе с Вашим постановлением по этому вопросу.

СК.
С подлинным верно:    [підпис нерозбірливий]

ДАЗО. – Ф. П-157. – Оп. 1. – Спр. 367 в. – Арк. 5–6. Оригінал. Машинопис.
_______________________

1 Резолюція червоним чорнилом: «Проработать на общем собрании. 5/І-33 г.».
2 Підкреслено червоним чорнилом.
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№ 128
Витяг з протоколу засідання бюро Мелітопольського районного комітету КП(б)У про хід 

хлібозаготівель у колгоспах с. Костянтинівки

6 січня 1933 р.

Слухали: 1. Питання хлібозаготівлі по колгоспах села Костянтинівка (д[оповідач] тов. Чайка)[.]
Ухвалили: Кулацкий саботаж и спекулянтская круговая порука являются основным препят-

ствием выполнения плана хлебозаготовок по колхозам села Константиновка. Из этого многие ком-
мунисты не только не сделали большевистского вывода, особенно после письма обкома партии о 
хлебозаготовках, но[,] наоборот[,] продолжают вести двурушническую тактику и вместе с кулаками и 
спекулянтами продолжают саботировать хлебосдачу, игнорируя задачу – вырвать честных колхозни-
ков из[-]под кулацкого влияния.

Мобилизованного на хлебозаготовки из города Литвиненка за умышленное бездействие – 
из партии исключить.

Поручить ГПУ проверить сведения о его службе у гетьмана и привлечь к ответственности.
Стрелец Илью за бездействие и связь со спекулянтами [–] из партии исключить. Предложить 

следственным органам привлечь его к суду.
Лехмус Николая (секретарь КСМ ячейки) за саботаж хлебозаготовок и кулацкие разговоры 

о бесцельности проводимых мероприятий (переобмолот, возврат авансов) [–] из кандидатов партии 
исключить.

Бюро РК ЛКСМ за безответственное отношение к подбору секретаря КСМ ячейки – после 
роспуска решением обкома КСМ и РПК ячейки комсомола – объявить выговор. Предложить в течение 
суток послать секретарем КСМ ячейки проверенного товарища из районного КСМ актива.

Считая ответственным за вредительское бесхозяйственное отношение к уборке подсолнуха 
(падалица), уборке токов и т. п. по арт[ели им.] Буденного бывш[его] председателя артели Лукьянова 
(сейчас зам[еститель] предс[едателя] с[ельского] с[овета]) – исключить его из партии.

Уполномоченного РПК по арт[ели им.] Буденного Царанова[,] не обеспечившего разгрома 
кулацко-спекулянтского саботажа хлебозаготовок по арт[ели им.] Буденного и не мобилизовавшего 
колхозный актив – с работы уполномоченного снять и вопрос о пребывании его в партии передать КК.

Исходя из того, что тов. Московец – зав[едующий] участка МТС[,] не обеспечивает возло-
женной на него задачи – с этой работы снять, объявив ему выговор с предупреждением. Поручить 
тов. Тарасову использовать его по специальности.

Обязать Константиновскую межколхозную п[артийную] ячейку, уполномоченных РПК по 
колхозам исключительное внимание уделить выполнению указаний обкома партии об отборе колхоз-
ного актива из честных передовых колхозников, в частности[,] использовать опыт тов. Шостака по 
Чубаревскому району (материал ранее разослан), чтобы опираясь на актив сломить круговую поруку 
и добиться выявления краденого хлеба...

1/1-33 року.
Слушали: Постановление обкома от 30/ХII о применении дополнительных репрессий к от-

дельным колхозникам и колхозам, особенно саботирующих хлебозаготовки.
Постановили: 1. Ознакомить с этими постановлениями особоуполномоченного по 

Константиновке тов. Чайку, посланного 29/ХII, провести указания[,] сделанные секретарем ЦК          
КП(б)У тов. Косиором.

2. Наметить, кроме того, еще колхозы «Велетень», «Сталина», «XIV годовщина». Поручить на-
чальнику райотдела ГПУ тов. Рейфшнейдер представить бюро РПК по 3–5 хозяйств из этих колхозов, 
которые являются доподлинными гнездами организаторов кулацкого саботажа хлебозаготовок для 
применения к ним репрессий[,] указанных в постановлении обкома.

3. Поручить тов. Чайке представить бюро РПК 2/1 вечером список на ту часть коммунистов, 
как мобилизованных, так и местных по Константиновке, которые представляют собой оппортунисти-
ческую гниль, подлежащую исключению из партии и высылке, и отдельно на тех, которых нужно вы-
гнать с позором с работы на селе.

4. Поручить тов. Фельдману на 3/1 вечером представить списки исключенных из партии за 
саботаж хлебозаготовок, как райпартком[ом], так контр[ольной] комиссией...

2/1-33 року.
Слушали: Закрытое постановление [«]О высылке хозяйств[,] злостно саботирующих хлебо-

заготовки[»].
Постановили: Наметить к высылке 50 хозяйств[,] злостно саботирующих хлебозаготов-

ки – по Константиновке – 25 хоз[яйств], Николаевке – 15 хоз[яйств], Чехограду – 10 хоз[яйств]. По 
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Константиновке оформление поручить тов. Чайке, по Чехограду – тов. Ященку и по Николаевке – 
тов. Бортникову.

Срок 2 дня.

Секретарь РПК       Толстопят

ДАЗО. – Ф. П-233. – Оп. 3. – Спр. 3. – Арк. 1–2, 7. Оригінал. Машинопис.

№ 129
Інформаційний лист Люксембурзького райвиконкому до Дніпропетровського облвиконкому 

про хід хлібозаготівель у районі
6 січня 1933 р.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о ходе хлебозаготовки по Люксембургскому району на 6-І-33 г.

Люксембургский район на день информации выполнил годовой план хлебозаготовки за 97,9 %, 
по пшенице [–] за 57,3 % по району деятельности МТС – на 98,3 %, не район деятельности МТС – 
96,3%. По индивидуальным хозяйствам [–] на 108,4 %, по твердым заданиям [–] на 105,7 %.

 Из 38 колхозов выполнили план суммарно 23 колхоза, всего вывезли 71138 цент[неров]. По 
пшенице [–] выполнило лишь 6 колхозов.

 С целью усиления хлебозаготовки были оштрафованы 15-месячным мясным налогом 4 кол-
хоза[,] из коих 3 занесено на [«]черную доску[»], один из занесенных на черную доску [–] колхоз 
«Петровка» [–] выполнил количественно свой годовой план. Задание [–] 1055 цент[неров], выполнено 
[–] 1059, после того как правление было передано суду, которое в основном организовало саботаж в 
успешном выполнении плана хлебозаготовки. В 2-х других – «Вперед № 2», где благодаря попусти-
тельству правления хлеб был разбазарен, расхищен, план выполнен на 82,6 %, [«]Нейгоф[»] – 77,8 %. 
Председатели обоих артелей отданы под суд.

 РИК своевременно возбудил ходатайство о занесении еще 2-х колхозов – Н.-Красновка и 
бывш[ий] «Ильич» [–] на [«]черную доску[»]. По колхозу Н.-Красновка[,] благодаря попустительству 
правления[,] кулачество[,] полезшее в артель[,] организовывало продажу хлеба на стороны, во главе 
стоял бригадир, кроме того[,] хлеб разворовывался, что свидетельствует его нахождение по задвор-
кам, в полове. По этой артели осуждено за кражу хлеба 14 человек. План выполнен на 89,4 %. Колхоз 
«Шенталь» [–] бывший «Ильич» [–] значительно засорен чуждым элементом[,] который организовал 
сопротивление в выполнении хлебозаготовки, хлеб разворовывался, план выполнен на 66 %, произ-
ведена чистка колхоза, вычищено 13 хоз[яйств,] председатель правления отдан под суд, а также и 
правление.

 Постановлением президиума данный колхоз лишен звания «имени Ильича».
 Из взятых под особое наблюдение облисполкома 4-х колхозов, на день информации выпол-

нил количественно свое годовое задание колхоз «Путь Ленина», остальные три колхоза отстают: 
«Форвертс» – выполнил на 94,2 %, «Ауфбау» – 87,9 % и «Шенталь» [–] 66 %. Председатели этих трех 
колхозов сданы под суд. По этим колхозам было допущено разбазаривание хлеба – воровство. Из 
незаконно-розданных натуравансов в количестве 3845 цент[неров] возвращено – 2248 ц. Сбор про-
должается.

 По всем колхозам района идет чистка от залезшего в колхоз чуждого элемента, рвачей, симу-
лянтов, лодырей, всего вычищено кулаков – 138, середняков – 49, и бедняков – 11.

 За организацию саботажа в хлебозаготовке, за разбазаривание хлеба, воровство, небрежное 
отношение к колхозному имуществу, привлечено к ответственности: председателей колхозов – 16, 
членов правления – 19, счетоводов – 6, полеводов – 7, кладовщиков – 9, бригадиров – 6.

 Все эти факты говорят за то, что формы классовой борьбы кулачеством непосредственно пе-
ренесено внутрь самого колхоза, стремясь путем действия – вредительства [–] взорвать колхоз из 
внутри, мешая организационно-хозяйственному укреплению колхоза. В борьбе с кулачеством лучшая 
часть колхозников «середняки и беднячество» успешно борются за выполнение своих обязательств 
перед государством, одновременно укрепляя хозяйственную мощь колхоза. В мероприятиях[,] при-
нимаемых для преодоления саботажа в выполнении хлебозаготовки[,] беднячество и середнячество 
видит верный путь к укреплению колхозов.

 В настоящее время идет изъятие кулачества и контрреволюционных элементов из колхозов и 
высылка за пределы Украины. Следующим информлистом будет дан подробный материал.

 По индивидуальным хозяйствам, хотя еще не все контрактанты выполнили свое обязатель-
ство, но совместно с неконтрактантами план 450 цент[неров] выполнен на 487 цент[неров]. По отно-
шению индивидуальных хозяйств были применены следующие меры воздействия: денежные штрафы 
к 7 хозяйствам, мясной штраф к 32 хоз[яйствам], отдача под суд – 8 хоз[яйств], изъятие в бесспорном 
порядке – 12 хоз[яйств].
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По твердым заданиям план в 150 цент[неров] выполнен на 155 цент[неров,] хотя еще имеют-
ся дворы[,] которые свое обязательство не выполнили. Для усиления быстрейшей сдачи хлеба были 
переданы суду 53 хоз[яйства]. Конфисковано имуществу у 6 хозяйств. В бесспорном порядке изъято 
12 хоз[яйств]. Наложен штраф на 22 хоз[яйства].

Пред. РИКа:        Гехт
Секретарь:       Шварц

ДАЗО. – Ф. Р-1212. – Оп. 1. – Спр. 878. – Арк. 9–10. Копія. Машинопис.

№ 130
Протокол квартального засідання колгоспників сільськогосподарської артілі «Гудок» 

Федорівської сільради про посилення заходів для виконання хлібозаготівель та викриття 
прихованого хліба

7 січня 1933 р.

Протокол №
квартального собрания колхозников с-х артели «Гудок» Федоровского с/совета  

от 7 января 1933 года.
Повестка дня:
1. О ходе хлебозаготовки.
2. Текущие дела.
Слушали: о ходе хлебозаготовки[,] доповидь бригадира Ревяки. Последний констатировал о 

необходимости выполнения плана хлебозаготовки, т. к. заготовка хлеба связана с рабочим снабже-
нием. Имеющийся колхозный актив должен проявить максимум внимания по части выполнения пла-
на хлебозаготовки. И в случае обнаружения скрытого колхозного хлеба оные лица хозяйства будут 
распроданы как срывщики мероприятия советской власти и партии. Кроме того, необходимо также 
отметить о преступном выполнении картофелезаготовки в данном сельсовете и особенно в артели 
«Гудок».

Говорили: т. Є. Димов. Результатом затягивания выполнения плана хлебозаготовки послу-
жило прежде всего рвачество со стороны самих колхозников и руководящих органов, в частности [–] 
председателя колхоза.

Постановили: заслушав доклад о ходе хлебозаготовки, квартальное собрание колхоза 
«Гудок» отмечает наличие разбазаривания хлеба, рвачество со стороны колхозников и необходимо 
для решительного перелома в выполнении хлебозаготовки приложить постановление ЦК ВКП(б) о 
роли актива в проводимых кампаниях, которые должны возглавлять хозяйственно-политическую кам-
панию хлебозаготовки, уделить максимум внимания на обнаруживание скрытого хлеба и иметь боль-
шевистскую классовую бдительность, борясь с классовым, чуждым оппортунистическим настроем. 
Вести повседневную разъяснительную работу по кварталам, добиваясь положительных результатов 
в работе. В свою очередь[,] необходимо обратить серьезное внимание колхозному активу на выпол-
нение мясозаготовки и картофелезаготовки та мобилизации средств.

Председатель       Кривина
Секретарь       А. Машкаров

ДАЗО. – Ф. Р-3457. – Оп. 1. – Спр. 173. – Арк. 5–6. Оригінал. Рукопис.

№ 131
Повідомлення газети «Червоне Запоріжжя» про конфіскацію майна та виселення за межі 
Дніпропетровської області 700 родин під приводом протидії хлібозаготівельній кампанії

8 січня 1933 р.

Постанова Дніпропетровського обласного виконавчого комітету Рад

За активне зловмисне протидіяння виконанню державного плану хлібозаготівель, за розкра-
дання та псування колгоспного хліба, зловмисне порушення постанови ЦВК та РНК СРСР з 7 серпня 
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1932 р. про охорону та зміцнення громадської (соціялістичної) власности, Дніпропетровський облас-
ний виконавчий комітет Рад ухвалює: вислати з Дніпропетровської області з конфіскацією всього май-
на 700 господарств (голів родин разом з родинами) з таких районів й сіл області:

1. с. Воскресенка, Чубарівського р-ну, 30 господарств
2. с. Рождественка, Генічеського р-ну, 30 господарств
3. с. Широке, Криворізького р-ну, 50 господарств
4. с. Гаврилівка, Межівського р-ну, 30 господарств
5. с. Борисівка, Бердянського р-ну, 25 господарств
6. [с.] Вербки, Павлоградського р-ну, 30 господарств
7. с. Тернівка, Павлоградського р-ну, 20 господарств
8. с. Жемчужина, Павлоградського р-ну, 20 господарств
9. с. Покровка, Покровського р-ну, 30 господарств
10. с. Кам’янка, Апостолівського р-ну, 20 господарств
11. с. Костромка, Апостолівського р-ну, 25 господарств
12. с. Йосифівка, Магдалинівського р-ну, 20 господарств
13. с. Крамарка, Магдалинівського р-ну, 20 господарств
14. с. 1-ша Олександрівка, Солонянського р-ну, 25 господарств
15. с. М[ала]-Білозерка, Білозерського р-ну, 30 господарств
16. с. Шолохово, Нікопольського р-ну, 25 господарств
17. с. Борисівка, Нікопольського р-ну, 20 господарств
18. с. Олександрівка, Василівського р-ну, 25 господарств
19. с. Дебальцево, Василівського р-ну, 25 господарств
20. с. Н[ижні] Сірогози, Cірогозького р-ну, 30 господарств
21. с. Гейдельсберг, Молочанського р-ну, 20 господарств
22. с. Гусарка, Ц[аре]-Костянтинівського р-ну, 25 господарств
23. с. Олексіївка, Ц[аре]-Костянтинівського р-ну, 25 господарств
24. с. Покровка, Н[ово]-Василівського р-ну, 25 господарств
25. с. В[елика] Лепетиха, Лепетиського р-ну, 25 господарств
26. с. Преслав, Коларівського р-ну, 30 господарств
27. с. Н[ово]-Миколаївка, Коларівського р-ну, 20 господарств

Голова обласного виконавчого комітету М. Алексєєв
Відповідальний секретар  О. Дашевський
5-го січня 1933 р.

Червоне Запоріжжя. – 1933. – 8 січня.

№ 132
Повідомлення газети «Червоне Запоріжжя» про виключення з членів КП(б)У районних  

уповноважених з хлібозаготівель, звинувачених у саботажі та зв’язках з куркульством

8 січня 1933 р.

Зрадники партії – запеклі вороги робітничої кляси
Нещадно карати зрадників партії, переродженців, посібників куркульського контрреволюційного 

саботажу хлібозаготів[е]ль – липовців, кузьміних, дудників, гі[н]цбургів[.]
Ворог з партійним квитком в кишені небезпечніший за одвертого контрреволюціонера, бо він 

свою зрадницьку шкідницьку роботу прикриває своєю належністю до партії, посипляє цим клясову 
пильність. Ворог з партквитком править за ширмою для всієї розкладницької, шкідницької діяльності 
куркуля – цього запеклого ворога соціялістичного будівництва. Тим-то «цих ворогів, – вчив нас Ленін, 
– треба взяти під особливий нагляд всієї людності, з ними треба розправлятися за щонайменшого 
порушення правил і законів соціялістичного суспільства – нещадно. Усяка слабизна, всяке вагання, 
всяке ліберальнічання в цьому будуть величезним злочином перед соціялізмом».

На Запоріжжі маємо за останній час виявлений ряд фактів, коли окремі члени партії, надіслані, 
або постійно працюючи на селі, зраджували партію, перетворювалися на агентів клясового воро-
га – куркуля й діючи за його наказом, здійснювали свою шкідницьку роботу, прикриваючи, а часом і 
організовуючи куркульський саботаж хлібозаготів[е]ль.
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Яскравим прикладом зради партії являє собою Липовець А.М., колишній уповноважений в 
справах хлібозаготів[е]ль по артілі ім. Чубаря Микольської № 1 сільради.

В жовтні минулого року міськпартком надіслав Липовця як уповноваженого хлібозаготів[е]ль 
до артілі ім. Чубаря. Замість організувати колгоспників на боротьбу за хліб, домагаючись виконання 
колгоспом першорядного обов’язку перед державою – хлібозаготівель[,] Липовець злигався з курку-
лями, діявши за їхніми наказами.

Липовець щільно зв’язався з куркулем[,] рахівником артілі Тимоховим А[.] і його братом 
Тимоховим Б. За допомогою Липовця Тимохов складав брехливі відомости про врожай, спільно з 
Липовцем створював різні непотрібні роздуті фонди. В цей фонд було зараховано 409 центнерів хліба. 
Складаючи зведення про гуртове збирання хліба, Липовець спільно з Тимоховим і тут вдається до кур-
кульських махінацій[,] притаївши чималу кількість хліба від обліку. З невірно складеними відомостями 
Липовець їде до міськпарткому клопотатися про зменшення пляну хлібозаготівль. У міськпарткомі 
ніякої знижки Липовцю не дали. Приїхавши знову до артілі ім. Чубаря, Липовець заїжджає прямо до 
куркуля Браженко пиячити.

Липовець знав майже всіх куркулів[,] що орудували в артілі ім. Чубаря, бо вони його односель-
чани, проте, замість очистити колгосп від класово-ворожих елементів, Липовець, навпаки, злигав-
шись, пиячив з ними.

На зборах колгоспників Липовець виступає з заявою про те, що плян хлібозаготівель реальний 
і виконати його можна цілковито. Але в розмовах з окремими членами правління Липовець скиглить 
про те, що «плян, мовляв, дали великий і виконати його неможна. Ось в артілі ім. Воровського плян 
менший, а врожайність біл[ь]ша. Треба і нам їхати знову до міськпарткому й міськради, просити[,] щоб 
зменшили плян». За допомогою, з ініціативи Липовця складенно зведення, де затаєно 800 центнерів 
зерна під виглядом насіньфондів. За «підрахунками» Липовця[,] хлібозаготівлі нічим вже виконувати. 
В розмові з окремими членами правління Липовець неодноразово заявляв[,] що треба плян виконати 
хоч на 70 відс[отків], а колгоспників треба задовольнити хлібом.

Так переродженець, зрадник партії Липовець організував саботаж хлібозаготівель. За це по-
становою міськпарткому з 4 січня 1933 року з лав партії його виключено. Ось другий «комуніст» [–] 
Кузьмін Г.І. Минулого року міськпартком надіслав його для зміцнення роботи в колгосп ім. Чубаря 
Лукашівської сільради. Замість очистити колгосп від клясово-ворожих елементів[,] замість організувати 
хлібозаготівлі й виконати свій обов’язок перед державою, Кузьмін, злигавшись з куркулями-членами 
правління колгоспу Токовим, Іванченком і Гункіним, організував куркульський контрреволюційний са-
ботаж хлібозаготівель. Кузьмін чинив шалений опір виконанню хлібозаготівель, його шкідницька ро-
бота була скерована на підрив організаційно-господарського зміцнення колгоспу. Кузьмін з почат-
ку молотьби почав роздавати колгоспникам пшеницю, жито, всіляко зволікавши вивезення хліба до 
держ зсипища. В той час, коли плян хлібозаготівель артіль виконала щось на 50 відс[отків], Кузьмін 
розпорядився видати колгоспникам понад 40 центнерів чистої пшениці.

Кузьмін не тільки не боровся з куркулями, а, навпаки, потурав їм. Ось, наприклад, він преміював 
куркулів Глущенка й Абраменка, наперед знаючи, що вони є куркулі, й що вони провадять розклад-
ницьку роботу в артілі.

Дудник Іван – колишній голова колгоспу «Комунаровець» Григорівської сільради. Замість 
організувати хлібозаготівлі, створював різні непотрібні фонди, видавав аванси вищі, ніж норми, 
визначені постановою уряду. Дудник роздав 27 відс[отків] зернових культур і 30 відс[отків] фуражних, 
замість визначеної урядової норми в 15 відс[отків]. Дудник неодноразово заявляв[,] що треба раніш 
забезпечити потреби колгоспників, а що залишиться, здати державі. На партзборах Дудник заявляв: 
«Якщо ми виконаємо плян хлібозаготівель[,] колгоспники залишаться без хліба». Дудник ігнорував 
ухвали правління артілі, а всі питання вирішував спільно з своїм замісником Мазуленком, колишнім 
махновцем, учасником банди Прочана. З ініціятиви Дудника до колгоспу прийнято трьох братів – дво-
рян Діденків. Колгоспники, обурившись з цього, ухвалили виключити їх з колгоспу, але через деякий 
час Дудник знову влаштував їх на роботу в колгоспі.

Гінцбург (швацької фабрики ім. Володарського), відряджений, як уповноважений міськради, 
на хлібозаготівлі до Максимівської сільради, злигався з куркулями, потурав їм у контрреволюційному 
саботажі хлібозаготівель, у шкідництві, що завдавали вони організаційно-господарському становищу 
колгоспів. Гінцбург[,] занедбавши боротьбу за хліб, заходився закуповувати для себе на селі карто-
плю й приставляти додому. Цього зрадника викинуто із лав партії. Проте, цього мало. Гінцбурга треба 
притягнути до суворого права, покарати.

Відряджені від МПК на хлібозаготівлі до Кам’янського району, члени партії Огрізко П., Самойлов 
і Марков, замість допомогти Кам’янським організаціям боротися за хліб, трощити контрреволюційний 
куркульський саботаж хлібозаготівель, виявили себе як шкурники, страхополохи, злякалися труднощів 
боротьби за хліб, потурали куркульській підривницькій роботі й дезертували з хлібозаготівельного 
фронту. Цих трьох шкурників і дезертирів, зрадників партії викинуто геть із лав партії.

Сьогодні ми містимо постанову обл[асної] к[онтрольної] к[омісії] про виключення з партії і 
постанову колегії Держполітуправління УСРР про заточення в концентраційному таборі п’ятидесяти 
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чоловік з різних районів області за куркульський саботаж хлібозаготівель, розкрадання державного й 
колгоспного хліба.

Ці постанови стверджують[,] з якою нещадністю розправляється партія й органи пролетарської 
диктатури зі зрадниками партії, переродженцями, агентами класового ворога, що пролізли до партії, 
щоби лише утворити свою клясово-ворожу роботу.

Ворог з партійним квитком небезпечніший за одвертого контрреволюціонера.

І. Дашевський
Червоне Запоріжжя. – 1932. – 8 січня.

№№ 133-134
Із слідчої справи зі звинувачення жителя с. Знам’янки Кам’янського району Т.С. Щелгунова  

у антирадянській агітації проти хлібозаготівель
Січень 1933 р.

№ 133
Протокол засідання президії Великознам’янської сільради про виселення за межі району 

куркулів та підкуркульників
5 січня 1933 р.

Протокол № 1
Заседания президиума Б-Знаменского с/совета, состоявшегося 5/1-33 г.

Присутств[овали]: тт. Лященко, Персидский, Иванов, Ф.И. Браницкий, Лукъянов, Куксенко, 
Данилов, Прокудин, Репа.

Слушали: О выселении за пределы района саботирующих и агитирующих против хлебозаго-
товок.

Постанов[или]: Выслать за пределы района срывающих, агитирующих и саботирующих хле-
бозаготовки следующих кулаков и подкулачников:
1. Гуляев Василий Андреевич как агитатор.
2. Корягин Кузьма Михайлович как злостный несдатчик.
3. Дятлов Федор Гаврилович – злостный несдатчик.
4. Скитяшин Иван Михайлович – кулак, несдатчик.
5. Леликов Яков Тимофеевич – белогвардеец, срывщик.
6. Калашников Кузьма – злостный несдатчик.
7 Веретенин Кондрат – злостный несдатчик.
8. Олейников Григорий Терентьевич – агитатор, срывщик.
9. Голованов Филипп Кузьмич – кулак[,] несдатчик.
10. Павлов Филипп Иванович – агитатор, срывщик.
11. Швецов Иван Устинович – саботажник.
12. Жаринов Семен Василевич – агитатор.
13. Баранов Иван Тимофеевич – кулак[,] вредитель.
14. Башмаков Павел Терентьевич – кулак, агитатор.
15. Щелкунов Иван Терентьевич – кулак, агитатор.
16. Щелкунов Трофим Семенович – агитатор.
17. Леликов Алексей Ильич – срывщик, несдатчик.
18. Плешивенко Дарья Ивановна – кулачка[,] несдатчица.
19. Чернов Федор Елезарович – несдатчик.
20. Рыбаченко Александр – несдатчик, агитатор.

Просить райисполком утвердить.

Пред. с/совета      Персидский
Секретарь       Иванов
С под[ли]нным верно:      Фридман

ДАЗО. – Ф. Р-5747. – Оп. 3. – Спр. 7522. – Арк. 15. Засвідчена копія. Машинопис.
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№ 134
Висновок уповноваженого ДПУ у справі гр. Т.С. Щелкунова зі звинуваченням його  

у контрреволюційній агітації проти хлібозаготівель

Не раніше січня 1933 р.1

К след. делу № 320
Обвинительное заключение

По делу обвинения гр. Щелкунова Трофима Семеновича 1905 г. рожд.[,] род. в с. Знаменка 
Каменского р-на, сын кулака, по ст. 54-10 УК УССР.

Обвиняемый Щелкунов Трофим Семенович
cодержится под стражей при Каменской раймилиции с 3/1-33 г.

Каменскому райаппарату ГПУ поступили сведения о том[,] что житель села Знаменки 

Каменского р-на Щелкунов Трофим Семенович, сын кулака[,] проживая в вышезазначенном селе[,] 
проводит к[онтр]-р[еволюционную] агитацию против плана хлебозаготовки и других политкампаний 
проводимых Сов. властью на селе.

В результате проведенных следствий по данному делу путем допроса нижеперечисленных 
свидетелей, которые показали следующее:

1. Корнев Иван Данилович. Щелкунова Трофима Семеновича я знаю как сына кулак[а], отец 
которого имел до революции и после революции от 30 до 35 дес. собственной земли, 5 шт. лошадей, 
2 коровы, 30 шт. овец, и весь с/хоз. инвентарь, как-то: сеялка, косарка, веялка, 2 брички, и др. мелкий 
инвентарь. Эксплоатировал наемную раб[очую] силу от 7–8 чел. сезонных рабочих, в 1929 г., 1930 [г.], 
1931 г. облагался в экспертном порядке и за невыполнение гос[ударственных] долгов, в частности [–] 
хлебозаготовки[,] хоз[яйство] ликвидировано как кулацкое.

Щелкунов Трофим[,] будучи жителем села Знаменки[,] всегда был настроен враждебно про-
тив всех пол[итических] кампаний сов[етской] власти на селе, мне известно, что в сентябре месяце 
с/г. Щелкунов собрал группу крестьян на улице[,] среди которых агитировал, он говорил: «У вас заби-
рают лошади и хлеб, вы молчите, до каких пор это будет. Вас грабят и хотят выморить голодом, айд[а] 
организовываться и не дать ничего, [э]то не сов. власть, а грабители».

2. Грибнев Спиридон Яковлевич. Щелкунова Трофима Семеновича я знаю как сына кулака, 
который до революции имел 30 дес. собственной земли, 3 лошадей, 2 коровы и весь с/хоз. инвен-
тарь. Кроме этого[,] у него было 2 дес. фруктового сада и 0,5 [дес.] виноградника, а так же эксплоа-
тировал наемную рабочую силу от 5–6 чел., сезонных рабочих. В 1931 г. отец раскулачен и осужден. 
Сам Щелкунов остался на жительство в с. Б.-Знаменка. Будучи жителем вышезазначенного села[,] 
Щелкунов систематически занимался агитацией против колхозного строительства и особенно против 
выполнения плана хлебозаготовки. Мне известно, что во время проведения хлебозаготовки в этом 
году в сентябре месяце Щелкунов собрал вокруг себя группу крестьян[-]единоличников, среди ко-
торых агитировал против выполнения плана хлебозаготовки, так он говорил: «Сов. власть крестья[н] 
обирает и грабит[,] забирает хлеб с целью поморить крестьян с голода». Щелкунов также настраивал 
крестьян на сокрытие хлеба и несдачи государству. В 1931 г.[,] будучи плановиком, полагающийся 
ему план хлебозаготовки не выполнен[,] и имеющиеся у него излишки закопал в яму, так при обыске у 
него обнаружен скрытый хлеб в яме в количестве 20 пуд. пшеницы.

Аналогичные показания в отношении к[онтр]-р[еволюционной] агитации со стороны 
Щелкунова Трофима Семеновича по делу дали свидетели: Приладышев Семен Гаврилович, Кензер 
Александр Иосифович, Афанасьев Зиновий Владимирович2…

Допрошенный в качестве обвиняемого гр. Щелкунов Трофим Семенович в предъявленном 
ему обвинении по ст. 54-10 УК УССР виновным себя не признал и заявил[,] что он действительно про-
живал как кулак, который имел кулацкое хозяйство и возложенные на него задачи выполнения госу-
дарственных долгов не выполнял. Я, будучи жителем села Б.-Знаменки, агитации против хлебозаго-
товки и других полит. кампаний[,] проводимых сов. властью на селе[,] не занимался и виновным себя 
в этом не признаю.

На основании вышеизложенного гр. Щелкунов Трофим Семенович 1905 г. рожд., урож. 
с. Б. Знаменки Каменского р-н[а], по соц. положению [–] сын кулака, по нац. [–] русский, гр. УССР, 
м[ало]/грамотный, женат, по профессии [–] хлебороб, не судим, будучи жителем села Знаменки 
Каменского р-на, систематически занимался к[онтр]-р[еволюционной] агитацией против полит[.] 
кампании[,] проводимой сов. властью на селе, в частности [–] против хлебозаготовки, противодей-
ствуя успешному выполнению таковой, то есть совершив преступление, предусмотренное ст. 54-10 
УК УССР.

На основании вышеизложенного и усматривая[,] что инкриминированное обвинение обвиня-
емому Щелкунов Трофим Семенович по ст. 54-10 УК УССР следствием доказано[,]
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полагал бы[:] След[ственное]. дело за № 320 по делу по обвинению гр. Щелкунов Трофим 
Семенович[,] 1905 г. рожд., сына кулака, по ст. 54-10 УК УССР направить на рассмотрение особ[ого] 
совещани[я] при коллегии ГПУ УССР с ходатайством о применении обвиняем[о]м[у] Щелкунову Т.С. 
меры соц. защиты – высылку за пределы УССР сроком на 7 лет.

Уполномоченний СПО      Семенчук
Утверждаю:
Райуполномоченный ГПУ
по Каменскому району     Борачук
Заключение прокурора
Прокурор       [підпис нерозбірливий]

ДАЗО. – Ф. Р-5747. – Оп. 3. – Спр. 7522. – Арк. 19. Оригінал. Машинопис.
_______________________

1 Дату встановлено за іншими документами в справі.
2 Далі слово нерозбірливо.

№ 135
Інформація секретаря Кирилівського партійного осередку М. Гострого до Якимівського  

районного  комітету КП(б)У про стан правопорядку на території сільради та випадки 
приховування хліба

10 січня 1933 р.

До Якимівського Р.П.К.
На 8-9/І-33 р. по селі Кирилівці політичний стан в середньому, за винятком таких випадків. В 

курорті 5 на 6/І-33 р. пропало верблюжа, де найдено зарізаним на степку возлі скирд сіна 9/І-33 р. 
в 1-шу годину ночі, де захвачено виновних на степку [–] Третяк Зот, Третякова Васька і Кравченко 
Трохим[,] котрі соучасники цієї справи[,] люди ці с. Горілого[,] розкулачені[,] які найняли підводу в селі 
Степанівці для перевозки верблюжа[,] ці люди направлені в район в розпорядження міліції. Друге[:] 
найдено в половнику при сельсоветі 50 кг муки і сундук малого розміру з більйом і одягом, де вияви-
лось, що сховав Лисовик Макар[,] бивший член правленія артілі «Україна»[,] якого вигнано з колгоспа і 
невідомо[,] де він зараз є. Третє[:] Резнік Андрій Іванович[,] соц. стан [–] середняк[,] працює рибаком 
артілі «Сини моря»[,] який сховав хліб[,] крадений на колгоспних ланах, в грубу і в кадушку в погрибі на 
місто кваснини[,] де забрано 87 кг суржі, де з боку сельсовета описано його все імущество і приготов-
лен для отправки в р-н в роспоряження міліції, де маються люди села Кириловки[,] які і добровольно 
з честю здають хліб. На 9/І-33 р. здано незаконного хліба 3 ц 76 кг[,] якого здано розкраденого і неза-
конно полученого 4 ц 63 кг.

10/І-33 р. Секретар п/о      М. Гострий

ДАЗО. – Ф. П-208. – Оп. 12. – Спр. 4. – Арк. 45. Оригінал. Рукопис.

№ 136
Доповідна записка районного уповноваженого ДПУ по Новозлатопільському району 

заступнику начальника Дніпропетровського обласного відділу ДПУ та начальнику СПО 
обласного відділу ДПУ з характеристикою колгоспів, репресованих за період 

хлібозаготівельної кампанії 1932-1933 рр.

12 січня 1933 р.

Серия «К»
Зам. нач. Д/П областного отдела ГПУ

Тов. Гришину
Нач. СПО Д/П областного отдела ГПУ

г. Днепропетровск

Докладная записка
характеристика репрессированных колхозов за период хлебозаготовительной компании 1932-33 г.

 Перед тем как непосредственно перейти к характеристике тех колхозов, которые были ре-
прессированы нами[,] я хочу остановиться на эффективности дел.
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 Во-первых: после проведенного нами оперативного нажима, в том или ином колхозе, несмо-
тря на то, что всякие оперативные мероприятия согласовывались с РПК, почти в большинстве колхо-
зов не было проведено достаточной массовой работы среди колхозников.

Во-вторых: в связи с[о] слабым участием прокуратуры[,] дела не получали должного эффекта 
уже как в процессе судебного разбирательства[,] так и в чрезмерной задержке дел, как прокурором, 
так и судом.

Кроме указанных недостатков[,] необходимо отметить, что в части репрессированных колхо-
зов до сего времени еще полностью нет руководящего нового состава, особенно плохо обстоит дело 
с счетоводами[,] что отражается на жизнь колхоза.

Это обстоятельство уже нами доводилось до сведения бюро РПК, но отчасти благодаря отсут-
ствию подготовленных кадров, а в основном [–] благодаря халатности со стороны районных органи-
заций и получается то, что ряд репрессированных не имеют должного руководства.

Характеристика колхоза «Гофенунг»
В процессе уборочно-обмолотной и хлебозаготовительной кампании в 1932 г. в рай. аппарат 

поступили агентурные данные о том, что руководящая верхушка колхоза «Гофенунг» занимается вре-
дительством[,] которое заключилось в отсутствии борьбы с потерями, умышленная задержка обмо-
лота, оставление большого количества зерна в полове и соломе, много зерна оставалось и вообще в 
поле и расхищалось, имея связь между собой[,] лица договорились скрыть в отходах определенное 
количество пшеницы, чего в процессе следствия было выявлено 60 ц в отходах[,] числящихся по кни-
гам 100 ц чистой пшеницы давали возможность красть как своим колхозникам, так и другим.

Разворовано по этому колхозу[,] то, что установлено аппаратом ГПУ и милицией[,] равняется 
до 300 пудов, хлебозаготовку умышленно задерживали, скрывали наличие хлеба, в результате к 1.12 
в колхозе план был выполнен на 63,8 %, в том числе пш[еницы –] 70,2 %[,] а после проведенного 
оперативного нажима хлебозаготовки поднялись, и на сегодняшний день заготовлено всех зерновых 
79,1 %, в том числе пш[еницы –] 88,4 %.
 Социальное лицо обвиняемых

Мной был арестован полевод Хаит Р.Г.[,] кулак[,] торговец, лишен общеизбирательных прав.
Дубнер С.Я., торговец[,] бывший лишенец, бригадир полеводческой бригады.
Шейнкер[,] бывший крупный торговец, весовщик.
Коздой[,] кладовщик[,] бывший торговец.
Каплун, счетовод, бывший торговец.
Характерно отметить[,] что группа лиц себя полностью обеспечила хлебом до нового урожая.
Эта же группа лиц систематически разгромляла хозяйство, проводила агитацию против меро-

приятий Сов. Власти.
Вопрос о лошадях в этом колхозе приобретает исключительное значение, этот колхоз один 

в районе имеет коневодческую ферму и несмотря на то, что уже израсходовано по 6 центн[еров] на 
лошадь кормов, лошади буквально приходят в негодность[:] за последние месяцы пало 22 лошади.

Следственное дело по данному колхозу начали 12.12[;] закончено 28.12 1932 г., тогда же от-
правлено прокурору для направления по подсудности, но дело еще где-то ходит, а поэтому эффек-
тивность теряется.

В данном колхозе на сегодняшний день правление еще не выбрано полностью. Подобраный 
пред. колхоза является недостаточно подкованным. Счетовода до сего времени нет, в результате в 
колхозе до сего времени не записываются колхозникам трудодни, авансирование не проводится, что 
порождает ряд отрицательных настроений среди колхозников.

О подготовке к весеннему севу и не говорят, переобмолот соломы и половы идет очень мед-
ленно, нет организации труда.

В данном колхозе[,] как незаконное[,] надо вернуть с колхозников 40 ц пш[еницы], но вернули 
всего около 2-х центнеров.

Уполномоченного РПК в колхозе сейчас нет, а поручено всю работу проводить секретарю 
ячейки, который одновременно и помдиректор МТС, имея 6 колхозов в участке, он полностью не от-
дается данному колхозу.

Этот колхоз является переселенческим и имеет настроение у отдельных колхозников уезжать 
в город с семьями.

Колхоз «Ройтерпоер»
Колхоз «Ройтерпоер» является переселенческим колхозом, имеет 50 хозяйств, в данном кол-

хозе урожайность предполагалась выше средней по району. По первому плану хлебозаготовок колхоз 
должен был сдать государству по 6,9 ц с 1 га всех зерновых, после снижения [–] 6,5 ц с 1 га.
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План всех зерновых по колхозу является 4495 ц, а хлебозаготовку колхоз практически прекра-
тил, в средних числах ноября выполнен план всего на 62,5 % по пш[енице –] 59,5 %.

Прорабатывая состояние колхоза[,] я получил ряд материалов, говорящих за то, что саботи-
руют план хлебозаготовок, разбазаривают пшеницу. Агентурно было установлено наличие большого 
количества зерна в полове и соломе, большое количество зерна пш[еницы,] разбазаренное в натур-
фондах, в отходах и т. д., причем ответственный за это колхоз.

Агроном-практик беспартийный Мойсенко помогал проводить саботаж и гноение хлеба еще 
15.12. В данном колхозе в поле лежали в копицах зерно-хлеба, а Мойсенко не реагировал на это, а 
разрешал колхозникам развозить солому домой, вместо спасения гниющего хлеба.

Нами было установлено, что до 100 ц зерна имеется в отходах. На натуравансы было израс-
ходовано 213 ц пш[еницы], что составляет 18 % к обмолоту, а отдельные колхозники получали по 
ц[ентнеру] одной пш[еницы] на свои трудодни. На разных наемных людей было израсходовано 50 ц 
пш[еницы] (а план по пшенице не выполняется).

По этому колхозу было проведено глубокое обследование бухгалтерии и выявлено неучтенно-
го хлеба и неуказанных выше отходов.

В результате привлечен к ответственности бывш[ий] пред[седатель] колхоза Косев Г.[,] ко-
торый является бывшим торговецем, Эйдельман – счетовод, бывший торговец и агроном-практик 
Мойсенко, который в 1928–1929 г. занимался торговлей.

След[ственное] дело начато 18.12[;] закончено 25.12 и только днями получено нарсудом, 
который будет днями судить. Вместо арестованных РПК командирован пред. колхоза член КП(б)У 
Кириловского, но слабо разбирается в с/хозяйстве. Счетоводом послали кулака Эйнгельке, так как 
пока некем счетовода заменить (он нами будет снят с работы).

Этому колхозу было уделено большое внимание, послан культпроп РПК как уполномоченный, 
провел очень большую работу.

Колхоз выполнил план хлебозаготовок на 10.1 – на 80 %[:] пш[еницы –] 73,6 %, жита – 107 %.
Возвращено незаконно розданное до 20 ц. Переобмолот идет хорошо[,] дает в среднем до 

20 ф[унтов] зерна с 1 арбы.

Колхоз «Соцдорф»
По колхозу «Соцдорф» в начале уборочно-обмолоточной компании в райаппарат ГПУ поступи-

ли ряд агентурных данных материалов об умышленном плохом качестве обмолота, укрытии от учета 
хлеба, продаже хлеба на частный рынок, разбазаривании хлеба на натуравансы. Все это делали:

Председатель колхоза Стайкин [–] бедняк, б/партийный, завхоз Шнол [–] середняк, б/партий-
ный, и кладовщик Борисовский, сер. бедняк.

Проработав эти данные более фундаментально с разрешения ЭКО облотдела, мной разра-
ботка была переведена в следдело 18.10 1932. В результате следствия было установлено по колхозу 
укрытие от учета 147 ц пш[еницы], выдано 80 ц кукурузы колхозникам как отходы, продажа до 10 ц 
хлеба на частный рынок, умышленное плохое качество обмолота и замедление темпов хлебозаго-
товок. На 18.10 план хлебозаготовок был выполнен на 35 %, в данное время, после того как осудили 
указанных лиц – членов правления, бюро РПК командировала нового пред[седателя] колхоза чле-
на КП(б)У Камцана, хорошего хозяйственника[,] и теперь план хлебозаготовок по пшенице выполнен 
полностью, а по всем зерновым культурам [–] на 97,3 %.

Характерно, что от переобмолота еще не всей половы и соломы колхоз набрал 77 ц одной 
только пшеницы.

В данном колхозе действительно имеются хорошие результаты, только благодаря хорошей 
подобранной кандидатуры на должность пред. колхоза.

Счетовод[ом] является бедняк Брукман[,] который[,] являясь нашим с[екретным]/
о[сведомителем,] вскрыл все злоупотребления в колхозе.

При попустительстве старого правления в колхоз пролезли кулаки из других р-нов, которые 
вредили колхозу.

В данное время этот колхоз очищен от кулаков. Аппаратом ГПУ снято 5 кулаков. Милицией за 
кражу хлеба арестовано 3 кулака.

Характеристика колхоза «Октябрь»
Колхоз «Октябрь» имеет хозяйств 65. Колхоз является полеводческим, имея молочную ферму, 

овцеводство и виноградарство. Имея малое количество трудоспособных[,] колхоз принял для работы 
в сезонное время ряд раскулаченных из Чубаревского р-на и во время косовицы и молотьбы хлеб ис-
ключительно скирдовался.



727727

Слабое руководство со стороны пред. колхозов дало возможность группе бывш[их] торговцев-
спекулянтов занять руководящее место в колхозе и начали систематически расхищать колхозное 
имущество. Организовали умышленное пускание зерна в солому[,] полову (по данному колхозу пе-
реобмолот из 65 га соломы дало чистого зерна пш[еницы] 58 ц)[,] укрыли в отходах 65 ц пшеницы. 
Составлял фиктивные накладные[,] уменьшал фактически полученное зерно от обмолота. За 5 м-цев 
полевых работ разбазарили 101 голову скота, палили хорошую кукурузу, кормили скот хлебом, раз-
базаривали хлеб, а хлебозаготовку не выполняли, достаточно точно указать, что в данном колхозе к 1 
октября план хлебозаготовок был выполнен на 7,7 %[,] к 1.10 [–] на 20 %. К 1.1.1933 г. из общего плана 
зерновых 3068 ц выполнено 3098 ц. [–] 101 %[;] по пшенице выполнили на 77,1 %, а руководители-
кулаки-спекулянты заявляли, что план хлебозаготовок нельзя перевыполнить.

Бригадир колхоза обвиняемый Койфман[,] бывш[ий] торговец[,] призывал откровенно кол-
хозников прогнать машины и не дать Сов. власти вывезти хлеб.

В процессе проработки саботажа и разбазаривания хлеба по данному колхозу нами к уголов-
ной ответственности были привлечены:

Бригадир Койфман Ш.А.[,] б/п[,] из торговцев, судимого дважды за срыв хлебозаготовок, член 
правления бригадира по животноводству Перель И.Л.[,] б/п[,] судимого за растрату, бывш. торговец, 
кулак Лернер М.М.[,] счетовод колхоза, сын раввина, сам служащий, беспартийный, не судим.

Бекман[,] кладовщик[,] бывш. торговец[,] б/партийный[,] не судимый.
Соркин[,] завхоз, зам. пред. колхоза[,] б/п[,] не судимый.
Левинзон Я.Ш.[,] б/п[,] бывший торговец[,] пред. ревизионной комиссии.
Суд это дело заслушал 8.01.1933 г. и обвиняемые по решению суда приговорены к следующим 

срокам заключения:
Лернер – 8 лет ДОПРа, Бекман – 3 года, Перель – 6 лет, Койфман – 5 лет, Левинзон – 1 год при-

мус. роботы, 1 год условно.
Как я указывал выше[,] благодаря нашему оперативному нажиму[,] данный колхоз план хлебо-

заготовок выполнил.
Положение с руководством данным колхозом [–] есть только председатель колхоза член КП(б)

У Авербах. Пользуется авторитетом. Счетовод Хорош ничего в счетоводстве не понимает и это отра-
жается на работе колхоза.

Характеристика колхоза «Ч[ервоный] Партизан»
Колхоз «Ч[ервоный] Партизан» объединяет 73 хозяйства, ведет полеводчество[,] имеет не-

большую свиную ферму. В данном колхозе положение с хлебозаготовками было катастрофическое и 
только благодаря руководству с/совета план выполняется, и пред. колхоза чл. КП(б)У Гах[,] участник 
издевательств над беднотой села[,] срослись с кулаками колхоза[,] саботировал выполнение плана 
хлебозаготовок, агитировал против плана, неоднократно приходил к секретарю РПК и требовал сни-
жения плана, заявляя[,] что [он] невыполним и одновременно укрыл от учета 200 ц хлеба, записанные 
как негодные отходы и раздали большое количество хлеба [–] 146 ц пш[еницы] и др. культуры, причём 
обвиняемому счетоводу Опышняку было выдано 13,5 ц хлеба[,] в том числе [–] 4 ц. пш.

Данному колхозу план хлебозаготовок был снижен[,] и если по первому плану необходимо 
было продать государству 1081 ц, то после снижения 3016 ц, а фактически[,] после снятия кулаков-
вредителей[,] данный колхоз план хлебозаготовок перевыполнил и продал государству 3151 [ц], или 
104,4 %.

По данному колхозу был привлечен к уголовной ответственности кандидат КП(б)У[,] середняк 
Гах Сидор Давидович[,] пред. колхоза.

Опышняк М.П.[,] счетовод[,] зажиточный середняк, сын кулака.
Галь[,] кладовщик[,] бедняк[,] б/партийный и Гах А.Д. [,] молотарщик.
Дело было начато 23.11 1932 г., закончено 18.12.1932 г.[,] а суд разобрал только 18 декабря, а 

отсюда и теряется эффект.
Приговором суда: Гах приговорён к 4-м годам лишения свободы, Опышняк [–] к 5-ти годам 

лишения свободы.
В данное время пред. колхоза избран Гриценко Платон[,] кандидат КП(б)У[,] несудимый, поль-

зуется авторитетом в массе, а вот счетовода до сего времени нет.

Колхоз «Форойс»
По данному колхозу в процессе принятия плана хлебозаготовок были отмечены а[нти]/

с[оветские] выступления со стороны пред. колхоза Минца[,] б/п[,] из бывш[их] кустарей[,] против 
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хлебозаготовок, но видя[, что] план не снижают, он начал саботировать вывозку хлеба, а в результате 
чего план по колхозу был под угрозой срыва. К 1.12 план был выполнен на 73,6 %, а по пшенице [–] на 
71 %, а по состоянию к 10.01 1933 г. по пшенице выполнен на 100 %[,] а по всем зерновым [–] на 98,5 %.

В этот колхоз сначала был прислан очень плохой председатель после снятия Минца [–] некто 
Кравец, б/партийный[,] не пользующийся авторитетом. Теперь послан на укрепление колхозов пред-
седатель[,] член КП(б)У с 1925 г.[,] Штейн. Пользуется авторитетом и добился организации переоб-
молота, который дает хорошие результаты. Из 50 га переобмолоченой соломы и половы намолочено 
20 ц зерно-пшеницы.

Плохо в этом колхозе со счетоводством, работающий в данное время счетовод, беспартийный 
и запутывает счетоводство, но дело в том, что некем заменить.

Приведенные характеристики 5 репрессированных колхозов дают краткое состояние к[онтр]
р[еволюционной] работы[,] проводимой указанными правлениями колхозов[,] направленной на срыв 
важнейшей хозполиткампании на селе [–] хлебозаготовок.

Наряду с тем, что мы вскрыли к[онтр]р[еволюционную] деятельность в указанных колхозах, в 
моем распоряжении имеется тщательно проработанный агентурный материал на руководителей кол-
хоза «Р. Люксембург», которые проводили к[онтр]р[еволюционную] работу против хлебозаготовок.

По этому колхозу оперативные мероприятия не проведены, а днями[,] после окончательного 
согласования с РПК, приступили к реализации имеющихся материалов, которые выражаются в сле-
дующем:

Еще в июле м[еся]це 1932 г.[,] во время принятия июльского плана хлебозаготовок, 
пред[седатель] колхоза Абрагамов Р.И.[,] канд. КП(б)У в 1926–27 г. непродолжительное время спеку-
лировал, по соц[иальному] положению [–] бедняк, среди коммунистов и комсомольцев и отдельных 
колхозников заявлял о нереальности плана хлебозаготовок[,] преподанного колхозу.

При помощи пред. с/совета ныне исключен из партии Кодоса решением РПК[:] на срыв приня-
тия плана хлебозаготовок старался доказывать нереальность плана хлебозаготовок, одновременно 
при помощи члена правления кладовщика Езреца Я.[,] середняка[,] (работая зав. сельпо был судим 
за растрату и при активном участии счетовода колхоза члена ЛКСМ Гришкана систематически разба-
заривал хлеб[,] выдавая колхозникам чрезмерные авансы, кроме того[,] Абрагамов [–] пред. колхоза 
[–] в августе м-це дал распоряжение раздать для курей отходы 21 ц, причем отходы выдавались кол-
хозникам [–] почти чистый ячмень[,] и причем по договоренности с Езрецом[,] как так ячмень не был 
взвешен[,] каждому колхознику выдавалось от 50 до 100 % больше[,] чем было фактически указано в 
раздаточной ведомости.

Абрагамов купил мешки[,] за что уплатил 10 пуд. пшеницы.
Колхозникам хлеб раздавался как попало. Пшеницы роздано 93 ц, ржи [–] 141[,] что состав-

ляет 40 % к обмолоту, а отдельные колхозники получили большое количество хлеба, примерно [–] 
колхозник Демченко на 2-х едоков получил 818 кг хлеба, в том числе продовольственных [–] 406 кг[.] 
Таким образом[,] шла выдача натуравансов и за план не думали.

Такое положение было в этом колхозе с планом хлеба.
Первый план хлебозаготовок равнялся 2848 ц. По культурам разбивался: пшеница [–] 792 ц, 

жито [–] 243 ц, крупяных [–] 344, при снижении плана было учтено плохую урожайность и снизили 
общий план всех зерновых до 1057 ц, по культурам [–] 292 ц. пш[еница], жито [–] 104 ц, фуражные [–] 
661, просо [–] ничего.

Фактически колхоз выполнил всех зерновых 1125 ц, или 106,4 %[:] пшеницы [–] 295 ц, жито [–] 
112 ц, фуражные [–] 661 ц, а в наличии после проверки установлено укрытого от учета 25 ц пш[еницы], 
7 ц кукурузы, 8 ц ржи, при сем от ревизионной комиссии был скрыт один амбар с хлебом в количестве 
25 ц, эти комбинации помог укрыть счетовод Гришкан.

Кроме того, правление колхоза[,] оставив определенное количество зерна в полове и соломе, 
почти всю роздали колхозникам, а предложено было переобмолотить солому и полову, они состави-
ли акт, что солому переобмолачивать не надо, так как нет зерна в полове и соломе. Характерно[,] что 
один из подписавших акт колхозник [–] Агуф[,] заявил, что ему Абрагамов предложил подписать акт, 
но он не присутствовал при пробном переобмолоте.

Этот маневр с соломой и половой и переобмолотом специально сделан Абрагамовым[,] так 
как он понимал, что если намолотят из соломы зерно[,] этим он себя выдаст, так как он говорил, что 
колхоз сможет дать государству не более 700 центнеров культур.

Имеющиеся данные говорят о том[,] что время молотьбы специально молотили так[,] чтоб 
определенное количество зерна пошло в полову и солому.

Что необходимо отметить [–] еще один факт, что Абрагамов не только агитировал против хле-
бозаготовки среди коммунистов, но и в беседе с колхозником Легером он заявил: «В этом году мы 
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останемся без хлеба. Ты мне обязательно купи где-нибудь пару пудов хлеба». Из полученного хлеба в 
колхозе Абрагамов дал распоряжение молоть для себя белую муку.

Из всех приведенных моментов явствует, что пред. колхоза Абрагамов систематически обма-
нывал районные организации, которые вынуждены чрезмерно сократить первый преподанный план 
хлебозаготовок данному колхозу.

Эти материалы говорят о разложении кандидата КП(б)У Абрагамова[,] учтя еще то обстоя-
тельство, что колхоз[,] имея полную возможность готовиться к весенней посевной компании, подго-
товительной работы почти никакой не проводит.

Мною в данное время детально прорабатываются характеристики на другое правление колхо-
зов, и преступность по каждому колхозу в отдельности[,] о чем будет сообщено дополнительно.

Рай. уполномоченный ГПУ
Н.-Златопольского р-на      Зеликов

ДАЗО. – Ф. П-2753. – Оп. 1. – Спр. 24. – Арк. 55–60. Оригінал. Машинопис. 
_______________________

1 На першому аркуші документа зазначені його вихідні дані: «12/I-33 г. № 15/2».

№ 137
Звіт Люксембурзького райвиконкому до Дніпропетровського облвиконкому про посилення 

хлібозаготівлі в районі

12 січня 1933 р.

1. Надійшло заяв про вступ до колгоспів – [;] вибуло з колгоспів [–] 221, куркулів [– ]161, 
середняків [–] 49, бідняків [–] 11.

2. Незаконно роздано натуравансів [–] 33 колгосп. [–] 3845 ц. Повернуто до хлібозаготівель:
а) натурфондів [–] у 37 колгосп, усього 8814 ц.
б) незаконно виданих натуравансів [–] у 29 колгосп., 3212,2 ц.
3. Порушено клопотання про накладення натурштрафів на колгоспи [–] 5.
Затверджено ОВК натурштрафів [–] 3 колгоспів.

Накладено      Стягнено
М’ясом на 4 колгосп.     М’ясом 3 колгосп.
Усього 87,02 ц      Усього 84,43 ц

4. Притягнуто до судової відповідальності:
а) голів сільрад     –
б) членів правл. колгосп    25
в) рахівників      7
г) полеводів      8
д) голів       17
е) комірників      10
ж) бригадирів      8
з) мірошників      –
5. Наслідки переобмолоту та перевіювання:
Переобмолочено [–] 4910 га, намолочено [–] 1114,67 ц, перевіяно полови [–] 10635 ц, навіяно 

[–] 229,11 ц.
6. За злісне невиконання хлібозаготівель:
а) засуджено куркулів [–] 53, контрактантів [– ] 8.
б) стягнуто в безспірному порядку хліба [з] 24 господарств, куркульських [–] 12.
Усього [–] 36,46 ц, контрактантів [–]12[,] господарств [–] 42,78 ц.
в) конфісковано майна 6 куркулів, на яку суму продано 2048 руб.
г) порушено клопотання про виселення за межі району: куркулів [–] 15, контрактантів [–] 2.
7. Позбавлено землекористування: куркулів [–] –, контрактантів [–] 3, відібрано [–] 30,5 га.
8. Відкрито ям: куркульських [– ] 11; 56,23 ц хліба, контрактант[ських] ям [–] 4; 20,01 ц, 

колгоспників – 14; 46,83 ц хліба.
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9. Накладено та стягнуто штрафів з твердоздатників:
Накладено      Стягнено
а) грішми 22 госп.      а) грішми 20 госп.
на суму 21590 руб     на суму 18291 руб
б) м’ясом 26 госп,     б) м’ясом 26 госп,
усього 21,20 ц      усього 21,68 ц
10. Накладено та стягнуто штрафів з контрактантів:
Накладено      Стягнено
а) грішми 7 госп.     а) грішми 6 госп.
на суму 7136 руб     на суму 7260 руб
б) м’ясом 2 госп,     б) м’ясом 2 госп,
всього 1,64 ц      всього 1,64 ц
11. Винесено постанов про скасування накладених штрафів по одноосібному сектору –
12. Випадки застосування репресивних заходів до сімей червоноармійців –
13. За невиконання хлібозаготівель виключено зі складу керуючих органів –
14. Кількість колгоспів, що виконали річний плян [–] 23; ц 72185,16.
15. Кількість одноосібників-контрактантів у районі [–] 30, з них виконали плян [–] 214,64 ц.
16. Кількість куркульських господарств у районі [–] 45, з них 24 виконали плян 111,05 ц.
17. Утворення насінньових фондів по колгоспах: пшениці 239,22 цент., ячменю 1001,64 ц, вівса 

360,65 ц, проса 56,25 ц, кукурудзи 221,6 ц, і інших культур 236,3 ц, 13,1 % до пляну.
18. Кількість колгоспів занесено постановою ОВК на чорну дошку [–] 3.
19. Зрушення плянів хлібозаготівлі колгоспів, що занесені на [«]чорну дошку[»]. Подається у 

відсотках на кожний колгосп[:]
1. [«]Петровка[»]    – 104,3
2. [«]Нейгоф [»]   – 79,3
3. «Вперед» № 2    – 83,5

Голова РВК
Секретар РВК

ДАЗО. – Ф. Р-1212. – Оп. 1. – Спр. 878. – Арк. 3. Відпуск. Машинопис.

№ 138
Повідомлення газети «Червоне Запоріжжя» про невиконання планів  

у зв’язку з розкраданням борошна

12 січня 1933 р.

Мірчук – невід’ємна складова частина хлібозаготівель

Нещадною боротьбою з куркульським таємним перемолом, з розкраданням і розбазарюван-
ням мірчука забезпечити виконання пляну[.]

У збиранні мірчука наш район продовжує ганебно відставати. На 15 січня місячний плян вико-
нано на 4,3 відс. Це ставить під серйозну загрозу робітниче постачання, це вимагає взяти негайно під 
пильну контролю всі млини, застосувати з усією рішучістю зброю революційної законности проти тих, 
хто зривав виконання завдань, хто припускає розтринькання, розбазарювання мірчука.

За постановою міськради доведено було завдання до кожного млина: сільрадам і колго-
спам під найсуворішу відповідальність запропоновано було забезпечити негайне вивезення мірчука 
з млинів і цілковите виконання завдань. Цю постанову систематично не виконують у Михайлівській, 
Миролюбівській, Н.-Хортицькій, Миколайпільській сільрадах.

З млинів Дудниківського колгоспу «Незаможний німець», Н.-Селівського колгоспу «Нове жит-
тя», Широчанського «Трудовик», Оленівського ім. Будьонного за півмісяця січня не надійшло до пунктів 
жодного пуду мірчука.

В Микольській сільраді останнім часом млин не працює. Це керівники сільради використали як 
привід, щоб виправдатися за зривання весь час завдань з мірчука. «Мовляв, якщо млин не працює, то 
звідки ж ми візьмемо мірчук?»
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Аналогічні явища є і в Лукашівськову колгоспі ім. Чубаря.
Куркульські елементи використовують брак боротьби за мірчук, провадять таємний перемол. 

В ряді сільрад, як ото Кичкаська[,] П-Свистунівська та інші[,] викрито цілі куркульські млини, де куркулі 
запроваджували свій «мірчук» від таємного перемолу.

Чи розгорнуто боротьбу з таємним перемолом? На сторінках «Червоного Запоріжжя» вже 
відзначалося, що судово-слідчі органи[,] одержавши 14–15 справ про куркульських шкідників, роз-
глянули тільки дві-три. Становище це залишилося «без змін» і на сьогодні. Це доводить, що зброю 
революційної законности ще не обернуто проти куркульських зривачів збирання мірчука, проти 
зривачів хлібозаготівель.

Справа павлівських шкідників на млині № 2 досить сигналізувала про брак контролю над мли-
нами. Тільки через втрату класової чуйности павлівськими сільорганізаціями, через брак контролю 
від філії Укрмлина[,] куркульська зграя на чолі з вагарем Ремпелем могла безкарно розкрадати хліб з 
млина.

Незважаючи на викриття розкрадань, розбазарювання мірчука, незважаючи на факти осідання 
мірчука на млинах, філія Заготзерна контролі над млинами не посилює.

Філія Заготзерна[,] незважаючи, що мірчук – є складова невід’ємна частина хлібозаготівель[,] 
навіть не вважа[є] за потрібне запровадити оперативний облік надходження мірчука. Ось який «облік» 
у Заготзерна: 15 січня філія Заготзерна відзначає, що надходження мірчука становило 8 центнерів, а в 
той же час цього ж дня з Н-Миргородівки і Вільнянки приставлено було 29 [ц], з Запорізького млина – 
37 [ц] мірчука. Це тільки по 3 млинах.

Потрібен більшовицький рішучий вдар по опортуністичному недооцінюванню мірчука. 
Завдання, що їх доведено до кожного млина, треба виконати будь-що-будь. За мірчук така ж 
відповідальність, як і за хлібозаготівлі.

Нещадною боротьбою з таємним перемелом на куркульських жорнах, з розкраданням і розба-
зарюванням мірчука забезпечимо цілковите виконання її з січневого пляну.

Друга половина січня має дати цілковите покриття боргу 1[-ї] половини й цілковите виконання 
місячного пляну.

Н. Д.

Червоне Запоріжжя. – 1933. – 12 січня.

№ 139
Повідомлення газети «Червоне Запоріжжя» про проведення куркулями  

таємного перемолу зерна

12 січня 1933 р.

Куркулі провадили таємний перемол
В колгоспі ім. Воровського П-Свистунівської сільради виявлено ручні жернови у Лучкова К., 

Палюхи М., Рингевича М. Це були цілі млини, що на них куркульські шкідники провадили таємний пе-
ремол. Лучков – відомий селові куркуль. Його 1931 року вислано було за межі УСРР. Потім, коли він 
повернувся, правління колгоспу віддало йому хату й цей куркуль та його спільники безкарно, за по-
турання голови правління колгоспу Вагона й завгоспа Якубенка[,] розкрадали колгоспний хліб, про-
вадили таємний перемел. Глечик з пуду – отакий «мірчук» брали куркульські мірошники. Колгоспники 
вимагають суворо покарати куркульських шкідників і конче з ними потурювачів з правління колгоспу.

Дмухайло

Червоне Запоріжжя. – 1933. – 12 січня.



732732

№ 140
Телеграма Дніпропетровського обласного комітету КП(б)У секретарю Якимівського              
районного комітету КП(б)У та уповноваженому обкому з вимогою довести до відома               

населення порядок добровільного повернення отриманого чи прихованого хліба

19 січня 1933 р.

Почто-телеграмма1

Серия «Г»
Акимовка РПК   тов. Степанову2

Уполномоченному обкома  тов. Роговскому

Мы считаем необходимым телеграмму т.т. Хатаевича и Чубаря (о порядке добровольной сдачи 
неправильно полученного или утаенного хлеба) довести до сведения широких масс, не требуя обяза-
тельно от колхозников и единоличников расписки о том, что им эта телеграмма объявлена.

Но это не исключает возможности применения в практике на основе массово-политической 
работы сообщения под расписку колхозникам и беднякам, середнякам-единоличникам о том, что им 
известно, какие суровые меры советская власть применяет к тем, кто разбазаривает, припрятывает 
хлеб, а также что им известно, что по директиве правительства тех, кто добровольно выявляет спря-
танный, разворованный раньше хлеб и сдает его государству, того власть карать не будет.

Вы обязаны использовать все методы для того, чтобы на основе телеграммы тов. тов. Хатаевича 
и Чубаря выявить наибольшее количество хлеба для выполнения плана хлебозаготовок.

 Зав. отделом АМК обкома КП(б)У    Струц3

ДАЗО. – Ф. П-208. – Оп. 12. – Спр. 7. – Арк. 7. Оригінал. Машинопис.
_______________________

1 У верхньому куті аркуша фіолетовим чорнилом зазначено вхідні дані документа: «19/І-33 г. 
№ 03А». Тим же чорнилом підкреслено адресат документа.

2 Резолюція зеленим чорнилом: «К сведению и руководству. Степанов. 21/І»
3 Факсимільний відтиск.

№ 141
Постанова бюро Михайлівського районного комітету КП(б)У, за участю Генерального             

секретаря ЦК КП(б)У С.В. Косіора, про каральні заходи до господарств, які не виконали план 
хлібоздачі

19 січня 1933 р.

С[овершенно] секретно
Постановление

бюро Михайловского РПК[,] принятое 19/І-1933 года
в присутствии Генерального секретаря ЦК КП(б)У т. Косиора С.В.

1. За организованный злостный кулацкий саботаж в хлебозаготовках просить обком КП(б) У 
и облисполком занести на черную доску колхозы «Память Ленина» – 42,7 % выполнение плана, 
им. Калинина [–] 43,8 % выполнение плана и применить к этим колхозам следующие репрессии:

1. Предъявить к оплате все без исключения долги государству[,] в том числе и долги МТС[,] 
подлежащие оплате с урожая будущего года, разложить все долги на колхозников для взыскания в 
течении 24-х часов.

2. Применить к колхозникам этих колхозов штраф мясом в размере 15-тимесячного плана, 
дать срок для выполнения основного 15-тимесячного плана и штрафа в течении 24-х часов, после 
чего применить к колхозникам денежный штраф за невыполнение и безспорное взыскание штрафа.

3. В колхозах[,] занесенных на [«]черную доску[»,] по истечении 24-х часов наметить группу 
колхозников 25-30 человек[,] у которых изъять безспорно весь без исключения хлеб. При отсутствии 
соответствующего поступления хлеба взять вторую группу[,] человек 25-30[,] включить в нее так на-
зываемых «честных колхозников».
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4. В колхозах[,] занесенных на [«]черную доску[»,] при отсутствии соответствующего посту-
пления хлеба[,] на 4–5 день ликвидировать животноводческие и свиноводческие фермы[,] передать 
их другим колхозам.

5. Выделить 4 решающих колхоза по р-ну: [им.] Петровского, [«]Ответ империалистам[»], 
[им.] К. Маркса, [«]Червоный партизан[»,] в которых провести такие мероприятия:

 а) установить срок сдачи незаконно полученного аванса до 25/І-1933 года.
 б) по истечении 3–4 дней приступить к безспорному изъятию по группам 25–30 человек.
 в) у кого будет найден краденый хлеб[,] немедленно арестовывать и на 1–2 день судить в том 

же колхозе.
г) проверить в этих 6-ти колхозах участие коммунистов и комсомольцев в борьбе за хлеб, вы-

явить и разоблачить саботажников, проверить беспартийный колхозный актив[,] разоблачить лжеак-
тив, очистить колхозы от саботажников как с партбилетами в кармане, так и беспартийных.

6. Проведение этих мероприятий поручить по колхозам: [им.] Калинина, [им.] Петровского, 
[«]Ответ империалистам[»] тов. Шаповалову, с группой тт. Юсюк, Ткаченко, Липовой, Ворбах, 
Пискарев.

По колхозам: «Память Ленина», [им.] К. Маркса [–] тов. Коронкину с группою тт. Рублевский, 
Лещенко, Старченко, Белый, Колобеко.

По колхозу [«]Червоный партизан[» –] тов. Константинову.
7. Обязать редакторов газеты «Колхозник» тов. Кривко обеспечить широкое освещение на 

страницах газеты всех мероприятий, какие будут проведены по этим колхозах, секретарям партячеек 
и уполномоченным РПК использовать все эти мероприятия для проработки во всех колхозах.

Секретарь 
Михайловского РПК      Шаповалов

ДАЗО. – Ф. П-217. – Оп. 1. – Спр. 137. – Арк. 17. Оригінал. Машинопис.

№ 142
Директива Мелітопольського районного комітету КП(б)У та райвиконкому Костянтинівському 

міжколгоспному осередку, сільраді та уповноваженим РПК про примусові заходи для         
прискорення хлібозаготівлі

21 січня 1933 р.

Для того, чтобы добиться разгрома кулацкого контрреволюционного саботажа хлебозаго-
товок и решительно поднять хлебоздачу, на основании Директивы обкома КП(б)У от января с[его] 
г[ода,] райпартком и райисполком предлагают безоговорочно провести немедленно следующие ме-
роприятия:

а) по колхозу «Радстеп», занесенному на [«]черную доску[»]:
1. Произвести изъятие всего хлеба, выданного колхозникам, за исключением тех, кто честно 

и добросовестно выполняет государственные обязательства, а также выявляет воров и содействует 
возврату разворованного хлеба. С этой целью тщательно отобрать этих добросовестных колхозни-
ков, а у остальных произвести изъятие всего хлеба, привлекая для этой работы добросовестных кол-
хозников.

2. В течение 48 часов полностью взыскать с колхозников долги по кредитам, и проч[ую] за-
долженность колхоза, начисленную на колхозников, в том числе весь размер мясного налога плюс 
пятнадцатимесячный штраф мясом. По истечении этого срока, в счет погашения указанных долгов, 
мясного налога и натуроштрафа – у каждого колхозника и первую очередь в уже исключенных из кол-
хоза произвести изъятие скота, домашней птицы и проч[его] ценного имущества, не допуская орга-
низованной групповой сдачи.

Этим мероприятием нужно добиться расслоения колхозников, выявления и сдачи разворо-
ванного хлеба в размерах, обеспечивающих выполнение плана.

При проведении мероприятия, указанного в этом пункте, подход к добросовестным колхозни-
кам должен быть тот же, что и в части изъятия хлеба.

3. Установить колхозу «Радстеп» и колхозникам этого колхоза срок в 3 дня, т. е. 24 января для 
добровольного раскрытия ям и др[угих] мест, где спрятан краденый хлеб и возврата этого разворо-
ванного хлеба – ориентировочно в размере 200 тонн.

После истечения этого срока на уличенных в воровстве обрушить всю силу судебных репрес-
сий, согласно закона об охране общественной собственности.
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4. Установить по колхозу «Радстеп» срок – 25 января – добровольного возврата натуравансов 
в размере, принятом постановлением общего собрания колхоза.

За невыполнение этого – коммунистов и комсомольцев немедленно исключать из партии и 
комсомола, а колхозников – из колхоза и одновременно производить принудительное изъятие всего 
хлеба, а также штрафовать натурой, как злостных единоличников, применяя лишение усадеб с по-
стройками с немедленным проведением в жизнь этих репрессий.

б) По колхозам [им.] Буденного и [им.] Калинина[:]
1. Установить колхозам им. Буденного и Калинина и колхозникам этих колхозов срок [–] 24 ян-

варя [–] добровольного возврата спрятанного в ямах и др[угих] местах краденого хлеба – в размере 
ориентировочно: по колхозу [им.] Буденного – 150 тонн и Калинина – 65 тонн.

После истечения этого срока на уличенных в воровстве хлеба обрушить всю силу судебных 
репрессий, согласно закона об охране общественной собственности.

2. Установить по этим 2-м колхозам твердый срок – 15 января [–] добровольного возврата на-
туравансов в размере принятом постановлениями собраний колхозов.

За невыполнение этого – коммунистов и комсомольцев немедленно исключить из партии и 
комсомола, а колхозников – из колхоза и одновременно производить принудительное изъятие всего 
хлеба, а также штрафовать натурой, как злостных единоличников, применяя лишения усадеб с по-
стройками с немедленным проведением в жизнь этих репрессий.

в) в отношении единоличников.
Единоличникам, не выполнившим обязательств по хлебоздаче дать срок один день на добро-

вольную сдачу причитающегося с них хлеба, и после этого у всех невыполнивших произвести тща-
тельное принудительное изъятие всего хлеба, кроме того наложить натур-штраф, денежный штраф и 
лишение наиболее злостных усадеб с постройками.

Что же касается единоличников, выполнивших свои обязательства по хлебосдаче – то с ними 
провести массовую работу с целью добровольной продажи государству своих хлебных излишков.

Райпарком и райисполком обязывают уполномоченных по хлебозаготовке также в точности 
выполнить пункты 5 и 6 директивы обкома КП(б)У от 26 января в части, относящейся у сельским ра-
ботникам.

На основе этих мероприятий с одновременным усилием переобмолота соломы и половы 
райпар[т]ком и райисполком обязывает Вас безоговорочно до 10 февраля заготовить и сдать в хле-
бозаготовки 584 тонн хлеба, в том числе по [колхозу] «Радстеп» – 250 тонн, [им.] Калинина – 100 тонн, 
единолич[никам] – 34 тонны.

Установить ежедневную отчетность перед райисполкомом по линии сельсовета о всех меро-
приятиях, проведенных в связи с данной директивой о результатах за каждый день. Ответственность 
за своевременную подачу материалов возложить на пред[седателя] сельсовета тов. Савченко.

Обязать уполномоченных РПК ежедневно кратко информировать РПК о работе и результатах 
ее – за день по каждому колхозу.

Секретарь РПК        Толстопят
Предс[едатель] райисполкома      Чайка

ДАЗО. – Ф. Р-233. – Оп. 3. – Спр. 2. – Арк. 16–17. Оригінал. Машинопис.

№ 143
Директива завідувача організаційним відділом Якимівського районного комітету КП(б)У 
секретарям партійних осередків про недопущення масового виїзду селянства за межі району

Не раніше 21 січня 1933 р.

Сов[ершенно] секретно
Секретарям партячеек

тов.__________

 Акимовский РПК имеет сведения, что в нашем районе, особенно в некоторых селах, как 
Ефремовка, Шелюги, Александровка, Терновка 1, Волконешты и другие села[,] приобретают массо-
вые размеры выезды колхозников и единоличников, зачастую вместе со своими семьями[,] за пре-
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делы района. Это явление нельзя иначе рассматривать, как результат «работы» врагов Советской 
власти – эс-эров и агентов Польши, куркуля и его агентуры, направленной против колхозов, против 
Советской власти.

 Райпартком предлагает:
 1. Немедленно принять решительные меры к недопущению массового выезда единоличников 

и колхозников.
 2. Проверяйте работу всякого рода вербовщиков рабсилы на выезды за пределы области, 

взяв ее под строгий контроль с целью своевременного отстранения от этих работ и изъятия всех по-
дозрительных контр-революционных элементов.

 3. Немедленно проведите по всем колхозам и селам среди колхозников и единоличников 
массово-разъяснительную работу против самостоятельных выездов с оставлением хозяйства и пре-
достеречь их, что в случае выезда в другой район, они будут там арестовываться.

 4. Широко разъясните колхозникам и единоличникам, что продажа билетов за пределы обла-
сти крестьянам, не имеющим удостоверения о праве выезда из РИКа о том, что они завербованы на 
те или другие работы за пределы области, производиться на ж/д станциях не будет.

 5. В связи с тем, что есть случаи бегства отдельных отсталых коммунистов, а также чтобы этот 
вопрос, прежде чем проводить массово-разъяснительную работу, был знаком коммунисту, – обсуди-
те эту директиву на очередных общих закрытых партсобраниях.

 6. Всю массовую работу увязать с новым законом о сдаче зерна (постановление в газете «Зоря» 
от 21/І–33 года), укрепление трудовой дисциплины в колхозах увязать с выполнением плана хлебо-
заготовок, переобмолота соломы и перевеивания половы и выявления раскраденного. Организуйте 
общественное мнение на немедленное возвращение одной трети натуравансов в хлебозаготовку.

 7. О фактическом положении с массовым выездом крестьян по Вашему селу, также о прове-
денной работе сообщайте немедленно нарочным РПК.

 Заворг РПК      Галыкин

ДАЗО. – Ф. П-208. – Оп. 12. – Спр. 7. – Арк. 24. Копія. Машинопис.

№ 144
Звернення Великобілозерського районного комітету КП(б)У до всіх партійних осередків рай-

ону та уповноважених райпарткому про повернення хліба, одержаного 
в рахунок авансування

24 січня 1933 р.

До всіх партосередків та уповноважених РПК

Всі строки повернення незаконно одержаного хліба пройшли. Для повернення незаконно 
одержаного хліба в рахунок 10 % авансів встановлюється строк до 27 січня. За невиконання цього 
комуністів, комсомольців негайно виключати з партії та комсомолу, а колгоспників виключати з колго-
спу та примусово вилучати весь хліб, а також штрафувати натурою як злісних одноосібників, застосо-
вуючи позбавлення садибної землі.

В складі активу, що працює по хлібозаготівлі, значна частина приймає участь в роботі формаль-
но, а на ділі саботує в виявленні розкраденого хліба, а деякі навіть допомагають ховати розкрадений 
хліб. РПК пропонує під персональну відповідальність уповноваженого РПК та секретаря партосередку 
негайно перевірити актив та тих, що займаються обдурюванням радвлади, негайно вигнати з партії і 
колгоспу, а найбільш злісних притягнути до судової відповідальності. Рішуче викрити всіх двурушників 
з партквитками, особливо з числа голів колгоспів, що займаються лише обіцянками в виконанні плану, 
а на ділі покривають, підтримують куркульський опір хлібозаготівлям.

Двурушники повинні бути негайно вигнані з партії та притягнуті до судової відповідальності як 
зрадники радвлади та партії.

Секретар РПК      Є. Бондаревич

ДАЗО. – Ф. П-209. – Оп. 11. – Спр. 21. – Арк. 8. Оригінал. Машинопис.
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№ 145
Протокол наради активу колгоспів Федорівської сільради про необхідність посилення бо-

ротьби з приховуванням збіжжя та виконання хлібозаготівельних планів

27 января 1933 р.

Протокол №
совещание актива колхозов Федоровского с[ель]/с[овета] Терпеньевского района, состоявшегося 

27 января 1933 года
Присутствовало: актива 38 человек, из них жен[щин] – 7 человек.
Уполномоченные РИКа[:] тт. Ефремов Шолом Гершимович и Махутко, председатель райи-

сполкома т. Сташко.
Под председательством т. Романенко Ф.И., секретарь Рябчикова К.И.
Повестка дня:
1. О ходе выполнения плана хлебозаготовки и задача[х] актива.
Постановили: В прениях выступили т. Сакшин. Мы должны обсудить [так,] как здесь собрал-

ся актив, как скорей нам выполнить обязательства перед государством т. е. план хлебозаготовки. Но 
актив занимается молчанием, следовательно [–] никакой работы не проводит, что до сего времени не 
открыли ни одной ямы.

Сташко указал, что перед нами стоит задача о скорейшем выполнении плана хлебозаготовки, 
но актив является саботажниками, нет ответственности и болезни за выполнение плана хлебозаго-
товки [–] как в артели «Гудок». Правление само до сего времени не сдало хлеба, а хлеб [домой] еще 
берут из колхоза.

Совещание считает необходимым1 … дел приступить к полному перелому за выполнение пла-
на хлебозаготовки, актив должен работать в бригадах арт. им. Чубаря, где должны ставить жесточай-
шие меры, для чего создать бригады из актива.

Одновременно 28 января 1933 г. необходимо вручить под расписку каждому активисту изве-
щение о возврате причитающегося с него перебранного хлеба, и необходимо[,] чтобы таковые воз-
вратили перебранный хлеб до 12 часов дня и[,] если не будет возвращен к указанному времени[,] то 
таковых правлению необходимо из колхоза исключить.

Метод работы бригад должен проходить индивидуальным обходом и имеющиеся подозре-
ния на домохозяина необходимо [проверять,] приступа[я] к полному обследованию всей постройки[,] 
и при обнаружении зерна-хлеба необходимо все зерно, отруби и другие культуры изъять[,] и всем 
разъяснять среди массы[,] если будет открыта яма домохозяином[,] то таковые к никакой ответствен-
ности привлекаться не будут.

Одновременно бригадам связаться с[о] стариками, женщинами, детьми о выявлении спря-
танного хлеба. И добиться каждой бригаде открытия ямы[,] ибо хлеб есть, но спрятан в ямах, но во что 
бы то ни стало бригадам нужно спрятанный хлеб изъять.

Отметить, что ответственными являются председатели колхоза за выполнение плана хлебоза-
готовки, которым были даны подписки о сроках выполнения. Но видно, что председатели совсем не 
болеют за выполнение плана хлебозаготовки, что до сего времени в арт. им. Калинина до 1502 … не 
перемолочено огребков, а также в арт. им. Чубаря до 153 … и до сего времени не приступили к полно-
му переобмолоту соломы и перевеиванию половы.

Совещание считает необходимым правлению колхоза с завтрашнего дня приступить к полному 
заканчиванию обмолота огребков по арт. [им.] Калинина и Чубаря, и всем колхозам приступить к полно-
му обмолоту соломы и перевеиванию половы, для чего мобилизовать всю колхозную массу и нагрузить 
на сто процентов4 … и веялки. Это даст возможность скорее выполнить план хлебозаготовки.

Председатель      Ф.И. Романенко
Секретарь      К.И. Рябчикова

ДАЗО. – Ф. Р-3457. – Оп. 1. – Спр. 172. – Арк. 6–6 зв. Оригінал. Рукопис.
_______________________

1 Далі слово нерозбірливо.
2 Далі слово нерозбірливо.
3 Далі слово нерозбірливо.
4 Далі слово нерозбірливо.
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№ 146
Протокол наради бригад, що працювали на хлібозаготівлі на території Федорівської сільради 

Терпіннівського району

28 січня 1933 р.

Протокол № 5
совещание бригад, работающих по хлебозаготовке по Федоровскому с/совету Терпеньевского   

района, состоявшегося 28 января 1933 года
Присутствовало: 27 человек, председатель РИКа т. Сташко.
Под председательством т. Романенко, секретарь т. Сидоренкова.

Повестка дня: 
1. Отчет бригад по выполнению хлебосдачи перебранного.
Постановили: Заслушав отчет бригад, работающих по хлебозаготовке, совещание отмечает, 

что работа проходит совсем слабо. Сташко указал, что проработав один день[,] видно, что в некото-
рых бригадах есть [люди,] которые занимаются саботажем, видно из всего, что сам актив не сдали 
перебранный хлеб, нужно будет руководителей бригад хотя бы от партийной1…, то таковых необходи-
мо из членов колхоза исключать и отдавать под суд.

Совещание считает, что по артели им. Чубаря необходимо правлению исключить из колхоза 
Лаврентьева Петра Алексеевича и Работьева Фому Леонтиевича, которым довести план2 … и отдать 
под суд, а также по арт. им. Калинина зампредколхоза т. Скворцова Александра Романовича за сабо-
таж и разбазаривание хлеба необходимо арестовать и отдать под суд, а правлению необходимо на 
место Скворцова А.Р. избрать заместителя. Одновременно проверить актив по артели «Гудок», брига-
диров, которые производят обыски, играя впустую, немедленно таковых судить. На 29 января 1933 г. 
актив должен только работающий, выполнивший свои обязательства, а также стойко борющийся за 
выполнение плана хлебозаготовки.

По артели «Чубарь» необходимо принять ряд решительных мер и всевозможных доведенных 
штрафов и т. д.

Отметить, что по арт. им. Калинина было задание активу сдать немедленно весь перебранный 
хлеб и не нужно бригаде сидеть в квартире, а переходить с квартиры в квартиру до того домохозяина, 
который должен[,] и необходимо такового узнать настрои, а так же о хлебе, имеющегося у него. Это 
касается бригадира Пелехова, тот из бригады, который живет кулацкими мыслями и вместе с кулаком 
плачет и разлагает бригаду.

Необходимо лучше создать бригады меньше, но чтобы были твердые, борющиеся за хлебос-
дачу, а активу[,] не выполнившему сдачу хлеба, необходимо начислить перебор на сто процентов и 
приступить к жесточайшему изъятию.

Председатель      Романенко
Секретарь      Сидоренкова

ДАЗО. – Ф. Р-3457. – Оп. 1. – Спр. 172. – Арк. 5–5 зв. Оригінал. Рукопис.
_______________________

1 Далі слово нерозбірливо.
2 Далі слово нерозбірливо.
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№ 147
Протокол засідання бюро Мелітопольського районного комітету КП(б)У про підготовку до 

весняної посівної кампанії та труднощі хлібозаготівель

31 січня 1933 р.

Протокол
заседания бюро Мелитопольского РПК от 31/І - 1933 года

Слушали: Информацию тов. Толстопята о пленуме обкома 29/І-33г.
Постановили: Решение пленума обкома принять для руководства и выполнения.
 В связи с этим первоочередной и главнейшей задачей парторганизации является подготовка 

к весенней посевной кампании, а решающим звеном этой задачи – мобилизация и засыпка семенных 
фондов, к выполнению которой приступить немедленно.

 Исходя из установленных облЗУ норм высева и посевных площадей, утвердить следующий 
размер засыпки семенных фондов по культурам, по сельсоветам и по каждому колхозу (прилагается).

 Фр[акции] РИК’а и МТС довести эти задания до каждого сельсовета сегодня же к 5-ти час. 
вечера, каждому колхозу – 1-го февраля 10 час. утра и каждой бригаде – 2 февраля до 12-ти час. дня. 
К этому же сроку вручить посевные задания по площадям и сбору семян единоличникам.

 Установить, как по сельсоветам, так и по каждому колхозу, а также производственной бригаде 
ежедневные задания сбора и засыпки семенного материала. Обязать фр[акции] РИК’а установить 
строжайший учет сбора семенного материала, а также установить места хранения этого семенного 
материала, обеспечив надежную охрану.

 Считать необходимым назначить по линии МТС контролеров ко всем машинам по очистке се-
менного материала. Поручить орготделу совместно с МТС и райземотделом не позже завтрашнего 
дня наметить кандидатуры, проинструктировать и откомандировать в места.

 Источниками мобилизации посевного материала являются те же, что и для хлебозаготовок – 
выявление и возврат краденого хлеба, возврат авансов, переобмолот соломы и половы, а также заем 
у колхозников на добровольных началах.

 Мобилизация посевматериала должна проводиться методами хлебозаготовок.
 Считать необходимым в тех колхозах, которые выполнили план хлебозаготовок и обеспечи-

ли себя семенами ни в коей мере не ослаблять, а наоборот[,] значительно усилить работу по моби-
лизации страховых фондов за счет выявления краденого хлеба, переобмолота соломы и половы, 
а также путем добровольного займа у колхозников, которым этот заем должен быть возвращен с 
нового урожая.

 Работа по сбору и засыпке семенного материала должна быть сосредоточена в колхозной про-
изводственной бригаде. В связи с этим наиболее стойкие и лучшие силы немедленно переключить на 
мобилизацию посевматериала и работу их сосредоточить в колхозной производственной бригаде.

 Учитывая серьезность задачи, затруднения, а также сопротивление кулацких и прочих враж-
дебных элементов успешному проведению сбора посевного материала – райпарком обязывает все 
районные организации, ячейки колхозов и совхозов, МТС и сельсоветы немедленно развернуть ши-
рокую политико-массовую работу[,] направленную на ликвидацию разгильдяйства и деморализации 
в своих рядах с тем, чтобы немедленно поднять на высокий уровень мобилизации всех сил на выпол-
нение задач подготовки к весеннему севу.

 РПК указывает, что решение ЦК ВКП(б) и СНК Союза о подготовке к севу Северного Кавказа 
целиком и полностью относится и к нашему району, поэтому оно должно быть взято в основу всей 
нашей работы по подготовке к весенней посевной кампании.

 Обязать партячейки и РК ЛКСМ решительно активизировать работу комсомольских ячеек по 
подготовке к весенней посевной кампании.

 Принять для выполнения установленный областью для нашего района срок засыпки семенно-
го материала – 1 марта.

 Для немедленного переключения на местах работы на подготовку к весенней посевкампании 
– командировать сегодня в села следующих т.т. (список прилагается).

 Утвердить следующих т.т. уполномоченными РПК по подготовке к весенней посевкампании 
(список прилагается).

 Для руководства и выполнения разослать всем ячейкам и сельсоветам решение бюро обкома 
и облисполкома от 29 января по вопросу подготовки к весенней посевкампании, обязав командируе-
мых т.т. проработать его в сельских организациях.



739739

 С целью укрепления считать необходимым:
1. Тов. Матвеева командировать в Константиновку – секретарем межколхозной партячейки.
2. Тов. Киенко – секретарем Кизиярской межколхозной ячейки, отозвав в распоряжение РПК 

т. Сидельковского для использования на меньшей работе.
3. Тов. Грищенко командировать секретарем межколхозной ячейки в Песчаное, отозвав 

т. Патрикеева для использования на меньшем участке работы.
4. Для подготовки к весне по Чехоградской МТС, командировать туда т. Булаву на правах 

зам. директора этой МТС, одновременно сообщить обкому, что несмотря на неоднократные прось-
бы со стороны РПК[,] утвержденный обкомом на эту МТС директор в течение более 2-х месяцев не 
является.

5. Орготделу совместно с директором МТС не позже завтрашнего дня укрепить участки МТС.
6. Фр[акции] РИКа в течение 2-х дней укомплектовать обе МТС агрономами. КК-РКИ сопро-

тивляющихся руководителей против мобилизации агрономов из их аппарата привлекать к строгой 
ответственности.

7. Орготделу РПК и фр[акции] РИКа через 5 дней представить на рассмотрение бюро РПК кан-
дидатуры на председателей колхозов.

Секретарь РПК       Толстопят

ДАЗО. – Ф. П-233. – Оп. 3. – Спр. 2. – Арк. 40–41. Копія. Машинопис.

№ 148
Постанова бюро Якимівського районного комітету КП(б)У про заходи для виконання 

хлібозаготівельних планів

31 січня 1933 р.

ПОСТАНОВА
бюро Якимівського райпарткому від 31/І-33 року

«Про перебіг хлібозакотівель по комуні «Степовий Велетень» та артілі «Авангард»

Заслухавши доповіді про перебіг хлібозаготівель по комуні «Степовий Велетень» та артілі 
«Авангард», бюро РПК констатує, що незважаючи на попередні рішення бюро РПК, й до цього часу кур-
кульського саботажу в хлібозаготівлях по комуні, так і по артілі[,] не зламано. Станом на 31/І-33 року 
виконання річного плану хлібозаготівель по комуні «Степовий Велетень» 5342 або 74,1 %, в січні ви-
конано 12,84 центнера, що становить 0,07 % січневого завдання; по артілі «Авангард» виконано 4335 
цент[нера,] або 73 % до річного плану та січневе завдання виконано 56,1 цент[нера,] або 3,4 %.

Бюро РПК відмічає, що з боку партосередку, уповноважених РПК, по цих колгоспах майже ніякої 
уваги не звернуто на забезпечення виконання планів у визначений для них (колгоспників) термін. Не 
організовано колгоспні маси на залучення кращих передових колгоспників, ударників на боротьбу за 
вивершення планів хлібозаготівель через що, і до цього часу і колгоспи не знято з [«]чорної дошки[»].

Навколо повернення одної третини одержаних натуравансів колгоспниками в хлібозаготівлі, 
так як і повернення незаконно розданого хліба, недостатньо проведено масово-політичної роботи, 
а поклались на самоплив, де на 30/І-33 року повернуто по артілі «Авангард» лише 60 центнерів та по 
комуні … 1 центнерів. Щодо виявлення розкраденого хліба, як з боку партосередку, голови сільради, 
так і уповноважених РПК по цих колгоспах проявлено опортуністичну бездіяльність і ні жодного цент-
нера розкраденого хліба не виявлено.

До перемолоту соломи та перевірки полови партосередки, уповноважені РПК та сільрада 
безвідповідально поставились, де по комуні «Степовий Велетень» молотьба в день продовжується 3–4 
години та намолочують 1–1,2 центнера хліба.

Відмітити, що навколо застосовуємих репресій (накладення натурштрафів, стягнення 
заборгованості) недостатньо організовано громадську думку, чому застосування репресій (занесення 
на [«]чорну дошку[»], штрафи, стягнення дотерміново заборгованості) не набули потрібного ефекту й 
на сьогодні поставлено під загрозу виконання планів хлібозаготівель.

Що до підготування до весняної сівби зафіксувати, що п[артійний]/о[середок], уповноважені 
РПК та с[ільська]/рада майже ніякої уваги не звернули та підготовка проходить самопливом.

Виходячи з вищенаведеного, бюро РПК ухвалює:
1) Запропонувати партосередкам, уповноваженим РПК та голові с/ради негайно мобілізувати 

всі партійні комсомольські сили та актив колгоспів на виконання планів хлібозаготівель та засипки 
посівфонду.
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2) Запропонувати під особисту відповідальність секретаря партосередку тов. Перетятка, 
уповноважених РПК по комуні «Степовий Велетень» [–] т. Росовського, по артілі «Авангард» [–] 
тов. Клименко та голів колгоспів Твердохліб та Надтока негайно проробити питання щодо підготування 
до весняної засівної кампанії: доведення виробничих планів до бригад та їх проробка всередині бри-
гад, опрацювати норми виробки на основі постанови ЦК КП(б)У, РНК та НКВС України.

3) Плани мобілізації насінньового матеріалу довести до кожної виробничої бригади, розби-
ти на щоденні завдання, вимагаючи виконання щоденних завдань. До кожної бригади прикріплено 
відповідальних членів партії, на яких покласти повну відповідальність за збір та засипку посівного фон-
ду не пізніше 25 лютого.

4) Запропонувати партосередку, уповноваженим РПК, управам колгоспів та сільради добитись 
рішучого зламу в організації та переведенні переобмолоту соломи й перевірки полови, організувавши 
навколо цього масово-політичну роботу, а також на виявлення розкраденого хліба та повернення розба-
зареного хліба, повернувши зерно від перемолоту, перевірки, повернення натуравансів і розкраденого 
на засипку посівних фондів, заслухавши доповідь про виконання постанови не пізніше 15/ІІ-1933 року.

Заст[упник] секретаря РПК Галикін

ДАЗО. – Ф. П-208. – Оп. 12. – Спр. 8. – Арк. 24. Оригінал. Машинопис. 
_______________________

1 У тексті три крапки.

№ 149
Доповідна записка Г. Ягоди Й. Сталіну та В. Молотову про заходи, спрямовані на запобігання 

масовому виїзду селян з УСРР, Північно-Кавказького краю та БСРР

2 лютого 1933 р.

 Для пресечения массового выезда из Украины, Северного Кавказа и Белоруссии[,] транс-
портными органами ОГПУ организованы на дорогах С[еверного]  Кавказа, Украины, Юго-Восточной, 
Западной, Рязанской, Уральской, Златоустовской, Октябрьской, М[осковско]-Казанской, Моск[овско]-
Балт[ийско]-Белор[усской] заслоны и оперативно-розыскные группы.
 В результате проведенных мероприятий с 22 по 30 января включительно всего задержано 24 
961 человека, бежавших с мест постоянного жительства, из них: украинцев 18 379 чел.; С[еверо-]
К[авказского] К[рая]  – 6225 чел.; прочих районов – 357 чел.
 Возвращено обратно к месту жительства 16 046 чел.; арестовано 1016 чел.; остальные               
7879 чел. находятся в стадии проверки.
 По отдельным дорогам задержания выразились в следующем: по Сев[еро]-Кавказской за-
держано 2519 чел., возвращено обратно 2192 чел., арестовано 98 чел., выясняется 299 чел.; по юж-
ным дорогам задержано 12 842 чел., возвращено обратно 6763 чел., арестовано 826 чел., выясняет-
ся 6250 чел.; по Юго-Вост[очной] задержано 3555 чел., возвращено 2266 чел., арестовано 32 чел., 
выясняется 1260 чел.; по Западной задержано 2274 чел., возвращено 2270 чел., арестовано 4 чел.; 
по Ряз[анско]-Уральской задержано 134 чел., возвращено 7 чел., выясняется 127 чел.; по Сам[аро]-
Злат[оустовской] задержано 45 чел., возвращено 22 чел., выясняется 23 чел.; по Октябрьской задер-
жано 427 чел., возвращено обратно 412 чел., арестовано 15 чел.; по М[осковско]-Казанской задер-
жано 191 чел., возвращено 123 чел., арестовано 8 чел.; по М[осковско]-Курской задержано 1710 чел., 
возвращено 1672 чел., арестовано 18 чел., и по М[осковско-]Б[алтийско-]Б[елорусской] задержано 
264 чел., возвращено [–] 249, арестовано [–] 15.

Зам. пред. ОГПУ Ягода

 Голодомор 1932-1933 років в Україні: документи і матеріали. – С. 636.
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№ 150
Акт комісії Федорівської сільради Терпіннівського району про вилучення хліба 

у селянина Ф. Плаксіна

6 лютого 1933 р.

Акт
1933 года 6 февраля

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия Федоровского с[ель]/с[овета,] в составе[:] Власов М.Н., 
Сидоренко М.П., Скворцов Н.В. в присутствии уполномоченного НКЮ Мешков[а] сего числа произ-
вели изъятие хлеба у гр-на Плаксина Ф. согласно полученного извещения в том, что у такового обна-
ружен хлеб разных культур. Посева Плаксин не имел, хлеб ворованный, ввиду этого произвели бес-
спорное изъятие, а именно [–] пшеница[-]сурж[ик –] 5,9 п[удов], семечек [–] 8,25 п[удов], кукурузы 
в зер[нах –] 3,3 п[уда], проса [–]1,1 п[уд], а так же изъят табак весом 1 п[уд] 18 ф[унтов]. Таковым 
Плаксин производил торговлю. Всего зерна-хлеба восемнадцать пуд[ов], 34 ф[унта], табаку [–] один 
пуд 18 ф[унтов], все вышеуказанное сдано на хранение в арт. «Гудок», в чем расписываемся.

Комиссия       Власов М.Н.
        Сидоренко М.П.
        Скворцов Н.В.
Уполномоченный колх[оза]    Мешков
Домохозяин      Плаксин
6/ІІ-33

ДАЗО. – Ф. Р-3457. – Оп. 1. – Спр. 171. – Арк. 34–34 зв. Оригінал. Рукопис.

№ 151
Витяг із протоколу засідання президії Федорівської сільради Терпіннівського району 

про затвердження описів майна господарств, виставлених на продаж за невиконання 
обов’язкових платежів державі

9 лютого 1933 р.

Протокол № 15
заседания президиума Федоровского с/совета Терпеньевского района,  

состоявшегося 9 февраля 1933 года
Присутствовали[:] т. Романенко Ф.И., Сакин С.Е., Власов М.Н. и Маслеников А.Ф. 
Председатель т. Романенко, секретарь Работягов К.И.
Слушали: 1. Утверждение описей имущества для продажи за неуплату обязательных плате-

жей[,] док[ладчик] Власов.
Постановили: 1. Президиум с[ельского]/с[овета,] рассмотрев описи имущества и которы-

ми гр[ажданами] не выплачиваются обязательные платежи, что грозит срывом выполнения плана 
моб[илизации] средств, необходимо 9 февраля 1933 года описанные хозяйства продать, а именно 
[–] Горшковой Лукерии Аврам., Горшкова С.Т., Дякова К.Д. ІІ и Еременкова И. Егор. Поручить продажу 
провести пред. фин. секции т. Власову М.И.

Председатель      Ф.И. Романенко
Секретарь      К.И. Работягов

ДАЗО. – Ф. Р-3457. – Оп. 1. – Спр. 172. – Арк. 15. Оригінал. Рукопис.
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№ 152
Стаття газети «Червоне Запоріжжя» про посилення засобів для викриття прихованого зерна

9 лютого 1933 р.

Виявити і повернути розкрадене, незаконно роздане, приховане в ямах зерно

У Н.-Василівці й Н.-Іванівці, після з’ясування постанови облвиконкому й обкому КП(б)У, 
добровільно відкривають ями з хлібом для засипання насіння.

Куркульських шкідників народного господарства[,] що далі ховають хліб у ямах, карати з усією 
нещадністю.

Розгорнути роботу над виявленням і поверненням розкраденого й незаконно розданого хліба.
На широкому районному зльоті, що цими днями відбувся, у виступах зазначалися факти[,] коли 

внаслідок масово-з’ясовної роботи навколо постанови облвиконкому й обкому про збирання й заси-
пання насінньових фондів, в ряді місць добровільно відкривали ями з хлібом для засипання насіння. 
У Н.-Василівці активісти з’ясували, що при добровільному відкритті ям репресивних заходів вжито не 
буде й того ж таки дня одноосібник добровільно відкрив яму, де заховано було 32 пуді[в]. Вміщений 
на сьогодні доказ з Н.-Іванівки говорить про те ж. Одноосібник Пальчік добровільно відкрив яму з 20 
пудами зерна.

Постанову облвиконкому й обкому КП(б)У треба якнайширше популяризувати. В ряді сіл, як 
ото в Біленькому, Н.-Гупалівці, Мар’ївці, П[етро]-Михайлівці[,] колгоспників і одноосібників з нею ще 
досить не обізнано – це цілковитий доказ, що організації відзначених сіл, що до того ж належать до 
числа вирішальних, не заходилися як треба навколо мобілізації насіння.

Куркуль чинить шалений опір засипанню насіння; в ряді місць й після опрацювання постанови 
обласних організацій, шкідники народнього господарства й далі ховають хліб. В тій же таки Н.-Іванівці 
викрито було ями у шкідників сівби Головка і Мороза. До таких шкідників треба й буде застосовано 
найсуворіші заходи.

Якнайширше обізнати маси треба з тим, що колгоспникам[,] що відкрили ями з хлібом у інших 
осіб (як колгоспників, так і одноосібників)[,] видаватимуть від 10 до 15 відс. виявленого хліба на руки, 
а решта цілком переключатиметься на насінньові фонди.

Змобілізувати всі сили на використання основного джерела створення насінньофондів – повер-
нення розкраденого й незаконно одержаного хліба. Ця справа потребує виключно чіткої, більшовицької 
організації й зосередити її треба у виробничій колгоспній бригаді. Зразки праці передової бригади 
Філоненко Розумівської артілі «Пролетар» доводять, як треба боротися за насіння, викриваючи кур-
кульських шкідників[,] що розкрадають і приховують хліб.

Постанову облвиконкому й обкому – в маси, озброїти цією постановою кожного колгоспника, 
кожного бідняка й середняка – одноосібника в боротьбі за насіння.

Червоне Запоріжжя. – 1933. – 9 лютого.

№ 153
Постанова ВУЦВК і РНК УСРР про відповідальність голів сільських рад за незаконне 

звільнення одноосібних селянських господарств та дворів колгоспників від здавання м’яса 
державі

10 лютого 1933 р.

Постанова ВУЦВК і РНК УСРР
Про відповідальність голів сільських рад за незаконне звільнення одноосібних селянських госпо-

дарств та колгоспницьких дворів від здавання м’яса державі та невручення їм зобов’язань

 Щоб забезпечити повне виконання обов’язків селянських господарств щодо здавання державі 
м’яса та запобігти незаконних вчинків сільських органів влади в справі м’ясозаготівель, Всеукраїнський 
центральний виконавчий комітет і Рада народних комісарів УСРР постановляють:

1. За незаконні звільнення одноосібних селянських господарств і колгоспницьких дворів від 
здавання м’яса – голів сільських рад притягати до кримінальної відповідальності та застосовувати 
до них:
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а) за незаконне звільнення від здавання м’яса – позбавлення волі на реченець не менший як 
рік, а в найбільш злісних випадках (незаконне звільнення куркульських та заможних елементів з особи-
стих або корисних міркувань і т. інш.) – застосовується довгострокове позбавлення волі (арт. 97 КК.);

б) за невручення або невчасне вручення зобов’язань що до здавання м’яса – позбавлення волі 
до 3 років або примусову роботу на реченець до одного року, але не менший як два роки (частина 1, 
арт. 99 Крим. Код УСРР);

в) за ті самі вчинки, коли вони спричинили недовиконання плану м’ясозаготівель – позбавлен-
ня волі на реченець до десятьох але не менше як два роки (частина 1, арт.100 Крим. Код УСРР)

2. Запропонувати Народному комісаріатові юстиції УСРР забезпечити якнайшвидший розгляд 
цих справ, встановивши безпосередній контроль за проходженням цих справ та облік їх.

Голова Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету    Г. Петровський
Голова Ради Народних Комісарів УСРР   В. Чубар
Секретар Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету    Ю. Войцехівський

Харків, 10 лютого 1933 р.

Червоне Запоріжжя. – 1933. – 15 лютого.

№ 154
Протокол засідання Царекостянтинівської районної посівної комісії про застосування репре-

сивних заходів до колгоспів та одноосібників, які не виконали завдання з хлібозаготівель

11 лютого 1933 р.
ПРОТОКОЛ № 1

засідання Царекостянтинівської райпосівкомісії
с. Царекостянтинівка     11 лютого 1933 року

Присутні: Повчун, Пантелеймонов, Сухін, Борисенко і Халецький.
Голова: Повчун.       Секретар: Халецький.
Слухали: І. Про підготовку до весняної засівкампанії. (Доп. арт. [ім.] Петровського та «3-й 

Вирішальний» Берестовацької с/ради та Царекостянтинівська с[ільська]/р[ада]).
Ухвалили: І) Незважаючи на ряд категоричних вказівок про переключення на посівкампанію, в 

ряді сіл та колгоспів замість роботи [–] загальна балаканина. В справі виявлення розкраденого майна 
нічого не зроблено.

Відмітити, що постанова бюро РПК та президії РВК про очистку активу від ворожого елемен-
ту не виконана. В колгоспах Берестовацької с/ради в активі по збору посівфонду роблять люди[,] які 
самі не повернули незаконно одержаного хліба в рахунок авансу. Не доведено до кінця репресій до 
колгоспів, що занесені на чорну дошку, виходячи з цього[,] посівкомісія ухвалює:

а) Пропонувати головам с/рад Берестове та Олексіївка негайно стягти заборгованість з 
колгоспів, що занесені на чорну дошку[,] та застосувати всі репресивні заходи, що визначені постано-
вою РНК.

б) Пропонувати п[артійним]/осередкам, с/радам та дирекціям МТС розгорнути роботу серед 
колгоспників та одноосібників, добиваючись цілковитого виконання засипки насіннєвих фондів.

в) До одноосібників, що злісно ухиляються від виконання покладених на них завдань по засипці 
насіннєвих фондів[,] вживать заходи адмінвпливу, аж до відібрання земель з садибами та висилки за 
межі області.

г) Востаннє пропонувати п[артійним]/осередкам та с/радам розгорнути політвиховну роботу 
серед активу, вилучивши з активу весь ворожий елемент.

д) Доручити тов. Зайченко розкріпити до всіх колгоспів уповноважених РПК по 
с. Царекостянтинівці.

е) Звернути увагу на ремонт бричок до посівкампанії[,] які за планом РЗВ ремонтувати не пе-
редбачено.

ж) Пропонувати п[артійним]/осередкам та с/радам щовечора інформувати по телефону про 
перебіг роботи щодо весняної сівби.

з) Пропонувати фракції райпрофради командирувати до колгоспів для допомоги в підготовці 
до сівби 100 чоловік членів профспілок.

Слухали: 2. Про розукрупнення колгоспів. (Доп. т. Повчун).
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Ухвалили: 2. Розукрупнити такі колгоспи: арт. [ім.] Сталіна Благовіщенської с/ради на 2 кол-
госпи.

Арт. [ім.] Петровського Берестовацької с/ ради [–] на 2 колгоспи.
Арт. «Комінтерн» Попівської с/ради [–] на 2 колгоспи.
 
 Голова       Повчун
 Секретар      Халецький

ДАЗО. – Ф. Р-1198. – Оп. 1. – Спр. 553. – Арк. 21. Оригінал. Машинопис.

№ 155
Постанова Запорізького міського комітету КП(б)У з вимогою посилення контролю 

за ходом хлібозаготівлі

13 лютого 1933 р.

Постанова міськпарткому
з 13 лютого 1933 р.

 1. За сприяння куркульському саботажу створення засівфондів як осіб, що не виправдали 
довір’я партії[,] уповноважених по арт. «Комінтерн» П.-Михайлівської с-р Майорова й Лантуха[,] 
уповноваженого по арт[ілі] ім. Чубаря Лукашівської с-р Вольнянського, уповноваженого по Бабурській 
сільраді Різзера[,] з роботи уповноважених [звільнити] і справу про перебування їх у лавах партії 
передати до КК.

 2. Любицького, що відмовився виїхати для роботи на село[,] поставивши над інтереси партії 
свої власні інтереси – із лав партії виключити.

 3. Попередити всіх уповноважених, що найменший прояв бездіяльності у боротьбі за насіння, 
самовільний виїзд із села буде розглядатися як дезертирство з відповідальнішої ділянки роботи, як 
зраду інтересів партії і робітничої кляси.

Секретар МПК      Лейбензон

Червоне Запоріжжя. – 1933. – 15 лютого.

№ 156
Постанова бюро Великобілозерського районного комітету КП(б)У про підготовку насіння 

для весняної сівби в артілях «Тревога» та ім. Красіна

15 лютого 1933 р.

Про перебіг збору й засипання насіння по артілі «Тревога» та артілі [ім.] Красіна
Постанова бюро райпарткому від 15 лютого – 33 року

Констатувати, що внаслідок бездіяльності та демобілізації управ колгоспів і уповноважених 
РПК по артілі [ім.] Красіна Р[обітничо]-Селянської сільради та «Тревога» Н[ово]-Олександрівської 
сільради, внаслідок відсутності потрібної бойової змобілізованості в п[артійних]-о[рганізаціях] і 
с[ільських]-р[адах], робота коло засипання насінних фондів у вищезазначених колгоспах за першу по-
ловину лютого провалена. По артілі [ім.] Красіна на 15 лютого засипано зернових культур 0,3 відс. 
плану, по артілі «Тревога» – 0,8 відс.

Бюро РПК ухвалює:
1) Голову артілі [ім.] Красіна тов. Костенка, який замість розгорнути бойову роботу коло за-

сипання насіння, поширював провокаційні брехливі чутки[,] що насіння звідкись дадуть, цим самим 
став на шлях куркульського саботажу в мобілізації насіння, як дезорганізатора справи готування 
до весняної сівби, як куркульського агента, з лав партії виключити, з роботи голови артілі усунути й 
віддати до суду.

2) Уповноваженого РПК по артілі [ім.] Красіна т. Гайладу, який замість [того, щоб] підняти 
маси колгоспників на бій за мобілізацію населення, розгубився перед труднощами, з уповноваження 
відкликати, як невиправдавшого довір’я парторганізації, оголосивши йому сувору догану.
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3) За опортуністичну бездіяльність в мобілізації насіння за демобілізацію на цій 
найвідповідальнішій нині ділянці роботи, голову артілі «Тревога», Базарова негайно з роботи зняти, 
уповноваженому РПК т. Скролецькому та голові Н[ово]-Олександрівської с[ільської]-р[ади] т. Чірко 
оголосити сувору догану.

4) Попередити голів колгоспів [ім.] Красіна і «Тревога» та уповноважених РПК по цих колгоспах, 
що коли найближчими днями вони не доб’ються різкого переламу в утворенні насінфондів, до них буде 
вжито суворих заходів упливу.

5) На допомогу артілі [ім.] Красіна в організації насіння негайно послати до цієї артілі бригаду 
на чолі з членом бюро РПК т. Артеменком.

6) Попередити секретарів партосередків, голів с[ільських]-р[ад] та уповноважених РПК Н [ово]-
Петрівської, Трудової, Веселівської, Н[ово]-Успенівської, Корнієвської, Гаврилівської, Менчикурської, 
Мусієвської та Вербівської с[ільських]-р[ад], які засипали насіння по зерновим культурам менше ніж 
на 2 відс., що коли вони не доб’ються найближчими днями корінного перелому в справі боротьби 
за насіння для весінньої сівби, райпартком розглядатиме їх як найважчих злочинців перед партією і 
революцією.

Секретар РПК       Бондаревич

Червоний Степ. – 1932.– [Не раніше 15 лютого]; ДАЗО. – Ф. П-209. – Оп. 11. – Спр. 8. – 
Арк. 47.

№ 157
Список голодуючих сімей по артілі ім. Будьонного Костянтинівської сільської ради 

Мелітопольського району
15 лютого 1933 р.
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Чайка А.П. 55 л[ет] бед[няк] Да 6 1 564 умер
Кудря Е.Г. 28 л[ет] -//- -//- - 357
Гончаров Т. 50 л[ет] -//- -//- 4 266
Олейник П.Т. 30 л[ет] -//- -//- 3 314
Чайка Ф.О. 31 л[ет] -//- -//- 4 256
Бойко Г. 20 л[ет] -//- -//- 4 701
Чайка В. 20 л[ет] средн[як] -//- - 1 83
Стенько Г. 44 л[ет] бед[няк] -//- 7
Иващенко Ив. 35 л[ет] -//- -//- 3 60
Кудря П.О. 48 л[ет] среднячка -//- 4 212
Сыч А. 50 л[ет] един1 -//- 5
Никитенко Т. 40 л[ет] бед[няк] колх2 -//- 4 300
Миняйло Ив. 51 л[ет] -//- -//- 4 217
Лимар М. 39 л[ет] -//- -//- 4 188
Оивирев П. 28 л[ет] -//- -//- 3 91
Лещенко Ив. 39 л[ет] средн[як] -//- 10 303
Овсяник Ар. 45 л[ет] бед[няк] -//- 3 91
Слюсарь И.В. 40 л[ет] средн[як] -//- 7 3 318
Одинец М.И. 38 л[ет] бед[няк] -//- 6 4 227 122 умер
Доля П.П. 52 л[ет] беднячка -//- 5 4 310 257
Сыкань П. 36 л[ет] -//- -//- 3 2 370 140
Карапуз С.Т. 26 л[ет] бедн[як] -//- 4 2 150 219

ДАЗО. – Ф. Р-3750. – Оп. 1. – Спр. 1. – Арк. 7. Копія. Машинопис; Неоголошена війна (спогади 
свідків, архівні документи та роздуми сучасника про голодомор 1932-1933 років). – С. 83.
_______________________

1 Одноосібниця (рос. – единоличница).
2 Колгоспник (рос. – колхозник).
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№ 158
Список голодуючих сімей колгоспу «Победа» Вознесенської сільради

Мелітопольського району

15 лютого 1933 р.
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1 Черкашин Ф.Д. бедняк да 7 3 448 140
2 Колинько Е.Е. -//- -//- 4 1 48 –
3 Порхал К.Т. -//- -//- 6 1 97 15
4 Возовык Е.И. -//- -//- 5 2 352 84
5 Ковбаса Ф.С. середняк -//- 10 4 259 27
6 Стрелец М.Г. бедняк -//- 1 1 159 33
7 Яцун М.Я. сын раск.1 -//- 7 3 395 143 42
8 Строкань С.Я. -//- -//- 8 4 289 40
9 Каменецкий Т.И. бедняк -//- 6 4 286 24
10 Коробко М.Т. -//- -//- 7 3 678 258
11 Шабанов К.П. -//- -//- 5 2 208 61
12 Епифанцев Е.Ф. -//- -//- 7 2 233 51
13 Деркачейка М.В -//- -//- 5 2 364 130
14 Лябах П.И. -//- -//- 9 4 853 300 62
15 Перемета И.И. середняк -//- 8 3 347 97 44
16 Курыло И.К. бедняк -//- 8 3 368 157
17 Исаченко И.Ф. -//- -//- 9 4 1186 497
18 Дранбаева О.П. -//- -//- 4 2 315 70

Верно:

ДАЗО. – Ф. Р-3750. – Оп. 1. – Спр. 1. – Арк. 6. Копія. Машинопис; Неоголошена війна (спогади 
свідків, архівні документи та роздуми сучасника про голодомор 1932-1933 років). – С. 84.
_______________________

1 Розкуркуленого (рос. – раскулаченного).

№ 159
Список голодуючих сімей колгоспу «Прукопник» Чехоградської сільської ради

Мелітопольського району 

15 лютого 1933 р.
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1
Магула 
Герасим 
Кузьмич

1902 бедняк да 3 2 443 49 1

Возврат указан неточно, 
так так списки за январь 
февраль месяцы находятся 
по бригадам. Случаев смерти 
на почве голода не было.

2
Халупник 
Иосиф 
Иванович

1888 середняк -//- 6 4 707 110 1
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3
Дворжак 
Франц 
Иосифович

1881 -//- -//- 3 2 411 75 1

4
Дворжак 
Франц 
Францевич

1904 -//- -//- 4 2 336 23 1

5
Кратофиль
Антон 
Антонович

1874 середняк -//- 4 3 99 - 1

6
Частык
Иосиф 
Францевич

1899 бедняк -//- 4 2 420 144 1

7
Гибл
Франц 
Николаевич

1907 бедняк -//- 4 2 371 - 1

8
Халупник
Иван 
Иванович

1892 середняк -//- 8 2 622 98 1

 Верно:

 ДАЗО. – Ф. Р-3750. – Оп. 1. – Спр. 1. – Арк 3. Копія. Машинопис; Неоголошена війна (спогади 
свідків, архівні документи та роздуми сучасника про голодомор 1932-1933 років). – С. 85.

№ 160
Стаття у газеті «Червоне Запоріжжя» про заохочення селян до викриття прихованого хліба

18 лютого 1933 р.

За викриття розкраденого хліба одержали 10 відс. відрахування

Куркульські підспівувачі із складу правління М[ихайло]-Льовшинської артілі «Червона зірка», 
які намагалися довести, що розкраденого хліба немає, отже, нема чого й організовувати його по-
вернення, зазнали жорстокої поразки. Цю поразку завдали їм колгоспники-активісти. З’ясувавши 
в масі останню постанову обкому й облвиконкому, вони зосередили особливу увагу на виявленні й 
поверненні розкраденого хліба. 10 лютого колгоспники Мінаков і Хохлов Г. викрили у Хохлова Тихона 
таємне сховище з прихованими 20 пудами хліба. Мінаков і Хохлов одержали тут таки на руки 10 відс. 
відкритого хліба, а решту хліба колгосп переключив на насінньовий фонд. 12 лютого тракторист Нікітін 
Кузьма викрив яму, де одноосібник Сергутін приховував 30 пудів кукурудзи.

Виїзна бригада «Червоного Запоріжжя» спільно з активом провадить подальшу з’ясовну робо-
ту навколо постанови облвиконкому й обкому.

Сигналізуємо, що до лав комсомолу в М[ихайло]-Льовшиному проліз Ліліченко Йосип, син кур-
куля. Проживаючи в домі Хохлова Тихона, він приховував куркульського зривника сівби, гаразд знаючи 
про сховане зерно. Міськкомітет комсомолу повинен зробити з цього відповідні висновки; не тільки 
викинути Ліліченка з комсомолу, а й покарати його спільно з Хохловим за куркульське зривання ство-
рення насінньофондів.

Загальне відставання артілі «Червона зірка» є наслідок того, що досі боротьбу за насіння не 
перенесено у виробничу бригаду. З цим треба рішуче покінчити; кожна бригада має знати, що вона 
повинна цілковито забезпечити себе насінням.

     
Виїзна бригада «Червоного Запоріжжя» Дроб’язко, Найденова

Червоне Запоріжжя. – 1933. – 18 лютого.
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№ 161
Доповідна записка уповноваженого районного комітету КП(б)У Нечая до Якимівського район-

ного комітету КП(б)У про стан підготовки до весняної сівби у колгоспах

23 лютого 1933 р.
Якимівському Р.П.К.

Копія РВКа Іскровка
Докладная записка

Стан підготовки до весняної сівби знаходиться в катастрофічному стані. Засип посівного 
матеріалу проходить погано. Причини. По колхозу [«]Путь соціалізму[»] управа колхоза поступающій 
посевматеріал от умолота перемалювала на потреби колхоза для видачі членам і видача хлєба 
проісходіла тим колхозникам[,] котория получилі на трудодні от 10 до 20 центнеров і давала хлєб в по-
зику комуні [«]Степовий велетен[ь»].

Настроенія колхозніков неудовлетворітел[ьно]. Примерно. Выступление на совещании 
Андрущенко [–] что давай бросим роботу[,] потому что хлеба не выдают и нажмем [–] пускай выдают 
справки[,] будем куда[-]нибудь выезжать. Бригадир № 1-й бригади Фурсов Самсон[,] когда довел 
дневные задания по засыпке посевного мате[риала], то он ответил[,] что у меня где-то есть упавший 
котелок. Я им буду засыпать.

По коммуне состояние не улучшается – занимаются вопросом позычки по колхозам хлеба.
По колхозу [«]Авангард[»] управа колхоза выехала в Волконешты[,] оставив хазяйство без вся-

кого. Лошади – не убирают. Надлежащего ухода нет. Лошади[,] которые не поднимаются[,] поднимать 
никто не поднимает. Телята[,] которые находяться в плохом состоянии[,] часть дорезывают. С нашей 
стороны предприняты меры. Прохаємо сообщить в Волконешты о немедленном прибытии головы 
колхоза.

Нечай
23/ІІ-33.

ДАЗО. – Ф. П-208. – Оп. 12. – Спр. 4. – Арк. 22, 22 зв. Оригінал. Рукопис.

№ 162
Постанова РНК СРСР і ЦК ВКП(б) «Про насіннєву допомогу колгоспам і радгоспам України  

і Північному Кавказу»

25 лютого 1933 р.

Про насінньову допомогу колгоспам і радгоспам України і Північному Кавказу
Постанова РНК Союзу РСР і Центрального Комітету ВКП(б)

Через те, що несприятливі кліматичні умови влітку 1932 року в ряді районів України й Північного 
Кавказу призвели до втрати частини врожаю, через  що колгоспи й радгоспи степової смуги України та 
деяких районів Північного Кавказу (Кубань) не змогли забезпечити себе цілком насінням для весняної 
сівби, РНК Союзу РСР і ЦК ВКП(б) ухвалюють:

1. Відпустити з державних запасів зерно колгоспам і радгоспам України й Північного Кавказу 
для насінньової позички в такій кількості:

По Україні 20 мільйонів 300 тисяч пудів.
В тому числі колгоспам – 18 мільйонів 600 тисяч пудів.
По Північному Кавказу [–] 15 мільйонів 300 тисяч пудів
В тому числі колгоспам – 12 мільйонів 400 тисяч пудів.
2. Відпустити насінньову позику такими культурами:

По Україні По Північному Кавказу

Пшениця 5 млн. 250 тис. п. 9 млн. 300 тис. п.

Овес 6 млн. п. 2 млн. п.

Ячмінь 7 млн. 625 тис. п. 3 млн. п.
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Кукурудза 500 тис. п. 700 тис. п.

Бобові 700 тис. п.  -

Круп’яні 35 тис. п.  -

Віка 190 тис. п.  -

3. Насінньову позику відпустити безпроцентно з обов’язковим поворотом натурою восени 1933 
року, причому адміністративні й транспортні видатки держави нарахувати при повороті насінньового 
боргу розміром 10 пуд. на кожні 100 пудів даної насінньової позики.

4. Зобов’язати радянські й партійні організації України й Північного Кавказу забезпечити пра-
вильний розподіл даваної державою позики по районах, колгоспах і радгоспах.

5. Зобов’язати радянські й партійні організації України й Північного Кавказу мобілізувати 
всі насінньові ресурси в колгоспах і радгоспах, щоб забезпечити цілком насінням наступну весняну 
засівну кампанію.

Голова Раднаркому Союзу РСР   В. Молотов (Скрябін)
Секретар Центрального Комітету ВКП(б)   Й. Сталін

25 лютого 1933 року.

Червоне Запоріжжя. – 1933. – 27 лютого.

№ 163
Постанова Ради Народних Комісарів УСРР про обов’язкову поставку зерна державі  

від колгоспів та одноосібних господарств

26 лютого 1933 р.

Про обов’язкову поставку зерна державі від колгоспів та одноосібних господарств
Постанова Ради Народних Комісарів УССР з 26 лютого 1933 року

1. Відповідно до постанови Раднаркому СРСР та ЦК ВКП(б) «Про обов’язкову поставку зерна 
державі від колгоспів та одноосібних господарств» – затвердити нижче зазначені розміри поставки 
зерна державі від колгоспів (у центнерах у гектарах) по окремих адміністративних районах1.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

РАЙОНИ
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В тому числі
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1 Апостолівський 3,2 3,9 3,2 3,9 3,3 4,0 2,0 2,7 - -
2 Бердянський 3,2 3,9 3,1 3,8 3,2 3,9 2,0 2,7 1,0 1,5
3 Божедарівський 3,2 3,9 3,2 3,9 3,2 3,9 1,2 1,9 - -
4 Василівський 2,4 3,1 2,4 3,1 2,3 3,0 2,0 2,7 - -
5 Васильківський 2,4 3,1 2,4 3,1 2,3 3,0 2,0 2,7 1,0 1,5
6 Високопільський 3,5 4,2 3,4 4,1 3,6 4,3 0,8 1,5 - -
7 В-Дніпрівський 2,2 2,9 2,3 3,0 2,1 2,8 1,4 2,1 1,0 1,5
8 В-Білозерський 2,8 3,5 2,8 3,5 2,8 3,5 1,4 2,1 - -
9 В-Лепетиський 2.5 3,2 2,5 3,2 2,4 3,1 2,0 2,7 - -
10 В-Токмацький 3,0 3,7 3,0 3,7 3,0 3,7 1,7 2,4 1,0 1,5
11 Геніческий 3,3 4,0 3,2 3,9 3,3 4,0 2,0 2,7 - -
12 Дніпропетровська МР 2,1 2,8 2,1 2,8 1,8 2,5 2,0 2,7 1,0 1,5
13 Долинський 3,5 4,2 3,5 4,1 3,5 4,2 2,0 2,7 - -
14 Запорізька МР 3,1 3,8 3,1 3,8 2,9 3,6 2,3 3,0 1,0 1,5
15 Кам’янський н[а] -Дн[іпрі] 2,2 2,9 2,2 2,9 2,2 2,9 2,0 2,7 1,0 1,5
16 Кам’янська МР 2,6 3,3 2,7 3,4 2,4 3,1 2,0 2,7 1,0 1,5
17 Коларівський 3,0 3,7 2,9 3,6 2,9 3,6 2,0 2,7 1,0 1,5
18 Криворізький 3,3 4,0 3,3 4,0 3,3 4,0 2,2 2,9 1,0 1,5
19 Лихівський 1,8 2,5 1,9 2,6 1,6 2,3 2,0 2,7 1,0 1,5
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20 Люксембурзький 3,7 4,4 3,7 4,4 3,7 4,4 2,0 2,7 - -
21 Магдалинівський 2,4 3,1 2,4 3,1 2,4 3,1 2,0 2,7 1,0 1,5
22 Мелітопольський 3,1 3,8 3,1 3,8 3,2 3,9 1,7 2,4 - -
23 Межівський 2,8 3,5 2,8 3,5 2,8 3,5 2,0 2,7 - -
24 Молочанський 3,3 4,0 3,2 3,9 3,3 4,0 2,2 2,9 - -
25 Михайлівський 3,1 3,8 3,1 3,8 3,1 3,8 1,7 2,4 - -
26 Нікопольський 2,7 3,4 2,7 3,4 2,6 3,3 2,0 2,7 1,0 1,5
27 Н-Василівський 3,1 3,8 3,0 3,7 3,1 3,8 1,2 1,9 - -
28 Н-Златопільський 3,2 3,9 3,2 3,9 3,2 3,9 0,8 1,5 - -
29 Н-Московський 2,6 3,3 2,6 3,3 2,6 3,3 2,0 2,7 1,0 1,5
30 Н-Миколаївський 3,4 4,1 3,4 4,1 3,4 4,1 2,0 2,7 - -
31 Н-Празький 3,3 4,0 3,3 4,0 3,3 4,0 2,0 2,7 1,0 1,5
32 Н-Сирогізький 2,8 3,5 2,8 3,5 2,8 3,5 1,7 2,4 - -
33 Н-Троїцький 3,0 3,7 2,9 3,6 3,1 3,8 1,7 2,4 - -
34 Олександрійський 2,8 3,5 2,9 3,6 2,6 3,3 2,0 2,7 1,0 1,5
35 Оріхівський 2,8 3,5 2,7 3,4 2,8 3,5 1,7 2,4 1,0 1,5
36 Павлоградський 2,7 3,4 2,7 3,4 2,5 3,2 2,0 2,4 1,0 1,5
37 Петриківський 2,1 2,6 2,2 2,7 1,9 2,4 1,2 1,7 1,0 1,5
38 Покровський 3,3 4,0 3,3 4,0 3,2 3,9 2,0 2,7 - -
39 П’ятихатський 3,0 3,7 3,0 3,7 2,8 3,5 2,0 2,7 1,0 1,5
40 Синельниківський 3,3 4,0 3,3 4,0 3,3 4,0 1,7 2,4 - -
41 Солонянський 2,5 3,2 2,5 3,2 2,4 3,1 2,0 2,7 - -
42 Софіївський 3,4 4,1 3,5 4,2 3,3 4,0 0,7 1,4 - -
43 Сталіндорфський 3,2 3,8 3,2 3,8 3,2 3,8 1,7 2,3 - -
44 Терпінянський 2,7 3,4 2,7 3,4 2,7 3,4 2,2 2,9 - -
45 Томаківський 3,4 4,1 3,4 4,1 3,4 4,1 2,0 2,7 - -
46 Чубарівський 3,4 4,1 3,4 4,1 3,4 4,1 1,2 1,9 1,0 1,5
47 Царичанський 2,5 3,0 2,6 3,1 2,3 4,2 1,2 1,9 1,0 1,5
48 Ц-Костянтинівський 3,0 3,7 2,9 3,6 3,1 3,0 0,7 1,4 - -
49 Якимівський 3,1 3,8 3,1 3,8 3,1 3,7 2,0 2,7 - -

2. Зважаючи на умови ґрунту, допустити дві норми завдання хліба (у центнерах із га) у таких 
адміністративних районах:

По Дніпропетровській області: Бердянський, В-Лепетиський, Царичанський, Новомосковський, 
Кам’янський на Дніпрі, Софіївський.

По Одеській області: Кривоозерський, Голопристанський, Цурюпинський, Хорлівський.
По Харківській області: Кременчуцький, Чугуївський, Ізюмський, Градизький, Ново-Геор-

гівський, Кишенський, Ново-Санжарський, Вовчанський, Балакліївський.
По Київській області: Золотоноський, Чорнобаївський, Троянівський, Понельнянський, 

Переяславський, Брусилівський, Боришпільський, Овруцький.
По Чернігівській області: Боровицький, Рапкінський, Носівський, Ніженський, Олищевський, 

Чернігівський.
По Вінницькій області: Славутський, Шепетівський, Заславський, Полонський, Дзержинський, 

Старо-Ушицький, Могилівський.
По Донецькій області: Лиманський, Слов’янський.
По АМСРР: Григорпільський, Дубосарський, Слободзейський, Тираспільський.
У визначених у п. 2 районах встановлюється для певної групи сільрад норми[,] підвищені проти 

пересічно районної[,] та для другої групи – знижені[,] з тим, що пересічні норми здавання з га по всіх 
зернових та по окремих культурах були б не нижче норми завдання, що їх встановлено для району 
пунктом 1 цієї постанови.

Запропонувати обласним виконавчим комітетам та Раднаркомові АМСРР в 5-тиденний термін 
визначити та представити на затвердження уповноваженому на Україні Комітету заготівель при РНК 
СРСР, як дві норми завдання, так і села, що до них норми буде застосовано визначенням площ зер-
нових і окремих культур по кожній з груп сіл. Різні норми завдання установити по всіх зернових і по 
окремих культурах (пшениці, житу, вівсу і бобових).

3. Установити, що для одноосібних господарств норми здавання зерна державі за твердими 
зобов’язаннями (у центнерах з га) повинні бути 5–10 відс. вище норми здавання з га, що їх встанов-
лено для колгоспів даного адміністративного району. Доручити обласним виконавчим комітетем та 
Раднаркомові АМСРР забезпечити, щоб не пізніше 5 березня були встановлені від райвиконкомів нор-
ми поставки зерна державі від одноосібних господарств по кожній сільраді.
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4. Доручити уповноваженому на Україні Комітету заготівель при Раднаркомі СРСР у 3-денний 
термін видати інструкцію щодо запровадження в життя цієї постанови.

Голова Ради Народних Комісарів УСРР    Чубар
Т. в. о. керівника справ      Блеєр

Червоне Запоріжжя. – 1933. – 3 березня.
_______________________

1 Подано частину таблиці, що стосується Дніпропетровської області.

№ 164
Довідка про соціально-політичне становище Федорівської сільради Терпіннівського району

Лютий 1933 р.1

Сельсовет Федоровский

1. Общее количество единоличников: 114 хоз.
Из них кулаков: 32, из них 27 хоз. выбыли из села, середняков: 61, из них 19 выбыли из села, 

бедняков: 21, из них 6 выбыли из села.
2. Количество лиц без определенных занятий: из которых 19 хоз. работают на транспорте, а 

остальные 52 хоз. никакого хозяйства не ведут, земли имеют только усадебные и часть уже вернулись 
в село.

3. Имеющиеся религиозные культы в селе. Характеристики культов и их руководителей. 
Имеется одна церква. Притч состоит из 2-х лиц. Служение происходит в проведении религии. 
Посещаемости почти нет, за исключением старух. И имеется евангелические секты, которые не име-
ют руководителей, а проводят моления по дворах: имеется таковых 9 хозяйств.

4. Имеется школа в селе 7-летка[;] национальность [–] русская, количество учащихся было 
258 ч., в настоящее время [–] 157.

5. Справка о соц. имущественном положении исследуемых лиц: 
а. членов и кандидатов правления
б. ревкомиссии
в. полеводов
г. механиз[аторов]
д. бригадиров
е. завхозы
ж. кладовщики
е. стар. конюхи
з. МНД
к. всех прочих руковод. колхозов.
6. Работа с/буда. С 1931 года никакой работы не проводили. За исключением передвижки. 

Зав. будом с 1931 года было 9 челов., а в настоящее время работы нет.
7. Работа СКТ кооперации слабая. Торговли нет почти никакой и моб[илизация]средств по 

СКТ. Выполнено 0 %.
8. Имеется в селе медицинская помощь. Нет. За исключением в колхозе аптека. Наиболее 

распространенные болезни2 … нет пока.
9. Проживают родственники семей кулаков и их к[онтр]-р[еволюционная] деятельность и ха-

рактеристики слухов о соц. имущ. положении.
10. Количество богатых семей и одиночек за последний период. 7 семей.
11. Количество вскрыто ям [–] 2 и общая сумма хлеба по укрытым ямам [–] 2.11.
12. Количество раскаявшихся колхозников о др. об имеющихся ямах скрытого хлеба. Не 

было.

ДАЗО. – Ф. Р-3457. – Оп. 1. – Спр. 171. – Арк. 36. Оригінал. Рукопис. 
_______________________

1 Дату встановлено за суміжними документами архівної справи.
2 Далі два слова нерозбірливо.
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№ 165
Протокол позачергового засідання бюро Якимівського районного комітету КП(б)У про 

смертність від голоду в селі Олександрівка

1 березня 1933 р.

ПРОТОКОЛ № 56
позачергового засідання бюро Якимівського РПК від 1/ІІІ-1933 року

Присутні: Члени бюро т.т. Гладкий, Северілов, Котельников, Волохін, Степаніщев, Тимофєєв.
Уповноважений обкому тов. Осипов.
Запрошені: т.т. Гарньє, Нетреба, Акулов, Віхляєв, Бакін, Барабаш, Фучаджи, Оксюк.
Слухали: 1. Про перебіг виконання завдань по Олександрівській сільраді (доп[овідачі] 

т.т. Акулов, Віхляєв, Бакін).
Ухвалили: 1. Констатувати, що по Олександрівській с/раді[,] зокрема[,] до арт. Коларова[,] було 

припущено грубе порушення нац[іональної] політики та перекручування лінії партії сількерівниками: 
головою сільради т. Віхляєвим, головою артілі Бакіним та рахівником Барабашем і нереагування, 
знаючи про низку безобразій, упов. РПК т. Акулова, що виразилося в безконтрольному виписуванні 
споживпродуктів верхівкою, в той час, як не давалося допомоги активу та родинам червоноармійців, 
кращим колгоспникам, що призвело до смертності 20 чоловік від систематичного недоїдання за 
січень-лютий. Барабаш влаштувався у куркульки Тягай, виписував їй борошно з фонду гостронуж-
даючим та влаштовано її зав. молочною фермою. Тов. Бакін, Барабаш мешкали у куркульки Тягай, а 
останній і зараз живе. Т. Віхляєв та Бакін всю роботу побудували на принципі грубого адміністрування, 
розрішаючи всі питання без участі мас. Т. Акулов, знаючи про все це, не реагував, а навпаки[,] став 
на шлях самопостачання, виписав собі в лютому 13 кг борошна, м’яса та масла, в той час[,] коли він 
регулярно одержує пайок з зачиненого розподільника рай[онного] актива.

За припущені перекручування та порушення нац[іональної] політики партії, за відсутність 
мобілізації мас на виконання завдань партії, невиправдання довір’я партії – упов[новаженого] 
тов. Акулова – з районної роботи зняти, знявши з упов[новаженого] РПК та винести сувору догану та 
зняти з попередженням.

Голові сільради – члену партії тов. Віхляєву винести сувору догану.
Тов. Бакіну – винести сувору догану та зняти з посади голови артілі.
Справу про т. Барабаша про перебування його в лавах партії передати до КК.
Командирувати парт[ійну] комісію в складі т.т. Гарньє, Султана та Осипова для переведення 

глибокої перевірки суті справи та переведення орг[анізаційної] масової роботи, зробивши глибокий 
аналіз та висновки докласти на засіданні бюро до 5/ІІІ-33 року. 

Передати справу слідчим органам та зобов’язати до 4/ІІІ-33 року закінчити слідство про при-
тягнення винних в злочинах до відповідальності. Суд влаштувати на місці в показовому порядку.

Секретар РПК       Гладкий

ДАЗО. – Ф. П-208. – Оп. 12. – Спр. 8. – Арк. 55. Оригінал. Машинопис.

№ 166
Протокол позачергового засідання бюро Якимівського районного комітету КП(б)У про ви-

ключення з партії та притягнення до суду голів сільради та колгоспу села Олександрівка за 
допущені факти смертності населення від голоду

5 березня 1933 р.

Протокол № 57
позачергового засідання бюро Якимівського РПК від 5/ІІІ-33 року

Присутні: Члени бюро[:] т.т. Гладкий, Северілов, Болохін, Степаніщев, Мищенко.
К[андида]-ти [у] чл. бюро[:] Войнік, Гетьман.
Запрошені: т.т. Гарньє, Ленський, Диков, Луценко, Сосницький, Переверзев, Павленко, Куптенко.
Слухали: 1. Про перебіг виконання завдань по Олександрівській сільраді (доп[овідач]) 

Гарньє.



753753

Ухвалили: 1. В зміну попереднього рішення Бюро РПК від І/ІІІ-33 року[,] в зв’язку з 
підтвердженням фактів антипартійних вчинків, за порушення революційної законності, що дійшло 
до биття головою сільради колгоспника, за грубе поводження, бездушне адміністрування, грубе і 
чутке відношення до родин червоноармійців та кращих колгоспників. В той час, коли основна маса 
колгоспників переживала гострі труднощі в недоїданні, що призвело до 20 смертних випадків, погли-
блення розвалу колгоспу, зрив підготовки до весняної засівкампанії, зокрема [–] підготовки тяглової 
сили – голова сільради Віхляєв, голова колгоспу Бакін [–] без ніякої норми, безконтрольно витрачали 
на власні потреби хліб і інші продукти: Бакін 85 кг на лютий на двох – він і дружина[;] що брав Віхляев[,] 
не можна підрахувати, бо при сільраді була комора для хліба, що викривали в ямах – витрати й при-
буткування не записувалось.

Уповноважений Акулов, одержуючи регулярно пайок в рахунок 30-ти, ще взяв у лютому 13 кг 
борошна.

Член партії – Барабаш, що був знятий з секретаря партосередку ком[уни] «Комінтерн» та вине-
сено сувору догану з попередження за розвал школи, бюрократизм, припущення торгівлі хлібом, ліві 
заскоки, поселився на квартирі у куркульки Тягай, виписував їй продукти з фонду гостронуждающих, 
зрісся з куркулем, влаштував її зав. молочною фермою.

Канд[идат] партії Гастищев не проявив належної настирливості в боротьбі з безобразіями.
Виходячи з цього – партгрупу розпустити, Віхляєва та Бакіна з лав партії виключити та віддати 

до суду. Суд влаштувати показовий в с. Олександрівці.
Підтвердити рішення[,] що до передачі до КК справи про перебування в лавах партії 

тов. Барабаша, як невиправданого довір’я партії вдруге.
Тов. Гастищеву[,] за не досить настирливу боротьбу з безобразіями[,] винести зауваження.
Командирувати для переведення масової роз’ясовчої роботи до с. Олександрівки члена бюро 

РПК тов. Северілова та т. Хрупалова.
Рай[онній] газеті [«]Соцстеп[»] підняти справу Олександрівських керівників на принципову 

політичну височінь.
Громадським обвинувачем затвердити тов. Купреєва.
Оргвідділу та фр[акції] РВК до 8/ІІІ-33 року підшукати на посаду голови сільради кріпкого, 

досвідченого на цій роботі члена партії.

Орг[анізаційні] питання
[Слухали:] а) Про зав. орга РПК.
[Ухвалили:] б) Погодитися з призначенням на зав. орга т. Міщенко. Ввести його до скла-

ду членів бюро та пленуму РПК та прохати затвердити опитом, погодити зі всіма членами пленуму 
т. Степанов[,] працюючи зав. оргом РПК[,] не проявив себе, поглибив свої помилки як зав[ідувач]  
орг[анізаційною роботою] РПК.

[Слухали:] б) Про директора 2-ї Якимівської МТС.
[Ухвалили:] б) Погодитися з призначенням обкомом на директора 2-ї Якимівської МТС 

тов. Скибинського, а тов. Ревіку використати на керівній колгоспній роботі.
[Слухали:] в) Про тов. Куктенко.
[Ухвалили:] в) Погодитися з використанням тов. Куктенко зав. райпостачвідділом, а тов. Нечая 

– відділу використати на керівний рад[янській] роботі.
[Слухали:] г) Про тов. Іншакова.
[Ухвалили:] г) Погодитися з призначенням тов. Іншакова на низову парт[ійну] роботу – се-

кретаря п[артійного]/о[середку] арт. Центральна, а тов. Велігодського затвердити секретарем 
п[артійного]/о[середку] КИМ.

[Слухали:] д) про тов. Хоменка.
[Ухвалили:] д) Погодитися з призначенням бригадиром в радгосп «Переможець».
[Слухали:] е) Постанова обкома ЛКСМУ про зміну керівництва Якимівського РК ЛКСМУ
[Ухвалили:] е) Погодитися з постановою обкома ЛКСМУ, зі всіма висновками. Прийняти 

тов. Орлова на секретаря РК ЛКСМУ, а тов. Гетьмана доручити оргвідділу проробити питання про ви-
користання на відповідальній роботі.

Тов. Гетьмана вивести зі складу бюро та пленуму РПК, а тов. Орлова ввести на склад бюро та 
пленуму РПК.

Зачинена частина: (Друкується окремо).

Секретар РПК         Гладкий
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Додаток до протоколу № [57]
від 5/ІІІ-1933 р.

Зачинена частина

Слухали: § 1. Про стан арт. «10 річниця КІМ» та «Шевченко» (доп[овідач] т. Степанищев).
Ухвалили: § 1. Зафіксувати заяву т. Степанищева, що родин[ам], коли не надати допомоги на 

протязі 2–3 діб, то останні від недоїдання можуть вмерти.
Заборонено було членом бюро РПК т. Кордюковим та секретарем п[артійного]/ос[ередку] 

т. Велігодським, видавати 1 пуд з переобмолоченого 3 центнерів.
Школи працюють при відвідуванню лише 10 %.
Бувш[ий] голова РВКа, т. Тимофєєв лаяв[,] коли підходили до нього з питанням, відкіля мож-

ливо одержувати допомогу, внаслідок боїться населення звертатися за допомогою. Свиноферма на 
катастрофічному положенню.

Зафіксувати заяву члена бюро РПК т. Северілов[а], що по комуні «Комінтерн», когда дали спи-
ски нуждающих, то Тимофєєв порвал списки. В Тернівці ІІ, пропало за 11/2 м[іся]ці 40 лошадей, а у 
одного куркуля [–] 12 коней за лютий м[іся]ць.

Доручити т. Гладкому, Котельникову, Болохіну негайно розверстати відпущену допомогу та 
повідомити колгоспи, аби останні виїхали за допомогою.

Для організації допомоги колгоспам «10 річчя КІМ’а» та «Шевченко» командирувати 
т. Гвозденко.

Доручити КК перевірити роботу упов[новаженого] по колгоспам Н.-Данилівської сільради.

Секретар РПК        Гладкий

Додаток до протоколу № [57]
від 5/ІІІ-1933 р.

Зачинена частина

Слухали: § 1. Погодження протоколу засідання пленуму КК (доп[овідач] т. Ленський).
Ухвалили: § 1. Погодитися з постановою пленуму КК про виключення з лав партії бувш[ого] 

редактора Майбороду Лазар Ондр., як ворожого елемента, примазавшегося до партії.
Слухали: § 2. Доповідна записка інспектора спецбюро т. Гартвика (доп[овідач] т. Гладкий).
Ухвалили: § 2. Відмітити, що т. Ленський допустив помилку з неосторожности, з вимоги моб-

плана КК-РСІ, а тов. Тимофєєву вказати т. Гартвику [про] недопустимість тенденційних заявок, про 
що свідчить велика кількість адресатів. Зафіксувати заяву Ленського, що він вимагав з[овсім] таємні 
справи, що вимагав з розділів мобплана КК РСІ в присутности позапартійного інспектора РСІ та пред-
ставника військової частини т. Волкова.

Відмітити, що заява т. Гартвика з’являється тенденційною, що характеризується адресатами 
на ім’я 6 адресатів розсилки.

Секретар РПК        Гладкий

ДАЗО. – Ф. П-208. – Оп. 12. – Спр. 8. – Арк. 57–58. Копія. Машинопис.

№ 167
Заява колгоспника В.Х. Фісуна з артілі ім. Червоного козацтва 

до Новогупалівської сільради на Запоріжжі про голодування

5 березня 1933 р.

До Новогупалівської сільради
від члена артілі філії «Червоно[го] козачества»

Фисуна Валерія Х.

Цим заявляю, що в мене нема чого їсти, а тому я не можу ходити на роботу. Заява подана мною 
до правління артілі, аби мені дали хліба, але не обращають ніякого вніманія. Заодно з цим прохаю 
сільраду надіслати до мене комісію, аби вона розглянула моє становище і зробила належні висновки, 
в чім і розписуюсь.

В. Фисун

ДАЗО. – Ф. Р-722. – Оп. 2. – Спр. 21. – Арк. 46. Оригінал. Рукопис; Колективізація і голод на 
Україні. 1929-1933. – С. 614.
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№ 168
Спеціальне повідомлення районного уповноваженого ДПУ по Михайлівському району 

начальникові СПО Дніпропетровського обласного відділу ДПУ про голодування у районі

6 березня 1933 р.1

Сов[ершенно] секретно2

Серия «К»

Нач СПО Д/П облотдела ГПУ
Копия секр. РПК3

г. Днепропетровск

Cпец-сообщение
«О случаях голодания по Михайловскому району»

По району зарегистрировано 12-ть резко голодающих семейств с общим количеством членов 
семейств 74 человека.

3-й Михайловский сельсовет[:] голодает семь семейств колхозников[,] состоящих из 43-х че-
ловек и семья индивидуальника из 8-ми душ.

1. Макогон Василий Евдокимович[,] бедняк[,] 1901 г. рождения[,] семья из 6-ти душ, в том чис-
ле 4-о детей до 7-ми летнего возраста, трудоспособных двое, выработано 216 трудодней, получено 
хлеба 216 кг[,] из них 34 кг возвращено обратно, случаев опухания в семье нет.

2. Молько Сергей[,] социальное положение не установлено, в 1932 г. из колхоза вышел, и ра-
ботал на своей лошади извозчиком, семья состоит из 8-ми душ, опухших нет.

3. Гесри Петр, бедняк[,] 1892 г. рождения[,] семья из 8-ми душ, в том числе жена 30 лет, отец 
86 лет, сестра 32 лет, дочь 18 лет, дочь 9-ти лет, дочь 7-ми лет и дочь 1-н год, в колхозе работало 5-ть 
душ, выработано 451 трудодней[,] получено хлеба 480 кг[,] из него сдано обратно 63 кг, случаев опу-
хания в семье нет.

4. Лысяк Антон Данилович[,] бедняк[,] 1894 года рождения, семья из 7-ми душ, в том числе 
5-ро детей до 15-ти летнего возраста, в колхозе работало 3 человека, выработано 410 трудодней, по-
лучено 375 кг хлеба, случаев опухания нет.

5. Шахов Ефим Иванович[,] по соц[иальному] стану [–] бедняк, 1895 г. рождения, семья из 6-ти 
душ, в том числе 4 детей до 9-ти летнего возраста, трудоспособных 2-е, выработано 486 трудодней[,] 
получено хлеба 456 кг[,] из них возвращены 14 кг, случаев опухания в семье нет.

6. Момот Федор Иванович[,] бедняк[,] 1892 г. рождения, семья из 6-ти душ[,] в том числе 4 де-
тей до 11-ти летнего возраста[,] работал в колхозе один, выработал 370 трудодней, получил хлеба 
330 кг, случаев опухания в семье нет.

7. Чубенко Митрофан К.[,] бедняк[,] 1898 г. рождения[,] семья из 7-ми душ, в том числе 5-ть 
детей до 8-ми летнего возраста[,] работало в колхозе 2-е[,] выработано 290 трудодней, получено 
272 кг хлеба[,] из них возвращено 35 кг, случаев опухания в семье нет.

8. Кузина Вера Максимовна[,] беднячка[,]1898 г. рождения, семья из 3-х человек, в том чис-
ле 2-е детей до 10 летнего возраста, работала в колхозе одна, имея 102 трудодня, получила хлеба 
105 кг[,] из них возвратила 49 кг, случаев опухания в семье нет. Замечалась продажа кукурузы в кочанах.

Бурчацкий сельсовет[:] голоданием поражены четыре семьи с количеством членов семьи 
23 человека:

1. Шостак Вера Ефимовна[,] беднячка[,] 1898 г. рождения, семья из 4-х человек[,] в том числе 
3-е детей до 9-ти летнего возраста, в колхозе работала одна, выработано трудодней 91, получено хле-
ба 104 кг. Разбазаривание хлеба не замечено, у двух детей имеются признаки опухания под глазами.

2. Носаль Денис Яковлевич[,] бедняк[,] 1888 г. рождения, семья из 6-ти душ, в том числе 4-о 
детей до 10 летнего возраста, трудоспособных двое, выработано трудодней 200, получено хлеба 
242 кг, получено от колхоза дополнительно 56 кг. Разбазаривание хлеба не замечалось, у троих детей 
имеется опухоль под глазами.

3. Горобинский Алексей Филиппович[,] бедняк[,] 1902 г. рождения[,] семья из 3-х человек, 
жена 27 лет и сын 1-го года, трудоспособных двое, выработано трудодней 104, получено хлеба 166 кг 
и в качестве единовременной помощи 10 кг, признаков опухания в семье нет.

4. Булиш Антон Архипович[,] бедняк[,] 1876 года рождения, семья из 10 человек[,] в том числе 
жена 52 лет, сын 18 лет, сын 16 лет, сын 9-ти лет, дочь 13 лет, и остальные 4-о детей до 8-ми летнего 
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возраста, работало в артели три человека, выработано 292 трудодня, получено хлеба 444 кг, получено 
в виде единовременной помощи 50 кг картошки, 50 кг бурака, 25 кг борошна, 5 кг макухи. Опухших в 
семье нет.

Вышеизложенные факты голодания нами проверены и акты медицинского освидетельствова-
ния с приложением справок колхозов и сельсовета при сем прилагаются:

По существу проинформирован секретарь РПК и пред. РИКа.

Райуполномоченный ГПУ
по Михайловскому р-ну      Юсюк
/Уполномоченный СПО     Глубоковский

ДАЗО. – Ф. П -217. – Оп. 1. – Спр. 145. – Арк. 30–31. Оригінал. Машинопис. 
_______________________

1 У верхньому лівому куті аркуша фіолетовим чорнилом вихідні дані: «6/ІІІ-33».
2 Резолюція: «К делу. [Підпис нерозбірливий]. 8/ІІІ- 33 г.».
3 Дописано від руки фіолетовим чорнилом.

№ 169
Записка до секретаря Якимівського районного комітету КП(б)У з проханням про 

надання продовольчої допомоги артілі «Коларово» у зв’язку зі смертністю населення

8 березня 1933 р.

т. Гладкову1

Посылаю к тебе члена артели «Коларово» Александровского с/совета т. Гостищева[,] 
кандид[ата] партии, чтобы последний узнал, сколько отпущено продовольственной помощи на кол-
хоз «Коларово». Прошу тебя выяснить[,] сколько им полагается по разнарядке получить – откуда и как 
они должны эту муку получить.

Причем сказать ему[,] на какой срок им дается эта помощь.
Я это пишу потому, что с 6/ІІІ по 8/ІІІ с/раді умерло 11 человек: колхозников – 3 человека, 8 че-

ловек одноособников.
Нужна немедленная помощь некоторым хозяйствам. В части лошадей, то здесь положение 

очень скверное – нужна помощь[:] зерно-фуража, ибо лошади не могут ходить даже на перевозке 
зерна с элеватора.

Вчера 7/ІІІ открыли яму, где было 16 пудов 15 ф. суржику.

[підпис нерозбірливий]
8/ІІІ-33 р.

ДАЗО. – Ф. П-208. – Оп. 12. – Спр. 7. – Арк. 110–110 зв. Оригінал. Рукопис.
_______________________

1 У лівому верхньому куті аркуша помітка фіолетовим чорнилом: «Інформ: [підпис] І. Гладкий». 
І. Гладкий – секретар Якимівського райпарткому КП(б)У.

У правому куті помітки поверх тексту: «9/ІІІ. Олександр. 20»

№ 170
Звіт уповноваженого Якимівського райкому КП(б)У Хрупалова про стан господарства 

в селі Новоолександрівка і смертність населення

8 березня 1933 р.
с. Н.-Александр[овка]

Политинформация
Акимовскому РПК. Копия политотделу МТС

 1. Подготовка до весенней посевкампании, семенной ссуды; перевезено …1.
8/ІІІ перевозка не производится ввиду резкой смены погоды.
2. Состояние конского поголовья. На 8/ІІІ лошадей 34 шт. Из них совершенно слабых 10 шт. 

Кормами лошади забезпечены на 4 дня. Лошади расставлены по-бригадно, за членами бригад лоша-
ди еще не закреплены.
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 3. Дисциплина и выход колхозников на работу:
а) выход на работу имеется;
б) настроение колхозников поднято, в особенности после снятия пред[седателя] с[ельского]/

с[овета] и председ[ателя] колхоза.
4. Организованы при колхозе дет[cкие] ясли на 32 ч. Организованы для школьников горячие за-

втраки на …2.
[5.] Умерло колхозников:
1) Бабов Степан 38 лет и сын 16 лет, каковой в колхозе 2 м[еся]ца и совсем отказ[ы]вался от 

работ[ы], последн[и]е дн[и], ему видавалось пособ[и]е.
2) Райкова Анастас[ия] 55 лет[,] умерла от старости.
По индивидуальному сектору умерло:

1. Орман Иван, кулак[,] в какового умерли мать 60 лет и ребенок 2 лет[,] каковой после смерти 
открыл яму в 10 пуд.

2. Базаджи Федот[,] 45 лет, каковой имел посеву 4 га[,] в контрактации ни одного пуда.
3. Баюкли Елер[,] 22 лет, каковой работал в радгоспе[,] коммунист и там получал пайки на все 

семейство[,] по неизвестным причинам переехал жить в Н.-Александровку.
4. Маринина Мария[,] 60 лет[,] имела посеву 3 га, в контрактацию ни единого пуда не сдала.
5. Крестов Степан[,] 18 лет и ребенок 2 лет[,] в какового открыто 3 ямы с хлебом.
[6.] 7/ІІІ открыта активом яма[,] соткуда винято 16 пуд. суржика.
Яма открыта в бывшего кулака Хаджидавида, каковой засужден на 10 лет.
7. Со стороны индивидуалистов имеется большая тяга в колхозы, подають заявления[,] в кото-

рых просят помощи у колхоза.
8. Жена бывшего председ[ателя] колхоза т. Маринина[,] который засужден на 10 лет[,] ежеднев-

но ходит с прозьбой в колхоз[,] с прозьбой принять ее в колхоз и дать ей соответствующую помощь.

Уполномоченный РПК      Хрупалов

8/ІІІ-33 рік.

ДАЗО. – Ф. П-208. – Оп. 12. – Спр. 7. – Арк. 111–112. Оригінал. Рукопис.
_______________________

1 У тексті три крапки.
2 У тексті три крапки.

№ 171
Лист уповноваженого Якимівського районного комітету КП(б)У Хрупалова до редакції районної 

газети «Соціалістичний Степ» про боротьбу з приховуванням хліба  
у с. Новоолександрівка

11 березня 1933 р.1

До редакції [«]Соц[іалістичний] Сте[п»]
 Активом та самими колгоспниками і одноосібниками с. Н.-Александровка за останні дні[,] тобто 

7/ІІІ[,] відкрита яма з пшеницею у бувшій кулацькій хаті Хаджідавида Пантелея.
9/ІІІ відкрита яма з пшеницею у бувшого кулака Ормона Ефіма.
10/ІІІ відкрита яма з пшеницею у контрактанта[,] який не виконав контрактацію, і засуджений на 

2 роки[,] а сім’я сидить дома голодає. З усіх трьох ям винято понад 4 з лишнім центнери хліба. За вияв-
лений хліб ті[,] які виявили[,] одержали на місці понад 10–15 %. Мається багато заяв від колгоспників і 
одноосібників[,] що у с. Н.-Александровка мається ще не один десяток таких ям[,] які будуть відкриті в са-
мий короткий термін, чим ми зможемо забезпечити повністю посівфонд і добробут самих колгоспників.

Уповнов[ажений]       Хрупалов

ДАЗО. – Ф. П-208. – Оп. 12. – Спр. 7. – Арк. 109. Оригінал. Рукопис.
_______________________

1 У верхньому лівому куті аркуша помітка уповноваженого Хрупалова про дату відправлення ли-
ста: «11/ІІІ 33 рік».

У правому кутку аркуша помітка іншим чорнилом про отримання: «13/ІІІ».
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№ 172
Інструктивний лист секретаря Якимівського районного комітету КП(б)У Гладкого 

до секретарів партійних осередків з роз’ясненням лінії партії по відношенню 
до одноосібників під час весняної сівби

13 березня 1933 р.

Секретарям партячеек
 
Ввиду поступающих запросов из ряда сел, как быть с единоличниками, бедняками и середняка-

ми, не имеющими средств и орудий производства или не желающим выполнять задания, данные по севу.
 РПК разъясняет, что партийные и советские организации обязаны предложить таким едино-

личникам либо взять на себя обязательства, подкрепленные соответствующей подпиской о выполне-
нии задания по весеннему севу, либо вступить в колхоз. В отношении же тех единоличников, которых 
колхозы не считают возможным принять в колхозы[,] или же сами не желают вступить, считать воз-
можным привлекать их к работе на время весеннего сева в колхозы, где ощущается недостаток рабо-
чей силы, путем включения их в состав производственной бригады и отдельные звенья[,] с тем, чтобы 
они проводили работу вместе с колхозниками под контролем последних.

 Единоличников, участвующих на работе в колхозах, оплачивать в порядке начисления трудод-
ней по нормам выработки и расценкам, принятых в колхозах.

 Тех же единоличников, которые отказываются от работы, лишать приусадебных земель, до-
мов и входить в районные органы с ходатайством о выселении их на север.

 При проведении всех данных мероприятий во всех случаях сообщать в РПК.

13/ІІІ-33 року.  Секретарь РПК   Гладкий
   Інформ. РПК     Фучаджи

ДАЗО. – Ф. П-208. – Оп. 12. – Спр. 7. – Арк. 20. Оригінал. Машинопис.

№ 173
Протокол засідання районної посівної трійки Великобілозерського району 

про підготовку до весняної посівної кампанії

13 березня 1933 р.

ПРОТОКОЛ Ч 7
засідання райпосівтрійки Вел[ико]-Білозерського району[,] відбувшогося 13 березня 1933 року            

при артілі [ім.] Ворошилова Роб[ітниче]-Селянської сільради

Були присутні: Подобний, Романенко, Біда [–] КК-РСІ, Плахотнюк [–] прокурор, Подкам’янський 
[–]  уповн[оважений] ОВК.

Слухали: 1. Доповіді про підготовку до весняної посівної кампанії артілі [ім.] Ворошилова,       
[«]Червоного Прапора[»], [«]Комінтерна[»] та [ім.] Красіна: бригадирів, полеводів та голів колгоспів.

Висловилися: тов. Подкам’янський, Біда, Плахотнюк, Романенко, Подобний.
Ухвалили: Відмітить, що через преступно недбайливе відношення правлінь – бригадирів 

по підготовці робіт по сівбі[,] по всім зазначеним артілям стан занадто незадовільний. Так[,] з 
мобілізацією насіння, підготовкою коней, реманенту[,] як і з організаційною розстановкою сил, браком 
труддисципліни та зовсім кволою боротьбою з бур’янами, особливо це помітно по артілі [ім.] Красіна 
та [ім.] Ворошилова.

Винести правлінням цих артіл[ей,] за повну розгубленість та немобілізацію мас на наступні за-
вдання сіву[,] догану – попередити, що коли протягом ближчих днів вони не зроблять зламу, будуть 
притягнуті до суду як зривщики міроприємства влади.

2. Зобов’язати правлін[ня] колгоспів і бригадирів переключити усю працездатну тяглову силу 
на доставку насінньопозики, аби до початку сівби закінчить повністю перевозку.

3. По артілях [ім.] Ворошилова і [ім.] Красіна протягом однією доби переглянути склад бригад і 
утворити бригади лише з площею землі, яка зазначена в постанові, тобто по 350–550 га.

4. Розгорнути роботу навколо виконання плану засипки насінфондів, в процесі роботи виявити 
злісних саботажників весняної сівби і до яких вживати репресії згідно наданих положень.

5. Негайно приступити до боротьби з бур’янами – зобов’язати правління виробити план робо-
ти та поставити норми виробітку.

6. Забезпечити охорону засипаного посівматерьялу в коморах та під час сіву в степу – 
розкрадачів зерна терміново притягати до судової відповідальности.
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7. До 15 березня оформити умови з власниками корів на весняну сівбу, які дійсно зможуть пра-
цювати і приступити негайно до навчання.

8. Зобов’язати правління колгоспів і бригадирів виділити спеціальні комісії, які на протязі 
трьох день повинні перевірити готовності бригад до виходу в поле. Після чого на бригадних зборах 
відчитатися про готовність.

9. Негайно перевірити підготовку до надраннього сіву.

Голова засідання      Подобний

ДАЗО. – Ф. П-209. – Оп. 11. – Спр. 26. – Арк. 6. Оригінал. Машинопис.

№ 174
Постанова Дніпропетровського обласного комітету КП(б)У та облвиконкому 

про заходи щодо організації боротьби з розкраданням насіння на полі під час сівби

17 березня 1933 р.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
О мерах по организации борьбы с расхищением семян на поле во время сева

(Постановление облисполкома и обкома КП(б)У от 17/ІІІ-1933 г.)

 Придавая исключительное политическое и хозяйственное значение делу обеспечения полной 
сохранности и высева семян по установленным нормативам и для предупреждения и недопущения 
случаев расхищения семян, как при перевозке их на поле, так и во время самого сева – признать не-
обходимым:

 1. Обязать все РПК и РИК’и, директоров и нач. политотделов МТС уделить особо серьезное 
внимание делу охраны семян, привлекая для этого дела коммунистов, комсомольцев и частных, на-
дежных и проверенных колхозников-активистов.

 2. Немедленно широко обсудить на всех колхозных бригадах вопросы охраны семян при пере-
возке на поле.

 3. Установить, что за сохранность семян при перевозке их в поле и за выполнение норм вы-
сева несут персональную ответственность:

 а) председатели колхозов в своем колхозе;
 б) бригадиры полеводческих бригад в своей бригаде;
 в) бригадиры тракторных бригад в своей бригаде;
 г) старшие звеньевые в своем звене;
 д) ездовые работающие на сеялке и на букаре;
 4. Установить следующий порядок отпуска, перевозки на поле и охраны зерна в поле:
 а) в качестве возчиков на подводах, доставляющих зерно в поле – выделять коммунистов, луч-

ших комсомольцев и колхозных активистов, доказавших на деле свою способность драться за непри-
косновенность колхозной собственности;

 б) отпуск семян со складов в поле для посева производить исключительно по нарядам пред-
седателей колхозов и во взвешенном виде, отдельно для каждой бригады. Бригаде, ночующей в поле 
на отдельном участке, семена выдаются на всю площадь сева.

 Техническую выписку нарядов выложить в каждом колхозе на одного из счетоводов, обеспе-
чив при этом, чтобы не было никаких задержек в отпуске зерна;

 в) возчик зерна получает зерно по весу из колхозного амбара от кладовщика.
 Кладовщик вручает под расписку возчику накладную, в которой указывает точное количество 

зерна, отпущенного для доставки в поле;
 г) доставленные в поле со складов или амбаров семена принимаются бригадирами от возчи-

ков по накладным с обязательной проверкой их на весах или путем взвешивания на заранее вымерен-
ной посуде (мере). Принятое зерно пересыпается в мешки или ящики;

 д) вечером бригадир развешивает семена для каждого звена в соответствии с дневным зада-
нием и на рассвете старшие звеньевые получают от него это зерно по весу или мерою под расписку;

 е) выдача севальщикам семян для высева производится старшими звеньевыми под наблю-
дение бригадира весом или мерою, в количестве, потребном для высева на день. Зарядка зерном 
сеялок, рассевных машин, букеров производится непосредственно под контролем бригадира;

 ж) по окончании рабочего дня старший звеньевой отчитывается перед бригадиром в расходо-
вании семян.
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 При невысеве по той или иной причине севальщиками выданных им на день семян – старший 
звеньевой обязан передать бригадиру на ночь остатки семян. Бригадир должен при этом тщательно 
проверить расход выданных для высева семян, в соответствии с количеством засеянных гектаров;

 з) для лучшей сохранности привезенных и остающихся от высева на ночь семян – в каждом 
колхозе и бригаде иметь специальные ларьки, ящики или сундуки, которые должны запираться и 
должны быть обеспечены надежной вооруженной охраной;

 и) каждая бригада должна иметь крепкие повозки, оборудованные дощатыми или жестяными 
крышками с запорами;

 к) полевод систематически проверяет установку высевных аппаратов, ежедневно по окон-
чании рабочего дня принимает от бригадира работу, со строгим учетом качества сева, соблюдения 
норм высева и т. д.;

 л) лица, не имеющие отношения к севу – на поле, особенно к посевному инвентарю, к ящикам 
и повозкам с зерном ни в коем случае не допускаются.

 5. Обязанность РПК и РИК’и особенное внимание уделить делу охраны семян во время очист-
ки, протравливания и сушки, выделив для этого после мокрого протравливания наиболее надежных 
людей.

 6. Обязать все правления колхозов, не имеющих весов, немедленно их приобрести. Предложить 
РПК и РИК’ам оказать этим колхозам необходимую помощь в приобретении весов.

 Обязать все колхозы оборудовать соответствующие ящики на весах для вывешивания зерна.
 7. Обязать бригадиров на каждом участке, где проведен посев, установить доску с указанием, 

какое зерно или тракторная бригада и какого числа производила посев.
 Организовать во всех колхозах при появлении всходов контрольную проверку всхожести по-

сева. При обнаружении резких всходов и совершенно пустых мест, что будет показывать недосев се-
мян по установленным нормативам – привлекать виновных к ответственности – в равной мере, как и 
за расхищение семян.

 Широко предупредить об этом до начала сева в первую очередь всех бригадиров и севальщиков.
 8. При выявлении краж семенного зерна (при перевозке, при высеве и т. д.) привлекать вино-

вных к строжайшей судебной ответственности, применяя в отношении их закон от 7 августа об охране 
общественной собственности.

 Всякие попытки хищения семян в колхозах и совхозах на поле должны пресекаться немедлен-
но и самым решительным образом вплоть до применения силы оружия.

 9. Обязать прокуратуру и судебные органы проводить следствия и разбирать дело о расхище-
нии семян в трехдневный срок.

 10. Категорически предупредить все партийные и советские органы о том, что неприятие ими 
своевременных мер к охране семян повлечет за собой суровую партийную и судебную ответствен-
ность.

 Председатель облисполкома     Н. Алексеев
 Секретарь обкома КП(б)У     М. Хатаевич

ДАЗО. – Ф. П-208. – Оп. 12. – Спр. 7. – Арк. 2. Друкарський примірник.

№ 175
Звіт уповноваженого Якимівського райкому КП(б)У Хрупалова про стан колгоспу 

у с. Новоолександрівці і смертність населення

17 березня 1933 р.
Н.-Александровка

Политинформация
Акимовскому РПК. Копия политотделу МТС

 Состояние колхоза на 17/ІІІ.
1. Семссуды перевезено 67 ц, остальные не перевозятся ввиду плохого переезда. В период[,] 

когда было возможно перевезти[,] 14 и 15/ІІІ[,] перевозили фураж для коней. В настоящее время ни-
какой перевозки не производится.

2. Лошадей в колхозе 36 шт. Совершенно слабых – 8 шт[ук]. Больных – 3.
Кормами лошади забезпечены на 10 дней. С 13/ІІІ лошадям выдается фураж по 1 кг и слабым 

[–] по 2 кг.
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 3. Бригады к севу подготовлены. Инвентарь, сбрую бригадирами припа…1 Ездовые за лошадь-
ми закреплены. Сейчас все внимание обращено лошади. Участки за бригадами не закреплены.

 4. Очистка полей производится с 12/ІІІ по 16/ІІІ[,] очищено 13 га подсолнуха.
5. Дисциплина в колхозе поднята. Нет ни одного случая[,] чтобы отказываться от работы или 

несвоевременно выходить на работу.
За последние дни исключено с колхоза за воровство: 1) т. Коржилов Федор, который неодно-

кратно ловился в воровстве, как то уворовал в колхозе свиную кожу, на станции пойман с кукурузой2.
2) Камбур Василина исключена також за воровство, за которой замечалось неоднократно хи-

щение хлеба и продуктов в колхозе и последнее время уворовала буханку хлеба и некоторые вещи в 
учительницы с под замка3.

3) Казабашу Максиму поставлено на вид за халатное отношение к своим обязанностям, как 
то – уход с работы без разрешения бригадира.

6. В колхозе 14/ІІІ была уворована свинья с под замка[,] 16/ІІІ обнаружена у т.т. Желязко Кирила, 
Доброжона Анисима и самого свинаря. Дело передано в милицию.

7. Горячие завтраки для школьников организовано на 40 детей. Детясли [–] 57 детей.
Открыта столовка общественного питания для рабочих колхоза.
 Умерло за последние три дня в колхозе[:]
1. Казабаш Афанасий[,] 22 лет[,] умер от слабости, пособие выдавалось.

Упол[номоченный]      Хрупалов

17/ІІІ-33 р.

ДАЗО. – Ф. П-208. – Оп. 12. – Спр. 7. – Арк. 107–108. Оригінал. Рукопис.
_______________________

1 Далі нерозбірливо.
2 Прямо по тексту помітка фіолетовим чорнилом: «Під суд». Весь текст цього підпункту 

підкреслено.
3 Прямо по тексту помітка фіолетовим чорнилом: «Під суд».

№ 176
Витяг з протоколу засідання бюро Великобілозерського районного комітету КП(б)У

 про пропаганду політики партії у проведенні весняної посівної кампанії та 
про порядок надання продовольчої допомоги колгоспам

18 березня 1933 р.

Протокол № 21
засідання бюро В-Білозерського райпарткому від 18 березня 1933 року

Присутні: члени бюро РПК тт. Бондаревич, Старокольцев, Подобний, Черкасов та Шилобрит.
1. Про доведення до широких колгоспних мас найважливіших рішень партії.
1) Запропонувати зав. культпропом РПК та секретарям партійних осередків протягом тижня 

перевірити, як по сільрадах розповсюджуються між колгоспами надруковані листівки, відозви, га-
зети, що надсилаються з району й [про] випадки, коли колгоспи зовсім не одержують відсилаємих 
матеріялів[,] повідомити райпартком.

2) Зобов’язати секретарів партосередків повнотою забезпечити розповсюдження між колго-
спами всіх друкованих матеріялів партії і уряду з таким розрахунком, щоб кожна листівка, кожен плакат, 
відозва, постанова були доведені до широких колгоспних мас, зачитані на зборах, обговорені колгосп-
никами, мобілізуючи цим самим колгоспників на успішне проведення весняної сівби, найважливіших 
директив партії та уряду.

[…] Телеграма обкому про продовольчу допомогу.
Запропонувати секретарям партосередків та уповноваженим райпарткому приступити до 

витрачання продовольчої допомоги в тих колгоспах, де не вистачає свого хліба, дозволивши вида-
ти колгоспникам від 20 до 25 відсотків одержаної ними проддопомоги. Категорично не припускаю-
чи при цьому поїдацького розподілу, урівняловки та видачі печеним хлібом. Хліб[,] відпущений на                      
прод[с]суду, повинен видаватися колгоспникам виключно борошном за трудоднями[,] що їх витрача-
ють тепер під час сіву, підготовки до сіву і по раніш виробленим трудодням.
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Райпар[т]ком попереджує, що за кожен випадок зрівняльного поїдацього розподілу                 
продс[с]уди, він буде вважати відповідальним секретаря партосередку, уповноваженого райпар[т]
кому та голову колгоспу.

На основі такого використання відпускаємої продс[с]уди, РПК пропонує забезпечити найбільш 
швидкий вихід кожної бригади в поле та проведення сіву в найкоротші строки[…]

Секретар райпарткому     Бондаревич

ДАЗО. – Ф. П-209. – Оп. 11. – Спр. 8. – Арк. 98–100. Оригінал. Машинопис.

№ 177
Постанова ЦВК і РНК СРСР про порядок виходу з колгоспів

20 березня 1933 р. 1

Про порядок відхідництва з колгоспів
Постанова Центрального Виконавчого Комітету і Ради Народних Комісарів Союзу РСР
 Центральний Виконавчий Комітет і Рада Народних Комісарів Союзу РСР ухвалюють:
 1. Скасувати постанову ЦВК і РНК СРСР з 30 червня 1931 року «Про відхідництво».
 2. Встановити, що з передбачених законами пільг для колгоспників надалі повинні користатися 

тільки ті колгоспники-відхідники, які пішли у відхід на основі спеціяльного, зареєстрованого в управі 
колгоспу договору з госпорганами.

 3. Зобов’язати управи колгоспів давати працездатним членам сім’ї відхід за такими договора-
ми з госпороганами, роботу в колгоспі на рівних підставах з інш[ими] колгоспниками.

 4. Зобов’язати управи колгоспів виключати з колгоспів тих колгоспників, що самовільно, без 
зареєстрованого в управі колгоспу договору з госпорганами, кидають своє колгоспне господарство, 
і позбавляти права на колгоспні прибутки тих літунів[-]колгоспників, що перед сівбою самовільно ли-
шають колгосп, а потім перед збиранням і молотьбою повертаються до колгоспів, щоб розкрадати 
колгоспне добро.

 
Голова Центрального Виконавчого Комітету Союзу РСР М. Калінін
 Голова Ради Народних Комісарів Союзу РСР   В. Молотов (Скрябін)
 В. о. секретаря Центрального Виконавчого Комітету 
Союзу РСР        А. Медведєв

Червоне Запоріжжя. – 1933. – 20 березня.
_______________________

1 Дата публікації у газеті.

№ 178
Звіт уповноваженого Якимівського районного комітету КП(б)У Хрупалова 

про стан колгоспу «Коларово» і смертність населення

24 березня 1933 р.

Политинформация
Акимовскому РПК. Копия политотделу МТС

 1. Состояние колхоза [«]Коларово[»] на 24/ІІІ-33 года.
Семс[с]уды перевезено 67 ц ячменя, осталось не перевезено – ячменя 93 ц; овса – 126 ц.
Подвозка неперевезеной семс[с]уды согласована с МТС, которая приступит к перевозке 24/3.
2. Лошадей в артели было 36 штук. 20/ІІІ одна пала, которая была больная, больных и слабых 

лошадей 2 шт[уки]. Совершенно слабых – 3 шт[уки]. Кормами лошади забезпечены: выдается лоша-
дям фураж по 1,5 кг на сутки.

 3. В колхозе 4 бригады. 3 полевых и одна огородная. Лошадей в бригадах: в первой – 12 шт[ук], 
слабых и больных 2 шт[уки]. Во второй бригаде лошадей 10 шт[ук], слабых – 1 шт[уки]. В третьей бри-
гаде лошадей 13 шт[ук], слабых и больных – 2 шт[уки].

Все бригады были сколочены, проведено по бригадам их производственное задание, лошади 
закреплены за ездовыми. Проработано ряд постановлений партии про весеннюю посевную кампа-
нию и письмо т. Хатаевича по бригадам.
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 4. Колхоз [«]Коларово[»] 23/ІІІ впервые выехал в поле для ознакомления с таборами и проверить 
готовность бригад. Практика показала иное. Пока не точно, но, в виде новых форм саботажа, какая-
то болезнь постигла отдельных бригадиров, как – Пашалу Ефима и Базаджи М…1, которые 24/ІІІ не 
вышли на работу. А также появилась головная боль отдельных членов правления, как – Михайлова  М., 
Топалова П. У члена правления Гостищева разбило голову в автомашине на [э]леваторе 23/ІІІ.

Председатель артели болен уже три дня, и вообще все болезни появились третий день.
5. Руководство со стороны с[ельского]/с[овета] очень слабое. Чем занимается пред. 

с[ельского]/с[овета] – неизвестно, так как его днями не бывает в с[ельском]/с[овете]. Со всеми мне-
ниями уполномоченных соглашается и на этом все кончается, а чтобы в действительности выполнить 
какое-либо мероприемство – то он ожидает, чтобы кто-то сделал, а он был за свидетеля.

Было на пленуме с[ельского]/с[овета] записано, что со стороны с[ельского]/с[овета] мало 
уделяется подготовке весенней посевкампании и до сего времени это только записано. Необходимо 
усилить руководство с[ельским]/с[оветом] в самый короткий срок.

6. Общественное питание [–] согласно директивы РВК, чтобы выдавать проддопомогу мукой, 
а приварок – за счет колхоза. В артели [«]Коларово [»] продуктов никаких нету. Пытались купить и по 
сей день ничего не достали, так что для общественного питания в нас[,] кроме муки и кукурузной кру-
пы[,] больше ничего пока нет.

Смертных случаев за последние дни 
по колхозному сектору:

1. Маринова Степанида[,] 65 лет.
2. Маринова Федора[,] 30 лет.
3. Маринова Анастасия[,] 35 лет.
4. Славова Елизавета[,] 40 лет.
5. Пейчев Николай[,] 65 лет.
Умерли от слабости. В последних двоих было открыто по 2 ямы и хлеб после смерти оказался.

В колхозе умерло:
1. Казабаш Илья[,] 8 лет.
2. Тополов К…2[,] 8 лет,
которые находились в яслях, но были приняты в ясли очень слабые.

Уполномоченный      Хрупалов
24/ІІІ-33 г.

ДАЗО. – Ф. П-208. – Оп. 12. – Спр. 7. – Арк. 104, 104 зв. Оригінал. Рукопис.
_______________________

1 Ім’я нерозбірливо.
2 Ім’я нерозбірливо.

№ 179
Звіт уповноваженого Якимівського райкому КП(б)У Хрупалова 

про стан колгоспу «Коларово» і смертність населення

30 березня 1933 р.

Политинформация
Акимовскому РПК. Копия политотделу МТС

 Состояние колхоза [«]Коларово[»] на 30/ІІІ-33 года.
[1.] Семс[с]уды перевезено ячменя 67 ц, не перевезено – 93 ц, овса перевезено 47 ц, не пере-

везено – 79 ц.
[2.] Лошадей в колхозе 35 штук было. 30/ІІІ одна пропала, которая была больная, больных и сла-

бых лошадей 7 шт[ук]. Одна кобылица жеребная. …1 шт[ук] молодых, всего работает 22 лошади. По 5 
лош[адей] в трех полевых бригадах, 2 лошади в огородной бригаде и 5 лош[адей] в тракторном звене.

 3. По плану МТС должно быть в колхозе 4 трактора, прибыло три, из которых один 2 дня про-
стоял, а 2 трак[тора] периодически работают. Бригадир по тракторам своей работой занимается 
мало, больше всего находится в МТС, а машины оставляет на трактористов, замечается со стороны 
бригадира вымогательство, мол[,] дадите, что я хочу с продуктов, буду работать, не дадите – не буду 
работать, про что знает участковый директор МТС т. Арестенко.
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 [4.] В сев артель включилась 25/ІІІ. Массовый сев начат 27/ІІІ. Посеяно 26 га ячменя, [и]з них...2 
посеяла 6 га.

5. Труддисциплина в колхозе поднята. Выходы на работу достигают 80–90%. Не было ни одно-
го случая отказа от работы. Первые дни сева замечалось хищение посевматериала по первой и вто-
рой бригаде самими плугаторами. По первой бригаде – Крестов Платон, по второй – Каза…3 Михаил, 
которых правление сняло с работы и не пускало в течение трех дней как до работы, так же [и] до 
общественного питания. Так на второй день дали обещание, что больше этого не будет. Созда[но] 
общественное мнение против расхитителей посевматериалов самими колхозниками, за последние 
дни таковых случаев не замечалось.

6. Общественное питание организовано по бригадам. Мука выдана на руки, приварок варят в 
степи.

7. Детясли организовано, 77 детей. Пища варится детям три раза на день.
Горячие завтраки организовано для школьников для 47 детей.
8. 26/ІІІ открыто 3 ямы: 2 с картошкой и 1 с мукой. Картофеля 17 пудов, муки 41/2 пуда.
28/ІІІ открыто 2 ямы: 1 с пшеницей и 1 с картофелем, пшеницы 7 пудов, картофеля 41/2 пуда.
9. Смертных случаев:

Колхозников:
Докуз Пантилей[,] 21 год, который прошлую осень ушел с колхоза, был на Кавказе и 1/ІІ воро-

тился очень слабым, ему как трактористу колхоз выдавал поддержку, но поскольку он застудился, ему 
никакая поддержка не помогла.

Докуз Иван[,] 90 лет, умер от слабости, поддержка ему выдавалась.
Индивидуальный сектор:

Гричанли Иван, 35 лет, который от работы в колхозе отказался.
Миринов Иван[,] 11 лет,
Дякова Александра[,] 12 лет, получала горячие завтраки в школе.

Уполномоченный     Хрупалов
30/ІІІ-33 р.

ДАЗО. – Ф. П-208. – Оп. 12. – Спр. 7. – Арк. 102–103. Оригінал. Рукопис.
_______________________

1 Текст пошкоджено.
2 Текст пошкоджено.
3 Текст пошкоджено.

№ 180
Протокол засідання Кам’янського районного комітету КП(б)У 

з приводу голодування колгоспників с. Водяне

3 квітня 1933 р.

П Р О Т О К О Л № 28/11
заседания бюро Каменского н/Днепре РПК от 3 апреля 33 года

Присутствуют: т.т. секретарь РПК т. Ющенко
Члены бюро: Галактионов, Нагоров, Нетесин, Чепинский, Сысоев, Барачук.
Член президиума КК-РКИ т. Семенчук.
Уполном. обкома КП(б)У: т. Чигиринский и тов. Киселев.
Приглашены: Булавин и Коваль.
Слушали: 1. Об организации кулацкого саботажа в артели им. Воровского (докл. Булавин, 

Барачук, Киселев).
Выступили в прениях: Нетесин, Сысоев, Чепинский, Нагоров, Семенчук, Чигиринский, 

Ющенко. 
(Постановление прилагается).
 [Слушали:] 2. О фактах голодания колхозников в артели им. Калинина (докл. тов. Ющенко) 
Высказались: Чепинский, Чигиринский, Нетесин, Барачук.
 [Постановили: 1)] Отметить, что Водянская сельпартячейка [–] секретарь тов. Крышко[,] пред-
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седатель сельсовета т. Самарец [–] проявили невнимательное отношение к нуждам колхозников и со 
стороны их отсутствовало повседневное руководство колхозами, а вследствие чего по Водянскому 
сельсовету имеют место недопустимые факты голодания и смертей единоличных крестьян-бедняков и 
середняков и честных колхозников от недоедания, при наличии достаточного фонда в колхозах продссу-
ды.

 2) Особенно недопустимое положение создалось в артели им. Калинина, где ряд колхозников 
умерло от голода. Несмотря на эти факты, пред. артели Охрименко и зам. пред. артели по организа-
ции труда Белик не приняли решительных мер к недопущению случаев голодания членов артели.

 3) За грубое и невнимательное отношение к просьбам колхозников об оказании продоволь-
ственной помощи – тов. Самарцу вынести выговор. За непринятие своевременных мер к оказанию по-
мощи колхозникам секретарю партячейки тов. Крышко и пред. артели тов. Охрименко поставить на вид.

 4) Тов. Белик, канд. партии, зам. пред. артели, на которого было возложено распределение 
продссуды на время пребывания в поле пред. артели тов. Охрименко[,] вместо правильного распре-
деления продссуды исходя из учета работы как текущего сева[,] так и в прошлом году, обратив осо-
бенное внимание на честных трудовых колхозников, отнесся к порученному заданию бюрократически, 
допустив голодание лучших честных колхозников, в частности [–] Ходзюка Митрофана, не выдавши 
ничего за выработанные трудодни в текущий сев и одновременно извращая на деле авансирования 
отдельных колхозников, выдавая им продссуду без всякого разбора, не учитывая нуждаемости и ка-
чества работы колхозников, берущих непосредственное участие в полевых работах, а также допустил 
преступную выдачу аванса без трудодней только что вновь принятым в колхоз своим родственникам 
– из партии исключить и с работы зам. пред. артели снять.

 5) Поручить тов. Чигиринскому не позже 4 апреля выехать в село Водяное для полного выяв-
ления состояния артели им. Калинина и оказания помощи в успешности проведения весеннего сева. 
Результаты обследования сообщить бюро РПК.

 6) Поручить тов. Ющенко по этому вопросу написать письмо всем партячейкам.
 [Слушали:] 3. Письмо партячейкам и сельсоветам об извращениях натурального авансиро-

вания в артелях (Ющенко)1.
[Постановили:] Утвердить (письмо прилагается).
[Слушали:]2 4. О завпунктом Заготзерно (Нагоров).
[Постановили:] 1) В связи с переходом т. Давидова на другую работу отозвать его с работы в 

Заготзерно.
2) Утвердить Каменским завпунктом Заготзерно т. Андреевского.

Секретарь РПК     Ющенко

ДАЗО. – Ф. П-210. – Оп. 1. – Спр. 110. – Арк. 58–60. Копія. Машинопис.
_______________________

1 Див. текст документа № 181.
2 Текст рішення пункту 4 та підпунктів 1), 2) дописані синім чорнилом.

№ 181
Лист бюро Кам’янського районного комітету КП(б)У до

партосередків і сільрад з приводу спотворення натурального авансування в артілях

3 квітня 1933 р.1

Секретарю партячейки
Председателю сельсовета

 В натуральном авансировании колхозников в артели им. Воровского и [им.] Калинина допуще-
но ряд грубейших искривлений: а) авансирование продссуды проводится всем колхозникам вне зави-
симости от качества работы и нуждаемости колхозников. Руководящий состав артели получал аванс 
значительно больше против рядовых колхозников, работающих в полевых бригадах (Пред. артели 
Лук[ь]янов[,] имевший в достаточном количестве своих продуктов[,] получил 20 кг, завхоз Щедрин – 
15 кг, бригадир Чернов – 15 кг, колхозники [–] от 3-х до 10 кг). Авансирование проводится без учета 
работы колхозников во время весеннего сева; б) Допущено авансирование исключенного ранее из 
колхоза сына кулака Андросева наравне с добросовестными колхозниками.
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Райпартком КП(б)У и райисполком предлагают:
1. Под ответственность сельсоветов, секретарей партячеек и председателей колхозов не-

медленно прекратить уравнительное авансирование колхозников, ликвидировав имеющиеся извра-
щения[,] подобные в артели им. Воровского и [им.] Калинина. Продовольственная помощь должна 
распределяться исключительно среди колхозников[,] берущих непосредственно участие в полевых 
работах. Колхозникам, которые систематически запаздывают на работу, плохо и нечестно работают – 
никакой продовольственной помощи не давать до тех пор[,] пока они не перестанут лодырничать.

2. Колхозникам[,] которые честно и добросовестно выполняют порученную им работу[,] про-
довольственную помощь необходимо отпускать в достаточном количестве, чтобы колхозник был сы-
тый и чтобы он мог обеспечить неработоспособных членов семьи. Этим колхозникам[,] которым по 
тем или иным причинам не хватает хлеба[,] полученного ранее на трудодни[,] следует выдавать на его 
трудодни во время сева[;] аванс из продссуды больше, чем колхозникам[,] имеющим свои хлебные 
запасы. Выдача хлеба из продссуды должна проводиться исключительно за трудодни только мукой. 
Выдачу муки в ходе полевых работ рекомендуем проводить один раз за 5-ти дневку за трудодни[,] вы-
работанные за предыдущую пятидневку. Необходимо выделить из продссуды премиальный фонд для 
натурального премирования лучших полевых бригад.

3. Рекомендовать всем правлениям колхоза примерный порядок авансирования в колхозах: 
«День труда», им. Буденного, «Авангард», в которых размер выдачи продссуды поставлен в зависи-
мости от выполнения каждым колхозником норм в период сева, с учетом отдельных работ – буккеров-
щиков, бороновальщиков и уборка сорняков. В этих артелях авансы выдаются на все выработанные 
трудодни с 15 марта с/г. Размер выдачи авансов различен в зависимости от выполнения колхозни-
ками работы: буккеровальщик за полную норму выработки получает 400 гр за один трудодень, боро-
новальщик за полную норму выработки [–] 300 гр за 1 трудодень и за уборку сорняков [–] 250 гр. При 
невыполнении установленных норм колхозники получают соответственно меньше. Если буккероваль-
щик вместо нормы полтора га посева в день сделает 1 га.[,] тогда получает не 400 гр, а лишь 2/3, т. е. 
266 гр, поскольку он выработал лишь только 2/3 нормы. Тоже самое и с остальными колхозниками 
(бороновальщиками и т. д.).

Выдача колхозникам натуральных авансов проводится не перед, а лишь за фактически про-
работанные трудодни и за каждые пять дней, допуская в отдельных случаях авансирование вперед в 
небольшом размере тем колхозникам[,] которые находятся в тяжелом положении и особенно тем[,] 
которые сейчас вырабатывают большое количество трудодней. Кроме того[,] обеспечить питание тех 
колхозников[,] которые заняты непосредственно на полевых работах.

Председатель РПКа:        Нетесин
Секретарь:         Ющенко

ДАЗО. – Ф. П-210. – Оп. 1. – Спр. 110. – Арк. 61–61 зв. Оригінал. Машинопис.
_______________________

1 Датовано за док. № 182

№ 182
Постанова бюро Великобілозерського районного комітету КП(б)У

про організацію громадського харчування трактористів

10 квітня 1933 р.

Постанова
бюро В-Білозерського райпарткому від 10/ІV-33 р.

«Про організацію громадського харчування трактористів»

1) Визнати стан організації громадського харчування трактористів на полі за незадовільний. 
В артілях: [«]Червоний степ[»], [«]Комінтерн[»], [«]Червоний прапор[»], [«]Борець[»] управи колгоспів 
не відпускають потрібної кількості продуктів для громадського харчування трактористів. В багатьох 
колгоспах варять для трактористів один тілько суп – не дивлячись на всі можливости забезпечити 
трактористів на полі кращим харчуванням. В арт[ілі] «Прогрес» (Менчикури) трактористам варили суп 
навіть без солі. Такий стан організації громадського харчування трактористів пояснюється[,] насампе-
ред[,] неповоротливістю управ колгоспів та недооцінкою громадського харчування.
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РПК ухвалює:
1) Зобов’язати всі управи колгоспів в кожній тракторній бригаді трактористів забезпечити гар-

ним харчуванням в полі, забезпечити харчування трактористів деякою кількістю м’яса та жирів.
2) Запропонувати управам колгоспів відпускати продукти для громадського харчування 

трактористів в кількості, яка забезпечувала видачу харчів трактористам не менше 3-х раз на день, а 
також для харчування в нічну зміну.

3) Зобов’язати директорів МТС та уповноважених РПК по колгоспах перевірити організацію 
громадського харчування трактористів у полі, разом з управами колгоспів негайно вжити практичних 
заходів до його покращення.

Секретар райпарткому      Бондаревич

ДАЗО. – Ф. П-209. – Оп. 11. – Спр. 8. – Арк. 117. Ротаторний примірник. Машинописний 
текст.

№ 183
Додаток до протоколу засідання бюро Кам’янського районного комітету КП(б)У 

«Про стан сільгоспартілі ім. Калініна»

12 квітня 1933 р.

Приложение к протоколу бюро
Каменского н[а]/Днепре РПК
от 12 апреля 1933 г. № 29/12

[Слушали:] IV. О состоянии сельхозартели им. Калинина (д[окладчи]к тов. Чигиринский).
[Постановили:] 1. Признать, что артель [им.] Калинина[,] имеющая 1551 га весеннего сева – 

из них 985 га раннего, при 119 лошадях, 54 коровах, колхоза и колхозников, 10 волов и обслуживаемая 
4-мя тракторами, с планом посева ранних культур в срок не справилась.

2. Вместо выполнения на 7/IV плана сева ранних культур полностью, она на 10/IV посеяла все-
го только 532 га – 54 % задания.

По культурам: ярой пшеницы 392 га
ячменя 128 га

овса 12 га
Сорняков уничтожено на 592 га, сусликов [–] 304 шт. Это можно объяснить только тем, что ра-

бота сева проходила неорганизованно-стихийно, производственной и массово-политической работы 
не велось, а имеющаяся тягловая сила полностью не использовалась.

2. Несмотря на то, что налицо были все условия для успешного сева, правление колхоза не 
проявило действительного большевистского руководства и борьбы за успешный сев, а наоборот[,] 
работа шла самотеком или голым администрированием без мобилизации масс колхозников на вы-
полнение производственного плана путем созыва колхозного и бригадных производственных сове-
щаний для обсуждения на них результатов работы за день, 5-ти дневку и намечения практических 
мероприятий на следующий день, втягивая этим самим всю массу колхозников в активное участие по 
выполнению плана сева.

3. Решение партии и указания тов. Хатаевича о необходимости правильной расстановки сил 
как людских, тракторов и лошадей, правлением артели не выполнялось. Во всех полевых бригадах, 
кроме бригады тов. Полтавца[,] колхозники на звенья не разбиты, к участкам не прикреплены, за-
дания[,] как правило[,] с вечера не давались и колхозник[,] выходя на работу[,] не знает[,] что ему 
делать.

4. Сдельная система работы в большинстве полевых бригад не проведена. Колхозники не зна-
ют норм выработки по разным видам работ, нормы нигде не вывешены.

5. Учет работы, проверка выполнения и качественный прием работы отдельных колхозников и 
бригад не проводится. Нет мобилизации внимания колхозников вокруг этого важнейшего вопроса[,] 
решающего качество урожая.

6. Трудовые книжки[,] полученные колхозом и бригадами[,] заполнены, но не во всех еще бри-
гадах розданы колхозникам, а хранятся в канцелярии, где делают записи в них. Результаты записей не 
публикуются на досках, листках[,] отчего колхозники зачастую не знают выработанных ими трудодней.
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7. Трудовая дисциплина в полевых бригадах слабая: частые неявки и несвоевременный выход 
на работу с опозданием на 1–2 часа (Кариченко – бригадир 6-й бригады, Нечепуренко – бригадир 
3-й бригады), оставление бригады без руководства на 1–2 дня под видом поездки за посевматериа-
лом (Прокопец) и[,] наконец[,] самовольная отлучка бригадира 7-й бригады Бондаренко на 4-е дня, 
– оставаясь безнаказанными со стороны правления колхоза, разлагающе действуют на колхозников.

8. Отсутствие руководства со стороны правления колхоза (Охрименко) комплектованием и 
пополнением полевых бригад привело к тому, что бюро труда (Билык) заполнило их в большинстве 
молодежи и подростками (кроме конюхов), которые малоопытные в сельском хозяйстве, в то время 
как опытные взрослые колхозники заняты на огородах[,] значительная часть [–] своих, а то и вовсе 
свободные.

9. Нет должного ухода и заботы за лошадьми[,] как со стороны конюхов, так тех[,] к кому не 
прикреплены. При остановках не всегда дают подкорм (первая бригада).

10. Имеющиеся в колхозе и колхозников коровы для полевых работ не используются и даже 
никаких мер не принималось для привлечения коров колхозников[,] несмотря на тяжелое состояние 
тягловой силы в колхозе.

11. Закрепление рабочего скота за отдельными колхозниками грубо нарушается[,] например: 
5/IV-с/г пом. директора МТС тов. Зверяк распорядился помимо бригадира[,] не имея на то права[,] 
забрать из бригады у колхозника Прочана Акима прикрепленные к нему волы и когда последний воз-
ражал против этого[,] то Зверяк обругал его матерщиной и забрал волы.

12. Уборке сорняков и уничтожению сусликов не уделялось достаточного внимания. При на-
личии в артели излишней рабочей силы[;] от сорняков очищают в день только 25–30 га. Борьба за 
качество сева ведется слабо. Случаи сева в сорняки (4-я бригада) – бригадир Буряк – остаются без-
наказанными. Не применяется порядок снижения трудодней за плохой сев 10–20 % как и надбавка 
10–20 % за хороший сев.

13. Вследствие слабого руководства со стороны дирекции МТС уплотнение рабочего дня 
для тракторов и доведение их работы до 20-и часов в сутки не выполняется. Тракторы из-за мелко-
го ремонта или отсутствия запасных частей простаивают по 2-е суток. 6–7/IV – пом. директора МТС 
тов. Зверяк[, в]место руководства участком и тракторным парком и необходимого контроля, редко 
даже бывает при тракторах, просиживая на квартире или на отдаленных хуторах.

14. Постановление партии о категорическом запрещении ночного сева не выполняется. До     
6/IV ночной посев производился с ведома дирекции МТС по указанию тов. Зверяка и Заики.

15. Общественное питание полевых бригад поставлено крайне неудовлетворительно, колхоз-
ники варят одну муку с водой[,] 300 гр. муки на человека в день без жиров. Ударникам дают пищу с 
мясом. Внутренних ресурсов[,] как[-]то картофель, бураки и прочее[,] как в самом колхозе[,] так и 
среди колхозников[,] не мобилизовано.

16. Выдача продпомощи (помимо авансов на трудодни) производится без учета работы кол-
хозников в прошлом году и степени нуждаемости его сейчас[,] например: Шаповалов Л. при семье 
3 чел. взрослых, имеющего корову[,] выдано 12 кг (он мог обойтись), а Дружина Сергей[,] семья – 
8 человек[,] из них 5 детей пухлых и очень слабых, или Калиниченко Иван [–] 2-е детей пухлых и сла-
бых, семьям ничего не выдано. В результате такого нечуткого формального подхода со стороны прав-
ления колхоза были случаи смерти от голоду среди членов колхозов и их семей.

17. Детплощадка колхоза на 87 детей[,] удовлетворяющая потребность не больше как на 25 %, 
дети в ней в возрасте от 8-ми м[еся]цев до 12 лет. На площадке большая скуч[е]ность, в крестьянской 
хате до 50-ти человек. Среди детей есть инфекционно больные, медицинской помощи и контроля нет. 
Питание неудовлетворительное и недостаточное – 300 грамм кукурузной муки[,] вареной с водой на 
сутки без жиров, кислот и молока.

18. Руководство артели утратило классовую бдительность, приняв в колхоз условно 57 чело-
век кулаков и плановиков (по заявлению б[ывшего]/зам. пред. Билыка), в том числе [–] 2-х крупней-
ших кулаков села[,] б[ывших]/ в ссылке [–] Черного Ивана и Тимофея.

19. При наличии в колхозе 6-ти коммунистов производственная и массово-политическая ра-
бота ведется очень слабо. Постановление ЦК ВКП(б) о колхозах «Искра» и «Вперед», а также о бригад-
ном конкурсе[,] не проработано. Читка газет не ведется, а полученные газеты используются для дру-
гих целей. В обеденный перерыв массово-политическая работа не проводится. Соревнование между 
бригадами и в бригадах не проводится, составленные договоры на соревнование лежат в портфеле 
тов. Зверяка.

20. Руководство работой артели со стороны партийной ячейки с. Водяное (секретарь партя-
чейки тов. Крышко) неудовлетворительное, партячейка не руководит производственной и массово-
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политической работой колхозов, не обеспечила расстановку партийцев по бригадам, без строго про-
думанного плана.

Бюро РПК постановляет:
1. Тов. Б. Охрименко[,] пред. колхоза [им.] Калинина, допустившего срыв выполнения пла-

на яровых ранних культур вследствие плохой организации работы, отсутствие борьбы за качество 
сева, трудовой дисциплины в колхозе, непринятие мер против срывщиков ее, неправильную раздачу 
продпомощи, отсутствие борьбы с сорняками[,] притупление классовой бдительности, допустивший 
в колхоз кулаков-выселенцев – вынести строгий выговор с предупреждением.

2. Тов. Зверяку, пом. директору МТС[,] за отсутствие руководства участком и тракторной бри-
гады, за нарушение порядка закрепления тягла за колхозниками, вмешавшегося не в свои функции, 
проявив при этом грубость (матерщину) по отношению к колхозникам – вынести строгий выговор и с 
работы снять.

3. Тов. Буряку[,] бригадиру 4-й бригады (к[андидату в члены]/п[артии]), за сев на неочищен-
ном от сорняков поле, имея эти возможности для очищения его [–] поставить на вид, предупредив, 
что при отсутствии борьбы за качество сева в дальнейшем он будет привлечен к строгой ответствен-
ности.

4. Предупредить директора МТС тов. Хильченко о нарушениях со стороны пом. директоров 
МТС, постановления ЦК и обкома партии по запрещению ночного сева, несмотря на неоднократные 
напоминания об этом РПК.

5. Указать тов. Крышко[,] секретарю Водянской сельпартячейки и пред. с[ельского]/с[овета] 
тов. Самарцу, что если они в протяжении декады решительно не исправят допущенных ячейкой и 
сельсоветом прорывов в работе колхоза [им.] Калинина, не наладят производственной массово-
политической работы, прикрепления коммунистов на работу к полевым бригадам и не обеспечат сво-
евременного окончания сева яровых, ранних и поздних культур – вопрос будет поставлен о привлече-
нии их к самой строжайшей партийной ответственности.

6. Бригадиров колхозов [им.] Калинина Бондаренко (бригада № 7), Нечепуренко (бригада 
№ 3), срывщиков производственной работы, привлечь к ответственности, поручив бюро партячейки 
и правлению колхоза выдвинуть бригадирами лучших ударников, честно работающих на севе и дока-
завших свою преданность колхозному строительству.

7. Поручить партийной ячейке, уполномоченному РПК тов. Хильченко и правлению колхоза 
провести бригадные производственные совещания[,] на которых обсудить выявленные факты срыва 
сева[,] подвергнув их критике колхозных масс, добившись мобилизации их на исправление срывов и 
дальнейшей борьбы за успешное окончание сева в срок.

8. Предложить партячейке, сельсовету и правлению колхоза до 15/IV-с/г обеспечить выполне-
ние плана сева ранних яровых культур и до 1/V – закончить сев яровых полностью.

9. Предложить правлению артели [им.] Калинина изыскать необходимые средства для улуч-
шения общественного питания в полевых бригадах, путем мобилизации внутренних ресурсов как кол-
хоза так и колхозников, причем особо обеспечить лучшее питание ударников.

10. Правлению артели [им.] Калинина выправить допущенные ошибки при выдаче продпомо-
щи, предупредив, что за смертные случаи в колхозе с голода пред. колхоза тов. Охрименко несет 
персональную партийную и советскую ответственность.

11. (Особая папка).
12. Предложить секретарю ячейки тов. Крышко немедленно организовать проверку состава 

членов колхоза им. Калинина и исключения из колхоза чуждых и кулацких элементов.
13. Обязать партийные ячейки настоящее решение РПК – об уроках колхоза [им.] Калинина 

внимательно проверить состояние всех колхозов села и наладить конкретное оперативное руковод-
ство каждым колхозом, чтобы обеспечить на деле политическое и организационно-хозяйственное 
укрепление колхозов, укрепление постоянных колхозных производственных бригад и успешное про-
ведение весеннего сева во всех колхозах села.

Секретарь РПК      Ющенко

ДАЗО. – Ф. П-210. – Оп. 1. – Спр. 110. – Арк. 71–74. Оригінал. Машинопис.
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№ 184
Рішення бюро Кам’янського районного комітету КП(б)У про клопотання перед 

Дніпропетровським обласним комітетом щодо надання продовольчої допомоги дітям 
колгоспників с. Водяне у зв’язку з виключно важким продовольчим станом

12 квітня 1933 р.

Приложение к протоколу бюро
Каменского н[а]/Днепре Р.П.К.
от 12/IV-33 г. № 29/12

11. (Особая папка). Учитывая исключительно тяжелое продовольственное положение колхоз-
ников с. Водяное и отсутствие ресурсов в колхозах с. Водяного, помощь на месте оказать нет воз-
можности. Просить обком КП(б)У отпустить дополнительную продпомощь для детей колхозников 
с. Водяного в числе 1000 чел. – до нового урожая, для организации детских яслей и площадок.

Секретарь Р.П.К.      Ющенко

ДАЗО. – Ф. П-210. – Оп. 1. – Спр. 110. – Арк. 64 а. Копія. Машинопис.

№ 185
Звинувачувальний висновок оперативного уповноваженого ДПУ

 по залізничній станції Севастополь у справі жителя с. Михайлівка
 Михайлівського району Дніпропетровської області Х.Є. Поляха

19 квітня 1933 р.
Обвинительное заключение по делу № 2040 по обвинению 

Поляха Харитона Ерофеевича в преступлении[,]  предусмотренном ст. 58 п. 10. УК. РСФСР

13-го марта 1933 года в оперативный пост ТООГПУ ст. Севастополь комсомольской бригадой 
был доставлен задержанный ими на вокзале Севастополь неизвестный гр-н. И по проверке докумен-
тов последний оказался житель села Михайловки того же района Днепропетровской области по фа-
милии Полях Харитон Ерофеевич[,] который не имеет постоянного места жительства и без опреде-
ленных занятий, а разъезжает по Союзу с целью якобы устроиться на работу.

Произведенным предварительным следствием установлено, что Полях Харитон [–] житель 
cела Михайловка того же района Днепропетровской области[,] по соц[иальному] положению [–] 
кулак, 1930 году раскулачен и выслан в Вологодскую губ.[,] до революции кроме надельной земли 
имел до 20 десятин собственной, 8 лошадей, 4 шт. коровы, и весь сельскохозяйственный инвен-
тарь, кроме того[,] пользовался наемной рабочей силой от двух до трех человек. См. лист. дел. 
№ 5.

Допрошенный по данному делу в качестве свидетелей комсомолец Фомин и стрелок 
Долгих[,] которые в своих показаниях отметили, что в момент задержания Поляха Харитона, то по-
следний среди пассажир[ов] и в комнате лин[ейного]-поста ТООГПУ ст. Севастополь говорил, что на 
Украине голод и крестьяне пухнут[,] поэтому все разъезжаются кто куда[,] лишь бы не подохнуть с 
голоду, у крестьян все забрали и приходится искать работы за кусок хлеба. Кроме того[,] работника-
ми фин[ансового] отдела Полях задерживался на базаре в Севастополе как спекулянт и перекупщик 
продуктов, а посему на основании вышеизложенного предъявленное обвинение по ст. 58. п.10. УК 
РСФСР.

Полях Харитон Ерофеевич[,] рождения 1880 года[,] происходит из крестьян cела Михайловки 
того же района Днепропетровской области, по cоциальному полож[ению] кулак, беспартийный, не 
член профсоюза, по национальности русский, на военном учете не состоял, иждивенец[,] имеет 
жену [–] Пелагея Федоровна 48 лет.[;] сын Иван 8 лет.[;] сын Михаил 6 лет.[;] дочь Анна 14 лет.[;] дочь 
Татьяна 12 лет[,] проживающий в селе Михайловка, вполне доказанным на основе чего

полагал-бы: Следственное дело № по обвинению Поляха Харитона Ерофеевича с санкцией 
прокурора Крыма АССР направить на внесудебное рассмотрение тро[й]ки ППОГПУ по Крыму, с хода-
тайством о применении к обвиняемому меры социальной защиты [–] 10 лет конц. лагеря.

Копии обвинительного заключение направить для сведения прокурору по наблюдению за ор-
ганами ОГПУ Крыма и начальнику ОДТООГПУ. ст. Симферополь.

Составлено: 19- го апреля 1933 г.
Ст. Севастополь.
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СПРАВКА
1. Обвиняемый Полях Харитон Ерофеевич арестован 13-го марта 1933 года и содержится под 

стражей при ар[естантском] помещении О/П-ТООГПУ ст. Севастополь[,] какового с сего числа содер-
жание под стражей перечислить за ПП ОГПУ.

2. Окраска учета – сельский к. р.
3. Вещьдоков по делу нет.
 
Уполномоченный О/П-ТООГПУ    Кудрявцев
ст. Севастополь
Согласен: Нач. О/П-ТООГПУ     Крылович
ст. Севастополь

ДАЗО. – Ф. П-5747. – Оп. 3. – Спр. 4517. – Арк. 8. Оригінал. Машинопис.

№ 186
Постанова бюро Кам’янського районного комітету КП(б)У про стан кінського тягла 

в артілі «День Врожаю» Олексіївської сільради
20 квітня 1933 р.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Бюро Каменского н/Днепре РПК от 20/ІV-1933 года

 1. О состоянии конского тягла в артели «День Урожая» Алексеевского сельсовета.
 Бюро РПК отмечает наличие преступно-небрежного и вредительского отношения к лошади 

в арт. «День Урожая». (Установленные факты кулацкого вредительства[,] направленного к уничтоже-
нию конского тягла)1. При наличии достаточного количества и хороших кормов, лошадям умышленно 
давалась гнилая полова, овес, облитый керосином; и наличие вредительского хранения фуража, в 
результате чего значительная его часть погнила.

 Несмотря на то, что лошади не имели полной нагрузки по их состоянию, работали только на 
легких работах (боронование), а основная полевая работа была проведена тракторами (вспахано 
270 га), лошадьми вспахано под буккер только 9 га при наличии 67 лошадей в колхозе, в результате 
кулацко-вредительской работы имеется значительный падеж лошадей: погибло 10 лошадей и 13 ло-
шадей выбыло из строя как неработоспособные.

 Это стало возможным только в результате преступно небрежного отношения к лошади, вре-
дительской деятельности кулачества в колхозе вследствие того, что руководящая роль в колхозе на-
ходилась в руках кулачества (старший конюх Комаров А.Г. – кулак, Плешиленко Сергей – кладовщик[,] 
сын кулака, Хитайлов Ф. [–] счетовод[,] сын кулака) и результатом того, что партийное руководство 
Алексеевской ячейки КП(б)У вместо активной и решительной борьбы с кулачеством объективно стало 
на путь кулацкой политики вредительского отношения к лошади.

 Бюро РПК постановляет:
 1. Председателя артели «День Урожая» – Баранова за отсутствие руководства работой колхо-

за, за допущение засоренности артели кулачеством и допущение массового падежа конского тягла 
– с руководства артели снять и из партии исключить.

 2. Секретаря Алексеевской партячейки Пичюрина за непринятие мер к очищению колхоза от 
кулачества и за допущение кулацкого вредительства[,] направленного на уничтожение конского тягла 
и за бездеятельность – с работы снять и из партии исключить.

 3. Председателю Алексеевского сельсовета тов. Лебедю за бездействие и непринятие реши-
тельных мер по разоблачению вредительской деятельности кулачества – объявить строгий выговор с 
предупреждением.

 4. Снять с работы и предложить райпрокурору тов. Плохотникову немедленно привлечь к су-
дебной ответственности как срывщиков сева и организаторов кулацкой вредительской работы по 
уничтожению конского тягла, фуража: а) старшего конюха – кулака Комарова А.Г., б) счетовода – сына 
кулака Хитайлова Ф., в) кладовщика – сына кулака Плешиленко С., г) бригадира свинофермы – кулака 
Шелкунова, и судить таковых по всем строгостям революционной законности.

 Прокурору усилить надзор за выполнением постановления ЦИК и СНК СССР о развитии кон-
ского поголовья от 27 мая 1932 г.

 5. Предложить Алексеевской партячейке КП(б)У немедленно добиться решительного улучше-
ния ухода за конским тяглом и организационного укрепления всего колхоза, проверив выполнение 
постановления СНК и ЦК ВКП(б) от 10/ІІ-33 г. о подготовке рабочего скота к весеннему севу.
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 6. Отметить, что несмотря на неоднократные указания РПК о необходимости решительного 
улучшения ухода и сбережения конского поголовья в ряде колхозов района (артели «День Труда», 
«Колос», «Перекоп», «Кр. Пахарь», «Черв. Побережжя», «Днепрострой», «Черв. Запоріжжя» и другие) 
продолжают иметь место обезличенный уход за лошадью, хищническое использование лошадей, хи-
щение фуража и небрежное, подчас вредительское отношение к лошади со стороны пролезшего в 
колхоз кулачества.

 7. Отмечая абсолютно неудовлетворительное руководство и наблюдение со стороны райзе-
мотдела за состоянием конского тягла по колхозам района, предложить зав. райЗО тов. Бандурко и 
директору МТС тов. Хильченко в ближайшую декаду провести проверку по всем колхозам состоя-
ния конского тягла и принять решительные меры по уходу за лошадьми. Предложить РЗО послать в 
арт. «День Урожая» инструктора по коневодству для организации ухода за лошадьми, восстановление 
конского тягла и успешное выполнение весеннего сева.

 8. Предложить всем партячейкам района на основе уроков артели «День Урожая» немедленно 
проверить состояние конского тягла в колхозах, весь состав конюхов с тем, чтобы на эту работу были 
назначены вполне честные колхозники, а весь кулацкий и чуждый элемент немедленно отстранить от 
ухода за лошадьми.

 9. Поручить Алексеевской партячейке немедленно проверить и восстановить членов колхо-
за[,] незаконно исключенных колхозников (бедняки).

 10. Рекомендовать секретарем сельпартячейки тов. Турчина.
 11. Для проведения общего собрания и перевыборов правления колхозов, для помощи ново-

му правлению в организационном укреплении колхоза, для проработки настоящего решения бюро 
РПК и разворачивания массовой работы среди колхозников – командировать на 5 дней члена бюро 
РПК тов. Чепинского.

 12. Данное решение бюро РПК проработать во всех партячейках и колхозных бригадах[,] осве-
тив его в прессе.

Секретарь РПК:       Ющенко

 ДАЗО. – Ф. П-210. – Оп. 1. – Спр. 110. – Арк. 79, 80. Оригінал. Машинопис. 
_______________________

1 Підкреслено у документі фіолетовим чорнилом.

№ 187
Протокол засідання Трійки Василівського району з розгляду справи про одноосібні госпо-

дарства, що відмовляються від виконання плану весняної сівби

25 квітня 1933 р.

ПРОТОКОЛ
Заседания Тройки Васильевского района[,] состоявшей[ся] 25/IV 1933 [г.] по рассмотрению 

единоличных хозяйств[,] отказывающихся от выполнения плана по весеннему севу.
Присутствовали: секретарь РПК Литвиненко. Председат[ель] РИКа Тищенко. 

Райуполномоч[енный] ГПУ Коробцов.
Слушали: I. Список единоличных хозяйств[,] отказывающихся от проведения весеннего сева. 

(Коробцов).
Постановили: Представленный список райуполномоченным ГПУ тов. Коробцовым единолич-

ников[,] отказывающихся от выполнения плана данного им по весенней посевкампании определить 
для высылки следующих единоличных хозяйств с их семьями:

По селу Норово:
а) Визиренко Г.С. б) Крошка А.К. в) Дурняк Н.Т.  г) Полторацкий д) Цинкуш И.И. 
е) Писклич В.Е.

По селу Юренталь:
а) Коломоец Н.В. б) Власенко В.А. в) Шевченко Т.В.

По селу Васильевке:
а) Акименко И.М. б) Вайло И.А.

По селу Балки:
а) Степаненко Г.Г. б) Бондаренко А.И. в) Пучкан Г.К. г) Усенко д) Лысенко Д.Я. 
е) Луговской Г. ж) Карнаух И.К. з) Савченко Н.М. и) Сидоренко Н.В. к) Саенко Г.Ф. 
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л) Карнаух К.А. м) Завгородний н) Пензий К.Я.
По селу Ц.-Кут:

а) Топол Н.А. б) Скрипник Н.Я. в) Цивирко Н.А.
По селу Карачекрак:

а) Литвин Сергей Моисеевич
По селу Скельки:

а) Солодкий П.П. б) Папуча Т.Л. в) Принь Н.Ф.
По селу Орлянке:

а) Вовк Егор Иович
По селу Янчекрак:

а) Сидоренко С.Е. б) Притула И.П. І-й в) Кущ С.С. г) Семеренко К.К. д) Кущ Ф.Д.

Список перечисленных единоличных хозяйств согласно решения обкома КП(б)У от 9/IV 1933 года 
направит[ь] в облотдел ГПУ.

Пред. Тройки       Литвиненко
Члены        Тищенко

         Коробцов
 
ДАЗО. – Ф. П-215. – Оп. 1. – Спр. 149. – Арк. 23, 24. Оригінал. Машинопис.

№ 188
Витяг із протоколу засідання бюро Кам’янського районного комітету КП(б)У «Про виконання 

рішень РПК і обкому про постачання керівних робітників району»

26 квітня 1933 р.

VIII. О ВыПОЛНЕНИИ РЕШЕНИЯ РПК И ОБКОМА О СНАБЖЕНИИ РУКОВОДЯЩИХ 
РАБОТНИКОВ РАЙОНА (Сысоев)

1. Указать тов. Сысоеву, что решение бюро РПК и обкома в части улучшения снабжения ру-
ководящих работников не выполнено. Со стороны РПС не уделялось достаточного внимания на ор-
ганизацию дец. заготовок и подсобное хозяйство как базы для получения продуктов, и улучшения 
снабжения руководящих работников района.

 2. Предложить персонально тов. Сысоеву и сектору снабжения тов. Лямину немедленно до-
биться улучшения питания в закрытой столовой путем улучшения организации дец. заготовок и раз-
вития подсобного хозяйства.

3. Со всех столующихся (кроме основного работника) из иждивенцев и других перечислять 
полностью подпаек для столовой руководящего состава.

4. Предложить директору МТС тов. Хильченко обеспечить выделение продуктов (пайка) в сто-
ловую для улучшения питания работников политотдела МТС и их иждивенцев, которые столуются в 
закрытой столовой.

5. Предложить тов. Сысоеву в целях недопущения дефицитности закрытой столовой устано-
вить стоимость дневного рациона в 2 рубля 40 копеек и не допускать расширения контингента при-
крепленных к столовой и распреду.

6. Обязать пред. РПС тов. Сысоева проверить получение и правильное расходование продук-
тов и товаров[,] получаемых для распреда и столовой.

7. Предложить фракции РИКа тов. Нетесину для покрытия задолженности и улучшения под-
собного хозяйства выделить из средств местного бюджета дополнительную (кроме отпущенных 
6000 рублей) дотацию – 3000 руб. И фракции РПС тов. Сысоеву дотацию – 9000 рублей.

8. Обязать райснаб тов. Голованца и тов. Сысоева добиться получения нарядов на рыбу через 
Никопольский Межрыбаксоюз для закрытой столовой.

9. Отметить, что райпотребсоюзом не выполнено решение бюро РПК в части улучшения пита-
ния в столовой райактива[,] не входящих в номенклатуру ЦК КП(б)У.

10. Предложить сельпо тов. Граберу и райснабу тов. Голованцу добиться в ближайшее время 
улучшения снабжения и качества питания в закрытой столовой при сельпо.

Секретарь РПК      Ющенко

ДАЗО. – Ф. П-210. – Оп. 1. – Спр. 110. – Арк. 88–89. Оригінал. Машинопис.
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№ 189
Резолюція бюро Кам’янського районного комітету КП(б)У  

з питання про стан дитячих ясел у районі

6 травня 1933 р.

Опросом

Р Е З О Л Ю Ц И Я
 По информации тов. Фридман1 о состоянии детучреждений

 Несмотря на исключительное значение детучреждений в деле проведения всех хозяйственных 
политических кампаний, а также оказание детям колхозников организованной продовольственной по-
мощи, что способствует вовлечению женского труда в колхозное производство. Это особенно важно 
для Каменского района как интенсивного. Несмотря на это[,] со стороны РИКа отсутствует должное 
руководство. Со стороны секретарей партячеек и председателей колхозов некоторых сельсоветов 
(Ивановка, Благовещенка, Н. Водяное и другие) этому вопросу также не уделяли достаточного внима-
ния. Своевременно не занимались вопросом изыскания внутренних ресурсов как своих[,] так и отдель-
ных колхозников, не будировали вышестоящих организаций об отпуске продовольственной ссуды как 
для артелей[,] находящихся в тяжелом продовольственном положении, этим самым увеличивалась 
смертность и заболевания детей на почве недоедания (Водяное, Н. Водяное). Такое положение так-
же грозит подрывом прополочной кампании. Со стороны инспектуры райздравотдела и РОНО было 
формальное, бездушное отношение к детям колхозников, совершенно не знают состояния артелей 
и этого не было положено в основу при распределении продовольственных фондов. Получилось, что 
учреждения[,] которые больше всего нуждались в продовольственной ссуде[,] такового не получили и 
это служило тормозом и к организации таковых (Ивановка, Благовещенка, Н. Водяное), а те артели[,] 
которые имеют детучреждения и могут их содержать за счет свои средств[,] включены в план и полу-
чают продукты (Артель [им.] Ворошилова, Н. Днепровка, «Реконструкция», Алексеевка и т. д.). Артель 
«Перемога» – Водяное за два м[еся]ца имеют 40 смертных случаев, питание в яслях очень плохое, 
своих продуктов совершенно нет, эти ясли не включены в план.

РПК постановляет:
1. Обязать фракцию РИКа на очередном заседании РИКа заслушать отчет райздравинспекту-

ры и РОНО о состоянии детучреждений.
2. Предложить фракции РИКа вторично запросить облздрав и облоно об отпуске добавочных 

продовольственных фондов для детучреждений[,] остро нуждающихся в продуктах.
3. При распределении продовольственных фондов фракции РИКа учесть действительное по-

ложение детучреждений на местах.
5.2 Считать возможным отстрочить выполнение обязательств по сдаче молока в тех колхозах[,] 

в которых сравнительно небольшое количество коров и большое количество детей и где имеет место 
особенно тяжелое продовольственное положение.

Предложить фракции РИКа немедленно проработать этот вопрос.
6. Предложить секретарям партячеек и председателям артелей при укомплектовании детяс-

лей и площадок строго придерживаться приема детей тех матерей, которые выходят на работу[,] ни 
в коем случае не допускать такого случая[,] как это было в Алексеевке[,] где были приняты дети мате-
рей[,] систематически не выходящих на работу.

7. Предложить секретарям партячеек и председателям артелей организовать контроль над 
рациональным использованием продуктов, качеством изготовления пищи и правильной организаци-
ей ее выдачи.

8. Предложить секретарю ячейки и председателям артелей Водянского сельсовета немедлен-
но выделить добавочные помещения для разгрузки детей, артели «Штурмовик» обеспечить для ясель 
и садка сухое помещение, не принимать детей без предварительного осмотра врача, обеспечить их 
воспитательной работой и медобслуживанием. Для этого привлечь медперсонал и учительство села.

Секретарь РПК      Ющенко

ДАЗО. – Ф. П-210. – Оп. 1. – Спр. 110. – Арк. 75–76. Копія. Машинопис.
_______________________

1 Постановою бюро Кам’янсько-Дніпровського райкому КП(б)У № 29/12 від 12 квітня 1933 р. 
(п.13) Фрідман була затверджена жінінструктором РПК.

Текст резолюції схвалено протоколом № 15 засідання бюро Кам’янського РПК від 6 травня 1933 р.
2 Пункт 4 у тексті пропущено.
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№ 190
Доповідна записка районного уповноваженого ДПУ по Михайлівському району секретареві 

районного комітету КП(б)У про неорганізоване відхідництво колгоспників 
с. Тимошівки і 3-ї Михайлівської сільради

21 травня 1933 р.

Сов[ершенно] секретно
Секретарю партийного комитета

Докладная записка
«О неорганизованном отходничестве колхозников с. Тимошовки  

и 3-го Михайловского сельсовета по Михайловскому району»
Составлено 21/V-1933 г.

Михайловский Р.А. ГПУ сообщает, что по селу Тимошовка из колхоза им. Калинина на протя-
жении последней недели с 15-го мая с/г на почве продзатруднений и по причине уменьшения норм 
выдачи продуктов, участилось неорганизованное отходничество колхозных семей.

На сегодняшний день из села Тимошовки выбыло 10 колхозных семей[,] держа направле-
ние на север к городам Москва и Орел[,] так: Еськов Яков Леонтиевич, Еськов Василий Леонтиевич, 
Еськов Иван Иосифович, Борисенко Марфа, Филин Иван, Ливадный Василий, Зирницкий Николай, 
Бородавка Дмитрий, Борисенко Семен и Еропудов Роман. Кроме выехавших[,] еще подготовляются к 
выезду две колхозных семьи Левадный Дмитрий и Левадный Михаил.

Среди массы колхозников с. Тимошовки ходят упорные разговоры о том, чтобы бросить кол-
хоз и выехать куда-либо на заработки, лишь только потому, что снабжают очень плохо, а голодной 
смертью помирать не хочется.

Аналогичные факты нами зарегистрированы по 3-му Михайловскому сельсовету в колхозе «До 
Світла»[,] откуда также уже выехало 5 бедняцких колхозных семей, держа путь в северные местности.

Сообщая о вышеизложенном[,] райаппарат ГПУ просит по парт[ийной] линии развернуть ши-
роко массовую разъяснительную работу на предмет прекращения неорганизованного отходничества 
колхозников, а также обсудить вопрос об общественном питании в колхозах.

Со стороны райаппарата ГПУ приняты всесторонние оперативные мероприятия к выявлению 
зачинщиков[,] побуждающих колхозников на неорганизованное отходничество.

За райуполномоченного ГПУ
по Михайловскому р-ну      Доброшинский

ДАЗО. – Ф. П-217. – Оп. 1. – Спр. 145. – Арк. 28–29. Оригінал. Машинопис. 
_______________________

1 На першому аркуші документа кутовий штамп українською та російською мовами: «У.С.Р.Р. 
Державне політич. управління уповноважений по Михайлівському району при райвиконкомі. 
с. Михайлівка» із зазначенням вихідних даних документа: «21/V дня 1933 р. № 562».

№ 191
Доповідна записка районного уповноваженого ДПУ по Михайлівському району секретареві 

районного комітету КП(б)У про випадок людоїдства у 3-ій Михайлівській сільраді

22 травня 1933 р.

Сов[ершенно] секретно1

Секретарю районного партийного комитета
село Михайловка

Докладная записка
«О случае людоедства по 3-му Михайловскому сельсовету»

Михайловский райаппарат ГПУ сообщает, что член колхоза «До Світла» 3-го Михайловского 
сельсовета Чуркин Феодор Павлович после смерти своей дочери 7-ми летней еще 19 мая, послед-
нюю порубал на куски, мясо со своим семейством употреблял в пищу.

 К вашему сведению, что Чуркин в колхозе являлся симулянтом[,] на работу совершенно не вы-
ходил[,] за исключением нескольких дней принимал участие в работе сева вручную[,] имеет зарабо-
танных не больше как 10 трудодней, также не выходила на работу и его жена[,] целиком трудоспособ-
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ная. Чуркин недолгое время спустя тому назад был председателем финансовой комиссии колхоза[,] 
собирал деньги на культнужды и насобирал с лишним 900 рублей[,] каковые растратил[,] после чего 
колхоз последнего принудил растраченные деньги возвратить колхозу, Чуркин продал корову и вер-
нул колхозу 600 руб. Растраченные деньги пошли не на приобретение продуктов[,] как можно судить 
по делу, а исключительно на водку.

Данный случай среди колхозной массы поднял большое возмущение с нареканием на Чуркина, 
что последний растратил их деньги на пьянство и теперь под видом голодной смерти употреблял в 
пищу труп своего ребенка.

Чуркин нами арестован и приступили к производству следствия.

За райуполномоченного ГПУ
по Михайловскому р-ну      Доброшинский

ДАЗО. – Ф. П-217. – Оп. 1. – Спр. 145. – Арк. 32. Оригінал. Машинопис.
_______________________

1 На першому аркуші документа кутовий штамп українською та російською мовами: «У.С.Р.Р. 
Державне політич. управління уповноважений по Михайлівському району при райвиконкомі. 
с. Михайлівка» із зазначенням вихідних даних документа: «22/V-1933 № 574».

№№ 192-194
Документи кримінальної справи про випадок канібалізму

23 травня – 5 серпня 1933 р.

№ 192
Протокол допиту гр. Г.С. Шиян, звинуваченої у вбивстві своєї дитини і людоїдстві

23 травня 1933 р.

Народний комісаріат юстиції УСРР
Слідчий В. Білозерської дільничної прокуратури

Справа №
1933 р.

Протокол
допиту звинуваченого, що проводив нарслідчий Плаксін 23 травня 1933 р.

1. Прізвище Шиян
2. Ім’я та по-батькові Ганна Сисоєвна
3. Вік 28 років
4. Походження: село Корніївка В. Білозерського району
5. Осідок с. Корніївка
6. Посада, праця, фах, або заняття селянка-хліборобка
7. Майновий стан з слів біднячка
8. Освіта малописьменна
9. Родинний стан заміжня 
10. Належність до партії поза партії
11. Належність до профспілки, КНС ні
12. Військова служба неліч[иться].
13. Соціальний стан селянка
14. Судженість та перебування під слідством несудима

Обвинувачення мені подано, за винного себе у пред’явленому мені [з]винуваченні визнаю. До 
забивства своїй дитини я була в м. Мелітопіль, куди ходила до чоловіка[,] який сидить у ДОПРі за 
крадіж колгоспного хліба[,] де пробула дві неділі заробляючи на поденних роботах. Повернувшись з 
Мелітополя, я увечері обмила дівчину. На завтра 13 травня ц/р. я сіла шукати вошей у дівчини і вирішила 
її вбити[,] частину якої мала за мету з’їсти, а частину переробити на ковбасу та продати у Мелітополі 
на гроші. З цією метою я накинула їй на голову подушку, а руками задушила за горло[,] після чого ча-
стину зварила й вмісті з сином з’їла, а частину переробила на ковбасу з чим і була спіймана. Злочин 
зробила сама по собі[,]і ніхто мене на це не схиляв[,] ні з ким про це не балакала. Зробила вперше. 
Більш додати нічого не маю. Показання мені зачитали[,] з моїх слів записано правдиво.

Шиян
Народний слідчий      Плаксін

Архів УСБУ у Запорізькій області. – П. Ф. – Спр. 3125. – Арк. 2–2 зв. Оригінал. Рукопис.
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№ 193
Звинувачувальний висновок Великобілозерського райапарату ДПУ Дніпропетровської 

області у справі гр. Г.С. Шиян, звинуваченої у вбивстві дочки та канібалізмі

Не раніше 25 травня 1933 р.1

Б/Белозерский райаппарат ГПУ
Днепропетровской области

Обвинительное заключение
по следделу № 214, по обвинению гр. Шиян Анны 
Сысоевны по ст. 54-10, 138 УК УССР

16-го мая 1933 года в Б/Белозерский райаппарат ГПУ поступили сведения о том, что гр. Шиян А.С., 
жительница села Корнеевки Б/Белозерского района убила свою дочь, часть которой съела.

Опрошенная по сему делу обвиняемая Шиян А.С. по соцположению середнячка-еди но-
личница, муж которой за сопротивление хлебозаготовок осужден и сейчас отбывает наказание в 
Мелитопольском ДОПРе, 28-ми лет, по национальности украинка, малограмотная, созналась в том, 
что ею совершено убийство своей дочери Мотрены 9-ти лет, часть которой[,] к моменту обнаруже-
ния[,] ею уже было съедена, а остальная часть переработана на колбасу.

Усматривая[, что в] вышеозначенном деянии наличие признаков преступления предусмо-
трено не только ст. 138, но 54-10[,] и принимая во внимания социальную опасность обвиняемой 
гр. Шиян[,]

Полагал-бы: Следдело № 214 по обвинению гр. Шиян А.С.[,] 28-ми лет, беспартийной[,] 
украинки, малограмотной, замужней, среднячки-единоличницы, несудимой, препроводить на рас-
смотрение Судтройки ГПУ с применением к обвиняемой Шиян высшей социальной меры защиты – 
РАССТРЕЛА.

Обвиняемая Шиян А.С. содержится под стражей при Б/Белозерской раймилиции.
Вещьдоки – остатки убитой дочери преданы земле.

Райуполномоченный ГПУ
по Б/Белозерскому району      Шилобрит
«Согласен» Уч. Прокурор     Плахотнюк
«Утверждаю»

Архів УСБУ у Запорізькій області. – П. Ф. – Спр. 3125. – Арк. 4. Оригінал. Машинопис.
_______________________

1  Встановлено за іншими документами слідчої справи.

№ 194
Постанова уповноваженого Великобілозерського ДПУ про розшук та призупинення слідства 

у справі громадянки Г.С. Шиян у зв’язку з втечею звинуваченої

5 серпня 1933 р.

Постановление
(о производстве розыска обвиняемой)

1933 года августа 5-го дня Уполномоченный УПО В/Белозерского райаппарата Дне-
пропетровского облотдела ГПУ УССР Блиндовский[,] рассмотрев след. дело № 214 по обвинению 
гр. села Корнеевки Шиян Анны Сысоевны[,] 28-ми лет[,] в убийстве и людоедстве по признакам ст. 54-
10 и 138 УК УССР[,] и принимая во внимания, что обвиняемая Шиян[,] находясь в больнице как тяжело 
больная[,] совершила побег[,] имея целью скрыться от суда и следствия на основании ст. 136 УПК[,]

Постановил: Дальнейшее судопроизводство следдела № 214 приостановить до розыска и 
задержания обвиняемой Шиян А.С., объявил розыск через УСО Днепропетровского облотдела ГПУ 
УССР. Дело до результата розыска сдать в архив.

Копию данного постановления направить в УСО облотдела ГПУ и прокурору.

Уполномоченный СПО      Блиндовский

Архів УСБУ у Запорізькій області. – П. Ф. – Спр. 3125. – Арк. 6. Оригінал. Машинопис.
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№ 195
Постанова бюро Якимівського районного комітету КП(б)У про негайне встановлення 

охорони колгоспних полів, городів, зерносховищ

21 червня 1933 р.

Додаток до протоколу № 86 засідання
бюро Якимівського РПК 21/VІ-1933 р.

Постанова
на доповідь начальника міліції по забезпеченню охорони

1. В обеспечении успешного выполнения уборочной кампании по району в охране колхозных 
полей, городов, скирд и зернохранилищ, немедленно взять под наблюдение милиции через правле-
ние колхозов МТС, директоров совхозов организовать во всех колхозах охраны к предстоящей убо-
рочной кампании во всех стадиях уборки урожая.

2. Ввести непосредственный контроль несения сторожевой охраны по обработанным ин-
струкциям, обеспечить сторожей по всем более ответственным местам охраны, в особенности 
об’ездчиков[,] охотничьими ружьями и боеприпасами, для чего договориться с обществами ВУСОР о 
выделении необходимого количества оружия и выделении потребного количества боеприпасов (по-
роха, дроби и пр.).

3. Для лучшего выполнения практического заседания по охране хлеба, организовать в каждом 
колхозе на хлебных полях, огородах на возвышенных массивах возможное количество вышек и обо-
рудовать эти вышки тревожным сигналом.

4. Не позже 25/VI закончить организацию охран во всех населенных пунктах, в колхозах, хо-
зяйствах, обеспечив этой самоохраной охрану имущества принадлежащего как колхознику, так и кол-
хозам от кражи, грабежа, поджогов и пр. злоумыслов, не допуская хищения хлеба путем срезания 
колосков, кражи снопов, укоса и умолота.

5. Проверить состояние и наличие пожарного инструмента по всем сельсоветам, организо-
вать пожарную дружину, причем при проведении умолота установить обязательно из членов проти-
вопожарных дружин постоянное суточное дежурство, вменив в обязанность правлениям колхозов 
усиление противопожарного инвентаря, машинами, бочками, кадками и пр. Организацию пожарных 
дружин и проверку инвентаря и произвести соответствующую расстановку до 25/VІ.

6. Произвести проверку по всем колхозам подготовки зернохранилищ, как по оборудованию, 
дезинфекции, обеспечению противопожарным инвентарем.

7. Проследить[,] как выполняется постановление по колхозам обкому КП(б)У о сохранении 
хлеба (взвешивание, отгрузка и пр.).

8. С начала уборки урожая косовицы не ослаблять охраны хлеба на корню, организовать охра-
ну хлеба в копнах, скирдах, для чего часть разъездных охранников переключить для этой цели.

9. За организацию рабсилы по обеспечению охраны доложить бюро РПК к 11/VІ-33 г.

Секретар РПК         Гладкий

ДАЗО. – Ф. П-208. – Оп. 12. – Спр. 8. – Арк. 111. Оригінал. Машинопис.

№ 196
Таємна директива секретаря Якимівського районного комітету КП(б)У І. Гладкого 

 на виконання постанови ЦК ВКП(б) і Раднаркому СРСР про порядок повернення позик 
насіннєвих матеріалів протягом 1933-1934 рр.

29 червня 1933 р.

Серія «Г»

29/VI-33 Из Днепропетровска
№ 481 а-191-28-22-30
Акимовка

под ответств. РОЗ с из’ятием ленты 
Секретно

Секретарю РПК, н[ачальни]кам п[од]/
отделов

Сообщаем постановление ЦК ВКП(б), СНК СССР[: «]Выданные весною 1933 зерновые ссуды 
для оказания семенной продовольственной фуражной помощи колхозам и единоличникам Украины 
условия возврата осенью этого же года – в целях обеспечения областям Украины переносится – по 
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постановлению ЦК и СНК в недоимку со взысканием урожая 1934 года[.] Семенная продовольствен-
ная фуражная ссуда[,] выданная совхозам[,] подлежит обязательному возврату натурою этого года к 
октябрю 1933 года. Сталин, Молотов[».] «Дополнительно указываем, что подлежит также обязатель-
ному возврату ссуда[,] выданная учреждениям [и] разным организациям до 1 октября 1933 года. Это 
постановление надо довести до сведения колхозов[,] не публикуя в печати[,] мобилизация [на] этой 
основе колхозные массы на быстрейшее выполнение планов хлебосдачи натурплаты МТС[.] Имея 
ввиду, что большинство колхозов урожай этого года позволяет им рассчитаться со всей задолженно-
стью государству по окончании хлебосдачи натурплаты МТС[.] Рекомендуем обсудить в таких колхо-
зах вопрос покрытия ссуды в текущем году[,] проводя это исключительно [как] начало добровольно-
сти[.] [В] Тех колхозах[,] где погибли озимые[,] имеется большой недосев и также сильно отдаленных 
от железнодорожных[,] пристанских пунктов[,] колхозов[,] где очень велики трудности с вывозом хле-
ба[,] вопрос [о ]возврате сем[енной] ссуды в этом году не поднимать[.]

№ 09784      Хатаевич
Резолюция секретаря РПК т. Гладкого:
НЕГАЙНО т. Мищенко.
 Разработать проект постановления бюро и выделить вместе с политотделами тов.тов. для 

проработки. Сейчас т. Котельников едет в Ефремовскую МТС, дать ему перепечатанную эту дирек-
тиву. Поручить с начальником политотдела разработать план проработки в партячейках и колхозах: 
І. Гладкий

29/VI-33 Верно: Инструктор РПК  И. Фучаджи

ДАЗО. – Ф. П-208. – Оп. 12. – Спр. 4. – Арк. 3. Оригінал. Машинопис.

№ 197
Інформаційне зведення районного уповноваженого ДПУ по Михайлівському району 

секретареві районного комітету КП(б)У та голові райвиконкому про хід просапної кампанії  
та антирадянські настрої у районі

11 липня 1933 р.

Сов[ершенно] секретно1

По ознакомлении
возвратить Р.А. ГПУ

Секретарю Михайловского РПКа
Председателю Михайловского РИКа

с. Михайловка
Информационная сводка

«О прополке, ремонте с/х инвентаря, тягловой силе, срезании колосьев, засоренность а. с. элемен-
том по Михайловскому району»

Составлена на 11/VII-1933 г.
Прополка
Прополочная кампания затягивается не только из-за климатических условий, а и зачастую [из-

за] бесхозяйственн[ого] отношен[ия] самого правления, кроме того[,] за последнее время активно 
стал себя проявлять кулацкий и а. с. элемент, направляя свою работу на срыв проходящих с/х кампа-
ний, так например:

В колхозе «Красное Знамя» Любимовского сельсовета в должности бригадира № 1 работает 
некий Бублик Федор, по соц[иальному] положению бедняк, благодаря отсутствию массовой работы 
как со стороны бригадира[,] так и со стороны самого правления, благодаря чему из 56-ти человек[,] 
числящихся в бригаде, на работу выходит всего лишь 20 человек, результатом чего помидор, сорго и 
бурак до сего времени не выполоны и грозит гибел[ью]. Кроме того[,] отдельные члены этой бригады 
настроены антисоветски и свои настроения в кругу колхозников высказывают в такой плоскости, так 
например: Колхозница Луценко Анна среди колхозников заявила: «Чего я буду работать в колхозе, 
когда мне колхоз не помогает, хоть работай, хоть не работай, все равно с голоду подохнеш[ь]».

В колхозе «Ответ империалистам» в бригаде № 4, где в должности бригадира работает не-
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кий Черняев Василий Аверьянович[,] 2-го июля вышло на работу до 60 человек, при выходе на ра-
боту была договоренность[:] обед варить в степи, но когда бригада доработала до 9-ти часов утра 
и пришла на завтрак, то оказалось, что по распоряжению бригадира обед приготовлен не был и 
бригада пошла целиком обедать домой, благодаря чему на обед было истрачено 4-е часа времени. 
Бригадир Черняев среди бригады авторитетом не пользуется и как должности бригадира не соот-
ветствует.

 В колхозе «Волна» Любимовского сельсовета прополка просапных культур проходит очень 
слабо[,] до сего времени прополоно всего лишь один раз, а из 10 га баштану прополоно первый раз 
всего лишь 3-и га, остальное еще не пололось ни одного разу. Правление колхоза никаких мер не 
предпринимает.

Пары. Некоторые колхозы[,] несмотря на то, что время окончания первой перепашки черных 
паров, до сего времени мало обраща[ю]т на это внимание, имеющуюся в наличии тягловую силу, ра-
ционально ее не использовывает, а зачастую саботируя, надеясь на трактора. Так, например:

Во время проверки районного пастбища лошадей выявлено, что там находится до 200 лоша-
дей, совершенно исправных и могущих работать, но правление их перевод затягивает, а именно: ар-
тели «Коминтерн» лошадей на пастбищах находится 20 шт., «Шлях Ильича» [–] 30 шт., «Шевченко» [–] 
10 шт., «Буденного» и «Памяти Ленина» [–] по 8 шт.

Ремонт сельхозинвентаря
Ремонт инвентаря до сего времени по колхозам полностью не окончен, кроме того[,] имеются 

случаи[, что] отремонтирован[ный] инвентарь, после его проверки[,] оказывался совершенно непри-
годным к работе, так например:

В колхозе им. Карла Маркса 2-го Михайловского сельсовета был закончен ремонт косилок, по-
сле проверки оказалось, что все косилки[,] прошедшие ремонт, к работе непригодны. Ответственным 
за ремонт косилок являлся завхоз данной артели Самохвал, бывший жандарм белой армии. (Самохвал 
предается суду).

В колхозе им. Буденного I-го Михайловского сельсовета, подготовка коробов для возки зерна 
[–] до сего времени не подготовлено полностью[.] По плану им необходимо 16 шт.[,] имеется всего 
10 шт. Недостающих 6 коробов правление не ремонтирует, заявляя, что не имеет бричек. Кроме того, 
молотарка также полностью не отремонтирована, недостает необходимое количество решет (сооб-
щено милиции для расследования выше упомянутых фактов).

В артели «Память Ленина» имеется большой[-]большой недостаток в граблях и вилах, прав-
ление по отношению приобретения такового инвентаря никаких мер не предпринимает и надеется 
мобилизовать необходимое количество вил и грабель среди членов колхоза. Данная надежда может 
привести к срыву уборочной кампании.

Аналогичные факты имеют место и по другим колхозам района.
В МТМ для колхоза «Красный Партизан» ремонтировался вал для молотилки, после ремонта 

оказался для работы непригодным.
В мастерской МТС для артели «Коминтерн» ремонтировалась молотилка, после ремонта тако-

вой в артели пришлось подгонять деки.
Изложенные недочеты необходимо отнести за счет недосмотра и халатного отношения техни-

ческого персонала как МТМ так и МТС, каковой[,] кстати сказать[,] весьма низкой квалификации.
Тягловая сила. Несмотря на недостаток тягловой силы в колхозах, зачастую по некоторым кол-

хозам правление бесхозяйственно и халатно относится к тягловой силе[,] так[,] например:
В колхозе «Волна» Любимовского сельсовета к началу весеннего сева в наличии числилось    

36 шт. лошадей, в данное время имеется всего 20 шт. Такое положение объясняется тем, что во время 
перевозки сена из плавень, где участвовало 12 шт. лошадей, после окончания перевозки через неко-
торое время все 12 шт. лошадей подохли. Кроме того[,] член данного колхоза Бородай Иван Саввич, 
будучи уполномоченным по перевозке семссуды[,] имея в своем распоряжении 8-мь шт. лошадей[,] 
во время грязи перегружал подводы[,] бесхозяйственно гонял лошадей, благодаря чему из 8-ми шт. 
пало 4-е лошади. (По данному факту сообщено милиции для расследования и предания суду).

Срезание колосьев. За последнее время участились случаи срезания колосьев[,] принимая 
массовый характер как на полях колхозов[,] так и на огородах колхозников, так, например:

 Колхозник артели «Память Ленина» Ганюк[ов] Павел, кулак[,] имевший отрубной участок зем-
ли, в хозяйстве применялась наемная рабочая сила, в данное время работает в колхозе в должности 
сторожа в саду. 3/VII с/г бригадиром данного колхоза Ганюков был задержан во время стрижки коло-
сьев. Кроме того, Ганюк[ов] все время занимается кражей с огородов колхозников разны[х] овощ[ей]. 
Со стороны правления никаких мер не предпринимается. (Дано задание милиции произвести след-
ствие и Ганюкова привлечь к судебной ответственности).



781781

4/VII с/г на полях колхоза [им.] «Карла Маркса» задержана колхозница артели [им.] «Молотова» 
Онуфриева вместе с ея братом во время стрижки колосьев. (Материал направлен нач[альнику] мили-
ции для привлечения к судебной ответственности).

Реагирования. Нами учтены массовые выступления кулацкого и а. с. элемента среди колхоз-
ников, направляя свою антисоветскую агитацию на срыв проходящих с/х и полит[ических] кампаний, 
так например:

Колхозник артели «Шлях Ильича» Кило Николай, быв.[ший] железнодорожный служащий в 
среде присутствующих заявил: «Долго ли будет такой голод, необходимо иметь крестьянам свой кре-
стьянский союз, чтобы весь хлеб был у крестьян и тогда не было бы голода, и второе [–] мы[,] мол[,] 
даем хлеб, а рабочий [–] товар, а не даете товар [–] мы не даем хлеба, мое мнение только такое».

Колхозник артели «Красный Фронт» Нечет Иван, бедняк, находясь в кооперативе[,] среди кол-
хозников начал вести разговор: «Советская власть создана не из пролетариата, – а из чистых буржу-
ев, чего мы смотрим, давайте брать дрючки и вилы и будем гнать их в три чорты, довольно терпеть 
насильство и грабежи».

Член колхоза «Красный Фронт» Матяж Никита Федорович, середняк, не выходя сам на работу, 
ведет нижеследующие разговоры: «На работу ходить не нужно, ибо все равно подохнешь с голоду, со-
ветская власть делает так, чтобы подушить всю пролетарию, хоть работай, хоть не работай, все равно 
не трудодни ничего не дадут, будут обманывать, чтобы только убрали хлеб». Под влиянием агитации 
Матяжа на работу не выходит три человека.

Член колхоза им. Калинина тракторист Борисенко Петр Агеевич среди трактористов заявил: 
«Закон правительства о сдаче зерна государству не твердый, он изменится, и на деле будут встречные 
планы, для того, чтобы хлеба у колхозников не было и опять[,] чтобы колхозники остались голодными».

Член колхоза [им.] «Чубаря» Момот Терентий Семенович, середняк, среди членов колхоза 
свою мысль высказал так: «Cов. власть не знает, что делает, кто, что вздумает, тот и творит, хотя бы 
и контрреволюцию, а когда уже дойдет до полной разрухи и гибели людей, ведь вы видите[,] сколько 
людей погибло с голоду, целые миллионы, кроме того [–] суды, тюрьмы, расстрелы, что из этого дела 
будет, ну это по всему видно[,] что будет».

За райуполномоченного ГПУ
по Михайловскому р-ну      Доброшинский
Зам. нач п/о по ГПУ
Пришибской МТС       Борбах

ДАЗО. – Ф. П-217. – Оп. 1. – Спр. 145. – Арк. 11–15. Оригінал. Машинопис.
_______________________

1 На першому аркуші документа кутовий штамп українською та російською мовами: «У.С.Р.Р. 
Державне політич. управління уповноважений по Михайлівському району при райвиконкомі. 
с. Михайлівка» із зазначенням вихідних даних документа: «12/VII-1933 № 828».

№ 198
Інформаційне зведення районного уповноваженого ДПУ по Михайлівському району 

секретареві районного комітету КП(б)У та голові райвиконкому 
про хід збиральної кампанії та політичні настрої села

22 липня 1933 р.

Сов[ершенно] секретно1

Секретарю Михайловского РПКа
Председателю Михайловского РИКа

Информационная сводка
«О ходе уборочной кампании, ее недочеты и полит-настроение села»

В колхозе им. Пятилетки на молотьбе работает молотилка 8-ми сил марки «Флейтер» № 35[,] 
каковая два сезона молотила в колхозе «Баррикады» и благодаря ее неисправности[,] систематиче-
ски делала простои. Такое положение в настоящее время и в колхозе «Пятилетка». Также система-
тически имеет место поломка пружин[,] отчего бывают простои[,] так[,] например[,] 20/VII при пуске 
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машины каковая[,] проработав 11/2 часа[,] сломались пружины, и таким образом 55 человек прогуляли 
4-е часа, таковое положение имеет место ежедневно. По просьбе правления колхоза из МТС при-
был механик Кац, каковой не соизволил просмотреть имеющиеся дефекты в машине, заявив: «Она 
работать будет» и уехал. При подготовке уборочной кампании и ремонте машин, правление колхоза 
«Пятилетка» заявляло директору МТС тов. Билому о том, что необходимо данную машину ремонтиро-
вать в МТМ[,] так как машинисты колхоза имеющиеся дефекты в машине устранить не можуть, на что 
Билый и пом. директора МТС Горелик заявили: «Пусть ремонтируют ваши, там особенного нет ниче-
го» и в результате систематические простои.

В этом же колхозе «Пятилетка» 19/VII на протяжении целого дня простоял трактор по причине 
того, что отсутствовали прокладки в цилиндре. Эту ненормальность можно было бы ликвидировать 
в течение 2-х часов, стоило только на эту станину поставить другой мотор, что заняло бы всего 2-а 
часа времени, однако бригадир тракторной бригады Руденко Иван, сын мощного середняка, заявил: 
«Трактор сам постепенно обработается и пойдет»[.] Таким образом[,] трактор простоял целый день и 
25 человек колхозников прогуляли целый день. 21/VII этот же трактор простоял целый день благодаря 
отсутствию керосина. Простой трактора следует отнести за счет МТС[,] ибо дирекция своевременно 
не дала указания колхозам о приобретении горючего за наличный расчет, таким образом, посланная 
подвода из колхоза «Пятилетка»[,] проездив целый день[,] и только к вечеру был доставлен керосин, 
таким образом, 23 человека прогуляли целый день.

В колхозе им. Молотова правление колхоза явно саботирует в уборочной кампании, так, на-
пример: из имеющихся в колхозников 22 коровы в работе участвуют только 4-е, кроме того[,] имею-
щийся в колхозе бык, каковым успешно можно выполнять всякие хозяйственные работы, таковой не 
использовывается.

Для дворовых работ правлением колхоза выделено 3-4 лошади, однако на данных работах тя-
гловая сила совершенно не требуется. Таковые обстоятельства происходят в момент явного срыва 
уборочной кампании, так, например: колхоз по плану должен ежедневно вывозить 10 тонн, однако при 
помощи автомашины вывозит только три, самостоятельно вывозит 1-ну или 11/2  тонны. Кроме того[,] 
намолоченный хлеб позволяют оставлять в степи[.] Таковое положение приводит к верному расхище-
нию колхозного хлеба. При колхозе в должности полевода работает некий Шевченко Игнат, каковой в 
1931 г. судим за разбазаривание колхозного хлеба, в настоящее время Шевченко И. систематически 
занимается пьянкой с конюхами в степи, имеет тесную связь с кулаками, занимается самоснабжени-
ем[,] пользуясь тем положением, что является и кладовщиком кладовой. Кроме того[,] необходимо 
отметить, что Иваников пред. колхоза «Молотова» по соц[иальному] положению [–] сын кулака.

В колхозе «Боротьба» 3-го сельсовета работает кулачка Матюхова Пелагея Андреевна. 
Последняя систематически занимается кражей зерно-хлеба, так[,] например[,] 22/VII у Матюховой об-
наружена краденная колхозная пшеница. Кроме того, Матюхова ведет разлагательскую работу среди 
колхозников, заявляя[:] «Нам нужно сейчас запасаться хлебом, иначе в этом году подохнем с голоду».

Полит-настроение. В колхозе «Пятилетка» для воспитательной работы среди колхозников и 
ликвидации прорыва прикреплен секретарь парт[ийной] ячейки этого же колхоза Медведев, послед-
ний вместо массовой работы сам возбуждает массу, так, например: при приезде беспартийного чле-
на правления полевода Медведев заявляет: «Что Вы спрашиваете с колхозников работы, Вы сначала 
накормите, а потом будете спрашивать работу». Беспартийные колхозники[,] слыша как заявляет се-
кретарь парт[ийной] ячейки, тем больше предъявляют требования о удовлетворении их потребности 
в питании.

Колхозник Чуйков Демьян, бедняк, среди группы колхозников высказался: «В этом году с хле-
бом будет еще хуже[,] чем в прошлом году, так же хлеб заберуть, не хуже прошлого года, несмотря что 
имеется хороший урожай, хотя нам говорять очень много, что план один, но верить этому не следует, 
так как в прошлом году также много говорили, а хлеб увесь забрали».

Член колхоза «Шлях Ильича» Аристархов Марк, середняк, среди присутствующих сказал: 
«Если бы найти того человека, кто хотел советской власти и спросить у него, ну как нравиться тебе 
сов[етская] власть или нет, я уверен, что он тоже был бы со мной согласен, разве это власть[?], это 
мучители, они только мучають людей, вот жизня настала».

Член колхоза «Шлях Ильича» Аристархов Семен по отношению к уборочной кампании заявил: 
«Дураки, кто дает своих коров на роботу, я не дам, пусть меня хоть повесять, дохозяиновались, что 
одна корова осталась и ту отдавай». Благодаря таким разговорам Аристархова, замечается большой 
отплыв из колхоза коров.

Члены колхоза «Шлях Ильича» Добрышина и Горлова[,] ведя разговор между колхозницами 
этого колхоза, Добрышина заявила: «К нам на Украину уже пришли германцы, скоро будуть и у нас 
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на станции Пришиб», на что Горлова заявила: «Разве сюда нужно германцев, а надо, чтобы пришли 
деникинцы, разве можно при сов[етской] власти жить[?]».

Член колхоза «Боротьба» Тараненко Ф.Я. на поле во время косовицы среди колхозников зая-
вил: «Зачем спешить убирать, пусть лучше погибает, все равно и в этом году без хлеба будем». Кроме 
того[,] Тараненко раньше всех вечером бросает работать и настаивает перед другими бросать рабо-
ту, таким образом разлагает колхозную бригаду.

Член колхоза «Шлях Ильича» Забарный Иван середняк, среди группы колхозников заявил: 
«При сов[етской] власти хоть работай хоть не работай, все равно с голоду подохнешь, сколько в про-
шлом году работали, а все равно дохли с голоду, так и в этом году, все равно они нас обмануть, хлеб 
вывезуть, а мы останемся на граммах».

Нами дано задание милиции[:] факт о несвоевременном ремонте молотилки, а также – кража 
хлеба кулачкой Матюховой немедленно произвести следствие и виновных отдать под суд.

Кроме того[,] по отношению несвоевременного ремонта молотилки, о чем знал директор 
тов. Билый, и неизвещение колхозам о наличном расчете за горючее, отчего получились простои, а 
также о саботировании пред. колхоза Иваникова нами будет сообщено КК-РКИ для привлечения к от-
ветственности по парт[ийной] линии.

Райуполномоченный ГПУ
по Михайловскому р-ну     Юсюк
Уполномоченный СПО      Доброшинский

ДАЗО. – Ф. П-217. – Оп. 1. – Спр. 145. – Арк. 16–19. Оригінал. Машинопис.
_______________________

1 На першому аркуші документа кутовий штамп українською та російською мовами: «У.С.Р.Р. 
Державне політич. управління уповноважений по Михайлівському району при райвиконкомі. 
с. Михайлівка» із зазначенням вихідних даних документа: «22/VII-1933 № 890».

№ 199
Стаття у газеті «Більшовицьким шляхом» про завдання піонерів при збиранні врожаю

23 липня 1933 р.

Завдання піонерів у збиранні врожаю

Перед комсомолом і піонерами стоїть величезне завдання у якісному зборі урожаю, охоронні 
його та хлібоздачі.

Ураховуючи помилки в збиральній та хлібозаготівельній кампанії минулого року, піонерія разом 
з комсомолом повинна зараз боротися[,] щоб не припустити цих помилок цього року, не дати врожаю 
в руки ледаря, крадіям і т. ін.

Кожен піонерський загін повинен разом з комсомолом боротися за проведення в життя гасла 
тов. Сталіна зробити колгоспи більшовицькими, а колгоспників заможними.

Виходячи з цього, обл. бюро Д.К.Р. виділяє премії для кращих піонерзагонів у боротьбі за збір 
соціялістичного урожаю та хлібоздачі.

1. Організувати сигнальні піонерські пости по захисту соц. урожаю, закріпивши їх за окремим 
ділянками.

2. Закріпити піонерів згрібальщиками, погоничами.
3. Організувати збір мішкотари.
4. Культурно-масова робота в цілому серед колгоспників покладається на піонер-ватажків та 

всіх піонерів, випуск газет, листівок у бригадах-таборах, плакатів, постачати табори літературою, до-
помагати проробляти постанови партії та уряду і т. ін.

5. Кожен піонер повинен домогтися того, щоб у час збиральної, батько кожного піонера став 
кращим ударником.

6. Для того, щоб дати змогу працювати в полі жінкам організувати дит’ясла для малят у табо-
рах, – піонери повинні взяти в цьому активну участь.

7. Організувати піонерську червону хлібну валку.
8. Забезпечити проведення оздоровчої кампанії та роботу на шкільних майданчиках.

М. Науменко

Більшовицьким шляхом. – 1933. – 23 липня; ДАЗО. – Ф. П-294. – Оп. 1. – Спр. 16. – Арк. 20.
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№ 200
Інформаційне зведення районного уповноваженого ДПУ по Михайлівському району 
секретареві районного комітету КП(б)У про хід молотьби та політичні настрої села

25 серпня 1933 р.

Сов[ершенно] секретно1

Секретарю Михайловского РПКа2

с. Михайловка
Информационная сводка

«О ходе молотьбы по Михайловскому району»
По состоянию на 25/VIII-1933 г.

Нами выявлено ряд ненормальностей по колхозам, вытекающих зачастую от самого руково-
дящего состава колхоза, а также и от колхозников, благодаря чему зачастую отражается на успешном 
ходе обмолота и выполнении хлебосдачи, так, например:

В колхозе «Вольный Труд» Тимошовского сельсовета молотьба хлеба производится на рас-
стоянии 8-ми километров от села, для обеспечения нормального хода молотьбы, варка пищи должна 
быть минимум три раза в день, однако в данном колхозе этого не проводится, благодаря чему зача-
стую колхозники за продуктами идуть домой и на работу опаздывають. Член правления на такие яв-
ления реагировал исключительно штрафами трудодней, а в отношении организации общественного 
питания никаких мер не предпринято. (Предложено на месте члену правления тов. Березе организо-
вать общественное питание не меньше три раза в день).

В колхозе «Пролетарская Воля» Любимовского сельсовета 21/VIII кухаркой Романенко не был 
дан ужин для колхозников, однако на следующий день утром выяснилось, что на кухне был приготов-
лен ужин и за ночь к употреблению оказался непригодным, такой поступок среди колхозников вызвал 
большое возмущение, но со стороны пред. правления Касьяненко никаких мер не предпринято.

В колхозе «Вольный Труд» на току возле молотилки оттягивание половы и соломы на скирду 
производится силами колхозников, где несколько человек колхозников впрягаются в сетку и тянуть 
на скирду, в то время когда имеется полная возможность производить оттягивание коровами, на за-
мечание члену правления тов. Березе [–] почему вы допускаете такое безобразие, то последний отве-
тил: «Эта работа проводится по соглашению самих колхозников и при том я считаю это нормальным». 
(На месте предложено члену правления тов. Березе в сетки впрячь коров, колхозников использовать 
на других работах).

В колхозе «Пролетарская Воля» Любимовского сельсовета по вывозу хлеба на элеватор ра-
ботали члены колхоза Семенов Михаил Романович[,] по соц[иальному] положению середняк, Мороз 
Алексей Сидорович[,] бедняк и Бабанин Михаил Куприянович и Бабанин Иларион Куприянович[,] 
бедняки, издевательски относились к прирученным им быкам, в моменты, когда быки по какой-либо 
причине не идуть, то они вынимают занозы и начинают их бить где попало, таким образом в 4-х бы-
ков оказались повыбиты глаза, взамен коих правление выделило другую тягловую силу. Ветсанитар 
Данилевский Кузьма, сын кулака[,] вместо того чтобы принять меры лечения, он заявляет: «Это у них 
такая болезнь, сейчас ходить пошесть такая» и выгнал их с степь, где они ходят без никакого присмо-
тра. Вышеупомянутый Данилевский в колхозе никакой пользы не приносит, в работах не участвует, к 
своим обязанностям относится халатно.

В колхозе «Дружба» Тимошовского сельсовета во время обмолота учет хлеба не производит-
ся, сколько намолочено и сколько вывезено, благодаря чему этим же колхозом было перевезено на 
элеватор 96 ц ячменя сверх плана. Данное количество перевезенного ячменя в настоящее время пе-
речислено в счет выполнения плана хлебосдачи за колхоз «Южная».

Во время приезда в колхоз «Хатаевича» представителей колхоза «Нариманова» за получе-
нием областного переходящего Красного знамени и вручения районного знамени, бригадир колхо-
за «Хатаевича» Бородай, по соц[иальному] положению кулак[,] среди колхозников заявил: «Все же 
партия делает неправильно, если бы я знал, что будет такой беспорядок, я бы никогда не старался 
выполнять план хлебосдачи». К сведению сообщаем, что выполнение плана по артели «Хатаевича» 
получилось, благодаря взятых 9-ть тонн зерно-хлеба из других колхозов.

Райуполномоченный ГПУ
по Михайловскому р-ну      Юсюк

Уполномоченный СПО      Доброшинский

ДАЗО. – Ф. П-217. – Оп. 1. – Спр. 145. – Арк. 20–21. Оригінал. Машинопис. 
_______________________

1 На першому аркуші документа кутовий штамп українською та російською мовами: «У.С.Р.Р. 
Державне політич. управління уповноважений по Михайлівському району при райвиконкомі. 
с. Михайлівка» із зазначенням вихідних даних документа: «августа 25 дня 1933 р. № 1051».

2 Резолюція червоним чорнилом: «Запросить [слово нерозбірливо] справку о брыгадире              
[«]Хатаевича[»] Бородай. [Підпис нерозбірливий]».
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№№ 201-202
Доповідні записки районного уповноваженого ДПУ по Новозлатопільському району 

секретареві районного комітету КП(б)У

11 жовтня – 7 грудня 1933 р.
№ 201

Доповідна записка районного уповноваженого ДПУ секретареві районного комітету КП(б)У, голові 
райвиконкому та голові КК-РСІ про факти адміністрування і зловживань з боку керівництва 

низового радянського апарату під час хлібозаготівельної кампанії

11 жовтня 1933 р.1

Сов[ершенно] секретно
Секретарю РПК тов. Кернеру

Пред. РИК’а тов. Нехамкину
Пред. КК-РКИ тов. Когану

к. Н-Златополь

Докладная записка
о фактах нарушения революционной законности, голого администрирования и злоупотреблений  

со стороны руководителей низового советского аппарата в Ратндорфском, Фрайдорфском 
 и Майдорфском с[ельских]/с[оветах]

За последнее время в рай. аппарат ГРУ поступили материалы[,] свидетельствующие о том, 
что в Ратндорфском, Фрайдорфском и Майдорфском с[ельских]/с[оветах] руководители последних 
систематически нарушают революционную законность, в своей работе проводят методы голого ад-
министрирования, а председатель Майдорфского с[ельского]/с[овета] занимается злоупотребле-
ниями своим служебным положением для корыстных целей.

В этих же с/советах руководители не занимаются текущими хоз-полит-кампаниями[,] несмо-
тря на то, что по перечисленным с/советам указанные компании проходят хуже нежели по остальным 
с[ельским]/с[оветам].

По Ратндорфскому с/совету обмолочено 851 га или 48 %, заскирдовано 443 га, в копицах еще 
имеется 485 га хлеба, план хлебосдачи выполнен на 63,7 %.

По Фрайндорфскому с/совету обмолочено 968 га или 77,7 %, заскирдовано 147 га, в копицах 
еще имеется 128 га хлеба, план хлебосдачи выполнен на 73,5 %.

По Майдорфскому с/совету обмолочено 1095 га, или 85,4 % заскирдовано 77 га, в копицах 
еще имеется 110 га хлеба, план хлебосдачи выполнен на 70 %.

Не проводятся пленумы сельсоветов и президиумов, секции так же не работают.
Конкретизируя указанное[,] мы располагаем следующими фактами:
По Ратндорфскому с/совету: В день религиозного праздника «Йойм-гакипур» вместо про-

ведения массовой работы председатель с[ельского]/с[овета] Фильдштейн совместно с нач. охра-
ны Верлинским[,] своевременно согласовав вопрос с секретарем парт. ячейки Ольманым[,] явились 
в дом[,] где происходило моление верующих, где под угрозой ареста всех молящихся предложили 
последним немедленно прекратить моление и оставить помещение, Фильдштейн получил ответ от 
молящихся: «Что они не разойдутся» вторично предложил под угрозой оружия и если молящиеся не 
разойдутся[,] таковые будут направлены в Н.-Златопольский рай аппарат ГПУ, получив также ответ от 
молящихся, что они не разойдутся[,] Фильдштейн настоял и после неоднократных угроз молящиеся 
были разогнаны.

После этого указания группа молящихся демонстративно направилась к канцелярии колхоза 
«КСМ» с целью поговорить по телефону с председателем РИК с тов. Нехамкиным о неправильных 
действиях местных властей, никто из перечисленных к телефону допущен не был и по предложению 
Фильдштейна нач. охраны Верлинским были разогнаны.

Несмотря на то, что по сельсовету проходящие хозполиткомпании проходят самотеком, руко-
водства со стороны как с[ельского]/с[овета,] так и парт. ячейки не чувствуется, в то же время пред-
седатель с[ельского]/с[овета] Фильдштейн в ночь на 26 сентября проводил пьянку, на утро[,] в то 
время[,] когда приступил к работе[,] явившийся Фильдштейн в пьяном состоянии на глазах колхозной 
массы улёгся спать недалеко от молотарки на солому, где проспал около 2–8 часа, после этого[,] про-
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снувшись[,] Фильдштейн направился домой и вместе со своей женой производил уборку своего ого-
рода, данное положение и действие со стороны председателя с/совета Фильдштейна вызвало ряд 
недовольств со стороны колхозной массы и отдельные невыходы на работу[,] особенно со стороны 
женщин – колхозниц, мотивируя тем, что пред. с/совета совместно с женой[,] вместо того, чтобы уча-
ствовать в процессах работы колхоза[,] занимается уборкой своего огорода, а жена секретаря парт. 
ячейки Ольмана на работу так же не выходит, колхозниц гонят на работу в колхоз и не дают возмож-
ности убрать свои огороды, те огороды[,] которые нами засеяны по постановлению правительства и 
партии об улучшении нашего быта.

Кроме того[,] под руководством председателя с[ельского]/с[овета] Фильдштейна и секрета-
ря парт. ячейки Ольмана, нач. охраны Верлинский применяет физические методы выгона на работу 
колхозников[,] не выходящих на работу:

В первых числах октября, по распоряжению указанных, нач. охраны Верлинский предложил 
домработнице Амблицовой Наталке Сергеевне выйти на работу, последняя ответила: «Я отведу коро-
ву домой и выйду работать в колхоз», получив неудовлетворительный ответ, Верлинский ее арестовал 
и препроводил в с[ельский]/с[овет], после продолжительных переговоров в с[ельском]/с[овете] она 
была из под стражи освобождена, выйдя из с[ельского]/с[овета] и направившись к себе домой, она 
была догнана Верлинским и тут же он ее начал избивать кулаками и кнутом в спину, поднялась шу-
миха[,] вокруг которых собралась толпа колхозников, указанная толпа была сильно возмущена дей-
ствиями Верлинского и вызвало ряд разговоров со стороны указанных, о том, что уже начинают под 
силу оружия, кнута и кулака выгонять колхозников на работу.

Когда о случившемся было сказано Ольману[,] последний ответил: «Ничего страшного нет, он 
ее один раз толкнул, это я сам видел».

Состояние конского парка по данному с/совету в неудовлетворительном состоянии, однако 
со стороны председателя с[ельского]/с[овета] Фильдштейна не проводится проверка состояния та-
кового, в ночное время обслуживающий персонал – конюха систематически спят, не своевременно 
кормят и чистят таковой, имеются случаи[,] когда лошади[,] зараженные чесоткой[,] не изолированы 
в отдельное помещение, а помещаются вместе со здоровыми лошадьми, что угрожает заражению 
чесоткой всего конского состава:

В колхозе «КСМ» лошади не чистятся, своевременно не кормятся, к тому же им выдается устю-
ковая полова, которая вызывает «Стевматит» у лошадей на определенных органах тела, и несмотря 
на неоднократные предложения ветеринарного врача Степена о прекращении кормления лошадей 
устюковой половы, кормление таковых продолжается, кроме того[,] отмечены неоднократные слу-
чаи, когда во время работ как лошади, работающие коровы и колхозники работают в степи без воды и 
пищи за несвоевременной доставки таковой.

В колхозе им. Чубаря конюшня для содержания конского состава не оборудована, которая 
имеет большие сквозняки, своевременная уборка не проводится, лошади находятся в грязном состо-
янии и своевременно не чистятся, кроме этого из числа находящихся в этой конюшне лошадей 4 ло-
шади заражены чесоткой и тут же находится стадо овец, и несмотря на неоднократные предложения 
ветеринарного персонала об изоляции больных лошадей от здоровых[,] так как могут бать заражены 
как остальные лошади, так и овцы, предложение вет[еринарного] персонала не выполнено, что гро-
зит заражением всего конского состава и гибелью стада овец, так как лечение в связи с наступлением 
зимы затруднено, по той причине[,] что овцы не могут быть пострижены.

В Ратндорфский с/совет нами высылается опер. работник для проведения следствия и при-
влечения виновных к уголовной ответственности, одновременно просьба выслать комиссию для уста-
новления фактов преступления.

Фрайдорфский с/совет: со стороны председателя Фрайдорфского с/совета по отношению 
председателям колхозов Ройтфельд Спивакову, «Гофенунг» Венгриновичу, полное администриро-
вание, отсутствие какого бы то ни было руководства в проведении проходящих хозполиткампаниях. 
Отмечены случаи[,] когда без всякого согласия с пред. колхозов, пред. с[ельского]/с[овета] Егудин 
дает распоряжения о снятии с работы с молотарки рабочих, которые ему нужны для ремонта поме-
щения[,] не считаясь с тем, что снятие этих рабочих приостановит работу молотарок, кроме этого 
никакой массовой работы не проводиться и вместо этого имеются случаи[,] когда пред. с[ельского]/
с[овета] Егудин производит самочинно обыски и описи имущества у колхозников за то, что они еще 
не выплатили причитающиеся с них взносы за подписки на облигации.

В последних числах сентября м[еся]ца этого года председатель с[ельского]/с[овета] Егудин 
явился к колхознику Левину на дом[,] у которого произвел обыск и опись имущества за то, что таковой 
не уплатил причитающееся с него задолженности за подписку облигации.
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Указанные действия Егудина вызвало ряд недовольств со стороны колхозной массы и ряд тол-
кований в вопросе недоверия постановлением партии и правительства в вопросе добровольного рас-
пространения займов.

В этом же месяце сельсовету понадобилось отремонтировать помещение для вновь при-
бывших учителей. Не согласовав вопрос с колхозом[,] Егудин направился к молотарке и предложил 
работающим там специалистам оставить молотарку и немедленно приступить к ремонту указанного 
помещения, несмотря на то, что в это время эти лица производили текущий ремонт молотарки, но 
благодаря тому, что в это время к молотарке прибыл наш контрольный пост Ревонец[,] последний[,] 
узнав об этом[,] опротестовал распоряжения Егудина и рабочие с молотарки сняты не были.

Просьба КК РКИ выслать комиссию для установления фактов нарушений революционной за-
конности и о результатах просьба сообщить.

По Майдорфскому с/совету: Как указано выше[,] что пред. с/совета с. Майдорф Дединский[,] 
чл. КП(б)У[,] злоупотребляет своим служебным положением[,] систематически занимается само-
снабжением, нарушает революционную законность, чем самым дискредитирует органы Сов. власти 
на селе, как диктатуру пролетариата, для характеристики упомянутого мы ниже сего приводим сле-
дующие факты:

В период весенней посевной компании[,] когда поднимались огороды всем колхозникам[,] 
огороды семьям красноармейцев, как[-]то [–] Дун, Гофман, Цукерман и Вольфсун подымались со 
значительным опозданием в последнюю очередь, так как тов. Дединский не реагировал на ихние 
заявления по вопросу поднятия огородов, более того утверждал, что ихние огороды еще мокрые и 
поспеют в любое время, одновременно с этим у колхозников – соседей красноармейцев огороды 
уж были спаханы, для себя лично Дединский посеял 2 огорода, и в колхозе «8-е Марта» и в колхозе 
«Ройтерпоер».

Вместо организации выполнения мясозаготовок, путем проведения разъяснительно-массовой 
работы[,] Дединский занимается голым администрированием[,] применяя методы штрафа в первую 
очередь к семьям красноармейцев, как то: Дун, Гофман, одновременно не оштрафованы более злост-
ные несдатчики мяса, как то Ройтблат и др.

Отдельные злоупотребления служебным положением со стороны Дединского выражается в 
следующем:

Отобранное у спекулянтов масло было распределено между служащими с/совета и выручен-
ные деньги за него 55 рублей находятся у Дединского и не оприходываются по книгам с/совета.

Описанное имущество у отдельных колхозников и отобранное имущество у спекулянтов на про-
тяжении продолжительного времени находятся на квартире Дединского без дальнейшего движения.

Накладываемые и взысканные штрафы за невыполнение соответствующих компаний колхозни-
ками пред. с[ельского]/с[овета] по книгам не приходует, на руки выдаётся частная расписка на получен-
ный штраф. Семьи красноармейца т. Дун квитанции не выдано, такой же случай был на участке 100-а.

Полученные деньги за мясосдачу колхозниками находятся у Дединского и последний не воз-
вращается.

Невзирая на то[,] что по бюджету с[ельского]/с[овета] не учтена смета уборщицы, однако 
Дединский ежемесячно выплачивает своей жене жалованье на уборку своей квартиры[,] где находит-
ся с/совет. Продолжительный период времени Дединский самоснабжался хлебом в 3-х местах, как-то 
[–] в к-зе «Ройтерпоер», «Красный Бессарабовец» и др. и своего основного пайка в райпотребсоюзе, 
в колхозе «8-е Марта» Дединским набрано до 5 пуд. муки, в колхозе «Ройтерпоер» 3 пуда льна и до 
60 кг муки и немалое количество в арт. «К. Бессарабец», одновременно получая централизованным 
порядком своего пайка.

По указанным моментам Вы нами были устно проинформированы, на основе чего просим вы-
слать в Майдорфский сельсовет специальную комиссию для проверки финансовой отчетности.

Одновременно с этим в Майдорф выезжает опер. работник р/а для уточнения отдельных фак-
тов преступной деятельности Дединского.

Рай. уполномоченный ГПУ
Н.-Златопольского р-на     Зеликов
Уполномоченный СПО      Ройтенбург

ДАЗО. – Ф. П-2753. – Оп. 1. – Спр. 24. – Арк. 46–50. Оригінал. Машинопис.
_______________________

1 На першому аркуші документа кутовий штамп українською та російською мовами: «У.С.Р.Р. 
Державне політич. управління уповноважений по Ново-Златопольському району при райвиконкомі. 
кол. Ново-Златополь» із зазначенням вихідних даних документа: «11/Х дня 1933 р. № 2874».
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№ 202
Доповідна записка районного уповноваженого ДПУ про факти продажу хліба колгоспниками

7 грудня 1933 р.1

Сов[ершенно] секретно
Секретарю РПК тов. Кернеру

к. Н.-Златополь
Докладная записка

о фактах продажи хлеба колхозниками по Н.-Златопольскому р-ну

 За последнее время в рай. аппарат ГПУ поступило сведение о том[,] что ряд колхозников про-
изводят продажу хлеба на частном рынке по спекулятивным ценам, этим самым нарушают закон[,] 
запрещающий вольную продажу хлеба до особого постановления правительства «О вольной прода-
же хлеба». В процессе проработки данного вопроса нами установлено, что о продаже хлеба колхоз-
никами известно местным руководителям партийных ячеек и председателям с[ельского]/с[овета], 
которые по данному вопросу абсолютно никакой массовой [работы] не проводят и никаких мер не 
приняли к прекращению продажи хлеба колхозниками, а наоборот[,] зная о том, что продажа хлеба 
колхозниками проводиться, в отдельных случаях, в счет погашения задолженности одного колхоза 
другому («Ударник» «Фабрициусу») также не провели соответствующую массовую работу, чтобы пре-
кратить данное безобразие.

 Имеющиеся в нашем распоряжении данные о ходе спекуляции хлеба характеризуются в сле-
дующем:

Колхоз «Ударник» должен колхозу «Фабрициус» около 50 центн[еров] хлеба[,] взятых взаимоо-
бразно. Антисоветский элемент колхоза «Ударник» [,] используя такое положение[,] повел усиленную 
агитацию среди колхозников о том, что хотя план хлеба по сдаче колхозом выполнен, мы ещё должны 
определённую часть взятые взаимообразно в колхозе «Фабрициус» и для погашения этой задолжен-
ности у нас хлеба нет, кроме этого[,] нужно еще засыпать разные колхозные фонды, а поэтому для 
выполнения этих мероприятий у нас обязательно заберут весь хлеб для того[,] чтобы засыпать семен-
ные фонды и расплатиться с задолженностью, следовательно[,] мы опять в этом году будем голодать, 
но для того, чтобы нам не пришлось в этом году голодать[,] необходимо договориться с колхозниками 
колхоза «Фабрициус» [–] купить у них хлеб, этот хлеб не брать, а там же на месте этот хлеб засчитать 
в счет задолженности колхоза.

Указанная антисов[етская] агитация не получила должного отпора со стороны местных пар-
тийных руководителей и сельского совета, в результате эта агитация активизировалась и по кол-
хозу «Фабрициус» открылась усиленная спекуляция хлебом, который закупали колхозники колхоза 
«Ударник» и тут же по разрешению пред. колхоза «Фабрициус» Бердышева засчитывалось в счет по-
гашения задолженности колхозу «Ударник»[,] следуемый колхозу «Фабрициус».

Такого рода сделок нами зафиксировано до 15-ти, а именно:
Бригадир колхоза «Фабрициус» Червин Абрам продал 15 пудов, Новик обменял 9 пудов на 

пиджак, Лаевский Борис продал 5 пуд., Милов Рафаил обменял 9 пудов хлеба на гуси, Лямин Исаак 
15 пудов на гуси, и ряд др. колхозников, этот хлеб по договоренности с председателем колхоза 
Бердышевым, кладовщиком Ланг записывается в раздаточную ведомость, где продавший этот хлеб 
расписывается в получении его[,] фактически его не получает[,] он остается в кладовой и зачисляется 
в счет задолженности колхоза «Ударник», колхозник же «Ударника» выплачивает деньгами, или веща-
ми колхознику колхоза «Фабрициус»[,] хлеб не получает и на этом сделка заканчивается.

Такого рода покупки хлеба произвели чл. колхоза «Ударник» Цигутнин, Кауфман Абрам, 
Дикенштейн, Свирский, Меер и др.

Одновременно необходимо отметить, что колхозник колхоза «Ударник» Свирский Меер[,] ку-
пивший 232 кг хлеба у колхозника «Фабрициус» на таких же сделках[,] имеет 343 гр.[,] днями получив-
ший в колхозе 25 пуд. хлеба и снял с[о] своего огорода 30–35 пуд.[,] вполне обеспечен хлебом как для 
себя, так и на все расходы в своем хозяйстве, но усиленная агитация а[нти]/с[оветского] элемента[,] 
не получившего должного отпора со стороны местных руководителей[,] также захлестнула и его[,] 
который произвел также вышеуказанную сделку.

В колхозе «Гофенунг» переселенка 1933 г. Гурман Риве Срулевна продала 12 пуд кукурузы по 
цене 15 рубл. за пуд старому колхознику Левину, о проделанной сделке знает председатель колхоза 
Венгринович – он же парторг, а также известно председателю с[ельского]/с[овета] Егудину, однако с 
их стороны не принято абсолютно никаких мер вопросу проведения массовой разъяснительной рабо-
ты о том, что продажа хлеба в данное время[,] до издания особого постановления о вольной продаже, 
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является нарушением закона[,] запрещающего вольную продажу хлеба, в результате по данному кол-
хозу нами зафиксировано 12 случаев продажи хлеба разным приезжающим лицам из др. районов.

Нами так же отмечены возмутительные факты, когда колхозник[,] продавший хлеб[,] на следу-
ющий день является в правление колхоза и просит хлеб на еду (колхозница Гурман и др.). Данный факт 
опер. работником проверен [–] и в действительности был продан весь имеющийся хлеб, правление[,] 
зная об этом[,] не реагирует, а наоборот[,] идя навстречу колхознику[,] выдает хлебные продукты.

Колхозники[,] продавшие хлеб [–] Гурман Рива, Левин и др. [–] заявили: «О законе[,] запре-
щающем продажу хлеба[,] мы знаем, хлеб в колхозе продают все[,] о чем знают пред. с[ельского]/
с[овета] Егудин, пред. колхоза Венгринович, они нам ничего не разъяснили, а поэтому мы считали, 
раз закончена хлебосдача[,] мы имеем право продать свой хлеб на частном рынке».

В кол. Н.-Златополь продажа хлеба так же развернулась во всю ширь и вместо принятия не-
обходимых мер к прекращению продажи хлеба нами зафиксирован случай[,] когда руководитель 
с[ельского]/с[овета] занимается скупкой хлеба у колхозников колхоза «Авангард»[,] этим самым по-
пустительствовал разворачиванию хлебной продажи.

Секретарь Н.-Златопольского с[ельского]/с[овета] Марголин купил 10 пудов суржи по 7 руб. 
за пуд у чл. колхоза «Авангард» Ремха Кондрат Яковлевич[.] Закупку данного хлеба он производил при 
следующих обстоятельствах, собирал деньги по задолженности колхозников с[ельского]/с[овета] и 
когда колхозники ему заявляли[,] что денег не имеют, он им говорил: «У вас же имеется излишний 
хлеб, продайте его и у вас будет чем расплатиться», данный момент агитации Марголина дал особый 
толчок к продаже хлеба колхозниками.

Кулак села Туркеновки Чубаревского района Новик Семен[,] пролезши в чл. колхоза «Ава н-
гард»[,] занялся систематической продажей колхозного хлеба кулакам села Туркеновки и др. сел[,] 
одновременно занимаясь агитацией в сторону продажи хлеба, разнузданность указанного кулака до-
шла до того, что кроме систематической продажи хлеба, он начал ходить к отдельным гражданам[,] 
близких к нему[,] проживающих на территории Н.-Златопольского с[ельского]/с[овета,] и брать аван-
сы под хлеб.

Новак Семен привлечен к уголовной ответственности, следствие закончено, дело направлено 
по подсудности.

Колхозники колхоза «Авангард» Даудрих Егор и Ремха Кондрат[,] продавшие хлеб разным 
лицам[,] в том числе и секретарю с[ельского]/с[овета] Марголину[,] почувствовали, что за продажу 
хлеба никто не привлечет к ответственности, основываясь на агитацию Марголина[,] производили 
систематическую продажу хлеба, таким образом ими было продано до 80 пудов хлеба разных культур, 
разным лицам по цене от 12-ти до 15 руб.

Даудрих и Ремха нами привлечены к угол[овной] ответственности.
Секретарь Красносельского с/совета Глейбман[,] собирая задолженности у колхозников[,] 

также среди колхозников вел агитацию о том: «Что у вас денег для уплаты с[ельскому]/с[овету] за-
долженности не имеется, у вас имеются излишки хлеба, план хлебосдачи уже выполнен, продайте 
излишки хлеба и вы расплатитесь с долгами с[ельскому]/с[овету]», наряду с этим он для примера 
произвел продажу хлеба на частном рынке, указанная махинация Глейбмана привела к тому, что 
по Красноселковскому с[ельскому]/с[овету] ряд колхозников производят продажу своего хлеба[.] 
Колхозник Гойхман продал 8 пудов кукурузы по цене 12 руб. за пуд приезжему из села Степановки и 
вырученные деньги уплатил с/совету в счет задолженности, колхозник Брозголь и др. так же произ-
вели продажу хлеба и расплатились с с[ельским]/с[оветом].

Глейбман нами привлечен к уголовной ответственности.

Аналогичного рода продажи хлеба нами зафиксировано по колхозу «Дзержинского»[,] 
«Ройтерпоер», «8-е Марта» и др.

Рай. уполномоченный ГПУ
Н.-Златопольского р-на     Зеликов
Уполномоченный СПО      Ройтенбург

ДАЗО. – Ф. П-2753. – Оп. 1. – Спр. 24. – Арк. 43–45. Оригінал. Машинопис.
_______________________

1 На першому аркуші документа кутовий штамп українською та російською мовами: «У.С.Р.Р. 
Державне політич. управління уповноважений по Ново-Златопольському району при райвиконкомі. 
кол. Ново-Златополь» із зазначенням вихідних даних документа: «7/ХІІ дня 1933 р. № 3064».
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№ 203
Розпорядження Якимівського районного комітету КП(б)У про встановлення порядку  

переробки масляничних культур відповідно до постанови президії райвиконкому  
і бюро районного комітету

Не раніше 19 грудня 1933 р.1

Уборочная

Всем секретарям парт/ячеек и председателям правлений колхозов

При сем направляется постановление РПК и РВК от 19/ІХ-33 года  
о переработке масляничных культур, для руководства и исполнения

19/ІХ-1933 г. Секретарь райуборчкома   Фучаджи

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 Президиума РВК и Бюро РПК от 19/ІХ-1933 года

«О переработке масличных культур»

 1. Установить, что впредь до выполнения всего годового плана по подсолнуху, колхозы, кол-
хозники и единоличники – аккуратные сдатчики подсолнуха, имеют право перерабатывать свои семе-
на на маслобойных заводах исключительно по справкам сельсоветов в следующих размерах: колхозы 
и колхозники – в пределах полученных авансов на трудодни, единоличники – не более половины ки-
лограмма масла (2,5 кг. семян) на едока в месяц.

 2. Установить, что для авансирования колхозников до полного выполнения плана сдачи под-
солнуха, колхозы должны отчислять до 10 % от фактически обмолоченного подсолнуха.

 3. Переработку всех прочих масляничных культур: лен, конопля, соя, клещевина, мак, горчица, 
рапс – до полного выполнения колхозом и единоличным хозяйством их обязательств перед государ-
ством по контрактационным договорам – запретить.

 4. Обязать тов. Кондратенко обеспечить совместно с райпотребсоюзом – тов. Плахута, сво-
евременную выдачу контрактантам-сдатчикам ново-масляничных культур масла и жмыхов в установ-
ленных контрактационными договорами нормах и сроках.

 5. Поручить тов. Кондратенко немедленно совместно с райпотребсоюзом – тов. Плахута, за-
крепить за маслобойними заводами колхозы, сообщив об этом последним.

Пред. РИКа       Котельников
Секретарь РПК      Митрофанов

ДАЗО. – Ф. П-208. – Оп. 12. – Спр. 4. – Арк. 8. Копія. Машинопис.
_______________________

1 Датовано за текстом документа.

№ 204
Свідчення працівника Дніпробуду С. Глущенка про причини своїх антирадянських настроїв, 

дані під час допиту уповноваженому ДПУ

22 грудня 1933 р.

Показание
Глущенко Степана от 22/ХІІ-33 г.

Причины[,] послужившие моему антисоветскому настроению и моей к[онтр]-р[еволюционной] 
деятельности, предшествовали следующие:

Столкнувшись на Днепрострое с переживаемыми трудностями, а также с ужасами голодной 
смерти, я вспомнил программу партии эсеров (с которой меня тщательно ознакамливал бывший член 
партии эсеров, затем активист петлюровец Бондарь Гавриил Логвинович и его товарищи Горященко 
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Григорий Николаевич и Федорченко Родион), которая уделяла свое внимание почти главным образом 
крестьянскому вопросу, это и заставило меня вести агитацию против коллективизации как мероприя-
тия коммунистической партии и вообще проявлять желание на проведение в жизнь мероприятий[,] 
соответствующих программе партии эсеров и С[пілки]В[изволення]У[країни], через путь смены вла-
сти и отделение Украины от СССР. Кроме этого, я[,] будучи одно время обиженным сов. властью – 
раскулаченным, я также долго не мог успокоиться на этом[,] и не будучи совершенно знакомым с 
целями и задачами соввласти, тем паче я религиозный – говел в 33 году, все вышеизложенное мне и 
способствовало сблизиться с группой лиц[,] занимавшейся а[нти]/с[оветской] агитацией и к[онтр]-
р[еволюционной] деятельностью, в которой мне известны следующие:

Огий Ефим Трофимович, Воробьев Арсентий (земляк Огия), Боженко Карпо (мой земляк), 
Д.Р. Паловский, Отрошко, Крайнюц, Юрженко, это лица, которые мне известны, но в число этой груп-
пы я попал через Огия, которого если бы не было, и я его не знал бы, так я не знал бы и этой группы. 
В этой группе я активно участия не принимал[,] за исключением агитации. Кроме вышеизложенных 
причин – упоминаю основную[,] заключающуюся в следующем: Мои односельчане из села Кудашевки 
– Власенко Карпо и Очай Парфирий в 1931 г. весной, мне Очай сообщил следующее: проезжал через 
Кудашевку рабочий из Днепропетровска для вербовки в организацию, имеющую своей целью немед-
ленное свержение соввласти и для этой организации и создания отрядов – уже имеется достаточно 
оружия, да и мы сами приобретем бомбы и дробовик и все что нужно. Этот рабочий поехал вербовать 
сейчас по всей правобережной Украине до самой Польши.

Через 2-3 дня об этой же существующей уже организации говорил мне Власенко Карпо и ска-
зал мне, что вот ты раскулачен, но не бойся, идет спасение, скоро этим правителям настанет конец. В 
этой организации состояли еще мне известные два односельчанина: Подгорный (имени не помню) и 
один гр-н (фамилии не помню), но он женился на вдове хутора Кудашевки – Линник, жил он в приймах, 
происходил из села Сухой-хутор Божедаровского р-на. Доверием в указанных выше лиц я пользовал-
ся потому, что и Власенко и Очай встречались со мной неоднократно раньше и мое а[нти]/с[оветское] 
настроение им было известно.

Разговаривая со мной о приобретении оружия[,] они говорили, что поедем в Екатеринослав 
и привезем оружие. Договоримся с охотническими организациями и магазинами и закупим прямо 
ящиками. Через месяц они мне говорили о том, что оружия немного уже привезено, ружья, револьве-
ры, патроны, бомбы и т.п.

Выехав на Днепрострой, я с этой организацией связь порвал, но встретил на Днепрострое 
Боженко Карпа, работающего на конном дворе (мой односельчанин), он[,] кажется[,] также имел с 
этой организацией связь.

Как-то при разговоре с рабочим Центральных Механических Мастерских и Отрошко, я говорил 
уже в 1932 г.[:] «Есть на Украине организация, которая стремится принести народу освобождение, 
т. е. она создана со времен С[пілки] В[изволення ]У[країни] и получила уже оружие». Этому разговору 
предшествовало обсуждение тяжелого положения голода и неправильного руководства партии.

О действительном существовании вышеизложенной организации и группы, а также перечис-
ленных лиц[,] в ней [со]стоящих, неизвестно точно и официально.

Наша анти. сов. агитация, обсуждение различных мероприятий и активной к[онтр]-
р[еволюционной] деятельности заключалась в следующих фактах:

Как-то на квартире Огия, [в] присутствие Отрошко[,] у нас был разговор о неправильном дей-
ствии соввласти. Огий говорил[:] «Соввласть жмет рабочих и крестьян, коллективизация довела до 
голода, тяжелая жизнь настала и т. д.», я ему на это сказал – правильно товарищ, если бы не было 
соввласти, так с землей было бы лучше. Учредительное собрание или Центральная Рада постановила 
бы иначе[,] а именно: разрешила бы землевладельцам иметь примерно 25, 30–40 десятин земли и 
помещикам бы дали до 100 дес. А остальная бы земля поступила в фонд земельного банка и потом ее 
можно было бы приобрести за выкуп.

Второй раз у Огия на квартире в мае месяце[,] числа 1 или 2-го, в присутствии самого Огия, 
его земляка Воробьева и еще одного, и неизвестного рабочего лесокомбината (его знает хорошо 
Огий), были обсуждения таких вопросов[:] Воробьев сказал: «Когда я возвращался из Франции, где 
я был с империалистической войны, то меня уговаривали в Россию не ехать, там говорили – «мы уже 
узнавали, что такое революция, будешь каяться», и верно, что теперь можно пожалеть». Я сказал – «А 
когда Центральная Рада уходила за границу, то Грушевский – Пред. Центральной Рады[,] прощаясь 
с Украиной[,] говорил: «Уходим от вас надолго, пожалеете, но поздно будет[;] и придем к вам тогда, 
когда вы нас сами позовете[,] испытав на собственной шкуре власть коммунистов и восстав против 
сов. власти, свергнете ее» – да, и верно, теперь можно пожалеть».
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Огий начал говорить вообще враждебно против сов. власти и партии и из его слов мне хорошо 
запомнились такие[:] «Я сдал бы к черту этот партийный билет потому, что уже не хватает терпения 
смотреть на издевательства над народом, жмут рабочих и крестьян и будут жать, а пока мы сами не 
сделаем восстание, лучше погибнуть в бою, чем умереть от голодной смерти. Посмотришь на детей[,] 
придя с работы – худые, желтые[,] как чахоточные, прямо сердце сжимается и если имеется органи-
зация, которая сможет руководить восстанием против сов. власти, то и нам всем нужно теснее спло-
титься и активно поддерживать ее».

Я ему тогда сказал[:] «А знаешь[,] Ефим, из тебя был бы хороший командир всего правого 
берега», ну[,] попутно с этим я выражался менее и в осуществлении восстания и говорил[:] «По[-]
моему[,] восстание невозможно, народ не пойдет, а вот кадеты[,] оставшиеся в России, наверное 
попролазили в партию коммунистов и ворочают дела там, – а что бы вызвать в народе восстание. 
Вот у нас в селе, я уже говорил, что был рабочий из Днепропетровска, и навербовал у нас несколько 
человек в свою организацию СВУ – в 1931 г. и роздали оружие», Огий сказал[:] «чем терпеть это изде-
вательство над народом, то лучше сделать восстание, которое сейчас же будет поддержано Польшей 
и Германией, которые сразу у нас[,] как культурные люди[,] установят порядок».

Неизвестный мне рабочий лесокомбината[,] присутствовавший в это время у Огия[,] сказал[:] 
«А вот в газетах пишут, что Польша уже наметила план отделения Украины от СССР и уже имеется на-
значенное Украинское правительство[,] стоит нам здесь заворушиться, как успех обеспечен».

Все перечисленные мною участники организации СВУ и указанной выше группы, я категориче-
ски утверждаю – являлись самыми активными врагами соввласти и партии и всю свою деятельность 
направляли к свержению соввласти путем восстания под руководством партии СВУ, которая[,] возмож-
но[,] еще не добита, но я лично принимал в этой организации участие только в разговорах[,] выявляв-
шихся в появление моего антисов. настроения[,] как[,] например: кроме указанных уже разговоров, я 
в Центральных механических мастерских при обсуждении вопроса о смерти Скрыпника в присутствии 
Отрошко и других рабочих говорил[:] «Скрыпник застрелился потому, что он не в силах был перенести 
зажима Украинского народа, всех непорядков и придушение Украинской национальной-политики».

Месяца два назад Огий ездил к себе на родину в деревню Марьевку на несколько дней[,] и 
возвратившись оттуда[,] говорил: «Ну и порядочки, хлеб сырой, насыпали в копны, он загребается и 
наверное погниет. Хлеба хоть и много, но его весь не в коем случае не уберут и наверное опять ока-
жутся голодные. Подсолнухи на степу пропали и хлеб оставшийся на степу, много тоже загнивается. 
Народ весь как сонный, настроение упадническое, в общем – положение печальное».

Я лично месяца полтора назад ездил в Черниговскую губ. на ст. Зерново в г. Средина-Буда, где 
пробыл с поездкой недели две, купил себе корову за 750 руб. и свинью за 250 руб. И вернувшись на 
место своей работы, был уволен за прогул.

К моему показанию об организации СВУ в селе Кудашевке, о которой мне говорили Власенко 
Карп, Очай Порфирий[,] Подгорный и указанный мною приймак вдовы Линник[,] с которыми при об-
суждении этого вопроса мне не удалось узнать всех участников, т. к. они мне об этом не говорили, но 
знаю, что в ней было навербовано много.

Больше показать ничего не могу, все записано с моих слов[,] мне зачитано, в правильности 
подписываюсь.

С. Глушко1

Допросил: опер. уполномоч. СПО     Бурлаков

Архів УСБУ у Запорізькій області. – П. Ф. – Спр. 1109. – Арк. 54–57 Копія. Машинопис.
_______________________

1 Так у документі.
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№ 205
Протокол районної конференції КП(б)У Василівського району з підсумками господарської 

діяльності за 1933 рік

28-30 грудня 1933 р.

Протокол
ІІІ районової конференції Комуністичної партії (більш[овиків]) України Василівського району,  

яка відбувалася 28, 29, 30 грудня 1933 року

Конференцію відчиняє короткою вступною промовою Секретар РПК тов. Литвиненко.
Тов. Пасічний від імені [«]сеньйорен-конвенту[»] пропонує обрати до складу президії 29 т.т. 

– обрано т.т. Литвиненко, Федорченко, Пасічний, Бондаревич, Тіщенко, Лазарєв, Ємельяненко, 
Коробцов, Таран, Рояк, Большов, Шкільова, Черніцов, Гранкін, Видра, Тімасов, Пальчіковський, 
Куріпко, Мудрицький, Харченко, Біляєв, Зінченко, Заборський, Бурдко, Степанова, Мишакін, Стріжко, 
Корсун, Глушко.

До почесної Президії під бурхливі оплески обирається: Політбюро ЦК ВКП(б) і КП(б)У, бюро 
обкому КП(б)У та персонально: т.т. Дімітрова, Торглера, Танева, Попова і Тельмана.

На почесного голову конференції обрано т. Хатаєвича.
До складу секретаріату обрано 5 чол.[,] персонально: т.т. Грушецький, Волобуєв, Пізик, 

Саргушко, Чуб.
До мандатної комісії обрано: т.т. Жук, Прудніков, Бенда.
За пропозиції т. Литвиненко конференції надсилає привітання телеграму керівнику обласної 

парторганізації, стійкому ленінцеві, організатору перемоги на Дніпропетровщині т. Хатаєвичу.
Конференція схвалює пропозиції надіслати привітальну телеграму ЦК ВКП(б)[,] т. Сталіну, ЦК 

КП(б)У[,] т.т. Косіору і Постишеву та керівникові Червоної Армії т. Ворошилову.
Порядок денний та регламент затверджено запропонованим від делегації.
1. Порядок денний:
а) Відчит обкому КП/б/У [–] д[оповідач] т. Федорченко.
б) [Звіт] райпарткому [–] д[оповідач] т. Литвиненко.
в) [Звіт] рай[онної] КК-РСІ [–] д[оповідач] т. Рояк.
г) [Звіт] ревкомісії [–] д[оповідач] т. Бенда.
д) Про завдання розв[итку] соц[іялістичного] тваринництва [–] д[оповідач] т. Тіщенко.
2. Регламент:
а) для допов. обкому КП(б)У   1 година.
б) РПК і заключним словом   20 хвилин.
в) райКК-РСІ     40 хв[илин], зак[лючне] сл[ово] 15 хвилин.
г) ревкоміс     20 хв[илин], зак[лючне] сл[ово] 10 хвилин.
д) про завдання розв. соц. твар.   40 хв[илин], зак[лючне] сл[ово] 10 хвилин.
Суперечки      10 хвилин.

Заняття:
Початок[:] з 9 год. до 15 год.
Перерва [–] 15–16 години.
Продовження заняття[:] з 16 годин до 21 години.

Конференцію вітали:
Піонерорганізація Василівської ШКМ, делегація колгоспів: «Черв. Партизан» та «Черв. 

Путіловець» [–] Скельської сільради, [ім.] Калініна, [ім.] Петровського [–] Тімошовської сільради, 
«Більшовик України» – Янчекрацької сільради, [«]Шлях Ільїча[»] – Пришибської сільради, ім. Хатаєвича 
[–] Любимівської с-ради, арт. [ім.] Калініна – Юрентальської сільради, піонери Орлянської ШКМ, 
робітники м’ясорадгоспу «Янчекрак», Василівської МТС та Пришибської МТМ.

1. Слухали: доповідь про роботу обкома КП(б)У д[оповідач] т. Федорченко.
По доповіді висловились т.т.:
1. Тіщенко (голова РВКу): тов. Федорченко в своїй доповіді відзначив досягнення 

Дніпропетровщини та накреслив завдання дальнішій [діяльності] парторганізації. Командірований 
ЦК т. Хатаєвич зміг з’єднати ще дужче обласн[у] парторганізаці[ю] навколо Ленінського ЦК[,] завдяки 
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чому до Жовтневих свят ми змогли достроково виконати першу заповідь хлібоздачі. В ознаку цього 
остання сесія ВУЦВК нагородила Дніпропетровщину переходовим Черв. Прапором. Заспокоюватись 
на тих досягненнях ми не маємо ніякого права, особливо розвиток тваринництва в нас ще недостат-
ньо. В справі підвищення врожайности рівнятись на минулий рік не можна, урожаю треба добитись[,] 
зокрема[,] для нашого р-ну це 100–120 пуд. Обкому треба диференціювати урожайність для району в 
справі освоєння лугового господарства – наш район відстає, в нас 9 тис. га лугів, зараз стоїть питан-
ня про ліквідацію цього г-ва. Це приведе до того, що сіно в кількості 105 млн. пудів не буде зібрано, 
це не дасть грубих коренів колгосп[ам] та Черв. Армії. Тов. Тіщенко зупиняється далі про підготовку 
до весняної посівної, цю роботу треба розпочинати зараз[,] тому що через місяць буде пізно, треба 
перевірити якість посівного матеріалу, яка його всхожість, підготовити коней[,] не пізніше як через 
декаду привести в готовність трактора – лише тоді ми зможемо удержати звання передової області.

2. Степаненко, секретар партосередку ком[уни] ім. Балицького. Ті досягнення, що має 
Дніпропетровщина, стались внаслідок того, що з боку т. Хатаєвича та Гаврилова було покладено 
немало сил, аби озброїти маси рішеннями пленума та гарного зв’язку з масами, при гарній роботі 
всієї обласної парторганізації, зміцнення керівництва області зараз змінило обстановку[,] і замість 
адміністрування масова робота з боку т. Хатаєвича забезпечила успішне закінчення хлібороздачі, 
весняної та осінньої сівби. Досягнення є, про них знаємо всі, але про них говорити треба менше, наша 
конференція повинна викрити всі наші хиби з цим, щоб надалі не повторювалось. В цьому році ми 
затягнули збирання врожаю, навіть зараз ще є такі колгоспи, які молотять хліб, треба зробити так, 
щоб у 1934 році до 1.Х закінчити збирання врожаю, треба боротися за ущільнення строків роботи на 
степу, в справі тваринництва [–] нам треба особливо натиснути на розвиток рогатої худоби, у нас май-
же відсутні племінні бугаї. Більшовики Василівщини повинні запевнити обком КП(б)У, що Черв[оний] 
Прапор ВУЦВК’у Дніпропетровщина нікому не віддасть.

3. Гречаний (парторг арт. [ім.] Молотова). Повсякденні вказівки т. Хатаєвича в газетах та особисто 
в балачках держали всю парторганізацію області в напруженому стані на виконання всіх господ[арчих] 
політкампаній. Нам зараз треба розпочати підготовку до перевиборів правлінь колгоспів, треба не до-
пустити негідних людей, одноразово слід докладно скласти виробничо-фінансові пляни, колгоспники 
повинні не тільки знати про них, та бути самі говірцями їх, лише тоді забезпечити і надалі перебування 
нашої області в лавах передових. Культмасова робота не набрала ще систематичної повсякденної спра-
ви, ми маємо черговість в цьому, не привчились пов’язувати виконання господ[арських] політкампаній 
з культмасовою роботою.

4. Шкільова (секретар канд[идатської] групи арт[ілі] «Черв. Партизан»). Товариші! Нам треба 
зайнятись справою закріплення сталих виробничих бригад в колгоспах, слід здійснити насправді по-
станову обкому та вищих органів про роботу бригад в колгоспі. Завдяки тому, що нема належної уваги 
в справі висування кадрів[,] особливо серед жінок, ми маємо занепад роботи серед них, треба в цьо-
му напрямку рішучий перелом, треба врешті виконати вказівку т. Сталіна про жінку як велику силу в 
колгоспі.

5. Блошенко (редакт. газ[ети] політвід[ділу] Пришибської МТС).
Я хочу зупинитись про розвиток культурного рівня як комуністів, комсомольців, так і 

колгоспників[.] Ця галузь роботи по області в занепаді, ми захопились успіхом господарських кампаній, 
забули за виховання. Тов. Федорченко нічого не сказав про роботу політвід[ділівської] газети, ця ро-
бота нова[,] треба в останньому слові розповісти про роботу політвідділівської преси.

6. Хлєбніков (с[е]кр[етар] канд[идатської] групи арт[ілі] «Путіловець»). Доповідач сказав, що 
деякі колгоспи мають малу забезпеченість зерном, не виконали завдань перед державою в той час[,] 
коли сусідні колгоспи з однаковим гуртом, тяглом упорались краще. В майбутньому треба уникнути 
цього, слід підтягнути всіх, у нас не повинно бути відсталих. Деякі наші низові керівники[,] замість того, 
щоб по[-]більшовицькому боротись за виконання директив партії – саботують[. У] порівнянні з мину-
лим роком маємо деякі зрушення в справі теоретичної підготовки, але за неї треба братись міцніше, 
треба пов’язувати її з практичною роботою, не припускати розриву.

7. Прудніков (нач[альник] рай[онної] міліції). Василівський район весь час був в низці 
відсталих[.] В цьому році[,] завдяки зміцненню керівництву[,] наш район вийшов в лави передових. 
По наших колгоспах ще є факти недбайливого відношення до немолоченого хліба, а так[,] наприклад: 
колгосп [ім] «К. Ворошилов» залишив без сторожа немолочений хліб, посів[ні] фонди схороняються в 
недостатній мірі, є випадки, коли окремі управи колгоспів знімають. Настановлюють куркулів[. Т]реба 
зайнятись цією роботою, перевірити[,] кому доручено охорону семенних фондів. Коні по Цар[-К]уту 
не в належному стані, коли й далі так будуть за ними доглядати, ми не будемо мати здорових коней. 
Серед молоді роботи проводиться мало, колгоспна молодь розвиває свою культуру досвітків. Комсо-
мол повинен особливо звернути до цього увагу.
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8. Харченко (директор Пришибської МТС). Ніяк не можна обминути тих досягнень, яких дістала 
наша обласна парторганізація [за] 1933 рік. Ці досягнення стались на основі вирішень [Ц]К ВКП(б) та 
укріплення нашого обласного керівництва. Ми мали ще більше досягнення в справі забезпеченості 
колгоспник[ів], але не всі МТС мають достатнього поворотності в своїй роботі. Корисна робота нашого 
Пришибського МТС складає лише 38 %[.] Одноразово ми маємо велику перевитрату горючого, за-
раз ремонт тракторів йде зовсім незадовільно, коли ми цю роботу проведемо неякісно[,] тоді робота 
з весняною сівбою по нас зірветься. По нашій МТС законсервіровано 25 машин[,] маємо особисте 
бажання, аби нам замінили їх новими. Буду прохати обком про зміну 17 розбитих молотарок[.] Також 
було швидше організовано нову МТС в Тимошовці[,] де вся підготовча робота закінчена. У нас нема 
запчастин та вугілля, це гальмує підготовку до весняних посівань. По[-]моєму[,] треба поставити пи-
тання перед обкомом про організацію в нашому районі відділу Держбанку.

9. Скиба (голова Янчекракської сільради). В роботі тракторів маємо великі простої і лише тому, 
що ради колгоспів неповажно ставились до відбору кадрів трактористів [–] іноді на курси посилають 
поган[их] колгоспників. Готуючись до сівби, ми повинні мати необхідний запас горючого, але ми його 
[не] зможемо зробити завдяки відсутності тари. Завдяки завданням з прибуттям переселенців[,] у нас 
получається недостача шкіл, треба звернути особливу увагу на побудову нових шкіл.

10. Грушецький (зав[ідувач] Р[айонним] Ф[інансовим] В[ідділом]). Я хочу зупинитись на роботі 
кооперації, яка в своїй практиці не встигає з новими темпами та невчасно забезпечує вимоги спожи-
вача, це сталося лише тому, що не відповідає підбору кадрів. Зараз на спож[ивчу] кооперацію покла-
дене відповідальне завдання в справі закупки хліба і не дивлячись на те, що з боку держави відпущено 
велику кількість гарного краму[,] але кооперат[ивні] робітники не змогли розподілити його так, щоб 
він стимулював заготівлю хлібу. Василівський район вже 3 роки будує лікарню, ніяк не закінч[ить] її, в 
цьому є велика потреба, облфінвідділ дуже тримається планів, ніяк не цікавлячись вимогами на потре-
би місць. Більше необхідно приділяти уваги роботі пром[ислової] кооперації в постачанні сировиною-
продуктів, чим практично збільшуємо випуск продукції і ширпотреб.

11. Пашкевич (секретар партосередку арт[ілі] »Боротьба»). Робота МТС проходе незадовільно, 
деяка частина колгоспників зовсім темно уявляє мету та завдання МТС на селі, робітники та трактори-
сти були відірвані від останніх колгоспників, не було з’єднання. Труддисципліна ще не скрізь налагод-
жена, коли ми полагодимо всю роботу[,] то в 1934 році ми будемо мати ще більше досягнень. Про цю 
роботу охорони здоров’я необхідно зазначити, що доповідач в цьому напрямку сказав дуже мало, хоч 
і йде деяке покращення, але в наших умовах цього ще мало, треба мати більше санлікарів. Треба хоч 
по одній де камері мати в районі.

12. Зінченко (уповн. ко[не]завод СНК). Величезні досягнення сільгосп[одарства] маємо 
внаслідок оперативно[го] керівництв[а] обкому, особливо т. Хатаєвича. Справою одноосібників, пере-
ведення з ними відповідної роботи займаємось мало[,] внаслідок чого вони іноді тягнуть нас назад. Я 
хочу сказати про збереження врожаю, особливо про схоронення його на пунктах «Заготзерна». Так, як 
на ст. Попове[,] в час заготівлі його сипать ніде і приходилось зсипать хліб під відкритим небом. Обкому 
слід звернути увагу складів на пунктах «Заготзерно». В своїй доповіді т. Федорченко сказав про велику 
кількість виключення та накладення парткар[ань], це говор[ить] про те[,] що ще парторганізації недо-
статньо працюють над вихованням комуністів.

13. Рояк (голова РКК-РСІ). Завдяки високоякісній широкій масовій роботі парторганізації, під 
керівництвом т. Хатаєвича ми маємо досягнення в практичній роботі. Але до того[,] поки виробники не на 
папері, а в дійсності буд[уть] змагатись по[-]більшовицькому, ми не будемо мати успіху. Т. Федорченко 
зазначив[,] що з ремонтом тракторів у нас негаразд, крім того, що у нас недостатність запчастин, ще 
ми маємо такий факт, коли прибувають деякі запчастини[,] пропажі пакетів[.] Телефонний зв’язок 
зовсім нікуди не згодиться[,] треба звернути увагу.

14. Шмиголь (участ. директор Тимошовки). Хоч є досягнення[,] але все ж господарюємо по-
гано, замість того, щоб брати врожайність 20–25 ц з га пшениці, ми не добираємо цього. В цьому році 
деякі виробники неправильно використовували гасло обкому про косовицю при високих стиглостях, 
косили ще зелений хліб, внаслідок чого мали вищий врожай, ніж він був в дійсности. Треба велику ува-
гу звернути підготовці кадрів з МТС. В цьому році ті ж курсанти не забезпечені уч[бовим] приладдям, 
коли ми не зробимо перелому, машини[,] дані нам державою[,] будуть використовуватися погано.

15. Пасічний (зав. оргвідділом РПК). Доповідач сповістив про нагородження нашої области 
сесією РНК/ВУЦВКу Червоним Прапором. Цієї чесноти ми досягли тому, що ЦК ВК[П](б) та т. Сталін з 
усією рішучістю викрили наші хиби і вказали ленінський шлях дальнішої роботи. Одночасно[,] зміцнивши 
керівництво області кращим більшовиком т. Хатаєвичем, який зумів перебудувати мозок кожному у нас 
та втілив почуття відповідальності перед партією за доручену роботу комуністами. Перебудова партбю-
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ро дала змогу конкретизувати керівництво колхозу виробництва, замість загальн[ого] керівництв[а], 
ми маємо конкретне керівництво[,] але в цьому напрямі ми ще не все зробили, в районі є колгоспи[,] 
де немає комуністів, а коли є[,] то вони представлені самі по собі. Цих одиночок ми не урахували і з 
боку обкому ми не мали вказівок по роботі з одиночками. Треба обкому організувати обмін досвідом 
робітників, що працюють на перебудову партроботи. Справа з оплатою секретар[ям] осередків 
до цього часу остаточно не вирішена. Декілька слів про народну освіту. З народною освітою спра-
ва незадовільна, перед нами поставлено завдання охоплення дітей другим концентром майже всіх[,] 
але коштів для придбання приміщень, щоб навчить цих дітей не дають. І останнє [–] це про роботу та 
керівництво[.] РПК і облпрофрада зовсім не керує райпрофрадою. За рік не було жодного представ-
ника, який би проконтролював роботу РПР, треба звернути на це особливу увагу профспілки в районі, 
при гарному керівництві допоможуть виконати гасло Сталіна «зроб[ити] всі колгоспи більшовицькими, 
а колгоспників [–] заможними».

16. Жук (зам. голови РВК). Ми досягли чималих успіхів[,] але наявність тракторів, комбайнів при 
використанні могли б дати ще більше успіхів. Треба ще більше ще добре озброїти політично низових 
комуністів[,] адже люди вирішують долю роботи[,] а у нас ще на цій ділянці багато недоліків, нам потрібні 
справжні руки більшовицьких людей і опанування техніки. Не всі комуністи ведуть перед опануванням 
техніки підготовку кадрів, на цій ділянці роботи нічого не роблять. Не зовсім розгорнута робота у нас і 
серед широких колгоспних мас[,] погано працюють колбуди[,] хати[-]читальні, бібліотеки. Треба[,] щоб 
обком і на цю ділянку звернув чималу увагу, треба вивчити кожен колгосп[, що] йому потрібно.

17. Пригарь (секр. партос[ередку] арт[лі] «ХТЗ»). Організація політвідділів МТС перебудована 
[для] партроботи на селі, в колгоспах дали немалі досягнення в роботі з більшовицькі колгоспи і за 
заможне життя колгоспників. Повсякденне вірне керівництво РПК забезпечує вчасне виконання с/г 
робіт. У нас слабо поставлена робота серед жінок, ми забуваємо і про військову роботу.

Конференцію прийшли вітати піонери Орлянки, виступили з рапортом і принесли в 
райпартконференцію колекцію бобових рослин, модель автомашини.

18. Беляєв (голова Р[айонної]С[поживчої]С[пілки]). По доповіді обкому мало сказано про ро-
боту кооперації[,] у якій в 1933 році ми маємо теж немалі досягнення по обслуговуванню пайщиків. 
Керівництво облоргвідділу нікудишнє[.] Не лише оргвідділу, а всієї і РСС, зазначає т. Федорченко, 
керівництво негнучке, нечітке, немає товару, нічим стимулю[вати] закупки хліба. Часті переміни 
керівництва в РСС (Василівка) мінялося на протязі року 3–4 раза. На це треба Федорченко зважити.

19. Клімов (зав. Р[районного відділу]Н[ародної]О[світи]). Мало сказано в доповіді обкому про 
школу[,] готування вчительських кадрів. Використати зимовий період – районна преса сигналізує про 
небезпеку в готуванні кадрів. Справа негаразд із забезпеченням шкіл шкільним приладдям.

20. Миюцик (пом. директора Пришибської МТС). Ми не досить підготувались до весняної сівби, 
справа погана із складанням фінансово-виробничих планів, на це секретарі партосередків мало звер-
тали уваги. З колгоспним конем теж не все гаразд[.] Догляд той[,] який потрібує[,] ще не провадиться 
[–] не чистяться, безвідповідально ставляться конюхи. Треба провести снігозатримання.

21. Ковбенко (пом. нач. політвід. МТС по роботі К[омуністичної] С[пілки] М[олоді]). Ми маємо 
немалі досягнення, КСМ організація відіграла немалу роль у колгоспах і бригадах. По боротьбі за 
врожайність 1934 року КСМи проявляють велику активність[.] Окремі партосередки не забезпечені[.] 
Потрібний пленум по КСМ роботі. Треба по[-]настоящему розгорнути роботу по боротьбі з шкідниками 
колгоспного хліба [–] миші, криси. Адже ж вони нищать немало колгоспного хліба, а у нас із справи бо-
ротьби з мишами панує заспокоєність. Треба не забувати про культмасову роботу з комсомолом.

Заключне слово тов. Федорченко.

Ухвалили: для складання пропозиції по доповіді обкому КП(б)У обрати комісію в такому 
складі[:]

1. Зінченко   10. Скиба
2. Шашкевич   11. Харченко
3. Рояк    12. Шкільова
4. Видра   13. Шмигун
5. Жук    14. Гричаний
6. Грушецький   15. Бондаревич (голова)
7. Горбань   16. Біляєв
8. Клобеко   17. Клімов
9. Хлєбніков   18. Клиба
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[2.] Слухали[:] а) Звітну доповідь РПК (д[оповідач] т. Литвиненко)

б) Звітну доповідь РКК-РСІ (д[оповідач] т. Рояк)

Дебати на звітну доповідь секретаря РПК Литвиненка[,] РКК тов. Рояка[:]
1. Мудрицький (Василівська МТС). Нам доведеться попрацювати над готуванням с-г кадрів. 

Особливу увагу треба звернути на їх підбір, нам потрібні кадри із перевірених кращих ударників-
колгоспників. Сільради теж у підборі кадрів повинні брати активну участь, відповідати за підбір, не 
так[,] як П’ятихатська сільрада[:] надіслали на курси трактористів чужих людей. Дирекція Пришибської 
МТС мало працювала над мобілізацією колгоспних мас на успішне збирання врожаю[,] адже ще й за-
раз під боком МТС прикидані снігом копички.

2. Таран (секретар РК ЛКСМУ). Зупинився на КСМ організації[,] який зазначив, що окремі 
партприкріплені не почувають відповідальности за роботу комсомолу, не допомагають в роботі 
(арт[ль] [ім.] Воровського[,] «Орлянка»[,] КСМ політшколи не забезпечені приміщенням, через це 
часто зривається політзаняття. Агротехпропаганду теж розгорнуто погано, тоді як наше завдан-
ня озброїти комуністів і комсомольців аготехзнанням. Комсомол шефствує над конем, – продовжує 
т. Таран, але комсомольці вимагають від управ колгоспів забезпечити конюхів всім потрібним прилад-
дям, шкрябниці, конов’язі і я певний, що КСМ ділом покаже, як треба доглядати коня.

3. Шкуратько (КК-РСІ) зазначає, що окремі партосередки (Шмальки) мало приділяли уваги 
обігу трудоднів[,] натураванс роздається колгоспникам без ваги (на глаз)[,] внаслідок припускають 
багато непорозумінь[.] Фінансово-виробничим планам мало приділяється уваги через те[,] що [у] 
плани ніхто не заглядає[,] вони лежать по шафах. Справ[а] із засипкою на[сінневих] фондів ніяк не 
може нас заспокоїти[,] адже не в усіх колгоспах перемінна якість засипки зерна[,] а тут є недоліки[:] 
арт[іль] імені Молотова, «Орлянка»[,] засипала непрочищене насіння.

4. Дорошенко (голова ССТ Балки) зупиняється на роботі в кооперації[.] Її слаба робота була 
тому[,] що на цей рік у нас 4 рази було змінене керівництво РСС. Групи сприяння РСІ на селі не 
працювали[,] та їх майже зовсім не було[.] Крім того[,] ми мали недоброякісний склад ґруп сприяння 
па Балках.

5. Дорош (Пришибська МТС). Робота серед жінок проводиться недостатньо[,] не дивлячись на 
те[,] що є становлення твердих процентів до підготовки кадрів з жінок[,] але ми цього не виконуємо. 
Дитяслі треба організувати не на сміх[,] а треба робити їх такими[,] щоб жінки не боялись залишати 
свою дитину дома. Крім органів колгоспу[, де] зовсім мало жінок[,] треба звернути на це увагу в 
майбутніх перевиборах.

6. Органенко (голова Тимошовської сільради). Підготовкою кадрів не досить займалися[,] й 
директора МТС не перевіряють виділених[,] довіряють управу колгоспу, комплектацію телиць ми 
ще не закінчили, а вже заспокоїлись. Тут теж немало було припущено хиб в селі Тимошовці, коли 
контактували телиць, то обдурювали колгоспників, обіцяючи за це поросят, борошно, а партосередок 
на це не реагував.

7. Горбань (зам. нач. політ. МТС Василівки) зазначає[,] що партосередки перебудували роботу 
на виробництві, [але] мало ще [при]дають значення бригадиру[,] який відіграє роль на виробництві. 
КК-РСІ до приїзду т. Рояка [не] працювало, не було роботи із групами сприяння РСІ.

8. Дулинов (секретар парт[осередку] «Шаг Леніна»). Єдиноначальність в бригаді змазано, 
внаслідок чого маємо у нас в колгоспі спад дисципліни. КСМ працював на виробництві непогано, але 
зараз у теоретичному розвитку, то тут справа погана. РК ЛКСМУ не потурбувався про підбір гарних 
кандидатур на секретаря осередку. З жінками провадимо роботи мало, а вона по нашому колгоспу 
відіграє немалу роль, треба налагодити роботу серед жінок.

9. Забоcький (зав. Р[айонного]З[емельного]В[ідділу]) зупиняється на утаюванні земель 
П’ятихатками та Златополя, де зараз знайдено немалу кількість га, яка обсівалась, але за неї ніхто 
не платив хлібного податку. Справа землевпорядкування [–] відповідальна ділянка роботи, але її 
занехаюють, рахівників недостатньо, крім того[,] є дуже багато ворожого елементу, а колгоспи, готуючи 
свої кадри[,] матеріяльно не забезпечують. Справа наділення колгоспників телицями провалюється, 
деякі колгоспи мають у себе телиць, але не розподіляють їх серед безкорівних колгоспників, крім 
того[,] не використовують наявні на це кредити. Складання фінансово-виробничих планів в колгоспі 
треба забезпечити керівництвом від партосередків та участь широкої маси колгоспників.

10. Паяц (секретар партосередку «Чер. Прапор») зупинився на поганій роботі пошти. Молотьба 
гальмувалась в зв’язку з тим, що не було підготовлених кадрів для молотарок. Я проти такого 
керівництва, яке ми мали з боку Гунько, який не допомагав в роботі, а вимагав лише виключення з 
колгоспу. Серед вчителів є куркульські доньки, на них подано матеріал до КК, але наслідків не чути.
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11. Бортко (Ох[орона] ма[теринства і] дит[инства]). Я хочу зупинитись на організації ясел. 
Зараз треба поставити питання про засипку фондів на харчування в яслах. Гроші, які асигновано по 
бюджету, вони не використовуються по призначенню для ясел, та і сам Охматдит безпритульний, 
навіть немає столика.

12. Сенюк (секр. парт. осер. «І П’ятирічка»). Треба поставити питання про швидшу організацію 
нових МТС. Агрономи в колгоспах роблять погано, у нас пролежав цілий день і нічого не робив по 
агрономії.

13. Логвиненко (голова Цар-Кутської с[ільської]/р[ади]). 650 комуністів та 1000 комсомольців, 
коли по-бойовому візьмуться за роботу, то підготовляться гарно до посівкампанії і вийдемо перемож-
цями.

14. Тіщенко (уч. директ. МТС Орлянка). В підготовці кадрів винні всі, не лише МТС. Курсантів 
колгоспи не забезпечують продуктами харчування, внаслідок чого курси зриваються.

15. Черніцов (голова Балківської с[ільської]/р[ади]). Деякі т.т. займаються дворушництвом, і 
замість того, щоб говорити відверто про недостатки, замазують їх тут на конференції. Всі досягнення 
має наш район, це наслідок того, що все бюро РПК весь час було в бригаді, недоліки є лише тому, що 
ми виконували вказівки РПК. Виступаючі т.т. говорили, що у нас по Балках не хватає посівматеріялу, це 
невірно, тут у всьому винні рахівники, особливо засмічений їх склад у нашій сільраді[,] треба серйозно 
зайнятись справою з одноосібниками.

16. Большов (райпрокурор). Я хочу зупинитися про порушення ревзаконності, фактів є у нас 15, 
ці вчинки говорять про варварство та нашу некультурність. У нас дуже багато штрафів. Так[,] прикла-
дом[,] Бурчацька сільрада почала штрафувати колгоспників навіть трудоднями, чого не мала права. 
Треба переглянути всі штрафи та відмінити їх. Зараз у нас ціла епідемія з розтратами. Всім робітникам 
на місці треба пам’ятати про те, що постанови правління повинні обов’язково затверджуватись за-
гальними зборами колгоспників.

17. Коробцов (нач. райвідділу ДПУ). За цей рік пройшло 371 комуніст через КК за невико-
нання директив нашої партії. В минулому ми мали жорстоку боротьбу куркуля і члена партії, яких 
засуджено на різні строки. Зараз маючи досягнення в роботі[,] помічається деяка передишка в 
нашій роботі, куркуль же не відпочиває, а продовжує свою роботу «тихою сапою»[,] зриваючи всі 
міроприємства партії.

18. Пальчиковський (представник 90[-го] Уральськ[ого]. с[трілецького]/п[олку]). Наш полк та-
кож боровся за більшовицькі колгоспи, своїм складом ми заробили на колгоспних та радгоспних ланах 
1–2 тис. трудоднів. Червоноармійці своїм прикладом[,] перевиконуючи норми виробітку[,] заохочували 
й колгоспників. Не лише працювали на трудовому фронті, наш полк[,] не забуваючи про оборону СРСР, 
за гарну бойову підготовку одержав прапор дивізії. На конференції не почувається загрози капіталістів, 
а тому ніхто і не говорить про військову роботу. Наш Василівський район являється останнім в справі 
військової роботи. ОСО робота не проводиться, треба звернути увагу нашої райпарторганізації.

19. Тіщенко (голова РВКу). Провалу сільськогосподарських робіт в 1932 році сприяли окремі 
члени бюро – замість роботи займались утворенням груп у справі заміни секретаря, на чолі якої сто-
яв Давидков В. (РПР). Рівнятись в досягненнях цього року на минулий рік не можна, нам слід бра-
ти орієнтацію на кращі урожаї колгоспних ланів і ставити завдання перед собою про те, щоб в 1934 
році врожай середній становив не менше 100–120 пуд. з га. Класова боротьба не закінчилась, за-
раз треба пильнувати ще більше. РЗВ засмічений класовим ворогом, особливо їх чимало в складі 
агрономів (Виниченко, Худяків, Волик), вони були викриті, але наші караючі органи з ними панькались. 
Депутатські групи в сільрадах працюють не скрізь, пожвавити їх роботу – важливе завдання. Місцевою 
промисловістю мало хто цікавиться, внаслідок чого вона погано розгортається. Крім того[,] ми маємо 
факти, коли виробництво вапна консервується. Зараз треба поставити питання про розширення 
колгоспів вапнопалів та рибаків, цим самим підвищимо виробництво вапна та улови риби. Треба, щоб 
майбутній рік був роком, ще значно з більшими досягненнями.

20. Степанов (комуна ім. Клименко). Ми[,] комуністи[,] недостатньо працюємо над собою, 
а особливо [–] над кандидатами партії, не всі охоплені партзавданням. Крім того[,] РЗВ мало ува-
ги приділяє тваринництву, в нашій комуні вся земельна площа перейшла в посівну, а пастбища (для 
ферм) не залишилося.

21. Грушецький (зав. РФВ). Зупиняється на питаннях фінансів, про важливість виконання 
планів, які також впливають на заможне життя колгоспників. Зріст прибуткової частини бюджету райо-
ну говорить про піднесення міці нашого району, а з усієї кількості бюджету 60 % [–] ідейно-побутові і 
культурні проблеми села, але по сільрадах не використовується тих асигнувань з бюджету для шкіл, які 
їм відпускаються, внаслідок чого є незабезпеченість паливом, не ремонтовані топки. Фінансові плани 
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по колгоспах не контролюються. Так[,] по колгоспу [ім.] Ворошилова без дозволу колгоспників витра-
чено гроші, чим зменшено трудову вартість трудодня на 25 коп.

22. Лазарєв (нач. політв[ідділу] Василівської МТС). Класового ворога розгромлено, але ще не 
добито, він чинив нам шалений опір, вдається до всяких маневрів, аби тільки зривати найважливіші с/г 
компанії. Закликаю всю парторганізацію посилити револ[юційну] пильність.

23. Куріпко (арт[іль] «Шаг Леніна») відзначає велику ролю у колгоспному будівництві жінок, з 
якими треба проводити більше виховної роботи. Погано у нас із техпропагандою, вже тепер треба 
готуватись до організації таборів.

24. Пасічний (зав. оргвідділом РПК). Анализ роботы РПК за отчетный период необходимо под-
разделить на две части, к первой части надо отнести тот период, когда район находился в глубоком 
прорыве, позорно проваливая выполнение обязательств перед государством, благодаря притуплен-
ной классовой бдительности парторганизации, к[о] второй части надо отнести отрезок с момента 
решения ЦК ВКП(б) от 24.01.1933 года, когда парторганизация развернула критику внутри организа-
ции о[рганизов]алась на борьбу за ликвидацию прорыва, повысив классовую бдительность под руко-
водством обкома[,] т. Хатаевича[,] приступила к перестройке партработы с вновь организованными 
политическими центрами на селе, политотделами МТС и при наличии той материально технической 
помощи, которая была оказана району со стороны ЦК ВКП(б). Этот период характеризуется тем, что 
парторганизация начала [выход] из того глубокого прорыва, в котором он[а] находится. Отдельные 
ячейки МОПР, Ком[муна им.] Клименко, Буденного, перестроив роботу[,] по-новому показали дей-
ствительные образцы большевистской борьбы за практическое осуществление задачи – «1933 год 
сделать последним годом трудностей…», там ячейки стали действительным политическим центром 
и коммунисты стали действительно авангардом. В коммуне [им.] Клименко коммунисты: Боринос, 
Малый, Верещак выработали норму на севе вместо 6 га [–] 7 га. Таким образом[,] самая отсталая в 
прошлом году коммуна стала передовой в этом году, вот образец того, как ячейки стали работать по[-]
новому, вот идет яркое подтверждение гениальной мысли т. Сталина по перестройке работы по[-]
новому. Однако некоторые ячейки не вняли сути перестройки работы[,] перестроились формально, 
как[,] например[,] ячейка «Пятилетка» допустила ряд крупных ошибок в руководстве колхозом [–] не 
броса[ла] уравниловку[,] не дралась з[а] качество работы, не боролась с разбазариванием колхоза, 
с недоброкачественным сеном. Результатом этого было то, что ячейка за полгода 4 раза собиралась, 
решение партии не прорабатывались, перед колхозниками не ставились боевые задачи производ-
ственного порядка, коммунисты не в авангарде, а [вы]ражали самые отсталые настроения. Такая по-
становка работы только облегчает работу классовым врагам[,] националистам всех мастей и прово-
дить всю вредительскую работу в колхозах.

25. Ємельяненко (нач. політ[відділу] Пришибської МТС). За цей рік ми в основному розгромили 
куркульське контрреволюційне гніздо[,] ми з’єднали навколо компартії [на] виконання нової кампанії, 
але це не повинно нас заспокоювати. З практики нашої МТС ми маємо поломку 4 машин [–] це гово-
рить[,] що класовий ворог не спить[,] крім цього[,] після прибуття починаєте тут робить свою роботу. 
Партосередки несвоєчасно виконують партійні директиви, а чекають на нагадування[,] або чекають 
приїзду уповноваженого[.] Закупки хліб[а] треба проводити не адміністративним порядком[,] а ши-
роким шляхом масової роботи. Зараз РПК поставили питання про організацію руських шкіл для дітей 
переселенців[.] Підготовча робота до посівної компанії хоч і приходе, але по цим фондам вони є скрізь 
та рядом[.] Де посів[ного] фонду не хватає[,] надіються його дістати[.] Треба[,] щоб посівмат[еріал] в 
кожному колгоспі був повністю. Треба розпочати підготовку до перевиборів правлінь колгоспів.

Ухвалили: 
Для складання пропозиції обкома КП/б обрати комісію в такому складі:
1. Пасічний    5. Бортко
2. Черніцов    6. Передирій
3. Степаненко    7. Таран
4. Степанов    8. Пальчиковський

[3.] Слухали: Звіт ревізійної комісії РВК (Бенда).
Ухвалили: Звіт затвердити.
[4.] Слухали: Доповідь про завдання розвитку соціалістичного тваринництва в районі 

(д[оповідач] т. Тіщенко).
Ухвалили: Виступів по цій доповіді не провадити.
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[5.] Слухали: Звіт мандатної комісії (д[оповідач] т. Жук).
Ухвалили: Звіт затвердити.
[6.] Слухали: Порядок резолюції на доповідь т. Федорченко.
Ухвалили: Проект резолюції затвердили в цілому (одноголосно).
[7.] Слухали: Проект резолюції на звітну доповідь РПК.
Ухвалили: Проект резолюції на звітну доповідь Литвиненко одноголосно затвердили.
[8.] Слухали: Проект резолюції на доповідь т. Тіщенко про стан та розвиток тваринництва.
Ухвалили: Проект резолюції[,] пропозицію підтвердили одноголосно.
[9.] Слухали: Проект резолюції на доповідь РКК-РСІ.
Ухвалили: Затвердження пропозиції на доповідь РКК-РСІ. Пропозицію ствердити одноголосно.
[10.] Слухали: Про обрання членів та кандидатів в РПК, ревкомісії та РКК.
Ухвалили:
На членів РПК обрати слідуючих т.т.[:]
1. Литвиненко  13. Заборський 25. Біляєв
2. Пасічний  14. Бабарикін  26. Грушецький
3. Волобуєв  15. Степанов  27. Воловик
4. Пизик  16. Черніцов  28. Шкільова
5. Большов  17. Джемела  29. Федяшов
6. Коробцов  18. Степаненко 30. Федорченко
7. Ємельяненко 19. Куріпко  31. Кириченко
8. Бондаревич  20. Харченко  32. Таран
9. Гранкін  21. Стасьев  33. Пальчиковський
10. Тіщенко  22. Кузьменко  34. Нікіфоров
11. Корсун  23. Видра  35. Лазарєв
12. Жук   24. Сазонов

Кандидати РПК[:]
1. Воїнський  5. Прудніков
2. Хлєбніков  6. Глушин
3. Маковкін  7. Мишакін
4. Колбеко  8. Стріжко

Члени Ревкомісії[:]
1. Бенда
2. Неудачний
3. Черненко

Кандидати:
1. Орел Параска
2. Сідоров

Склад райКК-РСІ
1. Рояк   10. Брилько
2. Антонченко  11. Тімасов
3. Горбань  12. Бортко
4. Зінченко  14. Барбаха
5. Дунаєнко  15. Іваненко
6. Сердюк  16. Даценко
7. Логвинова  17. Клімов
 8. Семірін  18. Маряхін
8. Листопад

[11.] Слухали: Вибір делегатів на облпартконференцію.
Ухвалили: Делегатам на обласну партконференцію обрати таких[:]
1. Литвиненко
2. Ємельяненко
3. Лазарєв
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4. Рояк
5. Тіщенко
6. Федорченко

Совещательним голосом[:]
1. Стріжко
2. Степаненко
3. Нікіфоров

Секретар РПК      Литвиненко

ДАЗО. – Ф. П-215. – Оп. 1. – Спр. 133. – Арк. 1–14. Копія. Машинопис.

№ 206
Таблиця норм здачі хліба державі для господарств Кам’янського району

Грудень 1933 р.1

НОРМы
сдачи зернохлеба в хлеблзаготовку по контрактации, существующие по Каменскому району

Наименование культур Бедняцкая норма Середняцкая норма Примечание

Озимая пшеница 10 пуд 16 пуд
Рожь 10 16
Яровая пшеница 8 12
Ячмень 9 14
Овес 16 22
Крупяные 12 18

Зав. райторгом     Вест

Деловод      Соколовский

ДАЗО. – Ф. П-157. – Оп. 1. – Спр. 367 в. – Арк. 77. Копія. Машинопис.
_______________________

1 Датовано за суміжними документами.
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ДОДАТОК. 
СПИСОК КОЛГОСПІВ (НАСеЛеНИХ ПУНКТІВ, СІЛьСьКИХ РАД),

ЩО ЗАНОСИЛИСЯ НА «ЧОРНІ ДОШКИ» В 1932-1933 РОКАХ ЗА НеВИКОНАННЯ 
ПЛАНІВ ХЛІБОЗДАЧІ, СКЛАДеНИЙ НА ПІДСТАВІ ДОКУМеНТІВ ДеРЖАВНИХ 

АРХІВІВ ЗАПОРІЗьКОї ТА ДНІПРОПеТРОВСьКОї ОБЛАСТеЙ, ЦДАВО УКРАїНИ 

№№

Назва району, 
населеного пункту 

(сільради, колгоспу, 
хутора), занесеного 

на «чорну дошку» 
(станом на 1933 р.)

Адміністративне підпорядкування 
(тогочасне, сучасне, сучасна 

назва)

Дата 
занесення 
на «чорну 

дошку»

Джерело інформації

з/п 2 3 4 5

1. 
с. Миколаївка
(колгосп 
«Більшовицька зірка»)

Дніпропетровська область, 
Бердянський район
нині Запорізька область, 
Приморський район, с. Миколаївка

не раніше 
30 
листопада 
1932 р.

ДАДО, Р-1520, оп.3, спр.9; 
ЦДАВО України, Р-1, оп.8, 
спр.309, арк. 87, 88. 

2. 
с. Андріївка (колгосп 
імені Франка)

Дніпропетровська область, 
Бердянський район
нині Запорізька область, 
Бердянський район, с. Андріївка

листопад 
1932 р.

ДАДО, Р-1520, оп.3, спр.9;
ЦДАВО України, Р-1, оп.8, 
спр. 309, арк. 87, 88. 

3. 
с. Новоспасівка 
(колгосп імені 
Котовського) 

Дніпропетровська область, 
Бердянський район
нині Запорізька область, 
Бердянський район, с. Осипенко

листопад 
1932 р.

ДАДО, Р-1520, оп.3, спр.9;
ЦДАВО України, Р-1, оп.8, 
спр.309, арк. 87, 88. 

4. с. Борисівка

Дніпропетровська область, 
Бердянський район
Запорізька область, Приморський 
район, с. Борисівка

листопад 
1932 р.

Газета «Червоне Запоріжжя» 
14.11.32 №261

5. с. Деревецьке

Дніпропетровська область, 
Бердянський район
нині Запорізька область, 
Бердянський район, с. Деревецьке

листопад 
1932 р.

Газета «Червоне Запоріжжя» 
14.11.32 №261

6. 
Деревецька сільрада 
(комуна імені Ілліча)

Дніпропетровська область, 
Бердянський район
нині Запорізька область, 
Бердянський район, 
Червонопільська сільрада

листопад 
1932 р. 

ЦДАВО України, Р-1, оп.8, 
спр.309, арк. 87, 88. 

7. 
Деревецька сільрада 
(колгосп «3-й рік 
п’ятирічки»)

Дніпропетровська область, 
Бердянський район
нині Запорізька область, 
Бердянський район, 
Червонопільська сільрада

листопад 
1932 р. 

ЦДАВО України, Р-1, оп.8, 
спр.309, арк. 87, 88. 

8. 
Старопетрівська 
сільрада (колгосп 
«Червоний борець»)

Дніпропетровська область, 
Бердянський район
нині Запорізька область, 
Бердянський район, 
Новопетрівська сільрада

листопад 
1932 р. 

ЦДАВО України, Р-1, оп.8, 
спр.309, арк. 87, 88. 

9. 
Ногайська сільрада 
(колгосп «Червоний 
стяг»)

Дніпропетровська область, 
Бердянський район
нині Запорізька область, 
Приморський  район, Приморська 
міськрада

листопад 
1932 р. 

ЦДАВО України, Р-1, оп.8, 
спр.309, арк. 87, 88; 
ДАДО, Р-1520, оп.3, спр.9.

10. 
Деревецька сільрада 
(колгосп «Червоне 
поле»)

Дніпропетровська область, 
Бердянський район
нині Запорізька область, 
Бердянський район, 
Червонопільська сільрада

листопад 
1932 р. 

ЦДАВО України, Р-1, оп.8, 
спр.309, арк. 87, 88. 
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11. 
Деревецька сільрада 
(колгосп «Широка 
долина»)

Дніпропетровська область, 
Бердянський район
нині Запорізька область, 
Бердянський район, 
Червонопільська сільрада

листопад 
1932 р. 

ЦДАВО України, Р-1, оп.8, 
спр.309, арк. 87, 88. 

12. с. Балки

Дніпропетровська область, 
Василівський район
нині Запорізька область, 
Василівський район, с. Балки

листопад 
1932 р.

Газета «Червоне Запоріжжя» 
14.11.32 №261

13. с. Янчекрак

Дніпропетровська область, 
Василівський район
нині Запорізька область, 
Василівський район, с. Кам’янське

листопад 
1932 р.

Газета «Червоне Запоріжжя» 
14.11.32 №261

14. 
с. Царицин Кут 
(колгосп «Удар по 
інтервентах»)

Дніпропетровська область, 
Василівський район
нині Запорізька область, 
Василівський район,
с. Приморське

– ДАДО, Р-1520, оп.3, спр.9.

15. 
с. Велика Білозерка 
(колгосп «Комінтерн»)

Дніпропетровська область, 
Великобілозерський район
нині Запорізька область, 
Великобілозерський район,
с. Велика Білозерка 

листопад 
1932 р.

ДАДО, Р-1520, оп.3, спр.9;
Газета «Червоне Запоріжжя» 
14.11.32 №261

16. 
с. Велика 
Білозерка (колгосп 
«Робітничий»)

Дніпропетровська область, 
Великобілозерський район
нині Запорізька область, 
Великобілозерський район,
с. Велика Білозерка 

листопад 
1932 р.

Газета «Червоне Запоріжжя» 
14.11.32 №261

17. 
с. Велика Білозерка 
(колгосп імені 
Красіна)

Дніпропетровська область, 
Великобілозерський район
нині Запорізька область, 
Великобілозерський район,
с. Велика Білозерка 

листопад 
1932 р.

Газета «Червоне Запоріжжя» 
14.11.32 №261

18. 
с. Велика Білозерка 
(колгосп імені 
Шевченка)

Дніпропетровська область, 
Великобілозерський район
нині Запорізька область, 
Великобілозерський район,
с. Велика Білозерка 

листопад 
1932 р.

Газета «Червоне Запоріжжя» 
14.11.32 №261

19. 
с. Велика Білозерка 
(колгосп «Борець»)

Дніпропетровська область, 
Великобілозерський район
нині Запорізька область, 
Великобілозерський район,
с. Велика Білозерка 

листопад 
1932 р.

Газета «Червоне Запоріжжя» 
14.11.32 №261

20. 
с. Велика Білозерка 
(колгосп «Червона 
праця»)

Дніпропетровська область, 
Великобілозерський район
нині Запорізька область, 
Великобілозерський район,
с. Велика Білозерка 

листопад 
1932 р.

Газета «Червоне Запоріжжя» 
14.11.32 №261

21. 

с. Мала Білозерка, 
Ленінська сільрада 
(колгосп «Мирний 
труд»)

Дніпропетровська область, 
Великобілозерський район
нині Запорізька область, 
Василівський район,
с. Мала Білозерка 

листопад 
1932 р.

Газета «Червоне Запоріжжя» 
14.11.32 №261

22. 

с. Мала Білозерка, 
Ленінська сільрада 
(колгосп імені 
Будьонного)

Дніпропетровська область, 
Великобілозерський район
нині Запорізька область, 
Василівський район,
с. Мала Білозерка 

листопад 
1932 р.

Газета «Червоне Запоріжжя» 
14.11.32 №261
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23. 
с. Мала Білозерка, 
Ленінська сільрада 
(колгосп імені Леніна)

Дніпропетровська область, 
Великобілозерський район
нині Запорізька область, 
Василівський район,
с. Мала Білозерка 

листопад 
1932 р.

Газета «Червоне Запоріжжя» 
14.11.32 №261

24. 

с. Мала Білозерка, 
Ленінська сільрада 
(колгосп імені 
Сталіна)

Дніпропетровська область, 
Великобілозерський район
нині Запорізька область, 
Василівський район,
с. Мала Білозерка 

листопад 
1932 р.

ДАДО, Р-1520, оп.3, спр.9;
Газета «Червоне Запоріжжя» 
14.11.32 №261

25. 
с. Кохане (колгосп 
імені Будьонного)

Дніпропетровська область, 
Великотокмацький район
нині Запорізька область, 
Токмацький район,
с. Кохане 

– ДАДО, Р-1520, оп.3, спр.9.

26. 

с. Новомиколаївка
(колгосп імені 
Петровського)

Дніпропетровська область, 
Великотокмацький район
нині Запорізька область, 
Токмацький район,
с. Новомиколаївка 

– ДАДО, Р-1520, оп.3, спр.9.

27. 

с. Очеретовате 
(колгосп «Нове 
життя»)

Дніпропетровська область, 
Великотокмацький район
нині Запорізька область, 
Токмацький район,
с. Очеретувате 

– ДАДО, Р-1520, оп.3, спр.9.

28. 
с. Очеретовате 
(колгосп «Прогрес»)

Дніпропетровська область, 
Великотокмацький район
нині Запорізька область, 
Токмацький район,
с. Очеретувате

– ДАДО, Р-1520, оп.3, спр.9.

29. 

Новопрокопівська 
сільрада (колгосп 
«Степова Україна»)

Дніпропетровська область, 
Великотокмацький район
нині Запорізька область, 
Токмацький район,
Новопрокопівська сільрада

– ДАДО, Р-1520, оп.3, спр.9.

30. Розумівська сільрада

Дніпропетровська область, 
Запорізька міська рада, нині 
Запорізька область, Запорізький 
район, Розумівська сільрада

жовтень 
1932 р.

Газета «Червоне Запоріжжя» 
23.10.32 №245

31. Смолянська сільрада

Дніпропетровська область, 
Запорізька міська рада, нині 
Запорізька область, Запорізький 
район, Мар’ївська сільрада

жовтень
1932 р.

Газета «Червоне Запоріжжя» 
23.10.32 №245

32. Степна сільрада

Дніпропетровська область, 
Запорізька міська рада, нині 
Запорізька область, Запорізький 
район, Степнянська сільрада

жовтень
1932 р.

Газета «Червоне Запоріжжя» 
23.10.32 №245

33. 
Новозапорізька 
сільрада

Дніпропетровська область, 
Запорізька міська рада, нині 
Запорізька область, Запорізький 
район, Долинська сільрада

жовтень
1932 р.

Газета «Червоне Запоріжжя» 
23.10.32 №245

34. 
Малокатеринівська 
сільрада

Дніпропетровська область, 
Запорізька міська рада, нині 
Запорізька область, Запорізький 
район, Малокатеринівська 
селищна рада

жовтень
1932 р.

Газета «Червоне Запоріжжя» 
27.10.32 №248

35. 
Купріянівська 
сільрада

Дніпропетровська область, 
Запорізька міська рада, нині 
Запорізька область, Вільнянський 
район, Купріянівська сільрада

жовтень
1932 р.

Газета «Червоне Запоріжжя» 
29.10.32 №250
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36. 
Мар’ївська сільрада 
(артіль «Українець»)

Дніпропетровська область, 
Запорізька міська рада, нині 
Запорізька область, Запорізький 
район, Мар’ївська сільрада

жовтень
1932 р., 
грудень 
1932 р.

Газета «Червоне Запоріжжя» 
29.10.32 №250,
08.12.32 №281

37. Біленська сільрада

Дніпропетровська область, 
Запорізька міська рада, нині 
Запорізька область, Запорізький 
район, Біленьківська сільрада

жовтень
1932 р.

Газета «Червоне Запоріжжя» 
29.10.32 №250

38. Балабинська сільрада

Дніпропетровська область, 
Запорізька міська рада, нині 
Запорізька область, Запорізький 
район, Балабинська селищна рада

листопад 
1932 р.

Газета «Червоне Запоріжжя» 
21.11.32 №267

39. 
Новоолександрівська 
№2 сільрада

Дніпропетровська область, 
Запорізька міська рада, нині 
Запорізька область, Запорізький 
район, Августинівська сільрада

листопад 
1932 р.,
знято 
03.01.33

Газета «Червоне Запоріжжя» 
21.11.32 №267,
08.01.33 №6

40. 
Новоіванівська 
сільрада

Дніпропетровська область, 
Запорізька міська рада, нині 
Запорізька область, Оріхівський 
район, Новоіванівська сільрада

листопад 
1932 р.

Газета «Червоне Запоріжжя» 
21.11.32 №267

41. 
Балабинська сільрада 
(колгосп «Допомога»)

Дніпропетровська область, 
Запорізька міська рада, нині 
Запорізька область, Запорізький 
район, Балабинська селищна рада

занесено 
25.11.32, 
знято 
03.01.33 

Газета «Червоне Запоріжжя» 
30.11.32 №275, 08.01.33 №6

42. 
Новоіванівська 
сільрада (колгосп 
імені Карла Маркса)

Дніпропетровська область, 
Запорізька міська рада, нині 
Запорізька область, Оріхівський 
район, Новоіванівська сільрада

занесено 
25.11.32, 
знято 
06.12.32 

Газета «Червоне Запоріжжя» 
30.11.32 №275, 08.12.32 №281

43. 
Новоіванівська 
сільрада (колгосп 
імені Леніна)

Дніпропетровська область, 
Запорізька міська рада, нині 
Запорізька область, Оріхівський 
район, Новоіванівська сільрада

занесено 
25.11.32, 
знято 
03.01.33

Газета «Червоне Запоріжжя» 
30.11.32 №275, 08.01.33 №6

44. 
Новоолександрівська 
№2 сільрада (колгосп 
«13-річчя Жовтня»)

Дніпропетровська область, 
Запорізька міська рада, нині 
Запорізька область, Запорізький 
район, Августинівська сільрада

занесено 
25.11.32, 
знято 
03.01.33

Газета «Червоне Запоріжжя» 
30.11.32 №275, 08.01.33 №6

45. 
Новоолександрівська 
№2 сільрада (колгосп 
«Профінтерн»)

Дніпропетровська область, 
Запорізька міська рада, нині 
Запорізька область, Запорізький 
район, Августинівська сільрада

занесено 
25.11.32, 
знято 
03.01.33

Газета «Червоне Запоріжжя» 
30.11.32 №275, 08.01.33 №6

46. 
с. Коларівка (колгосп 
імені Коларова)

Дніпропетровська область, 
Коларівський район
нині Запорізька область, 
Приморський район,
с. Коларівка 

листопад 
1932 р.

Газета «Червоне Запоріжжя» 
14.11.32 №261

47. 
Зеленівська сільрада 
(колгосп «Більшовик»)

Дніпропетровська область, 
Коларівський район
нині Запорізька область, 
Приморський район,
Зеленівська сільрада

листопад 
1932 р.

Газета «Червоне Запоріжжя» 
14.11.32 №261

48. 
Єлисеївська сільрада 
(колгосп «Комінтерн»)

Дніпропетровська область, 
Бердянський район
нині Запорізька область, 
Приморський район,
Єлисеївська сільрада

листопад 
1932 р.

ЦДАВО України, Р-1, оп.8, 
спр.309, арк. 87, 88. 

49. 
Новоолексіївська 
сільрада (колгосп 
імені Шевченка)

Дніпропетровська область, 
Бердянський район
нині Запорізька область, 
Приморський район,
Новоолексіївська сільрада

листопад 
1932 р.

ЦДАВО України, Р-1, оп.8, 
спр.309, арк. 87, 88; 
ДАДО, Р-1520, оп.3, спр.9.
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50. 
Єлизаветівська 
сільрада (колгосп «7 
років без Леніна»)

Дніпропетровська область, 
Бердянський район
нині Запорізька область, 
Приморський район,
Єлизаветівська сільрада

листопад 
1932 р.

ЦДАВО України, Р-1, оп.8, 
спр.309, арк. 87, 88. 

51. 
Борисівська сільрада 
(колгосп «Червоний 
колос»)

Дніпропетровська область, 
Бердянський район
нині Запорізька область, 
Приморський район,
Борисівська сільрада

листопад 
1932 р.

ЦДАВО України, Р-1, оп.8, 
спр.309, арк. 87, 88. 

52. 
Борисівська сільрада 
(колгосп «Радстеп»)

Дніпропетровська область, 
Бердянський район
нині Запорізька область, 
Приморський район,
Борисівська сільрада

листопад 
1932 р.

ЦДАВО України, Р-1, оп.8, 
спр.309, арк. 87, 88. 

53. 
Борисівська сільрада 
(колгосп «Нове 
життя»)

Дніпропетровська область, 
Бердянський район
нині Запорізька область, 
Приморський район,
Борисівська сільрада

листопад 
1932 р.

ЦДАВО України, Р-1, оп.8, 
спр.309, арк. 87, 88. 

54. колгосп 17 МОПР

Дніпропетровська область, 
Коларівський район
нині Запорізька область, 
Приморський район

листопад 
1932 р.

ДАДО, Р-1520, оп.3, спр.9.

55. 
колгосп «Червоний 
партизан»

Дніпропетровська область, 
Коларівський район
нині Запорізька область, 
Приморський район

листопад 
1932 р.

ДАДО, Р-1520, оп.3, спр.9.

56. 
с. Дніпровка (колгосп 
«Більшовик»)

Дніпропетровська область, 
Кам’янський район
нині Запорізька область, 
Кам’янсько-Дніпровський район,
с. Дніпровка

листопад 
1932 р.

Газета «Червоне Запоріжжя» 
14.11.32 №261

57. 
Дніпровська сільрада 
(колгосп «Україна»)

Дніпропетровська область, 
Кам’янський район
нині Запорізька область, 
Кам’янсько-Дніпровський район,
Дніпровська сільрада

листопад 
1932 р.

Газета «Червоне Запоріжжя» 
14.11.32 №261

58. 
колгосп «Вперед»

Дніпропетровська область, 
Люксембурзький район,
нині Запорізька область, 
Розівський район

– ДАДО, Р-1520, оп.3, спр.9.

59. 
с. Новокерменчик 
(колгосп «Нейгоф»)

Дніпропетровська область, 
Люксембурзький район,
нині Запорізька область, 
Розівський район, с.Новомлинівка

– ДАДО, Р-1520, оп.3, спр.9. 

60. 
с. Михайлівка 
(колгосп імені 
Будьонного)

Дніпропетровська область, 
Михайлівський район,
нині Запорізька область, 
Михайлівський район, 
смт Михайлівка

листопад 
1932 р.

Газета «Червоне Запоріжжя» 
14.11.32 №261

61. 
с. Михайлівка 
(колгосп «Барикада»)

Дніпропетровська область, 
Михайлівський район,
нині Запорізька область, 
Михайлівський район, 
смт Михайлівка

листопад 
1932 р.

Газета «Червоне Запоріжжя» 
14.11.32 №261

62. 
с. Михайлівка 
(колгосп «Східний»)

Дніпропетровська область, 
Михайлівський район,
нині Запорізька область, 
Михайлівський район, 
смт Михайлівка

листопад 
1932 р.

Газета «Червоне Запоріжжя» 
14.11.32 №261
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63. колгосп «Перемога»

Дніпропетровська область, 
Михайлівський район,
нині Запорізька область, 
Михайлівський район

листопад 
1932 р.

Газета «Червоне Запоріжжя» 
14.11.32 №261

64. 
с. Тимошівка (колгосп 
імені Калініна)

Дніпропетровська область, 
Михайлівський район,
нині Запорізька область, 
Михайлівський район, 
с. Тимошівка

листопад 
1932 р.

ДАДО, Р-1520, оп.3, спр.9;
Газета «Червоне Запоріжжя» 
14.11.32 №261

65. 
с. Старобогданівка 
(колгосп імені Леніна)

Дніпропетровська область, 
Михайлівський район,
нині Запорізька область, 
Михайлівський район, 
с. Старобогданівка

листопад 
1932 р.

ДАДО, Р-1520, оп.3, спр.9;
Газета «Червоне Запоріжжя» 
14.11.32 №261

66. 
с. Гейдельберг 
(колгосп «Авангард»)

Дніпропетровська область, 
Молочанський район,
нині Запорізька область, Токмаць-
кий район, с. Новогригорівка

– ДАДО, Р-1520, оп.3, спр.9.

67. с. Райхенфельд

Дніпропетровська область, 
Молочанський район,
нині Запорізька область, 
Михайлівський район, 
с. Плодородне

– ДАДО, Р-1520, оп.3, спр.9.

68. колгосп «Свідомі»
Дніпропетровська область, 
Молочанський район,
нині Запорізька область

– ДАДО, Р-1520, оп.3, спр.9.

69. 
с. Веселе (колгосп 
імені Карла Лібкнехта)

Дніпропетровська область, 
Новозлатопільський район,
нині Запорізька область, 
Гуляйпільський район, с. Веселе

– ДАДО, Р-1520, оп.3, спр.9. 

70. 
с. Покровка Друга 
(колгосп «Гігант»)

Дніпропетровська область, 
Нововасилівський район,
нині Запорізька область, 
Приазовський район, 
с. Приазовське

– ДАДО, Р-1520, оп.3, спр.9.

71. 
колгосп імені 
Ворошилова

Дніпропетровська область, 
Нововасилівський район,
нині Запорізька область, 
Приазовський район

– ДАДО, Р-1520, оп.3, спр.9.

72. 
колгосп імені 
Любимова

Дніпропетровська область, 
Нововасилівський район,
нині Запорізька область, 
Приазовський район

– ДАДО, Р-1520, оп.3, спр.9.

73. 
Канкринівська 
сільрада

Дніпропетровська область, 
Новомиколаївський район,
нині Запорізька область, 
Новомиколаївський район, 
Терсянська сільрада

листопад 
1932 р.

Газета «Червоне Запоріжжя» 
14.11.32 №261

74. 
м. Оріхів (колгосп 
«12-річчя Жовтня»)

Дніпропетровська область, 
Оріхівський район,
нині Запорізька область, 
Оріхівський район, м.Оріхів

– ДАДО, Р-1520, оп.3, спр.9. 

75. 
с. Преображенка 
(колгосп «Диктатура»)

Дніпропетровська область, 
Оріхівський район,
нині Запорізька область, 
Оріхівський район, 
с.  Преображенка

– ДАДО, Р-1520, оп.3, спр.9. 

76. 
с. Копані №1 (колгосп 
«Оборона країни»)

Дніпропетровська область, 
Оріхівський район,
нині Запорізька область, 
Оріхівський район, с. Копані 

– ДАДО, Р-1520, оп.3, спр.9. 
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77. 
с. Омельник (колгосп 
«Сигнал»)

Дніпропетровська область, 
Оріхівський район,
нині Запорізька область, 
Оріхівський район, с. Омельник

– ДАДО, Р-1520, оп.3, спр.9. 

78. 
колгосп «Широка 
борона»

Дніпропетровська область, 
Оріхівський район,
нині Запорізька область, 
Оріхівський район

– ДАДО, Р-1520, оп.3, спр.9.

79. 
с. Богданівка (колгосп 
імені Ілліча)

Дніпропетровська область, 
Софіївський район,
нині Запорізька область, 
Вільнянський район, с. Богданівка

– ДАДО, Р-1520, оп.3, спр.9. 

80. 
с. Нововасилівка 
(колгосп імені Леніна)

Дніпропетровська область, 
Софіївський район,
нині Запорізька область, 
Вільнянський район, 
с.Нововасилівка

– ДАДО, Р-1520, оп.3, спр.9. 

81. 
х. Васильково 
(колгосп «1 Травня»)

Дніпропетровська область, 
Софіївський район,
нині Запорізька область, 
Вільнянський район, 
с. Васильківське

– ДАДО, Р-1520, оп.3, спр.9. 

82. 
х. Укромний (колгосп 
«ІІ П’ятирічка»)

Дніпропетровська область, 
Софіївський район,
нині Запорізька область, 
Вільнянський район, с. Укромне

– ДАДО, Р-1520, оп.3, спр.9. 

83. 
Матвіївська сільрада 
(артіль «Більшовик»)

Дніпропетровська область, 
Софіївський район,
нині Запорізька область, 
Вільнянський район, Матвіївська 
сільрада

жовтень 
1932 р.,  
грудень  
1932 р.

Газета «Червоне Запоріжжя» 
27.10.32 №248, 08.12.32 №281

84. колгосп «Соцштурм»

Дніпропетровська область, 
Софіївський район,
нині Запорізька область, 
Вільнянський район

– ДАДО, Р-1520, оп.3, спр.9.

85. 
Миролюбівська 
сільрада (артіль 
«Червоний жовтень»)

Дніпропетровська область, 
Софіївський район,
нині Запорізька область, 
Вільнянський район, Михайло-
Лукашівська сільрада

грудень 
1932 р. 

Газета «Червоне Запоріжжя» 
08.12.32 №281

86. 
Микольска №1 
сільрада (колгосп 
імені Чубаря)

Дніпропетровська область, 
Софіївський район,
нині Запорізька область, 
Вільнянський район, Солоненська 
сільрада

18.12.32
Газета «Червоне Запоріжжя» 
08.12.32 №281

87. Софіївська МТМ

Дніпропетровська область, 
Софіївський район,
нині Запорізька область, 
Вільнянський район

06.02.33
Газета «Червоне Запоріжжя» 
06.02.33 №29

88. колгосп «Авангард»

Дніпропетровська область, 
Мелітопольський район,
нині Запорізька область, 
Мелітопольський район

– ДАДО, Р-1520, оп.3, спр.9.

89. 
Чехоградська 
сільрада (колгосп 
«Прукопник»)

Дніпропетровська область, 
Мелітопольський район,
нині Запорізька область, 
Мелітопольський район, 
Новгородківська сільрада

листопад 
1932 р.

Газета «Червоне Запоріжжя» 
14.11.32 №261
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90. 
Чехоградська 
сільрада (колгосп 
імені Ворошилова)

Дніпропетровська область, 
Мелітопольський район,
нині Запорізька область, 
Мелітопольський район, 
Новгородківська сільрада

листопад 
1932 р.

Газета «Червоне Запоріжжя» 
14.11.32 №261

91. 
Новобогданівська 
сільрада (колгосп 
імені Шевченка)

Дніпропетровська область, 
Мелітопольський район,
нині Запорізька область, 
Мелітопольський район, 
Новобогданівська сільрада

– ДАДО, Р-1520, оп.3, спр.9.

92. 
колгосп «Красное 
Знамя»

Дніпропетровська область, 
Мелітопольський район,
нині Запорізька область, 
Мелітопольський район

– ДАДО, Р-1520, оп.3, спр.9.

93. 
колгосп «Красный 
Перекоп»

Дніпропетровська область, 
Мелітопольський район,
нині Запорізька область, 
Мелітопольський район

– ДАДО, Р-1520, оп.3, спр.9.

94. колгосп «Комінтерн»

Дніпропетровська область, 
Мелітопольський район,
нині Запорізька область, 
Мелітопольський район

– ДАДО, Р-1520, оп.3, спр.9.

95. 
колгосп 
імені Петровського

Дніпропетровська область, 
Царекостянтинівський район,
нині Запорізька область, 
Куйбишевський район

–
ДАДО, Р-1520, оп.3, спр.9;
ДАДО, Р-19, оп.1, спр.320, арк. 
86

96. 
с. Водяне (колгосп 
«3-й Вирішальний»)

Дніпропетровська область, 
Царекостянтинівський район,
нині Запорізька область, 
Куйбишевський район, с. Водяне

–
ДАДО, Р-1520, оп.3, спр.9;
ДАДО, Р-19, оп.1, спр.320, арк. 
86

97. 
с. Олексіївка (колгосп 
«14-річчя Жовтня»)

Дніпропетровська область, 
Царекостянтинівський район,
нині Запорізька область, 
Куйбишевський район, 
с. Олексіївка

–
ДАДО, Р-1520, оп.3, спр.9;
ДАДО, Р-19, оп.1, спр.320, арк. 
86

98. с. Благовіщенка

Дніпропетровська область, 
Царекостянтинівський район,
нині Запорізька область, 
Куйбишевський район, 
с. Благовіщенка

листопад 
1932 р.

Газета «Червоне Запоріжжя» 
14.11.32 №261

99. с. Білоцерківка

Дніпропетровська область, 
Царекостянтинівський район,
нині Запорізька область, 
Куйбишевський район, 
с. Білоцерківка

листопад 
1932 р.

Газета «Червоне Запоріжжя» 
14.11.32 №261

100. 
х. Н.Карлівський 
(колгосп «Авангард»)

Дніпропетровська область, 
Чубарівський район,
нині Запорізька область, 
Пологівський район, 
с. Новокарлівка

– ДАДО, Р-1520, оп.3, спр.9.

101. 
с. Кінські 
Роздори (колгосп 
імені Войкова)

Дніпропетровська область, 
Чубарівський район,
нині Запорізька область, 
Пологівський район, с. Кінські 
Роздори

– ДАДО, Р-1520, оп.3, спр.9.

102. Колгосп імені Сталіна

Дніпропетровська область, 
Чубарівський район,
нині Запорізька область, 
Пологівський район

– ДАДО, Р-1520, оп.3, спр.9.
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103. 

с. Воскресенка 
(колгосп «Червона 
зірка»)

Дніпропетровська область, 
Чубарівський район,
нині Запорізька область, 
Пологівський район, с. Чапаєвка

– ДАДО, Р-1520, оп.3, спр.9.

104. с. Волканешти

Дніпропетровська область, 
Якимівський район,
нині Запорізька область, 
Якимівський район, с. Вовчанське

листопад 
1932 р.

Газета «Червоне Запоріжжя» 
14.11.32 №261

105. с. Горіле

Дніпропетровська область, 
Якимівський район,
нині Запорізька область, 
Якимівський район, с. Азовське

листопад 
1932 р.

Газета «Червоне Запоріжжя» 
14.11.32 №261

106. 
с. Іскрівка (колгосп 
«Авангард»)

Дніпропетровська область, 
Якимівський район,
нині Запорізька область, 
Якимівський район (знято з обліку 
24.01.73)

січень 
1933 р.

ДАЗО, Ф.П-208, оп.12, спр.7, 
арк. 37

107. 
с. Іскрівка (колгосп 
«Степовий велетень»)

Дніпропетровська область, 
Якимівський район,
нині Запорізька область, 
Якимівський район (знято з обліку 
24.01.73)

січень 
1933 р.

ДАЗО, Ф.П-208, оп.12, спр.7, 
арк. 38

108. 
с. Каменське (колгосп 
«Шлях до соціалізму»)

Дніпропетровська область, 
Якимівський район,
нині Запорізька область, 
Якимівський район, с. Дружба

січень 
1933 р.

ДАЗО, Ф.П-208, оп.12, спр.7,  
арк. 39

109. 
с. Горіле (колгосп 
«Вільна праця»)

Дніпропетровська область, 
Якимівський район,
нині Запорізька область, 
Якимівський район, с. Азовське

січень 
1933 р.

ДАЗО, Ф.П-208, оп.12, спр.7, 
арк. 40

110. 
с. Волканешти 
(колгосп «Зоря 
нового життя»)

Дніпропетровська область, 
Якимівський район,
нині Запорізька область, 
Якимівський район, с. Вовчанське

січень 
1933 р.

ДАЗО, Ф.П-208, оп.12, спр.7, 
арк. 41

111. 
Олександрівська 
сільрада (колгосп 
«Коларово»)

Дніпропетровська область, 
Якимівський район,
нині Запорізька область, 
Якимівський район, 
Володимирівська сільрада

січень 
1933 р.

ДАЗО, Ф.П-208, оп.12, спр.7, 
арк. 42

Укладачі: О.Г. Величко, В.О. Бондар
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«Моє дитинство ще тільки відчуло радість 
життя, як прийшла трагедія голоду, яка поглину-
ла мільйони людей. Помирали ті, хто спокон віку, 
ще від скіфів-хліборобів, ростили хліб і годували 
люд. Досконало знали своє землеробське ре-
месло. Безмежно любили землю. І ось, зараз, 
у тридцяті роки двадцятого сторіччя, обкладені 
продподатками віддавали все до зернинки, самі 
помирали від голоду.

Смерть до них була жорстока і презирлива, 
тому що ці годувальники не були похоронені за 
християнською традицією. Кожен ще живим тікав 
на край світу від презирливого тавра – «кулак», 
«підкулачник», «куркуль». Приховував своє поход-
ження, що він – українець, відмовлявся від рідної 
мови. Померлі лежали скрізь по селі, в полі, під 
тином, на пристанях Дніпра, на станціях. Деякі, 
відчуваючи кінець, одягали святковий одяг, ішли 
на кладовище, лягали біля могил своїх батьків 
і помирали. Молились до Бога, але, на содіяне 
лихо деспотом земним, Бог не озивався. Світили 
лампадки, виносили ікони, але все це було спо-
чатку. Потім уже ніхто нічого не просив, помирали 
тихо – покірливо. І ховати померлих було нікому, 
бо дужі, здорові чоловіки були підкошені голод-
ною смертю першими. Жінки – продовжувачі 
роду, ті, на чиїх плечах лежав тягар тяжкої праці 
на селі, ті, що йшли в борозні, упряжені в плуга 
поряд з виснаженою худобою, хто вижив до пер-
ших колосків, – а це були переважно жінки, – ви-
ходили в поле, запах молодого хліба пробуджу-
вав надію на життя. І замість пісні, котру співав 
наш народ під час жнив, почувся один-другий 
голос тужіння, а потім затужило все поле страш-
ним болем жіночих голосів. Тужило хлібне поле. 
Не чули криваві диригенти на верхах, не чули і 
на місцях. Так уже була відпрацьована ота кри-
вава система, що своєю смертю люди не могли 
відкупити «свої провини» перед вождем народів 
– Сталіним. Мільйони кращих людей помирали. Із 
столиць грали бравурні марші, а ті жертви не виз-
навалися за дійсність. Я часто з болем думав, не-
вже ота страшна трагедія 33-го року буде забута 
людством? Але ж серед тих мільйонів загиблих, у 
чиїх устах вмирало рідне слово, неперевершена 
наша українська пісня, були Сенеки, Бетховени, 
Шевченки.

Село Кагамлик, де я народився у 1922 році, 
типове полтавське село з малоземельним се-
лянством. У 1929 р. у нас у селі розкуркулили 
найзаможніших, – їх було 6 сімей. Все відібрали 

у них і вислали на Соловки. У селі організували 
СОЗ (спільна обробка землі). Назвали СОЗ – 
«Вільна праця». Уже в 1930-1931 роках усе селян-
ство пішло в СОЗ. Не робили навіть спроб чинити 
опір проти вступу в СОЗ. Але розкуркулювання 
набирало ще більшого розмаху, і переходило на 
середняків, а потім і на бідняків. Так, що в на-
шому селі на кінець цієї трагедії залишилось 20 
процентів дворищ не займаних.

Наше господарство складалося з одної коня-
ки, корови, птиці. Дворище й будівлі під очеретом 
– дідівські, 3 десятини землі, з них 1,5 десятини 
«банківської». Полтавщина – це густозаселений 
і малоземельний край, звідки постійно царський 
уряд висилав українців до Сибіру, Казахстану, на 
Далекий Схід. Імперська політика царату дуже 
позначилась на цьому краї, але ще з більшою 
жорстокістю цю політику проводив Сталін.

У СОЗі все очолювали «активісти». Це та не-
велика частка нероб з агресивною і бандитською 
психологією, котрі своє особисте господарство 
не спроможні були вести. Приїжджає комісія з 
міста Кременчука, продзагони у військовій формі 
зі щупами і зброєю. Це ці люди, що принесли 
на село «громкий и страшный мат». Матюкали 
бабусь і дітей-онуків. У нашому розумінні – в 
розумінні українця – це була тяжка наруга над лю-
дом. Адже ж ми від своїх батьків нічого подібного 
не чули. Це вже тоді почали роз’їдатись устої 
культури народу.

Приїжджі комісари опиралися на наш сіль-
ський актив-комсомол. Це ж були банди, уза-
конені владою, котра грабувала і винищувала 
невинних людей. А протягом 70 років у кіно, 
мистецтві, літературі ми цих злочинців возвели 
в ранг ангелів-спасителів, борців «за народное 
дело». У 1930 роках у СОЗі почався падіж ху-
доби, бо корм не був заготовлений. Мій дідусь 
Гречук бігав туди на спільну конюшню, носив 
сіно своєму жеребцю, щоб врятувати його, але 
діда Федосія звинуватили, що він хотів потруїти 
коней. Обробляти весною землю було майже 
нічим. Необроблені поля заростали перекотипо-
лем. А обкладання продподатками все тривало 
і набирало все більшого розмаху. Якось до села 
приїхала продкомісія з Кременчука. Зібрали се-
лян, хто не виконав продподатку. Оголосили, що 
вони і ще додатково обкладаються податками, 
бо вони «саботажники и кулачье», зривають план 
хлібозаготівель. Це була весна 1932 року. Бідність 
і нестача хліба вже відчувалася. Віддавати було 
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Василенко Іван Васильович
1922 р.н. житель м. Запоріжжя

(запис 2008 р. Василенка І.В. особисто)
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вже нічого. Один із селян вийшов із ладу і ска-
зав, що все до зернятка він відніс у клунку. Тут 
же продзагонівці, озброєні залізними щупами 
і зброєю, зчинили ґвалт. Селяни у відчаї почали 
захищатись. Почулись постріли і той селянин по-
валився на землю. Решту селян – «злостных за-
чинщиков и контру» – при сільраді загнали в хо-
лодну. На другий день випустили і попередили, 
що підводи, куди треба принести хліб, чекають 
біля сільради. Чоловіки у відчаї забирали останні 
зернятка від дітей, сім’ї. Несли, несли, а, можли-
во, це вже в останній раз. Несли просо, сорго, 
насіння. Забирали все. Це був час, коли люди 
вже відчували, що наближається страшний го-
лод. Закопували кормовий буряк, картоплю. Але 
ці продзагонівці зі щупами прощупували кожен 
метр землі і знаходили. Заставляли відкопувати. 
Скликали селян. Глумилися, вивозили цей буряк 
і зсипали в гнилу яму біля конюшень. А діти вже 
відчували постійний голод. У цьому 1932 році 
продподаток, яким було обкладено наше село, 
був не виконаний. Розкуркулювали дворища, 
описували все майно. Забирали все, що здава-
лось їм непридатним: вузлики з насінням, ма-
куха, паслін сушений – усе викидалось надвір, 
розтоптувалось отими військовими чобітьми в 
галіфе і приправлялось «одобрительным матом». 
Чоловіка ж забирали. Засуджували і відправляли. 
Тут, у рідній хаті, не залишалось нічого для жит-
тя. Трусились, плакали діти, пригортаючись до 
безпорадної матері. Пройде час і на зиму 1932 
року всі оці розкуркулені сім’ї позганяють до 
одної хати по десять сімей. Не випускатимуть 
з двору і, особливо, – на своє старе дворище. 
Щоб куркуль не відкопав, де сховане ним добро. 
Голодна смерть вже наближалася.

Коротенько напишу, як нас розкуркулили. 
У вересні 1932 року я навчався в школі. Оксана 
Еммануїлівна сказала, що батьки Василенка 
Вані, Литвина Сашка, Чухно Вані працюють у 
СОЗі добре і вони на «Красной доске». Вперше я 
почув це слово, але за похвалу батька мене охо-
пила радість. Додому я біг, підстрибуючи бочком, 
підспівував і був радісний. Я знав, що тато прихо-
дить пізно, бо коні в СОЗі худі, одні кістки, почали 
падати. Батькові, як і всім селянам, було шкода 
худоби. Назустріч мені ішла тітка Олекса, вона з 
жалем сказала: «Ти ось радієш, а у вас у дворі все 
описують і забирають». Мене охопив жах. У дворі 
я побачив багато людей. Я чую: плаче мама, щось 
просить – благає. Коло двору родичі, але їх до 
двору не впускають. Ці ж комісари за допомогою 
своїх сільських активістів чинять акт беззаконня 
в законі. Все забирають, скидають на підводи. 
Плачуча мати кинула мені пальто: «Надінь, у чому 
взимку будеш», – сказала вона. Але ж пальтиш-
ко те вирвали в неї з рук. Брати у нас особливо 

нічого було. А тому почали витрушувати всі тор-
бини. Мама, як і всі, передбачала холодну і голод-
ну зиму. Сушила все: дикі груші, багато пасльону, 
насіння рижію, гірчиці, макуху й інше насіння. Все 
це поскладала в торбинки. Як останню надію. Але 
всі ці торбинки було згреблено і винесено на двір. 
Почали, на очах у люду, різати ті торбинки, ви-
трушувати на землю і топтати. Маму охопив жах, 
вона впала на коліна, тужила, просила і нас ста-
ти на коліна. Ми всі благали, щоб залишили нам 
оті злиденні пожитки, що їм були не потрібні. Але 
марно, все ногами потоптали. Сестричку Таню, 
котра хотіла зібрати в мисочку паслін, ударив 
Іван Івович (це з місцевих пролетарів).

Поставили зверху на скарб нашу машин-
ку «Зінгер». Старенький подарунок діда. «А де 
ж ножиці?» – запитав рижий Хоб. Ми не знали. 
Знайшли ножиці. Хоб – вхопив мене за шию, 
струснув дужою рукою, наставив ножиці на очі і 
закричав: «Кулацкие ублюдки, всем выколю гла-
за». Тягнув мене у двір. Мама, тьотя Настя пла-
кали, просили: «Він не ховав ножиць», – кричали. 
У кутку в нас висіла велика ікона «Трійця». Там 
завжди на Свят-вечір горіла лампадка. Ікону ви-
кинули надвір. Підбігла дівчинка Маруся і почала 
тягти ікону, говорячи: «Та хіба можна Боженьку 
кидати під ноги. Гріх».

Але в цей час, коли одні грабували і складали 
на підводи, інші щупами пронизували, простуку-
вали всі закутки нашої садиби – ями не знайшли. 
Коли дорослі щось із харчів ховали, то завжди ро-
били це глухої темної ночі, щоб не бачили діти. Бо 
під час обшуку діти лякалися і все розказували. 
Я тільки потім збагнув, що ця страшна розправа 
над нами проводилась, коли тато був на роботі в 
СОЗі. Він поїхав по сіно у плавні. Привіз надвечір 
до созівської конюшні, де на нього чекав упо-
вноважений. Забрав батька і привів додому. Хоб 
наставив вістря щупа і прохрипів: «Де хліб захо-
вав?» Але у нас уже нічого не було.

Ми, троє дітей, і мама чекали милості, що 
тата відпустять. Але ні. Разом з іншими тата при-
гнали з Кременчука етапом на відкритий суд. 
Дали 58-му і 12 років «далеких таборів». І так 
всі 10 чоловік були засуджені. Заповнений еше-
лон від Кременчука відправили на Далекий Схід. 
Виснаженість, дизентерія. До Владивостоку при-
була половина. На вагонах написи: «Паразити», 
«Смерть кулакам». На станціях у Сибіру вагони 
закидали камінням підлітки. Із Владивостока па-
роплавом до Бухти Нагаєвської, на Охотському 
узбережжі. А потім – вглиб материка – етапом. 
Звідти повертались одиниці. Там знаходили 
смерть у вічній мерзлоті.

На Леваді були не викопані буряки. Вночі 
мама з дядьком Петром викопали яму в лозняку і 
закопали буряки, закривши хмизом яму. Настала 
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зима, випав великий сніг. Із Святеликівки до нас 
у хату зігнали 10 сімей. Це великі сім’ї з дітьми, 
більшість з батьками. Із двору ходити не дозво-
лялось. Але ж всі шукали спасіння, кожен щось 
добував: кишки, шлунок, шкіру з битої тварини, 
пріле просо із силосної ями, затхлі качани. У хаті 
тіснота, плач, сморід. Мама пришила нам з Васею 
на внутрішній стороні пальта кармани. Ми ходи-
ли на другий кінець села до тьоті Насті. Та клала 
нам по сухарю, картоплині і ми ішли в обхід села 
додому. Але нас спіймали. Привели до сільради, 
викликали туди і нашу тьотю Настю. Іван Івович 
допитував: «Ти що кулацьких дітей годуєш?» Було 
встановлено стеження за дворами, де були зігнані 
«розкуркулені». І вдень, і вночі стежили за нами.

Це була пора, коли люди бездомні, голодні 
бродили по селах, просили. Але, прийшовши до 
села, бачили таких же голодних, як і вони самі. 
Станція Глоби не була забита бродячим людом. 
Там був цукровий завод, а це відходи – маляс, 
жом. Люди об’їдались цього малясу, хворіли і 
помирали. Сергій, Уляна, Антон Василенки – по-
мерли молодими і маляс їх не врятував. Люди 
пухлі, мовчазні, покірливі. Це був кінець лютого. 
Скрізь почали помирати: у Глобиному, в Борисах, 
Кодинцівці, Пронозівці, Кагамлиці, Градизьку, 
Черепахівці, котрої на сьогодні зовсім не існує, – 
це село вимерло зовсім усе.

Епідемія на розкуркулювання поступово про-
ходила. «Борцы за народное дело» – зробили 
все, щоб у засніжених селах України 1933 року 
чорне покривало смерті накрило всіх. Так і ста-
лось. Лютий, березень, квітень, травень, червень 
1933-го року, – у ці місяці голодна смерть погли-
нула сотні, тисячі, а потім і мільйони людей.

Я бачив війну – фронт і поля побитого люду. 
Але смерть голодна – це страшна безвихідь. Це 
– коли батько не радий своєму синові, а мале 
дитя ще тримає в роті виснажені груди померлої 
матері. Так було в Градизьку на пристані, коли 
померла Святелик Марія. Ішов березень, танув 
сніг, тягло відлигою. Голод набирав свого апо-
гею. Люди знаходили дохлу худобу на скотомо-
гильниках: хто їв, а більше відмовлялись від цієї 
страви. У селі не було чутно собачого гавкання. 
Померли сусіди Василенко Петро Йосипович, 
дружина Марія і їх уже дорослі хлопці Грицько та 
Микола. Брат Василенко Павло Йосипович, його 
дружина Олена, діти Антон, Інна, Уляна. Помер 
Василенко Степан Прокопович і син Роман. 
Василенко Павло Михайлович, дружина і троє 
дітей. Тітка Мелашка, сестра батька, лишилась 
дітей – померли Грицько й Антоніна. Вже були 
дорослі, готувала їх до одруження. Відчувши 
смерть, вона одягла все святкове на себе, пішла 
лягла біля могили батьків і померла. Василенко 
Микита і Мирон – брати. Микита помер у в’язниці 

в Кременчуці, жінка і троє діток померли вдома. 
Дядько Мирон був дужий, копав ями і хоронив 
своїх односельців. Але відчув, що сили покидають 
і його. Попросив дружину Мокрину взяти обручку, 
серги, платок і виміняти чорного хліба край. Що 
вона і зробила. Весь час він все залишав слаб-
шим дітям і дружині. А зараз сів і сам мовчки з’їв 
той чорний наполовину з половою просяною хліб, 
запив водою. Відчув судорожний біль у шлунку. 
Пішов на кладовище. Викопав для себе уже окре-
му яму, але не глибоку, а довгу, бо сам був майже 
двометрового зросту, ліг в яму і помер. Тепер на 
нашій Василенківці уже нікому було хоронити лю-
дей. Наближалось тепло, а смертність люду все 
збільшувалася.

Вранці у нас під дверми лежав мертвий чоло-
вік у свитці і потертій смушевій шапці. Відтягли 
від дверей захололе тіло. На спині мішок, де були 
красиво вигаптувані жіночі сорочки і сукня. Бо ж, 
відправляючись у цю останню путь, люди брали 
з собою все найкраще в надії виміняти десь на 
щось. Адже за сирий буряк чи 10 солоних тюльок 
віддавали все.

Із 50-ти дворищ на Василенківці залиши-
лось 10-11. Все пішло, пішло в землю. Така ж 
доля спіткала всі частини великого села Запо-
рожцівки, Святеликівки, Порохнівки, Кодинцівки, 
Пронозівки. Через 28 років я приїхав в село 
Кагамлик: розвалені пустки, дворища грома-
дились купами, порослі терном і буряком. Ніхто 
не поселявся на тих місцях. Колись квітуче ко-
зацьке поселення, де буяло життя, створюва-
лись українські пісні, думи, святкувались свя-
та, зберігались звичаї народу. Де кожен тебе 
привітав чистою співучою мовою. Все це забрав 
той страшний голод.

Село було відбудовано, коли будували 
Кременчуцьку ГЕС. Але тих річок, гребель, луків, 
лісів уже не було, окрім зарослих диким лісом 
трьох цвинтарів.

Квітень: всіх людей охопив жах. Адже чека-
ли теплу весну, що можна буде працювати. Але 
в тривозі багато поверталося люду назад. На 
роботу куркулів не приймали. Інших довідок на 
руки місцеві власті не видавали. У сільраді все 
робилось, щоб всі ці люди помирали. Але голод-
ний люд шукав порятунку. Всі збирали майно, 
хто возиком, хто на спині, тяглися до пристані 
Градизьк. А там пароплавом до Дніпробуду в 
Запоріжжя. Там важкі земляні роботи. Тисячі люду 
беруть, а це спасіння від голодної смерті. Ми по-
кидали рідне село назавжди, де прожило не одне 
покоління наших предків. Все те, що складалось 
тисячоліттям – руйнувалось голодом за один рік. 
Там на верхах нової імперії все було продумано, 
щоб роздушити націю, знищити її генофонд.

У Градизьку ночували в покинутих холод-
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них хатах. Набито люду, гамір, плач. Мишко, мій 
брат двоюрідний, нерухомий, мама молиться, 
хрестить його. Поклала біля порога, як поради-
ли жінки. Але вранці, коли зібрались виходити, 
хлопчик раптом зарухався і промовив: «Мамо, я 
ще живий, а ви мене поклали на холодний поріг». 
Прибув пароплав і ми всі з’юрмились, приготу-
вавшись до посадки. Владний і грубий окрик про-
лунав з пароплава: «Посторонись». З пароплава 
виносили декілька померлих на берег.

У Кременчуці нас зустрів окрик гучномов-
ця, який кричав: «П’ятирічку виконаємо за 
чотири роки». Тисячі приїжджого люду пра-
цювало на відбудові земляної дамби. По ши-
рокому плесі Дніпра пароплав просував-
ся до Дніпропетровська. Ми на залізниці. До 
Дніпробуду поїдемо поїздом. Тьотя Маруся, що 
жила в Дніпропетровську, принесла нам пшон-
ну кашу. Все вона робить обережно, щоб не 
знав чоловік, бо він працював в обкомі. Вона за-
брала всі наші довідки, видані сільрадою, і при-
везла надвечір. На тій довідці, що видавали, 
коли мама їздила в 1931 році вимінювати кар-
топлю в Гомельську область, тьотя переправила 
рік і число. Бо тоді, у 1931 році, ми ще не були 
розкуркулені. У найскрутніший момент життя ця 
довідка врятувала нас.

І ось ми приїхали на Дніпробуд на станцію 
«Шлюзовая», де зараз Критий ринок. Невеликі 
станційні приміщення і площа – пустир з базарчи-
ком. Крик, суєта і безнадійно сидячий люд, який 
чекає роботи. У ту весну 1933 р. чорноробочі уже 
непотрібні були, а з довідкою, що в тебе все за-
брали і розкуркулили, ніде не приймали. Всі, хто з 
нами їхав сюди: молоді з чоловіками сім’ї – всі тут 
на одній станції «Шлюзовая» найшли свій кінець. 
Щоранку тут гамір, маса безпритульних, облави. 
І забирали померлих за ніч, скидали на широкі 
шарабокнії з їздовими циганами, котрі жваво кри-
чали на коней. Гірка правда, але всі наші люди 
смирно, покірно віддавались смерті. Безправні, з 
розтоптаною гідністю, покірно йшли. Мама взяла 
Таню і поїхала влаштовуватись на роботу, ми чека-
ли її. Але відчули якийсь страх і раптом – облава, 
нас забрали і відправили в «Распределитель» – це 
тяжка картина, де різного віку воровський блатний 
світ. Бійки, крадіжки і майже голод. Бо ж та пайка 
ніколи тобі не дістанеться. Ця «неуправляемая» 
пересильна тюрма поповнювала організовані 
тоді «приюті». Слово «приют» обнадіювало кож-
ну матір. Жінки говорили мамі: «Іра, віддай в 
«приют» дітей, бо помруть». І більшість жінок 
не знали де, у якому «приюті» їхні діти, чи живі 
самі, але з яким полегшенням зітхали, плекаючи 
надію, що діти їхні живі. Будинків для безпритуль-
них було багато, але «Распределитель», звідки 
відправляли цей різнобарвний конгломерат був 

один за ст.  Катеринівкою, біля «острозаразной 
больницы». Були там кріпкі будівлі, закритий двір, 
охорона.

Коли нас вели в баню, ми втекли в надії знайти 
маму. Ми приїхали на ст. Шлюзова, де знайшли 
знайому жінку з села і вона сповістила, що мама 
приходила, плакала за нами. Десь влаштувалась 
на роботу. Як потім з’ясувалось, мама поїхала на 
о. Хортицю, де з великими труднощами, як оди-
ноку жінку з підлітком-дівчиною, її взяли на робо-
ту. Таня як помічниця, але хлібну карточку поки 
що не видали на неї.

Ми довгі й довгі роки приховували, що у нас 
є батько. Адже в ті роки мама могла б лишитись 
роботи. Майже неймовірно, але ми випадково 
пізньої осені знайшли маму. Мама і Таня були 
виснажені і ще худіші. Але це тільки здавалось, 
вони вже були не пухлі. Постало питання, як нас 
залишити біля себе. Жінки знов радили здати в 
«приют». Мама спочатку пішла до директора, ко-
трий погодився залишити дітей, але хлібну «иж-
дивенческую» карточку дали одну. І зобов’язали 
допомагати пастуху на полі. Відправили нас в 
ДЕКу – це південна частина о. Хортиці. Тут маса 
люду, ще відчувається голод. Відчуватися він 
буде і через рік, у 1934 році. Люди виснажені, 
недоїдають, їдять тухлу рибу, іржаві солоні бич-
ки. Часта дизентерія і майже постійна малярія, 
котра постійно, крім зимових місяців, трусила 
всіх. Кладовище, ще зовсім маленьке, – росло. 
На роботу і з роботи водили строєм. Заставляли 
співати революційні пісні.

Весною 1934 року маму, безнадійну, від-
правили в лікарню. Покликали нас, це пливти че-
рез Дніпро. Воскова, нерухома людина лежить у 
коридорі на нарах.

«Ось вона, заберіть її простинку, а то завхоз 
требує», – сказала нам жінка в халаті.

Але через півтора місяці нам сповістили, що 
мама воскресла; і залишилась жива, але ще не 
рухається. «Сильное воспаление мозгов» – як 
нам тоді сказали. Бог чи щастя, чи і те і друге 
повернули нам маму за наші муки. Всі пішли на 
роботу. Тьотя Дейнека – висока, красива жінка 
нездужає.

– Ваню, піди принеси водички, – просить вона. 
Я хутко біжу до крана. Приношу і, раптом, – ви-
сить тьотя у білій вишиваній сорочці і чорна коса 
звисає. Тут вона поховала дочку, троє хлопців 
– один другого менший, – десь у «приюті». Про 
чоловіка нічого невідомо.

Ідемо в полі, по дорозі тітку Дейнегу відвози-
ли. Все тим же громадним верблюдом, запряже-
ним у двохколку. По дорозі Вася знайшов моло-
дий свіжезламаний кукурудзяний качан. Але тут 
їде об’їждчик. Почав бити нагайкою Васю. Я про-
шу Васю покинути качан. А він не погоджується, 
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Греченко Катерина Стефурівна
1927 р.н. жителька м. Запоріжжя

(запис 2008 р. Тимошенко Л.О., головного спеціаліста управління праці та соціального захисту 
населення Орджонікідзевської районної адміністрації Запорізької міської ради)

плаче і стверджує, що він знайшов. Дуже побив 
його об’їждчик. Вухо розсік, щоку. У байрак я 
ледве привів Васю. Він захворів. Полежав два дні 
і почало йому викручувати тіло і ніжки, і помер у 
нас з Танею на очах. На ту велику «двохколку», 
запряжену верблюдом, поклав дядько Науменко 
мале тільце брата Васі загорнуте в стару про-
стинку. «Їдьмо, побачиш, у якій ямі покладу,» 
– сказав він. І поклав, трохи підривши, поряд з 
тіткою Дейнегою.

«Хай буде йому мамою», – сказав дядько 
Науменко. Отак легендарна Хортиця приймала в 
свою землю не воїнів-скіфів, не синів хороброго 
Запорізького лицарства, що полягли від турець-
кого ятагана. Ні. Це були правнуки, що полягли 
покірно  голодною смертю 1933 року. Я часто 

буваю на «Критому ринку» у нас в Запоріжжі. 
Загальний гул люду, гамір, сміх. Вся площа забита 
особистим автотранспортом. Ось тут щойно зруй-
нували останнє приміщення із сірої цегли. Зарослі 
дерева ще залишились, що вводять мою пам’ять 
в минуле. І ніхто ніколи не згадає, бо і не знав, про 
оті невинні жертви. Чому ж так жорстоко ставиться 
людина до себе, до свого минулого? Але ж не всі. 
Та хіба ж дозволять таку наругу французи, німці чи 
ті ж чехи? І приходить відповідь. Голод, репресії. 
Постійне переслідування національної свідомості. 
Винищення минулого народу, національної куль-
тури і мови привело народ до безпам’ятства, 
бездуховності, жорстокості».

(Голодомор 1932-1933: запорізький вимір. – 
Запоріжжя, 2008. – С. 196-203)

«Скільки мені було, 5 років, 6... Пам’ятаю не-
багато, бо дуже була малою. Жили в своїй хаті на 
околиці міста, городу не мали. Тримали декілька 
курей в клітці біля входу в хату. Гуляти не гуляли, 
а стерегли тих курей, щоб не вкрали чужі люди. 
Курей на м’ясо не забивали, бо надіялися хоч на 1 
яєчко щодня. Взимку вже потроху з’їли курей, бо і їх 
годувати було нічим. Пізніше вже виживали тільки 
тим, що з інших сіл батьки привозили буряки, інші 

овочі, просо, що обмінювали на предмети вжитку, 
одяг. Іноді доводилось їсти навіть лободу, курай. 

Було тяжко... Пам’ятаю, що їсти хотілося 
увесь час. Батьки важко працювали, а ще й шука-
ли чим нас нагодувати. Болісно було дивитися на 
померлих, яких було з кожним днем все більше. 
Страшно було дізнаватись, коли за крайчик хліба 
чи колоски люди йшли на крайнощі».

(поточний архів редколегії)

Гретченко Лідія Дмитрівна
1926 р.н. жителька м. Запоріжжя

(запис 2008 р. Шайдурової В.В., головного спеціаліста УПСЗН Орджонікідзевської районної 
адміністрації Запорізької міської ради)

«Я була маленькою, 7-8 років, жили ми в 
селищі Первомайському з батьками і сестрою. 
Мама не працювала, а тато працював на заводі. 
Спогади про «той» голод не дуже страшні. 
Мабуть, тому що батькам вдавалося нас уберег-
ти, старалися в першу чергу побільше нас наго-
дувати. Адже татові, як робітнику заводу давали 
деякий пайок, а мама іноді наймалася куховарити 
у більш заможних людей за продукти харчування. 
А які продукти? Овочі, якісь крупи, іноді лушпин-
ня картопляні приносила. Я навіть пам’ятаю, що 
не хотілося цукерок чи чогось такого, ми цього не 
знали. Грудочка цукру була великою радістю для 
дітвори. Гірше було від того, що мама зі школи 

мене забирала і швидко вела додому, а у двір ви-
ходити нам, дітям, дозволялося тільки з доросли-
ми. Ми жили на краю міста і батьки пояснювали, 
що навколо дуже багато чужих людей, приїжджих, 
голодних та злих. Було таке, що діти пропадали. 
Вже пізніше мама пояснила, що дітей викрадали. 
І вона цього боялася. А ще боялася, що як вийде-
мо десь, то наткнемося на померлих під двором 
людей і перелякаємося.

Більше душевного болю у мене залишилося 
від голоду 1946-47 року, коли буквально вулиця-
ми ходили по трупах. Згадувати не хочеться».

(поточний архів редколегії)

Камалова Валентина Петрівна
1927 р.н. жителька м. Запоріжжя

(запис 2008 р. Рись М.Ю., зав. відділення соціальної допомоги вдома Шевченківського 
територіального центру соціального обслуговування)

«Сім’я складалася з 4-х чоловік. Батько пра-
цював на ЗЕРЗ, мати час від часу підробляла на 
городах поблизу розташованих до Запоріжжя се-

лищ. Голодували як і всі мешканці міста, їли один 
раз на день. Влітку інколи їли тільки вишню або 
ще щось з овочів у невеликій кількості. 
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Любицька Іраїда Павлівна
1923 р.н. жителька м. Запоріжжя

(запис Савенко О.П., зав. відділення соціальної допомоги вдома Орджонікідзевського 
територіального центру соціального обслуговування)

Пам’ятаю, як на нашій вулиці впав та помер 
кінь, який пролежав на вулиці декілька днів. Люди 
підходили та різали трупне м’ясо на їжу. Наш бать-

ко нам забороняв це робити, мовляв, що від цього 
ми всі помремо. Краще, казав він, їсти траву». 

(поточний архів редколегії)

У 1929 році після пожежі на заводі батько Іраїди 
Павлівни залишився без роботи і вирішив з роди-
ною переїхати на Верхню Хортицю, де мав змогу 
працевлаштуватися на завод ім. Ф. Енгельса.

У 1933 році Іраїді Павлівні виповнилося 10 
років. Вона добре пам’ятає той тяжкий час. 
Родина мала трьох дітей: старшого сина, донь-
ку Євгенію, яка була старша на 2 роки Іраїди 
Павлівни, та маленьку Іраїду. Щоб прогодувати 
дітей, мати шила з клаптиків тканини дитячі плат-
тячка та кофтинки, які маленька Іраїда відносила 
пішки до міста, щоб продати на ринку, інколи це 
доводилось робити навіть замість уроків у школі. 
На виручені гроші мати мала змогу купити дітям 
склянку крупи.

У цей час батько важко працював на заводі, 
де отримував маленьку зарплатню, але на цьо-
му заводі пайків робітники не отримували. Тому 
у родини Любицьких хліба не було, харчувалися 
кукурудзяною кашею, навесні мали змогу їсти 
молоду траву, акацію. Батьки усіма силами на-
магалися прогодувати дітей. Щоденно для дітей 
мати варила маленьку тарілку каші. Коли і що їли 
батьки діти не знали.

Щоб допомогти родині старший брат ще 
юнаком влаштувався на роботу на завод, звідки 
був направлений на практику до міста Харків. 
Повертаючись з Харкова потягом, де везли 
мерців, брат був заражений тифом. 

Після повернення старший брат потрапив до 
районної лікарні. Хворобу переносив дуже важко, 
оскільки організм був виснажений та охлянутий 
від голоду, ліків не було. Через вісімнадцять днів 
він помер.

Із розповідей батьків про той голодний час 
Іраїда Павлівна чула, що у селах люди пухли і по-
мирали від голоду. Їжею було усе: і мерзла кар-
топля, і трава, все те, що можна було знайти на 
землі.

Пам’ятає велику кількість зголоднілих та вис-
нажених людей, які приходили в їх дім.

Іраїда Павлівна вважає, що вижила у той го-
лодний час лише завдяки маленькій зарплатні 
батька, яку він отримував, працюючи на заводі, та 
тим речам, які мати шила та обмінювала на одну 
склянку кукурудзяної крупи.

(поточний архів редколегії)

Ляшенко Семен
1906 р.н., у 1932–1933 рр. проживав у м. Запоріжжя

(запис 1986 р.)
«Усім, хто жив під совєтською владою в 

Україні, відомо, що в 1932-33 роках Кремлем був 
заподіяний в Україні великий голод.

Наприкінці 1932 і на початку 1933 років поча-
ли з’являтися в Запоріжжі обірвані, худі та пухлі 
люди – українські селяни різного віку. Це люди із 
села йшли до міста шукати порятунку від голодної 
смерти.

Працював я при гаражі Дніпрогесу шофером. 
У той час був такий порядок, що кожна автомаши-
на щодня працювала при одній і тій же установі 
при заводі. Я обслуговував ремонтно-механічний 
завод, який мав власну їдальню (кухню). Її мені 
часто доводилося обслуговувати автом.

Під кінець приблизно лютого 1933 року, при-
близно о 10-й годині дня я зайшов до кухні й по-
бачив у вікно надворі двох кухарів. Федір Рожков 
і Іван Золотарьов душили жінку віком приблизно 
40 років. Вони вимазали їй все обличчя рідиною 
з томатів з порожньої діжки, яку було викинуто з 
кухні надвір. Я втрутився у таку справу. Покликав 

близьких робітників на поміч собі та тій жінці. 
Коли підняли з землі ту жінку, то виявилось: вона 
була пухла від недоїдання. Почали її питати, за 
що тебе надушили? Вона показала на порожню 
діжку й сказала, що витирала пальцем діжку й об-
лизувала палець, тому що вона вже три дні нічого 
не їла. Робітники запитали: «Хто ти є така та як 
сюди потрапила?»

Жінка сказала: «Я із села Жеребець, яке 
звідсіля за 30 кілометрів [село Жеребець від 
1939 року перейменовано в село Кірове. Центр 
сільради, за 12 кілометрів від райцентру Оріхове 
Запорізької області. – ред.]. Мій чоловік і двоє 
дітей померли з голоду, а я покинула хату, в якій 
нічого не залишилося, прийшла сюди рятувати 
моє життя від голодної смерті».

Другий випадок я бачив біля тієї ж таки їдальні. 
Одного разу на початку березня 1933 року зран-
ня я приїхав на працю. Зауважив, що біля їдальні 
стоять декілька робітників, в той час, коли їдальня 
зачинена. Виявилось, що там лежали мертвими 
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двоє мужчин. Одному було приблизно 40 років, а 
хлопцеві – 12 років. Безумовно, що для всіх було 
зрозуміло, що вони померли з голоду. Такий ви-
падок викликав у всіх смуток, хоч робітники теж 
жили в недоїданні.

Під кінець 1933 року мене послали тритонною 
машиною в розпорядження міліції 13-го виселка 
Запоріжжя. Як тільки я приїхав, то почали виво-
дити і виносити безсилих людей і садовити на 
машину. Вони вже не могли сидіти, а просто ле-
жали. Разом було 16 осіб, майже всі були пухлі від 
недоїдання. Як свідчив їхній одяг, це були люди 
всі з села, які приходили в Запоріжжя рятувати 
життя від голодної смерти. Люди були різного 
віку і статі.

Я здавав собі справу, кого саме везу. Їхав не 
дуже швидко. Міліціонер, який їхав зі мною, сидів 
поряд у кабіні, та сказав, щоб я не дуже швидко 
їхав. Після такого звернення я запитав: «Що це за 
люди?»

Міліціонер відповів: «Цих людей ми назбира-
ли на 13-му виселку. Хто їх допустив до такого 
стану, всім відомо. Ці люди прийшли з сіл рятува-
ти життя, та знаходять тут закінчення його. Ми як 
міліція стараємося це завчасно прибирати, щоб 
не бачили робітники. Цих людей ми збираємо й 
звозимо до Запорізької в’язниці. Але, товари-
шу шофер, наша розмова мусить бути між нами 
двома».

З його слів я зрозумів, що цей бідолага-
міліціонер походив із села, бо так він співчував 
тим чесним трудівникам-селянам, що, не знаючи 
мене, так відверто говорив про цих нещасних, що 
лежали в кузові. Я навіть був обережним, думав, 
що він завзятий комуніст та прощупує мене, яких 
я є думок про режим комуністичної влади, як та-
кож і цих людей. Даремно я так думав. Це була 
співчутлива тому їхньому горю людина.

Другого разу мене послали автом до лікарні 
на 12-й виселок. Приїхавши туди, я чекав розпо-
рядження, що мені доведеться тут робити. Ось 
привозить до цієї лікарні грабар. Це значить од-
ним конем у малому возику чоловіка 40-45 років 
– такий він мав вигляд. Ще дихав, але був вже без 
пам’яти. Покликали лікаря. Той оглянув і сказав: 
«Ніякі ліки йому нічого не допоможуть. Він умирає 
з голоду».

Одного разу мене послали автом до кому-
нального відділу. Приїхав я туди, де було мені вка-
зано їхати. На мене вже чекали жінки-робітниці. 
Я поставив авто, де було мені сказано. Жінки на-
кидають землю в авто, а їхній десятник сидить і 
вигрівається на сонці. Я почав з ним розмову:

– Тепер тяжко працювати, тому що нема чого 
їсти. Вам добре, що Ви фізично не працюєте.

Він обізвався до мене:
– Кажете, що мені добре?

Підняв холоші на обох ногах по коліна і ткнув 
пальцем в одну ногу і другу. Там утворилися дві 
ямки, які поступово почали вирівнюватися. Я за-
питав його, що то значить? (умисно сказав так).

– То значить, Ви кажете, що мені добре? Та й 
не тільки Ви так думаєте, а й оті двоногі істоти, 
які навантажують авто, теж думають, що мені 
добре. А Ви ж бачите, мої ноги свідчать Вам, як 
мені добре. Ноги мої від недоїдання пухлі. Чому 
я назвав отих нещасних істотами? Чи можна при-
знати їх, що то є жінки? Тільки їхній одяг каже, що 
то не мужчини, та волосся на голові довге. Вони 
мають вигляд хронічно хворих, а Ви самі бачите, 
як їм сьогодні доводиться важко працювати. Вас 
здивували мої ноги. Я є пухлий від недоїдання. А 
Ви знаєте, хто я є? Я – червоний партизан. Про це 
свідчить ось мій квиток.

Він показав мені квиток. Далі продовжив:
– Квиток – це ще не все.
Відкрив полу жакета, де було приколено ор-

ден Червоного прапора.
– Це я показав Вам тому, що Вас здивували 

мої ноги. Тепер Ви знаєте, хто я є.
– А за що ж Ви тоді воювали, що Ви тепер 

пухлий?
– Ми воювали за волю народу і демократію, але 

нас обдурили. Чому я пухлий? Від недоїдання. Ви 
знаєте, що тепер багато дітей через недоїдання 
не ходять до школи, а я своїм дітям відділяю 
частину моєї пайки хліба й даю, щоб вони не 
відставали від інших дітей. Отож я недоїдаю і че-
рез те у мене ноги пухлі. Я запитав його:

– З якого Ви є села? 
Він відповів:
– Ви знаєте Малу Білозірку? Бо є й Велика 

Білозерка. То оце ми троє з Малої Білозірки, – по-
казав на двох дівчат.

– Те село було заможне, а щоб Ви тепер туди 
заглянули, що з ним сталось. Приходять люди 
звідтіля і кажуть, що майже половина села вже 
вимерла з голоду.

Другий червоний партизан
У гаражі «Дніпроенерго» працював шофером 

Андріян. Спокійний до безкраю. Мав нагороду – 
орден Червоного прапора. Оповідав нам, за що 
йому дали нагороду. Коли їхня частина Червоної 
армії відступала, а він працював кухарем, то він 
не покинув свою кухню на колесах, та ще й з го-
товим обідом. Вояки були всі голодні, а тут кухня 
ціла і обід готовий. За це його і нагородили ор-
деном. Оповідав, що з його сім’ї з чотирьох осіб 
дружина і двоє дітей померли з голоду. Я забув, 
з якого він села родом. Питали ми його – чому ти 
не женишся? Він сказав нам:

– Я дав слово-клятву, що більше женитись 
не буду. Бачив, у яких жорстоких муках голодної 
смерти померли дружина і двоє дітей, й дав 
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клятву, що їх не зраджу. Вирішив – женитися не 
буду.

Розставання і зустріч  
з моїм молодшим братом Іваном

У Запоріжжі жило нас кілька з одної сім’ї – мій 
старший одружений брат Фадей, молодша рідна 
сестра Федора. Через такі жахливі умови нашо-
го походження – «розкуркулені» – щоб випадково 
перед кимось не проговоритися, ми дуже рідко 
зустрічались. Особливо рідко я зустрічався з 
братом.

Під кінець 1932 року приїхала до мене сестра 
Федора. Вона сказала мені, що приїжджала до 
неї наша мама та сказала їй, що Івана забрали 
в трудову армію. На початку я згадав, що наша 
сім’я була позбавлена виборчих прав. З такої сім’ї 
синів до Червоної армії не брали. Таким молодим 
чоловікам видавали військові квитки без зірки.

Я сестрі сказав:
– Добре, що ти мене повідомила. Тепер я 

буду насторожі кожної хвилини на поклик в ту 
«армію», але надіюсь, що я туди не потраплю. 
Тільки повідомлять – я буду тікати.

Травень 1933 року. Сиділи ми всі троє в 
кімнаті, в якій жили. Михайло Назаренко, Костя 
Дударев і я. Відчинилися двері й зайшов мій брат 
Іван. На обличчі худий до безкраю, а очі брюзглі, 
напівопухлі. На ногах ледве тримається. Така 
несподівана зустріч для мене – мов судовий ви-
рок. Бачу – брат безпорадний. Щоб не вплутав 
він, бува, себе і тим самим не викрив мене перед 
моїми товаришами, з якими я працюю разом і жи-
вемо в одній кімнаті. Між іншим, він теж знав, хто 
він і до кого йде, тому був підготовлений на всяку 
мою «атаку» щодо нього. Щоб не дати йому й слова 
промовити, я підвищеним тоном голосу сказав:

– Оце ти так скоро відбув свою кару? 
Іван відповів:
– Так.
Я продовжив:
– Оце тобі наука, щоб з проститутками не тя-

гався!
Я говорив підвищеним тоном умисно. Мої 

товариші по мешканню зробили мені зауважен-
ня, чому я говорю підвищеним голосом до охля-
лого брата, і пригадали мені, щоб я краще віддав 
йому оту пайку хліба або розділив навпіл з ним. 
Я був такої напруги, що бачу по брату – він ледве 
промовляє, і щоб не сказав бува чогось некорис-
ного для нас обох. Це значить – незадоволення 
проти совєтської влади, та особливо, щоб він не 
проговорився, де він саме був. Щоб відокремити 
його від розмови при моїх згаданих товаришах, я 
зразу схопився за рушник і сказав:

– Ходім до лазні, спочатку обмиєшся, а потім 
уже будемо ділити мою пайку хліба.

Коли ми вийшли з кімнати і пішли-таки 
до лазні, то Іван мені сказав, що він утік з тієї 
трудармії тільки тому, щоб побачити на волі лю-
дей і разом з ними померти.

Та хіба ж можна, щоб у той час влада раху-
валася з дітьми розкуркулених батьків? Вони 
нищили всіх підряд голодом. Брат мені розповів 
про жахливі умови життя в трудармії. Мене мен-
ше цікавило його оповідання, а більше думав, як 
його врятувати, щоб він знову не потрапив туди. 
Щоб він знайшов працю, заробив гроші, а осо-
бливо зміг одержати книжку на хліб.

Я дав йому певну суму грошей і одяг та послав 
його до рідної сестри Саньки, щоб вона роздобу-
ла йому якісь папери.

– Так і скажи їй, що не ти приїхав до неї, а я 
тебе прислав.

Через два тижні я одержав листа від Івана. Але 
прізвище й ім’я зовсім інакше – Йосип Храмов. 
Я зрозумів, що це Санька дала йому військовий 
квиток її чоловіка.

Через два-три тижні я знову бачу Івана в 
нашій кімнаті. Вже без мого костюма, якого я 
дав йому. Іван цим разом уже мені сказав думку 
розсудливої людини. Він казав мені так:

– Ти можеш мене лаяти, що я продав твій ко-
стюм і все те, що ти мені дав, а тільки не за те, що 
я приїхав сюди.

Іван оповів мені свою історію
– Знайшов я собі працю у Феодосії вантажи-

ти зерно на чужоземні кораблі. Вантажили ми 
на англійського корабля пшеницю. Робітники, 
які там працювали раніш, знали про всякі 
несподіванки, а я не знав. Кухар з кораблевої 
обслуги виніс великий таз з недоїдками 
порізаного хліба і кинув у воду. Я, не довго ду-
маючи, скинув одяг із себе і поплив хліб збира-
ти. Та й інші робітники, які не знали, теж поплив-
ли і почали збирати на воді плаваючий хліб. У 
той час, коли ми збирали на воді хліб, з корабля 
нас фотографували. Коли я виплив на берег, то 
мені ніхто нічого не сказав. Після, ніби у спра-
вах вантажа, підійшла до мене жінка і сказала, 
щоб я тікав. Бо вночі мене заберуть за те, що я 
збирав хліб на воді.

– Буде з вами те, що з моїм чоловіком. Раніше 
він те саме зробив, що ви тепер. Хто збирав хліб 
на воді, завтра їх тут нікого не буде. Вночі їх за-
бере НКВД.

– Я себе почував у небезпеці за той хліб, – про-
довжував брат Іван, – й також за не мої документи, 
тож за таких обставин я вирішив тікати. За моїм 
заробітком, що мені належав, я не відважився іти 
вимагати його. Тому я твій костюм продав, щоб 
були гроші, за що доїхати сюди.

– Як ти тепер надалі думаєш жити?
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Осипова Клавдія Микитівна
1918 р.н. жителька м. Запоріжжя

(запис 2008 р. Кононко Н.М., соціального працівника Жовтневого територіального центру 
соціального обслуговування)

– Тепер думаю їхати в село Новопавлівку і там 
чекатиму голодної смерті. Я вже бачив таких лю-
дей, що йшли в чужі села чи міста і там помирали 
з голоду, а я хочу вмерти між своїми людьми.

Тоді, коли я перше заїхав до тебе, безумовно, 
для тебе була неприємною така зустріч. Я навіть не 
оповів тобі про моє перебування в трудовій армії. 
Тепер я тобі розповім усе, бо я ще нікому з нашої 
рідні не казав, бо боявся, і коли умру, то ніхто з вас 
не знатиме, де саме я був та з ким «воював».

Знаходився я за Хабаровськом при-
близно за 150 кілометрів. Адреса була така: 
станція В’язовка, поштовий ящик (п/я) ч. 10, 
Ворошиловський лєспромхоз. У нас був коман-
дир батальйону Климов. Комісаром – Горбунов. 
Одного дня нас поставили у ряди всіх. По списку 
викликали 16 чоловік, у тім числі й мене. Потім 
подалася команда. Усі люди, прізвища яких на-
читувались у списку з 16 чоловік, мусили вийти 
з рядів. Ми вийшли вперед. Усіх поставили по 
команді «струнко». Вийшов комісар Горбунов і 
звернувся до всіх, кого не згадували, з такими 
словами:

«Так вот что, тилоополчєнци! Вот кто єсть 
врагі народа» і т.д. і т.п.

Нікого з нас, викликаних по списку з 16 осіб, 
не розстріляли. Я побачив, що за основу взято 
лише цих 16 осіб. Й ці 16 осіб мусять згинути, і 
то обов’язково. Кожному зрозуміло, що тут всі 
тилоополченці є «враги» народу, а чому взято за 
основу цих 16 осіб??? Значить, вони приречені на 
смерть. Коли та як – то вже окреме питання.

Ось з такого мого передчуття я вирішив тікати. 
І втік. Коли ми працювали, я бачив не на одному 
примерзші лапті на ногах людини, потім бачу, що 
таке скоро буде і в мене.

Працювали ми необмежені години, і нам 
не давали ніяких днів відпочинку. Багато було 

випадків, коли під час праці на воді люди тонули. 
Були такі, що повтікали, а їх записали як потону-
лих. Ставлення командного складу до нас було 
жорстоке, за винятком лише деяких. Поміж тило-
ополченцями таємно передавали один одному, 
нібито дружина командира, помічника командира 
взводу Шкандила сказала своєму чоловікові так:

– Це люди такі самі, як і ми з тобою. Якщо ти їх 
ображатимеш, то я тебе покину.

Нам невідомо було, чи казала вона таке 
чоловіку, чи ні? Ми лише здогадувалися, що 
дружина Шкандила була з «розкуркулених». Але 
це був здогад. Шкандило відносився до нас по-
людському.

Харчували нас так, аби людина могла існувати. 
Через недоїдання і холод була між нами велика 
смертність.

Я трохи відійду від теми. У 1932 році я був 
посланий у командировку в Нікополь. Там мене 
одного дня послали до військової частини. Я 
віз пісок, зо мною у кабіні сидів боєць. Я сказав 
йому:

– Вам добре, що нема раціону харчів. Ви їсте 
всього вдосталь. Він оглянувся назад, бо в кузові 
сидів ще один його товариш, і сказав мені:

– Даремно ви так думаєте. Ми живемо 
напівголодні.

Так що нема дива, що тилоополченців годува-
ли, аби не вмер.

Іван мені тоді сказав:
– Тепер я з України ніде не поїду. Якщо на-

думають мене знову забрати, я живим у руки не 
дамся.

Так закінчив оповідання мій брат Іван. Він таки 
не поїхав у Новопавлівку. Влаштувався на працю 
в Запоріжжі.

(Український голокост 1932-1933 років: свідчення 
тих, хто вижив. – К., 2008. – Т. 5. – C. 198-228)

«На той час зі своєю родиною мешкали в 
м. Запоріжжі по вул. Кріпосна, 1 (вул. Грязнова) 
з 1918 року.

За цією адресою проживала вся моя рідня з 
1808 року. Наша сім’я складалась з трьох чоловік: 
мама, старша сестра і я. Батько помер у 1919 
році, і мама виховувала нас сама. У 1932-1933 
роках був великий неврожай, зовсім не було жод-
ного дощу, і звісно не було врожаю. Сільський 
люд дуже голодував, і цілими сім’ями старалися 
переселитись у місто, але до міста було потрапи-
ти дуже важко. Місцева влада категорично не до-
пускала переселення, ті ж кому вдавалося потра-
пити до міста, примусово були повернені назад. 
В самому ж Запоріжжі діяла карточна система. 

Робітнику видавали карточки на хліб – 800 гр., 
утриманцям робітника – по 400 гр. Тобто, у місті 
жилось набагато легше, ніж у селі.

Мама працювала з 1929 року на заводі 
«Коммунар». У неї була книжка на одержання хліба, 
і давали якусь зарплатню. У нас був невеликий го-
род, з нього ми і харчувалися: варили супи, борщі. 

У 1933 році я почала працювати учнем про-
давця, і мала продуктову карточку, а старша се-
стра у цьому ж році поїхала до Києва навчатися в 
інституті. З листів я знала, що їй видавали хліб по 
600 гр. на тиждень. Мама допомагати сестрі не 
могла, бо не було з чого. 

У той час працювали Торгсіни – це магазин, 
де продукти продавалися тільки за золото. У 
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Передерій Антоніна Іванівна
1923 р.н. жителька м. Запоріжжя

(запис 2008 р. Глоби Л.О., спеціаліста першої категорії УПСЗН Орджонікідзевської районної 
адміністрації Запорізької міської ради)

1933 році я працювала в Торгсіні, і отримувала 
заробітну плату 40 рублів і продукти на 4 рублі 
(золотом). Таким чином, нашій сім’ї пощастило 

набагато більше, ніж іншим людям в ті тяжкі роки 
голодомору».

(поточний архів редколегії)

«Жили ми з родиною за містом, у маленькому 
будиночку. Мали невеликий город, але було дуже 
скрутно. Мені було тоді 9 років. Пам’ятаю, що за-
бирали все, зерно в першу чергу. Було дуже тяж-
ко, не кожного дня ми щось їли. Доводилось їсти 
все: і траву, і навіть іноді батько приносив вбиту 
собаку чи птицю. Часто було таке, що нас з бра-
том хоч чимось годували, а батьки не їли зовсім 
нічого. Окрайчик хліба ділився на всю родину і це 
було святом. 

Боляче було бачити, як помирають люди. 

Часто приходили звістки про смерть родичів, що 
мешкають у селі. 

Нерідко були випадки, коли арештовували 
тих, кому вдавалося заховати хоч пригоршню 
якогось зерна. Адже в той період забирали все: 
і худобу, і їстівні припаси. Сусіди часто доноси-
ли на сусідів зі страху або в надії, що їх самих не 
чіпатимуть.

Бувало так, що мама вела нас до школи, а на 
дорозі лежали померлі люди».

(поточний архів редколегії)

Плахтій (Зіменко) Антоніна Григорівна
1926 р.н. жителька м. Запоріжжя

(запис 2008 р. Панчак С.П., соціального працівника Комунарського територіального центру 
соціального обслуговування)

«Я,  Плахтий (Зименко) Антонина Григорь-
евна, родилась 14 мая 1926 г. в г. Запорожье 
в семье рабочего з-да «Коммунар» Григория 
Деонисовича Зименко, 1890 г., мать Зименко 
Мария Митрофановна, 1891 г.р., домохозяйка. 
Брат – Зименко Анатолий Григорьевич 1920 г., 
сестра Зименко Евдокия Григорьевна 1923 г. 
Жили мы в частном доме. Хозяйства у нас не 
было. Голод 1932-1933 гг. очень хорошо пом-
ню. Лучше не вспоминать. Все, что было у нас 
– все продали, спали на полу. Последний про-
дали дуршлаг. Родственников зажиточных у нас 

не было, никто не мог помогать. А выжили мы 
благодаря ховрашкам. Приспособились: брат, 
сестра и я ходили в поле и вылавливали ховраш-
ков. Они нас и спасли.

Так что голод 1932-33 гг. хорошо помню. 
Сельскую жизнь я не знаю. Но знаю, что людей, 
которые собирали колоски в поле, судили, не 
смотря на то, что у них были малые дети. Я оста-
лась из семьи одна и что-то уточнять уже не у 
кого. Вот все, что я могу сказать».

(поточний архів редколегії)

Сафошина Валентина Федорівна
1927 р.н. жителька м. Запоріжжя

(запис 2008 р. Міхалько О.О., головного спеціаліста УПСЗН Жовтневої районної адміністрації 
Запорізької міської ради)

«Народилась я в місті Запоріжжі. Під час го-
лодомору мені було 6 років. В сім’ї нас було двоє 
дітей: я і менший брат. Мама і батько працювали 
на дротовому заводі простими робочими, нині це 
завод «Комунар». Було дуже скрутно, маленький 
брат весь час плакав, просив їсти. Батьки при-
носили із заводу кукурудзяну крупу, мама варила 
кашу, висипала нам на мілку тарілку, щоб здава-
лося її побільше і з батьком дивилися, як ми їмо.

Коли настала весна стало трошки легше, ми 

з братом збирали молоду траву і мама варила з 
лободи юшку. Взимку 1933 року стало зовсім по-
гано з їжею. Батьки були в розпачі. І тоді мама, 
не зважаючи на заперечення батька, зняла з нас 
з братом хрещені хрестики і пішла обміняла їх 
на картоплю та муку. Таким чином, два дитячих 
хрещених хрестика врятували нашу сім’ю від 
голодної смерті. На даний момент ми з братом 
живі, за що дуже вдячні нашим батькам».

(поточний архів редколегії)

Таран Поліна Михайлівна
1917 р.н. жителька м. Запоріжжя

(запис 2008 р. Рись М.Ю., зав. відділення соціальної допомоги вдома Шевченківського 
територіального центру соціального обслуговування)

«Мій батько – інвалід імперіалістичної війни, 
не мав руки. З початку наша сім’я проживала у 

Дніпропетровській області, батько допомагав 
у колгоспі як агроном. До міста Запоріжжя ми 
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Байда Віра Степанівна
1921 р.н. жителька с. Дмитрівка Бердянського р-ну

(запис 2008 р. Кісь Л.В., голови Дмитрівської сільської ради)

приїхали після того, як реквізували наше майно. 
У Запоріжжі батько працював у артілі інвалідів, 
виробляв кондитерські вироби. У зв’язку з 
погіршенням стану з продуктами артіль вже 
випікала вироби із сої. Як і всі мешканці міста 
наша сім’я голодувала, але за розповіддю батьків 

на селі становище було гірше: люди пухли з голо-
ду, багато було померлих. В сім’ї зовсім не було 
хліба, з їжі я пам’ятаю більш за все капусту, кар-
топлю, які і ті їли не вдосталь». 

(поточний архів редколегії)

«Я, Байда В.С., настоящим подтверждаю, что 
наша семья в 1932 и 1933 годах действительно 
проживала в Дмитровке. Нас у родителей 5 де-
тей было. Море спасло, мама ходила на море по 
тюльку… Ели «затерку». В апреле много людей 
умерло. В 32 было сильно тяжело, опухали от го-

лода, на ногах образовывались трещины, в этих 
трещинах заводились вши. В колхозе, кто рабо-
тал, выдавали 900 гр. хлеба на трудодень. У лю-
дей забирали скотину в колхоз, но вся она сдох-
ла, бо нечем было кормить». 

(поточний архів редколегії)

Бордюг Віра Андріанівна
1914 р.н. жителька с. Дмитрівка Бердянського р-ну

(запис 2008 р. Кісь Л.В., голови Дмитрівської сільської ради)
«Я, Бордюг В.А., настоящим подтверждаю, 

что в 1932-1933 годах моя семья проживала в 
селе Дмитровка Бердянского района. В 1932 
году умер годовалый сынок. Мы с мужем в кол-
хозе работали, получали на пайки пшеницу, кар-

тошку. Держали корову, молоко ее меняли на 
другие продукты. Этим и жили. Если бы не море – 
очень было бы тяжело. А так тюлька, бычки – вот 
и выжили».

(поточний архів редколегії)

Глазова Варвара Леонтіївна
1923 р.н. жителька с. Новопетрівка Бердянського р-ну

(запис 2008 р. Смаги В.І., голови Новопетрівської сільської ради)
«Я, Глазова Варвара Леонтіївна, підтверджую, 

що в 1932-1933 роках дійсно мешкала в 
с. Новопетрівка Бердянського району. В 1932-
1933 роках були неврожаї. Мама кабачки суши-
ла, а потім готувала з них їжу. Батько працював 
у колгоспі та підробляв столярством за гроші 

та продукти харчування. Садили город, сіяли та 
важко працювали навіть діти. Мама хворіла, а я 
в 8 років робила все по дому. Жили голодно, але 
вижили всі. З моїх слів записано вірно».

(поточний архів редколегії)

Жигула Варвара Петрівна
1924 р.н. жителька с. Новопетрівка Бердянського р-ну

(запис 2008 р. Смаги В.І., голови Новопетрівської сільської ради)
«Я, Жигула Варвара Петровна, настоящим 

подтверждаю, что в голод 1932-1933 годов 
наша семья проживала в селе Новопетровка 
Бердянского района. В нашей семье было все-
го двое детей. Было очень страшно, дети пухли 
от голода, умирали на глазах. Семья выжила за 

счет своего труда, спасли свои жизни, благодаря 
морю. На берегу стояла жиротопка – где топился 
жир из тюльки. Люди вокруг съезжались к морю, 
что бы было чем кормиться. Было очень страшно». 

(поточний архів редколегії)

Задурня Марія Юхимівна
1918 р.н. жителька с. Новопетрівка Бердянського р-ну

(запис 2003 р. Васильчака М., учня 10 класу Новопетрівської ЗОШ)
«Дуже болісно згадувати про страшний період, 

коли люди були позбавлені хліба. Конфіскували 
не тільки хліб, а й сало, м'ясо, буряки та інші за-
паси на зиму. Селяни були позбавлені всього 
їстівного. Голод 1933 р. був набагато тяжчим і 

жахливішим, ніж голод 1947 р. Дуже багато лю-
дей помирало біля моря, тому що або об'їдалися, 
або від нестачі сил зловити собі рибину».

(Український голокост 1932-1933: Свідчення тих, 
хто вижив. – К., 2004. – Т. 2. – С. 260)
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Золотаренко Євдокія Павлівна народилася 23 
березня 1926 р., с. Троїцьке Бердянського райо-
ну, Запорізької області в сім’ї робітника. Сім’я 
складалася з 9 чоловік, з них 7 дітей. Їх батько ду-
мав тільки про себе і покинув родину, щоб само-
му вижити, він навіть не подумав ні про дітей, ні 
про жінку. Якби не рідний брат їхньої мами, вони 
б не вижили, він допомагав чим міг. Щоб вижити 
їли грицики, козелики, калачики, макуху, робили 
з зелені ліпеники. З тварин – вживали ховрахів.

Від влади ховали все, що було, але вони все 
рівно знаходили. Одного разу їх мати заховала 
півглечика квасолі під стріхою, думала, щоб на 
весну хоч квасолю посадити, але й те забрали. 
Люди були дружні, а були й такі, що ні з ким не 
ділилися, у таких людей було хоч, що їсти, бо в 
них були сім’ї то з двох, то з трьох людей.

Одного разу до їхньої родини прийшло два 
хлопчика один старшенький, а другий меншень-
кий, прийшли вони попросити чогось поїсти, вони 

й пустили їх, хоч в самих нічого і не було. Мама 
Євдокії Павлівни розпитувала їх чи є в них батьки, 
а вони сказали, що є, але у їх сім’ї було шестеро 
дітей і взагалі не було чого їсти. Вона запитувала, 
чи ходили вони до їх сусідів, бо в них була тільки 
одна дочка і їжі вистачало, таких називали бага-
чами, а хлопчики відповіли, що вони ходили до 
них, але їх відправили до сім’ї Євдокії і сказали, 
що в них повно їжі, так нічого і не давши. Ці два 
хлопчика залишилися у них на ніч і, коли настав 
ранок, один із хлопчиків спав на печі, а вона була 
висока, тому злазити треба було обережно, і цей 
хлопчик прокинувся і хотів злізти, він упав на очах 
Євдокії та розбився і помер. Коли він лежав, то 
сказав, щоб за ним не плакали, але як же не пла-
кати, адже він упав на очах Євдокії.

Був дуже страшний голод, що згадувати 
так тяжко, але все ж таки вона все, що згадала, 
розповіла.

(поточний архів редколегії)

Золотаренко Євдокія Павлівна
1926 р.н. жителька с. Троїцьке Бердянського р-ну

(запис 2008 р. Ходус Т., Ходус Г., учениць 9 класу НВК с. Мирне Гуляйпільського р-ну)

Зубко Ксенія Федотівна
1924 р.н. жителька с. Осипенко Бердянського р-ну

(запис 2008 р. Кривцун О.В., голови Осипенківської сільської ради)
«Родители с тремя детьми проживали в селе 

Осипенко. В то время жили очень бедно. Родители 
вступили в колхоз. Голодали, т.к. есть было нече-
го. Собирали грицики, акацию, пасльон. Ловили 
ховрашков. Нас спасала рыба, которую ловили в 

море, т.к. оно находилось недалеко от села. В на-
шей семье выжили все, а по соседству умирали 
маленькие детки, т.к. мамы не могли их кормить, 
было нечем. С моих слов записано верно».

(поточний архів редколегії)

Кривцун Клавдія Петрівна
1911 р.н. жителька с. Осипенко Бердянського р-ну

(запис 2008 р. Кривцун О.В., голови Осипенківської сільської ради)
«Я, Кривцун Клавдия Петровна, житель 

с. Осипенко, хорошо помню, что в годы голодо-
мора у родителей забрали в коллективизацию 
коней, корову, овец. Нас, детей, было в семье 
шесть. Отца и мать, и брата Володю выслали на 
Соловки, а у нас с хаты вынесли все и с меня ва-

ленки, и выгнали на улицу. А мы голодовали, жили 
на траве и ловили, ели ежиков. Со всей семьи я 
осталась одна. Остальные умерли от голода. С 
моих слов записано верно».

(поточний архів редколегії)

Мельник Катерина Павлівна
1925 р.н. жителька с. Новопетрівка Бердянського р-ну

(запис 2008 р. Смаги В.І., голови Новопетрівської сільської ради)
«Я, Мельник Екатерина Павловна, настоя-

щим подтверждаю, что в 1932-1933 гг. действи-
тельно наша семья проживала в с. Новопетровка 
Бердянского района. С родителями проживало 
еще двое детей. Голод переживали очень тяже-
ло. Советские активисты вынесли со двора все, 
до последней сумки муки. Благодаря урожаю 

свеклы, семья выжила. Пекли лепешки, обкатан-
ные в отрубях, весной ели лободу и щавель. Всю 
живность со двора увели местные активисты. 
Выживали как могли, ели что прийдется, очень 
нелегко вспоминать».

(поточний архів редколегії)

Мовчан Любов Павлівна
1927 р.н. жителька с. Миколаївка Бердянського р-ну

(запис 2008 р. Тимкова В.Ф., голови Миколаївської сільської ради)
«По рассказам мамы, умерли три моих брата 

во время голодомора. Родители работали в кол-
хозе: папа конюхом, мама на нарядах скирдова-
ла, лепили кирпич. Була у нас корова. Помню, как 
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Назарова Катерина Опанасівна
1916 р.н. жителька с. Новопетрівка Бердянського р-ну

(запис 2003 р. Васильчака М., учня 10 класу Новопетрівської ЗОШ)

«Я, Отог Вера Михайловна, настоящим под-
тверждаю, что наша семья проживала в 1932-
1933 годах в Дмитровке Бердянского района. 
Нас в семье у родителей 6 деток было, все вы-
жили. В колхозе хлеб выдавали по 100 гр. на че-

ловека. Мама в море ходила по тюльку, на дому 
одежду шила за еду. Из-за того семья и выжила в 
этот страшный голод».

(поточний архів редколегії)

сидела на окне, а передо мною большой казан 
с толченой фасолью, перемешаную с молоком, 
я ем и кормлю меньших сестру и двоюродного 
братика. Это была наша основная пища. С тех 

пор на молоко не могу и смотреть – спротиви-
лось. С моих слов записано верно».

(поточний архів редколегії)

Отог Віра Михайлівна
1924 р.н. жителька с. Дмитрівка Бердянського р-ну

(запис 2008 р. Кісь Л.В., голови Дмитрівської сільської ради)

«Важко було в роки голодомору. Люди шукали 
в мишачих норах колоски, збирали мерзлу карто-
плю, робили з неї крохмаль. Пекли не на сковороді, 
а на плиті пишки із макухи і кукурудзяної крупи, 
бо не було олії. Керосин, сіль носили з міста. 
Брели до міста, а не йшли, бо треба було пройти 
через гирла по 10-12 разів. Ставали ціпком один 
за одним, щоб не збитися з дороги. Мені доводи-
лося переносити на плечах старих, слабих жінок. 

У роки голодомору врятувала нас тюлька. До 
речі, назва сільських жителів «тюленники» пішла 
від цієї рибки. За нею до Новопетрівки їхали із 
сусідніх сіл. Багато приїжджих померло, бо не 
могли стриматися, об’їдалися. Плата за хліб – 
людські життя».

(Український голокост 1932-1933: Свідчення тих, 
хто вижив. – К., 2004. – Т. 2. – С. 260)

Огієнко Микола Єрофійович
1922 р.н. житель м. Бердянськ Бердянського р-ну

(запис 2008 р.)
«...Йшов 1932 рік. У нашій сім’ї я був четвер-

тим, найменшим з дітей. Типова бідняцька сім’я, 
яка мала в своєму господарстві лише одну коро-
ву. А податки були такими великими, що батьки не 
мали чим їх заплатити. Керівники села, комуністи, 
вночі почали викликати батька в сільраду:

– Чому не платиш податків?
– Бо не маю чим платити, – відповідав батько.
– То йди і добре подумай!
Через годину являється розсильний: «Огієнко, 

в сільраду!».
І так 3-4 рази кожної ночі. Через тиждень – 

нова вимога: «Пиши заяву про добровільний 
вступ до колгоспу!». 

Батько відмовився, бо це означало, що в кол-
госп потрібно було здати свою єдину корову. А як 
же без неї, єдиної годувальниці? Що чекає на нас 
далі? Голод...

Через тиждень батько не витримав нічних 
«бесід» з комуністами і здає корову на колгосп-
ну ферму. Мама – втрачає свідомість, старші діти 

біля неї голосно плачуть, а я біжу позад корови і 
теж реву на всю вулицю. Потім ще довго щоранку 
бігав я до нашої «Зірки» на побачення. Вона мене 
взнавала і приязно лизала своїм язиком. А потім 
її чомусь не стало...

Зима 1932-1933 років була холодною і го-
лодною. Від голоду померло дуже багато людей. 
Нам вдалося вижити лише завдяки допомозі 
рідного маминого брата Семена Федоровича 
Старовойтенка. Кожного ранку він приносив ку-
сок хліба. А коли настала весна, у нас не залиши-
лося ні картоплини, ні бурячка, ні морковки, ні су-
шених фруктів, котрими ми сяк-так харчувалися 
всю зиму. Як тільки відтала земля, ми кинулися 
перекопувати землю, де минулого літа росла кар-
топля. Потім з’явилася трава, а за нею – ранній 
кінський щавель, пізніше розквітла акація. Так 
нам і вдалося вижити».

(Спокута. Альманах обласної редакційної колегії 
з підготовки та випуску серії книг «Реабілітовані 

історією». – № 8-9. – Запоріжжя, 2008. – С. 494-495)

Приходько Марія Василівна
1928 р.н. жителька с. Осипенко Бердянського р-ну

(запис 2008 р. Кривцун О.В., голови Осипенківської сільської ради)
«Наша семья проживала в с. Осипенко. У 

меня были еще брат, 1930 г.р., и сестра, 1926 г.р. 
Родители вступили в колхоз сразу во время кол-
лективизации. Жили голодно, мать готовила 
с акации коржи. Ели грицики, лободу, тюльку. 

Вылавливали сусликов, жарили и ели. В селе 
проживали зажиточные люди, которые принима-
ли сусликов, а взамен давали нам муку. Старшая 
сестра умерла».

(поточний архів редколегії)
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Прихожанова Клавдія Архипівна
1927 р.н. жителька с. Успенівка Бердянського р-ну

(запис 2008 р. Мізіна А.І., голови Андріївської селищної ради)
«Я, Прихожанова Клавдия Архиповна, на-

стоящим подтверждаю, що в 1932-1933 годах 
наша семья действительно проживала в селе 
Успеновка Бердянского района. В те года в на-
шей семье проживало шесть человек, из них чет-
веро детей. Кушать было нечего. Ели «кашку» из 
акации. Ели все, что попадало, лиш бы выжить. 

Мешали фураж (родители были колхозниками) с 
травой и варили. Был и холод, и голод. Носить из 
одежды тоже ничего не было. Хлеба не было во-
обще. За еду отдавали последнее. В те годы се-
мья потеряла младшего ребенка – Григория». 

(поточний архів редколегії)

Сивоглаз Іван Степанович
1925 р.н. житель с. Миколаївка Бердянського р-ну

(запис 2008 р. Тимкова В.Ф., голови Миколаївської сільської ради)
«Я, Сивоглаз Иван Степанович, настоящим 

подтверждаю, что в 1932-1933 гг. действи-
тельно наша семья проживала в с. Николаевка 
Бердянского р-на. С родителями проживало еще 
трое детей. Жили на Малиновке, хат было 10, 
не было ни магазинов, скупляться было негде. 
Голодали, кушать было нечего, собирали что и 

где было. Ели крапиву и другие травы, пытались 
делать пирожки, коржики, готовили прямо на 
огне. Собирали бурьян, ламочки, чтобы приго-
товить что-нибудь на костре. В селе было очень 
голодно, выживали, как могли». 

(поточний архів редколегії)

Сивоглаз Ніна Григорівна
1930 р.н. жителька с. Миколаївка Бердянського р-ну

(запис 2008 р. Тимкова В.Ф., голови Миколаївської сільської ради)
«Я Сивоглаз Нина Григорьевна, подтверж-

даю, что в 1932-33 годах в с. Николаевка прожи-
вала наша семья: отец 1894 г.р., мать 1898 г.р., я 
и один брат, и три сестры. Кушать было нечего, 
собирали колоски, голодовали. У людей забира-
ли все. Лепили лепешки из лободы, кушали гри-

цыки. Спали в холодной хате, топить было нечем, 
а если надо было приготовить покушать, расто-
пить печку, собрали бурьян. Люди в селе пухли от 
голода».

(поточний архів редколегії)

Стельмаченко Марія Феофілівна
1917 р.н. жителька с. Новопетрівка Бердянського р-ну

(запис 2003 р. Васильчака М., учня 10 класу Новопетрівської ЗОШ)
«У 1933 році конфіскували все зерно. Навіть 

у рукаві знайдене забирали. Нашого односельця 
за те, що заховав у рукавицю зерно, посадили на 
7 років. Люди закопували хліб, кидали в мішках 
у колодязі, а потім, діставши, сушили його. 
Пам'ятаю, як проводили обшуки. В хатах зривали 
підлоги, нишпорили кругом. Односельці, щоб ви-

жити, вночі йшли на поле і крали колоски та чух-
рали руками просо, а потім товкли його у ступі, 
щоб прогодувати дітей.

Люди, які їздили працювати в степ, голодува-
ли. На полі варили сою. Робили задарма».

(Український голокост 1932-1933: Свідчення тих, 
хто вижив. – К., 2004. – Т. 2. – С. 260)

Стельмаченко Наталія Никифорівна
1917 р.н. жителька с. Новопетрівка Бердянського р-ну

(запис 2003 р. Васильчака М., учня 10 класу Новопетрівської ЗОШ)

«Коли почався голод і діти стали пухнути, тітка 
Федора у стінці колгоспної комори пробила цвя-
хом дірку. З неї сипалися зернини. Набравши 
трохи зерна, тітка замащувала дірку глиною і ма-
скувала гниллям. Вдома вона розмелювала муку 
на ручних жорнах і ночами в підвалі пекла млинці, 

аби якось нагодувати дітей. Щоб перебити 
хлібний запах, який могли почути, тітка Федора 
палила гуму».

(Український голокост 1932-1933: Свідчення тих, 
хто вижив. – К., 2004. – Т. 2. – С. 259)

Трофименко Петро Макарович
1916 р.н. житель м. Бердянськ Бердянського р-ну

(запис 2008 р.)
«Я, Трофименко Петр Макарович, инвалид 

оте чественной войны І группы 1916 года рож-
дения родился в селе Николаевка Бердянского 

района Запорожской области. В настоящее вре-
мя я проживаю в г.  Запорожье. В 1931 г. окончил 
7 классов и поступил в Бердянский медицинской 
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«Я жила с родителями в пгт Андреевка. Люди 
пухли от голода. Выживали как могли. Ели лободу. 
Качаны без зерна толкли в ступке, добавляли цве-
ты из акации и пекли коржики. Еда была очень до-

рогой. 1 стакан кукурузы – 25 рублей. Мололи на 
млынку, добавляли траву и пекли коржики. Так и 
выживали. Наша семья вся пережила те времена». 

(поточний архів редколегії)

Христич Ніна Семенівна
1930 р.н. жителька смт Андріївка Бердянського р-ну

(запис 2008 р. Мізіна А.І., голови Андріївської селищної ради)

техникум и окончил его в 1937 году. Я пережив 
голодомор, будучи студентом в 1932 и 1933 году, 
получил в то время 150 гр. хлеба в день и 3 раза в 
день тюльку. Вот так жили. Родители жили в селе 
(отец, мать, бабушка и 5 братьев). Семья боль-
шая, голодали, отец несколько раз ходил пеш-
ком на Кубань, менял бабушкины и мамины вещи 

– одежду на зерно и тем питались. Хотя были пух-
лые от недоедания, но все выжили. А родствен-
ники почти все умерли от голода. Трудно описать 
этот период, помню хорошо в Бердянске. Я соб-
ственным глазами видел трупы голодных людей 
на улицах и на рынке». 

(поточний архів редколегії)

Чернишенко Марія Іванівна
1924 р.н. жителька с. Новопетрівка Бердянського р-ну

(запис 2003 р. Васильчака М., учня 10 класу Новопетрівської ЗОШ)
«Страшний голод був у 1932-1933 роках, бо 

була страшна посуха на Уралі, на Поволжі. Україну 
завжди вважали житницею, тому зерно забирали 
до останньої зернини, щоб прогодувати жителів 
усієї Росії, весь робочий клас. А колгоспникам 

на трудодень платити було нічим. Люди ходи-
ли опухлими, вимирали сім'ями, їли черепашок, 
котів, собак».

(Український голокост 1932-1933: Свідчення тих, 
хто вижив. – К., 2004. – Т. 2. – С. 260)

Чечель Ніна Миколаївна
1927 р.н. жителька с. Андріївка Бердянського р-ну

(запис 2008 р. Мізіна А.І., голови Андріївської селищної ради)
«Семья наша была состояла из шести чело век: 

отец, мама, бабушка, тетя, брат. Отец работал в 
колхозе, мама была домохозяйкой. Очень хоте-
лось кушать, а нечево было. Поели все семена, 
все запасы, все, что можно было есть. Находили 

всякую траву, лободу, грицики, щавель. Помощи 
ждать было неоткуда, поэтому выживали, как 
могли. А кто был слаб, тот умирал. В нашей се-
мье пострадали бабушка и тетя». 

(поточний архів редколегії)
Яковленко Надія Василівна

1918 р.н. жителька с. Новопетрівка Бердянського р-ну
(запис 2003 р. Васильчака М., учня 10 класу Новопетрівської ЗОШ)

«У 1933 році голод був зроблений штучно, 
бо врожай був зібраний хороший. Важко було 
вижити. Добре, що хоч на господарстві була ко-
рова. Мати варила на молоці та воді сяку-таку 
кашу з кукурудзяної крупи. Лободу замішували 
з мукою і так, з пухлими животами, переживали 
з дня на день. Коли з моря йшов косяк бичка, то 
сюди, до моря, тягнулися люди із інших сіл, щоб 
вижити. Багато бичка море викидало. Наївшись 
сирої тухлої риби, люди помирали прямо на 
березі моря. Я в 1933 р. навчалась в медично-

му технікумі, але стипендії нам не платили. Мені, 
дівчині із бідної родини, вчитись було ні за що. 
Мати дасть трошки кукурудзяної муки та огірків – 
і це вже їжа. Важко згадувати. Потім я довідалася, 
що в місті є 10-місячні курси вчителів початкових 
класів. На цих курсах платили стипендію по 50 
крб. на місяць, а також видавали по півкілограма 
хліба щоденно. Цю допомогу організували для 
студентів американці».

(Український голокост 1932-1933: Свідчення тих, 
хто вижив. – К., 2004. – Т. 2. – С. 259)

ВАСИЛІВСЬКИЙ РАЙОН

Богдан Марфа Сидорівна
1918 р.н. жителька с. Мала Білозерка Василівського р-ну

(запис 2004 р. Бондаренка О., учня 6 класу)
«Я пережила два голоди, перший, той, що в 

1932-33 роках був дуже важкий, мені було тільки 
чотирнадцять років, а другий після війни, у мене 

вже було троє діток. В голоді, мабуть, винуваті 
власті, зараз говорять, що Сталін. У людей, ви-
рощене в полі і на городі забирали активісти, 
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Виноградова Марфа Трохимівна 
1920 р.н. жителька м. Василівка Василівського р-ну
(запис 2005 р. учнів Василівської ЗОШ № 2 I-III ст.)

комсомольці молоді. Приходили без ніяких 
документів, ми ж їх знали добре, без зброї, в ру-
ках мали штики гострі. Продукти ми ховали у чул-
ках, у димарці підвішували, макітру з вижарками 
від баранячого жиру заховали у римбі, бо нам 
повідомили, що скоро прийдуть до нас. Хлопці-
активісти прийшли до нас увечері і вивели корову, 
це був Шулежко Никифор. З ним був Різніченко 
Іван. Ми плакали за нею. Приходили по двоє, по 
троє. Продукти ховали в хаті, в ямі під долівкою, 
на городі в ямах. Ми дівчата були дуже молодень-
кими, їсти хотілося завжди, а треба було в полі 
полоти. Обідати давали по півлітра кисляку.

Якщо у когось були шерстяні хустки, одіяла, 
люди міняли їх на їжу. А хто повертався із заслан-

ня, пізнавали ці речі на чужих людях. Про закон 
знали. Діти ходили збирати колоски, за це їх га-
няли. Нікого не засудили, мабуть у людей зали-
шилася якась совість. До колгоспу ніхто не хотів 
іти. Сім’я була у нас бідна. Батько наш теж не 
хотів, але дуже угрожали. І він пішов записався, 
взяли на колгоспний двір корову одну, а одну за-
лишили. Багато людей почало вмирати весною, 
діти були пухлі. Вживали в їжу ласкавицю, рвали 
лободу і в неї вкачували висівки, тирсу, з насіння 
свиріпи чавили олію, змащували харчі, їли козе-
лики. Їздили у Рогачик, там міняли одежу на їжу, 
але цього було мало».

(поточний архів редколегії)

Є уродженкою і мешкала в той час у с. Велика 
Білозерка, у 1996 році згадувала: «Голод в 1933 
році був влаштований спеціально. Врожай був 
тоді добрий, але у людей відбирали всі запа-
си хліба, все продовольство. Свої ж сільчани-
активісти відбирали. Лише у Великій Білозерці 
померли близько 5 тис. чол.: це разом, хто від 
голоду помер, а кого вбили і з’їли. Було багато 
випадків людоїдства. У сусіда родина повністю 
вимерла. Людей спочатку і не ховали, а вже потім 
за похорон в сільраді стали давати по шматочку 
хліба – знайшлися і бажаючі це робити. Брали 
драбину, клали труп на неї і волокли її на мотузці 
на кладовище. А там, як могли, викопували не-
велику яму і ховали. Собаки часто діставалися до 

трупів і крали їх. У 1929-1930 роках почали роз-
куркулювати і висилати «на Соловки». За куркулів 
вважали тих, у кого хата під черепицею, у кого у 
кімнаті хати підлога дерев’яна. Насправді це були 
прості трударі, ті, кому нема коли було на мітинги 
та збори ходити, не пили вони горілки. Отже – 
господарі були. Скільки я пам’ятаю, кого розкур-
кулювали – Богуслави, Омельченки, Терещенки 
– хороші люди. Хто у них працював в наймах – за-
робляв набагато більше, ніж у нашому колгоспі. 
Бувало, приходиш до школи, а в класі вже немає 
двох-трьох учнів – вночі розкуркулили».

(Матеріали музейного фонду музею-заповідника 
«Садиба Попова». Інв. номер ВМ-3/інв№136; 

П-161/ДФ)

Волкова Клавдія Федорівна
1918 р.н. жителька с. Мала Білозерка Василівського р-ну

(запис 2004 р. Бондаренка О., учня 8 класу)
«Голод я пам’ятаю, знаю добре ці події. Я 

вважаю, що в голоді 1932-1933 років винна вла-
да, яка не змогла захистити своїх громадян. У 
нас сім’я була невеликою, батько, мати, я і моя 
сестра. Ніхто від голоду в нашій сім’ї не помер. 
Збирати хліб приходили уповноважені сільради 
по кілька разів уночі, настійливо вимагаючи 
«Віддайте хліб!». Документів вони не показува-
ли, бо їх всі знали в лице. Навіть нас, школярів, 
організовували разом з піонервожатою ходи-
ти по дворах, щоб ми кричали голосно: «Віддай 
державі хліб, віддай державі хліб!». Пам’ятаю, 
прийшли до Потоцького Якова Васильовича, а він 
божився, що хліба в нього немає. Щоб забирали 
речі не пам’ятаю, але харчі точно. Хто збирав 
хліб, мали при собі залізні піки, штрикали стіни, 
підлогу, під вікнами, підпіччя там, де земля була 
нижче, ніж будь-де.

У колгосп йшли неохоче. У нас господарство 
було невелике: кінь, віл, корова. Все віддали в 

колгосп, називався він імені Чапаєва. Людей, 
які не були охоплені колгоспами, було мало, всі 
боялися висилки, арештів. Колгоспні комори 
охороняли комуністи, комсомольці, активісти 
(Макаров, при німцях був розстріляний). Люди 
почали вмирати вже навесні. Зі мною був випадок. 
Я йшла по стежці, біля бувшої «Сільгосптехніки», 
це місце раніше називалося «ярмарчище», там 
лежав і помирав від голоду опухлий дядько 
Ребро Петро. Я позвала сусідів, і вони забрали 
його. Невдовзі померла і жінка Настя, залишило-
ся четверо дітей. Ховали людей без труни, самі 
жителі. Їли взимку буряк, його квасили у бочках, 
картоплю, курай підмішували. Лободяники вже 
їли навесні. Ми допомагали ще й сусідам, у нас 
було багато кислого буряка, і мама ділилася з 
сусідами. Часто вони кликали маму: «Маріє, дай 
буряка!». Я 23 роки працювала в сфері культури, 
була завідуючою сільського Будинку культури, 
12 років працювала у Малобілозерській сільраді, 
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але ніде в записах чи свідченнях не зустрічала 
записів про кількість померлих від голоду в селі. 
Ми в сім’ї поминаємо померлих, в тому числі і під 

час голоду, я розповідаю про ці події своїм ону-
кам і правнукам».

(поточний архів редколегії)

Гриценко Марія Антонівна
1927 р.н. жителька с. Широке Василівського р-ну

(запис 2008 р. Корчан В.М., завідувача сільського будинку культури)
«У 1933 році приїхали, як переселенці до 

с. Широке Василівського району Запорізької 
області. Сім’я складалася з восьми чоловік. Тато, 
мама і шестеро дітей. Нам дали колгоспний бу-
динок. Ми думали, що на Україні добре, а тут був 
страшний голод. Ми дуже голодали, пам’ятаю, 
що нам з ясельок кухарка приносила їсти. Старші 
від мене діти ходили в степ збирати мерзлу кар-
топлю, терли, їли, жарили з неї якісь ліпеники. 
Батько поїхав у Донбас, щоб хоч якось нас про-
годувати, там отримував пайок, і нам привозив. 
Брат Іван став помирати, наївся кісточок, пу-

скав піну з рота. Врятувала нас сім’я Морозів. 
У них була коровка, так мама до них побігла по-
просити одну склянку молока, і вони, спасибі, їй 
дали. Ловили ховрахів, їли, тим і виживали. Дуже 
тоді заїдали людей воші. Крім нас були й інші 
переселенці, з Росії. То у погрібах робили бані, 
закривалися і там парилися, або в печі. Лили 
воду на гаряче каміння, залазили діти в піч, і там 
від вош парилися. Старша сестра була пухла від 
голоду, з великим трудом її врятувала кухарка з 
ясел».

(поточний архів редколегії)

Губа Павло Олексійович
1928 р.н. житель м. Василівка Василівського р-ну

(запис 2003 р. Губи П.О. особисто)
«Багато людей вмирало, люди лежали кру-

гом на дорогах, в степу. Всіх померлих збирали 
в спеціальні машини, «чорні ворони», а потім хо-
вали в спільних ямах. Їли ховрахів, мурашок, хліб 

пекли з борошна, яке робили, перетираючи жор-
нами зерна і плоди різних рослин».
(Матеріали музейного фонду музею-заповідника «Сади-
ба Попова». Інв. номер ВМ-3/інв№130/152; П-1152Н)

Замрій Олександр Онисимович
1890 р.н. житель с. Мала Білозерка Василівського р-ну

(запис 2000-2003 рр. Комова В.)
«Я був одним із активістів колгоспно-

го будівництва на селі. В артілі «Перемога» 
на початок 1930 року було вже біля 300 сімей 
колгоспників. Артіль першою в районі викона-
ла план по хлібозаготівлі, а також вивезли 5000 
пудів «зустрічного» хліба.

Та ось з району прибув представник РК КП(б) У 
і розпорядився, щоб у колгоспі зібрали все 
зерно і віддали в державу. Голова колгоспу 
Несторенко Г.Я. зібрав правління і поставив 
членів правління перед фактом.

Правлінці довго не обговорювали наказ рай-
онного предстаника, а попросту відмовились 
здавати додатково хліб в державу, мотивую-
чи свою відмову тим, що план артіль виконала, 
навіть «з гаком», а той хліб, який ще лишився в 

амбарах колгоспу, потрібен для оплати селя-
нам, для корму худобі. Про своє рішення члени 
правління доповіли представнику району. Через 
кілька днів у М. Білозерку приїздить представ-
ник обкому, збирає збори артілі «Перемога» і 
звинувачує керівництво артілі в «розбазарюванні 
соцвласності». І за ці «прегрешенія» весь майже 
актив колгоспу був засуджений на різні терміни: 
від півроку до трьох років принудпраці. Були в 
артілі 120 коней, а коли забрали зерно з амбарів, 
на весну залишилось усього 40 кляч, яких 
підтримували в стайнях за допомогою широких 
ременів, бо інакше коні б попадали, такі вони 
були слабі».

(Український голокост 1932-1933: Свідчення тих, 
хто вижив. – К., 2004. – Т. 2. – С. 261)

Калашник Олексій Іванович
1928 р.н. житель хут. Вільний (Вовкове) Василівського р-ну

(запис 2008 р. Корчан В.М., завідувача сільського будинку культури)
«Було в сім’ї нас п’ятеро дітей (три брата та дві 

сестри). Голод був страшний. Спершу від голоду 
померла мама, і ми самі, як миші, сиділи вдома, 
чекали, що нам тато щось принесе або зваре. 
Менший брат, йому було до двух років, знайшов 
грудочку солі і почав від голоду її сосати, то в 
нього до вечора розпух живіт, з рота почала йти 
піна, а до ранку він помер. Потім з голоду померла 

менша сестра. Це було в 1933 році, ми ходили по 
селу, шукали їсти. Нам одна жінка показала, де по-
ховали нашу маму, і ми руками почали розривати 
її могилу. А люди побачили та сказали батькові, то 
він прийшов і забрав нас. Пам’ятаю, їсти не було 
що, до нас з м. Харків прийшов батьків брат і він 
мене забрав до себе, так я залишився живим».

(поточний архів редколегії)
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А.Т.: «У 33-му був голод – великий голод. Оце 
люди поздавали тольки в 30-ім годі, уже в нас я 
була дояркою ще з однією. Й прислали нам з го-
сударства, мабуть, штук тридцять коров. Хороші 
корови, но тільки не було ніякого поміщенія, не 
було чим кормить їх. Корови хороші такі – по дво-
рах держали до зими. Кормить нічим, держать 
нічим, холода, морози. Государство забрало все. 
І розпався ото так колхоз. Не було у колхозі нічого. 
Нічого – тільки бур'ян по степу. А тоді був голод. А 
у 34-ім почалося лучче. Почали обробляти лучче 
землю. А вже в 35-ім урожай був».

М.Т.: «І трактори, МТС. Бувало прицепщиками 
посилають когось із дівчат. Сідаєм на плуг, і, буває, 
перекидає тобі трактор, потому шо курай страш-
ний. Бур'яни були, страшне. І хто там його пахав 
– чим же було його пахать. Це степ був такий, що 
раніше його й не пахали. Ото на Копанях був такий 
степ. І тоді ще були не гектари, а десятини».

А.Т.: «У 33-му, Боже спаси, багато померло 
людей з голоду, ідеш було селом...»

М.Т.: «Не взнавали вже друг друга: отакі мор-
ди, тільки зуби, бувало, стирчать. Прийшла весна 
й прислали нам з государства картошки – так по 
відру десь, щоб посадить. І ми з подругою. Мені 
поручили, як комсомолкі, шоб я дивилася. А ми 
наїлися тієї картошки. I вона на мене дивиться – 
не взнає, а я її не взнаю. Морди пороздувалися. 
Не їли хліба ми вообще. Прийшли додому з степу 
та й кажем цьому Бабакові, дядьку: «Ось, бачите 
шо?» А утром посилає всьо равно нас, бо кому ж 
довірить другому. Ото так було – та Боже спаси, 
не хочу даже вспомінать: аж кишки переверта-
ються. А тоді стали колоски. Бувало, йдеш понад 
пшеницею і так, шоб тебе ніхто й не бачив, зірвеш 
колосков, нажнеш пшениці сирої, наїсишся. А 
тоді вже скосили трошки, почали молоть, по-

чали галушки на обід варить людям, і вже стали 
ми оживать. Ой, Боже упаси! Були охранніки, та 
ще й які. Ставили таких, знаєте, їдучих. Наших 
сільських».

М.Т.: «Бо не обробляли, як положено, в 33-
му. Хто його обробляв. Засівати та тіки ж кіньми. 
Сіяли й боронили, волочили, а тільки курай ріс 
та рогачка. Рогачка – отака здорова з жовтим 
цвітом».

М.Т.: «Ще щерицю варили, тільки верхушку 
варили».

А.Т.: «А в голод не знали, скільки вмерло. Не 
всі двори оставались. Не було ж у нас паспортів. 
Оце тіки дали. А тоді не було. Як десь поїхать, 
треба було брать справку, що не проходила 
паспортизацію. Що хочеш, то й роби. Хтось уму-
дрявся. Були близькі якісь та давали. У меня бать-
ко їздив оце в 1921 годі на заробітки у Донбас. 
Тоді одкривалися шахти, а нас було вже троє. Це 
я, Марія і Галька, з 1920 году. Він нас бросив, а 
сам поїхав оце там заробляти гроші. А мене мам-
ка, щоб осталася жива, оддали багатим».

М.Т.: «Мені тоді було 9 год. Щоб хоч вижила, 
поки батько повернуться».

А.Т.: «А ці двоє біля мамки були. Батько заро-
бив там гроші, приїхав з грішми, матерії привіз. 
Трошки нас прикидав».

М.Т.: «Муки привіз із костей. Ой! Біла-біла. Ми 
ж раді. Мамка напекла, а як наїлися, то чуть не 
поздихали. А з яких костей, Бог його знає! Живі 
остались. Хіба татко знав».

А.Т.: «Я часто кажу. Оце б було грамотний і за-
писав, що пережив, це б така кніга була. Стільки 
пережив на світі – не дай Бог. І як оце тільки живе 
ж до сіх пір?»

(Український голокост 1932-1933: Свідчення тих, 
хто вижив. – К., 2004. – Т. 2. – С. 266-267)

Карнаух Анастасія Тимофіївна 1911 р.н.
Козирєва (Щербак) Марія Тимофіївна 1912 р.н.

жителі с. Широке Василівського р-ну
(запис 2001 р. Мільчева В.І., Мільчевої А.О.)

Кобилко Іван Леонтійович
1919 р.н. житель с. Мала Білозерка Василівського р-ну

(запис 2000-2003 рр. Комова В.)

«Коло мого батька жила сім'я багатого селя-
нина Шевченка Севастьяна. Він жив на Багачанці 
(вулиця). Було в Севастьяна два сини: Гордій і 
Гаврило. Їх розкуркулили в 1930 р., вислали на 
Донбас, але самих синів, а старий Севастьян з 
дружиною та вагітна дружина одного із синів за-
лишились в селі. Їсти було нічого, стара мати хо-
дила, побиралась по сусідах та так і померла на 
вулиці «на ходу». Дід з невісткою поховали стару, 
а згодом і сам Шевченко Севастян помирає з го-
лоду... Прибігла невістка до мого батька, плаче, 

просить, щоб допомогли поховати, бо сама не 
може, сил не вистачить. Тоді я і моя старша се-
стра Поля пішли до Шевченка. Мені було вже на 
той час 13, а сестрі 20 років. Ми поклали діда на 
возик і повезли на цвинтар, який був недалеко 
від нашої вулиці, тільки треба було в гору тягну-
ти возика, а ми й самі від голоду хитаємось, але 
дотягли. Викопали з метр глибиною яму, посла-
ли рядно внизу і перевернули діда в яму прямо 
з возика, бо сил не було підняти його. Засипали 
мерця та й пішли додому.
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Там же, у Великій Білозерці, доведений до 
відчаю молодий батько вбиває свого трирічного 
сина, щоб з'їсти, але хтось із сусідів побачив це 
страхіття і заявив у міліцію. Прийшли міліціонери, 
відкопали голову малого, а батька засудили. 
Після тюрми цей чоловік ще був повернувся у 
село, одружився, але довго не жив – виїхав із 
села назавжди (Савінько Ол-р, 32 роки).

Моя сестра Василина (1901 р.н.) колись 
розповідала: «Мій чоловік, Іван Тарасович, схо-
вав два мішки з пшеницею в чулані, щоб можна 
було продержатись і не голодать. Я пішла до сво-
го батька і похвалилась, що Іван сховав пшеницю 
і ми тепер не вмремо, якось зиму протягнемо... 
На моїх руках було четверо малих дітей, наймен-
ший хлопчик народився 1932 р., а старшій дочці 
виповнилось лише 7 років. В батька була мачуха, 
яка про схований хліб донесла своїй родичці – 
активістці Топчій Софії, що ходила по селу і ра-
зом з іншими активістами-виконавцями «справ-
но» штрикала щупами землю, шукаючи схова-
ний від держави хліб. Прийшли зразу до Івана 
Тарасовича, знайшли, звичайно, хліб! «Загримів» 
Іван Тарасович у «Беломорлаг» на 8 років за 
«укрывательство».

Та на цьому біди його сім'ї не скінчились... 
Через пару днів до Василини прийшов голова 
сільської ради з виконавцями та міліціонером. 

Василина стояла коло хати, на руках у неї малий 
син, а поряд притиснулись до матері дві дочки. 
Голова сільради почав кричати на жінку і вимага-
ти, щоб вона показала, де ще сховано зерно, але 
жінка божилась і клялась, що вже більше нічого 
немає в хаті, почала плакати... Та ніщо не розжа-
лобило «власть імущих», виконавці здерлись на 
горище і знайшли там невеликий вузлик з квасо-
лею і забрали і його. Голова вихватив наган і почав 
палити над головою нещасної жінки. Василина не 
витримала цієї наруги, впала непритомною разом 
з малою дитиною. Голова з виконавцями, горді 
за свою роботу, залишили непритомну Василину 
на землі і пішли з подвір'я. Малі діти підняли ле-
мент, підійшли сусіди, відволожили Василину. 
Через деякий час помирає від голоду малий син, 
його поховала мати, а сама лягла в бур’яні за ха-
тою і дочок своїх поклала біля себе і приготува-
лась вмирати, бо їсти вже було нічого. Може, так 
би і померла Василина, але діти, що були з нею, 
хотіли їсти, і вони плакали так, що сусіди почали 
шукати Василину. І знайшли потім її. Сусіди й не 
дали померти нещасній. Іван Тарасович повер-
нувся додому через чотири роки, його відпустили 
«за честный и добросовестный труд» достроко-
во».

(Український голокост 1932-1933: Свідчення тих, 
хто вижив. – К., 2004. – Т. 2. – С. 262-263)

Коломоєць Олексій Олександрович
1921 р.н. житель с. Мала Білозерка Василівського р-ну

(запис 1996 р.)
«Я розповім про ці події, бо особисто сам пе-

режив цей голод. Мені на той час було одинадць 
років. Дід мій – Коломоєць Демид Григорович 
– був середняком. Сім’я була велика: сім до-
чок, п’ять синів. І щоб не розкуркулили, не 
відібрали господарство і не вислали на Соловки, 
дід добровільно написав заяву до колгоспу. В 
господарстві були корови, коні, велика пасіка. Мій 
батько Коломоєць Олександр Демидович теж мав 
велику сім’ю, я був найстаршим – 1921 р.н., се-
стра Дарина – 1923 р.н., сестра Марія – 1925 р.н., 
брат Микола – 1927 р.н., брат Семен – 1929 р.н. 
Свого часу батько брав участь у громадянській 
війні, воював в партизанському загоні односель-
ця Григорія Чайки і, коли почалося будівництво 
Дніпрогесу, поїхав працювати столяром і тес-
лею. Мати з дітьми залишилася разом з дідом та 
меншими батьковими ще незаміжніми сестрами. 
Почувши, що в селі створена комісія по вилучен-
ню продуктів харчування та зерна, яка ходить по 
хатах і забирає все, що є їстівне, дід почав хо-
вати зерно на городі, в ямі, в комірчині мішечки 
з сочевицею, квасолею, солоне сало в скрині 
з ганчір’ям. Ходили уповноважені по троє, без 
зброї, документів не пред’являли, бо всі їх знали. 

Хто такі були, я вже не пам’ятаю, бо був малий. 
Родичі почали пухнути від голоду вже в січні місяці 
1933 р. Їсти страшенно хотілося. Батько, почув-
ши, що сім’я голодує, прийшов з Запоріжжя, щоб 
якось допомогти, але і це не врятувало, бо нічим 
таку велику сім’ю не нагодуєш. Померли від го-
лоду батько Коломоєць Олександр Демидович, 
мати Коломоєць Анастасія Софронівна, сестра 
Марія та брат Микола в 1933 році. Дід нас і вряту-
вав тим мішечком сочевиці, старезним шматком 
сала, вощиною, яку потроху жували. Сало ділили 
на малесенькі шматочки і то, тільки посмоктати, 
бо нічого було й жувати нічим, зуби хиталися. Дід 
розповідав, що «поховальники» звозили людей на 
кладовище і там ховали в загальну яму, і щоб не 
забутися, де поховання, встромлювали палички з 
бузку, які навесні прийнялися і розрослися вели-
кими кущами. Померлих пам’ятаємо і згадуємо 
на всі свята. Весною, коли з’явилася зелень, їли 
лободу, калачики, грицики, пекли коржики з ло-
боди. Взимку в степу розривали нори ховраків та 
їли. Розказували, що сиріт відправляли в дитбу-
динок, багатьох забирали до себе жити родичі».

(Матеріали музейного фонду музею-заповідника 
«Садиба Попова»)
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Марочко Марія Омелянівна
1926 р.н. жителька с. Мала Білозерка Василівського р-ну

(запис 2006 р. Бондаренка О., учня 8 класу)

Лобанова Марія Федотівна
1927 р.н. жителька с. П’ятихатки Василівського р-ну

(запис 2003 р. учнів П’ятихатської ЗОШ І-ІІІ ст.)
«30-ті роки… В той час я була дитиною, мені 

було 4 роки. На мою долю випало багато випро-
бувань. Не вистачало продуктів. Люди помира-
ли один за одним від голоду та холоду. Багато 
людей падали прямо на вулиці – їх можна було 
бачити скрізь. Голод не жалів ні жінок, ні дітей, 
ні старих людей. Особливо тяжко було взимку. 
Люди їли все, що можна було жувати, аби хоч 
якось затамувати голод. Їли лободу, викопува-
ли їстівні коріння. Було, влітку на вогнищі пекли 
коржі з лободи та тирси. Збирали ягоди, трави. 
У 33-му в селі і в районі були загони, які збира-
ли померлих та напівмертвих людей. Скидали їх 
на вози і вивозили. На один із таких возів потра-
пила і моя мама. Менші брати і сестри кинулись 

до возу. Вони плакали, молили: «Мама, мамо, 
вернися...» Але підійшов якийсь чоловік і вдарив 
трирічного братика батогом, потім – шестирічну 
сестру. Сердешні, аж попадали від болю. Я 
побігла і забрала їх додому. Ми залишились самі. 
Тих, хто потрапив до «возу смерті», вивозили да-
леко від села і скидали прямо в купи... Через два 
дні прийшлося їсти улюблену кішку Марфу. Якось 
12-річний брат знайшов вузлик – грамів триста 
пшениці… То було велике свято! Кожному припа-
ло спочатку по десять зернин. Решту я заховала 
на інші дні. На вечерю ми нічого не їли – легше 
спати. Так і жили, поки не настали кращі часи».

(Матеріали музейного фонду музею-заповідника 
«Садиба Попова». Інв. номер ВМ-3/інв№135/160)

«Голод я пам’ятаю добре, бо пережила його 
сама і тому буду розповідати з вступу про нашу 
сім’ю. Знаю, що у голоді винна влада, бо заби-
рала все у селян. Батько мій, Волошин Омелян, 
був із багатодітної сім’ї, у нього було 12 братів і 
3 сестри, а він був найменшим. З батьком жила 
його мати – 83 роки, тітка моя, батькова сестра 
– 60 років, мій брат – Андрій, 1920 р.н., сестра 
– 1928 р.н. Нюра, яка померла в чотири роки від 
скарлатини. Батько работав замісником писаря 
при сільраді, був богобоязним, співав на криласі, 
був у батюшки паламарем, добре читав Євангеліє. 
Мала сім’я 9 десятин землі, але коли померла ба-
буся, то забрали 3 десятини і залишилося 6 деся-
тин. В хазяйстві був кінь, корова, віялка, коток та 
інший інвентар. Баба казала: «Не ходите в СОЗ, 
будете одним одеялом укрываться!». Хоча мати 
моя шептала батькові, що треба йти в колгосп. 
З району Великої Білозірки приїхали описувать 
майно, а людям об’явили, що у Волошиних можна 
буде все купить з торгів. Посеред двору постави-
ли стіл. А у нас було в дворі дві хати: стара і нова, 
віл старий, одна корова, сарай, коток, віялка, хо-
мути. Продали стару хату з торгів і все останнє. 
Соколенко Борис все у дворі розкидав, скидав 
усе з горища, а Мірошниченко Роман, комуніст, 
на горищі забрав качани кукурудзи, що мати на-
готовила на посадку весною. Приходив не один 
раз, поки нічого не осталося, крім буряків у ямі, 
які померзли зимою. Батько ще до того, як все 
забрали, пішов з дому, бо боявся, що через нього 
виселять і його, і сім’ю на Соловки, а цього люди 
найбільше боялися. Ми не знали, де він, а прий-
шов лист з адресою «Крим». А материного брата 
таки відправили на Соловки. Брат мій Андрій теж 
пішов з дому з хлопцями у Запоріжжя, перебива-

лися тим, що залишалося на базарі, ночували під 
стійками базарними. Щоб якось вижити, ходили 
на роботу в колгосп імені Чапаєва, на правому 
березі річки. За роботу трохи давали їсти: тарілку 
супу ріденького і то тільки мамі. І то недовго ра-
ботали, бо мама дуже хворіла і важко працюва-
ти не могла. Ходили в степ копати цибульку, яку 
пекли і їли щодня по маленькому шматочку та 
буряки мерзлі з ями. Одного разу мама крича-
ла, – щоб вийшли, бо гупали об землю мерзлу 
буряки, хтось крав та ще хтось із родичів. Одні 
хотіли, щоб ми померли. А інші допомагали. Нам 
ще порадили ходити і просити те, хто що дасть. 
Люди давали і просили, щоб ми нікому нічого не 
говорили. Взимку померла спочатку тьотя, вже 
під весну, під Паску померла і бабуся. Ховати 
труни не було, мама пішла до родичів, дядьки 
збили таку-сяку труну, поклали бабусю, а мене 
посадили на сундуку з качалкою, щоб я стукала 
і одганяла крис, щоб не з’їли покійницю. Бабусю 
поховали, ще й в церкву заносили, бо була дуже 
богомольна. Виживали як могли, добре, що люди 
допомагали. Сусідка, пам’ятаю, зайшла перед 
Паскою і принесла каші пшоняної миску велику, 
молозива, відро картоплі дрібненької, хочте їжте 
або посадіть. Ще родичка з хутора, там не так 
було скрутно, принесла відро картоплі і посади-
ли. Ми, діти, дождали весни, їли грицики, кала-
чики. Поряд з нами жив ветеринар, у нього все 
було і вони не голодували. А батюшка з матуш-
кою підкормлювали малих дітей кашею з круп, 
яку матушці звідкись приносили. Залишками 
каші кормили птицю, качок, курей. А ми просили, 
нам не давали. Були у нас сусіди – євреї, так вони 
відразу десь повиїжджали. А брат діда, його про-
зивали Прянишником, напік пряників і поїхав про-
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«У 1933 році був великий голод,викосили хліб, 
але його весь забрали, в сім’ї нас було 11 душ, 
розкулачили, вигнали із хати, ні їсти, ні пити. Мені 
тоді було 14 років, паспортів не було, сват робив 
у сільсовєті, написав, що мені 15, що я з 1913 
року для того, щоб я міг піти на роботу. Батька не 
брали на роботу за те, що був багатий, і батько 
став іжцівенцем. Працював, одержував хліба 400 

гр. і на батька 200 і на маму 200 гр., ніхто не по-
мер. Рвали у плавнях рогозу і їли. Двоюрідна се-
стра наїлася гірких кісточок і вмерла. Багато лю-
дей померло, общої могили не було, ховали ко-
жен своїх. В батька було 300 овець, коні, корова. 
Зажиточно жили, але все це забрали».

(Матеріали музейного фонду музею-заповідника 
«Садиба Попова». Інв. номер ВМ-3/інв№136/П161/ДФ

Мирошніченко Іван Феопентійович
1914 р.н. житель с. Приморське Василівського р-ну
(запис 2003 р. учнів Приморської ЗОШ № 1 I-III ст.)

давать, так і до сьогодні ніхто не знає, де подівся. 
Вже десь влітку прийшов батько з Криму, як ста-
рець, голодний. Сидів нізащо у ДОПРі, бо працю-
вав десь там у ресторані для курортників, назби-
рав для сім’ї сухарів з недоїдків. А була облава і 
його захватили і посадили. Одсидів десь місяців 
зо три і випустили. Пішов батько працювати на 
молочний паспункт, де переробляли молоко, 
приносив сир, а потім у млині, працюючи, випи-
сував зерна. Вже восени пекли пироги. Трохи 

пізніше знайшовся і Андрій, якого приютили чужі 
люди, був він їм як син, поки мама не знайшла 
його. Добра жінка називала Андрія сином, а її 
чоловік влаштував, навіть, його у технікум у селі 
Бєлєнькому. Але як було не важко, вижили, вив-
чились, я стала вчителькою, брат військовим. 
Закінчив Академію артилерійських військ, був на 
фронті у Велику Вітчизняну. І я впевнена, що в 
усьому цьому була винна влада».

(поточний архів редколегії)

Монько Катерина Іванівна
1920 р.н. жителька с. Мала Білозерка Василівського р-ну

(запис 2000-2003 рр. Комова В.)
«У 1932 році наш батько вирішив купити хату 

на вулиці Рублівка. Я пішла з батьком, це було не-
далеко йти, і я пішла теж. От ми підійшли до тієї 
хати, а двері там були відчинені, і ми з батьком 
зайшли в хату. Як і у всіх хатах села, майже по-
ловину мала піч, коло печі стояв дерев'яний стіл, 
а на ньому кілька череп'яних горшків, в кутку, біля 
печі, стирчали держаки рогачів та кочерг. Людей 
в хаті нікого не було.

Ми вже збирались вийти з хати, а батько 
взяв і відкрив один з горшечків і заглянув туди 
і... заціпенів. А тоді як кине кришку, мене за руку 
і геть із хати. Вже на вулиці батько сказав, що в 
горшку були дитячі кістки зварені. Казали потім, 
що жінка, яка там мешкала, зварила свою дочку-
немовля і потім десь зникла з села».

(Український голокост 1932-1933: Свідчення тих, 
хто вижив. – К., 2004. – Т. 2. – С. 261-262)

Пономар Марія Дмитрівна
1928 р.н. жителька с. Мала Білозерка Василівського р-ну 

(запис 2008 р. Пономар М.Д. особисто)

«У 1932-1933 році мені було п’ять років, але ті 
страшні часи голодомору я пам’ятаю дуже добре. 
Їсти було нічого. Шукали ми біля дерев кісточки, 
били їх і їли оті гіркі зернинки. Мої батьки залиши-
ли свій дім і ми переїхали до села Мала Білозерка, 
ближче до м. Запоріжжя, щоб хоч як-небудь ви-
жити. Міняли своє майно на кусок хліба, на ста-
кан молока. Батьки, коли переїхали до радгоспу, 
то там працювали на фермі. Мама нам крадькома 
приносила інколи макушки і ми її їли.

Пам’ятаю, що люди були такі сірі і худі, точи-
лися від вітру. Дітям у 1933 році робили привив-
ки віспи і я це запам’ятала дуже добре, бо після 
того, нам, дітям, дали поїсти макарони і ми, діти, 
просили ще й завтра прийти, щоб поїсти. Весною 
ми їли лободу, грицики.

Дуже страшне слово – голод. Не дай Бог пе-
режити вам – нашим дітям і онукам. Хай на ваших 
столах завжди буде хліб».

(поточний архів редколегії)

Романько Марія Миколаївна
1920 р.н. жителька с. Балки Василівського р-ну

(запис 2003 р. учнів Балківської ЗОШ I-III ст.)
«Пам’ятаю, що перший колгосп, який був ство-

рений у селі – це колгосп «Селянка». Селяни, які 
жили бідно, вступали до колгоспів добровільно, 
бо у них нічого не було. А потім почали застав-
ляти людей примусово вступати в колгоспи. 
Землі було у нас небагато, всього дві десяти-

ни, але у батька була кузня, двоє коней, корови, 
інша живність, хата теж була добротна. Батько 
не схотів вступити до колгоспу добровільно, 
тому нас розкуркулили. Забрали все: і хату, і 
кузню, і зерно. Навіть те зерно, що мати пона-
сипала у горщики і посунула в піч, теж висипа-
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«...В дитинстві працювала в наймах. Доглядала 
дітей однієї жінки, чим заробляла на хліб. А коли 
рік кінчався, тітка віддавала зароблені гроші 
батькам, а мені давала тільки стареньке платтяч-
ко. У голод ледь вижила. Восени 32-го ще були 
хоч якісь запаси, а потім батько їздив у Крим, щоб 

продати деякі домашні речі чи виміняти на якісь 
харчі, щоб врятувати сім’ю. Братик тієї весни не 
пережив...»

(Матеріали музейного фонду музею-заповідника 
«Садиба Попова». Інв. номер ВМ-3/інв№135/160)

Семеренко Ольга Кіндратівна
1932 р.н. жителька с. П’ятихатки Василівського р-ну

(запис 2003 р. учнів П’ятихатської ЗОШ І-ІІІ ст.)

ли. У нас залишився лише деякий посуд та одяг, 
який ми переховували по сусідах, то його і не за-
брали. Поселились ми сім’єю у сараї, який у нас 
залишився. Він був розділений на дві частини: 
кімнати і сарай. Нас розкуркулили, але не вис-
лали, а от пам’ятаю сім’ю Лиганій [нерозбірливо 
– ред.] вислали до Сибіру після розкуркулення. 
Виселяли багатьох людей із села. Після роз-
куркулення нашої сім’ї, ми з батьком поїхали на 
заробітки на Кубань, восени. Там тоді ще голо-
ду не було. Ми збирали врожай кукурудзи, году-
вали нас один раз на день, в обід. А на ніч, ми з 
батьком засипали кукурудзу у чавун, вона за ніч 
розпарювалася і ми її їли. Взимку батько ремон-
тував взуття, за це йому платили, хто чим міг. Хто 
– грошима, хто – харчами. Вдавалося дещо вис-
лати додому, а те, що залишилося, їли з ним ми 
самі. Міняли на харчі одежу, щоб було що їсти. 
Пам’ятаю за мамин дуже гарний пуховий платок 
нам дали круг макухи. Вижила вся наша сім’я, 

помер лише брат, який влітку на полі вирив кущ 
картоплі, але його побачили і дуже сильно по-
били. На другий день він помер. Розкуркулили 
і наших сусідів Сидоренка Романа, але в них не 
залишилося нічого, щоб вижити. Вся сім’я: сам 
Роман, жінка Явдоха, син Іван ходили по дворах і 
просили милостиню. Так на вулиці під лісою вони 
і померли. Випадків людоїдства не пам’ятаю. 
Щоб вижити, ловили в плавнях пацюків, а в полі 
– ховраків. Шкурки знімали і здавали на загот-
пункти. За них давали крупи, муку. Здавали не 
в Балках, а носили пішки аж у Василівку, бо там 
давали більшу норму продуктів. А тушки пацюків 
і ховраків варили і їли. Пам’ятаю, що нам, дітям, 
вони здавалися таким добрим варивом і пахли 
вони на свю хату, і їли їх без хліба. А чи надавала-
ся якась допомога голодуючим – не пам’ятаю».

(Матеріали музейного фонду музею-заповідника 
«Садиба Попова». Інв. номер ВМ-3/інв№138/П163/

ДФ)

Степаненко Галина Андріївна
1913 р.н. жителька с. Балки Василівського р-ну

(запис 2003 р. учнів Балківської ЗОШ I-III ст.)
«Штучний голодомор 1932-1933 років – це 

надзвичайне явище в історії людської цивілізації. 
Це була запланована акція комунобільшовицької 
влади на чолі з кривавим Сосо Джугашвілі 
(Сталіним) проти українського селянства.

То були страшні часи. Хто закривався і не пу-
скав до хати бригаду, – виламували двері, або так 
наказував уповноважений із району, забирали 
все, що було в господарстві: різне зерно, соняш-
никове, гарбузове, конопляне, лляне насіння, 
квасолю, цукрові буряки, картоплю... 

Розвалювали печі, лежанки, щоб там знай-
ти що-небудь. Комсомольці-комітетчики ходили 
подвір’ям, порпалися у хлівцях, клуні – з довги-
ми ріжняками (держак дерев’яний із залізним 
наконечником) і довбали землю навколо оселі, 
скирти соломи, дрів, щоб виявити яму з чимось 
прихованим. Забирали весь посівний матеріал. А 
хто з керівників не здавав, потрапляли до буцега-
рень, де без суду і слідства могли й розстріляти. 
«Розкуркулювали» всіх, у кого було що за-
брать, все забирали і висилали у північні райо-
ни більшовицької імперії. Внаслідок політики 

колективізації та продрозверстки знищено понад 
третину населення. Тому, що від голоду люди по-
чали слабнути, сім’ї і розвалювались, діти блу-
кали, нікому не потрібні, матері були охлялі й не 
готували ніякої їжі (та й не було з чого). Я чітко 
пам’ятаю той 1933 рік, коли приїхала в с. Балки. 
Молода вчителька-практикантка, проводячи уро-
ки, разом з учнями бачила у вікно сільське кладо-
вище, де з підводи вивантажували в загальну яму 
трупи померлих. Складали їх в ряд, немов шта-
белями, потім вкривали рядном, і зверху виникав 
новий страшний ряд... То була жахлива картина.

«Нам в Балках було дещо легше, ніж в інших 
українських селах, розташованих серед сте-
пу, – пригадує Галина Андріївна. – Адже поряд 
були плавні, а там і риба, і птиця. Збирали багато 
трави, з якої варили густу юшку. Коли вдавалося 
купити одвійки із проса, теж було добре. А ось у 
моїй рідній Рубанівці майже кожна друга хата за-
лишилася порожньою після голодомору».

(Матеріали музейного фонду музею-заповідника 
«Садиба Попова». Інв. номер ВМ-3/інв№138/П163/

ДФ)
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«У сім’ї мого батька Семеренка Афанасія Да-
ниловича і матері Демченко Єлизавети Іванівни 
родилося шестеро дітей. В роки голодомору по-
мер братик у віці одного року. Залишилось нас 
дітей п’ятеро.

Старші сестри ходили по полях весною, зби-
рали мерзлу огородину, картошку, буряк, з куку-
рузного поля збирали з качанів кукурудзи ошурки 
на кашу, наша мама їх товкла в ступі і варила кашу, 
з бур’яну «перекотиполе» також варили кашу.

Від постійного голоду у всіх були пухлі ноги. 
У сусідки померло двоє дітей у віці 2-х і 4-х 
років. В рідного брата мого батька діда Данила 
дітки не могли зовсім ходити, тільки лежали на 
печі. Дорослі дітки ходили по хуторах і просили 
милостині, старики помирали під заборами, не 
дійшовши в хати, всі були безсильні, з опухшими 
ногами».

(поточний архів редколегії)

Шульга Прасковія Афанасіївна
1930 р.н. жителька с. Кам’янське Василівського р-ну

(запис 2008 р. Шульги П.А. особисто)

Щербань Пелагея Якимівна
1919 р.н. жителька с. Балки Василівського р-ну

(запис 2003 р. учнів Балківської ЗОШ I-III ст.)
Народилася і до цього часу мешкає в Балках. 

Це було не стихійне лихо, а зумисне підготовлений 
голодомор. Сталін говорив: «Ми досягли того, 
що матеріальне становище робітників і селян 
поліпшується у нас з року в рік». Після такої зая-
ви мало хто міг наважитися висловити іншу точку 
зору. Становище в країні було катастрофічним. 
Ще в жовтні 1932 р. партійно-державна верхівка 
прийняла холоднокровне рішення: вийти з кризи 
шляхом конфіскації запасів зерна у хліборобній 
галузі. Представники місцевої влади організували 
у селах спеціальні бригади, які вимагали від кож-
ного негайно відвезти на станцію зерно, а в разі 
непослуху позбавлення волі на 10 років. Це був 
розбій, свідомо спрямований на фізичне вини-
щення селянства. Люди різними методами на-
магались хоча б щось зі свого нажитого майна 
зберегти. Закопували зерно, ховали новий одяг, 
але від бригади нічого неможливо було прихова-
ти. На той час у Пелагеї Якимівни була перша її 
спідничка, і, щоб бригада не забрала, вона одягла 
її на себе, намагаючись зберегти. Але побачив-

ши нову спідницю у дівчинки, активісти, не роз-
думуючи, стягнули і забрали її. Також вигребли 
останню квасолю зі щелин у підлозі. Господарів, 
які мали якусь худобу, називали куркулями. До 
них приходили з «планом до двору» і забирали 
коней, корів, овець. А розкуркулених відсилали 
до Сибіру. В голодомор померло дуже багато 
людей, а найбільше помирали чоловіки та діти. 
Також в голодомор померла подруга Пелагеї 
Якимівни Величко Ганна. Померлих ховали на 
цвинтарі. Ні віночка, ні навіть барвінку, наче пада-
лиць – під вітрюган!... Харчувалися на той період 
переважно рослинами: калачики, курай, лобо-
да, сушені ягоди пасльону. Але вживали і м’ясо 
ховрахів, їжаків, варили холодець з давно залежа-
них коров’ячих шкур. А ось випадків людоїдства 
свідок не пам’ятає. У 1933 році був колгосп, де 
проводилася колективна праця на полях.

(Матеріали музейного фонду музею-заповідника 
«Садиба Попова». Інв. номер ВМ-3/інв№138/П163/

ДФ)

Юрченко Прасковія Федотівна
1928 р.н. жителька с. Кам’янське Василівського р-ну

(запис 2008 р. Юрченко П.Ф. особисто)
«Мені було 4 роки, коли наступили ті тяжкі роки 

голодомору 1932-1933 рр. Жили тоді ми з бра-
том і мамою бідненько. Коли прийшли відбирати 
все наше бідне майно, мені було дуже боляче 
віддавати нашу одну подушку, і я, схватившись в 
неї, дуже громко почала кричати і плакати, щоб 
зоставили хоч її, і, змилувавшись, кривдники зо-
ставили її. Хоча, у нашій хатині, на той час була 
одна склянка кукурудзи, та її теж відібрали.

У роки голодомору вижили за рахунок саду, 
який в той рік рясно вродив. Груші пекли в печі, 

а потім потрішечки їли. У мого дідуся були бджо-
ли, так нам вдавалося сховати в саду, закопав-
ши мед, зовсім трішечки. Але хтось доніс на нас 
і прийшли поліцаї, почали штрикати нагайками 
і, нічого не знайшовши, пішли. Ходили обідрані, 
голодні – їсти хватало тільки на те, щоб не повми-
рати. Якось і вижили, хоча деяким моїм родичам 
не так пощасливило. Голодомор 1932-1933 рр. 
визнаю».

(поточний архів редколегії)
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«Що я пам’ятаю за 1933 рок, так це те, що 
в нас не було, що їсти.Тоді батько зібрав весь 
наш одяг, в той час одягу було не багато. Батько 
їздив до Москви і там міняв на будь-які продукти, 
інколи привозив у сумці, а інколи лише в кише-
нях. Привізши харчі, ділив нам на всіх, а на той 
час разом з нами проживала мамина сестра, яка 
була заміжня, а її чоловік, щоб не померти з го-
лоду розпочав красти, лазить по хатах, залучав і 
її до крадіжок. Вона відмовлялася, тоді він її виг-
нав, з тих пір вона стала жити в нас. Якось батько 
дізнався, що під Запоріжжям є скотоводський со-
вхоз, він відвіз нас туди працювати спочатку тітку 
і племінницю, а потім і мене забрав. Я пам’ятаю, 
що мене спочатку не хотіли приймати, говорили 
що мені ще мало років, що я не справлюсь з цією 

роботою, бо на той час давали по 12-15 голів на 
доярку. Але батько все ж таки вмовив директора 
совхоза і мене взяли, дали мені вісім корів. Я до-
вго не змогла працювати, бо в мене порозпухали 
руки. Мої тітки повиходили заміж. Я повернула-
ся додому. Недалеко від нашого подвір’я зна-
ходилась наша конюшня, коні дохли з голоду, а 
люди, голодуючи, як тільки бачили, що якась ко-
няка згинула, бігли і рубали те м’ясо, хто скільки 
відрубає.Таку картину можна було спостерігати 
кожен день, наші сусіди всі вимерли, мабуть, 
того, бо їли дохлу конину. Нас батько спас від го-
лоду лише тому, що попромінював все, ми оста-
лися тільки не голі. Цей час дуже тяжко, болісно 
згадувати, дай Бог нікому це пережити».

(поточний архів редколегії)

ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН

Бехтер Галина Андріївна
1917 р.н. жителька с. Велика Білозерка Великобілозерського р-ну

(запис 2007 р. Руденко Т.У., директора РОМЦ відділу культури і туризму Великобілозерської 
райдержадміністрації)

Бойко Євдокія Митрофанівна
1922 р.н. жителька с. Велика Білозерка Великобілозерського р-ну

(запис 2007 р. Тихенької Л.В., завідувача Великобілозерської районної бібліотеки)
«Забирали все до останнього, що було в бу-

динках, у підземних ямах, забирали все, що було 
їстівне. Ми їли, що бачили. Рвали бур’ян з тов-
стим стеблом і проварювали його та їли зелені 
грицики. Деякі люди навіть убивали котів і со-
бак і вживали їх, як їжу. Люди мерли. Все згадую, 
скільки їх лежало в тяжкому стані, помираючи. 
Білі, пухлі від голоду, лиця на них не було. Одна 

жінка, яка проживала на моїй вулиці, вбила себе 
разом з дітьми. Одного ранку я пішла до неї, а 
вона лежить у кутку з двома дітьми. Мабуть не ви-
тримала тяжкого часу, і вирішила, щоб не мучити 
себе і дітей, нанюхалася керосину. Це щось було 
страшне. Люди себе не контролювали».

(поточний архів редколегії)

Влезька Марія Федорівна
1918 р.н. жителька с. Новопетрівка Великобілозерського р-ну

(запис 2007 р. Галатіної Л.В., завідувача сільської бібліотеки № 2)

«Страшною трагедією для народу став голод 
1932-1933 року. Мені було на той час 14 років. В 
цей час проводилася колективізація, створюва-
лися колгоспи, але людям не хотілося віддавати 
хліб, корів і все, що було в них. Тоді керівники за-
бирали все, залишалися люди без нічого. Там, 
де план не виконувався по заготівлі хліба, зано-
силися до чорного списку і припинялися на такі 
села постачання товару. Щоб урятувати дітей від 
смерті, селяни вивозили їх до міст і залишали біля 
лікарень, просто на вулиці, в приміщеннях школи. 

І учителя організовували їдальню для них і году-
вали. Була пошесть тифу, дизентерії. Діти спали 
в класах на соломі, щодня вмирали. Біженці за-
полонили міста і вмирали тисячами, просто на 
вулиці. Люди їли жаб, трупи коней, навіть вбива-
ли один одного і їли. Коли почали мерти з голоду, 
то за село відвозили померлих і закопували. За 
таку роботу давали пайок. Трагічні події голодо-
мору замовчувалися».

(поточний архів редколегії)

Вільбой Надія Федосіївна
1926 р.н. жителька с. Новопетрівка Великобілозерського р-ну

(запис 2007 р. Галатіної Л.В., завідувача сільської бібліотеки № 2)
У їхній сім’ї батько Федот, мати Ліза, дядьки 

Микола, Олександр, Архип – від голоду ніхто не 
вмер. Дядьки поїхали на Кубань, а брату Федоту 
(батьку і матері) залишили корову. Мати ходи-
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Волотко Анісія Аврамівна
1912 р.н. жителька с. Гюнівка Великобілозерського р-ну

(запис 2007 р. Тарасенко О.Л., заступника директора з виховної роботи Гюнівської ЗОШ № 1; 
Поляцької Н.А., завідувача шкільної бібліотеки)

ла на промисли в село Корніївку, приносила, 
помінявши на одяг, муки, овса, буряка. Весною 
ловили ховрашків, їли їх, а шкурки здавали, а їм 
трошки давали якоїсь крупи. 

За словами Вільбой Надії, одного разу при-
йшов до них Колодязний Кирило. У нього було 
двоє дітей. Мати Ліза посадила його їсти, додому 
дала буряка, сказала, щоб не їв за один раз. Він, 
ховаючись, з’їв, а на утро вмер. Мати зарізала 

меншого сина, жарили і їли. А старший залишив-
ся живий. 

Сім’я Погорілі Петро і Наталка мали чотирьох 
дітей. Мати підгодовували Марфу та Андрія, бо 
бачила, що можуть усі померти від голоду. Так 
двоє померли від голоду, а Марфа та Андрій 
вижили. Марфа з 1921 року жива, проживає в 
м. Нікополь, а Андрій в радгоспі «Росія». 

(поточний архів редколегії)

Чи пам’ятаєте Ви, що був голод у 1932-1933 
роках?
Так.
Які, на Вашу думку, могли бути причини голо-
домору: неврожай, засуха, податки чи заби-
рала врожай влада?
Все забирала влада.
Якщо відбирали у людей вирощене в полі, 
городі, то хто це робив? 
Звичайні люди, яких присилала влада.
Чи були винагороди від влади за донесення 
на сусіда про приховання зерна?
Так, їм давала частину знайденої їжі.
Як це відбувалося? Чи ті, що відбирали мали 
якісь документи на збирання продуктів?
Приходили в будь-який час і вимагали про-

дукти. Але документів у них не було ніяких.
Чи застосовувалося до людей покарання, по-
биття, висилання, арешт?
Так, непокірних били залізними прутами, за-

арештовували.
Чи мали зброю ті, що ходили відбирати хліб у 
людей? 
Так, у них були рушниці, палиці.
Як люди боронилися?
Ніяк, будь-кого, хто пробував чинити опір за-

арештовували та відправляли в Сибір.
Чи можна було приховати якусь частину зер-
на, продуктів, овочів? 
Можна, але дуже важко, оскільки обшук роби-

ли кругом.
Де можна було заховати продукти харчуван-
ня? 
Зазвичай, їх заривали в землі або замазували 

в стінах.
Забирали лише продукти харчування чи й інші 
речі – одяг, рушники, худобу тощо?
Крім хліба, обов’язково забирали ще всю худо-

бу. Інколи брали одяг, коли до вподоби був комусь.
Що таке закон про «п’ять колосків»? Чи чули 
Ви про нього?
Це коли людей судили за знайдене в них зер-

но. Люди голодним дітям, рідні крали з роботи по 
жмені зерна і їх за це карали.

Де переховували худобу, щоб не забрали в 

колгоспи?
У забитих корівниках, де їх ніхто не міг поба-

чити і почути.
Коли почали помирати люди з голоду?
Вже пізньої осені появилися перші жертви го-

лоду.
Що було з малими сиротами, чи опікувалася 
ними держава? 
Ні, вони були нікому не потрібні. Так і вешта-

лися та помирали.
Хто не голодував у селі і чому?
Начальники, які керували збиранням припасів 

у населення. Так, як у них було багато їжі.
Хто зумів вижити? 
Половина населення села.
Чи допомагали люди одне одному у виживанні 
від голоду, чи ділилися продуктами?
Ні, кожен думав лише про себе.
З яких дерев, рослин вживали листя, кору в 
їжу? 
З акації, дуба, яблуні, сливи, горіха, пасльону.
Яких диких тварин, птахів, плазунів вживали 
в їжу?
Зайців, ховрахів, пацюків, бабаків, горобців, 

ворон, куріпок, перепелів, глухарів, ящірок, змій, 
гусінь.

Чи був голод у містах?
Так, але не такий сильний, як у селах.
Чи відомі випадки людоїдства у Вашому 
селі?
Ні, про таке не чула.
Де і хто хоронив померлих від голоду?
На цвинтарі, а хоронила, здебільшого, рідня.
Чи відомі у Вашому селі місця захоронення 
людей від голодомору? 
Не знаю.
Чи знає сучасна молодь села про голод 1932-
1933 років, зокрема, чи розповідали Ви про 
це своїм дітям, онукам, сусідам? 
Так, молодь знає про голод. Я багато раз 

розповідала про це.
Кого Ви вважаєте винним у загибелі багатьох 
людей? 
Сталінське керівництво.

(поточний архів редколегії)
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Дума Марія Єфремівна
1924 р.н. жителька с. Велика Білозерка Великобілозерського р-ну

(запис 2007 р. Тихенької Л.В., завідувача Великобілозерської районної бібліотеки)
«Моє дитинство і юність минали в селі 

Велика Білозерка. Це було якесь страхіття, люди 
божеволіли, їли своїх дітей. Якби держава хотіла 
врятувати голодних, вона б намагалася ско-
ристатися допомогою з-за кордону. А то ж так 
звані сільські активісти, серед яких було чимало 
ледарів і голодранців, навіть із-за ікон витягу-
вали вузлики з квасолею, у печах перевертали 
горщики і так заганяли людей до колгоспів. Це 
був справжній геноцид. Я ще пам’ятаю той день, 
коли в нашу хату увірвалися так звані активісти з 
гострими палицями в руках. Заглядали в усі за-
капелки, штрикали землю в хаті й поза нею, шу-
каючи збіжжя. На грубці лежала торбинка з пшо-
ном. Мама благає: «Не забирайте, у мене ж дітки 

голодні!». Забрали!
А ще пам’ятаю, як ходила до баби за молоком 

для сестрички. Вона дасть пляшечку, а мені так 
хочеться його смокнути, але не можна. Йдучи, 
бачила, як край дороги лежала мертва опухла 
жінка, далі в канаві – мертвий чоловік... Звична 
була картина для тих часів, тим-то я перестала 
боятися, дивлячись на все те. У сусідів знайшли 
голову дитини, саме дитя батьки з’їли. А ще чула 
від людей, як одна сусідка закопувала своїх дітей, 
а вони ще ворушилися...

Мені 83 роки. Багато що стерлося з пам’яті, 
але побачене й пережите в голодоморних 1932-
1933 рр. не зітреться з пам’яті ніколи».

(поточний архів редколегії)

Зеленська Надія Федорівна 1924 р.н.
Печерей Марія Федорівна 1924 р.н.

жителі с. Велика Білозерка Великобілозерського р-ну
(запис 2007 р. Чабан О.П., завідувача районної бібліотеки для дітей; Подорожко А.Н., завідувача 

читального залу)
«На той час нам з сестрою було близько 7-9 

років. Батьки наші Денисенко Мокрина Микитівна 
– 1904 р.н., Денисенко Федір Григорович – 
1903 р.н., бабуся Денисенко Галина Григорівна – 
1883 р.н., її донька, а наша тітка Денисенко Марія 
Григорівна 1921 р.н. Всього було 4 дітей та батьки 
з бабою та її донька = 8 чоловік. Раніше прожива-
ли по вул. Чонгарській в районі, де сільський ма-
газин, ближче до території колгоспу «Росія». Вся 
сім’я – дорослі і малі працювали в СОЗі (спільна 
обробка землі). Пам’ятаю, з 1928 р. вже ходили 
на роботу в СОЗ, а було це десь під Гюнівкою. Там 
виділяли якісь пайки на кожного їдака. А пайки – це 
якась шелуха, якесь насіння, щось… Його звичай-
но не хватало. Були пухлі, але на роботу ходили, 
варили баланду з чого прийдеться і так виживали. 
Пам’ятаємо, що у дядька Денисенка помер від 

голоду син. У сусідів Сергієнків вся сім’я вимер-
ла з голоду (батько, мати, дитина). Всього було 
мало, дуже хотілося їсти, а ще ходили по дворах 
комзами і забирали в сім’ях: пшеницю, квасолю, 
корову. В Оренбурзькій губернії ще страшніший 
голод був і з ними ніхто не сперечався, вигрібали 
з домівок все, що можна було. Думаємо, що якби 
не сильна засуха в ті роки (земля була потріскана 
на велику глибину) – то було б краще становище. 
Їли в той час лободу молоду і зелену, акації цвіт, 
коли це було, – а ногу вивихнула, бо впала з де-
рева і досі «крутить» на погоду, – грицики, листя 
з буряків. Дуже важко було. Великих поховань не 
пам’ятаємо. А сім’ї хоронилися на таких кладови-
щах, що і зараз є».

(поточний архів редколегії)

Зінченко Тетяна Іванівна
1928 р.н. жителька с. Гюнівка Великобілозерського р-ну

(запис 2007 р. Тарасенко О.Л., заступника директора з виховної роботи Гюнівської ЗОШ № 1; 
Поляцької Н.А., завідувача шкільної бібліотеки)

«Мені було п’ять років. У 1932-1933 роках про-
живала по вулиці Щорса в сім’ї з шести чоловік 
(мати, батько і три сестри). Причиною здебільшого 
був неврожай. Останні продукти і зерно відбирав 
загін під керівництвом Пелюшенко Христана 
Максимовича. Обшуки робили часто. Доходило 
до того, що забирали навіть подушки. Зброю не 
приміняли, хоча вона й була. Мамі було дуже важ-
ко. Сама ж мати і старші дві сестри Пасенко Мотря 
і Мотя померли від голоду в 1933 році. Батько не 
повернувся з війни. Живилися лободою, сусли-

ками, ґавами, дохлою скотиною, гнилими овоча-
ми (картопля, капуста). Продуктами не ділилися, 
кожен був сам за себе. Померлих було багато, 
ховали на цвинтарі, в основному родичі. Харч не 
вимінювали – просто не було можливості. Гірким 
досвідом, пам’яттю ділюся з онуками, сусідами, 
односельцями. Винних у голоді не шукали, бо 
люди думали лише про те, як пережити це лихо 
та вижити». 

(поточний архів редколегії)
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В їхній сім’ї також від голоду ніхто не помер, 
у батьків їх було троє: Євдокія, Гриша, Митя. Їли 
очерет, лободу, ховрашків. Роздоїли тьолку, а 
в молоко майже нічого не було кинуть. Копали 
земляні горішки. Коли так їли, то все гаразд 
було. А одного разу зварили з молоком, то дуже 
хворіли, думали, що не виживуть. У 32 році дядь-
кова жінка померла з голоду, а дядько поліз до 
сусідів у вікно і його вбили. Залишилися троє 
дітей Микола, Сашко та Іван. Микола убив Івана, 
защепнувся у хаті, а сусіди побігли у с/раду. 
Прийшли вибили двері, а він уже майже не жи-
вий, так і закопали.

За словами Євдокії Юхимівни, в селі були й 
добрі люди, що працювали – це Бабашко Оверко – 
кладовщиком. Пахота Савка, Макуха Протас хоть 
якусь жменьку могли дать людям зерна, не заявля-
ли. А одного разу Пахота Настя пішла до Бабашка 
Оверка, попросила зерна. Він пошуткував, сказав 
принеси чвертину водки. Вона заявила, його за-
брали, так він і не вернувся. Активісти ходили по 
хатах, забирали все, що було – сушені помідори, 
квасолю, ламали печені, горщики розбивали. А 
були такі, хто позабирають, потім наміняють на 
водку і … [далі нерозбірливо – ред.].

(поточний архів редколегії)

Золотенко Євдокія Юхимівна
1924 р.н. жителька с. Новопетрівка Великобілозерського р-ну

(запис 2007 р. Галатіної Л.В., завідувача сільської бібліотеки № 2)

Крива Марія Василівна
1920 р.н. жителька м. Кам’янка-Дніпровська Кам’янсько-Дніпровського р-ну
у 1932-1933 рр. проживала у с. Велика Білозерка Великобілозерського р-ну

(запис 2008 р.)
Її старша сестра застала роки Голодомору 

вже дорослою, мабуть не бажаючи згадувати ті 
дні, зі сльозами на очах промовила: «Зламане 
життя…», і пішла до хати.

Марія Василівна, хоч з острахом, та все ж 
розповіла дещо.

Народилася вона 29 червня 1920 року в 
с. Велика Білозерка Запорізької області в сім’ї 
селян Лісничого Василя Васильовича та Ксенії 
Михайлівни. В їх сім’ї було четверо дітей.

«Коли у 1929 році почалася колективізація, 
нашого діда Василя розкуркулили, хоча у них 
було теж, що й у інших – не більше. Довгі роки 
над нами тяжіло звинувачення «розкуркулені». 
Найтяжче було писати автобіографію, коли по-
ступала до Харчового технікуму, не приймали 
до піонерів – розкуркулені. Врожай зібрали не 
дуже добрий, була засуха і зробила влада, про 
це пошепки говорі, брали мало з гектару, а план 
здачі був великий. Говорили, що український 
хліб потрібен для експортних поставок, а нам 
підвезуть з Сибіру. І ніхто тоді не знав, що все 
буде зовсім інакше. Особливо лютував голод 
навесні 1933 року. По хатам ходили представни-
ки з області, їх називали «буксирами», і забирали 
все з хати, видираючи буквально з ротів у дітей. 
Наш дід все, що вродило на огородині, позако-
пував по плавням і потім ходив, відкопував та до-
помагав нам, отак і помер прямо на дорозі у 33. 
А ми ще до школи ходили ж. Перебиваючись з 
води на хліб, вчити оптимістичні вірші, як хороше 
нам жити людей, своїх дітей! Про це розповідали 
нам дорослі, заклинаючи берегтися, не даватися 
нікому, не заходити до хат. Була у мене подруга 
Світлана Лимар, коли я працювала у Нікополі, 
то вона розповідала, що через лиман навпроти 

їхньої хати жили Сагичі. У них було дві доньки, 
такі красуні, що вона мріяла стати такою ж, як ви-
росте. Одного разу вона йшла повз них, а двері і 
вікна навстіж відчинені: Сагич сидить за столом, 
голову руками обхопив, а дочки на долівці, і по 
всьому тілі у них повирізувано шматки м’яса. Коли 
померла наша чотирирічна сестричка, батько 
вирішив відвезти нас з мамою до своєї двоюрідної 
сестри в с. Зелене на Кіровоградщині. Її чоловік, 
Бамбук Ярмола Миколайович, був трохи грамот-
ний, він учасник першої Світової війни, потім – 
громадянської війни. Він був рільничим у колгоспі 
і їм повинні були видавати пайки, отож батько ма-
буть вирішив, що він допоможе нам перебідувати. 
По дорозі зустрівся нам батьків знайомий й з 
того села і розповів, що сім’я тітки живе разом з 
Ярмолиними батьками, отже з трьома дітьми – 
сім душ. До того ж у них ще й живе сирітка Поліна, 
тітчина племінниця рідна. І що на початку 1932 
року, віддячила Ярмолі влада за те, що одним з 
перших пішов до колгоспу і віддав все, що мав, 
– розкуркулили їх. Ця звістка так подіяла на тата, 
що за весь шлях додому, він не зронив ані слова. 
В недовгому часі помер і батько. Брата забрали 
до армії, чотири місяці ми не знали, де він і що з 
ним, потім він написав листа, але якогось дивно-
го. І мама писала йому, що у нас все добре, буде 
добрий врожай і в садку, і в городі. Та в якому ж? 
Потім все врешті стало зрозумілим. Листи дуже 
суворо перевірялися. Брат після призову спершу 
був у роті, яку називали «санітарною» – там були 
лише хлопці з України – їх там відгодовували. А 
потім їх «обробляли» політруки: будь-яка згадка 
про голод на Україні розцінювалася, як ворожий 
випад проти радянської влади. То куди ж нам 
діватися було? Брат також розповідав, що уздовж 
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Кудря Іван Ілліч
1925 р.н. житель с. Велика Білозерка Великобілозерського р-ну

(запис 2007 р. Нагорної А.Г., завідувача сільської бібліотеки)

кордонів України були виставлені збройні засло-
ни, щоб не випускати людей. Отак ми й пережили. 
У 1934 році переїхали до Кам’янки, тут я закінчила 
7 класів і півроку працювала в банку помічницею. 

Як працівника банку, мене хотіли евакуювати, але 
я відмовилася: мама говорила, пережили голод 
разом, то давайте і помирати разом». 

(поточний архів редколегії)

«Я народився у 1925 році і все життя провів у 
своєму рідному селі Велика Білозерка. У 7 років 
мене разом із сім’єю з 4 чоловік «застав» го-
лод. Спочатку жилося більш-менш добре, поки 
було що їсти. Невдовзі почали ходити патрулі по 
домівках, змушували віддавати харчі. Нишпорили 
по печах, горщиках, схованках. Хто не віддавав 
їжу, то відбирали маленьких дітей. Невдовзі 
люди почали харчуватися, хто чим міг. Ловили 
ховрахів, їли лободу, різні трави. Взимку по полю 
я відшукував нірки ховрахів, заливав в них воду. 

Від води вони тікали з нір і я бив їх ломакою. 
Ще з кожної нірки набирав по жмені зерна. Але 
зустрічалися випадки людожерства. Одна із моїх 
знайомих пішла до свого друга. Той запропону-
вав їй з’їсти холодцю. Цей холодець був зваре-
ний з людських пальців. Лише через рік посіяли 
зерно, заволочуючи гілляками, тому що інших 
засобів не було. Навесні їли все, що було. Товкли 
зелене жито і пекли «хліб».

(поточний архів редколегії)

Максименко Олександра Потапівна
1923 р.н. жителька с. Велика Білозерка Великобілозерського р-ну

(запис 2007 р. Дежимесової Н.А., директора районного будинку культури)
«Я була тоді совсім малою. Але пам’ятаю, що 

весь час хотілося їсти. Батьки залишали нам зай-
вий кусочок. Справжніми ласощами були печені 
гарбуз, буряк – це як зараз для дітей цукерки. Хліб 
пекли з висівок, додавали помелені сушені листя 

з вишень, бур’яни. У сім’ї ніхто не помер. Багато 
людей їздили в місто, вимінювали одяг, посуд на 
харчі. Тим, у кого була корівка, було легше».

(поточний архів редколегії)

Моторна Дар’я Петрівна
1918 р.н. жителька с. Велика Білозерка Великобілозерського р-ну

(запис 2007 р. Нагорної А.Г., завідувача сільської бібліотеки)
У 1932-33 роках проживала на території 

Трудової сільської ради разом з матір’ю. Батько 
помер раніше, зосталося шестеро дітей. Дар’я 
Петрівна була найстаршою. Працювала у дитячому 
садочку нянечкою. Садок працював цілодобово, 
дітей годували непогано. Зоставалися недоїдки, 
їх збирали, ділили і несли додому сім’ям. Були 
люди, які збирали дохлу худобу. Але сім’я Дар’ї 
Петрівни дохлятину не збирала. Копали коріння, 

їли зелень. Пусті качани кукурудзи товкли у сту-
пах. Мама ходила до більш заможних людей 
працювати. Вони давали деякі харчи, так і вижи-
ли. Була засуха. Врожаю не було. Люди ходили 
збирати колоски, але їх ганяли. Сусідку посади-
ли в тюрму на 5 років. Сестра Дар’ї Марія дуже 
хворіла, недоїдала і в 1933 році померла.

(поточний архів редколегії)

Олійник (Білан) Галина Капитонівна
1927 р.н. жителька с. Велика Білозерка Великобілозерського р-ну

(запис 2008 р. Нагорної А.Г., завідувача сільської бібліотеки)
«Жили ми великою сім’єю: батько Капитон 

Федосійович, мати – Оксана Федорівна, діти – 
Яків, Олександра, Марфа, Галина, Ніна Олійники 
та дід Олексій та баба Ганна. Хатка була невели-
ка під соломою з невеликими віконцями. В 32-
33 роки сім’я дуже бідувала, були голодні, пухлі. 
Спочатку померла баба Ганна, а через деякий 
час дід Олексій. Поховали їх, як полагається, на 
цвинтарі в могилі. 

Батькові на той час було 33 роки, працював він 
в колхозі «Борець». Добре пам’ятаю, коли мама 
зварила кандьору, батько був на роботі, а ми всі 
п’ятеро в хаті на лежанці. В хату зайшли якісь 
люди: кілька чоловік і жінка. Документів не пока-

зували і були озброєні. Вони щось шукали по хаті, 
по двору, ширяли палицею по всіх углах. Жінка 
полізла навіть на горище, де знайшла заховану 
макітру з маком. Забрали навіть її. Вкривалися 
ми товстим сіряком, бо нічого більше не було. 
Батько дуже переживав, що ми голодуємо і що в 
кладовій нічого не дають. Але інколи приносив в 
кармані додому проса. На Рожество випало бага-
то снігу, люди ходили під хатами – рожествували. 
Деякі так і повмирали на снігу. Довго чекали того 
дня ми додому свого батька, але так і не дочека-
лися додому. Він ходив біля нашої лікарні (нині 
районна лікарня), там і знайшла його санітарочка 
і прибігла сказала нам. Він лежав недалеко від 
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Пелюшенко Микола Фанович
1928 р.н. житель с. Велика Білозерка Великобілозерського р-ну

(запис 2007 р. Чабан О.П., завідувача районної бібліотеки для дітей; Подорожко А.Н., завідувача 
читальної зали)

лікарні і із рота виглядало просо (причини смерті 
ми не знаємо). Мама разом із сусідкою тіткою 
Марфою притягли батька, замотаного в ряднину, 
додому на санчатах. 

Біля лікарні було кладовище. Чоловіки ви-
копали яму та назбирали ще дванадцять трупів 
(десять дорослих і двоє дітей). Всі тринадцять 
трупів закопали в одній могилі. Але де знаходить-
ся могила, ми так і не знаємо. Хлопцям, що за-
копували дали пригоршню муки, мама наварила 
їм галушок, а ми голодні виглядали з лежанки. 
Допомагав нам мамин брат дядько Митька, було 
йому 22 роки, потім його приїхали забрали і ніхто 
не знає, де він дівся. Старший брат Яків написав 

кудись листа, черех деякий час приїхав кореспон-
дент та ще якісь з ним люди. Розпитували, диви-
лися, як ми живемо. Потім принесли нам піввідра 
ячменю. Нас трьох найменших відправили в ди-
тячий притулок (садік), називали нас Олійничата-
голодранці. Старший брат приїхав, подивився 
на нас і забрав назад додому. Їли ми ласкавицю, 
грицики, молочай, так і спасалися. Пройшов час, 
я вийшла заміж в Трудову. Мати приїхали до мене 
в гості і випадково зустріла жінку, яка в той час 
проводила в нас обшук. Але хто вона, мати нам 
не сказала. Жінка запевнила, що вона не винна, 
їх заставили».

(поточний архів редколегії)

«Мій батько – Пелюшенко Фан Самсонович 
1892 р.н. Мати Пелюшенко Домаха Митрофанівна 
1895 р.н. В нашій сім’ї було 8 дітей: Марія, Степан, 
Одарка, Микола, Ніна, Катерина, Іван, Грицько. 
Троє із дітей ходили до дитсадка. Батько працю-
вав в колгоспі на конях, мати на загальних робо-
тах. Вся наша сім’я пережила голод. Ми корми-
лися тим, що самі знаходили, тим, що приносили 
батьки (шалуха від проса). Ще дуже допомагали 
вижить багаті сусіди Палаж, вони годували нас 
дітей за допомогу по господарству. З нашого 
дому комнезаможні (вибрані народом, щоб ходи-
ти по хатах та забирати все їстівне) винесли все: 
і пшеницю, і кукурудзу, навіть з печі хліб витягли і 
забрали, сушений паслін, овець, корову. Вижили 
ми тільки тому, що наш батько обміняв в Нікополі 
свої 3 золотих хреста, зароблених на війні. Привіз 
крупу і сироватку, що ми їли довгий час (бо розтя-
гували, кожного дня чекали смерті). І раділи, що 
всі залишилися живими.

Пам’ятаю, що від голоду померли: дядько 
Буременко Федір Митрофанович, Буременко 
Микола Федорович. По материній лінії помер-

ло 3 чоловік: Петраж Федір, Данило, Катерина 
і двоюрідний брат Хвилат’єв Ніл. Раніше я жив 
із сім’єю в Гюнівці. Сусіди Кияниця вимерли 
всі, одна жінка залишилася, у сусіда Харченка 
Нестора вимерло троє дітей за одну ніч. Це все 
було у колгоспі «Рассвет». У Пелюшенка Харина 
вмерли від голоду всі діти по черзі. 

Хочу згадати тих комсомольців, які забира-
ли з хати останнє: Онищенко Петро Семенович, 
Гниляк Іван, Чемерис Андрій, а Пелюшенко 
Христан був над ними старший. Згодом у війну 
його розстріляли німці, і похований у братській 
могилі. А Онищенко Зіновій Антонович приїжджав 
на тачанці і командував, щоб забирали і загру-
жали все на тачанку. Казали: що дуже страждає 
Москва, що голод в них неймовірний і ми повинні 
ділиться. Хоча рядом будували хату сусіду за 
обід, хто не в силі, гинув прямо там. Одні жили 
і наживались за рахунок чиїхось смертей, інші 
страждали. Люди жили в страхі, жалуваться не 
було кому».

(поточний архів редколегії)

Сайдамет Марія Василівна
1927 р.н. жителька с. Велика Білозерка Великобілозерського р-ну

(запис 2007 р. Тихенької Л.В., завідувача Великобілозерської районної бібліотеки)

«У нашій сім’ї було п’ятеро дітей. Не знаю, 
скільки батьки мали землі, та знаю, що батько дуже 
любив хазяйнувати, був майстром на всі руки. 
Наймитів ніколи не тримав, обходилися своїми 
силами. Взимку 1932 року нас розкуркулили, по-
серед зими вигнали з хати, а хату й усе обійстя 
продали. Перед цим більшовицькі наглядачі хо-
дили зі шпичками, шукали зерно, навіть квасолю 
повисипали з горщиків. Оселилася наша сім’я в 
пустці. Батько їздив міняти все, що мали, на хліб. 

На весну вже не було що міняти, і сім’я почала 
пухнути від голоду. Найперше опухли ноги в бать-
ка. Виходу не було жодного, і він змушений був 
убити собаку. Це хоч якийсь час рятувало сім’ю: 
варили лободу з собачим м’ясом. Старші сестри 
ходили на толоку зрізати колоски самостійного 
жита.

Майже не було такої хати, де хтось не помер 
би від голоду. Власне, село вимерло наполовину. 
Добре пам’ятаю, що з одного боку нашого дво-



841

ру в живих не залишилося жодної душі, хоч сім’я 
була дуже велика. Наша сусідка з відчаю пото-
пила своїх дітей в річці. У нас в селі було навіть 
людоїдство. Одна жінка, яку по-сільському звали 
Свистючка, зі своїм сусідом заманювали до себе 

людей і різали їх. Вони трохи не вбили й мою стар-
шу сестру. Хай будуть до віку вічного прокляті ті, 
хто вчинив над нами таке жахіття!»

(поточний архів редколегії)

Стовбур Надія Афанасіївна
1927 р.н. жителька с. Велика Білозерка Великобілозерського р-ну

(запис 2007 р. Дежимесової Н.А., директора районного будинку культури)
«Були тяжкі часи, але нашій сім’ї було трішки 

легше. Нас у батьків було шестеро. Батько пра-
цював на мельниці. В кишені приносив з робо-
ти висівки, муку, мама додавала до них мелені 
сушені бур’яни, корінці та пекла з цього хліб, ма-
торжаники. Влітку їли лободу, грицики, розрива-

ли мишачі нірки, забирали з них зерно, яке вони 
запасали на зиму. Найважче було взимку, коли 
все було занесено снігом та ще й морози були 
дуже сильні...»

(поточний архів редколегії)

Супрун Надія Фомівна
1928 р.н. жителька с. Велика Білозерка Великобілозерського р-ну

(запис 2007 р. Головенської Т.І., художнього керівника районного будинку культури)

«Нас у батьків було п’ятеро. Дуже бідували. 
Особливо тяжко було в 1931-1932 роках, коли 
засуха і розкуркулювання зробили свою справу. 
Раніше хоч у багачів можна було заробити харч, 
а коли позабирали все у куркулів, по селу ходи-
ли багато людей, просили милостиню. Під роз-
куркулювання попали і ті, хто був і не дуже бага-
тий, але мав худобу. Багато сімей, щоб вижити, 
різали свою «годувальницю» – корівку, адже і ху-

добу не було чим добре кормити – все погоріло. 
Сусіди наші, зі слізьми на очах, дорізали свою 
корівку, але тітка не їла м’яса – так їй було шкода 
«годувальниці». Багато людей ходило на станцію, 
вимінювали одяг на харч. Деякі сім’ї виїздили в 
місто. Їли щавель, сушені листя, лободу, копали 
мерзлу картоплю. Виживав хто як міг…»

(поточний архів редколегії)

Чемерис Ганна Романівна
1927 р.н. жителька с. Велика Білозерка Великобілозерського р-ну

(запис 2007 р. Загрудної К.Д., методиста центральної районної бібліотеки)

«На той час мені було 5 років. Як розповідав 
батько, літо 32-го року було дуже жарким, майже 
все літо не було дощу, всі посіви вигоріли. В селі 
люди голодували, особливо бідняки. Наша сім’я 
не так відчула голод, бо на той час наш батько 
працював у магазині і приносив хліб із висівок. А 
взагалі голод був страшний, люди опухали, йдучі 

по вулиці падали і вмирали. В голод померли дві 
тітки, дід з бабою та дядько. Їли все. Варили ку-
рай, ловили жаб, горобців, навіть котів та собак. 
Навесні коли відростав молодий очерет, його рва-
ли і смажили очеретяники. Я сама пережила два 
голоди... Дуже не хочеться згадувати ті часи...»

(поточний архів редколегії)

ВЕСЕЛІВСЬКИЙ РАЙОН
Балагура Ольга Йосипівна

1926 р.н. жителька с. Піскошино Веселівського р-ну
(запис 2008 р. Галич Д., учня Піскошинської ЗОШ)

«У 1933 році мені було лише сім років, але я 
дуже добре пам’ятаю той страшний рік. Мама 
моя розповідала, що до 1929 року люди жили не-
погано, та навіть і в той страшний рік урожай хліба 
був, як і в минулі роки. У той рік в нашому селі з 
голоду померло 117 чоловік. У колгоспі дохли ко-
рови, бо не було їм чого дати, а люди їли тих корів 
і через декілька днів помирали самі. Біля нас 
жила сім’я: батьки та троє їхніх дітей. У них був 
кінь, але він здох, а сусідка варила м’ясо з цього 
коня, але через декілька днів вони всі померли. 

Дуже важко було взимку. Мені все вчувався запах 
свіжопеченого хліба. Трішки легше стало вес-
ною, коли з’явилася травичка. Збирали щавель, 
кропиву і з неї варили суп. Мама збирала лобо-
ду, домішувала до неї сухе листя і з цього «тіста» 
пекла млинці. Разом з іншими дітьми я ходила 
на поле і ловили ховрахів, а якщо пощастить, то 
можемо впіймати горобця. Собак та котів у селі 
не було, їх поїли ще взимку. Коли зацвіла акація, 
збирали цвіт і їли його, або пекли з нього хліб. 
Від такої їжі люди пухли і мерли, як мухи. Трошки 
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легше було тим, хто працював у колгоспі: для них 
іноді варили поганеньку юшку, пекли такий-сякий 
хліб. Для мене було великою радістю, коли мама 
приносила малесенький шматочок такого хліба. 
Тож, діти, бережіть хліб, хліб – то святе. 

В школі нас годували: варили, а вчитель сам 
ниткою ділив хліб. У багатьох сім’ях у цей час вже 
не було чого їсти. Люди мерли, як мухи. Діти були 
дуже знесилені, додому зі школи вже самі не мог-
ли дійти. Нас, як старших учнів, вчитель Воблий 
брав копати могилки, а потім на рядні переноси-
ли і хоронили, довго поверталися, бо не було сил 
дійти назад. На могилках вчитель писав дощеч-
ку, але пізніше не було кому обробити могилки, 
бо вимирала вся сім’я. Мій батько, даючи дітям 

по картоплині, приказував, щоб ми ділилися з 
іншими. І ми ділилися.

Найстрашнішою для нашої сім’ї була весна, 
коли запасів вже не було, люди пухли з голоду. 
Пекли «пахучі» млинці з «кашки акації». Наша 
бабуся теж напекла таких млинців та нагодува-
ла нас. Добре, що нагодилася мама, випросила 
стакан козиного молока та «залила» нас, бо ми 
могли поснути навіки, як багато людей у селі. 
Ми, діти, часто мріяли про невеликий окрайчик 
справжнього хліба. Мені дуже часто снився цей 
хлібчик, його запах. Тож, діти, не забувайте, що 
хліб – то життя, і дається він великою ціною. А для 
країни «33» – це криваве клеймо». 

(поточний архів редколегії)

Василенко Надія Кирилівна
1924 р.н. жителька с. Єлизаветівка Веселівського р-ну

(запис 2008 р. Полякової С.І., вчителя Єлизаветівської ЗОШ)
«В тот страшный год, я была еще маленькой. 

Мне было 8 лет. Время было страшное. Сейчас 
дети ничего и никого не боятся. Это хорошо, по-
тому что мы боялись всего. Боялись, что придут 
злые дяди и тети и заберут у нас еду. Есть хоте-
лось постоянно. Ели траву. Чтобы утолить чувство 
голода, пили воду. От воды нас раздувало, как 
воздушные шары. Все были очень слабые. Люди 
умирали, как мухи. Умирали целые семьи. В селе 
было много пустых домов. Около этих домов было 
страшно проходить. Наша семья выжила чудом, 

наверное, потому что у нас была корова.
Кто были эти мужчины и женщины, которые 

отбирали у людей продукты, я не знаю. Они, на-
верное, так делали не по своей воле! Наверное, 
это была их работа. Среди них была жительница 
нашего села Цюпка София. После всего этого 
она уехала из села. Выехала в Израиль. Но люди 
долго помнили и проклинали ее, так как она не 
признавала никого: ни родственников, ни малых 
детей».

(поточний архів редколегії)

Вєтрова Ганна Іванівна
1927 р.н. жителька с. Новоолександрівка Веселівського р-ну

(запис 2008 р. Радченко Ю.М., Шпирко О.В., учнів Новоолександрівської ЗОШ)
«У 1932-1933 роках голоду ніхто не чекав. 

Недарма в народі кажуть: «Біда приходить тоді, 
коли її ніхто не чекає». Мені пішов шостий рік, як 
прийшлось пережити голод. Нашу сім’ю спас-
ла від голодної смерті корова. І корова була не 
тільки нашою спасителькою... Молоком ми по 
мірі можливостей ділилися також із сусідами. А 
тато, коли сідали їсти, набирав кружку води і час 
від часу підливав у тарілку води і пояснював нам, 
своїм дітям, щоб більше каші було.

А ще в моїй дитячій пам’яті залишився епізод 
смерті мами моєї подруги. Я прийшла до Моті, 
щоб піти погратись. Вона зустріла мене на порозі 

своєї землянки, в якій жила їхня сім’я і сказала, що 
помирає мама. Я зайшла в кімнату, де на постелі 
лежала мама подруги. Біля неї були сусіди і рідня. 
Жінка була вся опухла від голоду. З її уст я почула 
слова: «Люди добрі, покажіть мені кусочок, хоть 
малесеньку крихітку хліба і я не помру, я виживу». 
Всі присутні гірко плакали. Хліба не було не тільки 
у них, а певне і у всьому селі... Мотина мама по-
мерла, перед смертю так і не побачивши хліба. 
Кожен раз, коли я приходжу на кладбище, вже 
багато років підряд до її могили кладу кусочок 
хліба».

(поточний архів редколегії)

Волошина Марія Леонтіївна
1923 р.н. жителька с. Новоуспенівка Веселівського р-ну

(запис 2008 р. Волошина С.В., вчителя Новоуспенівської ЗОШ)
«Жили ми на краю Новоуспенівки. Стояло по-

ряд три хати, поруч жили наші родичі – Соляники 
й Сірівлі.

Після збору врожаю 1932 року, селом поча-
ли ходити активісти, забирали зерно, вигрібали 
все їстівне. Особливо відзначався Михайло 
Кривобокий, виривав двері в хатах, клунях, якщо 
люди зачинялися, побачивши, що йдуть «трусить».

Наш батько, рятуючи сім’ю від голодної смерті, 
зібрав нас, домашній скарб, залишки захованого 
зерна й однієї зимової ночі перевіз по Веселого, 
де починала працювати МТС. Був він майстром на 
всі руки і зумів влаштуватися туди на роботу. Там 
нам дали хату. Пізніше ми дізналися, що ранком 
після тієї ночі, коли наша сім’я залишила потайки 
Новоуспенівку, активісти прийшли «трусити» наш 
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двір. Хоча й у Веселому не набагато краще, бага-
то людей мерло, наче мухи. Нас рятувало те, що 
батько влаштувався на роботу в МТС.

Пам’ятаю, як вже під весну мама поділила 
декілька жмень квасолі на дві частини і відправила 
нас з братом Альошею віднести їх до родичів в 
Успенівку. Ми прийшли й побачили наших братів 
і сестричок зовсім виснажених, з тонесенькими 
ручками, крізь шкіру світилися кістки. Квасолі 
вони були дуже раді, розглядали нас і казали, що 
ми виглядаємо значно краще.

Невдовзі вони, діти дядьків Михайла Сірівлі 
і Семена Соляника, померли з голоду. Зерно 
вишукували по хатах всюди. Люди насипали то-
неньким шаром на лежаках, на печі. Поверху на 
ряднах спали діти. Активісти зганяли їх, шука-
ли зерно на горищах, усюди. Згодом наша сім’я 
переїздила до радгоспу «Ізвєстіє» в село Широке, 
а після того, як закінчився голод, ми повернулися 
до Новоуспенівки».

(поточний архів редколегії)

Гапонова Катерина Семенівна
1921 р.н. жителька смт Веселе Веселівського р-ну

(запис 2008 р. Гапонової Т.Ф., директора Веселівської районної бібліотеки)
Чи пам’ятаєте Ви, що був голод у 1932-1933 
роках?
В 32-33 годах была большая голодовка, мне 

тогда было 11-12 лет, люди падали, как мухи. 
Была засуха, зерно куда-то вывозили. В 46-47 
годах был меньше голод, мы ходили в степь вы-
лавливали сусликов и розрывали мышиные нор-
ки, иногда там было зерно.

Які, на Вашу думку, могли бути причини голоду?
Была небольшая засуха, и урожай забирали, 

куда не знаю.
Якщо відбирали у людей вирощене в полі, 
городі, то хто це робив? 
Приходили по трое мужчин лет по 30, какиесь 

активисты говорили.
Чи були винагороди від влади за донесення 
на сусіда про приховування зерна?
Мой знакомый жил по ул. Калинина, у них зер-

но было закопано в земле. Сосед увидел и донес 
на них, за это ему дали 5 кг пшеницы, а этим ре-
бятам пришлось тикать у Крым, осталась дома 
одна их мать.

Як це відбувалося? Чи ті, що відбирали, мали 
якісь документи на забирання продуктів?
Приходили и требовали продукты. Никаких 

документов они не показывали.
Чи застосовувалися до людей покарання, по-
биття, висилання, арешти?
Был такой человек Дмитриев, ночью постука-

ли и забрали, где был не знаю, но стариком он 
вернулся домой, разговора никогда не было, где 
он был.

Чи мали зброю ті, що ходили відбирати хліб у 
людей?
Не имели.
Як люди боронилися?
Зажиточные мужчины скандалили, а бедные 

молчали.
Чи можна було приховати якусь частину зер-
на, продуктів, овочів?
Почти нельзя. Ховали в грубы, били грубы, 

пол срывали. Мы жили в доме бывшего куркуля 

Шеховцова.
Хто і як шукав заховані продукти? Як їх 
звали?
Искали из грубы, под передними ногами ко-

ровы, у корыта из чего ела корова.
Скільки їх приходило до хати? Хто це був?
Приходило три человека. Их называли акти-

висты.
Де можна було заховати продукти харчування?
В земле, под передними ногами коровы у ко-

рыта, у грубах, если не топилось. Были люди, что 
зерно, мешок сбросил у колодец, его забрали, фа-
милия его Малеванный, и больше его не видели.

Чи давали їжу тим, хто пішов до колгоспу?
Давали, варили галушки.
Забирали лише продукти харчування чи й інші 
речі – одяг, рушники, худобу тощо?
Забирали телят, барашек, коров, квасолю, 

пшеницу.
Що таке закон про «п’ять колосків»? Чи чули 
Ви про нього?
Мне помнится, что рвали по п’ять колосков, 

терли их руками и несли домой. Если увидели, 
судом давали определенный срок.

Чи дозволяли збирати у полі колоски, залиш-
ки городини?
Не давали возможности собирать.
Хто охороняв поля, колгоспні комори?
Не знаю.
Чи люди хотіли добровільно йти в колгоспи?
Люди бедные и без мужей шли, им было все-

равно куда идти, а побогаче не хотели.
Чи змушували людей іти до колгоспів і як?
Заставляли уже тем, что все отбиралось, а в 

колхозе все-таки уже была работа да и какую-то 
галушку дадут. Моя мама пошла.

Де переховували худобу, щоб не забрали в 
колгосп?
Мне трудно сказать, у нас ее не было.
В який час ходили забирати у людей зерно, 
продукти?
Ходили, в основном, днем.
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Скільки разів приходили до хати?
Смотря в какой двор, у нас были один раз, за-

брали горщик квасоли, у кого была худоба были 
и несколько раз.

Коли почали люди помирати з голоду?
Начали умирать в 1932 году.
Що було з малими сиротами, чи ними 
опікувалася держава? 
Я не знаю.
Хто не голодував у селі і чому?
Может быть и были, но я не знаю.
Хто зумів вижити?
Кто ходил по полям, собирал в мышиных нор-

ках зернышка, вылавливали ховрахов, снимали 
шкуру и варили мясо.

Чи допомагали люди одне одному у виживанні 
від голоду, чи ділилися продуктами? 
Нет, особо не помогали, в каждого была своя 

семья.
Чи мали якусь допомогу від родичів, які мен-
ше голодували?
Мы имели, чего и выжили, мамин брат жил в 

Михайловском хуторе (с. Белорецкое), работал в 
колхозе и нам помогал прокормиться.

Що споживали в їжу з рослин, ягід, коріння?
Щерицу запаривали и когда начали давать 

маме паек, муку обкатывали и жарили на раска-
ленной сковородке. Корни лопухов ели, они были 
повкуснее.

Яких диких тварин, птахів, плазунів вживали 
в їжу?
Ховрахов. Я была самая меньшая в семье, 

и меня мама посылала на бригаду, как лошадь 
здохнет, я просила, чтоб мне дали один раз. А на 
второй конюх не дал, порубал на куски и засолил, 
наелся, водой запил и умер в скорости.

Чи можна було щось купити у місті чи 
виміняти?
Можно было, у нас была мануфактура, 

юбки широкие, кофты и мама ночью ехали на 
Мелитополь, днем меняли, а ночью опять домой.

Чи був голод у містах?
Мне кажется, что такого голода там не было, 

как в селе. И почему-то все убегали тогда в Крым, 
там такого не было, как у нас.

Скільки людей померло у селі? Чи є такі 
відомості?
Я не знаю, сколько всего умерло, но возле 

нас по ул. Мира жили Щеблыкины, так в их доме 
умерла дочь Катерина Федоровна и ее два бра-
та, а два брата ушли на Мелитополь и дальше и 
остались живы.

Чи відомі випадки людоїдства?
От старых людей слышала, что были.
Де і хто хоронив померлих від голоду?
Сначала родные хоронили, а потом собирали 

бричками и везли на русское кладбище.
Чи платили тим, хто займався похованням по-
мерлих?
Никто не знает.
Чи відомі у Вашому селі місця захоронення 
людей від голоду?
Точно я не могу сказать.
Чи знає сучасна молодь села про голод 1932-
1933 років, зокрема, чи розповідали Ви про 
це своїм дітям, онукам, сусідам?
Раньше об этом не принято было говорить, а 

сейчас вспоминаю и очень боюсь голода.
Кого Ви вважаєте винним у загибелі багатьох 
людей? 
Высшая власть.

(поточний архів редколегії)

Горлач Ніна Матвіївна
1905 р.н. жителька с. Корніївка Веселівського р-ну

(запис 2008 р. Бойка І., учня Корніївської ЗОШ)

«Зима тягнулась надто довго, а люди 
сподівались тепла. Прийшла весна, трава зеле-
на... Розсипалися люди, мов на пасовиську. Скубли 
все, що зеленіти почало. Рвали лободу, кропи-
ву, курай, ласкавицю, їли зразу, варили. Взагалі 
їли все, хто що бачив. Бур’яни, гриби, не дивля-
чись які. Люди дуріли, вмирали від отруєння, їсти 
хотілося. Голодними лягали, голодними вставали.

Не обминув голодомор і наше село Корніївка. 
Урожай у 1932 році був. Але коли колгоспи поя-
вились, стали забирати хліб, люди виривали ями, 
кидали багато соломи і випалювали, щоб була 
яма суха. Представники влади ходили зі щупами. 
У нас яма була засипана цеглою, там було два 
мішка зерна. Нам сказали, що на нас заявлено 
і прийдуть «трусить» зерно. Тоді вночі ми пере-
ховали його до знайомих в кучу кирпича. Ходили 

і брали по мисочці, терли на саморобному млин-
ку. Такі млинки були у кожній хаті. Кип’ятили 
воду і висипали по півстакана тертого зерна, їжа 
така називалась «заколота». На вигляд тільки 
посірівша маса, де не де крупинки появлялися. 
Ще жарили зерно, ділили по ложці, воно нам 
було дуже смачним. І от дома залишилось трохи 
зерна, ми заховали його в пальто, позав’язували 
рукова і туди всипали зерно, але і там знайш-
ли. Вціліла єдина сумочка зерна, вирішили за-
ховати її в колиску Колі. Комісія і в колиску за-
глянула, відібрали і те зерно. Далі жили голодні. 
Допомогала нам вижити сестра дідуся Олексія 
– Наталка. У неї була корова, на село їх було біля 
п’яти. Чоловік Наталки працював у похоронній 
команді, їм трохи давали зерна. Ще ходили аж 
за село Догмарівку, сусіднє село Херсонської 
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області там росли корінці, схожі на моркву, 
але білі. Їх їли сирими, жареними. Солодкуваті 
на смак, але після їх вживання зовсім не було 
сили. Люди їли дохлятину, і навіть своїх дітей. 
Була в нас жінка – Шиян Ангота, яка зарізала 
свою трьохрічну донечку, порубала і постави-
ла в піч варить. Люди побачили з димаря дим, 
двері закриті. Заявили в сільську раду, прийшла 
комісія, побачила що сталося, зібрали її і повез-
ли до Білозірки, де була волость. Більше вона не 
повернулась. Багато людей пішли на заробітки, 
а маленьких діток 3 і 4 років залишали самих, 
вони побравшись за ручки ходили просили, що 
дадуть поїсти, а що дати. Збирали кінські коле-
сти і гризли. Така була година, що всі як озвіріли. 
Одні чоловік і жінка вирішили піти до моря, щоб 
врятуватись рибою, а синочка чотирьохлітнього 
залишили. Він ще був живий, але не піднімався. 
Мати сказала сусідці, що одежа випрана лежить, 
як помре, щоб одягнули. Через три дні цей хлоп-
чик помер. По селу їздила похоронна команда. 
Збирали по хатах померлих людей і відвозили на 
кладовище. Ями рили неглибокі. Собаки, які за-
лишились в селі, виривали їх і їли трупи людей.

Навесні 1933 року чоловіки пішли на Чєховку. 
Там був радгосп. Сіяли кукурудзу. Чоловіки пра-
цювали на сівалках і дідусь Олексій теж. Вони 
вкрадуть зерна, заховають десь під одежу, коли 
закінчиться зміна їдуть у степ і жарять зерно, так і 
вижили. Потім пішли рясні дощі, виросла лобода. 

Рвали листочки з неї, ставили чавуни і варили їх. 
А що могла дати така їжа?

Люди ходили з пухлими ногами, вони 
тріскались, з’являлись рани. Разом з голодом, 
людей почав косити тиф. Село наше було вели-
ке. Тягнулась вулиця кілометра два, називалась 
«Багачанка», так в насмішку називали, ніяких 
багатіїв там не було, а одні бідняки жили. Хто мав 
хоч якесь господарство, вже був куркулем і «во-
рогом». Багатьох вислали на Соловки, Вологду. 
Бувало, що висилали з дітьми або залишали дітей 
самих. Був один хлопчик, Яша Нетреба, батьків 
якого вислали як куркулів. Ходив він, просив, хто 
що дасть. Вночі ніде було голівку прихилити. Було 
іде, по вулиці і плаче: «А де ж я буду ночувати?» 
Люди й кажуть: «Іди до голови колгоспу, він твоїх 
батьків відправив на висилку».

Коли на полі вже з’явилися колоски, селяни 
ходили і зрізали їх вночі. Людей ловили і за це за-
суджували на різні строки. Було таке, що й десять 
років присуджували. Такий страшний був час, ба-
гато людських доль понівечили, а ще більше зни-
щив голод.

Лише з травня-червня 1933 року держава 
стала надавати деяку допомогу українським се-
лянам. Багато людей в муках вмирало, поївши 
хліба з нового урожаю. Вмирали дистрофіки, тіла 
яких було зруйновано голодом».

(поточний архів редколегії)

Горлач Параска Федосіївна
1920 р.н. жителька с. Корніївка Веселівського р-ну

(запис 2008 р. Шевченко Є., учениці Корніївської ЗОШ)
«Я народилася 27 жовтня 1920 року в селі 

Корніївка в сім’ї Воробей Феодосія Микитовича, 
Анастасії Єрофеївни. Був у мене старший брат 
1918 року народження, який загинув у війну. Коли 
мені було два роки, померла мама, залишились 
ми з батьком, який потім привів мачуху. У 1927 
році народився брат Іван, в 1930 сестра Надя. Ось 
так і жили, бідненько, скрутно. Попереду чекала 
не тільки нас біда, а всіх. У 1932 році мені було 
одинадцять років, коли почався голод. Великих 
запасів не було, люди почали ходити по степах, 
збирати мішки зерна, бур’яну. У селі була ство-
рена комісія в складі Пилипенко Карпа, Журбан 
Килини, Довбні Степана. Вони ходили по хатах, 
довбали щупами домівку, попід стрихами, в ямах, 
сараях, кругом шукали зерно, забирали все, щоб 
нічого не залишилось до зернини. Люди з управи 
ганяли односельчан з полів, щоб вони не збирали 
колоски. Кругом холодно, голодно. Всі ходили як 
тіні, боялись розмовляти. Дорослі, діти всі були 
пухлі. У нас були сусіди Петренки, в них помер-

ло троє дівчаток малолітніх, а в інших Попків за-
лишились всі живі, бо була в них корова, яка їх і 
підтримала. Люди падали, як мухи, їх загортали 
в рядна і хоронили в одну яму. Зимою 1933 року 
їли конину, живчики парили з кукурудзи. Батько 
пішов на заробітки в Полтаву, повернувшись, 
щось приніс і через деякий час помер з голоду, 
залишивши нас сиротами з братом. Мачуха за-
брала своїх дітей Івана та Надю і подалась на 
Кубань спасатись від голоду. Ми зостались з 
бабусею. Весною 33-го ходили збирати лободу, 
молочай, пекли, їли зелене жито. Літо того року 
було жарке, в людей не було сил обробляти поле, 
але йшли, бо треба було заробляти хоч стакан 
кукурудзяної муки, яку давали в колгоспі. Варили 
з неї заколоту і їли. Голод забрав багато наших 
односельців, про людей ніхто не думав, ми були 
не потрібні. Здоров’я підірвалося. Згадувати про 
це нелегко».

(поточний архів редколегії)
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Загрудня Лідія Павлівна
1928 р.н. жителька с. Широке Веселівського р-ну

(запис Бобрової Ю.С., учениці 9 класу Широківської ЗОШ)
«Під час голодомору мені було 4 роки. Наша 

сім’я складалась з 5 чоловік. Переживали ці 
непрості часи ми дуже тяжко. Харчувались ло-
бодою, ховрашками, їли усіляку зелень. Двоє 
моїх братів не витримали голоду і померли. 
Згодом мене помістили у дитячий садочок, де 
підгодовували усіх діточок кашкою з молодої 
пшениці.

Наша сім’я із с. Широке переїхала до кому-
ни «Свободний Труд», яка була розташована у 
с. Зелене. Мої батьки постійно працювали: так 
їм легше було виживати та перемагати голод. 
В комуні «Свободний Труд» у цей час жилось 

трохи легше, бо робітників підкормлювали на 
роботі: давали пайок у вигляді пшениці чи про-
понували баланду. Але все ж таки усі були дуже 
худі, невеселі, слабі. І тут помирали від голоду. За 
день вмирало по 3-5 чоловік, яких клали на візок і 
відправляли за село, де кидали у глибоку яму.

Спогади про голодомор завжди в мене викли-
кають сльози і великий смуток. Тому до кожного 
шматка хліба я ставлюсь з великою пошаною і 
розумію, що бідність можна пережити, а от голод 
не завжди і хочу, щоб про це пам’ятали наші діти 
і правнуки».

(поточний архів редколегії)

Зарубаєва Анна Кирилівна
1938 р.н. жителька с. Єлизаветівка Веселівського р-ну
[за спогадами сестри Сєчіної Марії Андріївни 1923 р.н.]

(запис 2008 р. Павленко А., Химченка Д., Сєчіна К., Коваль Л., учнів 9 класу 
Єлизаветівської ЗОШ)

За селом стояли скирди з соломою. Батько 
їхній загинув на фронті. Сестра її пішла по соло-
му корові і побачила там трьох дітей, які сиділи 
під скирдою. Зранку на другий день знову пішла, 
а вони там вже замерзли, бо було холодно. Тоді 
вона взяла саночки і з мамою привезли їх в село і 
похоронили. Кладовище було в селі напроти дво-
ру Козак Єви Ананіївни.

Люди дуже голодували: рилися в муcорках, 
ловили собак і котів, на полях виливали водою з 
ямок сусликів і так виживали. Ходили по полях і 
збирали колоски. За колоски навіть судили. Одна 
жінка, звали її Федора, за колоски, які знайшли 
під піччю, відсиділа 9 років. У неї було четверо 
дітей, які померли з голоду, поки вона сиділа на 
Півночі в тюрмі. Прийшовши, вона також невдовзі 
померла.

У селі, де був аеродром, були клуні з зерном, 
але все його вивозили за границю. З чужих сіл 
приїздили люди від керівництва, ходили по дво-
рах і забирали все, що в людей було: одяг, птицю, 
живність і навіть з пічки витягували, якщо щось 
варилося. Бувало зайде сестра до сусіда, а там 
сидить одна жінка, а діти повмирали, а на ранок 
і її не стало. Вони з мамою складали їх в вагани і 
в них хоронили. Сили в їх було мало, щоб вирити 
глибоку яму, то багато трупів виривали собаки і 
гризли. Бувало і таке, що з голоду люди їли своїх 
померлих трупів.

Вони, її сім’я вижили, так як в них була коро-
ва, яку вони ховали в лісі. Особливо активною в 
відбиранні від людей речей і продуктів була жи-
телька села Набокіна Олександра.

(поточний архів редколегії)

Калабухова Марфа Йосипівна
1924 р.н. жителька с. Новоолександрівка Веселівського р-ну

(запис 2008 р. Гушуляк М.Ю., вчителя Новоолександрівської ЗОШ)

«Дуже страшно, коли в бідності живуть люди. 
Але серед бідних є і заможні, які час від часу про-
являють співчуття та і допомоги у них проси-
ти можна. А от коли голод, коли ні у кого нічого 
немає, коли один помирає, а інший нічим допо-
могти не може, і сам собі дивуєшся, що ти не на 
місці помираючого. Як вижив? Як піднявся? Як ще 
ноги носять? А потім ще і вижити довелось. Довго 
така людина сама собі докоряє, совість мучить, 
соромно навіть перед мертвими...

Так я і живу. Дуже багато пережила. Двох синів 
виростила. Вже і невістки і онуки є. А совість му-
чить... Хоча всі бачили, знають, нічим допомогти 
не змогла. Сама вижила, а як – невідомо.

Забрали у нас все, що тільки можна було за-
брати. Залишилось хатка, деяка одежина і ми з 
братом, а ще голодна і холодна зима 1933. Її не 
забудеш. Багато смертей і виття собак. Собаки 
вили і вдень, і вночі. Вили, відчуваючи горе 
людське і співчуваючи цьому горю. Люди, як тіні, 
ходили по вулиці. Кожен, хто сьогодні проходив 
по вулиці, не знав, що буде завтра і чи зможе зав-
тра ще пройтись, побачити, усміхнутись.

Людей хоронили без гробів. Гроби нікому 
було робити, та і ні з чого. Людина померла, ще 
живий в домі перевертав її на ряднину і тягнув 
на кладовище, в кращому разі вивозили з двору 
тачкою. Прийшовши на кладбище, і притягнув-
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ши сюди мертвого – живий старався вирити хоть 
якусь яму. Сили не було і тому мертві на кладбищі 
були і напівзакриті, а то і просто лежали.

А ще було і так: запрягали коня в короб, і по 
хатах, збирали мертвих. Наскидають трупів цілий 
короб, привезуть на кладбище, вириють одну яму 
на всіх, і закопають. Після смерті і могил в людей 
не було. Часто і оплакувати не було кому.

Було і таке. Сусідка в положенні була, повинна 
бути народити дитину. А дома уже було двоє. Але 

народженої дитини ніхто не бачив. Кажуть, що 
родила, тут же сім’я з’їла немовля. Наказувати 
нікого було, бо багато з голоду умирали.

Мене з братом спасла дика картошка, яка в 
Менчикурівській посадці росла. З тих пір я біля 
дому завжди саджу топінамбур, а по іншому – 
дику картошку. Ми цілу посадку руками перери-
ли. Ціна такій кропітливій роботі – наші життя».

(поточний архів редколегії)

Криворучко Поліна Іванівна
1921 р.н. жителька с. Піскошино Веселівського р-ну
(запис 2008 р. Галич Д., учня Піскошинської ЗОШ)

«Страшний це рік був 33-й. Не було тоді ні 
війни, ні суші, ні потопу. Скільки невинного люду 
зійшло в могилу – старих, дітей, молоді. В нашій 
сім’ї було троє дітей, батьки та стара бабуся. Хліб 
– це було святе в сім’ї, бо важко зароблявся. Мій 
батько, відчуваючи лихо, ще з осені заставляв 

нас, дітей, збирати і сушити паслін (у кожного 
була денна норма), помідори квасили, а потім 
ще продали мамину одежу та купили гарбузів, 
буряків, картоплі. Бабуся домішувала в борошно 
все, що можна було, тому й вижила наша сім’я». 

(поточний архів редколегії)

Малихіна Валентина Василівна 1935 р.н.
Павленко Алла Василівна 1937 р.н.

жителі с. Єлизаветівка Веселівського р-ну
[за спогадами своїх батьків Терехова Василя Петровича та Терехової Федори Іванівни]

(запис 2008 р. Пономаренко І.І., Мацюк О.А., учнів 6 класу Єлизаветівської ЗОШ)
Двое родных сестер: Малыхина Валентина 

Васильевна и Павленко Алла Васильевна рас-
сказывают о Голодоморе 32-33 годов из вос-
поминаний своих родителей Терехова Василия 
Петровича и Тереховой Федоры Ивановны.

Село Елизаветовка на тот период имело боль-
ше 400 дворов. Самые были многодетные. Во 
время Голодомора в какой дом не войдешь везде 
были умершие, где два, а где и три человека.

Хоронили людей свои односельчане, соседи. 
Кто был поздоровее, тот и навещал родных, со-
седей. Хоронили людей на сельском кладбище. 
Сами копали могилы, кто как мог. Завернут чело-
века в какую-нибудь ряднушку. Так умерла двою-
родная сестра Валентины и Аллы Миля Полякова. 

Долго мучилась, страдала от боли в желудке.
Для того, чтобы спастись, люди ели просяную 

шелуху. От такой пищи люди страдали страшны-
ми болями от тяжелой и непригодной пищи. Шел 
человек по улице и падал замертво или терял со-
знание от бессилия. Бывало лежал по несколь-
ко дней, пока кто-нибудь посильнее не помогал 
встать или уже похоронить. Люди были в таком 
отчаянии, что не обращали на это никакого вни-
мания.

Забирали продукты у людей свои же активи-
сты. Особенно свирепствовала женщина, они не 
помнят ее имени. Но безнаказанность ее дей-
ствий их родители вспоминают с горечью.

(поточний архів редколегії)

Матвєєва Віра Андріївна
1926 р.н. жителька смт Веселе Веселівського р-ну

(запис 2008 р. Гапонової Т.Ф., директора Веселівської районної бібліотеки)
«Народилася я у селі Веселому колишньої 

Дніпропетровської області у селянській родині. 
Крім мене батьки виховували ще чотирьох дітей. 
Татко працював у колгоспі, але ми голодували, їжі 
не вистачало. По селу постійно ходили бригади 
активістів, які робили обшуки. У нас вони забрали 
худобу, домашню птицю, зерно, харчі. Усе попро-
тикували своїми залізними щупами. Серце мені 
пече тими болісними спогадами.

Одного дня мама пішли до батька на робо-
ту і взяла трохи зерна ячменю. Повернулася 
під ранок, бо вночі заблукала. А вранці прийш-
ли працівники НКВС, провели обшук і вилучили 

принесене зерно, забрали солому, і прихований 
на горищі овес. Маму заарештували. Більше я 
ніколи не бачила свою неньку безталанну. Батька 
звільнили з роботи. Залишились ми без засобів 
для існування. Тато робив суміш із лопухів, лобо-
ди, тирси і варив нам їжу, щоб якось нас нагоду-
вати. А ми, діти, ходили по полях, збирали коло-
ски, зернята, які зразу ж їли. Додому не несли, бо 
боялись обшуку.

Щоб урятувати нас від смерті, у 1933 році 
батько вирушив на Кубань. Але й там не було кра-
ще. І там лютував голод. Жили у землянці, Дуже 
бідували. Їсти нічого. Від вошей не було поря-
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тунку. Батько, і ми теж, захворіли на малярію. Так 
хворі повернули на Веселівщину у свій будинок. 
А вдома страшна звістка: від голоду загинули 
усі наші родичі. На сільському кладовищі раніше 
було багато хрестів, на яких датою смерті – 1933 

рік. Коли голод минув, то воліли не згадувати про 
ті страхіття. А дорослі прикладали пальці до вуст, 
щоб не накликати біду, бо нас жорстоко вчили 
тримати язик за зубами».

(поточний архів редколегії)

Мигусик Іван Іванович
1926 р.н. житель с. Зелений Гай Веселівського р-ну

(запис 2008 р. Аракєлової Ю., учениці Зеленогаївської ЗОШ)
«В селі Зелений Гай великого голоду не 

було. Щоб багато людей повмирало, я такого не 
пам’ятаю. Люди були в дружніх стосунках між со-
бою, ділилися останнім, допомагали один одно-
му. Але пам’ятаю, що по селу ходили активісти 
із щупами, шукаючи мішки у тих господарів, які 

добровільно не хотіли віддавати їх. Але по селу 
ходили чутки, що в сусідньому селі Красовичі лю-
дям було дуже сутужно, помирали діти і дорослі. 
Зникли невідомо де дві сестри».

(поточний архів редколегії)

Новосельцева Анастасія Марківна
1906 р.н. жителька с. Матвіївка Веселівського р-ну 

(запис 2008 р. Полякова О.С., голови Матвіївської сільської ради)
«Я пережила 2 голода. Мне было примерно 

15-16 лет, когда был 1 голод. Нас было в семье 6 
человек. Во дворе были косарки, плуги, лошадь 
и много другого. Вот, чтобы прокормиться, стали 
менять все – плуги, косарки – на продукты пита-
ния: овес, ячмень. Но нам этого надолго не хва-
тило. У нас была хорошая лошадь, вот и ее при-
шлось поменять на хлеб. Этого тоже надолго не 
хватило. Тогда, чем могли, тем и питались. Толкли 
курай, ели макуху: сурепную, из хлопка. Но, а зи-
мой же трав не было, стали менять и вещи: шар-
фики, шапки, платки, на конину. Но голод все 
давил и давил. Тогда нам отец выкрал картошку. 
Напек ее в духовке. А вечером сел за стол и стал 
есть с жадностью. Мама зашла в дом и увидела, 
как он ест, стала говорить ему: «Что ты делаешь? 
Ведь умрешь». И вот на утро отец умер от кар-

тошки, которой было много. Была общая яма на 
кладбище. В эту яму кидали мертвых людей, ко-
торые умирали от голода. Ведь умирало много 
людей от голода. Утром, кто-нибудь, ездил на 
брычке. Заходил в каждый дом, чтобы узнать, где 
есть мертвые. Если есть, хотя они были каждый 
день, то выносили трупы на брычку и вывозили в 
ту яму. Когда она наполнялась, ее закапывали и 
рыли новую.

Были и такие люди, которые наживались, за 
счет голода. У людей, у которых нет чем питать-
ся, то они брали уносили из двора свои запасы: 
кирпичи, лес, вещи и т.д. и меняли их у тех лю-
дей, у которых есть продукты питания. Сушили 
беляки, пекли с них пышки, наедимся, ходили как 
пьяные».

(поточний архів редколегії)

Польський Василь Іванович
1926 р.н. житель с. Зелений Гай Веселівського р-ну

(запис 2008 р. Корнєєва П., учня Зеленогаївської ЗОШ)
«Сім’я наша складалася з 5 чоловік, з них 3 

дітей: я – найстарший, брат Микола та сестра 
Поліна. Жили досить бідно. Мама з татом на той 
час вже були членами колгоспу.

В колективному господарстві вже була неве-
личка ферма. Для корів робили на зиму силос з 
лободи. Ці ями з силосом охоронялися вночі, а 
вдень просто накривалися. Щоранку для корів 
вантажили силосом підводу, везли на ферму, 
роздавали коровам і поверталися за другою 
ходкою. Цей час між ходками ми з хлопцями ча-
сто використовували, щоб накрасти силосу. Але 
одного разу нас зловив на місці злочину брига-

дир. Він забрав наші торби з силосом, а кишені 
не перевірив, і прогнав, погрожуючи що батькам 
за нас дістанеться.

З силосу мама варила нам суп, пекла оладки. 
Які ж вони нам були смачні!

У ці роки багато людей померло. Наша сім’я 
вижила тільки за рахунок того, що родичі з 
Рубанівки Херсонської області передали нам ко-
рову, яку нам вдалося зберегти, а вона вберегла 
нас від смерті взимку. Влітку стало легше, бо всі 
паслися на траві, як худоба».

(поточний архів редколегії)

Руденко Надія Іванівна
1926 р.н. жителька смт Веселе Веселівського р-ну

(запис 2008 р. Менжинської О. та Сєрікової О., учениць 8-Б класу Веселівської районної 
різнопрофільної гімназії)

«Це були страшні роки. Жили ми у Веселому 
на вулиці Леніна. Мені було шість років. У нас в 

сім’ї було шість дітей. Я, Павло, Анатолій, Віра, 
Люба і Петро та батько з матір’ю. Їли лободу, 
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висівки, насіння. Матір робила лепеники – роз-
палювала піч, ставили сковорідку і замість олії 
клала сіль. Ловили у полі сусліків і їли їх. Пізніше 
за шкірку сусліка стали давати 100 гр. борошна і 
100 гр. цукру. Батько працював у колхозі охорон-
цем, доглядав коней. Інколи з конюшні він брав 
бурячок і приносив додому, а мати нарізала його 
тонкими шматочками і засмажувала на печі. 

Під час голодомору проводили обшуки. У нас 
в старому чугуні знайшли 3 кг зерна і все забра-
ли. Бували випадки, коли напівживих людей ски-
дали у великі ящики і посипали вапном. У школу 
ми ходили по черзі, тому що одягатися не було в 

що. Бувало, коли люди позбавлялися своїх дітей. 
Наша сусідка брала вагани, ставила їх на розпа-
лену піч, в них ложила мокрі тряпки, клала туди 
двохрічну дитину і накривала мішком. Коли дитя 
ревіло, сусіди, почувши, викликали міліцію, але 
було вже пізно. Ту жінку засудили на десять років. 
Раптом помер наш дідусь. Ми самі склепали 
дерев’яну труну і поклали її на возик. Я, батько, 
матір і брат Павло потихеньку покатили на кладо-
вище. Батько помер на фронті, а мати померла 
в 1985 році. Після голодомору нас залишилось 
четверо. Ось такі були важкі 1932-1933 роки».

(поточний архів редколегії)

Рудик (Широкоградова) Таїсія Іванівна
1930 р.н. жителька с. Широке Веселівського р-ну

(запис Бобрової Ю.С., учениці 9 класу Широківської ЗОШ)

«На час голодомору наша сім’я – мама, 
старші брат і сестра і я проживали в селі Зелене 
у комуні «Свободний Труд» – це ІІІ відділок радго-
спу «Ізвєстія».

З розповідей матері я дізналася, що батько 
поїхав кудись доставати продукти і так не повер-
нувся. Скоріше за все, помер від голоду. Тому 
батька я не пам’ятаю. А мати дуже хворіла, не 
працювала.

Робочим у комуні давали якусь баланду, щоб 
могли працювати, а ми, діти, голодували. У нас 
діточок, ручки й ніжки були худі настільки, що 
шкіра обтягувала лише кістки, голова і живіт на 
фоні худоби були занадто великими. Мої брат 
і сестра померли від голоду у 1933 році, а я ви-

жила, хоч мені було три роки. Цієї трагедії я не 
розуміла, сиділа біля мертвих брата та сестри і... 
гралася. Хліба я ніколи не просила, бо я його не 
бачила і не їла, його просто не було. Інколи мама 
десь доставала кусочок макухи і приносила мені. 
Вона думала, що я не виживу.

Як тільки весною відцвів сад і почала 
зав’язуватися шовковиця, моя матуся дала мені 
постіль і помістила мене в саду, щоб я хоч чимось 
там харчувалась. У саду я росла до осені, живи-
лася травою, шовковицею. Інколи сусіди мені 
приносили щось їстівне, допомагали мені вижи-
ти. Так я і моя мама пережили тяжкі часи голодо-
мору».

(поточний архів редколегії)

Скоблікова Анна Іванівна
1922 р.н. жителька смт Веселе Веселівського р-ну

(запис 2008 р. Зінової Л.О., методиста районної бібліотеки)

Чи пам’ятаєте Ви, що був голод у 1932-1933 
роках?
Да, что помню, а что со слов моих родителей 

и родственников.
Які, на Вашу думку, могли бути причини голо-
ду?
Неурожай был и забирали, но я не знаю и 

мне не говорили, что урожай забирали власти. 
Забирали активисты села. Забирали у богачей, а 
в наш дом и у тех, кто такие же бедные были, они 
не заходили даже во двор.

Якщо відбирали у людей вирощене в полі, 
городі, то хто це робив?
Забирали активисты. Помню дед Сырцев хо-

дил с ними.
Чи були винагороди від влади за донесення 
на сусіда про приховування зерна?
Не знаю.
Як це відбувалося? Чи ті, що відбирали, мали 
якісь документи на забирання продуктів?
Не знаю.

Чи застосовувалися до людей покарання, по-
биття, висилання, арешти?
Чтоб бить – я не знаю. А высылали тех, кто 

зажиточнее. У них были веялки, молотарки, ло-
шади, коровы. Помню богачей – Даховы Иван и 
его жена Ульянка и их трое детей, но они были 
хорошими людьми. Потом, Ковалевы – а имена 
не помню: муж, жена и 5 детей, мои родители – 
папа Бабанин Иван Никитович и мама Христина 
Климовна у них служили в степи на молотарках 
и веялках. А в 1946-1947 годах тоже был голод – 
неурожайный год. Папа работал в МТС и им да-
вали 0,5 кг муки.

Чи мали зброю ті, що ходили відбирали хліб 
у людей?
За оружие я не знаю и не слышала от мамы и 

родственников. На нашей улице ходили без оружия.
Як люди боронилися?
Мы не прятались, а сидели в хате, а кто и пря-

тался, их все-равно находили, потому что шукали 
во дворах и ямах.
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Чи можна було приховати якусь частину зер-
на, продуктів, овочів?
А их все равно находили.
Хто і як шукав заховані продукти? Як їх звали?
Во дворах шукали, в ямах, в хатах. Их звали 

активистами.
Скільки їх приходило до хати? Хто це був?
По 2-3 человека. Они в скорости и погибли 

те, кого я знала – Сырцев. Люди были озлоблены 
может с под угла и убили (так тогда говорили).

Де можна було заховати продукти харчування?
У ямах: сундуки закапывали во дворах с кру-

пой, зерном одеждой.
Чи давали їжу тим, хто пішов до колгоспу?
Кто работал в колхозе, тех кормили там. В 

степи сараи были, вот там готовили и кормили 
людей (1946-1947 годы).

Забирали лише продукти харчування чи й інші 
речі – одяг, рушники, худобу тощо?
Забирали зерно, худобу: коров, лошадей. 

Свиней тогда точно не было ни у кого, а если были, 
то их тоже забирали. Курей тогда было мало и их 
порезали, и поели люди с голоду. Одежду бога-
тую забирали у людей.

Що таке закон про «п’ять колосків»? Чи чули 
Ви про нього?
Да, люди собирали колоски и за это их судили. 

Это я помню, а как это называлось, я не помню.
Чи дозволяли збирати у полі колоски, залиш-
ки городини?
Не разрешали, за это судили.
Хто охороняв поля, колгоспні комори?
Амбары охраняли сторожа, а в полях я не 

помню, сторожили или нет.
Чи люди хотіли добровільно йти в колгоспи?
Люди в колхоз шли неохотно, потому, что у 

кого была корова, лошадь, молотарки, веялки за-
бирали в колхоз, а ишли бедняки.

Чи змушували людей іти до колгоспів і як?
Собирали собрания и спрашивали, хотите идти 

в колхоз. У кого все забрали, те шли в колхоз, а у 
кого что осталось, то воровали на полях солому, 
чтоб прокормить скотину. Силою не принуждали.

Де переховували худобу, щоб не забрали в 
колгосп? 
У нас скотины не было, а у людей не знаю.
В який час ходили забирати у людей зерно, 
продукти?
Днем ходили.
Скільки разів приходили до хати?
Не знаю, у нас не были.
Коли почали люди помирати з голоду?
От голода умирали больше в 1933 году. Умер 

от голода мой дедушка Акимов Клим и его сын, 
мой дядя Акимов Егор Климович, умирали люди, 
но я уже не помню их фамилий. Тачками, бричка-
ми возили на кладбище.

Що було з малими сиротами, чи ними 
опікувалася держава? 
Не знаю.
Хто не голодував у селі і чому? 
А кто его знает. Кто скажет.
Хто зумів вижити?
Не знаю. Мы выжили – ели все что попадется, 

буряки, похлебку и ели траву всякую, так навер-
ное и все остальные люди, кто остался жив в эти 
годы. Помню, что все время есть хотелось.

Чи допомагали люди одне одному у виживанні 
від голоду, чи ділилися продуктами? 
Ой, кто ж там делился, как каждый имел свою 

семью и детей много.
Які засоби вживали до виживання?
Ели лободу, чай-молочай, кашку, у кого ба-

рахло было, те меняли на зерно, крупу: пшено и 
какая крупа была или макуху били, потом просе-
ивали и продавали, меняли. У мамы были 2 юбки 
и шапочка, так папа променял их на 1 стакан мя-
тины из пшена.

Чи мали якусь допомогу від родичів, які мен-
ше голодували?
Все одинаково голодовали.
Що споживали в їжу щось з рослин, ягід, 
коріння?
Буряки варили, траву лободу, чай-молочай, 

кашку. Ягод никаких не было.
З яких дерев, рослин вживали листя, кору в 
їжу?
Мы не ели.
Яких диких тварин, птахів, плазунів вживали 
в їжу? 
Воробьев. А больше не помню.
Чи можна було щось купити у місті чи 
виміняти? 
Поменять одежду на продукты.
Чи був голод у містах?
Не знаю, наверное.
Скільки людей померло у селі? Чи є такі 
відомості?
Не знаю. Много. Может мама и говорила. Не 

помню. Мне было 10 лет, а братику 4 года. Нас 
со двора не выпускали, потому что было едут по 
улице на конях мужики и бьют плетками и детей 
и взрослых, кто попадется. Говорили, вроде как с 
города они были. Их называли бандитами.

Чи відомі випадки людоїдства? 
Ели людей. Мама рассказывала.
Де і хто хоронив померлих від голоду?
Хоронили на кладбище родственники, а у 

кого не было ни кого, тех на тачках отвозили на 
кладбище. Яму, и метра нема, вырыли, положили 
и закопали. Ставили деревянные кресты.

Чи платили тим, хто займався похованням по-
мерлих?
Кто там платил, никто.
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Чи відомі у Вашому селі місця захоронення 
людей від голоду? 
Хоронили на русском кладбище, а теперь по-

верх тех могил хоронят людей.
Чи поминають їх на Проводи, Зелені свята?
Поминают родственники. На гробках. Меня 

мама учила, я так делала и своим детям говорила 
и показывала. Как заходить на кладбище в сто-
ронке покатай яйцо, положи пасочки для тех, кто 
умер в голод. Молитву поют служащие в церкви.

Чи згадують і поминають померлих від голоду 
в церкві? Тепер і за часів радянської влади?
Сейчас поминают в церкви, а при советской 

власти я не слыхала. Только родственники.
Чи є у Вашому селі церква?
Церква єсть.
Чи встановлені в селі хрести, пам’ятники по-
мерлим від голоду?

Есть памятник в центре.
Чи знає сучасна молодь села про голод 1932-
1933 років, зокрема чи розповідали Ви про це 
своїм дітям, онукам, сусідам?
Я всегда рассказывала своим детям и внукам 

про голод. Когда были живы мама и соседи они 
часто об этом говорили. У мамы всегда были за-
пасы соли, спичек, крупы. Было дети мои скажут: 
«Бабушка, зачем ты делаешь такие запасы? В ма-
газине все есть», а она говорила: «О, детки, дай 
Бог вам не знать голоду, я очень боюсь голоду». 
И при этом плакала. Мама очень боялась голоду.

Кого Ви вважаєте винним у загибелі багатьох 
людей? 
А кого я буду обвинять? Неурожай, засуху? Я 

не знаю.
(поточний архів редколегії)

Ткаченко Надія Петрівна
1931 р.н. жителька с. Корніївка Веселівського р-ну

(запис 2008 р. Ткаченко Н., учениці Корніївської ЗОШ)
«Я сама була дитиною, бо народилася 8 ли-

стопада 1931 року, коли розпочалося жорстоке 
масове голодування. Моя мама Коваленко Ганна 
Іванівна розповідала і приказувала мені пам’ятати 
ті часи, як вони мене з татом рятували від смерті. 
Зерно, що було вдома прийшли і забрали люди з 
управи. Невеличкі клуночки погрузили на підводу 
і повезли. В сім’ї у нас були я, сестра, мама, та-
тусь, дідусь, Степан – батьків батько, і татусева 
сестра 1922 року народження.

Зима 1931-1932 років вдалася холодною і 
голодною. Було дуже важко тією лютою зимою, 
тому що забрали все зерно. Не залишили ні кру-
пинки. Мама мені розповідала і плакала, що за-
ховала трішки жита у мене в колисці, але і те за-
брали.

Коли настала весна, моя мама почала ходити 
на роботу. За це їй давали стакан муки чорної. З 

неї мама варила мені заколоту, а моя тітка мене 
кормила. А також бувало тітка з мамою нарвуть 
кашки з акацій. Отак ми і жили.

Жахливі історії розповідала мені матінка. У 
сусіда були дві дівчинки, але вони померли з го-
лоду. Другий сусід свою дитину з’їв. Люди пада-
ли, як мухи. Мама дуже плакала. Розповідала, що 
було замотають покійну людину в будь-яку ков-
дрину та відвезуть на кладовище. Навіть ями не 
було кому викопати. Це було дуже жахливо. Коли 
я все це чула, моє серце дуже боліло.

Мама мені багато що розповідала, але я вже 
багато що і забула. Пам’ятаю, мені мама говори-
ла, що курай та зерно мололи на млинок руками, 
а потім пекли. Вони були чорними та ще й розси-
палися».

(поточний архів редколегії)

Холодна Ганна Петрівна
1920 р.н. жителька с. Новоолександрівка Веселівського р-ну

(запис 2008 р. Радченко Ю.М., Шпирко О.В., учнів Новоолександрівської ЗОШ)
«Коли настав голод, мені було 12 років. 

Старшому братикові йшов чотирнадцятий, а мо-
лодша сестричка була грудною дитиною, їй не 
було і року. Жили ми тільки з мамою. Мама – і 
нас троє. Мама була жінкою строгою і ми завжди 
слухали її. Бідність заїдала, мама виховувала нас 
сама: і на роботу, і дома все на одні руки. Мама 
десь дістала цілий мішок висівок і всі ми були 
дуже щасливі. Здавалося, що голод нам зовсім 
не страшний і що тепер у нас є що їсти. Та висівок 
у мішку ставало все менше, а до весни було ще 
цілих чотири місяці. Настав той день, коли мама 
витрусила із мішка останні висівки, зварила з них 
кашу. Ми всі дружно сіли до столу, загальмували 

мало-мальськи голод і тут мама сказала: «Діти, 
їди залишилось ще на один раз, тому я вимушена 
поїхати у Донецьк до рідні, може вони чим-небудь 
нам допоможуть. А ви залишайтесь дома. Я вас 
закрию в хаті і постараюся якнайскоріше верну-
тися назад. Маленьку Танюшу я беру із собою. 
А ви будьте чемні, нікого не пускайте і ні до кого 
не говоріть». Забравши маленьку Таню, мама 
поїхала у Донецьк. Кашу, яку нам залишила мама, 
ми з’їли цього ж дня. Тепер залишилось тільки 
одне – дочекатися мами. Ми з братом тихесенько 
сиділи в хаті. Випили всю воду із відра. Пройшло 
вже два дні, мами з Танею не було. Дуже хотілося 
їсти. Ми підійшли до вікна і дивилися на вулицю. 
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По вулиці ішла сусідка із своїм чоловіком, поба-
чили нас, підійшла, розпитала про маму, узнала, 
що ми два дні зовсім нічого не їли. А далі покли-
кала свого чоловіка, він витяг скобу і ми вийшли 
на вулицю. На вулиці було холодно і прийшлось 
одітись тепліше. Сусідка покликала нас до себе, 
дала нам посьорбати баланди і розказала нам, 
що за селом в полі – скирда соломи. До скирди 
ходять люди, перебирають по соломинці і зна-
ходять зернятка. Дома підсушують, розтирають і 
варять їжу. І так із дня в день. Якщо ми хочемо, то 
можемо піти разом до скирди. До ранку ми ледве 
дочекались, оділись, зайшла сусідка і ми пішли. 
Там вже копошились люди, ми включились в ро-
боту. Почали знаходити зернятка і кожне з них 
бережно вкидали у невеличкий мішечок. За день 
назбирали одну горсточку. Але ввечері вже вда-
валося нам, вдоволь поїли та й ще на завтра за-
лишили. І так цілий тиждень з ранку до вечора ми 
перебирали кожнісіньку соломинку. Ми не тільки 
їли, але і запас зерен зробили на майбутнє. Мами 
не було. Ми безнадійно чекали її, переживали. 
Скирда вже закінчувалась і брат приказав мені 
залишитися дома, щоб поприбирати в кімнаті і 
попрати наші речі. Дома залишилась і сусідка – 

захворів сусід і потрібно було приглянути за ним. 
Брат повернувся, коли вже стемніло. А коли по-
вернувся, то сказав, що сьогодні ми ще й мя’со 
будемо їсти. Він зловив їжака. Брат забив їжака, 
зняв з нього колючу шкіру, розчинив, порубав на 
маленькі шматочки.

Через тиждень повернулась мама із сестрич-
кою. Вона не сподівалась нас побачити живими. 
Мама поверталась додому, по дорозі оплакую-
чи нас. А ми зустріли її з сестричкою, а самі не 
тільки вижили, а ще і запас їжі зібрали. Мама 
дуже раділа, обцілувала нас і просила у нас ви-
бачення за те, що залишила нас на призволяще, 
хоча дуже любила нас і переживала.

Отак ми і пережили цей страшний рік. Багато 
односельчан похоронили в тому році, році гено-
циду, році смутку, сліз, горя.

Після цього страшного року мама весь час 
заготовляла влітку і в різних закуточках захову-
вала квасолю, горох, біб. Мамині припаси можна 
було найти в пустих гільзах, старих каструлях, а 
то просто в мішечках, які підвішувались на горищі 
дому».

(поточний архів редколегії)

ВІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОН

Баховська Марія Андріївна
1926 р.н. жителька с. Купріянівка Вільнянського р-ну

(запис 2008 р. Каховської О.А., секретаря Купріянівської сільської ради)
«За розповідями мого батька Кочового Андрія 

Спиридоновича  сім’ю мого дядька Кочового 
Павла вигнали з хати, а господарство та речі 
продали. Заможніх селян вважали куркулями. 
Забирали все господарство, зерно, а людей 
відправляли до Сибіру, у Челябінськ. У хуторі 
Платонівський жив заможній селянин Федот 

Соляненко. Він був хворий, не вставав з ліжка, 
але, не враховуючи це, представники влади роз-
продали його господарство. Ті господарі, у яких 
в господарствах були коні, корови, вважалися 
куркулями, відбирали в них все і вивозили цілими 
сім’ями».

(поточний архів редколегії)

Бондарь Тетяна Трифонівна
1923 р.н. жителька с. Васильківське Вільнянського р-ну

(запис 2008 р. Криворучко В.О., вчителя історії; Курносенко Н.О., педагога-організатора; Заєць В., учениці)
У 1927 році із с. Червоні Партизани 

Чернігівської області переїхала сім’я Тетяни 
Трифонівни до с. Васильківське Вільнянського 
району. Окрім Тетяни, в сім’ї було ще четверо 
діточок. У 1932 році Тетяні Трифонівні виповни-
лось 9 років. Вона пам’ятає, що до кожного дво-
ру був доведений план, згідно з яким господарі 
повинні були здати державі зерно (вивезти осо-

бисто до Синельникова). Батько возив зерно 
двічі, а коли йому наказали привезти ще, він роз-
кричався, образив відповідальних чиновників і 
його за це посадили до в’язниці. Сім’я залиши-
лася без годувальника на деякий час. Вижили за-
вдяки корівці та кукурудзяній крупі, яку сховали 
від продзагонів.

(поточний архів редколегії)

Гаврильченко Ганна Федорівна
1929 р.н. жителька с. Вільногрушівка Вільнянського р-ну

(запис 2008 р. Виговської О.Є., вчителя історії; Бербек С., Поліщук М., учениць 11 класу 
Люцернянської ЗОШ)

Гаврильченко Ганна Федорівна народилася 
29 липня 1929 р. в с. Вільногрушівка Софіївського 

району (нині Вільнянський район). У сім’ї було 
троє дітей: один хлопчик і дві дівчинки. У 1932 
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році батько Ганни Федорівни Гаврильченко Федір 
Павлович у голод йшов з бабусею та молодшим 
братом з Херсонської області в Запоріжжя до 
сестри в село Люцерну. Брат Федір дорогою по-
мер. Хоча Федір Гаврильченко був дуже слабкий, 
виснажений від голоду, але зібрав всі сили і по-
ховав сина, не залишив на дорозі. 

В ті страшні роки їсти було нічого. Їли кала-
чики, щавель, зелені абрикоси та всякий бур’ян. 
Бувало, що мама пекла з курая коржики. Ганна 
Федорівна згадує, як батько взяв її на руки і пішов 
до сусідів. Вони тільки «поїли». Маленька вона 
була – побачила під столом крихти, злізла з рук і 
пішла збирати їх та їсти. 

Зі сторони мами Ганни Федорівни помер-
ло дев’ять братів і сестер в селі Михайлівка 
(Льовшино). Люди мерли прямо ідучи дорогою, 

але люди не залишали їх, ховали як могли і хто 
міг. Один брат зумів якось вижити з Божою до-
помогою. Виживали завдяки ховрашкам. Їх ви-
ливали водою (лили в ямки), ловили і вживали в 
їжу. Випадків, щоб люди їли людей, не було. Але 
згадує Ганна Федорівна, що було й таке, що ви-
ходять вранці, а навкруги лежать трупи людей. 
Односельчани були дружні, не залишали в біді 
один одного, допомагали, хто як міг. Хати не за-
чиняли, а підпирали лише віником. Мертвих лю-
дей не залишали на дорозі, а хоронили, хто мав 
ще якісь сили. 

Ганна Федорівна вийшла заміж у 1948 році. 
Має трьох дітей: двох синів та дочку. Розповідаючи 
про події 1932-1933 рр., вона постійно плакала.

(поточний архів редколегії)

Гавриш Віра Іванівна
1930 р.н. жителька с. Грушівка Вільнянського р-ну

(запис 2008 р. Андрущенка О.М., вчителя історії; Андрущенко В.В., заступника директора з 
виховної роботи; Коцуби Д., учня 10 класу Петро-Михайлівської ЗОШ)

«Про голод знаю із розповідей мами, бо була 
мала. Люди у селі голодували, бо забрали з гос-
подарства все. Наша сім’я майже не голодувала, 
тому що батько пішов із своєю конякою до колго-
спу, працював за пайку хліба. Був такий випадок, 
коли сільський сторож побачив на полі, як двоє 

малих дітей із сім’ї Бідненко їли зерно із колосків, 
які ще не налилися. Він розповів про цей випа-
док. Батька посадили у в’язницю, де він помер. У 
родині залишилися: свекруха, дружина і шестеро 
дітей. Наймолодші Андрій та Віра померли».

(поточний архів редколегії)

Гиря Олександра Степанівна
1927 р.н. жителька с. Терсянка Вільнянського р-ну

(запис 2008 р. Криворучко В.О., вчителя історії; Курносенко Н.О., педагога-організатора; Заєць В., 
учениці)

Сім’я складалася із 7 чоловік: батько, мати 
і 5 маленьких діток. Тримали корівку, саджали 
овочеві культури. Батько їздив на Чернігівщину 
і привозив продукти харчування: борошно, кру-

пи. Тому сім’я вижила і Олександра Степанівна 
вважає, що голоду не було.

(поточний архів редколегії)

Глущенко Раїса Йосипівна
1929 р.н. жителька с. Родинське Новомиколаївського р-ну

в 1932-1933 рр. проживала у Вільнянському р-ні
(запис 2008 р.)

«У ті роки моє П.І.Б. Глущенко Раїса 
Йосипівна.

Сім’я складалась з семи чоловік. Батько, 
мама, брат, нас дві сестри, дідусь, бабуся. 32–
33 рік – початок голодомору, ці роки мені дуже 
запам’ятались. На селі було 12 хатин, посеред 
села до балки був свинарник і поза хатами доро-
га до нашої хати, де й кончалась, і зразу – кла-
довище. Свинарник – це, де мама працювала, і 
конюшня, де стояли коні. 

Коли ми замітили, що нам не вистачає їсти, 
то це вже начався голодомор. Мама батькові ча-
сто нагадувала про це і плакала, і брала на руки 
мене і гладила мені голову, і щось до мене гово-
рила, я чомусь не вспомню іменно про що, знаю, 
що швидко засинала. Батько нас покинув і довго 

не являвся. Ми часто питали маму, коли приїде 
тато, мама слізьми відповідала. Мама годувала 
із свинарника, що варили свиням, знаю, що було 
смердюче, поділе нам порівну і прикаже, щоб не 
казали, чим вона нас годує.

Тоді зникли свині із свинарника і коні теж, 
стояла кляча і її люди роздерли на шматки і з’їли. 
Наступила весна, городу нічим садить. Бабушка 
померла, а за нею дєдушка. На пічі знайшов ку-
сок мила і з’їв, подумав, що кусок сахару, через 
скільки время помер, кричав дуже. Потім мама 
схопила мене на руки і побігла до кінця городу, 
там криниця була, що брали пить воду. І почала 
топить, а сусідка почула крик, побачила маму, 
що вона токмаче, прибігла, одірвала мене із рук 
і принесла до хати. І стали кричати: «Олено, не 
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роби так». Іще жінки прийшли і стидили її. Через 
деякий час з’явився батько. Я якраз коло свинар-
ника рилась і собирала цілі кусочки кукурузи, що 
свині жували, тоді дуже в мене болів живіт. На до-
рогах коло хат, де попало валилися померлі пухлі 
люди, в лахміттях, уже їх ніхто не ховав. У чому 
лежали, в тому й ховали. Батько сказав мені: 
«Завтра тебе, дочко, і Ваню я заберу». Не знаю, 

чи маму питав, чи ні, ну що я запомнила, то це ми 
сиділи з братом у бричці, то мама з сестрою бігли 
по дорозі плакали, поки мама не упала. І так ми 
розсталися, поки не началась війна. Тоді батько 
признавсь, що єсть мама у нас рідна і розказав, 
як до нас дойти, знайти дорогу і ми розтались з 
ним. … [далі нерозбірливо – ред.]».

(поточний архів редколегії)

Коломієць Семен Прохорович
1916 р.н. житель с. Привільне Вільнянського р-ну

(запис 2008 р. Криворучко В.О., вчителя історії; Курносенко Н.О., педагога-організатора; Заєць В., 
учениці)

Народився Семен Прохорович у с. Рожнівка 
Чернігівської області. Переїхав у с. Привільне в 
1923 році. Співбесідник свідчить про те, що в сім’ї 
була корова, два бика і кінь. Утримували 15 га 
землі. Доведений план до двору вони виконува-
ли, і в той же час ще залишалося зерно для хар-

чування, їли кукурудзяну кашу, пшоно. До куку-
рудзяного борошна додавали магар (багаторічна 
трава, зерно якої нагадує просо) і пекли млинці. 
У сім’ї всі вижили, і він не пам’ятає, щоб хтось із 
сусідів помер від голоду у ці роки.

(поточний архів редколегії)

Курінна Надія Прокофіївна
1909 р.н. жителька с. Новогупалівка Вільнянського р-ну
(запис 2003 р. Бровка Б.А., Дорошенко Т.О., Соляника О.)

«Голод іскуствений був. Люди як ходили по 
селу, то і в двір, і в хату не можна було пускать, бо 
як зайде, то вмре на порозі, а тоді що з ним ро-
бити. От нас в сім'ї було шестеро, і от батько пра-
цював, і йому там давали може колись полкіло 
хліба, а він сам не їв, бо нам все віддавав, і от ми 

всі отак вижили. Ну, а люди їли ласкавицю, таку 
травку, ось люди робили з неї такі олад’ї, от як 
дали мені цього, то я три дні від неї ригала...»

(Український голокост 1932-1933: Свідчення тих, 
хто вижив. – К., 2004. – Т. 2. – С. 264-265)

Невмивака Микола Васильович
1925 р.н. житель с. Петро-Михайлівка Вільнянського р-ну

(запис 2008 р. Андрущенка О.М., вчителя історії; Андрущенко В.В., заступника директора з 
виховної роботи; Кочергіної Я., учениці 9 класу Петро-Михайлівської ЗОШ)

«У 1932 році ми жили в м. Запоріжжя в 
землянці на Павло-Кічкасі, бо батько працював 
грабарем на Дніпрострої. Жили на «пайку», яку 
приносив батько. У 1933 році переїхали знову в 
село, бідували. Батько пішов працювати у кол-
госпну кузню. У колгоспі теж давали трошки хліба 
тим, хто працював. Дітей колгоспників годували в 
яслях. Мені треба було йти до школи, але батько 
упросив, щоб мене теж забрали в яслі (тільки за-
ради їжі: похльобка та трошки молока).

Батько все віддавав нам, дітям, годував маму, 
бо в 1933 році у нас народився Петро.

У сім’ї було 4 дітей. Батько працював пухлий 
від голоду, пам’ятаю, що ледве ноги перестав-
ляв, але ішов до кузні. Сім’ю зберіг, ніхто з нас 
не помер. Біля нас жила велика сім’я – Кролі. У 
них було шестеро дітей, дорослі члени сім’ї. Вони 
бідували дуже сильно. У сім’ї Кроля помер від го-
лоду батько і старший син».

(поточний архів редколегії)

Остапенко Анастасія Сергіївна
1924 р.н. жителька с. Нововасилівське Вільнянського р-ну

(запис 2008 р. Фіщук І., учениці Михайло-Лукашівської ЗОШ)
«У нас в сім’ї було шестеро: мати, батько і 

четверо дітей. Мені було тоді 6 років. Дуже важ-
ко було. Батьки працювали у колгоспі «Зоря», але 
їм не платили ніякої допомоги. Їли всіляку траву, 

боліли животи, але все одно хотілось їсти. Ми 
пухли з голоду. Серед  дітей вижила тільки я, а мої 
братики і сестричка померли».

(поточний архів редколегії)

Падафет Ганна Прохорівна
1926 р.н. жителька с. Тернівка Вільнянського р-ну

(запис 2008 р. Тряпіциної О.Д., вчителя історії; Палазюк В.І., вчителя української мови та 
літератури; Бударіної І.І., вчителя зарубіжної літератури Тернівської ЗОШ)

«Родина у нас була багатодітна і неписьмен-
на. Хоч мені у 1932 році виповнилося лише 6 
років, але всі події пам’ятаю добре. Голод у на-
шому селі був, люди пухли, але я не пригадую, 

щоб хтось помер.
У нашій сім’ї працювали всі. Діти наймалися 

пасти худобу, щоб хоч щось заробити. Доводилося 
сутужно, кожного дня доводилося дбати про 
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харчі. Їли все: траву, листя, пекли зі щавлю тор-
женики. У полі ловили ховрахів. Дізнавшись, що 
в колгоспі здох кінь, тато вночі їздив на скотомо-
гильник по м’ясо, яке дуже смерділо, бо його по-

ливали карваліном, щоб люди не їли. Та й конини 
перепадало не вдосталь, бо таких, як ми, було 
багато».

(поточний архів редколегії)

Посипайло Василь Федорович
1916 р.н. житель с. Миролюбівка Вільнянського р-ну

(запис 2008 р. Скрипник Ю., учениці Михайло-Лукашівської ЗОШ)
«У 1922 році я був маленьким хлопчиком, але 

пам’ятаю, що сім’я голодувала і бідувала, але го-
лод був не таким значним, і люди легко його пе-
ренесли. Найстрашнішим і найжорстокішим був 
голод 1932-1933 років. Я тоді вже мав 16 років і 
пам’ятаю ці роки. У нашій родині було семеро 
людей. Найбільше страждала від голоду наймо-
лодша сестричка. Вона вже почала пухнути і лед-
ве пересувалась, але вижила. На щастя, смерть 

обійшла родину, і всі залишились живі. У ці 
страшні роки родині доводилось їсти «ліпеники» 
зі щавлю і буряка, який хоч трохи, але вродив. 
Влітку хлопчики ходили по полях, шукали ямки, в 
яких жили ховрашки, заливали водою, і тваринку, 
яка спливала, діставали й несли додому. А вже 
мама розбирала її і готувала їжу голодній родині. 
Так виживали».

(поточний архів редколегії)

Примушко Параска Кіндратівна
1921 р.н. жителька с. Терсянка Вільнянського р-ну

(запис 2008 р. Криворучко В.О., вчителя історії; Курносенко Н.О., педагога-організатора; Заєць В., 
учениці)

У 1927 році з Чернігівської області Носівського 
району с. Червоний Партизан в с. Терсянка 
переселяється сім’я із семи осіб, до складу якої 
входить і Параска Кіндратівна.

У 1932 році їй виповнилося 11 років. Про ці 
часи вона згадує наступне. Був недорід через не-
достатню кількість опадів, але урожай все ж таки 
зібрали. Його б вистачило для того, щоб вижити. 
Брат Параски Кіндратівни був головою колгоспу. 
Партія дала вказівку: урожай згідно з планом 
заготівок вивезти на елеватор Синельникова. 
Цього виявилось недостатньо і до села були 
направлені продзагони на чолі з молодими людь-
ми в чорних шкіряних куртках, із кобурами на 

поясах. Вони забирали всі зернові. Зі сльозами 
на очах свідчить Параска Кіндратівна про те, що 
вони, як не благала мама, забрали навіть остан-
ню квасолю в горщику. Бігаючи по двору, шукаю-
чи зерно, молодики раз у раз хваталися за кобуру 
і погрожували. Було моторошно й страшно.

У будинку залишилася в невеликій кількості 
(був неврожай) картопля. Але її вистачило нена-
довго. Уся сім’я вимушена була взимку шукати 
картоплю на колгоспному полі. А, вижила родина 
завдяки тому, що була корівка, яка і прогодувала 
їх. У сім’ї ніхто не помер.

(поточний архів редколегії)

Ротова Лідія Захарівна
1920 р.н. жителька с. Михайлівка Вільнянського р-ну

(запис 2008 р. Виговської О.Є., вчителя історії; Головченко М., Міщенко О., учениць 10 класу 
Люцернянської ЗОШ)

Лідія Захарівна народилася у 1920 році в селі 
Михайлівка, до Люцерни переїхала в 1936 році. У 
їх сім’ї було шестеро дітей, вона – друга дитина. 
Батько й мати працювали у бригаді, а діти допо-
магали, за це дітям давали по жмені макухи. Їжі 
не було ніде, а діти хотіли їсти, тому ковтали сли-
ну, щоб хоч якось відчувати смак їжі у шлунку. У 
1934 р. Лідія Захарівна пішла працювати в поле, 
тому що можна було заробити хоч якусь їжу. Вона 
згадує, що в тому році уродив гарний і великий 
урожай. Люди ходили в поле, в’язали снопи, за 
які отримували їжу. Працювати було важко, пра-
цювали вручну, але всі працювали. Коли Лідія 
Захарівна згадувала ці події, то гірко заплакала. 

Говорила, що одяг був у латках, ціла ж була одна 
одежина, в якій вона ходила до школи. Вона цю 
одежину постійно прала, бо змінної не було, а ви-
сихати не встигала, просихала на ходу до школи. 

Їх родич, котрий мешкав у них, одного разу 
повернувся з роботи з трьома кілограмами 
соєвої муки. Він попросив Лідію Захарівну вий-
ти, щоб насолодитися їжею самому, ні з ким не 
ділившись. Коли вона повернулась, побачила, 
що дядько все з’їв, через що і помер, бо шлу-
нок не витримав такого «перевантаження» їжею. 
Тоді було страшно і їсти, бо боялася вмерти від 
цього…

(поточний архів редколегії)
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«Голодомор був у 1931-1933 годі. Оце дідушка 
в мене Подріз і баба Марфа померли з голо-
ду у Новоніколаєвкі. Кажуть Махно був бандит, 
– оце наші комуністи бандити. Приїхав, дід був 
заможній, трудився з кіньми, тоді ж дітей в нього 
було небагато, п’ятеро чи шестеро. У нас в 1928 
року строїли хату, возили глину з глинища, бать-
ко знайшов роя, і оце з 28 року у нас було по 15 
вуликів, і ми жили, батько пчеловод. І як голодо-
мор, голодомор почався, як Ленін помер, почали 
розкуркулювать нас, це я все знаю. І ми жили в 
хуторі, якби батько пішов у колхоз, його б не роз-
куркулили, забрали б сіялку, коня, а він не пішов у 
колхоз, Ленін дав жизнь таку сільську, як «індуси», 
індивідуальне жили, землю дав, роби, вози, зда-
вай у те, в налоги, а коли став Сталін, була сильна 
революція і почали відбирати землі, почали, не 

хочеш ти у колхоз або совхоз, батько ж не знав, 
що така політика буде... І з хати вигнали, нас 
восьмеро дітей, землю забрали, сіялку забрали, 
коня забрали, таке було при Сталіну. Сталін лю-
дей мучав здорово, людей убивав, комуністів до-
брих, хороших убивав.

І як почався голод, то ходили на роботу старші 
дівчата в поле, збирали пригорошню колосків, 
і це щастя. А їли лободу, ліпеники робили. Коли 
батько остався у тому, вигнали з хати, а він поїхав 
у Самойлівку, хутір, колхози вони там робили, 
давали їм по сім кг зерна чи чого-небудь на таку 
кагалу. На городі садили, їли козельки і усьо, що 
білим цвіте».

(Український голокост 1932-1933: Свідчення тих, 
хто вижив. – К., 2004. – Т. 2. – С. 264)

Рубель Любов Кіндратівна
1926 р.н. жителька с. Новогупалівка Вільнянського р-ну
(запис 2003 р. Бровка Б.А., Дорошенко Т.О., Соляника О.)

Савицька Марія Іванівна
1909 р.н. жителька с. Нововасилівське Вільнянського р-ну

(запис 2008 р. Фіщук І., учениці Михайло-Лукашівської ЗОШ)
«У нас в сім’ї було п’ятеро: мама і четверо 

дітей (дві сестрички і братик). Батько помер рано 
і ми жили бідно. Працювала лише наша мама в 
колгоспі, але на трудодень давали дуже мало 
зерна, не вистачало навіть на затірку, добавляли 

різну траву, лободу, шпориш, пирій... Найменша 
сестричка дуже опухла, померла, а ми якось ви-
жили, хоч допомоги від колгоспу і держави не от-
римували».

(поточний архів редколегії)

Слоб’якова Катерина Лаврентіївна
1922 р.н. жителька с. Петро-Михайлівка Вільнянського р-ну

(запис 2008 р. Андрущенка О.М., вчителя історії; Андрущенко В.В., заступника директора з 
виховної роботи; Валько В. та Чорної О., учениць 10 класу Петро-Михайлівської ЗОШ)

«Народилась у с. Петро-Михайлівка Віль-
нянського району Запорізької області. Ми жили 
тільки з матір’ю. Хліба нізащо купити, ні кусочка, 
зовсім нічого не було. Мої дві молодші сестри хо-
дили в яслі, а я вже ходила до школи. Я ходила до 
мами на тік, вона на скирді скирдувала, щоб було 
рівно. Мама завжди віддавала мені свій пайок. 
Щоб було що їсти, ми варили солому. Ще ми їли 

траву какиш. Людей померло дуже багато, кожен 
день хоронили. Вони всі помирали від недоїдання. 
Їх хоронили на Богуславському кладовищі, на 
краю села. Члени родини, які померли від голо-
ду: сестра Невмивака Марія Лаврентіївна, дід 
Невмивака Савелій Антипович, дід Невмивака 
Захарій Антипович».

(поточний архів редколегії)

Смола Ольга Олександрівна
1917 р.н. жителька с. Миролюбівка Вільнянського р-ну
(запис 2008 р. Гоги І., учня Михайло-Лукашівської ЗОШ)

«Мені було 15 років. Сім’я була великою і 
багатодітною, нас було дев’ятеро дітей: п’ять 
дівчат і чотири хлопчики. Батькам дуже важко 
довелось працювати, щоб утримувати сім’ю, 
але всі були дружні, допомагали батькам по го-
сподарству. Батько і мати працювали в колгоспі 
різноробочими. Діти вижили всі, але батько від 
тяжкої праці і недоїдання помер у 1933 році. Щоб 
вижити, ми їли курай, лободу, виливали ховрахів. 
З колгоспу нам давали по 100 гр. ячменю на кож-
ного члена сім’ї на місяць. Зерно розтирали на 
муку і заправляли нею звичайну воду, добавляю-

чи туди лободу, щавель, щарицю, якусь зелень. 
Звичайно, болів живіт, постійно хотілось їсти, але 
з Божою допомогою вижили.

У 1947 році в сім’ї нас було семеро чоловік. 
Мама працювала в колгоспі різноробочою, ходи-
ла на ланку, я теж працювала. Дуже важко було, 
в колгоспі зерна не було після виконання плану 
здачі заготівлі, а рік був посушливим і на огороді 
майже нічого не вродило, але нас врятувала коро-
ва. З колгоспу допомога була слабкою, давали по 
100 гр. макухи тим, хто працював. Отак і вижили».

(поточний архів редколегії)
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Твердохліб Ганна Юхимівна
1929 р.н. жителька с. Новогупалівка Вільнянського р-ну
(запис 2003 р. Бровка Б.А., Дорошенко Т.О., Соляника О.)

«Я народилася 8 січня 1929 р. У тридцять тре-
тьом году був голод. Люди лободу їли, абрикоси 
зелені були такі, що тільки-тільки начинали спіть. 
Ми їх рвали, варили, їли. Кисле таке, що не сожреш. 
А його ж їли. Лебеду їли. Та страшне, що було. У 
нас корова розтелилася, телятко маленьке, там 
день, тільки зарізали, бо їсти не було чого, сестра 
вмерла з голоду. Врожай був і голод був. Значит 

так, там верхушка, так, це все зависело, по-моєму, 
от Сталіна. Він все це, він все це. Як не кажіть, все 
було, ну все було. Були скирди пшениці, ми ходи-
ли до тих скирд, ходили на степ, колоски крали, 
хотілось їсти. Мамі моїй за сімсот грамів колосків 
дали п'ять років, мама одсиділи три роки...»

(Український голокост 1932-1933: Свідчення тих, 
хто вижив. – К., 2004. – Т. 2. – С. 265)

Токмак Володимир Львович
1925 р.н. житель с. Благовіщенка Вільнянського р-ну

(запис 2008 р. Ніканорової Т.В., вчителя історії; Ясинської І.В., вчителя історії, Линник В.В., 
учениці 9 класу Московської ЗОШ)

«Сім’я велика, четверо дітей. Мені було 8 
років. Батько був головою колгоспу. У селі люди 
від голоду не мерли. Ми ловили ховрашків, їли 
їх, на них виживали. Була їдальня, підгодовували 
людей. Харчі давав колгосп. Людей багато за-

бирали на будівництво Дніпрогесу. Ходили в 
с. Дудніково, ходили збирали качани із землі. Але 
об’єждчики ганяли, не дозволяли це робити».

(поточний архів редколегії)

Тур Олександра Антонівна
1924 р.н. жителька с. Тернівка Вільнянського р-ну

(запис 2008 р. Тряпіциної О.Д., вчителя історії; Палазюк В.І., вчителя української мови та 
літератури; Бударіної І.І., вчителя зарубіжної літератури Тернівської ЗОШ)

Родина складалася з 12 чоловік: дід, баба, 
мати, батько, 8 дітей (4 хлопці і 4 дівчини). 
Олександра була шостою у великій сім’ї.

Жили в достатку, займалися обробітком 
землі. Мали 3 корови, 2 пари коней, овець, сви-
ней, птицю. У грудні 1929 року розкуркулили, 
батька посадили у в’язницю, бо не хотів вступати 
у колгосп, а матір із дітьми вигнали з хати. Взяла 
їх до себе старша материна сестра, що жила 
під Славгородом (нині Дніпропетровська обл.). 
Старші діти пішли працювати на фермі, пас-

ли поросят. А восени 1930 р. повернулися на-
зад у Тернівку. Цього ж року випустили батька із 
в’язниці. Працював він конюхом, заробітки малі, 
сім’ї не вистачало на проживання. Їли, хто що 
знайде: листя з дерев, спориш, траву. Велике 
свято було тоді, як у батька знайдеться вільна 
хвилинка і він піде на риболовлю та щось спіймає. 
Але це було дуже рідко. У 1933 році помер батько, 
бабуся, дідусь, молодші брат і сестра.

(поточний архів редколегії)

Цокур Георгій Олександрович
1919 р.н. житель с. Новогупалівка Вільнянського р-ну

(запис 2003 р. Буренко Т., Наружного М.)
«1932-33 рр. счітаються всі іскуствені. Хто не 

мав ніяких средств на существованіє, той голо-
дав і їв що хочеш: і ховрахів (сусліки) – їли, шкурки 
обдирали. Ну, а некоториє їли лободу, супи вари-
ли з лободи там, щавля. А зимою так багато по-
мерло, дуже багато. Я знаю, у нас в школу Вітька 
ходив: вони ходили, як лунатіки, таки опухші такі 

вже, а потом гупсь, упав і вмер. А туда ті райо-
ни південніше, там і людей їли. Одна тут Рублиха 
розказувала, що в Вєсьоловському районі якийсь 
дід заманював людей, убивав їх і їв...»

(Український голокост 1932-1933: Свідчення тих, 
хто вижив. – К., 2004. – Т. 2. – С. 265)

Явдошенко Ганна Іванівна
1913 р.н. жителька с. Миролюбівка Вільнянського р-ну
(запис 2008 р. Ясинської І.В., Цюня А.М., Ясинської Л.)

«Сім’я була велика: 6 дітей, батько і мати. 
Голодомор 1932-1933 років пережили ми всі в 
сім’ї. Спасла нас корівка і те, що вродив льон. 
Люди міняли льон на друге зерно, а наш бать-
ко не дозволив мамі міняти. Мололи льонове 
насіння на муку, добавляли траву і пекли кор-
жики. Варили льон, пили той навар. А другі сім’ї 

вимирали навіть по три душі з хати. Померло ба-
гато в селі людей. Америка привозила допомогу: 
кукурудзяну крупу, муку, одяг і все це роздавали 
людям. На поле збирати зерно нас батько не пу-
скав, бо сторожові били».

(поточний архів редколегії)
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ГУЛЯЙПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН

Алєйкіна Єфросинія Олексіївна
1914 р.н. жителька с. Любимівка Гуляйпільського р-ну

(запис 2008 р. Карнаух Л.І., бібліотекаря Любимівського сільського будинку культури)
Чи пам’ятаєте Ви, що був голод 1932-
1933 рр.?
Я помню і голод в двадцять первом году. Мені 

тоді було сім год. Ми тоді і коней своїх порізали 
на їжу. Батько мій умер. Він поїв коржі із кураю і 
желудок одказав. А я у найми пішла в 10 год до 
Карнауха Григорія. Няньчила дітей. А тоді робила 
у Свидана Степана.

В 33-му году їсти не було чого.
Які могли бути причини голоду?
Був неурожай. Налоги великі. У колхозі не пла-

тили. Год проробили – і заробили 20 кг зерна.
Якщо відбирали у людей вирощене в полі, 
городі, то хто це робив?
Приїзжали люди, робили обшуки.
Чи застосовувалися до людей покарання, по-
биття, висилання, арешти?
Да.
Чи хотіли люди добровільно іти в колгосп?
Ні, не хотіли. Розкуркулили Дерев’янка 

Афанасія. Все його хазяйство забрали в колгосп. 
А у його хаті зробили колхозну кантору.

Моя мама зразу ж пішла в колхоз. І ми з се-
строю. Здали туди косарку, віялку, борону, 

сівалку. Були і одноосібники. Їм трудно було, 
бідували. Та казали: «Не хочемо оддавати душу 
в ад». Я робила нянькою в детсадку. Було до ста 
дітей.

Чи допомагали люди одне одному у виживанні 
від голоду?
Да, допомагали. Були люди, що в них більше 

трудоднів було, і зерна трохи більше мали.
Чи можна було щось купити чи виміняти в 
місті?
Да, ходили люди в Полтаву, приносили оттуда 

продукти.
Чи є відомості про те, що помирали від голоду?
У Павла Ігнатовича в 1933 р. померло троє 

дітей: Ліда, Галя, Варя. Він продав корову, году-
вав себе, а дітям нічого не давав. Сусіди копали 
яму та ховали їх.

Хто не голодував у селі?
У нас була корова. Ми і сусідам, і родичам до-

помагали.
Чи знає сучасна молодь села про голод 1932-
1933 рр.?
Знає. Я розказувала і дітям, і онукам.

(поточний архів редколегії)

Гончаренко (Міщенко) Катерина Корніївна 1923 р.н.
Міщенко Іван Корнійович 1926 р.н. (її брат)
жителі м. Гуляйполе Гуляйпільського р-ну

(запис 2008 р.)
«У нас забрали все зерно. Хто не хотів іти до 

колгоспу, засилали до Сибіру. Ходили по хатах із 
залізним ціпком і шукали зерно. Батько заховав 
трішки зерна під стріхою, а квасолю на горищі, 
але все це знайшли і забрали. Старша сестра 
Настя ходила збирати мерзлі буряки. А ми, діти, 
спорились із сусідськими дітьми за грицики та 
спориш, що росли на нашій межі. Батькові дово-
дилось їздити аж у Дніпропетровськ, щоб купити 

хлібину. Він її замикав у скриню, а ми ходили кру-
гом неї – так хотілось їсти. Щодня нам видавали 
по скибочці, а коли в мами попухли ноги, то батько 
сказав: «Діти, будемо мамі давати більше хліба». 
Була у нас корівка, яка дуже виручала. Якось Митя, 
мій двоюрідний брат, попросив у нас глечик кис-
ляку, випив його і до вечора помер. У сім’ї Сакунів 
померло у той рік четверо дітей і батько».

(поточний архів редколегії)

Глушак Марія Степанівна
1925 р.н. жителька с. Любимівка Гуляйпільського р-ну

(запис 2008 р. Величко М., учениці 9 класу Любимівського НВК)

Чи пам’ятаєте Ви, що був голод в 1932-1933 
роках?
Да, помню. Родилась я в 25 году. У сім’ї нас 

було двоє дітей: я і брат Гриша 27 года. Страшне 
то було время, дуже бідували. Їсти не було чого. 
Спали на соломі. Укривалися рядном. Юбки шили 
із мішків.

Які, на Вашу думку, могли бути причини голо-

ду: неврожай, засуха, податки?
Налоги були великі, у голоді власті були 

винуваті. Забирали у людей усе.
Якщо відбирали у людей вирощене в полі, 
городі, то хто це робив?
Приїзжали якісь чужі люди на підводах. Ходили 

селом, випитували. Особенно у малих дітей – шо 
у них є дома, шо їли.
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Чи застосовувались до людей покарання, по-
биття, висилання, арешти?
Да, таке було. Помню в одного хлопчика спи-

тали, шо вони дома їли. А той каже із радості: «А 
ми м’ясо їли!».

А де Ви взяли? – питають. А хлопчик сказав, 
шо зарізали корову. Його батька арестували і ви-
везли. Більше його не бачили.

Як люди боронилися?
Як там боротимешся, коли силою забирали 

те, шо виростили. 
Чи можна було приховати якусь частину зер-
на, продуктів, овочів?
Да, ховали люди, хто де мог.
Де можна було заховати продукти харчування?
Мама моя закопала мішок квасолі, яка вроди-

ла у нас, у садку під деревом. Взяла мене на по-
мощ. А брату наказала нічого не казать, бо той був 
малий і мог видать. На тій квасолі ми і вижили.

Хто і як шукав заховані продукти?
Шукали кругом, і у хаті, і на горищі, і біля хати, 

обстукували. Каждий раз переживали, шоб не 
найшли закопану квасолю.

Хто охороняв поля, колгоспні комори?
Охранники були з нашого села. У полі вони 

не розрішали нічого собирать. Ганяли дітей, шоб 
нічого не збирали. А ми тікали од них.

Чи хотіли люди добровільно йти в колгоспи?

Ні, не хотіли. Мій батько, як почув, шо буде 
колхоз і шо туди треба все оддать, то сказав: «Я 
лучче умру, но в колхоз не піду».

Мати каже: «А я боюсь, я все оддам, аби не тро-
нули». Батько перед тим, як утворили колхоз, по-
мер, а ми, діти, з мамою залишились. Вона робила 
у колхозі і дньом, і ноччю даже. Ми з братом боя-
лись самі ночувати у хаті, йшли спати під загати. 

Чи допомагали люди один одному у виживанні 
від голоду?
Да, помагали. Я і брат ходили до тьотки, вони 

варили буряк. Який добрий він був для нас!
Що споживали в їжу?
Траву збирали, ягоди. Пекли лободяники.
Чи можна було щось у місті виміняти?
Мама ходили в Полтаву, там вєщі міняли на 

картоплю.
Скільки людей померло від голоду?
Цього не знаю, та бачила як на підводах на 

кладбище везли мертвих від голоду. В голод 
умерли мої дідусь і бабуся.

Чи поминають померлих від голоду у церкві?
Да. У нашій церкві поминають. 
Чи розповідали Ви про голод дітям, онукам, 
сусідам?

Да, розказувала сину, онучкам, діти із школи при-
ходили.

(поточний архів редколегії)

Домашенко Поліна Прохорівна
1928 р.н. жителька с. Верхня Терса Гуляйпільського р-ну

(запис 2008 р. Бойко А., учениці 11 класу Верхньотерсянського НВК)
«Я народилася у багатодітній сім’ї в 1928 році у 

селі Верхня Терса (в родині було дев’ятеро дітей). 
Батьки працювали різноробочими в колгоспі від 
рання до смеркання. Матір з іншими жінками 
день і ніч була на сінокосі, косила і в’язала снопи, 
а батько на волах перевозив їх на колгоспний тік. 
Важко було, ой і важко. На все життя я запам’ятала 
слова батька: «Хліб – святий, його зобижати не 
можна». До хліба в нашій сім’ї відносилися як 
до святині. «Шматочок хліба, який упав, підніми, 
поцілуй і з’їж», – постійно повторював батько. 
Так робив сам і нас до цього привчив ще з дитин-
ства, я до сих пір виконую його наказ. Раніше на 
щодень пекли житній хліб. Якщо борошна не ви-
стачало, домішували висівки, товчену картоплю, 
суху лободу. Вчиняли його на заквасці, мішали у 
дерев’яній діжі. Випікання хліба мало свої прави-
ла, було по суті обрядом. Порожню діжу, прикри-
ту рушником, ставили на покуті. Хліб у кожній хаті 
обов’язково лежав на столі, а біля нього стояла 
сіль. У неділю і свята з житнього або пшеничного 
борошна пекли пампушки, пиріжки із сиром, ма-
ком, картоплею, капустою, ягодами, з прісного 
тіста випікали коржі та млинці. Я пам’ятаю, яки-
ми неперевершеними пахощами наповнювалась 
оселя, коли матуся пекла хліб. Нам, дітям, забо-

ронялося бігати по хаті і стукати дверима. Мати 
любила повторювати: «Не пустуйте, хлєбушок 
печеться». Тоді ми і не підозрювали, що будуть 
такі часи, коли ми будемо ставати навколюшки і 
проситимемо у батьків скоринку хліба. Моє серце 
розривається від болю, коли бачу на землі шма-
точки житнього хліба. Благаю вас, діти, бережіть 
хліб. Від хліба – все: і радість, і пісня, і життя, і 
зростання, і матері посміх, і кроки дитини, і доля 
щаслива.

Справжню ціну хліба ми узнали у 1932-33 ро-
ках. Хоча мені тоді було лише 5 років, але той рік 
забуттю не підлягає. Якщо в когось десь зава-
лялася хоч зернинка, слід було віддати державі. 
Мама приховала, було, дві пляшечки пшениці, 
але й те відібрали нелюди. А як хотілося їстоньки! 
З нетерпінням чекали хоч якоїсь зелені, бур’яну. 
Зривали ще не розбубнявілі бруньки і з жадністю 
ковтали. Гіркувато-терпкий присмак не тамував 
голод, а тільки подразнював шлунок, від чого ще 
більше хотілося їсти. З’їдали все: і листячко, що 
тільки розвинулось, і цвіт акації та липи, і все, що 
тільки витикалось із землі.

У людей забирали не лише зерно чи м’ясо, 
а все, що могло послужити їжею, забирали і ча-
сто знищували просто на очах у вмираючих з го-
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лоду. Не залишали навіть насіння городини. Що 
тільки не доводилось робити, щоб заховати хоч 
якісь продукти: під підлогою викопували ями, об-
кладали цеглою і насипали туди зерно, а потім 
забіловували. У 33-му наша мама шила ляль-
ки, наче для дітей, і начиняла їх зерном, щоб те 
зерно не забрали. Та знаходили й там і забира-
ли. Пригадую, як несподівано нагрянули і зразу 
ж заходилися штрикати залізними загостреними 
шворнями на городі і в дворі – шукали закопані ями 
із зерном. Та які там уже ями – зернини в господі 
не залишилося. В хату ввалилися непрохані гості, 
а ми саме сіли обідати – з їжі залишилася ще не-
давно зібрана на городі картопля. Люто матюка-
ючись, вони наказали своїм попихачам витягати 
з погреба і вантажити на підводу всю картоплю, 
забрали навіть уже варену в «кожушках» зі столу. 
А що почалось далі! Перетрусили рядна на печі і 
полу, зазирнувши у всі пічурки, до мисника і навіть 
за божницю. Як на зло – ніде нічого, Тоді заглянули 
лід піч і там знайшли горня з насінням буряків, яке 
бабуся закопала, рятуючи хоч щось для весняного 
прсіву. Я пам’ятаю добре, як плакала мама і про-
сила не забирати дорогоцінне насіннячко, це на 
посадку, вже скоро весна, треба садити. Забрали 
і цю жменьку насіння буряків. Виходячи, уповно-
важений ще раз окинув оком сплюндровану хату – 

чи нічого не забули. Його залізний погляд упав на 
мене. А я злякано ховалася за мамину спідницю, 
міцно стискаючи в жмені картоплину, взяту ще за 
обідом. Підійшов, вирвав останню поживу і розча-
вив чоботом на підлозі. З цим і поїхали, по дорозі 
висипавши горня з насінням у річку – хай пливе 
за водою... Ви подумаєте: чому така жорстокість? 
Напевне, куркулі? Ні, такі обшуки були повальни-
ми. Грабіжники не минали жодної хати. З голоду 
люди розпухали до неймовірних розмірів, почали 
пекти оладки з жолудів, козельців, дубової кори. 
Під весну, яка була особливо страшною, кінчилися 
всі запаси будь-якого мислимого харчу, доводи-
лося їсти їжаків, вужів; навіть жаб, не кажучи вже 
про дохлих коней чи корів. Найстрашніша смерть 
від голоду. Не дай Бог, навіть ворогові вмирати 
такою смертю.

Вимирали сім’ями, кутками, хуторами. Люди 
часто падали прямо на вулиці, попід тинами. 
Знаю, що мертвих кудись звозили, а де їх захоро-
нили, не знаю. Важко знайти в Україні таку родину, 
в якій би не загинув хтось від голоду в 1933 рік.

Тоді в нас з голоду вмер десятирічний 
брат Микола, восьмирічна сестра Оксана і дві 
сестрички-близнятка, Катя і Даша, 1927 року на-
родження».

(поточний архів редколегії)

Домащенко Галина Яківна
1926 р.н. жителька с. Верхня Терса Гуляйпільського р-ну

(запис 2008 р. Мірошниченко І.Л., вчителя Верхньотерсянського НВК)
Чи пам’ятаєте Ви, що був голод у 1932-1933 
роках або у 1946-1947 роках? 
Пройшли роки, а рубець на серці так і не 

загоївся. Нехай ніколи не повториться той 
найчорніший час в історії України – голод 1932-
33 років.

Які, на Вашу думку, могли бути причини голо-
ду: неврожай, засуха, податки, чи забирала 
урожай влада? 
У той рік врожай був хороший. Голод спричи-

нила влада.
Якщо відбирали у людей вирощене в полі, 
городі, то хто це робив?
Заходили до хати якісь незнайомці і відбирали 

продукти. Цих людей називали збирачами.
Чи були винагороди від влади за донесення 
на сусіда про приховання зерна? 
Не знаю.
Як це відбувалося? Чи ті, що відбирали мали 
якісь документи на забирання продуктів? 
Ніяких документів у них при собі не було. 

Нахраписто заходили і все, що бачили з харчів, 
все-все забирали.

Чи застосовували до людей покарання, по-
биття, висилання, арешти? 
Не знаю.
Чи мали зброю ті, що ходили відбирати хліб у 

людей?
Не знаю.
Як люди боронилися?
Намагалися укрити свої запаси.
Чи можна було приховати якусь частину зер-
на, продуктів, овочів?
Можна.
Хто і як шукав заховані продукти? Як їх зва-
ли?
Шукали скрізь. Шарили повсюди, лазили на 

горище, в конюшні, в погріб. Цих людей звали 
збирачами.

Скільки їх приходило до хати? Хто це був?
До нас приходило двоє незнайомих 

чоловіків.
Де можна було заховати продукти харчуван-
ня?
Ховали скрізь, де тільки можна було: на 

горищі, в конюшні, в сараї, в погрібнику, вривали 
в ями.

Чи давали їжу тим, хто пішов до колгоспу? 
Давали трохи хліба і поганенької юшки.
Забирали лише продукти харчування чи й інші 
речі – одяг, рушники, худобу тощо? 
У нас худобу не забрали.
Що таке закон про «п’ять колосків»? Чи чули 
Ви про нього?
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Чула. Тих, хто порушував закон «про п’ять 
колосків», суворо наказували – судили.

Чи дозволяли збирати у полі колоски, залиш-
ки городини? 
Не дозволяли збирати колоски, проганяли з 

поля.
Хто охороняв поля, колгоспні комори? 
Не знаю.
Чи люди хотіли добровільно йти в колгоспи? 
Не хотіли.
Чи змушували людей іти до колгоспів і як? 
Змушували йти до колгоспів, залякували, по-

грожували. 
Де переховували худобу, щоб не забрали в 
колгосп?
У посадках, по балках.
В який час ходили забирати у людей зерно, 
продукти? 
Приходили протягом дня.
Скільки разів приходили до хати?
Двічі.
Коли почали люди помирати з голоду?
Масово почали помирати з голоду весною, 

коли закінчувалися всі припаси.
Що було з малими сиротами, чи ними 
опікувалася держава? 
Ніхто не опікувався.
Хто не голодував у селі і чому?
Не голодували ті, у кого була різна худоба.
Хто зумів вижити?
Нам вдалося вижити, бо було коров’яче мо-

локо.
Чи допомагали люди одне одному у виживанні 
від голоду, чи ділилися продуктами? 
Нічим було ділитися, бо їжі майже не було.
Які засоби вживали до виживання?
Не дивлячись на той хмурний голодний рік, 

нашій сім’ї вдалося вижити. Молоко рятувало 
нашу родину. Молоко додавали в різні страви, 
щоб було тривкіше. Їли висівки, мелені качани ку-
курудзи, з лободи робили ліпенички, заварювали 
чай з ромашки, чабрецю, м’яти. Сушили ягоди і 
варили узвар. Так і жили.

Чи мали якусь допомогу від родичів, які мен-
ше голодували? 
Не мали ніякої допомоги.
Що споживали в їжу з рослин, ягід, коріння?
Їли різні корінці рослин, заварювали чай з куль-

бабки, м’яти, липи. Їли дикий абрикос, ягоди.

З яких дерев, рослин вживали листя, кору в їжу? 
Їли листя акації, вишні, груш, смородини, кору 

різних дерев.
Яких диких тварин, птахів, плазунів вживали 
в їжу?
Їли граків, жаб, котів, собак, вужів, горобців.
Чи можна було щось купити у місті чи 
виміняти? 
Ні.
Чи був голод у містах? 
Був.
Скільки людей померло у селі? Чи є такі 
відомості? 
Точно не можу сказати, але люди мерли, як 

мухи.
Чи відомі випадки людоїдства у Вашому 
селі?
Ні.
Де і хто хоронив померлих від голоду? 
Хоронили на кладовищі.
Чи платили тим, хто займався похованням по-
мерлих? 
Ні.
Чи відомі у Вашому селі місця захоронення 
людей від голоду? 
Ні.
Чи поминають їх на Проводи, Гробки, Зелені 
свята? 
Так.
Чи згадують і поминають померлих від голоду 
в церкві? Тепер і за часів радянської влади?
Так.
Чи є у Вашому селі церква? До якого 
патріархату вона відноситься? 
Ні.
Чи встановлені в селі хрести, пам’ятники по-
мерлим від голоду? 
Є пам’ятник.
Чи знає сучасна молодь села про голод 1932-
1933 рр., зокрема, чи розповідали Ви про це 
своїм дітям, онукам, сусідам?
Розповідала і своїм дітям, і онукам, і учням.
Кого Ви вважаєте винним у загибелі багатьох 
людей? 
Тільки влада винна та керівники.
Чи ви знаєте, що таке Торгсін?
Так називали спеціальні магазини, де можна 

було щось обміняти на продукти.
(поточний архів редколегії)

Ігнатович Анастасія Федорівна
1915 р.н. жителька с. Любимівка Гуляйпільського р-ну

(запис 2008 р. Алейкіної К., учениці 9 класу Любимівського НВК)
Чи пам’ятаєте Ви, що був голод в 1932-1933 
роках?
У двадцять первому годі був голод, був приют 

один і другий. Не було хліба, нічого не вродило, 
тіки перекоти-поле було. Ми з братиком в приюті 

були. Годували нас супиком, єлі-єлі крупинка пла-
вала. Умирало багато, кидали в колодязь. Клали 
на тачки, везли на кладбище, а вони ще головами 
крутили, та їх всеодно викидали.

Які могли бути причини голоду?
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Не вродило, не було нічого. Мамка моя вку-
тала нас в ряднину і принесла додому. Поїхали в 
Полтаву, там урожай був. Виміняли пуд картошки 
і пуд жита. Начала наша мама меторженики пек-
ти і давать нам по одному. Ми були підживились 
хоть трошки.

Чи хотіли люди добровільно іти в колгосп?
Не хотіли. А я пішла добровільно, з радістю. 

Тоді ми здали коняку, віялку. Стало нам жить 
веселіше. Заключали договір з другими колхо-
зами. Я лічно їздила через год перевірять союз 
– договір.

Чи є відомості про те, що помирали від голоду?

Конєшно помирали, ще даже і живих закопу-
вали.

Хто не голодував у селі?
Та пошти всі голодували.
Чи знає сучасна молодь села про голод 1932-
1933 рр.?
Ну, да. Люди такі возростом, як я, розказують 

про страшне минуле. Мені голод 33 року не дуже 
страшний був. А от 21 року – ото був страшний 
голод. Не було вообще нічого їсти. А в 33 році уже 
видавали по 5 кг муки. Уродила була свиріпа, бу-
гила. Так ми трохи і підживились були.

(поточний архів редколегії)

Левицька Ніна Кирилівна
1927 р.н. жителька с. Прилуки Гуляйпільського р-ну

(запис 2005 р. Лопатіної О.М., студентки першого курсу історичного факультету Запорізького 
національного університету)

Чи пам’ятаєте Ви, що був голод у 1932-1933 
роках?
Так, добре пам’ятаю. Я була тоді невеликою, 

шість років мені було. Жили ми на Прилуках. Було 
нас троє дітей. Я була сама старша, меншій мене 
було чотири роки і одній було два рочки. Страшно 
завжди хотілося їсти. Шоб ми не померли з го-
лоду, мене забрала моя тьотя. У неї була одна 
дочка. Забрала мене тьотя, шо недалеко жила, 
мамина сестра. Шоб хоч одну врятувать. І ось я 
опинилася в тьоті. Яка робота в мене там була? Я 
була сама старша. Шоб я могла злізти на дерево, 
нарвать акації, побігти нарвать травички...

Які, на Вашу думку, могли бути причини голо-
ду: неурожай, засуха, податки, чи забирала 
урожай влада?
Урожай був непоганий той рік, але все треба 

було ж здати державі. Дуже великі були податки. 
Майже нічого не залишали людям.

Якщо відбирали у людей вирощене в полі, 
городі, то хто це робив?
Приїздили «комнезами», це робили. 

Спеціально заїжджали, забирали. Все забирали. 
Провіряли всі куточки, шоб нічого не залишалося 
дома.

Чи були винагороди від влади за донесення 
на сусіда про приховання зерна?
 – Цього я не пам’ятаю, бо була ще мала. Від 

людей чула, шо були такі випадки.
Як це відбувалося? Чи ті, що відбирали, мали 
якісь документи на забирання продуктів?
Ну, які там документи були. Приїздили. Всі 

знали, шо забирають. Прийдуть, заберуть. Ніяких 
документів не питали в їх.

Чи застосовували до людей покарання, по-
биття, висилання, арешти?
Оцього я не пам’ятаю, мала була.
Чи мали зброю ті, що ходили відбирати хліб у 
людей?

Я ніколи не бачила. Може й була, но я не ба-
чила.

Як люди боронилися?
Намагалися заховати у піч, десь у попіл ба-

ночку якусь. Закопували вузольчик якийсь у зем-
лю. Но були такі люди, які доносили. Все рівно 
знаходили, забирали. Все забирали.

Чи можна було приховати якусь частину зер-
на, продуктів, овочів?
Це було дуже трудно, майже неможливо.
Хто і як шукав заховані продукти? Як їх зва-
ли?
Ну, як звали? Я знаю, шо «комнезам» нази-

вали. А як шукали? Якшо хтось доніс, шо десь 
мішечок, чи вузольчик закопаний, то ходили з 
спеціальними такими желізними прутами, і там 
прокопували землю. Шукали, де нарушена зем-
ля, і тоді там копали.

Скільки їх приходило до хати? Хто це був?
По кілька чоловік приходило.
Де можна було заховати продукти харчуван-
ня?
Ніде їх не можна заховати. Якшо приходили 

шукати, так шукали кругом.
Чи давали їжу тим, хто пішов до колгоспу?
Оцього я не пам’ятаю.
Забирали лише продукти харчування чи й інші 
речі – одяг, рушники, худобу тощо?
Худобу взагалі позабирали. Коней забрали, 

інвентар, який люди наживали. Все забирали у 
колгосп. А... Забирали і речі. Ось був такий ви-
падок недалечко. Коли (в одній хаті) чотири сини 
жили, чотири сім’ї. В них було по одному коню. І 
це вважали, шо це вони багаті. Прийшли, забрали 
все в їх з хати. Вийшов дід старий, просить, шоб 
не забирали, у свитці. І свитку забрали в нього.

Що таке закон про «п’ять колосків»? Чи чули 
Ви про нього? 
Чула. Це тоді, коли після того, як уберуть уже 
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поле, люди ж голодні були, виходили на поле 
зібрати там, може десь залишився якийсь коло-
сочок. І коли об’єздчик там заставав, забирали 
і давали десять років (тюрми або висилання). У 
нас випадок єсть такий, шо жінка одсиділа десять 
років за те, шо вона хотіла зібрать колосочків, на-
годувать дітей.

Чи дозволяли збирати у полі колоски, залиш-
ки городини?
Ні, не дозволяли.
Хто охороняв поля, колгоспні комори?
Поля охороняли об’єзчики. Спеціально 

виділялася бєдка (двомісна повозка), кінь. Вони 
моталися по всіх полях і шукали, шоб ніхто туди 
не зайшов.

Чи люди хотіли добровільно йти в колгоспи?
Ясно, шо не хотіли, раз забирали все у го-

сподаря. Так чого ж їм туди було хотіти. Ото тоді 
і йшли вже в колгосп, із-за цього, шо все вже за-
брано було.

Де переховували худобу, щоб не забрали в 
колгосп?
Ніде її не можна було переховати, через те, 

шо знали ж, у кого єсть корови, коні і приїздили і 
забирали. Насильно забирали.

В який час ходили забирати у людей зерно, 
продукти?
Ну, я не пам’ятаю цього.
Скільки разів приходили до хати?
Не пам’ятаю я цього.
Коли почали люди помирати з голоду?
Найстрашніша була весна тридцять третього 

року. Тоді масово помирали люди. Кажна травин-
ка була дорога. Коли окація появилася, оце люди 
трошечки начали, хоч травичкою кормиться. А то 
доводилося: лобода була основне. Потом: товк-
ли кочережки од кукурудзи, висушували в пічі, 
тоді ступка була (це моя робота була), ступочка 
така, товкач. І оце я товкла оце ці кочережки, а 
тоді змішували з лободою і пекли блинчики.

Хто не голодував у селі і чому?
Ну, я думаю, не голодували ті, хто оце забира-

ли продукти.
Хто зумів вижити?
Важко було. Но люди виживали. Хто може 

трошки кріпший був. У кого ще не встигли за-
брать коровку. Ось ці протрималися. Ну, ось і в 
нас тоже було. Там у тьоті, у якої я жила, залиши-
лася оця… первістка коровка. Може тому і не за-
брали її, тому, шо вона отелилася пізніше. І ото те 
молочко, і оте з окації цвіточки. І оте ми варили 
кашку. І цим підтримувалися. Вижили.

Чи допомагали люди один одному у виживанні 
від голоду, чи ділилися продуктами?
Ну, чим могли допомагали. Ясно, шо дуже 

трудно було виживать. Ну, якшо в когось хоч тро-
шечки десь, шо могли поділиться картоплиною 

якоюсь – ділилися.
Які засоби вживали до виживання?
Засоби? Таких я не пам’ятаю, які були в стар-

ших. Знаю, шоб мене... Старалися, шоб я не по-
мерла, годувать.

Чи мали якусь допомогу від родичів, які мен-
ше голодували?
(З розповіді Ніни Кирилівни можна зроби-

ти висновок, що родичі намагалися допомогти 
своїм близьким, чим було можливо).

Що споживали в їжу з рослин, ягід, коріння?
Найбільше: лобода, грицики, свиріпка, цвіти 

окації. Оце саме основне було. А потім уже все 
люди вибирали, підбирали травичку яку там. Або 
вмреш з голоду, або виживеш. Ось так і жили.

З яких дерев, рослин вживали листя, кору в 
їжу?
(Ніна Кирилівна розповідала, що листя та 

кору вони не вживали. Та коли знаходили, де під 
дубом жолуді, збирали їх, сушили у печі, потім 
товкли і варили напій, називали його «кавою»).

Яких диких тварин, птахів, плазунів вживали 
в їжу?
Вживали в їжу ховрашків.
Чи можна було щось купити у місті, чи 
виміняти?
Я цього не пам’ятаю.
Чи був голод у містах?
Я в місті тоді не бувала. Знаю, шо в селі дуже 

страшно було.
Чи знаєте Ви, що таке «торгсін»?
Це була... такі магазини, куди люди зносили 

дорогі речі. Я знаю, шо свекруха моя однесла 
дуже цінні красиві великі серги, і здала туди. А за 
це їй дали... Зняла прямо з вух, оддала... А за це 
їй дали у мішечку пшона і ще у другому мішечку 
муки.

Скільки людей померло у селі? Чи є такі 
відомості?
Я не пам’ятаю тоді вже. Не знаю.
Чи відомі випадки людоїдства у Вашому 
селі?
Такого я не пам’ятаю.
Де і хто хоронив померлих від голоду?
Проїжджав чоловік бричкою, вкидали туди 

мертвих. А тоді відвозили десь на кладовище і в 
загальну яму укладали їх там, хоронили.

Чи платили тим, хто займався похованням по-
мерлих?
Цього я не знаю.
Чи відомі у Вашому селі місця захоронення 
людей, що померли від голоду?
Ні. Мені не відомі. (Ніна Кирилівна має на 

увазі, що їй не відомі місця захоронения у селі 
Прилуки, де вона проживала під час голодомору. 
А, що такі місця є на Гуляйпільських кладовищах, 
вона добре знає).
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Чи поминають їх на «Проводи», «Гробки», 
Зелені свята?
Обов’язково поминають.
Чи згадують і поминають померлих від голоду 
в церкві? Тепер і за часів радянської влади?
За часів радянської влади не було ж церков. А 

зараз згадують: молитви читають за них.
Чи є у Вашому селі церква? До якого 
патріархату вона відноситься?
Там, де я родилася і пройшло дитинство, 

там немає. А, де зараз я живу, єсть аж три церк-
ви. Дві з них Російського патріархату, а одна – 
Українського, Київського.

Чи встановлені в селі хрести, пам’ятники по-

мерлим від голоду?
Да. В Гуляйполі єсть такий пам’ятник.
Чи знає сучасна молодь села про голод 1932-
1933 років, зокрема, чи розповідали Ви про 
це своїм дітям, онукам, сусідам?
Да, знають. І онуки все добре знають. І учням 

розповідали. Так шо – знають.
Кого Ви вважаєте винним у загибелі багатьох 
людей?
Ну, я думаю, шо тоді тодішній режим, який 

привів до цього.
Дозвольте зробити з Вас фото.
Будь ласка.

(поточний архів редколегії)

Левицький Павло Петрович
1913 р.н. житель м. Гуляйполе Гуляйпільського р-ну

(запис 2005 р. Лопатіної О.М., студентки першого курсу історичного факультету Запорізького 
національного університету)

Чи пам’ятаєте Ви, що був голод у 1932-1933 
роках?
Перший голод я переживав у 1921-1922 ро-

ках. Був пішов до школи, до першого класу, але 
в зв’язку з тим, шо така обстановка була, я шко-
лу залишив і пішов навчатися уже в 1922 році. 
Другий, один із страшних голодоморів, був у 
1933 році. Я, залишивши навчання в школі, пішов 
з батьком працювати у колгоспі «Заповіт Леніна» 
1932-3 рік. Ми косили, тоді ще комбайнів не було, 
лобогрійками. Працювали. Але після уборки у 
колгоспах хліба не залишилося, зерна не зали-
шилося – все вивезли. І засипали, як непрекос-
новенний запас зерно. Ми завозили до церкви, 
і через бокові двері засипали аж по вікна – стіни 
були високі. І засипали цим же зерном, пшени-
цею (це наш колгосп «Заповіт Леніна»), засипали 
один магазин. Обувний, який закрили, там пра-
цював продавцем Буров. Обувний магазин за-
крили, а ми засипали його зерном. Так же само 
було засипано і елеватор.

А яку церкву Ви засипали зерном?
Нашу центральну, де знаходиться зараз 

пам’ятник Павкі Корчагіну. Там була церква. Її зни-
щили в тридцяті роки двома вибухами. Я вже був, 
правда, в інституті, не був присутній. Церкву заси-
пали, але людям нічого так і не дали. Опухші валя-
лися і під церквою, і в інших місцях. Багато великої 
смертності було. Ми... живилися хто чим, хто чим.

Які, на Вашу думку, могли бути причини голо-
ду: неурожай, засуха, податки, чи забирала 
урожай влада?
У тридцять третьому році ніякої засухи не 

було. Урожай був хороший. Це спеціально була 
постанова уряду, комуністичної партії, щодо на-
роду України. І вимирали не тільки одиночками 
десь, а цілими селами.

Якщо відбирали у людей вирощене в полі, 
городі, то хто це робив?

Хто це робив? Спеціальне районне началь-
ство.

Чи були винагороди від влади за донесення 
на сусіда про приховання зерна?
Нє. Нам невідомо. Все було засекречено.
Як це відбувалося? Чи ті, що відбирали, мали 
якісь документи на забирання продуктів?
Ті, хто приїздили забирать, забирали по 

вказівці засідань «комнезаму» і в районі, і, ма-
буть, в інших містах.

Чи застосовували до людей покарання, по-
биття, висилання, арешти?
Я цього утверждать не можу, бо, якшо воно й 

було, то це все засекречено. Сам процес прохо-
див так: наприклад, комісія, після засідання, де 
рішалося, (що якийсь хазяїн заможно живе, чи 
в нього багато є худоби, реманенту) приходили 
на подвір’я цього хазяїна, переписували все, шо 
в хаті і на подвір’ї. А на слідуючий день заїздили 
гарбою. Забирали до останньої лахманини. І за-
бирали коней. А людей із хати виселяли. Як ро-
били із забраним? Тією ж гарбою виїздили на... 
(площу), де зараз фабрика була. Отам на тім 
місці гарбою ставали, піднімали і говорили: «Три 
рублі», – там штани, чи шо. «Хто більше? Нема 
більше?». Охотник забирає і все. Отак розпроду-
вали все те, шо було забрано.

Павле Петровичу, Ви казали, що на Вашому 
краю розкуркулювали, так би мовити, тих лю-
дей, які добре працювали. Скажіть, будь ла-
ска, кого розкуркулювали?
На нашім краї, або, можна сказать, у нашім 

колгоспі, я назвав би таких людей: Гомон Микита, 
Білецький Омелько, Попов Михайло, Демченко 
Радивон, Демченко Никифор, Бик Явтух і інші. А 
Бик Явтух, як тільки забрали все – він повісився. 
(Павло Петрович розповідав, що у цього чоловіка 
було багато дітей, тому землі йому при наділі на 
кожного їдока теж виділили багато. А так, як пра-
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цювали вони всі від зорі до зорі, недоїдали, щоб 
купити якийсь реманент для обробітку землі, то 
й хазяйство у них було на той час вже справне. 
А як забрали все, та ще й сказали вибиратися з 
хати, то чоловік не витримав, пішов до сінника і 
там повісився. Сім’я була змушена перебрати-
ся у дуже стару батьківську хату, де до того жив 
брат Явтуха зі своєю сім'єю. Так вони усі разом 
і жили аж до війни, коли хлопців та Явтухового 
брата позабирали до армії, а старші сестри теж 
пороз'їжалися.)

Чи мали зброю ті, що ходили відбирати хліб у 
людей?
Якщо мали, то нам не показували.
Як люди боронилися?
Ніхто не мав права даже слова сказати.
Чи можна було приховати якусь частину зер-
на, продуктів, овочів?
Якщо хто й приховає, все рівно найдуть. 

Можливо, й було таке. Но то вже дуже рисковано. 
За це діло карали ще дужче чим, коли забирали.

Хто і як шукав заховані продукти? Як їх звали?
Спеціальні комітети, організовані із біднішого 

про слойку людей. І... виділяли команди і вони хо-
дили.

Скільки їх приходило до хати? Хто це був?
Ну, та хто зна? Не менше, канєшно, чоловік 

три-чотири до хати. Бо треба було все виносить, 
складать у гарбу і вивозить з двору. Це я бачив 
так, як брали у Гомона, у Білецького та інших.

Скажіть, будь ласка, от про цих людей, що Ви 
назвали: Гомона, Білецького, Демченка. Це 
були дуже багаті люди, чи ні?
Багаті тим, шо велика сім’я. І багато було 

землі, бо давали на їдока її. І вони трудилися од 
зорі до зорі.

Чи можна було приховати якусь частину зер-
на, продуктів чи овочів?
Боялися і за це дуже карали.
Хто і як шукав заховані продукти? Як їх звали?
Та ті ж хто приходив...
Де можна було заховати продукти харчування?
Хм... Попробуй!.. Все рівно найдуть.
У землю закопували?
Було... От, прийдуть... А хтось із сусідів, були 

ж такі, шо бачили, як заривав там, скажуть. Пішли, 
найшли, – забрали і пішли.

Чи давали їжу тим, хто пішов до колгоспу?
Ні, цього я не пам’ятаю.
А на трудодні давали там якийсь пайок?
У колгоспі перші роки колективізації нічого не 

давали. Ні грошей, ні зерна.
А в якому році почалася колективізація у нас 
у Гуляйполі?
Ну, це тридцятий-тридцять перший. (В цей 

час уже заснували колгоспи. А до цього були 
ТСОЗИ – товариства спільного обробітку землі).

Забирали лише продукти харчування чи й інші 
речі – одяг, рушники, худобу тощо?
Усе, усе. До послідньої свитки, якшо вже го-

ворити. Усе забирали.
Що таке закон про «п’ять колосків»? Чи чули 
Ви про нього?
Не тільки чув, а й бачив. Процес: була поста-

нова уряду Сталіна, шо тим, хто буде збирати 
колоски, або мнять зерно на посіві, кара – де-
сять років. На нашім краї був випадок із тіткою 
Демченко, яка збирала колоски на зібраному, 
на полі жита, яке було в снопах (ми його 
зібрали, я як раз приймав участь, коли молоти-
ли це жито). І на це поле вийшла тітка Христя 
Демченко і збирала у фартух колоски. Об’їзчик 
побачив. Її забрали, судили і вона відбувала де-
сять років.

Скажіть, будь ласка, ось з тими людьми, що їх 
розкуркулили, їм хати хоч залишали чи ні?
Ні. Нічого не залишали. Вони виходили з 

подвір’я, – і... куди хочеш!
Чи дозволяли збирати у полі колоски, залиш-
ки городини?
Нє. Карали – десять років.
Хто охороняв поля, колгоспні комори?
Охороняв? Були об’єзчики. Ті в полі слідку-

вали. А так, по-моєму, не було таких.
Чи люди хотіли добровільно йти в колгоспи?
Частина – да, а більшість – ні.
Чи змушували людей іти до колгоспів і як?
Ну, як? А ото ж розкуркулювання... Вимушені 

були люди йти. Ну, де-хто, думали, шо, може буде 
харашо. А дехто і пішли так.

Павле Петровичу, а у Вашій сім’ї теж щось за-
бирали до колгоспу?
А батько ж поступив до колгоспу і я. І ми нача-

ли (я ж бросив учьобу), і ми робили в колгоспі. Хоть 
нічого не давали, а робить робили. Трудодні... 
Бо за це було тоже, як не виробиш коли певну 
кількість трудоднів, то підлягали наказанію.

А у Вас було щось, що Ви відвели, чи віднесли 
до колгоспу: майно, чи худоба якась?
Батько, як поступив до колгоспу (заставили 

подать заяву), то він (ну йому жалко, батькові було 
і коней, і всього) попросив мене. Каже: «Синок, 
одведи коней». Я запріг у бричку пару коней во-
роних (у нас були), одвіз до загальної конюшні, 
тут у бригаду. І весь інвентар, начіная: лобогрійка, 
віялка, сівалка, трьохлемешний плуг, гарба. Ну, в 
общім, усе. Весь інвентар сєльскохозяйственний 
який нужен був для обробітку землі і убирать уро-
жай. Це здавали всі у колгосп. Одводили, одво-
зили і здавали у колгосп.

Де переховували худобу, щоб не забрали в 
колгосп?
Цього не було. Бо вже відомо було, переписа-

но: шо в кого є.
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В який час ходили забирати у людей зерно, 
продукти?
Вдень.
Скільки разів приходили до хати?
Я не можу сказать, не знаю. До нас не ходили, 

бо батька не тронули.
Як вийшла постанова Сталіна «Запаморочення 

від успіхів», де він написав, шо тільки добровільно 
іти до колгоспу, – наш колгосп в цей рік розбігся. 
Люді позабирали все. Але так пройшло літо, на 
другий год знову... І всі пішли знову до колгоспу. 
І понині так.

Коли почали люди помирати з голоду?
Сильний голод був, я говорив вже, перший 

для мене, це двадцять перший рік. Коли в оцій 
хаті, де ми сидимо, померла батькова сестра, 
тьотя Даша, помер батько мого батька (мій де-
душка) Василь, померла бабушка Оришка (тоді 
називали). Оце троє... І по-сусідству: у того одна 
людина, у того дві. Ну, у нас оте померли три 
чоловіки. Нам, батько мій робив тоді на заводі, 
і шоб врятуваті дітей ніби-то, таке було: давали 
путівку у їдальню, яка була на розі проти школі 
СШ №1. І ми втрьох: брат, сестра, старші, і я, хо-
дили до їдальні місяць. Там видавали тільки. І ми 
получали дві порції, і ішли через дорогу до шко-
ли на подвір’я, сідали під деревом (це було вес-
ною), ділили ті дві порції на три. Поїмо, йдемо 
додому. Перша порція була, давали вранці: ста-
кан кави (какао) і кусочок хліба. Одна це порція. 
Десь, може, тоді ще грам не було, а було... лоти. 
І десі вони, якшо виразити в нашому, то десь 
було п’ятдесят-шістдесят грам. Це такі два ку-
сочки хліба на трьох ми получали, ділили на три 
порції, поїмо і йдемо. Сестра ходила із каструль-
кою, брат з батьковим котелком, який він приніс 
із першої світової війни (де він всі чотири роки 
воював), а я ходив з луженою мисочкою. Мені 
було, звичайно, вигідніше – я мог вилизати ми-
сочку.

А під час голодомору тридцять другого-
тридцять третього років у Вас хтось загинув?
У нас лічно, ні.
А взагалі, під час цього голоду, коли почали 
люди помирати?
У тридцять третьому? Ну, це, як обично, після 

Нового году і до весни. А весною вже, коли по-
являлася трава: грицики, какиш, козельки, горіхи 
(«заячі», ми їх називали, земляні). Ми ходили в 
поле і рили. От так от, трошки спасали... Бруньки. 
А коли начали цвісти дерева, то цвіт зривали. 
Кропиву варили...

Що було з малими сиротами, чи ними 
опікувалася держава?
Ну, трошки, я помню: був у нас один приют, на 

Сігорі (окраїна села). І туди забирали вже зовсім 
бездомних, без дорослих у сім’ї, діток. І... части-

на була у приюті, де доглядали їх, спасали їх од 
голоду.

А, може кого і родичі забирали? Були такі ви-
падки?
З моїх – ні. В нас таких не було, багатих. Всі 

нормальні середняки. Було так: середняк... 
маломіцний середняк, середняк і міцний серед-
няк. То батька считали середняком. Ну, середній, 
не бідний і не багатий. Сім’я була велика і не тро-
гали. Хліб забирали. Батько сам вивозив. Боявся, 
шо... Сам же тіки в вісімнадцятому році повер-
нувся із першої світової війни, в яку воював. Так 
він нажився, слава Богу...

Хто не голодував у селі і чому?
Ті, хто забирав.
Хто зумів вижити?
Ну, виживав той, хто міг якось мати можливість 

трішечки і запасів, і міцніший здоров’ям.
Чи допомагали люди один одному у виживанні 
від голоду, чи ділилися продуктами?
Звичайно було. Це близькі родичі. Якшо шось 

у когось було там, то трішки могли виділити. Але 
це не дуже. Потому шо не було ні в кого зайвого.

Чи мали якусь допомогу від родичів, які мен-
ше голодували?
Ну, оце ж якшо й було, то це в самих-самих 

близьких. Поможуть чимсь. І це не то шо там, си-
стематично, а один раз якийсь, шо чимсь допо-
могли. А в нас у хаті стояла ступа, у якій ми товкли 
качани, початки. І кукурузочки трошки було – ми 
мололи на кофейну мельничку. І мати пекла таке, 
похоже шось на блин. Ми, сміючись, казали – 
«маторженики». І ото по одному кожному.

Ви маєте на увазі кукурудзу, чи кочережки з 
кукурудзи?
Кочережки висушували в пічі і товкли в ступі. 

А зернечко, якого трошки ж тоже було, мололи 
на кофейній машинці. І зміша мама оце, спече і 
повісе під сволоком у корзинці. І ніхто не мав пра-
ва брати. Тільки один отой блинчик, чи як його на-
звать, на сутки.

Чи споживали в їжу щось з рослин, ягід, 
коріння?
Із рослин? Це – грицики, козельки, какиш, 

земляні горіхи і гриби сморшки, які ріденько, но 
появлялися в степу. Ми ходили в степ і, де шо 
знаходили, брали, шоб з’їсти. Отаке було.

З яких дерев, рослин вживали листя, кору в 
їжу?
Ну, це саме главне: із білої і жовтої акації ли-

стя, чи квіти. А з таких рослин: це кропиву варили, 
вона і от цинги, ніби-то, вітамінозна їжа. Бо могли 
захворювати на цингу. Ото так.

Яких диких тварин, птахів, плазунів вживали 
в їжу?
Були, ми знали. Люди виходили. Ми не хо-

дили, правда. Ховрахів. Із диких тварин. Ну, і 
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були розмови, що й інших, ну я того не знаю. А 
ховрахів, сусіди ходили, і бачив, що приносили, 
виливали їх. А другого я не бачив. Казали, шо і 
котів їли, і собак. Ну, я підтвержувать не можу, бо 
я не бачив цього.

Чи можна було щось купити у місті, чи 
виміняти?
Можна було тільки на ринку по нечуваній ціні.
Чи був голод у містах?
Ну, те я не знаю. Там на карточну систему. Так 

там, звичайно, легше трохи було. А, можливо, 
тоже було... Тоді нікуди ніхто не їздив. Я не можу 
знати. А, як я вже учився (тридцять третій – чет-
вертий) у інституті, то ми получали на карточку 
студентську чотириста грам кукурудзяного хліба.

Павле Петровичу, а в якому інституті Ви на-
вчалися?
Я навчався... з тридцять третього (восени) на 

тридцять четвертий і закінчив у тридцять вось-
мому інститут. Зараз учився у Бердянську, а тоді 
перейшов у Запорізький (педагогічний), закінчив 
у тридцять восьмому році. 

Це тоді там уже були карточки?
Да, карточки. Спецяльна хлібна карточка 

була. Які одмінили у тридцять п’ятому годі.
Чи знаєте Ви, що таке «торгсін»?
Да. Тому шо, туди отдавали, носили люди, шо 

у кого було цінного і золото. Випадок такий. Коли 
я був на першому курсі, до мене приїхала мама. 
Кажу: «Чого Ви оце гроші потратили?» «Та я, си-
нок, приїхала. Папа дуже послаб. І хочу... Почула, 
шо тут єсть магазин, в якому золото міняють на 
продукти». Я так подививсь на неї, думаю: «Де б 
ти, бідна, взяла те золото?» Кажу: «Підем до ма-
газину». «Торгсін». На вуглі, це було в Бердянську. 
Ми зайшли. Я так осторонь трошки стою, думаю: 
«Де вона візьме?» Вона розв’язала платок на 
підборідді, зняла одну сергу, з одного вуха, дру-
гу – з другого. В неї були полумісяцем. І подає на 
аналітичні віси. Я не мог встоять! І робить шо я не 
мог!.. Я трошки одійшов. Продавщиця це зважи-
ла. Насипала в одну торбиночку десь може два 
кілограми крупи рисової, а в другу – борошна. 
Вона (мати): «Я тобі оставлю». «Ні!», – кажу. Я її 
провів на станцію. І взяла вона платок і поїхала 
додому, до батька. А в цей час старший брат слу-
жив у армії срочну службу. І вони були самі і до-
жили до того, шо нічого не було. А я поділитись з 
ними тим кусочком кукурудзяного хліба не міг, бо 
відстань... Якби дома, то вже б ділилися, а так – 
не міг. Розказувала мама, шо ті серги вона купила 
ще дівчиною, коли з подругою одному дядькові 
помазали нову хату. Він їм заплатив, і вони купи-
ли, як на пам’ять, серги. А у тридцять третьому, 
десь весною, вона отдала їх на продукти.

Скільки людей померло у селі? Чи є такі 
відомості?

Нє, ніхто його не считав. Невідомо, даже, 
стільки ми у войну потіряли, не то шо у голодо-
мор...

Та, мабуть же, і приховували довго, що люди 
померли саме від голоду?
Ой!.. Хоронили... Наприклад, виділяли по... (В 

нас були сотні, Подолянська, Вербівська сотні). І 
в сотні староста виділяв, або, вже як був колгосп, 
то в колгоспі, виділяли там двох чоловік сьогодні 
на похорон померлих. То їх забирали і везли на 
кладбище і заривали без трун.

Чи відомі випадки людоїдства у Вашому 
селі?
У нас ні. Но говорили, шо у Варварівці було 

таке. Село Варварівка (За 15 кілометрів від 
Гуляйполя). Може ще де? Не знаю.

Де хоронили померлих від голоду?
На кладбищі, на звичайних кладбищах, у ямах.
Чи платили тим, хто займався похованням по-
мерлих?
Тоді не було цього, шоб плата якась була. 

Приказ, і все... Чи розпорядження: «Іди і роби». 
Отак було. Такі закони, так сказать.

Чи відомі у Вашому селі місця захоронения 
людей, що померли від голоду?
Я ж кажу: відомі. От кладбище «Заповітське» 

(на території колгоспу «Заповіт Леніна»), там на 
обочинах були ями, де хоронили померлих. Та 
скрізь, на звичайних кладовищах. У кожній же 
сотні були кілька цвинтарів і хоронили там людей, 
або родичі, або виділені команди. 

Чи поминають їх на «Проводи», «Гробки», 
Зелені свята?
Ну, в нас же обичай такий, шо всіх поминають 

на «Проводи». Хто залишився живий з родичів, 
поминають, канєшно, обов’язково. Такий же день 
спеціальний єсть – «поминки». І виходять люди, 
поминають.

Чи згадують і поминають померлих від голоду 
в церкві? Тепер і за часів радянської влади?
Та взагалі ж була заборонена церква. 

Атеїстичне виховання було. Даже таке преследо-
вания було, хто ходе до церкви. Або хто венчать-
ся хоче, хрестить дитину. Можна сказать, забо-
роняли. А, може, просто люди боялися. А зараз я 
не знаю, я ж не хожу до церкви.

Чи є у Вашому місті церква? До якого 
патріархату вона відноситься?
Ну, в нас була велика церква. Я можу Вам по-

казать, у мене єсть фотографія. Ця, шо завалили 
(вона була Московського патріархату). Було три 
священники. Двох помню: Лоскутов Александр 
Тимофєевіч і Воскобойніков Степан. Третього за-
був. Вони правили до того, пока закрили церкву і 
потом розрушили.

Чи встановлені в селі хрести, пам’ятники по-
мерлим від голоду?
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Всього пам’ятаю, шо хлопці там проявили 
ініціативу і поставили хрест на кладовищі цен-
тральному. Це, зібралися хлопці і поставили ве-
ликий хрест.

Чи знає сучасна молодь села про голод 1932-
1933 років, зокрема, чи розповідали Ви про 
це своїм дітям, онукам, сусідам?
Вони цікавились і знають все це. Бо, коли 

онука Аня (он вона посередині) (на фото), писа-
ла твір, по заданію, мабуть. Ну, вона мене спи-
тала, я їй розказав коротенько. Вона написала, 

подала вчителькі. Вчителька провірила і там же 
решили передать цей текст у газету «Радянська 
освіта». Там надрукували, написали все. Мені шо 
пам’ятно: написано, шо дедушка Левицький Павло 
Петрович, і в дужках – 1913 року народження.

Кого Ви вважаєте винним у загибелі багатьох 
людей?
Комуністичну ідеологію, яка провокувала оце 

все. І були такі серед них, такі керівники, які спри-
яли цьому. А так більше... не знаю.

(поточний архів редколегії)

Мега Катерина Іванівна
1926 р.н. жителька с. Любимівка Гуляйпільського р-ну

(запис 2008 р. Назаренко В.І., бібліотекаря Любимівського НВК)
Чи пам’ятаєте Ви, що був голод 1932-1933 рр.?
Голод помню. Мені тоді 7 год було. Нас у бать-

ка і матері дев’ятеро дітей було. У школу не ходи-
ла, бо не було одежі і взуття. 

Які могли бути причини голоду?
Голод був, бо забирали все зерно. І неурожай 

був. У 32 году повіяв східний вітер, несло пиляку.
Якщо відбирали у людей вирощене в полі, 
городі, то хто це робив?
З району приїжджали.
Чи можна було приховати якусь частину зер-
на, продуктів, овочів? 
Ховав, хто як мог. У нас за хатою була яма, в 

якій було зерно в мішку. Коли прийшли по зерно, 
шукали ключкою, його знайшли і забрали.

Чи люди хотіли добровільно йти в колгоспи?
Ні, не хотіли. Мої батьки були в колгоспі. Мама 

робила в дитсадку.
Що споживали в їжу?
Товкли рубанці із качанів кукурузи в ступі. 

Варили баланду із ячменя. Рвали молочай і їли, 
цвіти з акації. Ще бігали до мами в дитсадок, вона 
нас підгодовувала.

Чи знає сучасна молодь про голодомор 1932-
1933 рр.? Чи розповідали Ви про це своїм 
дітям, онукам, сусідам?
Да, знає. Пишуть про це, по телевізору розка-

зують. І я розказувала. 
(поточний архів редколегії)

Михайленко Яків Степанович
1929 р.н. житель с. Любимівка Гуляйпільського р-ну

(запис 2008 р. Карнаух Л.І., бібліотекаря Любимівського сільського будинку культури)
Чи пам’ятаєте Ви, що був голод 1932-1933  рр.?
Мені тоді було 4 роки, я мало що пам’ятаю. А 

коли я виріс, мені про голод розказував мій дядь-
ко, Тесля Павло Терентійович. З його слів буду 
розказувати.

Чи застосовувались до людей покарання, по-
биття, висилання, арешти?
У мого дядька було шестеро дітей. Жінка Килина 

працювала у полі. Туди приїжджали агітатори, 
розповідали про різні події. Одного разу, під час 
обіду агітатор показав портрет Ворошилова (на 
честь нього було назване наше село в 1930 р.). А 
Килина сказала: «Ми бідні, а коли б і мого Павла 
приодіти так, як Ворошилова, він був би кращий». 
Вранці її забрали. Засудили на 4 роки. Килина 
відбула їх повністю. Старі люди розповідали, що 

у селі в 30-і рр. десь до 50 чоловік було заареш-
товано.

Чи хотіли люди добровільно йти в колгоспи?
Дядько мені розповідав, що до колгоспів 

наше село було заможне. У ньому проживало 
до 2 тисяч чол. Коли почали утворюватися кол-
госпи, люди спродувалися, різали худобу. Хто 
міг, виїжджав на шахти Донбасу. У сім’ї Бугримів 
був свій млин. Родина виїхала. Залишився тільки 
Петро Бугрим. Млин забрали в колгосп.

Чи розповідаєте Ви про ті часи своїм дітям, 
онукам?
Так, розповідаю. Також учням школи. Молодь 

повинна знати і пам’ятати.
(поточний архів редколегії)

Попруга Ніна Василівна
1924 р.н. жителька с. Любимівка Гуляйпільського р-ну

(запис 2008 р. Карнаух Л.І., бібліотекаря Любимівського сільського будинку культури)
Чи пам’ятаєте Ви, що був голод 1932-1933 рр.?
У 1932-1933 голод був. Дуже хотілося їсти. 

Рвали траву і їли. Ми, діти, жили з бабусею і 
дідусем. Мама вчилася на вчителя в Гуляйполі, а 
батько працював в Новозлатопільському МТС.

Які могли бути причини голоду?
Дідусь казав, що в 1932 р. несло землю, вітер, 

буде на весь рік неврожай. Був неврожай, ще 
їздили підводою два чоловіки, забирали зерно.

Як відбирали у людей вирощене в городі?
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Ті, що до нас приїхали, не шукали, а брали, що 
даси. Вони говорили, їх дуже лають, що як нічого не 
привезуть. Дідусь їм каже: «У нас півмішка зерна, 
забирайте!». Але вони не взяли, кажуть, у вас діти, 
що вони їстимуть. І другого разу не взяли. А третьо-
го разу дідусь віддав, каже, в городі тоже голодні 
люди, у нас хоч корова є. Бабуся дуже плакала.

Чи хотіли люди добровільно йти в колгосп?
Опішняк Яків хотів вступити до колгоспу, а 

жінка його не пустила. Дідусь казав йому: «Іди, 
Якове, у колхоз, бо підеш у Сибір». Його забрали 
у Сибір, він не повернувся, там і помер. А діти і 
жінка через рік пішли в колгосп. Дєдушка, щоб не 

віддавать коні в колгосп, віддав їх синам.
Що вживали в їжу?
І траву, і солодкий корінь. Ми з Лелюк Марією 

ходили на поле збирати колоски. Нас ніхто не 
проганяв звідти.

Скільки людей померло в селі?
В 1933 р. не пам’ятаю, щоб помирали, а в 

1947 р. – да. Я ходила в школу, там була кухня, 
нас, дітей, годували на перерві. Слабим дітям да-
вали добавку.

Чи знає сучасна молодь про голод 1932-1933  рр.?
Да, знає.

(поточний архів редколегії)

Репетун Марія Йосипівна
1917 р.н. жителька с. Любимівка Гуляйпільського р-ну

(запис 2005 р. Лопатіної О.М., студентки першого курсу історичного факультету Запорізького 
національного університету)

Чи пам’ятаєте Ви, що був голод у 1932-1933 
роках?
Так, добре пам’ятаю. Мені в той час було 

чотирнадцять-п’ятнадцять років.
Які, на Вашу думку, могли бути причини голо-
ду: неурожай, засуха, податки, чи забирала 
урожай влада?
Я пригадую, шо в той час балакали, шо в нас 

на полях був неврожай. А ще була велика бідність, 
не було чим обробляти землю; багато людей по-
гибло у гражданську війну, і взагалі люди були 
дуже слабі, боліли часто.

Якщо відбирали у людей вирощене в полі, 
городі, то хто це робив?
Приходили члени якоїсь комісії, як вона на-

зивалася, я добре не знаю. Казали на них «неза-
можники». Роздивлялися усе і забирали теж усе. 
Люди плакали, просили хотя би шось залишити 
для сім’ї, та забирали усе. Особенно у тих, які не 
хотіли іти в колгоспи.

Чи були винагороди від влади за донесення 
на сусіда про приховання зерна?
Не можу нічого сказати на цей щот, бо тоді 

ще цього не понімала. Та були такі доносчики, шо 
про них не можна було і слова сказати.

Як це відбувалося? Чи ті, що відбирали, мали 
якісь документи на забирання продуктів?
Як почався голод, у городах робочий клас 

обезсилів, членів комуністичної партії посила-
ли у села збирать хліб, картошку. Вони спочатку 
мирно уговорювали – люди кой-шо і віддавали. А 
потом стали ховати. Як знаходили у когось шось 
заховане або закопане – забирали без спросу, 
везли на залізну дорогу, і далі – у город. Ходили 
по дворах багато, а чи були в них якісь документи, 
я не знаю.

Чи застосовували до людей покарання, по-
биття, висилання, арешти?
Я пам’ятаю, шо хто не давав хліба, той счи-

тався «ворогом народу». Люди, канєшно, возму-

щалися, виступали. Та по селу став їздити «чор-
ний ворон» (машина така), яким забирали самих 
балакучих. А ще таких людей сажали на підводи і 
прямо сім’ями вивозили у тайгу, у Сибір, чи там 
на Соловки, може.

Чи мали зброю ті, що ходили відбирати хліб у 
людей?
Сначала із города приїжджали агітатори, і 

агітірували здавать хліб і продукти, у них зброї не 
було. А потом, як почали забирати їду силою, у 
деяких була і зброя. Приходило декілька чоловік, 
активісти-робочі або члени партії, комсомольці із 
оружієм, для самооборони.

Як люди боронилися?
Як стали забирать людей, всі почали боятися 

– вже мовчали, не возмущалися, деякі намагали-
ся шось заховати для своїх дітей.

Чи можна було приховати якусь частину зер-
на, продуктів, овочів?
Практично це було дуже важко зробити. Хліб 

(зерно) вообще попадав тільки колгоспникам за 
«одиниці» (трудодні). Та це вже потом. А спочатку 
і колгоспникам нічого не давали, тільки «палички» 
ставили за трудодні.

Хто і як шукав заховані продукти? Як їх звали?
Та оті ж, з «комітету». А як їх звали, я не знаю. 

А шукали так, шо й сараї ламали, перевертали 
усе.

Скільки їх приходило до хати? Хто це був?
Я вже казала, шо то були «незаможники», 

набрані з самих бідних селян. А у нас в селі у тому 
комітеті були і такі, які не хотіли ніколи работать 
на землі, були і алкоголіки, які за кружку бражки 
могли й на родичів донести. А приходили до хат 
по кілька чоловік, не менше трьох.

Де можна було заховати продукти харчування?
Коли почали силою забирать пшеницю, то 

люди рішили ховать хліб не дома. Підводами 
вивозили і закопували десь по три-чітирі мішки 
хліба (пшениці).
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Чи давали їжу тим, хто пішов до колгоспу?
Тоді колхозникам записували «одиниці» – 

трудодні. І за ці одиниці їх кормили у бригадах 
обідом. Це у нас в селі. А як десь було, я не знаю.

Забирали лише продукти харчування чи й інші 
речі – одяг, рушники, худобу тощо?
Забирали продукти харчування, одвозили у 

город, а кой-хто казав, шо і самі активісти між со-
бою ділили. А худобу забирали до колгоспів.

Що таке закон про «п’ять колосків»? Чи чули 
Ви про нього? 
Тоді я цього не знала. Помню, шо за шось 

дуже штрафували людей, не допускали до робо-
ти. А це ж було саме хуже – не заробиш одиниці, 
не будуть годувать і нічого не дадуть у колхозі.

Чи дозволяли збирати у полі колоски, залиш-
ки городини?
Після косовиці всіх дітей посилали у поле зби-

рати до торб колоски, шо залишилися. Хто рабо-
тав – записували «одиницю». А додому нільзя ні в 
якому разі було забрати даже жменю колосочків.

Хто охороняв поля, колгоспні комори?
Кажде поле у нас в колхозі було розбите на 

«карти». На каждій «карті» – вишка, там сидів сто-
рож. Єслі він побаче, шо хтось крадеться – вдаряє 
у дзвін, сідає на коня і доганяє. Кого впіймають – 
везуть на суд. А шо дальше з тими людьми було, 
я не знаю.

Чи люди хотіли добровільно йти в колгоспи?
Конєшно, не всі хотіли іти в колгосп. Та застав-

ляли. Якшо не йдеш до колгоспу – збирайся на ви-
селки. Приїжджають, грузять сім’ю на гарбу і ве-
зуть, хто його знає куда. Нікуди не дінешся з села.

Чи змушували людей іти до колгоспів і як?
Так, змушували. Робили такі налоги на тих, 

хто мав своє хазяйство, створювали такі умови, 
шо людина не випутається. От і приходилося іти 
до колгоспу хоч кільком членам сім’ї. Тоді заби-
рали майно в колгосп, ну там... худобу, реманент 
якийсь, у кого все, а кому шось лишали і для сво-
го хазяйства. Це як на кого подивляться...

Де переховували худобу, щоб не забрали в 
колгосп?
А де ж її заховаєш? Все одно – знайдуть. Це 

ж жива тварина – її треба кормить, ухажувать. То 
й не ховали її. У кого була сім’я велика, угово-
рювали батьки не забирати хоч корів, шоб було 
чим годувать дітей. Кому бувало і оставляли, як 
посчітають нужним, а багато забирали.

В який час ходили забирати у людей зерно, 
продукти?
Ходили і дньом, але частіше – вечором і 

вночі.
Скільки разів приходили до хати?
До кого як. Хто дуже бідний – у того за раз 

виносили, шо було, а до кого і кожну ніч ходили, 
поки не вислідять і всього не винесуть.

Коли почали люди помирати з голоду?
Пам’ятаю, шо стали казати, шо мруть люди 

від голоду, коли вже було давно холодно і сніг вже 
лежав. Може, це було зимою, а, може, і пізньої 
осені, а, може, вже весною.

Що було з малими сиротами, чи ними 
опікувалася держава?
Може десь і були такі завєдєнія, шо забирали 

сирот, та коло нас рядом таких не було. А дітей, – 
коли забирали родичі. Та були случаї, шо і родичі 
не хотіли брать, самим їсти нічого було. Тоді за-
бирали сусіди, чи там ще хтось. А діти в дяку по-
магали, чим могли: пололи, копали город, збира-
ли трави, рослини всякі там, ну і хто шо міг.

Хто не голодував у селі і чому?
Цього я не знаю.
Хто зумів вижити?
У нас у сім’ї двоє померло від голоду. Я 

пам’ятаю, шо на них страшно було дивиться, такі 
були слабі і пухлі. І даже, коли роздобули їжі, то не 
змогли їх врятувати, так вони охляли, все одно по-
мерли. А в селі, може вижили ті, хто були доступні 
до начальства. Казали, шо хтось-там, не пам’ятаю, 
ходили у «комнезам», шоб ділити пшеницю, яку 
позабирали у других. Може, їм і легше було. А ще, 
я думаю, вижили ті, хто умудрився шось для себе 
заховати, запаси зробити, хоча це і трудно було. 
А ще: шось видавали тим, хто був у колгоспі, але 
того не хватало, шоб прокормить сім’ю.

Чи допомагали люди один одному у виживанні 
від голоду, чи ділилися продуктами?
Так, люди між собою ділилися, хоча це і важко 

було зробити – самим не хватало. Та, в кого була 
корова, – давали молока тим, в кого були малі 
діти, це я добре помню.

Які засоби вживали до виживання?
Шукали все, шо можна було з’їсти з самої 

ранньої весни – паслися на зелені.
Чи мали якусь допомогу від родичів, які мен-
ше голодували?
Нам помагали дєдушка і бабушка, які жили у 

Санжарівкі. Ділилися зерном, овочами.
Що споживали в їжу з рослин, ягід, коріння?
Їли всякі рослини. Ну, там свиріпу, грицики, 

молочай, калачики. Ягоди різні, іноді і травилися, 
бо в нас таких с’єдобних ягод диких майже немає, 
мабуть, тільки бузина. Помню, і коріння якесь їли, 
таке було, як тоненька морква, а як воно назива-
лося, не знаю.

З яких дерев, рослин вживали листя, кору в 
їжу?
Та акацію їли, помню, цвіти. Якусь кору мама 

заварювала, як чай, і всякі трави сушені.
Яких диких тварин, птахів, плазунів вживали 
в їжу?
Сільцями ловили зайців, та рідко, к сожалєнію. 

А ще виливали ховрахів з нор водою, даже ми-
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шей. Птахів тоже ловили – ворон, граків, горобців 
били і жарили їх прямо з пір’ям у кострі. Всіх, кого 
можна було спіймати, їли. От тільки собак та котів 
ми не їли. Їх шо пошти не було – поздихали, а 
шо і жалко було. А ще ми весною шукали у полі 
мишачі, чи ховрашині склади – там, де вони хо-
вали зерно.

Чи можна було щось купити у місті, чи 
виміняти?
У нас не було чого міняти. Та, коли ми вчилися, 

нам на чотирьох давали маленьку хлібинку. То ми 
її міняли іногда на вісім кукурудзяних ліпеників, 
шоб шось з’їсти не таке, як всігда.

Чи був голод у містах?
Був, конєшно. Ми чули, шо там люди зовсім 

голодали, бо не було ж ні хліба, ні м’яса, ні моло-
ка. А в кого були карточки – тому було легше.

Чи знаєте Ви, що таке «торгсін»?
Добре не знаю. Та, кажеться, так називалися 

такі магазини, де міняли золоті вєщі, або шось 
цінне на матерію, хліб та всяке друге. А ще, по-
моєму, це якась загранічна помощь: висилали 
згущене молоко, рис, сахар, муку. Може, потом, 
це й міняли на драгоценні вєщі.

Скільки людей померло у селі? Чи є такі 
відомості?
Не знаю точно. Та помню, шо багато.
Чи відомі випадки людоїдства у Вашому 
селі?
Помню, шо розказували усякі страхіття: шо 

десь і людей їдять, шо тільки померли, а десь і 
вбивають тих, хто вже не може двигаться, і їдять. 
Та у нас в селі такого, слава Богу, не було. Я не 
чула такого.

Де і хто хоронив померлих від голоду?
Їх складали на бричку і везли в одну яму. Було, 

шо ховали в одну яму всіх родичів, а було, шо й чу-
жих – чоловік десять, а коли і більше. Заховають, 
хрест поставлять, та й усе. Кого в селі не бувало 
довго, то тоді коли він приїжжав, то й не міг найти, 
де рідня захована, якшо ніхто харашо не помне з 
селян, в якій ямі кого поховали. Знаю, шо хорони-
ли ті люди, які були в колхозі. Часто їм помагали 
родичі, сусіди. Просто ті, кому було жалко.

Чи платили тим, хто займався похованням по-
мерлих?
Кажеться, їм не платили. Просто треба було 

хоронити, то й хоронили. А, може, я не знаю, шо 
платили? Не скажу точно.

Чи відомі у Вашому селі місця поховання лю-
дей, що померли від голоду?
Раніше не виділяли їх серед других могил, 

шоб і люди не знали і не вспоминали, шо вони по-
мерли насильно. А тепер установили хрести на 
місті тих великих ям, шоб люди помнили, шо було 
таке.

Чи поминають їх на «Проводи», «Гробки», 
Зелені свята?
Родичі, канєшно, всігда поминають.
Чи згадують і поминають померлих від голоду 
в церкві? Тепер і за часів радянської влади?
Я до церкви не хожу, того і не знаю, чи їх зга-

дують. Але, думаю, шо поминають.
Чи є у Вашому селі церква? До якого 
патріархату вона відноситься?
Чула, шо є церква і Київського патріархату, є і 

Московського.
Чи встановлені в селі хрести, пам’ятники по-
мерлим від голоду?
Я вже казала, шо чула, шо повстановлювали 

хрести. То й харашо. Не можна, шоб могили були 
забуті. От тільки імен на тих хрестах немає, бо їх 
страх як багато. І, мабуть, їх вже ніхто докупи і не 
збере. Та й скривали всігда, шо вмирали від го-
лоду. У нас в селі все казали то од «іспанки», то од 
отравлєнія, то ще од чогось.

Чи знає сучасна молодь села про голод 1932-
1933 років, зокрема, чи розповідали Ви про 
це своїм дітям, онукам, сусідам?
Я думаю, шо знають. Я лічно багато розка-

зувала, бо я раніше, коли була здоровіша, ча-
сто зустрічалася з учениками, як ветеран війни. 
Розказувала і про колективізацію, і про голод, і 
про війну.

Кого Ви вважаєте винним у загибелі багатьох 
людей?
Не знаю. Тоді всі вірили радянській владі, і 

робили, шоб усе було харашо. Понімали, шо і 
робочім нада шось їсти, та і своїх дітей селянам 
було жалко. Голодували ж тоді пошти всі, всі були 
рівні, і селяни, і робочі. Були, правда, і такі шо на-
живалися на чужому горі. Та їх було не так багато. 

А ще ж бідність тоді була велика, не було ж чим 
обробляти землю. Ні удобрєнія не було, корова-
ми орали. Хіба ж тоді такі врожаї були, як січас?

(поточний архів редколегії)

Рефаль Галина Гнатівна
1923 р.н. жителька с. Малинівка Гуляйпільського р-ну

(запис 2008 р.)
«У 1933 році мені було десять років. Їсти не 

було чого, бо все у нас забрали. Пам’ятаю, ходи-
ли ми з мамою весною у степ і збирали підгнившу 
і промерзлу картоплю, що лишилась після зби-
рання урожаю. Якось у колгоспі здох кінь. Брат 

із сусідом вночі пішли на скотомогильник та 
відкопали того коня і принесли додому. Мама 
спекла його в печі і ми їли. Голод дуже великий 
був. За селом у степу стояла скирта суданки. 
Уночі там людей аж кишіло – висмикували ко-
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лоски. Старші підсаджували малих повище, бо 
внизу вже все висмикано. І ми з мамою там, аж 
тут верховий на коні. Усі тікають хто куди, а я не 
встигла.

Мама дома місця собі не знаходила, не зна-
ючи, що зі мною сталось. Я зарилась у скирту, а 
коли все стихло вилізла і назбирала повну тор-

бинку колосків. Вранці прийшла додому і нашому 
щастю не було меж – і дитина жива-здорова, і їжі 
повна торба. Колоски ми потовкли у ступі і ними 
харчувались цілий тиждень. Я цю ступку і досі на 
горищі бережу – хтозна, які часи настануть».

(поточний архів редколегії)

Стаменова Марфа Семенівна
1923 р.н. жителька м. Гуляйполе Гуляйпільського р-ну

(запис 2005 р. Лопатіної О.М., студентки першого курсу історичного факультету Запорізького 
національного університету)

Чи пам’ятаєте Ви, що був голод у 1932-1933 
роках?
Добре пам’ятаю. Мені тоді було десять-

одинадцять років.
Які, на Вашу думку, могли бути причини голо-
ду: неурожай, засуха, податки, чи забирала 
урожай влада?
Ну, я не можу добре сказати, чи був тоді уро-

жай, чи не був урожай, чи була засуха, чи не була 
засуха... А що відбирали хліб, то це я пам’ятаю.

Якщо відбирали у людей вирощене в полі, 
городі, то хто це робив?
На той час були організовані комітети неза-

можних, «комнезами» називалися вони тоді. От... 
Туди підбирали людей: батраків, бідних, а може й 
інших. В общем, я добре не знаю. Але знаю, шо 
ходили по дворях. Даже до нас додому приходи-
ли і лазили на горище, дивилися запаси зерна. 
Ну, так як у нас велика сім’я дуже була, а зерна 
було мало, то його не взяли. 

Чи були винагороди від влади за донесення 
на сусіда про приховання зерна?
Цього сказати я не можу, мені десять років 

тоді було. Я не можу на це відповісти. 
Як це відбувалося? Чи ті, що відбирали, мали 
якісь документи на забирання продуктів?
А хто його знає? Хто їх питав ті докумен-

ти? Приходили, говорять, шо нам нада хліб для 
Москви, для Пітера, – робітники голодують. Ніхто 
ніяких документів не показував, а, може, й пока-
зували. Но, по-моєму, ні.

Чи застосовували до людей покарання, по-
биття, висилання, арешти?
Цього я не можу сказати. До нас заходили, 

лізли на горище. Кажуть: «Нам нада!» І все. А шоб 
сказать, шо там загрозу якусь нам давали, чи то 
шо «отаке й таке, будем вас...». Такого не було.

Чи мали зброю ті, що ходили відбирати хліб у 
людей?
Цього я не бачила. Мали, чи не мали? Не 

знаю.
Як люди боронилися?
Ну, як Вам сказати. У кого багато зерна було, 

то ховали, звичайно. Бо сім’ю-то чим-то треба 
було годувати, наперед думать. Це, приблизно, 
як до нас приходили, то це була справа восени. А 

зима? А весна? Нада ж було шось їсти. Звичайно, 
люди старалися приховати, хто де міг і як міг.

Чи можна було приховати якусь частину зер-
на, продуктів, овочів?
Ну, це залежало від того, хто його приховував 

і скільки було у людей того зерна. Намагалися 
ховать... Як Вам сказать, і закопували, і ще десь 
в інших місцях. Но були такі, шо скрізь лазили, 
і в погріб лазили, і в скирти заглядали – чи там 
немає зерна. Все було... Це шо я помню. А може 
й інше було...

Хто і як шукав заховані продукти? Як їх звали?
Я не можу сказати, як їх звали. Але заглядали 

кругом. Де тільки можна, там і заглядали.
Скільки їх приходило до хати? Хто це був?
Ну, як Вам сказати? Знаєте, по можливості... 

люди були різні. До нас, наприклад, приходи-
ло три особи. Три. Це я пам’ятаю добре. Двоє 
полізли на горище, а один стояв у сінях і питав: 
«Шо там єсть?» Оце все.

Де можна було заховати продукти харчу-
вання?
Ну, у нас добре не було чого ховати. Сім’я ве-

лика була. Жили ми бідно. А люди говорять, шо і в 
бочках ховали, і прикривали чимось. Ну, хто де міг.

Забирали лише продукти харчування чи й інші 
речі – одяг, рушники, худобу тощо?
Ви знаєте, те що я пам’ятаю: так – зерно. 

Більше зерно брали, борошно, ну, жири ще. А за 
худобу я не пам’ятаю.

Що таке закон про «п’ять колосків»? Чи чули 
Ви про нього?
Ну, сказати, що таке «закон», я не знаю. І шо це 

був закон, тоже не можу сказати. Ну, а шо ганяли 
за збирання колосків, – це я знаю. Бо я сама хо-
дила на поле. Отакі дівчата, як я, ходили на поле, 
збирали колоски... І дуже боялися, шо нас хтось 
там побаче. Як тільки десь хтось, замітили, – ми 
зразу ховалися, тікали, пригиналися... Ганяли, не 
давали збирати колоски.

Чи дозволяли збирати у полі колоски, залиш-
ки городини?
Я вже сказала, шо не дозволяли нам збирати 

колоски, а про інше я не пам’ятаю.
Хто охороняв поля, колгоспні комори?
Ну, на полях їздили об’єзчики якісь – там на 
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конях. А за комори я не знаю.
Чи люди хотіли добровільно йти в колгоспи?
Ну, як Вам сказать? Були такі, шо ішли 

добровільно у колгосп, були... А більшість – не 
хотіли йти. Чого вже вони не хотіли? Не знаю.

Чи змушували людей іти до колгоспів і як?
Змушували, звичайно. Ну, я розкажу про себе. 

Мій батько – сирота. А нас у сім’ї було четверо 
(дітей) на той час. І запропонували батькові піти 
в колгосп. Він відмовлявся. А потім, не знаю вже 
як, чого він погодився? І у колгосп пішов батько, я 
і мій менший брат. А мама і дві сестри не пішли в 
колгосп. У нас: батькові віддали коня, він відвів у 
колгосп, а мамі залишили корову. У батька бричка 
була – забрали у колгосп, а мамі залишили віялку. 
У батька забрали плуг, а мамі залишили полілку. 
Считалося так: шо пів-сім’ї у нас у колгоспі, а по-
ловина сім’ї – «індуски», нас тоді так називали.

В який час ходили забирати у людей зерно, 
продукти?
Ну, я не можу сказати. До нас особисто при-

ходили вдень, до обіду. Це я добре пам’ятаю. До 
обіду. Ну, а до інших? Я не можу сказати.

Скільки разів приходили до хати?
Я добре пам’ятаю, шо один раз були. А 

більше? Я не можу сказати. Може й були? Та до 
мене не дійшло, чи я забула... Не можу сказати. 
Один раз у нас були.

Коли почали люди помирати з голоду?
Ну, особливо тяжко було це весною тридцять 

третього року. Бо весна самий найтяжчий період 
для проживання, де продукції менше стає: поїли, 
частину забрали, частину поїли. От... Я ходила в 
школу. І багато дітей пухлих було, – не приходили 
в школу. І вчителька не знала, що з нами роби-
ти... А у кармані що було? В кого макушини кусо-
чок був, то та дитина не могла сама з’їсти, бо в 
неї все одно випросять і розділять по капелькі на 
всіх. У кого в кармані суха фрукта була, а в кого 
пасльону жменя була. Отак ділилися і вижива-
ли. Но багато людей було і дітей (що померли). 
Даже наших однокласників, я це добре-добре 
пам’ятаю, троє померло.

Що було з малими сиротами, чи ними 
опікувалася держава?
Та на той час... Я добре Вам не скажу. На той 

час усі були голодні. З торбами ходили, від хати 
до хати, милостиню просили. Ото такі ж, як і я. Ну, 
я, звичайно, не ходила. У нас була корова. Так ми, 
ну, як сказать? Виживали трошки...

Марфо Семенівно, Ви в період голоду жили у 
Гуляйполі. На той час то було місто чи село?
На той час це було село, велике село.
Хто не голодував у селі і чому?
Ну, не голодували ті, хто були при владі села. 

І потом, я скажу, шо єврейські діти краще жили 
за нас.

Хто зумів вижити?
Ну, я думаю дитячою головою на той час, шо, 

хто зумів себе захистити, чи, може, сховати десь 
шось, чи, може, ближче до влади хтось був. То ті 
й виживали. Ну, ми й не до влади далеко були, чи-
то, близько не були, ну, бачите?.. вижили. Хотя, 
трудно було. Ну, батьки трудилися наші. Коровку 
ту годували. Так... Живі всі залишилися.

Чи допомагали люди один одному у виживанні 
від голоду, чи ділилися продуктами?
Допомагали, звичайно. Хто чим міг. І ділилися, 

в кого шо було. Ділилися...
Які засоби вживали до виживання?
Ну, які засоби? Всі чекали на весну, на вро-

жай... Всі чекали на врожай. А весна?.. Як почала-
ся весна, то їли лободу, какиш, свиріпу. Хто чим, 
більше зеленню харчувалися.

Чи мали якусь допомогу від родичів, які мен-
ше голодували?
Ні, ми не мали абсолютно ніякої.
З яких дерев, рослин вживали листя, кору в їжу?
Дерева? Це ж саме перше: це цвіла акація. То 

ми всі на акації були і оту «кашку» їли, чи як її на-
зивали – «білі варенички». Була жовта акація теж. 
Ну, а потім, я ж уже говорила, дуже багато зелені 
їли: какиш, свиріпу, там, «заяче вухо» називалося, 
«земляні горіхи» якісь там. В общем, отаке все.

Яких диких тварин, птахів, плазунів вживали 
в їжу?
Ну, якщо особисто про себе говорить, то ми 

ловили граків. Граків ловили і вживали, користу-
валися. Це було вже в нас м’ясо. А люди говори-
ли, шо і собак, їли, і котів їли, ловили. Даже були 
випадки людоїдства. Ну, це так я чула, а бачити 
не бачила. А ми їли граків, їли.

Чи можна було щось купити у місті, чи 
виміняти?
Ну, купити?.. В людей грошей не було, ні за 

що було купити. А виміняти? У кого було за що 
міняти, той міняв. А в кого не було, то що ж він 
виміняє?

Чи був голод у містах?
Я Вам не можу сказати, бо я на той час добре 

і не знала, шо таке місто. 
Чи знаєте Ви, що таке «торгсін»?
Ну, та це... Так, як Вам сказать? Сказать, 

шо я знаю, шо це таке? Не знаю. Шо це таке, чи 
організація, чи як?.. Де можна за коштовні речі 
виміняти продукти харчування.

Скільки людей померло у селі? Чи є такі 
відомості?
Я не можу сказати, на той час скільки помер-

ло. Даже й зараз не можу сказати, бо я зараз 
живу не в Гуляйполі, а в селі Верхня Терса. Я ду-
маю, що в Гуляйполі єсть чудовий музей, і там ці 
відомості повинні бути.

Де і хто хоронив померлих від голоду?
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Ну, як Вам сказати? У кого були родичі, то, ма-
буть, же вони їх і хоронили. Але були випадки от 
такі, я пригадую. Наше село Гуляйполе від станції 
Гуляйполе (залізничної) знаходиться на відстані 
сім кілометрів. І люди, які приїжджали на станцію 
Гуляйполе, добиралися до Гуляйполя пішки. Ну, 
находили багато людей по дорозі мертвих. А хто 
їх хоронив? Де їх дівали? Я не можу сказати.

Чи платили тим, хто займався похованням по-
мерлих?
Цього я не можу сказати.
Чи відомі у Вашому селі місця захоронення 
людей, що померли від голоду?
Ну, Ви знаєте, у нашому селі, Верхня Терса, 

де я живу, я добре не знаю. А в Гуляйполі, на той 
час це було село, а тепер місто, у Гуляйполі ба-
гато кладовищ. Багато. І єсть центральне кладо-
вище. І на кожнім з них єсть поховання людей, які 
загинули від голоду.

Чи поминають їх на «Проводи», «Гробки», 
Зелені свята?
Звичайно, поминають. А як же не поминать? 

А в Гуляйполі, наприклад, на центральному 
кладовищі хрест такий встановлений, як пам’ять. 
Шо пам’ятають люди. Ну, як пам’ятник для тих, 
хто помер від голоду. І, звичайно, поминають. І на 
Тройцю, і на «Проводи». Особливо на «Проводи» 
поминають. Там, і поминальні суботи єсть, згаду-
ють. У газетах про це багато пишуть. Так шо – по-
минають.

Чи згадують і поминають померлих від голоду 
в церкві? Тепер і за часів радянської влади?
Звичайно, поминають. У нашому селі Верхня 

Терса церкви немає. А в Гуляйполі – не одна 
церква. І поминають люди. В поминальні суботи, 
особливо. Приносять туда речі, які там, продукти 
харчування зносять люди. І служать панахиду на 
помин померлих. Всіх померлих і, в тому числі, і 
від голодомору.

Чи є у Вашому селі церква? До якого 
патріархату вона відноситься?
У нашому селі церкви немає. А в Гуляйполі 

єсть. Церква, якою править отець Віктор, вона 
відноситься до Київського патріархату. А церк-
ва, в якій править отець Іван, відноситься до 
Московського патріархату.

Чи встановлені в селі хрести, пам’ятники по-
мерлим від голоду?
Ви знаєте, у нас цього не було. А от три 

роки тому пам’ятник поставили. Спеціальний 
пам’ятник, хороший пам’ятник. Для тих людей, 
які померли в нашому селі від голодомору.

Чи знає сучасна молодь села про голод 1932-
1933 років, зокрема, чи розповідали Ви про 
це своїм дітям, онукам, сусідам?
Ну, я не можу сказать, чи молодь знає це, чи 

не знає? Я розповідала і дітям своїм, і внукам, 

в мене й правнуки єсть, про це. По-моєму, і в 
школі про це говорять. І багато говорять про це. І, 
можна сказати, шо у кожній сім’ї, якщо полиста-
ти історію трішечки назад, то єсть представники 
цих людей (які пережили голодомор). Молодь 
цікавиться цим.

Кого Ви вважаєте винним у загибелі багатьох 
людей?
Якщо дивитися на це з позиції сьогоднішнього 

дня, а мені вже, слава Богу, вісімдесят два, то 
можна сказати таке: що частково був не зовсім 
хороший врожай. І друге: ті, хто жили при владі, 
вони жили непогано. Були при владі, не жили, а 
були при владі – жили вони непогано. Євреї жили 
непогано – мали магазини, «торгсини», і так даль-
ше. А сказать, хто винен у цьому? Бог його знає 
святий... Через те, що і влада тоді була молода, 
досвіду великого у роботі немає, і були й переги-
би. Ну, як сказать? Всякі люди бувають: і порядні, і 
не порядні. І дивились на це по-різному. А сказать, 
хто винен у цьому? Я щітаю – історія сама винна.

Я вже говорила, що коли у тридцять другому-
тридцять третьому роках, коли оце ж голодовка, 
то мій батько, батрак, (батраком він був, сиротою 
– з восьми років вирос сиротою) і його, як би ска-
зать, взяли членом комітету незаможних (я вже 
про це говорила). Він і відмовлявся... А потім таки 
ж.., як він пішов у той колгосп?.. (я теж про це го-
ворила). То пішов він до цього комнезаму. І один 
раз його запросили до бригади, троє їх було, 
шоб він прийняв участь у зборі зерна: ходить по 
людях, по горіщах лазить і так дальше. Він мені 
розказував: «Я, – каже, – пішов один день. Пішли 
ми, походили по дворях. Як подивився, як пла-
чуть діти, як плачуть батьки їхні, от.., які злидні по 
хатах. А я сам сиротою виріс. Я сказав: «Я звідси 
йду». І мало того, шо він вийшов з комітету неза-
можних (комнезаму), він же ж зразу й залишив 
колгосп. І залишились ми без, як би сказать?, 
засобів існування. Ну, правда, в нас була коро-
ва. Потім уже по знайомству, чи я не знаю як, 
він влаштувався на станції Гуляйполе обходчи-
ком на залізниці. А там на той час давали по 500 
грам хліба на голову сім’ї і на іждівєнців – по 200 
грам хліба. І там він працював довго, мабуть, аж 
до самої війни: обходчиком на залізній дорозі, на 
залізниці, на станції Гуляйполе. 

Таким чином, у нас була корова, і при допомозі 
оцього пайка наша сім’я вижила. Ніхто із нас не 
помер. Помер у мене в тридцять першому році 
брат Яків, но він помер не од голоду. Він просто 
захворів і хвороба була тяжка. Ми його похорони-
ли на кладбищі. А з голоду у нас ніхто не помер. До 
нас приходили багато родичів, багато родичів, які, 
можна сказати, раді були кусочку хліба. І чим ми 
могли, тим ми ділилися. Допомагали, як могли.

(поточний архів редколегії)
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Федорченко Ольга Данилівна
1920 р.н. жителька с. Темирівка Гуляйпільського р-ну

(запис 2008 р. Ажищенко С.О., Прудиус Л.О.)
«На період голоду 1932-1933 років мені було 

майже 13 років. Наша родина на той час прожи-
вала в селі Темирівка. Наша родина складалася з 
шести чоловік.

Я звинувачую в голодоморі тодішню владу. З 
району приходили накази, щоб «виконавці», яки-
ми були окремі жителі нашого села, забирали в 
людей всю їжу, яка зоставалася в людей. Вони 
ходили без зброї, і приходили декілька раз, вони 
забирали навіть худобу, деякі навіть забирали 
одяг в якому потім через деякий час ходили. Хоча 
«виконавці» були нашими односельцями, вони 
забирали все, що знаходили й не мали ніякого 
жалю до благань літніх людей і дітей.

Взимку 33 року наша родина переїхала до 

Юзівки (м. Донецьк), там батько працював на 
вугільному кар’єрі, за що отримував 800 г. хліба 
на добу. Цей хліб він отримував за талоном в 
магазині, потім приносив додому й порівну 
розділяв між нами.

Навесні 33 року коли почалися посівні роботи 
й ніби-то життя почалося трішки налагоджувати-
ся ми повернулися до Темирівки. Під час голоду 
в нашій сім’ї ніхто не помер, але дуже багато лю-
дей в селі загинуло.

У ті голодні роки кожен рятувався сам, як 
тільки міг. Ті, що мали якісь речі, ходили в сусідні 
села й міняли їх на їжу, а ті, в кого нічого не було, 
просто помирали».

(поточний архів редколегії)

Штепа Олексій Савич
1924 р.н. житель м. Гуляйполе Гуляйпільського р-ну

(запис не пізніше 1990 р. Штепи О.С. особисто)
«Назавжди залишилася у моїй нам’яті сум-

на весна 33-го року. Наче тіні ходили люди від 
села до села. Дорослі по одному-двоє, а дітлахи 
зграйками – ходили як жебраки, просили щось 
поїсти.

Ті малолітні жебраки були здебільшого шко-
лярами, бо й торби (були в деяких у чорнилі). Але 
ті торби були порожні – у селах не було що дітям 
дати. Походивши марно, вони, якщо ще не посну-
ли навіки ось під загатами, завертали до містечок 
та залізничних станцій. Там, у містечках, були 
хлібні крамниці, лікарні, базари... Та й робітники, 
хто працював отримували пайки, хоч мізерні, 
але вижити можна було. Горе було малолітнім і 
престарілим, які не працювали і яких лишили на-
призволяще. Доповнювали тих голодуючих же-
браки з сіл, бо там селяни були обезхліблені ще 
з минулої осени.

У містечку Гуляйполі голодуючі люди спочат-
ку приходили на базари, тулилися попід ятками, 
крамницями, біля водопомпи. Вони прохали їсти, 
плакали або тільки руки простягали до пере-
хожих. Деякі й залишалися там назавжди. Інші 
ж потім ішли до церкви, яка була засипана зер-
ном. Керівники району не пускали їх до центру 
містечка, посилали енкаведистів проганяти, щоб 
не ганьбили своїм жебракуванням совєтську вла-
ду. Але вони все-таки йшли до тієї церкви, щоб 
поколупатися у бруківці й знайти росипане зер-
нятко. У багатьох сили там кінчалися, і йти далі 
вони не могли.

Потім приїжджала підвода, і тих, які ще були 
живі, звозили у дві порожні хати (там тепер 
майстерні району імені К.  Маркса), а мертвих 
збирали, відвозили й кидали у глинище. Добре 
те запам’ятала також  Катерина Рябко, якій тоді 

було 19 років: «Служила я наймичкою у заможніх 
євреїв, що жили в центрі Гуляйполя, – розповідає 
тепер вона. – Через день рано-вранці ходила по 
молоко до селян, що жили в Херсонській сотні. – 
Проходячи через базарну площу, завжди бачила 
там мажару, в яку зносили померлих від голоду 
людей. Це робилося дуже рано; напевне, щоб 
їх не бачили люди. Живі залишалися, просили 
в прохожих їсти, плакали. Багато було дітей. Не 
можу забути одну дитину.

Переходячи через площу, побачила там дити-
ну років шести. Вона простягала до мене рученя-
та й благала: «Тьотю, дорогенька, не проходь, дай 
щось поїсти». Погладила я її по голівці й сказала, 
що зараз щось принесу. Це було недалеко, то я 
взяла, де служила, трішки супу й хліба. Бідне дитя 
їло, аж давилося! Я пішла по молоко, вирішивши 
забрати миску, коли повернуся. Яким же був мій 
жах, коли побачила ту дитину вже мертвою... Досі 
не можу забути! Бачила, як і куди звозили тих 
мертвих. Там було глинище, звідки люди брали 
глину.

Одного разу я зацікавилася й підійшла. Саме 
привезли жінку й п’ятеро дітей. Коли чоловіки 
підняли дошки мажари, діти повипадали зразу, 
а жінка зачепилася й довелося її виштовхувати. 
Придивившись до жінки, я впізнала її, і дуже ста-
ло боляче, що так ховають хорошу трудівницю. 
Потім енкаведисти залізли в глинище, й заштов-
хали ту жінку у заглиблення, а дітей, які випадали 
з мажари, вилами скидали на ту жінку. Вилізши 
з урвища, почали тими вилами обвалювати його 
краї.

Доповнює ту розповідь Наталка Люта, якій 
в ту пору було 25 років: «Звозили в те глинище 
мертвих навесні 33-го року не тільки вранці, а й 
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увечері, коли стемніє. Упродовж 2-х місяців виво-
зили...

Живі ще свідки... Перша живе тепер у 
Дорожнянці, а друга – в Гуляйполі, неподалік того 
глинища. Згодом на тім глинищі утворилося зва-
лище сміття.

Голодні люди сходились у містечка, 
сподіваючися на допомогу, як це було надано в 
голод 1921 року. Документи підтверджують, що 
допомога голодуючим 21-ого року була відчутна.

У Гуляйпільський повіт допомога надходила 
від американського Червоного Хреста «Ара» та 
Червоного Хреста імени Нансена. 220 їдалень 
було організовано цими добродійними устано-
вами, де харчувалося понад 24 тисячі дітей та 
дорослих Гуляйпілля. Живі ще й свідки тієї до-
помоги. Моїй найстаршій сестрі Марії було тоді 
8 років. Почувши, що в центрі містечка працює 
пункт допомоги, вона й пішла туди з Піщанської 
сотні, де жила тоді.

Там, неподалік від церкви, були великі на-
мети, під якими стояли столи, за якими харчу-
валися голодні люди. Їм готували суп із м’ясних 
консервів, роздавали білий хліб, а потім вручали 
по пакунку надто вже білого борошна або круп.

Пообідавши, одержала той пакунок і Марійка. 
А потім попрохала вона ще пакунок і для меншої 
сестрички Катрі. 

«Ти, дівчинко, приведи її сюди, – сказала 

працівниця пункту з місцевих жителів, – ми її 
погодуємо й подарунок дамо».

«Вона не дійде, їй тільки 5 років, а це ж не-
близько», – відповіла Марійка. Почула ту роз-
мову жінка-іноземка й дозволила видати для 
сестрички подарунок, ще й похвалила Марійку, 
що дбає про інших. То був маленький приклад 
великої людяности. Важко усвідомити, що в да-
леких капіталістичних країнах люди збирали про-
дукти, щоб допомогти вижити нашим людям, і 
боляче стає, що соціялістична система твори-
ла таке жахіття над своїми людьми. Відомо, що 
з півдороги в 1933-му більшовики завертали 
іноземну допомогу.  А по селах лютували активісти 
жорстокої справи обезхліблення селян, доводя-
чи їх до смерті. Неподалік Гуляйполя лежать два 
села – Заріччя й Затишшя, в яких навесні 1933-го 
померло від голоду [?] душ, з них дітей – 16.

Петро Марченко, що нині живе в Заріччі, 
розповідає: «Земля в нашім селі така багата, що 
в чорноземі й ховали померлих від голоду, бо не 
докопувалися до глини». Як Петро Марченко, так 
і Іван Семенюта, житель Затишшя, знають імена 
тих загиблих і хто скільки літ прожив. Та ці наслідки 
голоду були ще страшніші в інших селах, що ле-
жали за 6-7 кілометрів на північ від Гуляйполя».

(Зоря комунізму. – № 108 (73/25) від 
08.09.1990 р. та № 109 (73/26) від 11.09.1990 р.)

ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОН

Балабуха Марія Олексіївна
1921 р.н. жителька с. Мар’ївка Запорізького р-ну

(запис 2008 р. Білої О.І., директора Мар’ївського будинку культури)
«Боюсь заводити розмову про ті страшні роки. 

Мій батько теж помер від голоду. Пішли із сусідом 
Грицьком до Дніпра в сусіднє село наловити 
риби, щоб сім’ю накормити. Спіймали дещо, на-
варили на березі юшки, щоб сили було дійти до-
дому. Поїли та й пішли. По дорозі батькові зроби-
лося погано, він і сказав сусідові, щоб той ішов, а 
сам посидить і прийде. Прийшов сусід додому та 
й байдуже, що Олексія нема. Аж ввечері мати ки-
нулась, що довго з рибалки нема чоловіка. Пішла 

до сусіда, той і розповів, як все було. Пішли по тій 
дорозі, знайшли батька, але він уже помер. Поїв 
голодний і шлунок став.

Люди, не треба забувати лиха, не треба...
Людей на кладовищі хоронили у загальній 

ямі. Така яма була за селом (тепер вулиця 
«Рассказова»), цілими підводами привозили по-
мерлих від голоду і засипали тоді, коли яма була 
повна. Господи, не доведи такого пережити...»

(поточний архів редколегії)

Беляєва Тамара Павлівна
1930 р.н. жителька смт Кушугум Запорізького р-ну

(запис 2008 р. Падеріної І.В.)
«Я, Беляєва Тамара Павлівна, народилася 

07.04.1930 р. у с. Карачекрак. Потім переїхали з 
батьками у с. Кушугум. Дітей в нашій родині було 
двоє: я і брат.

Мати була домогосподаркою, а батько працю-
вав на проволочному заводі, жив у гуртожитку. На 
заводі йому видавали картки, які обмінювалися 

на хліб. Але й цього не вистачало. Щоб якось пе-
режити голод, мати обмінювала свої речі (юбка, 
кофти, плаття) на крупу. Одна юбка за два ста-
кани пшона. Ще розповідала мати, як навесні 
зійшли буряки з насіння, яке упало, і вона ліпила з 
грязі пучечки розсади і возила в місто продавати. 
За це купляла крупу.
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Пам’ятаю, як бабця розтирала в руці траву, в 
народі говорять, грицики, і ми з братом їли. Влітку 
вже була шовковиця.

На початку 1934 року знесилений брат 
захворів на коклюш і помер. Голод настільки був 
страшний, що були випадки канібалізму. Батьки 

розповідали, як по сусідству чоловік і жінка 
зарізали власного сина, а донька підслухала їхню 
розмову, коли ті вирішували, кого першим різати 
і втекла до тітки. Пізніше чоловік зарізав дружину, 
а потім і сам збожеволів...»

(поточний архів редколегії)

Земляний Степан Іванович
1914 р.н. житель с. Біленьке Запорізького р-ну

(запис 1993 р.)
«Я народився 1914 року в селі Біленьке 

Запорізького району в сім’ї багатодітного селя-
нина. Колективізація не оминула й нашого села. 
Активісти виносили з хат і дворів все-все, до 
дрібниць. У цей час сім’ї було наказано стояти в 
центрі двору. Потім активісти підходили до госпо-
даря і здирали з нього шапку, з його дружини – 
хустку, а дітей жбурляли на землю і стягували з них 
чобітки. Гнали напівроздягнених на станцію, а там 
уже вантажили в ешелони і відправляли в Сибір.

Пам’ятаю і голодомор. До цього часу перед 
очима мертва молода жінка на базарній площі в 
Запоріжжі. На її грудях копошиться загорнуте в 
ганчір’я малятко, а поряд тихо вмирає хлопчик-
підліток, одягнутий в одежу дорослого чоловіка: 

на голові «будьонівка», тіло загорнуте в рвану ку-
файку, на ногах – латані чоботи. Хто міг їм допо-
могти? Чим? Ми самі ледве пересувалися, опухлі 
від голоду.

Тоді з незрозумілою звірячістю комсомольці 
та піонери плюндрували церкви, палили ікони, 
книги. Сьогодні комуністи налаштовують людей 
проти рухівців, твердячи, що все лихо від них. 
Варто лише українцю сказати, що він – українець, 
як тут же – націоналіст! Але мене, колишнього 
солдата і фронтовика, вже не обдуриш».

(Запорізька Січ. – 1993 р. – 7 липня.
Спокута. Альманах обласної редакційної колегії 
з підготовки та випуску серії книг «Реабілітовані 

історією». – № 8-9. – Запоріжжя, 2008. – С. 489-490)

Коріньок Дмитро Петрович
1927 р.н. житель смт Балабине Запорізького р-ну

(запис 2008 р. Ємельянова Ю.М., голови Балабинської селищної ради)
«Я був малим ще хлопцем. Але пам’ятаю, що 

жили ми впроголодь. Старші мої віддавали мені 
свій хліб, жаліли мене. Мама варила нам суп-
кулеш з пшона, але рідкий такий.

Старші працювали на заводі «Комунар», а дома, 
як могли обробляли город, городина у нас була. 
Було і зерно. Але його треба було ховати, бо хо-
дили по хатах люди і забирали все, що знаходили. 
Інколи в сім’ї було молоко. Мати його вимінювала 

на якісь речі, я вже не пам’ятаю, на які.
Якщо зрівняти нас з другими сім’ями, то ми 

ще й не дуже голодували. Мама казала, що люди, 
які приходять до села міняти, ще гірше, чим нам. 
Казали, що в місті, в селах (яких я не пам’ятаю), 
люди вмирали прямо на вулиці, але в нашому селі 
не пам’ятаю таких випадків. Мама не розповідала, 
але не дай Господь пережити таке».

(поточний архів редколегії)

Ламонова Марія Дмитрівна
1926 р.н. жителька с. Лисогірка Запорізького р-ну

(запис 2008 р. Гашицької Т.І.)
Со слов Марии Дмитриевны, директор их 

сов хоза очень беспокоился за своих рабочих, ра-
ботал и на севалках, и на поле. В поле готовили 
обеды для рабочих, варили кукурузу, макуху, да-
вали по 200 гр. зерна. В плавнях ловили ракуш-
ки, варили из них суп. Хлеб делили со всеми из 
семьи, по кусочку, делились с соседями. Зимой 
варили кукурузу, жили в землянках, собирали ку-

рай, стелили и спали на нем. Собирали паслен, 
ловили сусликов. С других сел, рядом, приходи-
ли люди, которые были опухшие от голода. Как 
могли друг другу помогали, давали рабочим в со-
вхозе соевую муку, олию, макуху. Но именно от 
голода не помнит, чтобы кто-то умирал.

(поточний архів редколегії)

Ланевич Марія Григорівна
1926 р.н. жителька с. Лежине Запорізького р-ну

(запис 2008 р. Рибакової Л.М.)
«Голод застав у 6 років. Жили в землянці. У 

1933-му батько пішов працювати в колгосп. Він 
заробив багато хліба. Всі діти сім’ї бігали по полю 
і збирали колоски. Взимку вся сім’я допомагала 
односельцям, бо зібрали багато врожаю. Бандитів 

було багато. Одного разу обікрали. Влітку було на-
багато легше. Тому, що збирали цвіт, а з нього ва-
рили настої. Взагалі у роки голодомору ми допо-
магали людям, бо жили найкраще за всіх у селі».

(поточний архів редколегії)
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«Тільки тепер, маючи своїх дітей і онуків, я 
розумію той біль, який терзав мою маму. Вона 
боролася за наше життя. Першу травицю пуска-
ла в їжу. З квітів акації робила борошно. Я й тепер 
дух акації не переношу.

Ніколи не забуду дівчинку Катю, років 12. Вона 
кудись йшла, але впала край дороги. Я підійшла 

до неї. Вона страшно опухла. На литках глибокі 
тріщини – безкровні рани, з яких текла рідина. В 
ранах ворушилися дрібні білі черви.

То був останній день короткого життя дів-
чинки».

(поточний архів редколегії)

Лімонова Наталія Миколаївна
1921 р.н. жителька м. Запоріжжя

(запис 2008 р. Білої О.І., директора Мар’ївського будинку культури)

Ляшенко Семен
1906 р.н.

у 1932 р. відвідав с. Бабурка Запорізького р-ну
(запис 1986 р.)

«Я бачив, як грабували колгоспи.
Під кінець листопада чи на початку грудня 

1932 року я возив в село Бабурка уповноваже-
ного агента. Не знаю, до якої области воно нале-
жить, – Дніпропетровської чи Запорізької? [Село 
Бабурка належить нині до Долинської сільради 
Запорізького району Запорізької області – ред.] 
Цей агент був директором ремонтно-механіч ного 
заводу Запоріжжя. Називався Лев Абрамович 
Рабинович.

І перед тим, як їхати на село, Рабинович велів 
мені під’їхати до крамниці ІНСНАБ («іностранноє 
снабженіє»). У таку крамницю пускали людей 
за спеціяльними пропусками. Мене Рабинович 
провів усередину як свого шофера. Він купив у 
згаданій крамниці, що його очі бачили та душа 
бажала, – масло коров’яче, ковбаси, сир гол-
ландський, рибу і т. п. Потім сіли в авто й поїхали 
у згадане село.

Отже, я мав нагоду бачити, що робилось за 
тим муром, куди не пускали звичайних людей, 
це в той час, коли Кремль підготовляв в Україні 
мільйони українських селян на жорстокі муки 
голодної смерті.

У дорозі я довідався від Л. Рабиновича, у яких 
справах ми їдемо в село. Він сказав мені, що 
колгоспники не хочуть здавати державі збіжжя. 
Одночасно я тоді довідався, що таким цивільним 
людям дозволено носить вогняну зброю (ре-
вольвер).

Коли ми приїхали до села, Рабиновича 
примістили в одній сім’ї, яка складалася з двох 
людей, – діда і баби. Коли тимчасовий «кварти-
рант» розкладав свої харчі, зайшли дід з бабою. 
Дід сказав:

– Шановний товариш поселився в нас. Хату 
не перележите, а годувати у нас нема чим. Хіба 
колгосп буде давати, а баба готуватиме.

Рабинович відповів:
– Нічево, дєд. У мєня продукти єсть, а єслі не 

фатіт, то знаєм, гдє взять.
Після ми поїхали до колгоспу, в якому кол-

госпники перемолочували солому молотаркою. 
Я запитав деяких колгоспників: 

– Для чого ви перемолочуєте солому? 
Молодий мужчина відповів:
– Ми не знаємо. Нас заставили.
Я, ніби не знаючи собі справи, сказав:
– Та вам же пишуть трудодні.
Він мені зразу відповів:
– А що з того, що запишуть день праці, як нема 

чим заплатить.
У нашу розмову втрутився один дід:
– Я бачу, що цей чоловік розбирається в соломі 

не менше, як і ми. А кого то Ви привезли нам?
– Діду, то не я привіз, а мене заставили при-

везти його сюди як уповноваженого на ваше село 
хліб заготовляти.

– Якого вони ще хочуть зерна? Зерно вони вже 
давно забрали від нас, а тепер перемолочуємо со-
лому. Що намолотимо за день 15-20 кілограмів, і 
те забирають. О, якщо висить зброя збоку, то цей 
заготовить. Помруть люди з голоду. Мабуть, не 
діждуться й тепла.

Так сказав дід.
Що робив той антихрист з цими працьови-

тими селянами, – я не знаю. Того ж дня я повер-
нувся в Запоріжжя, а він там зостався. Пробув 
він там більше місяця. Вірніше сказати, я його 
туди відвіз, а хто і коли звідти його забрав, – не 
знаю. Фактично його не було на заводі приблиз-
но місяць часу. Можливо, він ще десь їздив «до-
помагати» колгоспникам перемолочувати соло-
му...»

(Український голокост 1932-1933 років: Свідчення 
тих, хто вижив. – К., 2008. – Т. 5. – C. 198-228)
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Макаренко (Шевченко) Ганна Єрофіївна
1914 р.н. жителька с. Наталівка Запорізького р-ну

(запис 2008 р. Корчинської Д., учениці 7 класу Наталівського НВК)
Народилася в с. Марфополь. Закінчила 4 

класи початкової школи. Все своє життя пропра-
цювала на полі. Ганна Єрофіївна згадує: «В сім’ї 
було багато дітей. В 30-х роках батьків приму-
сили вступити до колгоспу. Відібрали все майно 
(пшеницю, худобу, інвентар), бо батько не хотів 
йти до колгоспу. Ми деякі речі заховали в сусідів, 
самі ми теж переховувалися, але незабаром нас 
вислідили й відібрали останнє.

Голод був страшним. Погодувати всю сім’ю 
батькам було важко. Двоє маленьких помер-
ло відразу, а через декілька років вмерла мати. 
Батько пішов працювати в колгосп. Мої брати їли 

траву, інколи могли вкрасти зерна на полі і тоді 
вже варили якусь кашку. Через деякий час помер 
і батько, я залишилася одна з п’ятьма дітьми. У 
вісімнадцять років пішла працювати до колгоспу, 
працювали як воли, а отримували мало. Одного 
разу, коли працювали на полі, одна жінка нарва-
ла зерна і сховала в пляшку, щоб принести додо-
му, але при обшуці в неї це знайшли і відіслали її 
на п’ять років до Сибіру. Не дай, Боже, молодим 
таке пережити, бо це жах, це не можна описати. 
Вночі часто сниться голод. Не дарма кажуть: «хто 
багато працює, той довго живе».

(поточний архів редколегії)

Мислюк Віра Пилипівна
1927 р.н. жителька с. Лисогірка Запорізького р-ну

(запис 2008 р. Гашицької Т.І.)
Со слов Веры Филипповны записано, что в 

селе Лысогорка, они жили позже, а сначала жили 
под Марьевкой. Ее брат ходил по людям и про-
сил хлеба. У кого было, что есть, давали кусочек. 
Но брат где-то пропал. Потом сказали ей, что 
нашли какого-то мальчика в такой самой одежде 
и такого же возраста, как ее брат. Мама всегда 
думала, что это был ее сынок. От чего умер, где 
похоронен – не знала. Я тоже ходила по людям, 
просила милостыню. Всегда верила в Бога, всег-
да он со мной был.

Жили в землянках, тяжело работали, жали траву, 
в муку добавляли мать-и-мачуху, варили затирку.

После войны отстраивала мосты. Тяжело ра-
ботала, вырыли и сделали котлован, что был на 
нашу бригаду. Не жалели себя, кормили плохо, 
ничего не было, бо шла еще война. Все шло на 
фронт. Очень ждали победы, готовы были все 
стерпеть, лишь бы быстрее наступил мир. Всю 
жизнь работала – себя не жалела. Так мама гово-
рила: «Трудись, не покладая рук».

(поточний архів редколегії)

Мороз Марія Андріївна
1918 р.н. жителька с. Запорожець Запорізького р-ну

(запис 2008 р. Бондаря Ю.Г., директора районного координаційного центру)
«Пам’ятаю: осінь, сіється дощ, листя в садку 

опало і встелило дві ще свіжі могили – бабину і 
дідову. Мама раз за разом гукає нам, дітям, (нас 
п’ятеро), щоб не бігали коло могил. У хаті сум і три-
вога. Батько повертається зі сходки пізно вночі, 
тихо, щоб не побудити нас, гомонять із мамою, 
я дослухаюсь до їхньої мови і починаю розуміти: 
біда. Яка, чому, звідки та біда й від кого – цього 
я не знаю. Але дитяче моє серце стискається від 
недитячого жалю.

Потім усе стає зрозуміло. Село має вивезти 
в заготівлю хліб, якого вже давно немає. Ночами 
– з ліхтарем, з галасом – торохтить парокінна 
підвода з «буксирами», де побував цей погром, та 
хата лишилась спустошена. «Ліквідуємо куркулів 
як клас», – це стосувалось кожного. Хоч куркулів 
на нашім хуторі, як я це тепер розумію, не було 
жодного.

Викачали з людей не тільки хліб, а й усе, що 
можна їсти, віднімали в малих дітей вузлики, які 
матері їм нав’язали. Не знаю, як їх назвати, тих 
посіпак, тих нелюдів безжалісних, які вислужува-

лися перед своїм начальством.
Їли тирсу з дерева, товкли облузані кача-

ни з кукурудзи, в соломі старій шукали зернят-
ка, розгрібали торішнє листя, видавлювались 
кісточки з вишень і слив, бо душа боліла їсти. Хто 
дожив до житніх колосочків, рвали. Обсмажували 
остюки і їли, криючись і боючись, бо за це – кара, 
за це – тюрма... Так починався перший хліб того 
проклятого людьми 33 року.

Мільйони загинули без сліду, зникли з землі, 
ніби й не жили, не залишилось ні могили, ні зна-
ку, одна тільки пам’ять лишилась у тих, кому по-
щастило вижити. Тільки тепер узнали, що то був 
штучний голод, умисно зроблений, щоб селя-
нин став на коліна, щоб дужче дякував «доро-
гому батькові і вчителю», «сизокрилому орлові» 
Сталіну за щастя жити під сонцем...

Таке страхіття пронеслося над нашим наро-
дом – і роками, десятиліттями ніде ні єдиного 
слова про це!!!

Я не знаю, як жили ті люди на світі, що творили 
цей голод, чи не гризла їх совість за те, що сіяли 
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Пасічник Григорій Іванович 
1921 р.н. житель с. Смоляне Запорізького р-ну

(запис 2008 р. Білої О.І., директора Мар’ївського будинку культури)

смерть. Та мабуть, у них і не було совісті, коли 
брали – викачували (як казали тоді люди) все до 
зернини, не гребували навіть дитячою взувач-
кою, одягом. Добре пам’ятаю, як забрали мою 
хустку і черевички, і я не могла ходити до школи, 
бо нічого взути і нічим зап’ястись.

Такого страхіття хай не знають ні наші внуки, 
ні правнуки, ніякі люди в цілому світі.

У селах, у школах є музеї, то треба відвести в 
кожному з них місце для тих мучеників голодної 
смерті 1933 року, скласти списки померлих, щоб 
пам’ять про них жила. Кісток їхніх вже ніхто не 
збере, бо й могили їхні братські в багатьох місцях 
попереорювали, щоб і сліду не було. Але пам’ять 
людську не переореш, не заборониш, і не вб’єш».

(поточний архів редколегії)

«За весну 1933 року в нашому селі пройшли 
чотири хлібозаготівлі. Коли черговий раз прийш-
ли до нас у хату, мати, щоб урятувати залишки 
зерна, розсипала його на печі, прикрила рядном 
і поклала нас, трьох дітей, зверху спати. Але коли 
бригада увірвалась в хату, ми перелякалися, 
злізли з печі і заховалися, а зерно знайшли і за-
брали.

Одного разу до нашого вікна підповзло голодне 
дівчатко і жалібно просило: «Тьотю, відріжте мені 
пальчик, я його з’їм, а то він не перекушується». 
Страхіття. Що може бути страшнішого на білому 
світі, якщо дитина просить крихітку хліба, а його 
немає. Про ці часи страшно згадувати...»

(поточний архів редколегії)

Савченко Тетяна Іларіонівна
1926 р.н. жителька с. Малокатеринівка Запорізького р-ну

(запис 2008 р. Подимай А., учениці 10 класу Малокатеринівської ЗОШ Запорізького р-ну)
«Я, Савченко Тетяна Іларіонівна, народила-

ся 1926 року в Малокатеринівці Запорізького 
району Запорізької області. Мій батько – Солоп 
Ілларіон Архипович, 1900 року народження, 
був місцевим жителем. Працював на заводі 
«Комунар» в Запоріжжі контрольним майстром, 
а потім начальником ВТК. Мама – Солоп Наталя 
Кіндратівна, 1901 року народження, родом із 
сусіднього села Царкут. Вона була домогоспо-
даркою. Виховувала нас, чотирьох дітей: Валю, 
Олену, мене і найменшого Василька.

У 1932 році мені було 7 років. Вже взимку ми 
відчули наближення голоду: хліб почали видава-
ти по картках з розрахунку 200 г на день. Батькові 
родичі допомогти нам не могли. Їх було 10 братів 
і 2 сестри. У кожного своя сім’я, діти... На наше 
щастя, мамині старші брати мали в Царкуті своє 
господарство і потроху допомагали нам. І хоч го-
лоду в сім’ї не було, але їсти хотілось завжди.

З осені була ще картопля, але взимку їли тільки 
крупу. Сідали їсти всі разом. Кашу мама насипала 
в миску, з якої їла вся сім’я. Потім мама прибира-
ла чавунок з кашею аж на верхню поличку шафи. 
А їсти так хотілось... І тоді старші сестри Валя і 
Олена підсаджували мене, щоб я надібрала з ча-
вунка їм і, звісно, собі хоч по жменьці каші. Наші 
хитрощі не лишалися непоміченими для мами.

– Дівчата, дивіться: он у кутку висить ікона. 
Боженька дивиться на вас і все бачить. Якщо ви 
ще будете красти кашу, він вас покарає.

Ми терпіли день-два, але ж їсти хочеться... 
Отож і зважилися. Спочатку сестри підсаджували 
мене до ікони, і я завішувала її байковою хусткою, 
щоб Боженька нічого не бачив. А потім ми крали 

кашу... Одного разу забули зняти хустку з ікони, 
мама глянула — і все зрозуміла. Добряче тоді 
вона нас відлупцювала! А тато, коли прийшов до-
дому і довідався про це, нагримав на неї і сказав, 
щоб вона ніколи не била нас тільки за те, що ми 
хочемо їсти...

...У наших сусідів Семена і Олександри 
Самарських було п’ятеро дітей: Марія, Іван, 
Василь, Гриць і Люба. Семен робив на «Комунарі», 
а Олександра була з дітьми. Була у них корова, 
але коли закінчилися запаси харчів і їсти було вже 
нічого, корову зарізали. Хлопці Василь і Гриць 
були хрещениками мого батька і, хоч як нам самим 
важко не було, мої батьки намагалися допомогти 
сусідам. Але у дітей вже починали пухнути ноги. 
На початку весни 1933 року Вася (8 років) і Гриць 
(6 років) об’їлися просуреників (це такі жовтенькі 
квіточки, вони першими з’являються з-під снігу). 
Я ходила дивитися на хлопчиків. Вони, бідні, були 
ледь живі. Їхнього батька викликали з заводу. Він 
на дрезині по залізниці приїхав додому, схопив 
хлопців — і знову у Запоріжжя. Тільки завдяки 
цьому лікарі змогли врятувати їм життя...

...По Комунарівській вулиці в крайній хаті жили 
Кирило і Олена Саєнки. У них були хлопці Дмитро 
(1924 р.н.) і Микола (1928 р.н.). Ми з ними разом 
гуляли, старші діти ходили з Дмитром до шко-
ли. Так от ця сім’я дуже бідувала. Вже весною 
1933 року хтось із сусідських дітей сказав, що 
Дмитро й Микола, мабуть, скоро повмирають, бо 
вони дуже пухлі. На них жахливо було дивитись, 
ми навіть плакали. Забрали хлопців у лікарню. 
Дмитро з’явився в селищі влітку, а Микола — аж 
через два роки!
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Тарабан Тетяна Федосіївна
1923 р.н. жителька с. Розумівка Запорізького р-ну

(запис 2008 р. Олінкевич Л.П., директора Розумівської ЗОШ)

...Дід і баба Кухаренки жили на вулиці При-
бережній. Неподалік від них жив дід Солоп (Ні, 
він не наш родич. У нього тільки прізвище таке ж, 
як і у моїх батьків). Так вони всі вмерли від голо-
ду і ховали їх в один день. Я сама бачила, як діда 
Солопа винесли у рядні і поклали в труну. А от 
Кухаренків завернули у рядно, поклали на бричку 
і повезли на кладовище. Так і ховали...

В селі було дуже тихо, навіть пташки не 
літали. Люди ловили котів і їли. На Казармах, біля 
залізниці, жила сім’я Малихіних, яка переїхала 
сюди з Росії. Вони їли собак. А хто і за що мав би 
їх осуджувати?! Голод... Кожен виживав як міг, 
слава Богу, хоч випадків людоїдства в селищі не 
було... Ну, а коли вже наступило літо 33-го, дожи-
ли до косовиці — голод почав відступати...

...З глибоким душевним болем згадую я 
й голодомор 1947 року. На той час мені був 
21 рік. Я працювала в колгоспі імені Калініна 
(с.  Малокатеринівка). Так що бачила те, що 
відбувалося, очима вже дорослої людини. 
Недороду на той час не було. І борошно, і крупи, й 
хліб — все було в крамницях. А потім раптом зник-
ло і з’явилося... тільки на базарі. Ціни були такими, 
що залишалося тільки дивитися та слинки ковтати. 
Але ж є ще сім’ї, в яких малі діти, немічні батьки...

Люди у плавнях на озерах розбивали лід і 
відкривали коріння рогозу, яке називали «роги». 

Приносили в чувалах або привозили на санчатах 
«роги» додому, висушували і витрушували з них 
«муку» (порошок), додавали справжнього бо-
рошна, щоб спекти хліб. Рогозяна «мука» дуже 
виручала.

Ще збирали курай (перекотиполе), сушили і 
товкли у ступах на порошок. А потім домішували в 
нього «муку» з «рогів» і з цієї суміші пекли хліб. 

Весною 1947-го викопували із землі «земляні 
горіхи» (дикорослі корнеплоди). Але навіть і це 
не завжди врятовувало односельців від голодної 
смерті. У Солопа Максима, двоюрідного брата 
мого батька, було семеро діточок. Троє з них по-
мерли від голоду. Не змогли вижити у той голод-
ний рік Галя Дерибас, Олександра Самарська... 
Помер від голоду і колгоспний сторож Павло 
Коса. Його тіло поклали на драбину і понесли на 
кладовище.

У рядні поховали небіжчика... І таких випадків 
смерті від голоду в селищі було багато.

Я й зараз, коли згадую те страшне лихо, не 
можу стримати сльози... За які гріхи було так 
жорстоко покарано наше селище, наш народ, 
нашу країну?!»

(Спокута. Альманах обласної редакційної колегії 
з підготовки та випуску серії книг «Реабілітовані 

історією». – № 8-9. – Запоріжжя, 2008. – С. 440-443)

«Я ще тоді була малою дівчиною, але дуже 
запам’ятався той голодний рік. Батьки працюва-
ли в колгоспі, їм там давали баланду. Однак ми 
на лимані різали рогозу, сушили, товкли в ступі і 
їли. Мій дід Панас працював у Нижній Хортиці в 
німецькій пекарні, приносив додому трохи хліба, 
німці від голоду не мерли. Голодовка почалася 

тоді, коли почали розкуркулювати і заганяти се-
лян в колгоспи. В Запоріжжі на базарі вимінювала 
речі на шматок хліба. В селі внаслідок голоду по-
чали масово мерти люди, особливо багато по-
мерло дітей, щодня ховали по декілька чоловік. 
Це були страшні роки, забути їх неможливо».

(поточний архів редколегії)

Філоненко Марія Микитівна
1914 р.н. жителька с. Розумівка Запорізького р-ну

(запис 2008 р. Олінкевич Л.П., директора Розумівської ЗОШ)
«Тоді в 1932-33 рр. закінчувала Запорізький 

торгово-економічний технікум. Нам давали пай-
ок – 200 гр. хліба на день, я його не весь з’їдала, 
а сушила, а в суботу доставляла додому в 
Розумівку, бо знала, що в сім’ї всі пухлі. Мене на-
правили в Петриківку на роботу (тоді ще ми були 
Дніпропетровської обл.), від залізничної станції 
до райцентру через хлібне поле вела стежка, я 

пішла і побачила, скільки там трупів (голодних 
привозили до пшениці, вони понаїдались і по-
мерли). Коли я прийшла в сільпо, то начальник 
почав гримати на мене за те, що я пішла сама, бо 
голодні могли б з’їсти мене.

Розумівці вижили завдяки рибі, ловили і їли 
ховрахів, горобців, але й померло багато».

(поточний архів редколегії)

Яцун Мар’я Патіївна
1923 р.н. жителька с. Юліївка Запорізького р-ну

(запис 2008 р. Голякової О.П., голови Новоолександрівської сільської ради)
«Публікації та передачі, в яких ідеться про 

голод 1932-33 років, викликають у мене болючі 
спогади. Та забувати про все те – тяжкий гріх. 

Іноді я звинувачую себе в тому, що залишилась 
живою... А як же почувають себе ті, хто творив 
отой голод? Як би мені зустрівся хоч один з тих 
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КАМ’ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН

Баранова Ганна Несторівна
1925 р.н. жителька с. Велика Знам’янка Кам’янсько-Дніпровського р-ну

(запис 2008 р. керівника пошукової групи Великознам’янської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2)

злочинців, я б його спопелила своєю ненавистю! 
І це було б моєю розплатою за матір, за сестру, за 
односельчан, які безневинно і передчасно пішли 
з життя.

Дехто протестує, дехто невдоволений з при-
воду цих «набридливих» (за їх висловом) розмов. 
Це, на мою думку, ті люди, яких не торкнуло-
ся лихо, які не уявляють, що таке голод, люди з 
сліпою і глухою душею.

Я знаю, що таке голод, що таке війна. Втратила 
дорогих мені людей і в 1933-му і в 1944 роках. Та 
голод, мені здається, ще страшніший, ніж війна. 
Ходила опухла і я, і мої рідні, і наші сусіди. І ніде 
нічого не випросиш, бо всі голодні. А до багатого 
чи забезпеченого не підеш красти, бо не втечеш: 
опухлі, ніби колоди, ноги не понесуть тебе.

Хліба не бачили майже рік. Жили надією на 
колоски, що достигали в городніх посівах. Дехто 
наївся недозрілих колосків і помер.

Родина у нас була велика. Всі не вижили. 

Людей десятками збирали на цвинтар до ями, 
де їх складали, мов колоди, ледь притрушуючи 
мерзлою землею.

Мені вже 83 роки. Але яму ту не забуду до 
складу рук. І не забуду років, по яких весняна вода 
десятками перекочувала зчорнілих мертвяків.

У 1933 році від голоду в селі вимерла майже 
половина населення, поїли котів, собак, пацюків, 
поки діждали липи, лободи, кураю, лісової пше-
нички. А тоді й житечка, у яке люди теж лягли де-
сятками, наївшись досхочу.

Гарне нині наше село Юліївка. Заможно жи-
вуть мої односельці.

Чому ж пам’ять знову повертає старших лю-
дей до трагічних подій 33 року? Бо це біль на-
роду. Біль серця. Крик душі. Бо це наша історія. 
Це наш гіркий урок, який застерігає нас: «Люди! 
Пам’ятаймо лихе і пам’ятаймо радісне! Живі й 
мертві заклинають нас своєю пам’яттю!».

(поточний архів редколегії)

«Баранова Анна Нестеровна, родилась 27 
октября 1925 года.

Родилась и росла в простой крестьянской се-
мье, состоящей из шести человек: папа, мачеха, 
брат родной, сестра, брат сводный и я. Жуткое 
было время, спокойно вспоминать нельзя. Голод 
коснулся и нашей семьи, будучи самой младшей, 
об этом хорошо помню. В доме ничего из продук-
тов не было. Когда отец с матерью уходили на ра-
боту, мы оставались одни. И чтобы хоть чуть-чуть 
убить чувство голода, шли на улицу и искали что-
нибудь сьедобное: сладкие корни, траву, скорлу-
пу от картофеля, шкурки убитых животных и т.д. 
Казалось, что все вымерло. Уже ничего не летало 

и не ползало, ели всё. Первыми в семье умер-
ли мой брат Павел и сестра Маруся. Наверное, 
можно было избежать такого горя, если бы не 
забирали продукты у населения. У нас во дворе 
лежало просо, а когда активисты пришли с обы-
ском и увидели его, чтобы нам не досталося за-
ставили сгрести в кучу и сожгли. Люди умирали 
как мухи, до кладбищ их не довозили, хоронили 
прямо в огородах. Так как мать была нам не род-
ная, то меня кормила хуже всех, а когда родил-
ся маленький братик (общий с отцом), то чтобы 
я могла нянчить его, стала больше уделять мне 
внимания, лучше кормить, вот и выжила».

(поточний архів редколегії)

Беліцька Марія Петрівна
1927 р.н. жителька с. Водяне Кам’янсько-Дніпровського р-ну

(запис 2008 р. Лисенко Т.О., керівника пошукової групи)
Беліцька Марія Петрівна народилася 5 берез-

ня 1927 року в селі Водяне. Проживає на цей час 
в селі Нововодяне, 8, розповідає про голод 1932-
1933 рр. як про страшну трагедію. На той час в 
Україні була колективізація (колгоспи). Хто не 
хотів ходити працювати в колгоспі, в того заби-
рали все, що було нажите в сім’ї. Але в колгоспах 
робити не можна було: важка праця, соціальної 

допомоги не було, зарплату не платили. Люди 
нічого не їли, бо вже не було чого. Ввечері, 
розповідає Марія Петрівна, мати наварила супу 
з лободи, бо більш нічого не було. І так вони жили 
в ті важкі часи. Їли кісточки з абрикосів. Ця їжа 
не втамовувала голод. Багато людей померло, 
сусіди їхні померли, у них опухли животи, ноги, 
все тіло.
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Власенко Іван Якович
1924 р.н. житель м. Кам’янка-Дніпровська Кам’янсько-Дніпровського р-ну

(запис 2008 р. Хорешкової А., учениці 11 класу НВК «Дитячий садок-ЗОШ» І-ІІІ ст.)

Люди про голод навіть згадувати не хочуть. 
Після страшного голоду почалися епідемії холе-
ри, чуми. Наслідки були жахливі. Велика кількість 

людей померла. У селі зосталось зовсім мало на-
селення.

(поточний архів редколегії)

Народився в сім’ї бідних селян 18 червня 
1924 р. в місті Кам’янсько-Дніпровська. Родина 
мешкала по вулиці Калініна. В сім’ї було троє 
дітей: Іван Якович і ще дві сестри. В роки голо-
ду було дуже скрутно, але вони завжди трима-
лися разом в години смутку і радості. Із спогадів 
найбільше запам’яталося, коли нічого було їсти, 
мати захворіла і вони втрьох лежали на печі і че-
кали, коли тато прийде і щось принесе поїсти. 
«Батьки самі не їли, а віддавали все, що мали 
дітям. Навіть, коли мама була хвора, вона ніколи 
не подавала виду і розповідала цікаві казки або 
історії. Я ходив із батьком в поле і збирав траву 
і різне коріння для того, щоб дома мама зварила 

якусь баланду. Дитинство було в мене дуже важ-
ким. Я бачив, як люди помирають один за одним 
від голоду і слабкості. Смерть нікого не милувала, 
ні дітей, ні дорослих, ні літніх людей. В ті страшні 
дні, мабуть, не було сім’ї, де б не помер хтось від 
голоду. Великі сім’ї вимирали повністю. Навіть 
пам’ятаю страшні випадки, коли один чоловік 
з’їв свою доньку трьох років, а інший – сина ше-
сти років. А ще вчора то була звичайна селянсь-
ка родина, яка мала своє доглянуте хазяйство, 
взаємну любов і шану, прадавній хліборобський 
хист. Інколи моторошно було йти вулицею, бо 
скрізь лежали трупи бідних замучених людей…»

(поточний архів редколегії)

Воронцова Клавдія Володимирівна
1924 р.н. жителька м. Кам’янка-Дніпровська Кам’янсько-Дніпровського р-ну
(запис 2008 р. Забігайла М., учня 11 класу НВК «Дитячий садок-ЗОШ» І-ІІІ ст.)

«В 1933 году мой отец устроился работать в 
овощной магазин. Через две недели вернулся 
в Каменку и забрал меня с мамой в Запорожье. 
Там нам дали квартиру. Когда у нас в школе 
были каникулы, я была дома одна, мама уехала 
в Каменку, а папа был на работе. Ко мне пришли 
три моих подруги и одна из них спросила: «Клава, 
у вас есть картошка?». Я ответила, что есть. Она 
дала мне сумку и попросила набрать. Я набрала 
ей полную сумку, а у меня тогда были косы и де-
вочки дали мне ленты. Через три дня приехала 
мама, она увидела ленты и спросила откуда они. 

Я ответила ей: «Ма, приходили девочки с нашего 
класса, голодные. Я дала им картошки, а они мне 
ленты». А мамка, как начала меня бить. Побила 
за то, что я дала девочкам картошку. Когда папа 
пришел домой, начал ругать маму за то, что она 
меня побила. Он сказал, что правильно сделала, 
что дала девочкам картошку потому, что картош-
ки у нас было много, так как папа работал в ово-
щном магазине. А в 1939 году мы вернулись в 
Камянку, когда голода уже не было».

(поточний архів редколегії)

Есаулова (Кістрін) Ольга Наумівна
1919 р.н. жителька м. Кам’янка-Дніпровська Кам’янсько-Дніпровського р-ну

(запис 2008 р. Глазкова С., учня 8 класу Кам’янсько-Дніпровської ЗОШ І-ІІІ ст. № 3)

«Моя фамилия отцовская Кистрин Ольга 
Наумовна, родилась в 1919 году 22 июля. Сейчас 
Есаулова О.Н. Осталась сиротой в 4 года. Отца 
мало помню. Жили с мамой, нас осталось трое 
детей. Мама на работу ходила со старшей дочкой. 
Ей было 12 лет. Мы с братом вдвоем. Кушать не 
было ничего. Я ходила по огородам рвала пови-
лику – варили. Мама с дочкой на работе зараба-
тывали макухи или отрубей, что я и варила. У нас 
на дворе была курочка на колышке прибита. Один 
сосед своровал, а нас мама била, что пустили его.

Мы с братом пошли на огород и увидели: 
кукурузинка лежит. Мы стали копать и увидели: 
мыши себе напрятали, и мы всю землю переры-
ли; искали кукурузу и ели. Я еще помню, раньше 
в вагонах деревянных лепили хлеб и там понали-
пало. Так я до доски все поела.

Люди сильно умирали, на тачках возили 
перед нами умерших. Ноги и руки по земле во-
локли. Мы пухлые были. Была коровка у нас – за-
брали в колхоз, а потом там нечем было кормить 
и раздавали людям. Мама забрала, так застави-
ли, чтобы степь пахать и на корову давали пол-
килограмма макухи. Мы еще коровку доили – по 
стаканчику молока давала. Мама какую-то «за-
болтушку» сварит. Не было в чем ходить: голые, 
босые и голодные.

Потом стали в школу мы с братом ходить. Я и 
брат окончили 7 классов. Потом я поехала учится 
в Угоружинский техникум. Когда училась – сухари 
возила по полмешка, чтобы хоть как-то прожить. 
Как тяжело было, это все не описать. А я не знаю, 
как можно все забыть».

(поточний архів редколегії)
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«В нашей семье было 5 человек. Отец 
Ходцов Никита Федорович, мать Ходцова Домна 
Трофимовна, дети Павлик – старший сын, Юрий 
– младший и я. Очень мало сохранилось в памяти 
сведений о тех тяжелых, страшных годах. Я тогда 
была еще маленькой девчушкой, но помню, что 
у моего папы был брат Ходцов Иван Федорович. 
Он поступил в колхоз и работал там на продо-
вольственном складе. Отца мой дедушка убедил, 
чтобы он в колхоз не поступал. Отец послушал-
ся его. Тогда у нас забрали косилку, молотилку, 
какой был скот. Остались без ничего. Папа вы-
нужден был уехать в Херсон, там нашёл работу. 
Время от времени, ночью, приедет к нам, при-
везет кое-каких продуктов, а утром опять назад. 
Так и жили.

Через время возвратился домой, поступил в 
колхоз и стал работать. В 1932 году начался го-
лод. Дети, женщины часто ходили по улицам и 
просили дать хоть бурячка. А что им дать, ведь у 
самих ничего нет. Дети были таки худые, слабые, 
что падали и тут же умирали. Их подбирали и хо-
ронили в огородах, вырывая при этом неболь-
шие ямки.

Моя подруга Шура рассказала мне, как её 
мама зарезала братика и сварила борщ. А потом 
пригласила соседку, соседка зашла и увидела, 
что на скамейке лежат ножки и ручки ребёнка. 

Мама пригласила покушать борща и при этом 
постоянно повторяла: «Кушай борщ, такой вкус-
ный, вчера свинью зарезали». Она с ума сошла, 
а вскоре умерла. А мы выжили потому, что дядя 
Иван украдет со склада то пшеницу, то муки, то 
фасоли и принесет нам. Мама из пшеницы вари-
ла кашу, суп, а в муку добавляла травы (лебеду) и 
пекла оладьи. В начале 1933 года умер наш отец. 
Мама похоронила его рядом с дедушкой в огоро-
де. Жить стало еще труднее. Тогда мама, чтобы 
спасти нас, отвела в детдом, который находился 
в Каменке. Привела туда, посадила на ступень-
ки, а Павлику сказала, если будут спрашивать, 
чтобы всем говорил, что родителей нет, умерли. 
А добраться к детдому люди помогли. Мама за 
нами наблюдала со стороны. Потом вышли две 
женщины, в белых халатах, увидев детей, пого-
ворили с нами и забрали в детдом. Потом, когда 
стали краснеть вишни, абрикосы. Мама приеха-
ла в детдом и забрала нас. Мама ходила на рабо-
ту по людям, Павлик пас свиней, а я должна была 
следить и ухаживать за братом Юрой.

Но, однажды, загулявшись с детьми, я не за-
метила, как Юрик пошел в сад и наелся зеленых 
вишен и абрикосов. Вечером у него начался по-
нос, это оказалась дизентерия. Спасти брата 
мама так и не смогла, он умер».

(поточний архів редколегії)

Ємельянова Ксенія Микитівна
1924 р.н. жителька с. Велика Знам’янка Кам’янсько-Дніпровського р-ну

(запис 2008 р. керівника пошукової групи Великознам’янської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2)

Казначей Валентина Яківна
1940 р.н. жителька с. Нововодяне Кам’янсько-Дніпровського р-ну

(запис 2008 р. Лисенко Т.О., керівника пошукової групи)
«Зі слів моєї бабусі Казначей В.Я., було 

зрозуміло що Голодомор, це дуже страшна річ. 
Коли моя бабуся народилася, Голодомор вже 
прийшов, але про ці страшні роки (1932-1933) 
розповідала їй, її мати. Вона розповіла, що 
зовсім не було чого їсти, люди їли тварин, тра-
ву, тобто все, чим можна набити свій живіт. Під 
час Голодомору гинула велика кількість людей. 
В ті часи було дуже багато великих сімей і в часи 
Голодомору вони вимирали. Казала прабаба: 
«Візьмеш, пройдешся по вулиці, навіть сил немає, 
а в дворі люди мертві лежать». Лежить, – каже, – 
мертва людина, тіло від голоду, навіть опухло, 
а в роті так і залишилася трава. Бо нічого було 
їсти. Коли був Голодомор на нашій вулиці жила 
велика сім’я, але від голоду вони всі вимерли. І 
на подвір’ї цих людей викопали велику і глибоку 
яму і туди кидали всіх померлих. У людей не було 

сили викопувати ями, і люди гинули через кожні 
30 хвилин, тому не було часу хоронити кожного і 
всіх скидали в одну велику яму.

По селу їздив візок, на ньому сидів чоловік і зби-
рав померлих. Цьому чоловіку люди зносили, що 
є, щоб поїсти, бо йому треба було тіла померлих 
грузити на візок. В селі стояла мертва тиша. А під 
вечір, було чути по селі голоси дітей, які плачуть, 
та просять їсти. Від голоду люди втрачали розум. 
Казали, що на окраїні села стояла хатка, і там жила 
жінка, і в неї була трирічна дитина. Казали сусіди, 
що чули, якийсь дивний запах долинав від її хати, 
коли чоловік туди зайшов, то побачив, як жінка в 
казані варила тіло своєї дитини, у неї від голоду 
потьмарився розум. Дуже було багато жертв голо-
домору. Матері старалися нагодувати дітей, щоб 
хоч діти вижили, але дітей було не врятувати».

(поточний архів редколегії)
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«У моїй родині було четверо дітей. Не було 
чого їсти. У яслях нам давали похльобку та ма-
ленький шматочок хліба. Похльобку я з’їдала 
одразу, а шматочок хліба завжди залишала. 
Хотіла мамі принести. Та по дорозі додому 
відламувала по шматочку й поки йшла, з’їдала 
по крихті й хліб. Прийшовши додому та стоячи 
коло воріт, думала, що ж я мамі принесу. Коли ми 
довго не їли, то починали пухнуть ручки й ніжки. 
Мама працювала у колгоспі. Одного разу їй хтось 
дав жменьку насіння кавуна. Ми розділили їх на 
п’ятьох (мама, я та мої сестри). Це було єдине, 

що ми з’їли того дня. Коли зовсім нічого не було 
їсти, ходили по селу й просили милостиню. Але 
хто міг щось дати, коли в кожній хаті було хоч ша-
ром покоти? Найчастіше мама варила суп з ло-
боди і козельців. Це все, що вона могла зробити 
задля порятунку своїх дітей від голодної смерті. 
Через певний час повернувся батько, який пра-
цював у плавнях. Вступив до колгоспу і тоді нам 
стало жити трошки легше. Дотепер не можу 
зрозуміти, як всі мої рідні вижили під час голодо-
мору 1932-1933 рр.».

(поточний архів редколегії)

Калініченко (Ткаченко) Єфросинія Степанівна
1924 р.н. жителька с. Нововодяне Кам’янсько-Дніпровського р-ну

(запис 2008 р. Баденко А., учениці 7 класу Водянської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2)

Кнітель Клавдія Петрівна
1919 р.н. жителька м. Кам’янка-Дніпровська Кам’янсько-Дніпровського р-ну
(запис 2008 р. Забігайла М., учня 11 класу НВК «Дитячий садок-ЗОШ» І-ІІІ ст.)

Со слов моей прабабушки Книтель Клавдии 
Петровны, которая пережила голодомор 1932-
1933 годов:

«Родилась я в 1919 году в г. Каменка-Дне-
провская, где и проживала во время голода, было 
мне 13 лет. В семье было пятеро детей кроме 
меня, жили на переулке Толстого, старший брат 
работал в колхозе охранником, охранял пшени-
цу, я ему носила обеды, а он мне иногда давал 
колоски, чтобы мы дома перемалывали и варили 
кашу. Однажды когда я шла домой с колосками, 
на пол пути встретил меня комиссар, который 
собирал пшеницу у людей, посмотрев, что я несу 
собранные колоски, а не срезанные, отпустил и 
даже подвез домой.

Еще был случай, когда маме сосед дал пше-
ницы, а она отдала ее мне и сказала, чтобы я 
постелила мешочек с пшеницей на печь и села 
сверху, для того, чтобы, когда пришли комисса-
ры, не нашли ее.

Когда они пришли проверять дом, я сидела на 
печке, говорили, что замерзла, а они меня согна-
ли и забрали зерно. У соседей забрали мешок с 

зерном, который был спрятан в крыжовнике. Так 
что, люди и случаи были разные. Ходили с пика-
ми, стукачами, говорили, что нет урожайности 
и собирают пшеницу на посев, а без хлеба, в то 
время, не могли прожить ни люди, ни скотина.

Мы бегали на салотопку, просили кости, ва-
рили с них похлебку, ели травку молоденькую, 
цвет с акации, клей с деревьев. Затем стало по-
легче, тем кто работал, давали на трудодни хлеб, 
но не было в чем ходить в школу, во-первых не 
было денег, во-вторых, негде было купить ткани, 
обуви. А какое время не было бы, в школу ходить 
заставляли, тогда помню пошла я с мамой к го-
родскому председателю, чтобы помогли с тка-
нью и обувью. Спасибо помогли, выделили ткань 
на пальто и на платье, из которой соседка поши-
ла мне одежду, дали ботинки.

Выжить было трудно, но мы выжили. Людей, 
конечно, умерло очень много, в том числе и род-
ная моя тетка с дочкой, но как бы там ни было, 
собак, кошек не ели, людоедство не наблюдаюсь 
тоже».

(поточний архів редколегії)

Комишній Микола Прокопович
1911 р.н. житель с. Водяне Кам’янсько-Дніпровського р-ну

(запис 2008 р. Василенка А., учня 10 класу Водянської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2)
Комишній Микола Прокопович народився 9 

травня 1911 року. Без батька залишився у 2 роки, 
а без матері – у 10 років. В школу не ходив тому, 
що не мав постійного місця проживання. Ходив 
по дядьках та по тьотках, допомагаючи їм до-
глядати малих дітей. Мати померла у 1921 році, 
відтоді він круглий сирота.

Микола Прокопович пережив усі три голоди 
– 1921-1922 рр., 1932-1933 рр. та 1946-1947 рр.: 
«У 1921-1922 рр. голод був справжнім. В ті часи 
ми їздили в степ збирати курай, потім катками 

чавили його, вибираючи зерно, добавляли не-
величку мисочку муки та їли все це. Цим ми і 
харчувалися під час першого голоду». Після го-
лоду у 1923 році малого Миколку забрав до себе 
дід (материн батько). У нього було дві пари ко-
ней та волів, а ще мав два сина: один служив на 
флоті, а другий був дуже кволим, що не міг навіть 
підняти відро води. Дід проживав у сучасному 
районі центра села. Його звали Солов’ян Данило 
Іванович. Іншого діда Миколи – Комишнього 
Мартіяна Лук’яновича (батьків батько), 1918 році 
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Ляшенко Семен
1906 р.н.

у 1933 р. відвідав с. Водяне Кам’янсько-Дніпровського р-ну
(запис 1986 р.)

німці засікли шомполами. В діда він проживав до 
1928 року».

У 1924 році Комишній Микола Прокопович 
знайшов собі роботу: «Я пішов вперше працюва-
ти самостійно у 13 років на косарку. Оце я малим 
у діда сам косив, возив та молотив. Тут я пропра-
цював до 1926 року. У 1926 році Солов’яна Д.І. і 
Миколу Прокоповича лишили права голосу і в 
тому ж році його приписали, що він Солов’ян, а не 
Комишній. Відстояти «метрики» Миколі  допома-
гала його бабуся Комишня Явдоха Мартим’яновна 
(батькова мати): «Дізнавшись про це, я йшов до 
волосного секретаря Ананьєва, він сказав, що я 
ніби син діда і від цього у мене з’явилися сльози 
на очах. Тоді побіг я до бабусі Комишньої Я.М. (а 
вона була жінкою хоч куди, до двох метрів зросту: 
бувало візьме двох чоловік за грудки і як кине їх, 
що порятунку не шукай). Розповів їй усе, а вона 
каже: «Ану пішли?», бере ціпок і йдемо. Тільки-но 
зайшли ми до секретаря, бабуся запитує у нього: 
«Чий це хлопець?». Він їй: «Солов’янів». Почувши 
це, бабуся взялася за щоти і перепитала: «Чий це 
хлопець? Діставай усі свої шпаргалки! Шукай, а 
то як дам!». Тобто вона мені допомогла відстояти 
«метрики», підтверджуючи, що я Комишній, а не 
Солов’ян.

У жовтні 1928 року Комишній М.П. став чле-
ном промартілі «Перемога» і до 1930 року працю-
вав там у складі 16 чоловік. Там вони плели з ро-
гозу кошики, корзини, поступово почали в’язати 
віники. У 1930 році розпочалася колективізація, 
в якій дев’ятнадцятирічний Микола Прокопович 
брав безпосередню участь. Весною 1931 року 
були засіяні землі загальною площею 2,5 тис. га. 
Їх засівали просом та пшеницею при допомозі 

коней, яких нараховувалося в колгоспі 70 і п’ять 
пар волів. А в інших колгоспах землю обробляли 
при допомозі МТС. 14 квітня 1931 року Комишній 
М.П. пішов працювати кучером до голови колго-
спу – Чорного Павла Семеновича.

У 1932 році селяни зібрали врожай, колгосп 
повинен був здати 15 % від зібраного урожаю, 
але майже нічого не дали тому, що хліб майже не 
вродив. Потім з’явилися загони з продрозклад-
ки, які, виходячи з зароблених трудоднів, шукали 
в селян хліб, при цьому ламаючи печі, стіни, били 
посуд, перекопували городи, шукаючи схованки, 
де б могло бути зерно. Господарів дворів, які не 
могли здати хліба, забирали до в’язниці, яка зна-
ходилася у місті Кам’янка-Дніпровська. Все про-
довжувалося до 1933 року, а в 33-му році навіть 
забирали буряки та останню картоплю. Коли роз-
почався голод, Микола Прокопович одружився 
на Разнатовській Наталії Миколаївні. Сам Микола 
Прокопович великого голоду не знав, бо працю-
вав у голови колгоспу. Але стверджує, що в період 
голоду 1932-1933 років у селі Водяне померло 
близько 20% населення, особливо постраждали 
ті три вулиці, що знаходилися біля Плавнів – там 
померло майже 100% людей. До 1934 року жив у 
батьків дружини. А в 1934 році викупив будинок 
за 400 карбованців на вулиці «10 сотня» (тепер – 
вулиця Леніна) та проживає в цьому будинку до 
сьогодні. Згадує, що в цьому будинку жив батько 
та п’ятеро синів – Векали, вони повмирали з го-
лоду та були поховані на цьому подвір’ї. З 1934 по 
1941 рік Микола Прокопович працював кучером у 
Чорного Павла Семеновича.

(поточний архів редколегії)

«Моя поїздка у село Водяна Кам’янського 
району Запорізької області.

Село Водяна мало понад дві тисячі дворів. 
Про це село пишу з переказів довірених мені 
знайомих людей. Водяну я добре знав. Воно від 
Новопавлівки [батьківщини автора споминів, 
який 1932-1933 років працював шофером в 
Запоріжжі. – ред.] якихось сім кілометрів по 
лівому боці Дніпра. 

Наприкінці квітня 1933 року мене послали ав-
томашиною у Водяну забрати уповноваженого 
25-тисячника Федора Федоровича Хадюшина. 
Його направила комуністична партія із Запоріжжя 
в село Водяну на посівну кампанію. Їдучи у 
Водяну, я проїжджав такі села: Григорівка, Балки, 
Благовіщенка, Іванівка і Дніпровка. Згадані села 
в той час мали вигляд мертвих, а саме: не бачив 
я на вулицях собак, як це прийнято їх бачити на 

селах. Не чув їхнього голосу-гавкання. Не бачив 
я курей, які завше ходять сільськими вулицями й 
гребуться собі.

Їдучи, я минав багатьох людей, котрі просту-
вали в протилежний бік, аж поки одна жінка, ідучи 
з дівчинкою, підняла руку, щоб я зупинив авто. 
Спинивши, я запитав, що вона хоче?

– Я хотіла у Вас попросити хліба шматок для 
моєї дівчини, бо у неї нема сили далі йти.

Я сказав, що у мене хліба нема. Фактично 
у мене його й не було. Я запитав, де вона йде 
та чи ще далеко? Вона відповіла, що йде до 
Запоріжжя.

– О, так вам далеко йти, а в дівчини нема сили. 
Ви туди не дійдете. Чого ж ви туди ідете?

Жінка відповіла:
– Мій чоловік і син померли з голоду. Я зоста-

лась оце з донькою, надумала піти у Запоріжжя 
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шукати порятунку від голодної смерти.
– А з якого ви села?
– З Іванівки.
Я пояснив їй, де я їду. Якщо вона погодиться, 

я візьму її з собою, а їдучи в Запоріжжя, привезу 
і її туди.

– Якщо хочете проїхатись, то сідайте у ма-
шину, і таким способом ви будете сьогодні у 
Запоріжжі.

– Я дуже вам вдячна.
Сіли вона і донька до мене в кабіну. Я запитав, 

як її ім’я?
– Мене звуть Ольга, а доньку Катерина.
Сказав і я їй моє ім’я і прізвище. Сказав – як 

зручніше, так і називайте мене.
– Отже, Ольго, ви кажете, що я з почуттям 

поставився до вас? Може, воно так і є, не знаю. 
Думаю, це мій прямий обов’язок був зупинити 
машину. Людина потребує якоїсь допомоги. Були 
б Ви на моєму місці, думаю, теж так вчинили б. 
Що я запропонував вам послугу, то слухайте, що 
я скажу.

Трагедію голодних українських селян я бачив 
на моїх рідних батьках і сестрах. У моєї рідної се-
стри я бачив, як вмирав її син з голоду в присут-
ности матері і дядька, тобто мене. Помер її син, 
померла і його мати, а моя рідна сестра.

– Отже, Ольго, скажіть мені, що саме діється у 
вашому селі Іванівці?

– Боже мій! Не питайте мене про це. Ви не 
можете уявити, скільки в нашому селі людей 
уже простилося з цим білим світом. І то люди 
різного віку і статі, а скільки ще помре – не мож-
на сказати. Ви сказали, що померла з голоду 
Ваша сестра і її син. У мене теж померли з го-
лоду чоловік і син. У нашому селі цілими сім’ями 
вимерли колгоспники. Люди з голоду вмирають, 
а в колгосп примусово женуть на працю, – про-
довжувала свою розповідь Ольга. – Коли забра-
ли зерно у нашому колгоспі, залишили тільки на 
посів, якого ні в якому разі не можна було бра-
ти для їжі. А потім пішли по дворах витрусювати 
забирати, в кого що було. Це все робив присла-
ний чужий чоловік разом з нашими партійними 
активістами. Ходив він, озброєний револьвером 
та підсилений місцевим комуністичним активом. 
Розумні селяни, які передбачали явну загибель 
селян, завчасно покинули не лиш колгосп, а 
навіть свої хати, які вже були порожні, забрали 
своїх – хто на Донбас, а хто на Запоріжжя. Про це 
довідалася влада і тепер не відпускають з села 
не тільки чоловіків, але і жінок. Тільки тому вільно 
покинути село, кому влада видасть посвідку, що 
він звільняється з колгоспу.

Ольга оповіла, як саме ховають померлих з 
голоду. Без попа і без труни. Навіть ніхто не пла-
че за ними, бо кожен голодний і думає, як пожи-

ти ще один день довше за померлого. «Скільки 
я наслухалась у цьому селі безсилого стогону, 
прохань, молитов до Бога, щоб врятуватися від 
голоду, але все глухе, ніхто не чує».

Коли я в’їхав у село Іванівку, то сказав Ользі, 
щоб вона не трусилась у машині у Водяну, щоб 
зосталась у своєму селі, а коли я буду поворотом 
їхати сьогодні у Запоріжжя, тоді я її заберу з со-
бою. Замість подяки я почув вибух ридання:

– Скільки я пройшла, а Ви тепер мене привез-
ли на видиму голодну смерть!

Я побачив, що ця жінка надумала рішуче 
покинути це пекельне смертельне місце, яке 
перетворює живих людей у мертвих. Тоді я пояс-
нив Ользі, що я їду за таким же самим чоловіком, 
який натворив горя в Іванівці.

– Я не знаю, чи він дасть мені дозвіл, щоб я 
забрав Вас у Запоріжжя. Авто є в його розпоряд-
женні, я лише є робітником на цьому авті. Отже, 
Ольго, їдьте зо мною. Коли приїдемо у Водяну, то 
я Вас відрекомендую як мою двоюрідну сестру. 
Так що в присутности того мужчини ні в якому разі 
не називайте мене на Ви. Тільки на ім’я. Якщо він 
не дасть згоди, щоб я Вас забрав, Ви нічого не 
втрачаєте. Я дам вам грошей на залізничний по-
тяг або пароплав. Ви з донькою підете у Нікополь, 
це вам буде всього сім кілометрів до Нікополя, а 
з Іванівки для вас йти в Запоріжжя – то був би ри-
зик. Бо це якихось 80-85 кілометрів.

А ще я порадив, щоб Ольга не говорила з тим, 
кого я везтиму, ні на яку тему.

Коли я приїхав у Водяну, то спідометр показав 
120 кілометрів – така була віддаль від Запоріжжя 
до Водяної.

Скільки я бачив людей, які йшли у Запоріжжя 
шукати порятунку від голодної смерти! То йшли 
селяни, у яких була ще сила йти, а скільки їх 
сиділо та лежало і в яких уже не було сили далі 
йти. Людська мова така бідна, щоб про все, що 
відбувалося тоді в Україні, написати так, як тоді 
там було, щоб про те все передати майбутньому 
поколінню.

Коли я в’їхав у Водяну, вулицею ішов молодий 
чоловік, який допоміг мені потрапити до колго-
спу, який мені був потрібний. Коли ми приїхали, 
то я його запитав:

– Чи Ви тут у Водяній знаєте такого Дениса 
Мороза?

– Ви якраз питаєте про мого батька.
– Це добре, що ви його син. А ті два здорові 

білі діди ще живі?
– Ні, вже померли. Хто ви такий, що знаєте 

мого батька і тих двох дідів?
– Я є син діда Грицька із Новопавлівки. Ви 

його знаєте?
– Знаю. Це ж наші батьки – великі прятелі.
Коли я приїхав, то Федір Хадюшин сказав 
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мені, що будемо їхати завтра у Запоріжжя, бо 
трапилось несподіване розпорядження, яке я 
мушу виконати. Заночував я у Водяній і мав на-
году поговорити з Василем Морозом. Перше пи-
тання – про їжу. Як справа стоїть з колгоспниками 
у Водяній? Василь мені сказав, що питання номер 
один на денному порядку: їсти, їсти і їсти.

– Кожен хоче їсти, а їсти нема чого. Урожай у 
1932 році був добрий, і майже все зерно забрала 
держава. Через це тепер масово люди вмирають 
з голоду. У нашому селі померло дуже багато, в 
тім числі мій батько і мати, а скільки ще людей по-
мре, – не знаю.

Я ніби не здаю собі справи і питаю:
– Як пограбований колгосп? Як це так, що у 

вас забрали зерно? Ви ж мусили одержати на 
трудодні те, за що працювали.

Василь мені пояснив, що в минулому 1932 
році прислали в їхнє село чужого уповноважено-
го, такого самого, як тепер у них є 25-тисячник. 
Отже, він та місцевий актив ходили по дворах та 
забирали, у кого що було. На те було розпоряд-
ження уряду. Воно було скрізь і всюди однакове. 
Василь мені оповідав те, про що я вже довідався 
від моїх рідних та з переказів інших довірочних 
селян. Але Василь мені сказав й таке, чого я 
не знав від інших. Він оповів мені про Прокопа 
Мостового. Він запитав мене, чи я знаю його? Я 
сказав, що не знаю.

– Про цей випадок вся Водяна знала. Ми ду-
мали, що увесь світ про це знав. Я оповім вам.

П. Мостовий хотів вступити до колгоспу, та 
його не прийняли. Пішли до нього й забрали 
не тільки зерно, а навіть все, що було в нього. 
Розвалили в хаті піч. Повиривали вікна і двері в 
хаті, а була якраз зимна пора. Що з Мостовим 
сталось, я не знаю, бо його більше вдома не було. 
Після прийшли знову до його дружини з дітьми, 
яка ще жила в хаті.

– Давай хліб (зерно) – у тебе є захований!
Ніякі докази, що зерна немає, не допомагали. 

Жінка не мала чим харчувати дітей. Актив з упо-
вноваженим сказали їй:

– Не даєш добровільно, – зараз признаєшся, 
де він в тебе захований.

Взяли викопали яму – якраз їй по шию. 
Поставили її в яму і почали засипати її живу 
землею. Кінчилось тим, що дружина Мостового 
збожеволіла, а троє дітей померли з голоду.

Потім Василь мене запитав:
– Чи Ви знаєте водянські Отруби?
Я сказав, що знаю з переказів батька, але я 

там ніколи не був.
– Отже, там, у тих Отрубах тепер немає нікого. 

Всі вимерли з голоду. У нашій Водяній теж дуже 
багато вимерли з голоду, а скільки – не можу ска-
зати.

Отак мій випадковий знайомий закінчив його 
оповідання. На другий день зрання я обережно 
запитав Ф. Хадюшина, що зо мною хоче поїхати 
моя двоюрідна сестра у Запоріжжя, яку я вчора 
підібрав по дорозі.

– Чи Ви нічого не будете мати?
Відповідь була позитивна.
Ольгу я умисно не допускав до приятельсь-

кого обміну думками з Хадюшиним, щоб вона не 
заплуталась, хто саме вона є.

Коротко про Ф. Хадюшина. В 1930 році я пра-
цював у Дніпропетровську, як в командировці від 
гаража «Дніпроенерго». Там будували високої 
напруги електростанцію. Як технічний робітник, 
Хадюшин працював там теж.

Вважаючи його моїм знайомим, в дорозі я за-
питав Ф. Хадюшина:

– Яке враження справило на вас село Водяна? 
Той відповів:
– Ех, товаришу Ляшенко! Розказувати є про 

що. Не знаю, чим це все закінчиться. Я знаю Вас 
як робітника більше трьох років. Це просто так 
складається, що нам доводиться разом працю-
вати. Ви мене знаєте як комуніста. От я коротко 
оповім вам про цих нещасних людей. В кінці 1932 
року мене послали в село, тільки не в це, але до 
таких же самих селян-колгоспників, як і в цьому 
селі, щоб забрати у них зерно, яке вони приготу-
вали для свого харчування до наступного року. 
Це значить 1933-го. А в цьому селі забрав у селян 
подібний до мене.

Колгоспники думають, що зерно у них забрав 
я. Помиляються. Зерно забрав уряд. Це значить 
– комуністична партія. Я виконував лише їхнє 
розпорядження так само, як виконують і ці кол-
госпники, що їм кажуть робить. Якщо я не вико-
наю розпорядження, в найліпшому разі – арешт, 
у гіршому – смерть. От, наприклад, мене послали 
в село Водяну, на посівну весняну кампанію, щоб 
колгоспи засіяли стільки-то гектарів весняних 
культур, про які я не маю ніякого досвіду, а мені 
доручили. Це не важливо. Важливо от що. Я при-
був сюди з установленим пайком, який колгосп 
мусить мені видавати для щоденного прожит-
ку, – 1 літр молока, 1 кілограм хліба, яйця, крупу 
тощо. Вірніше, для мене готують обід у той час, 
як у цьому селі люди умирають з голоду, як мухи в 
холодну пору. І от за пару днів мене повідомили, 
що в це село їде секретар комуністичної партії з 
Запоріжжя Лейбензон.

Так і було. Він приїхав. Його зустріли і приго-
стили, як у найкращі часи. Приготували столи зі 
смачними закусками, а він привіз з собою Цілий 
ІНСНАБ (іностранноє снабженіє) включно зі спир-
тними напоями, консервами і т. п.

Сіли за стіл, сів і я. Всі за чаркою вітали 
Сталіна та комуністичну партію і її уряд та разом 
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і Лейбензона. За першою чаркою я подивився на 
Лейбензона і подумав. Ти комуніст і я комуніст. 
Ми обидва не голодні і п’яні, а ти вийди подиви-
ся, скільки в цьому селі людей помирає з голоду. 
От, товаришу Ляшенко, я був у полі всього два-
три рази, і коли я побачив, що колгоспники їдять, 
вірніше, їхній обід, то я подумав: як у них вистачає 
сили працювати? Звичайна ячмінна дерть (мука) 
– так він назвав – розколочена в гарячій воді, і так 
вони її їдять. Це тільки легко сказати, а як добре 
подумати, то сум бере. От вони ідуть. А де вони 
йдуть, вони не знають. А вони йдуть рятувати 
своє життя від голодної смерти.

У цей час якраз йшла жінка з хлопчиком. Я 
сказав Ф. Хадюшину:

– Давайте їх підвеземо. Він чемно мені від-
повів:

– Якщо будуть і далі якісь люди іти, то не пи-
тайте мене. Беріть їх у машину, скільки можна 
умістить.

Дальше Хадюшин продовжив:
– От, товаришу Ляшенко, запам’ятайте мої 

слова. Пройдуть десятки чи сотні років, і цей 
народ колись буде мститися! За своїх батьків, 
матерів, братів і сестер та дітей. За те, що вони 
вмирали з голоду.

Тепер, як основне, не забувайте, про що я 
сказав вам. Це все мусить зостатись між нами 
двома як таємниця. Ми маємо і далі бути, як добрі 
приятелі.

Я вже попереду коротко згадав про нашу 
працю в Дніпропетровську. Тепер коротко зга-
даю про його дружину. Дружина Хадюшина 
після народження двох дітей була спаралізована 
на ногу. Можливо, через каліцтво дружини він 
мав співчуття до тих селян-мучеників, з якими 
мав справу. Коли він оповідав, безумовно мо-
скальською мовою, то я тільки думав: «Значить, 
ти передбачаєш, що цей народ колись пригадає 
трагедію своїх предків, яка їх доля зустріла». До 
його оповідання жодного слова я не додав від 
себе.

Їдучи в Запоріжжя, я підібрав слабких від голо-
ду селян – понад 20 осіб. Ользі я допоміг знайти 

працю, а згодом вона таки одружилася з Іваном 
Ломійком.

На початку травня 1933 року, а може, це вже 
була половина травня, наша колона з десяти ав-
томашин виїхала на працю возити землю туди, 
де прокладали колію. День був теплий. Там, де 
мали брати землю, бачимо – сидить дитина віком 
приблизно півтора року. Сидить, не плаче. Ми 
підійшли до дитини, а потім глянули навкруги. 
Бачимо – ходить жінка, ніби щось загубила чи 
шукає. Секретар партячейки гаража Пелін сказав 
мені:

– Піди й приведи оту жінку.
Я підійшов до жінки й запитав:
– То Ваша дитина сидить там, де саме стоять 

наші авта?
– Моя.
Якщо дитина Ваша, то ходім зо мною до дитини. 
Тільки вона прийшла, Пелін запитав її:
– Це твоя дитина?
Жінка відповіла:
– Моя.
– А для чого ти її тут оставила?
– Я її зоставила з такою думкою – може, її 

хтось підбере для себе. Мій чоловік і двоє дітей 
вмерли в селі з голоду. Я прийшла сюди шукати 
порятунку від голодної смерти. Бачу, що голодна 
смерть заглядає мені у вічі. Я почуваю, що скоро 
помру з голоду, тому й вирішила залишити дити-
ну – може, хто з вас забере її собі. Я учора хотіла 
принести її сюди, та спізнилась. Коли я прийшла, 
то ви вже тут працювали.

Пелін поставився до неї як до негодної матері, 
велів відправити її в міліцію. Та знайшлися такі 
шофери, що спротивились Пеліну. Жінку з ди-
тиною забрали, не допустили її до міліції. А що 
було опісля? Вона знайшла собі пару з самотнім 
робітником.

У той час нещасливого для народу України 
1933 року, як тільки хто кого зустрів, то тільки 
й мови було, що про їжу. Завжди говорили таку 
приказку: «Голодній кумі хліб на умі».

(Український голокост 1932-1933 років: Свідчення 
тих, хто вижив. – К., 2008. – Т. 5. – C. 198-228)

Малейко Анастасія Яківна народилася 17 лю-
того 1920 року в с. Водяне. Дитячі роки Анастасія 
Яківна провела без батька, вихованням доньки 
займалась мати. З дитячих років вона відвідувала 
церкву й в ті часи це було звичайним явищем 
майже для всіх жителів села. 3 13 років Анастасія 
Яківна вже працювала на степу. Своє дитинство 
вона пам’ятає лише в тяжкій праці, яку їй доводи-
лось виконувати. В 1939 році вона вийшла заміж 
за Малейка Михайла Никифоровича, з яким в 

злагоді проживають і в теперішній час.
Зі спогадів Анастасія Яківна про 1932-1933 

роки ми дізналися, що ті роки запам’яталися 
дуже тяжкою працею. На степу під часи робо-
ти одна кухарка вимушена була готувати їжу на 
двісті чоловіків. Сама Анастасія Яківна працюва-
ла в колгоспі різноробочою. В 33 році був гарний 
врожай, але не вистачало робочої сили й людей 
насильно заганяли працювати в колгосп. Умови 
праці були дуже жорстокими.
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Також 32-33 роки Анастасія Яківна за-
пам’ятались тим, що в людей забирали знаряддя 
праці (плуги, косарки, віялки), а також домашню 
худобу (коней, корів, волів). Залишали дітей го-
лодними, всю їжу забирали. В пошуках їжі у влас-
них домівках, якщо в будинку щось приховували 
з їжі, то знаходили й забирали. Навіть в домівках 
рили ями, щоб знайти приховану їжу. Ті люди, які 
добровільно покидали домівки, жили краще, ніж 
ті, хто не хотів покидати власне житло.

Також ці роки запам’ятались тим, що власні 
матері з голоду їли своїх дітей. Такий був голод, що 
нікому не було виконувати поховання. Адже поки 
викопають яму для захоронення, то вже в цю яму 
накидають безліч мертвих людей, як заманеться.

З голоду їли різні бур’яни, в лісі копали 
козельці. Все, чим можна було поживитись, все 
йшло в хід. На місці теперішньої дамби раніше 
була вулиця «Портова». На цій вулиці в роки голо-

ду не залишилось живої жодної людини.
Але дивує те, що в той час в людей була 

совість. Нікого вони не вбивали, нічого не крали.
Винна, як вважає Анастасія Якимівна, в цьо-

му «колективізація», яку запровадив сталінський 
режим. Люди вимушені були випікати хліб з чого 
можливо, в тісто добавляли навіть макуху. Після 
такого тіста хліб був чорний, як земля.

В ці часи голоду люди дивились одне на одно-
го звірячим поглядом, здатні були з’їсти один 
одного живцем. Ті, в кого була зайва одежина або 
ікони, виносили все це з дому й обмінювали на 
їжу. Їли мертвих коней, свиней, корів. Тому за ці 
тяжкі часи, нам, молодому поколінню, важко уя-
вити все те, що довелось пережити людям похи-
лого віку в часи голодомору. Тому нехай на нашій 
чарівній, багатій, славетній українській землі 
ніколи не настануть часи, які були в 32-33 роках.

(поточний архів редколегії)

Все це відбувалося навесні 1932 р. в селі 
Водяне К.-Дніпровського району Запорізької 
обл., де й живе моя прабабуся. Саме вона й 
розповіла мені про жахливі події часів голодомору.

Із гіркими слізьми згадує цю жахливу дату 
Павленко Марія Антонівна:

«Нас було в сім’ї шестеро: мати, батько, я, дві 
сестри та брат. Коли почався голодомор, почали 
ходити по всім хатам червоноармійці, які заби-
рали в людей все, що можна було з’їсти: пшени-
цю, різні крупи, борошно, хліб, худобу, забирали 
навіть глечики, в яких ще варилася каша, все, що 
бачили, те й забирали. Червоноармійці шукали 
скрізь: в коморах, в погребах, в хаті, на горищі, 
навіть пам’ятаю в нашій хаті розваляли грубу. 
Було в нас двоє коней, одного забрали, а іншого 
залишили.

Одного ранку, коли до нас знову прийшли 
червоноармійці, наша мати підбігла до одного 
з них й почала прохати його, щоб той нам за-
лишив хоч щось поїсти, бо ми плакали з голо-
ду, але чоловік не тільки відмовив матері, але й 
насмілився підняти на неї руку. Він безжалісно 
вдарив матір по обличчю, що бідолашна аж 
відскочила в бік».

Під час розповіді з очей Марії Антонівни текли 
сльози радості, за те що вона зуміла переборо-
ти долю в ті скрутні для народу часи, та сльози 
смутку, бо вона втратила багатьох своїх друзів та 
родичів.

«Пам’ятаю, коли у нас і у мого хрещеного за-
брали по одному з коней, то хрещений з бать-
ком домовились давати один одному коня, бо і в 
нас, і в нього коні були худими й знесиленими, і 

поодинці коні ледве пересувались. Одного разу 
по селу пройшли чутки, що в тих, в кого ще зо-
сталась худоба, червоноармійці знову будуть її 
забирати. Мій хрещений не чув цієї звістки і не 
відвів коня в безпечне місце, цього ж дня коня в 
нього відібрали. А батько наш відразу, почувши 
звістку, поїхав до Знам’янки продавати коня, з 
намірами, що за це отримає приблизно чоти-
ри мішки пшениці. З ранку він виїхав на бричці 
до Знам’янки. Довгий час батька не було й ми 
вже почали хвилюватися. Через чотири дні нам 
прийшов лист, де було сказано: «Сухой Антон 
Павлович умер от голода в селе Знаменка». Мати 
прочитавши листа, сіла в куточку й почала плака-
ти. Я зовсім не пам’ятаю батька, адже мені було 
тоді лише 5 років. З того часу я й досі не знаю, де 
його поховали, чи взагалі поховали його, чи так 
вкинули в море та і все».

Павленко Марія Антонівна розповідала 
неймовірно жахливі історії, як карали людей за 
те, що вони крали й ховали їжу. Найчастіше саме 
таким чином, як кража й зберігання в потаємних 
місцях різних продовольчих продуктів виживав 
люд, але й саме за такий спосіб найчастіше лю-
дей забирали до в’язниць.

«Пам’ятаю також, як перед голодом ми з 
матір’ю опівночі пішли в кучугури ховати пшени-
цю. Неподалік від нашого городу викопали яму. 
У нас були на той час бомажняні мішки, у які ми 
з мамою висипали всю пшеницю, яка була в нас 
вдома й поклали ті два мішки в яму. Потім заси-
пали її, притоптали, щоб було непомітно. Ось так 
кожної ночі мати вже без мене ходила в кучугури, 
щоб ніхто не бачив набирала в глечик пшениці. 
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Першина Ольга Миколаївна
1937 р.н. жителька с. Дніпровка Кам’янсько-Дніпровського р-ну

(запис 2008 р. Лисенко Т.О., керівника пошукової групи)

Але з часом пшениці ставало все менше й мен-
ше. Коли зерно закінчилось, то ми знову ходили 
в кучугури, рвали козельці, кропиву й взагалі всю 
траву, яка виростала, потім варили суп і їли. Коли 
козельців майже не було, люди ходили в ліс й ви-
ривали перегнивше коріння з цих рослин. Ось так 
ми й вижили, на козельцях. Якби не ця трава, не 
знаю, щоб з нами було. Чи вижили б ми тоді, чи 
порозпухали б від голоду. Весь люд божеволів від 
голоду: хто їв щурів, хто мертвих людей, взагалі, 
хто що бачив, те і їли.

Ще пам’ятаю в селі розповідали, що одна 
сім’я пішла до річки ловити рибу. Наловивши 
риби, вони зварили собі уху, та поснідавши, вони 
відчули біль в шлунку, після чого й померли, а по-
мерли через те, що дуже довго не їли».

Бідолашна прабабуся розповідала мені, що 
люди боялися по одному ходити на вулицю, бо 
боялися стати невинною жертвою. Не від того, 
що процвітав бандитизм, а від того, що були 
поширені випадки канібалізму. Від безвихідного 
становища, щоб вижити самому і дати вижити 
своїй сім’ї, люди вбивали безсилих людей і їли їх. 
Від таких історичних фактів стає моторошно, але 
це було і нікуди від цього не дітися.

Прабабуся казала, що не хоче навіть й згаду-

вати про ті 1932-1933 роки, найжахливіші роки 
в її житті. Але все ж таки, стримуючи сльози, 
розповідала й про голод 1946-1947 років. Ці роки 
не зрівняти з роками великого голоду 1932-1933 
років. Голод був не такий великий, хоч правда теж 
повмирало немало людей.

Тепер, коли люди живуть в достатку, важко 
навіть уявити, на що людина здатна заради ма-
ленького шматочка хліба.

Ось так Павленко Марія Антонівна згадує лихі 
роки 1932-1933. Саме цей маленький шматок 
хліба, який вони й не бачили, залишиться назавж-
ди в душах людей, які не жили, а виживали в ті 
жахливі роки. Зараз моїй прабабусі 82 роки і вона 
ніяк не може забути дві чорні стрічки в її житті: го-
лодомор і Друга Світова війна. На даний момент 
вона живе з Павленком Петром Степановичем, 
який теж під час голодомору втратив свого стар-
шого брата. На жаль, прадідусь про нього нічого 
не пам’ятає, та все одно він, як і його дружина, з 
болем в душі згадує голодомор.

Пройшло немало літ, а люди й досі не можуть 
зрозуміти, хто винен в цій страшній трагедії. Але 
хто б не був винний, померлих з могили не підняти 
і біль людську нічим не загасити.

(поточний архів редколегії)

Ольга Миколаївна підтверджує, що голод в ці 
роки був зроблений навмисно. Урожай в ці роки 
був хорошим. Але влада забрала в людей їжу, ху-
добу. Людям не було, що їсти, і вони голодували. 
В голодомор люди смертю дихали, харчували-
ся травою. Люди пластами лежали мертві. Були 
пайки маленькі, в пайок входило: 200 гр. хліба в 
день, олії – 200 гр. в місяць. Діти ходили жебра-

кувати. Було таке, що дітей ловили, різали і їли. В 
шахтах люди робили і нічого за це не отримували. 
Обвалювались шахти, люди вмирали, а все одно 
нічого не отримували за свій труд. Люди ходили 
пішки за 100 і більше кілометрів, щоб хоч трохи 
отримати хліба. Люди на полі збирали колосочки, 
розминали і варили їсти.

(поточний архів редколегії)

Полякова Ніна Гаврилівна
1925 р.н. жителька с. Велика Знам’янка Кам’янсько-Дніпровського р-ну

(запис 2008 р. Кравцової Н.П., керівника пошукової групи Великознам’янської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4)
«Мені зараз 83 роки, я вже стара, але пам’ятаю 

той голод дуже добре. Голод почався весною. 
Тоді наша сім’я була розкидана по всьому світу, 
родичів забрали і вони не повернулися. Нас за-
лишилося четверо: я, брат, сестра і дядько.

Ми їли, що було: коріння з щириці, коли була 
шипшина, їли її.

Але коли у нас відібрали будинок, ми взяли 

з собою корівку і пішли. Знайшли де жити, хат-
ка була маленька. Ми зарізали корову свою, але 
встигли сховати м’ясо під грушею, яка росла у 
городі. Мого дядька вбили, сестер забрали, я за-
лишилась сама. Я вижила, але моїх сестер я не 
знайшла до сих пір».

(поточний архів редколегії)

Рукіна (Пушкарьова) Марія Петрівна
1923 р.н. жителька м. Кам’янка-Дніпровська Кам’янсько-Дніпровського р-ну

(запис 2008 р. Глазкова С., учня 8 класу Кам’янсько-Дніпровської ЗОШ І-ІІІ ст. № 3)
Рукина Мария Петровна родилась в 1923 году 

28 августа в г. Каменка-Днепровская. Ее девичья 
фамилия Пушкарева. Во время голодомора по-
садили ее отца ни за что. Мать поехала его спа-
сать, а детей бросила. Сообщив мужу, что дети 

уже пухнут, не выдерживают без еды, вернулась 
к ним. С отцом в тюрьме сидели судья и кто-то 
из нотариуса. Они знали, за что его посадили, а 
когда узнали, что дети умирают от голода, то по-
советовали ему сбежать из тюрьмы. Тетя Марии 
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Сургай Володимир Іванович
1925 р.н. житель с. Іванівка Кам’янсько-Дніпровського р-ну

(запис 2008 р. Борисенко В.І., керівника пошукової групи Іванівської ЗОШ І-ІІІ ст.)

Петровны работала в столовой, и все время ста-
ралась, принесет немного сухарей или какой-
нибудь каши. Когда она перестала носить еду, 
опух и умер брат Марии Петровны. Отец совер-
шил побег. После этого жить им стало немного 
лучше. Поначалу он скрывался, чтобы его не по-
садили опять. Подрабатывал, чтобы прокормить 
семью.

Отец был партизаном. И когда искали парти-
занов, чтобы расстрелять, допрашивали дядю 
Рукиной М.П., но он не предал своих родствен-

ников и не выдал отца Марии Петровны. Его рас-
стреляли.

В 1933 году умерла бабушка. Рукина М.П. 
пережила голодомор. Закончила семь классов 
и долго не могла устроиться на работу и пойти 
учиться. После ей предложили вместе с сестрами 
работать медсестрами. Сестры очень испугались 
трупов и решили уехать обратно в Каменку. Мария 
Петровна после этого полгода проработала вос-
питательницей. Началась война, и садик закрыли.

(поточний архів редколегії)

Володимир Іванович Сургай довго працював 
учителем історії Іванівської школи. Але за своє 
некоротке життя, а йому зараз 83 роки, він нікому 
не розповідав правди, тієї гіркої правди. Адже ще 
й досі ті спогади краять серце, викликають страх 
і біль у душі.

А було це так...
Народився Володя у сім’ї голови сільської 

ради села, Сургая Івана Пилиповича. Батько був 
дуже доброю і порядною людиною, тому і до-
велося йому виконувати свої обов’язки до того 
страшного 1932 року.

Іван Пилипович повертався додому з роботи, 
йшов вулицею Шевченка. Ще з далеку почув кри-
ки, лайку та плач дітей. Підійшовши ближче, він 
побачив таку картину: на вулиці на клунках сиділи 
і плакали четверо дітей сім’ї Петрових, і лаялися 
«комсомольці» з матір’ю і батьком цих дітей, ви-
кидаючи їх з оселі.

Іван Пилипович не міг пройти повз дітей. 
Він зайшов і сказав такі слова, звертаючись до 
«комсомольців»: «Дітей відпустіть, – хліб шу-
кайте». За ці слова його на слідуючий день за-
брали, оголосили ворогом народу. Потім був 

суд і тюрма, спочатку в м. Запоріжжі, а потім в 
м. Дніпропетровську. Мама Володі, на плечах 
якої було двоє дітей, неначе чайка літала по селу, 
збираючи підписи односельців, для того щоб 
звільнити чоловіка, але все було марно.

Та минуло ще кілька місяців, і батька поверну-
ли. Але це була покалічена людина – інвалід, який 
невдовзі помер. Згадував і розповідав матері 
час від часу: «Ох там же б’ють, Марійко!» А ще, 
як тільки батька забрали, додому прийшли пред-
ставники влади і шукали зерно. Вони залізними 
щупами проколювали землю на подвір’ї та городі, 
зруйнували поріг біля дверей, зриваючи його в 
пошуках зерна.

А ще згадує Володя, людей помирало багато, 
і їх на ковдрах приносили на кладовище, де була 
велика яма, і кидали в неї. Тоді Володі було лише 
сім років, але він добре запам’ятав і про випадки 
канібалізму в селі, про які говорили дорослі, але 
прізвищ не пам’ятає.

Так, все життя Володя дуже боявся, що хтось 
дізнається, що він син «ворога народу», тому й 
мовчав про цю страшну правду.

(поточний архів редколегії)

Трубчанін (Бабич) Марія Фомівна
1918 р.н. жителька с. Кам’янка Кам’янсько-Дніпровського р-ну

у 1932-1933 рр. проживала у с. Водяне Кам’янсько-Дніпровського р-ну
(запис 2008 р. Чорного Є., учня 7 класу Водянської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1)

Народилася в с. Водяне 1 червня 1918 р. 
Зараз проживає в с. Кам’янка.

Найстрашнішою трагедією українського наро-
ду був голод 30-х років. Не оминуло це горе й село 
Водяне. Багато водянців працювало в колгоспі, 
де одержували невеликий пайок. Цей пайок вони 
ділили між членами родини, що давало якусь при-
марну надію вижити. У цей період люди їли, що 
завгодно, аби втихомирити муки голоду.

Селяни, насильно загнані в колгосп і практич-
но позбавлені матеріальних стимулів за свою ро-
боту, високою працездатністю не відзначалися, 
за що швидко настала страшна розправа: во-
сени 1932 року в колгоспах забрали практично 

весь урожай, активісти провели суцільні обшуки 
селянських господарств, де вилучили не лише 
зерно та борошно, а й квасолю, кукурудзу, крупи 
та інші продукти. Ранньої весни 1932 року розпо-
чався голод.

«Так, я пам’ятаю, що був Голодомор 1932-
1933 років. Причина голодомору був і неврожай 
і те, що влада ходила і забирала весь урожай. 
Ходили по 3-4 чоловіка Багмет, Борисенко і за-
бирали все, що знаходили. Навіть те, що було на-
варено в печі. Документів на забирання продуктів 
ніхто не показував. Продукти харчування люди 
закопували навіть у садках. Якщо знаходили, то 
забирали ті заховані продукти, а господаря виси-
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Шакун Єлизавета Олексіївна
1915 р.н. жителька с. Благовіщенка Кам’янсько-Дніпровського р-ну

(запис 2008 р. Бик Є.Б., керівника пошукової групи Благовіщенської ЗОШ І-ІІІ ст.)

лали на Соловки. В полі колоски збирати не до-
зволяли, але люди потайки вночі ходили і збира-
ли. Люди добровільно в колгоспи йти не хотіли

Наша сім’я складалась з десяти осіб: бать-
ко, мати, чотири сина та чотири дочки. Сім’я не 
бідувала, вели особисте господарство. але в 
1931 р. батько змушений був вступити в колгосп 
і віддати весь інвентар, корів, коней, що так важ-
ко нароблялось. Батько помер в 1933 році не від 
голоду, а від ран, отриманих на війні. На щастя, 
наша сім’я голод пережила тільки тому, що бать-
ко заховав зерно і ми в скрутну хвилину його ви-
користовували і, крім нього, старші діти працю-
вали в колгоспі. Я теж пішла працювати в колгосп 
1931 році, було мені 13 років. Колгосп називався 
«Червоні шелюги».

Того року (1932) хліба у нас було вдосталь. 
Але невдовзі почали приходити люди з розпо-
рядженнями про вилучення зерна. Приходили 
декілька разів, отож вимели все до зернини. До 
весни дожили не всі. В селі рвали молоду зелень, 
товкли в макітрах і пекли коржі-матерженики.

Тяжкі часи нам прийшлося пережити в 1932-
1933 роках. Їсти було нічого, вживали в їжу, що 
попало: і кору, і лободу, ловили ховрахів, зайців, 
горобців. Ходили в кучугури «козлики» збирати 
на цілий день, така рослина з довгим корінням. 

Ходив з нами збирати і хлопець років дванадцяти 
Іван Дорошенко, там і помер.

Вимирали цілими сім’ями. Здебільшого ті, 
хто відмовлявся вступати в колгосп. Останнім 
притулком померлим найчастіше ставав погріб 
померлої сім’ї, який перетворювався на колек-
тивну могилу.

Люди були доведені до крайнощів і гину-
ли цілими родинами разом з дітьми, стари-
ми батьками, Я особисто знаю, що в селі по 
сусідству померли Дуля Василь та Дуня, Стряпші, 
Мережевські.

В 1933 році своїми очима бачила трупи 
своїх земляків, що лежали в ті дні на порослих 
бур’янами вулицях та городах. Мій сусід Афанасій 
Багмет, чоловік середніх років, помер прямо на 
вулиці біля нашого подвір’я з пучком трави в ру-
ках, якою він прагнув вгамувати голод. А інша жи-
телька села з’їла власну дитину. Померлих людей 
забирали на підводу і хоронили в одній могилі. 
Хоронили самі селяни, за поховання ніхто не 
платив. Сили викопати глибоку могилу не виста-
чало, тому інколи такі могили розривали собаки. 
Мені завжди мама говорили «дивись, доню, на це 
горе, яке ми пережили і розкажи дітям та онукам, 
щоб такого ніколи не допустили».

(поточний архів редколегії)

«Я принимала участие во всех Голодоморах. 
В 1932 году мне было 17 лет. В то время я водила 
своих братьев за отваром. Жили мы на утробах. 
На девятом участке нам давали отвар с рисом и 
маленький кусочек хлеба на палке для питания. 
Чтобы дали еду, нужно было вести с собой всю 
семью, таким образом, показывая, что все живы. 
Люди меняли все, что можно, на кусочек хлеба и 
стакан овса. Также ели траву, варили тертую куку-
рузу. Большевики не раскулачивали. Моих сосе-
дей выгнали с дома за то, что они воровали хлеб. 
Потом они каким-то путем попали в Мелитополь, 

купили себе домик и жили там. Моя семья жила 
бедно, мой отец обменивал все, что было в доме 
на еду.

Вокруг была ужасная обстановка. За воров-
ство у большевиков и инакодумие расстреливали 
и кидали в ямы по десятку человек, засыпали их 
землей на старом кладбище. Мой отец нанялся 
работать на мельницу, оттуда он приносил муку 
и семья была очень рада, что можно что-то есть. 
Также обрывали паруса с ветряка, и мать что-то 
с них имела».

(поточний архів редколегії)

КУЙБИШЕВСЬКИЙ РАЙОН

Амурова Олександра Савівна
1927 р.н. жителька смт Куйбишеве Куйбишевського р-ну

(запис 2008 р. Шевчука С.П.)
Народилася в 1927 році в с. Царекостянтинівці. 

Батьки: Карпій Савелій Маркович 1896 р.н., Уляна 
Семенівна (дівоче прізвище Кадькало) 1896 р.н. 
У їхній сім’ї було шестеро дітей: Петро 1918 р.н., 
Михайло 1920 р.н. (помер, коли йому було півто-
ра року), Марія 1923 р.н., Олександра, Галина 

1930 р.н., Любов 1933 р.н. Савелій Маркович за-
лишився без батька, коли йому виповнилося 13 
років, мати вдруге вийшла заміж за Дорошевича. 
У 20-х роках почали ділити землю – їм дісталася 
ділянка під Вершиною. Дядько подарував їм те-
личку, від неї вони діждалися бичка, потім ще 
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Барабан Андрій Пантелійович
1930 р.н. житель с. Гусарка Куйбишевського р-ну

(запис 2008 р. Шевчука С.П.)

одного – з них зробили волів і їздили волами об-
робляти землю. Заможні селяни обганяли їх, бо 
їздили на конях, але через деякий час – восени 
1929 – року батько Олександри Савівни продав 
волів і купив коня. Діставатися до наділу та об-
робляти його сім’ї стало набагато легше.

Зимою 1930 року почалася колективізація. 
На все життя Олександра запам’ятала останній 
виїзд на власному коні. Тієї сніжної зими батьки 
заставили дочок Марію та Олександру прогнати 
коня, щоб не застоювався. Дівчата запрягли його 
в санки і поїхали в напрямку Комиш-Зорі. Весною 
коня забрали в колгосп. Три рази по їхньому кут-
ку гуляла чутка, що колгосп розпадається і мати 
Олександри Савівни тричі ходила забирати з 
колгоспної стайні свого коня, але щоразу бать-
ко примушував відвести його назад. У 1932 році 
старший брат Олександри Петро вступив до 
педтехнікуму (після його закінчення вчителював 
у Генічеському районі).

Під час голоду 1933 року батько Олександри 
Савівни поїхав на Донеччину, щоб заробити хліба, 

працював на шахті. Шахтарям давали продуктові 
пайки, які він присилав додому посилками. На все 
життя запам’ятала Олександра Савівна, як батько 
привіз з Донбасу білу велику хлібину – смачнішого 
хліба вона не куштувала в своєму житті. Незважаючи 
на посилки батька, сім’я голодувала, мати посила-
ла дітей рвати лободу – вона обдавала її окропом, 
молола, перемішувала з мукою, змеленою з шку-
рок гарбузів і пекла млинці. Поряд з ними жили 
Курочки. Голова сім’ї працював на залізничній колії 
– залізничникам також видавали продуктові пай-
ки, тож вони не дуже бідували. Одного разу мати 
послала Олександру та Марію за лободою, яка 
росла в городі біля Курочок. Сестри почали рвати 
лободу, а сини Курочки вискочили з хати і поча-
ли бити дівчат дубцями по ногах. Сестер виручи-
ла їхня собака, яка відігнала хлопців. Олександра 
Савівна свідчить, що від голоду в селі помира-
ли люди, але їх прізвищ вона не пам’ятає. Після 
голоду 1933 року мати Олександри Савівни до 
кінця своїх днів тримала про запас лантух сухарів.

(поточний архів редколегії)

Народився в Гусарці в 1930 році. Батьки: 
Пантелій Кирилович 1904 р.н. та Пелагея 
Митрофанівна (дівоче прізвище Бородай) 
1906 р.н. Пантелій Кирилович рано осиротів, ви-
ховувався в сім’ї старшого брата. Батько Пелагеї 
Митрофанівни загинув на фронтах Першої 
світової війни, мати сама виховувала їх з се-
строю. В їхній сім’ї було двоє дітей: Іван 1928 р.н. 
та Андрій, з ними жила мама матері. В кінці 
1932 року заарештували Пантелія Кириловича і 
відвезли в Куйбишеве. 6 січня 1933 року – на ве-
черю – їхню сім’ю вивезли на станцію Більманка з 
ручним багажем, туди ж привезли батька. Мамину 
маму, яка носила прізвище Бородай, не займа-
ли – вона залишилася жити в Гусарці. Поїздом 
їх везли до ст. Вологда. Разом з ними їхали зем-
ляки: Комиси, Верещаки, сім’ї Дудки Євдокима, 
Тарасевича Халімона, Алєкєєнка Данила та ін. З 
Вологди їх повезли санками під Архангельськ. 
Поселили в бараках, прикріпивши по 15 сімей 
до однієї плитки. Чоловіки пиляли дрова, а жінки 
корчували. Весною того ж року батько втік на 
Україну. Сім’я голодувала. Мати виміняла поду-
шку на віку та овес, зварила частину вівса – Іван 
поїв його і помер.

Батько дійшов додому і написав їм листа, в 
якому писав, що він добрався, в Гусарку нормаль-
но і його ніхто не переслідує. Через деякий час він 
вислав їм гроші на дорогу. 506 кілометрів вони з 
матір’ю йшли пішки до станції Вологди, блука-

ли, жебракували. В одному з населених пунктів 
їх зупинив патруль. Втікачі почали розповідати 
йому свою версію, але його командир взяв на 
руки малолітнього Андрія і запитав: «Куда ви 
йдете?» і той відповів «На Україну, до баби». Той 
все зрозумів, однак відпустив втікачів, сказавши, 
що не хоче брати гріх на душу. Гусарківці дійшли 
до Вологди, сіли на потяг і поїхали на Україну. 
Дорогою вони жебракували, випрошуючи у 
пасажирів поїздів поїсти. Бідуючи, вони доїхали 
до ст. Магедове, до Гусарки дійшли пішки. Батько 
Андрія Пантелійовича в цей час влаштувався 
працювати ремонтником на залізничну колію, 
пізніше працював стрілочником. 30 березня 
1937 року приїхали вночі з Куйбишевого дро-
гою міліціонери і забрали Пантелія Кириловича 
Барабана. Дорогою вони заїхали до Оторвіна 
Івана Арсентійовича – голови місцевого колго-
спу – поїли в нього і повезли П.К. Барабана в рай-
центр. Про його долю сім’ї стало відомо тільки в 
50-х роках.

Андрій Пантелійович ходив в початкову школу 
в другій половині 30-х років. Вона знаходилася в 
хатах місцевих розкуркулених селян Порваних та 
Щербакових. Його навчала вчителька Халецька 
Наталя Євгенівна, яка була приїзжою, її чоловік 
сидів у в’язниці. Після його виходу із в’язниці 
Н.Є. Халецька поїхала з ним у Макіївку.

(поточний архів редколегії)
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Народилася в 1916 році в Гайчулі. Батьки: 
Руденко Петро Савич та Анастасія Єлисеївна 
(дівоче прізвище – Жорник). Батькові було вісім 
років, як померли його батьки і він жив до деся-
ти років у сім’ї Донченків. Його рідні дві сестри 
жили в с. Більманці. З десяти років батько найми-
тував у німецькій колонії, спав у сараї на соломі, 
біля худоби, яку доглядав. Мати Олександри 
Петрівни також рано осиротіла – в неї було три 
сестри і брат. Анастасія Єлисеївна наймитувала у 
місцевого священика, дуже було їй важко.

У сім’ї П.С. та А.Є. Губрієнків було 13 дітей: 
Оришка, Палажка, Євдоха, Наталка, Христя, 
Уляна, Марфа, Олександра та Петро, останні діти 
померли малолітніми. Батько грошей на дітей 
витрачав дуже мало, вони ходили в латаному-
перелатаному одязі. Всі гроші батько витрачав 
на придбання сільгоспінвентарю: купив сівалку, 
плуг, дві брички і т.і. В 20-х роках перерозподіляли 
землю – землю розподілили порівну на їдоків, до 
цього ж давали тільки на чоловіків.

Під час колективізації батька записали до 
середняків, але це не врятувало сім’ю, бо після 
розкуркулювання заможних селян почали роз-

куркулювати і середняків. У сім’ї Губрієнків за-
брали все: хату, особисті речі, інвентар, але не 
виселили з села. В 1930 році багато заможних 
селян з села виселили на Соловки: сім’ї Глушків, 
Дашевських та ін. Односелець Жорник порадив 
батькові і матері вступити до комуни «Червоний 
маяк» – так вони і зробили, щоб уникнути висе-
лення. В комуні сім’я жила в гуртожитку, який 
влаштували в поміщицькому маєтку.

В 1933 році був великий голод. Сім’я 
Олександри Петрівни вціліла, бо комунарам 
видавали влітку по два шматочки огірка, та дві 
варені картоплини. Сестра О.П. Губрієнко – 
Уляна – жила окремо від них, її чоловік Пилип слу-
жив у армії і Уляна бідувала в голод. Вона ходила 
в степ і трусила солому, щоб дістати хоч трохи 
зернят. В Новоукраїнці від голоду вимерла сім’я 
Черняків: голова сім’ї Максим, його рідні сини 
Іван та Олексій, зведений (нерідний) син Іван та 
інші діти (імен вона не пам’ятає). Сім’я Тимофія 
Козловського, голодуючи, з’їла собаку, але це її 
не врятувало, через деякий час Тимофій, його 
дружина Софія та дочка Катерина померли.

(поточний архів редколегії)

Губрієнко Олександра Петрівна
1916 р.н. жителька с. Новоукраїнка Куйбишевського р-ну

(запис 2008 р. Шевчука С.П.)

Діденко (Рябко) Пелагея Іванівна
1916 р.н. жителька с. Діброве Куйбишевського р-ну

(запис 2008 р. Бірюкової Н.М.)
«Я, Діденко Пелагея Іванівна (Рябко Пелагея 

Іванівна) – квітня 1916 року народження. 
Народилася в с. Кінські Роздори, в село Зразкове 
переїхали в 1924 році, коли заснувалося воно. 
Батько мій Рябко Іван Трофимович, а мама – 
Рябко Ольга Марківна – мали п’ятеро (шесте-
ро) братів і сестер, брат Рябко Петро Іванович 
1907 р.н., брат Рябко Мишко Іванович, сестра 
Рябко (Машко) Анастасія Іванівна 1921 р.н. В 
1932 році ніде не навчалася і ніде працювала – 
ходили по толоці рвали щавель, яким годували 
своїх братів та батьків. Вижили на траві, робила в 
полі, полола, водила коня в упряжці, дуже замо-
рювалися, один одному допомагали, щоб тільки 

вижить. Були дуже худі, одні кістки. Ну, вижили. 
Під час голодомору всі в сім’ї зосталися живими. 
Мама була з багатенької сім’ї, в неї одежі було 
багато, так тато возив продавав і купував їжу. Їли 
траву (молочай, калачики, грицики). Мала я под-
ружку Галич Галину, так вона не перенесла голо-
домор, померла від голоду. 

Перенесла 21 рік, 32 рік, 47 рік і досі живу. Я 
не вірю, що вижили ці роки. Виною був Сталін, 
приказав, і все робили для себе, а не для людей. 
В 1938 році в Фінську війну якраз одружилася, 
чоловік Діденко Микола Васильович 1909 року 
народження».

(поточний архів редколегії)

Загребельна Марія Павлівна
1929 р.н. жителька с. Смирнове Куйбишевського р-ну

(запис 2008 р. Шевчука С.П.)
Народилася у с. Попівка в 1929 році. Її батьки: 

Лавріненко Павло Павлович та Ганна Василівна 
1908 р.н. В сім’ї, окрім неї, було ще четверо дітей: 
Іван 1927 р.н., Надія 1933 р.н., Микола 1936 р.н., 
Василь 1939 р.н. Разом з ними жила ще тітка 
Лавріненко Марина Павлівна. Сім’я жила в кутку 
села, який носив назву «Аул», батьки були потом-
ственими хліборобами. В 1933 році був великий 
голод, багато людей в селі померло. Мати міняла 

на продукти різні речі, їй вдалося дістати трохи 
картоплі й буряка. Микола та Марія задовольня-
лися і цим, а для їх одинадцятимісячної сестри 
потрібно було молоко. Виснажена мати не могла 
його дістати і в тому ж 1933 році Надія померла. 
Павло Павлович відпиляв частину корита, з якого 
годували домашніх тварин, постелив туди соло-
ми і в ньому сім’я поховала Надію.

(поточний архів редколегії)
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Гр. Зайченко (Батичко) Катерина Дмитрівна 
народилася 12.04.1928 року в с. Старченкове 
Володарського р-ну Донецької обл. Її бать-
ки Батичко Дмитро Павлович, 08.11.1896 року 
народження, та Батичко Василиса Микитівна 
1890 р.н. На територію ради приїхали в 1925-1926 
році. Батько Батичко Дмитро Павлович працю-
вав спочатку одноосібно (самостійно обробляв 
свою земельну ділянку). В 1932-1933 роках пра-
цював в місцевому радгоспі бригадиром. Батько 
розповідав, що в той час приїздили на роботу із 

різних сіл багато людей. За роботу платили що-
тижня, давали буханку хліба. Сім’я жила в про-
голодь. Варили затірки, галушки. Були дні, коли 
мати варила лободу. Батько постійно працював 
у полі, бо не хватало людей. Робочих годували в 
полі, давали в основному галушки. Картоплі прак-
тично не було. Сім’я тримала корову, тому з їдою 
було трохи легше ніж іншим. Батьки розповідали, 
люди від голоду не вмирали.

(поточний архів редколегії)

Зайченко (Батичко) Катерина Дмитрівна
1928 р.н. жителька с. Шевченківське Куйбишевського р-ну

(запис 2008 р. Савічевої Н.О.)

Заярська Марія Назарівна
1927 р.н. жителька с. Вершина-1 Куйбишевського р-ну

(запис 2008 р. Шевчука С.П.)
У сім’ї Назара Ілліча та Євдокії Гордіївни 

(дівоче прізвище Луценко) Ярмаків було двоє 
дітей: Катерина 1913 р.н. та Марія, ще два сини 
померли малолітніми. Приблизно в 1930 році 
Катерина вийшла заміж за місцевого парубка і 
жила окремо. Під час колективізації розкуркули-
ли сім’ю Міняйленка Олексія Андрійовича – роди-
ча Ярмаків. В них забрали хату і все майно, виг-
навши Міняйленків з трьома дітьми на вулицю. 
Однієї ночі до них зайшов Олексій Андрійович, 
попрохав на дорогу буханку хліба і глечик молока 
і більше його в селі не бачили. Від людей Ярмаки 

дізнались, що Міняйленки виїхали на Донеччину, 
влаштувались на роботу в одному з радгоспів.

В 1933 році в селі був голод. Назар Ілліч їздив 
на Кубань – в Єйськ, щоб обміняти речі на зерно 
та рибу. По сусідству з Ярмарками жили Іван та 
Христя Щербані – в них були діти: Катерина, Марія 
та Василь. Марія Ярмак, якій було трохи більше 
п’яти років, дружила з ними. Вона захворіла 
на кір, довго хворіла, а коли пішла в гості до 
Щербанів, то не побачила Катерини – вона помер-
ла з голоду. Вижили в селі ті, у кого були корови.

(поточний архів редколегії)

Іванова (Логвин) Ніна Григорівна
1924 р.н. жителька с. Смирнове Куйбишевського р-ну

(запис 2008 р. Шевчука С.П.)
Народилася в 1924 році в с. Вершина Друга. 

Батьки: Логвин Григорій Терентійович, мама – 
Марія Матвіївна (дівоче прізвище Кардашевська). 
1900 р.н. Григорій Терентійович поїхав на Донбас, 
працював на шахті, щоб заробити гроші на хату. В 
1924 році, через шість тижнів після народження 
Ніни Григорівни, він загинув на шахті. Ніна мала 
ще старшого брата Федора – 1920 р.н. та се-
стру Катерину 1922 р.н. Мати вийшла заміж за 
Єрмака Петра Андріяновича. У їхній сім’ї народи-
лися Олексій – в 1926 році – і Іван – в 1928 році.

У другій половині 20-х років в селі було ство-
рено ТСОЗ, до якого вступили батьки – вони зда-
ли до нього корову, овець, навіть курей. Згодом 
ТСОЗ розпалося – корову і курей повернули, 
овець – не повернули. Під час колективізації 
організували колгосп ім. 12-річчя Жовтня. 
Розкуркулили заможну сім’ю Дубовиків, де було 
шестеро дітей, – їх вивезли вночі санками і вони 
ніколи не з’являлися в селі. У їхній хаті влаштува-
ли колгоспний свинарник. В іншої розкуркуленої 
сім’ї відібрали хату і влаштували в ній бригаду. 
Ця сім’я повернулася в село з Донбасу в 1941 
році (прізвища не пам’ятає) і поселилася в своїй 

хаті, але в 1943 році вони повернулися в Донбас. 
Під час колективізації коні заразилися сапом, 
їх вбили і зарили в спеціальній ямі. Приблизно 
в 1931-1932 роках місцеві активісти Ілющенко 
Іван Леонтійович і Дубовик Михайло Аріонович 
підпиляли куполи на церкві, щоб скинути їх на 
землю, однак щось зробили неправильно і впа-
ли разом з ними. Один з них поламав руку, 
інший – ногу. Піп був старенький, жив поряд з 
церквою. Після закриття церкви виїхав з села. 
Диякон Лев Петрович (прізвища не пам’ятає) 
перекваліфікувався і став фотографом. Жодна 
важлива подія в селі не обходилася без нього. В 
1937 році його репресували і в його буднику за-
лишилися плівки – місцева дітвора довго «рила-
ся» в них, шукаючи свої знімки. На початку 30-х 
років в селі побував М.Л. Хатаєвич.

В 1933 році в селі був голод. Люди рятува-
лися тим, що ламали і їли стебла проса, які були 
солодкі на смак. Місцеві активісти ходили по 
хатах і забирали продукти. Приходили і до них, 
а мати сказала: «У мене нічого немає – тільки 
діти – заберіть їх». Вижили ті, в кого були коро-
ви, в кого не було – майже всі померли. В сім’ї 
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Киричук (Галашко) Таїсія Яківна
1918 р.н. жителька с. Титове (у 1932-1933 рр. Водяне) Куйбишевського р-ну

(запис 2008 р. Вакуленко В.І.)

Василя Шита була корова, але стара і Василь 
вирішив купити молоду. Він продав свою корову 
і купив молоду – вів її додому по залізничній колії. 
На нього напали грабіжники і відібрали корову 
та залишок грошей. Втративши корову, вимер-
ла сім’я Василя – мати, дружина, п’ятеро дітей. 
Залишились живими тільки двоє дітей – Василь і 

Галина, їх забрали родичі.
Помирали діти і в яслах – їх несли і хоронили 

на кладовищі у ряднах в «свіжих» могилах – дохо-
ронювали. Багато вершинців ходили в Гусарку, 
де хорошо вродив буряк, і міняли його на різні 
речі.

(поточний архів редколегії)

Киричук Таїсія Яківна (Галашко) народилась 
12.10.1918 року в селі Водяне. Родина склада-
лася з 10-ти чоловік. Батько міг ставити млини, 
мати була гарною швачкою. Зі слів Киричук Таїсії 
Яківни голодомор 1932-1933 років на території 
колишнього села Водяне було зроблено штуч-
но. Стріляли коней, худобу, палили птицю. Все, 
що було в господарстві, забиралося, обшукува-
ли навіть у печі. За ті роки померло дуже багато 
людей, особливо дітей. В одній із колгоспних 
комор лежав цілий ряд мертвих дітей, яких зго-
дом кудись вивезли. Ховати мертвих було нікому. 
В їхній родині померла тітка, а на печі знайшли 

8-и місячну дитину, схожу на скелет (одні кістки, 
вкриті шкірою), дитина теж померла. 

Їсти було нічого. Товкли в ступі курай, кропиву, 
калачики, з цієї маси робили коржики. Перетирали 
кочерижки кукурузи, запарювали водою. По весні 
вживали листя з вишень. У 33 році батьки ходили 
пішки в Магедово, там міняли одяг на харчі. Одна 
їхня сестра працювала в Зеленошахтерську на 
тракторі. Там видавали небагато хліба, вона його 
сушила і віддавала сухарі батькові Киричук Т.Я. 
Так вони залишилися живими.

(поточний архів редколегії)

Клименко Зінаїда Антонівна
1937 р.н. жителька с. Шевченківське Куйбишевського р-ну

(запис 2008 р. Савічевої Н.О.)
Клименко Зінаїда Антонівна 02.08.1937  р. н., 

народилася в с. Вершина Куйбишевського 
р-ну Запорізької області. Її батьки Тур Антон 
Афанасійович 1912 р.н. та Тур (Симоненко) Анна 
Григорівна 02.01.1911 р.н. в 1932-1933 роках про-
живали та працювали на території ради. Спогади 
записано на підставі розповідей матері Тур А.Г.

Мати (Тур А.Г.) розповідала, що в 1932 році 
вона приїхала із села в Куйбишеве, поступила на 
роботу в місцевий радгосп. Працювала в їдальні. 

Батько Тур А.А. працював в радгоспі шофером. 
За словами матері, їсти готували в основному 
галушки та затірку, картоплі практично не було, 
хліба було в обмаль. Мати розповідала, що вони 
жили в проголодь, були проблеми з продуктами 
харчування, але люди від голоду не помирали. 
В 1936 році батьки Тур Анна Григорівна та Тур 
Антон Афанасійович переїхали жити в с. Вершину 
Куйбишевського р-ну. 

(поточний архів редколегії)

Конько Дмитро Антонович
1925 р.н. житель с. Благовіщенка Куйбишевського р-ну

(запис 2008 р. Шевчука С.П.)
Народився в с. Благовіщенка в 1925 році. 

Батьки: Антон Овсійович 1888 р.н. та Олександра 
Спиридонівна (дівоче прізвище Масляк) 1890 р.н. 
В їхній сім’ї було семеро дітей: Дарина 1908 р.н., 
Палажка 1910 р.н., Микола 1918 р.н., Михайло 
1921 р.н., Іван 1923 р.н., Дмитро 1925 р.н., Лідія 
1928 р.н. Під час колективізації Антона Овсійовича 
розкуркулили. Антон Овсійович жив з сім’єю в 
батьківському будинку, в якому проживали ще три 
його брати з сім’ями – всього 18 чоловік. Звісно 
у такої сім’ї були корова, бик та сільгоспінвентар 
– їм приписали ще й млин – тому й приписали 
до «куркулів». Всіх Коньків вигнали з хати. Мати 
з чотирма дітьми пішла жити в поганеньку по-
кинуту хатинку, а батько подався на Донбас і 
влаштувався на роботу в шахті. Палажка теж по-
далася на Донбас, до неї невдовзі приїхав брат 
Микола і став працювати на шахті. Мамині родичі 

Василь Масляк з сім’єю теж виїхали на Донбас, 
там і залишилися жити. Сім’я дуже бідувала під 
час голоду 1933 року. Дмитро лазив по берест-
ках, рвав «кашку» і їв, ходив по людях жебраку-
вав. Запам’яталося йому, як одна бабуся, яка 
жила поблизу р. Грузької і в неї вродила городи-
на – вона давала йому по буряку. Він приносив їх 
додому і мама варила буряк, і діти їли бурякову 
юшку. Дякуючи цій бабусі, в їхній сім’ї ніхто не по-
мер з голоду, а, взагалі, вмирало багато людей. 
Мати розповідала Дмитру, що в одну яму кида-
ли по 10 померлих, яму не закидали і знову ки-
дали чергову партію. Жителі села клали на тачки 
найцінніші речі, а це здебільшого були одежа та 
вовна, та йшли в Бердянськ обмінювати на камсу. 
Багато з них вмерли по дорозі на Бердянськ.

(поточний архів редколегії)
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Народився у 1936 році в с. Водяне. Батьки: 
Кривик Яків Трохимович 1898 р.н., мати – Варвара 
Ігнатівна (дівоче прізвище Переймак) 1898 р.н. 
В сім’ї було шестеро дітей: Марія 1918 р.н., 
Галина 1920 р.н., Іван 1925 р.н., Сергій, Микола 
(приблизно 1927-1930 р.н.) та Віктор. Батько – 
селянин-середняк, а дід Трохим до колективізації 
жив заможно – мав сукновальню на р. Буді, три-
мав овець.

У 1933 році батька послали на курси трак-
тористів в Розівку – під час голоду його вдома 
не було. Місцеві активісти, з розповідей матері, 
забрали у сім’ї все продовольство – навіть бу-
ряки і капусту з погреба. Сім’я почала голоду-
вати, невдовзі померли найменші брати Віктора 
Яковича – Сергій та Микола. Їх поклали на ряд-
нину і поховали на сільському кладовищі. Весною 
1933 року сестри Віктора Яковича Галина і Марія 
знайшли на полі, яке належало одному з колгоспів 
с. Берестове, залишки сорга. Дівчата наїлися 
проса, але воно було пріле і Галина померла. 
Мати опухла з голоду, залишила дітей напризво-
ляще і пішла до батька в Розівку. Яків Трохимович 
виніс дружині миску баланди і вони разом, за-
ховавшись у бузку, з’їли її. Він роздобув небага-
то якихось продуктів і дав Варварі Ігнатівні, щоб 

віднесла дітям.
Вона пішки дійшла до с. Попівки і впала від 

втоми і голоду під парканом. Земляки-водянці 
впізнали її і допомогли добратися додому. Згодом 
Марія найнялась на роботу в одну з єврейських 
колоній. Їй за роботу видавали щодня склянку 
крупи, таким чином вона врятувала від голодної 
смерті свого брата Івана.

Люди тікали з села, рятуючись від голо-
ду, хто куди. Двоюрідний брат батька Максим 
Прокопович Кривик поїхав у Маріуполь і влашту-
вався працювати на завод «Азовсталь», згодом 
до нього поїхав, теж рятуючись від голоду, його 
рідний брат Олександр.

Мати Віктора Яковича – Варвара Ігнатівна – 
не розповідала йому про голодомор 1932-1933 
років до 1947 року – тільки тоді мати вперше 
розповіла Віктору, який опух від голоду, про ще 
страшніший голод, який перенесла сім’я. Віктор, 
дізнавшись про смерть своєї сестри і братів в 
1933 році, терпів і не ремствував. Величезним 
щастям для нього була знайдена на печі квасоли-
на – до цих пір він пам’ятає смак цієї квасолини 
і жалкує, що його братам і сестрі в 1933 році не 
повезло – вони нічого не знайшли і померли.

(поточний архів редколегії)

Кривик Віктор Якович
1936 р.н. житель с. Титове (у 1932-1933 рр. Водяне) Куйбишевського р-ну

(запис 2008 р. Шевчука С.П.)

Кротенко Данило Онуфрійович
1913 р.н. житель с. Новоукраїнка Куйбишевського р-ну

(запис 2008 р. Супрун Л.Ф.)
Батько – Кротенко Онуфрій Дмитрович. Мати 

– Кротенко (Грантовська) Марія Домифівна. 
Сім’я складалася з 8 дітей: сестра Ганна, Андрій, 
Єлісей, Василь, Ірина, Іван, Данило, Степан. 

У 1932-1933 роках була голодовка. Члени сім’ї 
збирали курай, щавель, різні трави, кочерешки з 
качанів мололи, варили і їли. Що в людей було з 

продукції, забрали сільські активісти. Сестра Ганна 
померла від голоду в 1933 році. В сім’ї Кротенка 
забрали жорна, на яких мололи продукцію, 
в тому числі і курай. На цих травах і вижили 
остальні члени сім’ї, але були пухлими. Пам’ятає, 
чоловік десять сусідів померло від голоду. 

(поточний архів редколегії)

Кулага (Терехова) Уляна Андріївна
1916 р.н. жителька с. Більманка Куйбишевського р-ну

(запис 2008 р. Шевчука С.П.)
Кулага Уляна Андріївна (Терехова) народи-

лась у селі Більманка 30 червня 1916 року. Добре 
пам’ятає 1932-33 роки, бо на той час їй випов-
нилося 17 років. Проживала Уляна Андріївна з 
матір’ю Тереховою Ганною Улянівною. Батька не 
пам’ятає. Старший брат Іван Андрійович прохо-
див військову службу в місті Харків (1932-33 рр.). 
Уляна Андріївна з матір’ю працювала в колгоспі, 
збирали буряки, молотили ціпами хліб. За цю ро-
боту колгоспників годували баландою. Готували 
баланду з води та крупи. Це був такий собі 
ріденький узварчик. Багато померло в ті роки. 

Здебільшого це були діти. У багатодітних сімей 
майже не було шансів на виживання. Дітки ходи-
ли просили милостиню. «Ми з мамою ділили свої 
харчі з сусідами. В них були маленькі діти, а в нас 
була корівка, яка давала молочко. Надоїть мама 
молочка і віднесе сусідським діточкам, так і про-
живем день, а там і другий» – витираючи сльози, 
розповідала Уляна Андріївна. А ще їли буряк ва-
рений, гарбуз, траву. Страшні були часи, але ми 
вижили, бо вірили у краще життя. Голодомор не 
визнаю.

(поточний архів редколегії)
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«Я, Ниценко Катерина Павлівна, 1925 року 
народження, в 1932-33 роках проживала в селі 
Благовіщенка Куйбишевського р-ну Запорізької 
обл. У нашій сім’ї було восьмеро дітей, батько та 
мати. У роки голодомору ми всі дуже бідували, 
пам’ятаю, як ми з братами, сестрами ходили під 
скирди, збирали полову, де-не-де попадалась 
зернинка. По весні було трішки легше – шука-

ли траву (лободу, молочай), терли її та роби-
ли коржики. Потім ми їздили з тачками до міста 
Бердянськ, де заробляли хамсу, цим ми і жили. 
До Бердянська їздила я, брат Іван та сестра Ганна. 
Батьки були дуже слабі, пухли від голоду, бо 
більше їжі віддавали дітям. І все-таки в нашій сім’ї 
від голоду померли сестри Варвара та Марія».

(поточний архів редколегії)

Ниценко Катерина Павлівна
1925 р.н. жителька с. Благовіщенка Куйбишевського р-ну

(запис 2008 р. Ольшанського М.В.)

Переймак Лідія Олексіївна
1929 р.н. жителька с. Смирнове Куйбишевського р-ну

(запис 2008 р. Шевчука С.П.)
Народилася в 1929 році в с. Попівка. Її бать-

ки: Бабак Олексій Омелянович 1904 р.н. та 
Софія Григорівна (дівоче прізвище Чигирин). В 
їх сім’ї було четверо дітей: Іван 1922 р.н., Марія 
1925 р.н., Микола 1927 р.н. та Лідія. Батько 
і мати займалися сільським господарством, 
в роки колективізації вступили до колгоспу 
«Переможець». Під час колективізації брат бать-
ка – Бабак Василь Омелянович – виїхав в Старий 
Крим і жив там з сім’єю. У 1933 році почався го-
лод. «Я росла на шпориші», – згадувала про цей 
епізод свого життя Лідія Олексіївна, ще й тиф був. 
Люди почали вмирати від голоду. У її свекрухи – 
Переймак Наталки – забрали коня, а через дея-
кий час лоша. Померли її батько, мати, чоловік 
і дев’ять дітей. Щоб врятувати сім’ю від голоду, 
Олексій Омелянович Бабак поїхав у Старий Крим, 
до брата. Як тільки батько покинув село, місцеві 

активісти забрали у них корову. Влаштувавшись 
у Старому Криму на роботу, батько перевіз туди 
сім’ю. Жили Бабаки в гуртожитку, батько і мати 
працювали на різних роботах, старші діти найма-
лися до місцевих греків пасти череду – так і вижили.

У 1937 році Бабаки повернулися в село, од-
нак їхня хата була зайнята сім’єю переселенців – 
Морозами. Справа в тому, що після голоду 1933 
році в село переселили вихідців з Житомирщини: 
Клименків, Дулю, Малашко, Морозів, Шевчуків та 
ін. Деякі з них осіли в селі, а деякі в 1943 році, після 
відступу німців повернулися на Житомирщину. 
Голова колгоспу Йосип Онопрійович Харченко 
виділив сім’ї іншу хатку, поблизу городини. У 
роки війни цю хату спалили і, коли батько прий-
шов з війни, довелося будувати нову хату – біля 
Раківської школи. 

(поточний архів редколегії)

Півень Віра Іванівна
1924 р.н. жителька с. Білоцерківка Куйбишевського р-ну

(запис 2008 р. Шевчука С.П.)
Народилася в с. Білоцерківці в 1924 році. 

Її батьки Жеребило Іван Пилипович 1888 р.н., 
Жеребило (Лифар) Анастасія Олексіївна 1889  р.н.

У сім’ї було тринадцять дітей. Живих залиши-
лося семеро.

Вона не згодна з твердженням, що в 1933 
році був штучний голод, бо їхній сім’ї з ше-
сти осіб тоді видавали по 1 кг 200 гр борошна. 

Батько працював головою колгоспу ім. Фрунзе 
у с. Черешневому і щодня пішки ходив туди на 
роботу з Білоцерківки. Активісти шукали зерно в 
скиртах, яке могли заховати колгоспники. Люди, 
рятуючись від голоду, їли бурякову гичку, щавель, 
збирали минулорічну траву.

(поточний архів редколегії)

Проценко Євдокія Явтухівна
1924 р.н. жителька с. Благовіщенка Куйбишевського р-ну

(запис 2008 р. Ольшанського М.В.)
«Я, Проценко Євдокія Явтухівна, 1924 р.н., в 

1932-33 роках проживала в селі Благовіщенка 
Куйбишевського р-ну Запорізької обл. Сім’я 
наша складала шість чоловік: батько, мати та 
четверо дітей. Пригадую, як в роки голоду ми 
їли лободу. Мама ходила аж до села Кінські 
Роздори Пологівського р-ну, там під скирдами 
шукала, пересіваючи, зерно пшениці, ячменю. 

Приносила додому, молола зерно, змішуючи з 
лободою і випікала коржики. Пізніше, коли при-
йшла весна, рили в землі коріння трави (кабанці) 
та їли. В нашій сім’ї від голоду ніхто не помер. А 
от в сусідів, що жили через одну хату від нас – 
Дем’яненко Федосій та Ганна – померло від го-
лоду двоє дітей і батьки Федосій та Ганна».

(поточний архів редколегії)
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Торчило Лідія Трохимівна
1925 р.н. жителька с. Більманка Куйбишевського р-ну

(запис 2008 р. Шутової Н.П.)

Народилася в 1918 році в с. Вершина. Батьки: 
Луценко Свирид Вакулович та Марія Тихонівна 
(дівоче прізвище Дементій). У їхній сім’ї були 
діти: Іван, Катерина, Семен, Петро, Федір. 
Батько Катерини був інвалідом з дитинства, од-
нак господарював на землі. В частині села, яку 
люди старшого покоління називають за номером 
земельної ділянки «25-й», створювалася комуна і 
Свирид Вакулович вступив до комуни. Комунари 
усуспільнили худобу і реманент. С.В. Луценко 
привів до комуни лоша, яке було хворе. Це лоша 
хотіли забити, але Свирид Вакулович попросив-
ся працювати на конюшню і виходив лоша. Через 
декілька місяців, разом з дідом Прядкою С.В. 
Луценко на «своєму» молодому коні обробляв 
землю. В роки колективізації батьки вступили в 
колгосп.

У 1932-1933 роках сім’я страждала від голо-
ду. Батьки послали Катерину Свиридівну разом 
з сусідом Монастирним за «кінським» щавлем, 
який ріс за околицею села. Сусід запряг в гарбу 
корів і вони поїхали. Вони нарвали чотири мішки 
вже хотіли їхати додому, аж тут до них на «бєдкі» 
підскочив бригадир. Він забрав мішки і велів їхати 
Монастирному в контору. По дорозі в село вони 
зустріли дівчинку, яка сиділа в кущах і плакала. 
Виявилося, що вона пішла за щавлем і заблукала, 

де живуть батьки і хто вони, вона не могла сказа-
ти. Вони забрали дитину з собою і Монастирний 
заспокоїв її: «Якщо не знайдемо твоїх батьків, бу-
деш жити у моїй сім’ї – в мене немає дочки». На 
одному з полів вони зустріли колгоспників і одна 
з жінок впізнала свою дочку.

Після повернення додому Монастирний пішов 
у колгоспну контору – його вилаяли за щавель. 
Виявилося, що колгоспу належали не тільки поля, 
а і балки і все, що росло на них. Щавель віддали 
в колгоспну їдальню. Колгоспникам видавали з 
комори по 5 кг макухи на двір, бо головою кол-
госпу був Медвідь Василь – хороший чоловік, 
після нього головою колгоспу був Карпій Василь. 
Допомогло вижити і те, що ночами майже всі 
жителі села ходили зрізати колоски, а діти деяких 
жителів села робили це навіть вдень. Об’їзники 
охороняли поля, ганяли дітей, але робили це, 
здебільшого, формально, розуміючи тяжке ста-
новище своїх земляків. Зрізані колоски сушили 
у печі, вимолоне зерно мололи кам’яними жор-
нами. В 30-х роках Катерина Свиридівна ходила 
у Вершинську школу. Вчителювали в ній Федір 
Григорович Коломоєць та його дружина Леся, 
приїжджа Василина Карпівна (прізвищ їх не 
пам’ятає), Панас Якович Півень.

(поточний архів редколегії)

Самойленко (Луценко) Катерина Свиридівна
1930 р.н. жителька с. Вершина-1 Куйбишевського р-ну

(запис 2008 р. Шевчука С.П.)

Лідія Трохимівна Торчило народилася у 1925 
році у селі Більманка. Сім’я була велика. Батька 
звали Трохим Амвросійович, маму Марія Гнатівна, 
братиків – Микола, Володя, Сашко.

Батько до колгоспу вступати не хотів. Але ж 
коней, які були у батька, забрали у колгосп. Коли 
розпочався голод у 1932 році, Марія Гнатівна 
народила Сашка. У цей час захворів Трохим 
Амвросійович і помер 2 січня 1933 року. «Ми ли-
шились у матері на руках. Їсти було нічого. Мама 
варила суху траву замість локші. Також їли пече-
ний гарбуз і буряк. Навесні отелилася корівка і 

мама варила квіти акації в молоці, годувала нас. 
Також їли курай, калачики. А коли корівка давала 
дуже мало молока, мама віддавала його Саші, бо 
він був дуже слабенький. Квасоля в той час для 
нас була справжнім делікатесом,» – згадує Лідія 
Трохимівна. «Легше жилось тим сім’ям, де були 
мужчини. Чоловіки ходили на заробітки до міста 
Маріуполя і в Юзовку. Так і рятували свої сім’ї від 
смерті. А багато було сімей, що пухли від голоду і 
вмирали. Я навіть не знаю, як ми вижили – сказа-
ла Лідія Трохимівна. – Голодомор визнаю».

(поточний архів редколегії)
Федько Марія Василівна

1926 р.н. жителька с. Сміле Куйбишевського р-ну
(запис 2008 р. Рекотової Г.Г.)

«Я, Федько Марія Василівна, народилася у 
1926 році в селі Сміле. У 1933 році мені виповни-
лося 30 травня вісім років. У нашій сім’ї було оди-
надцять дітей. Моя мама вийшла заміж за бать-
ка, коли у того вже було вісім дітей, а перша жінка 
його померла від тифу. Це мати цих дітей, а потім 
народили ще трьох. У тому числі і мене. Який це 
був героїзм для жінки в такі тяжкі роки. Але люди 
були дружні і сильні духом. Жили в голоді і холоді. 

Топили в хаті кураєм, спали на соломі. Пухли від 
голоду. І я ходила з сусідськими дітьми рвати гри-
цики, калачики, лободу. Тим і жили. Як кому по-
падеться макуха, то пекли макушаники. По селу 
ходила комісія, перевертала в хатах і в сараях все 
вверх дном і забирали навіть з мисочки квасолю. 
А діти пухли і вмирали від голоду. Отак ми жили».

(поточний архів редколегії)

Чобітько Марія Єфремівна
1917 р.н. жителька с. Титове (у 1932-1933 рр. Водяне) Куйбишевського р-ну

(запис 2008 р. Вакуленко В.І.)
Чобітько Марія Єфремівна народилась 

20.10.1917 року в селі Водяне (тепер Титове).  
Родина складалася з дев’яти чоловік, троє по-
мерло. Зі слів Чобітько М.Є. – голод був, але в 
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М. МЕЛІТОПОЛЬ
Єршов Анатолій Іванович

1912 р.н. житель м. Мелітополь
(запис не пізніше 1993 р.)

їхній сім’ї була корова, цим і спаслися. Сусіди 
свою худобу зарізали. Декілька місяців спожива-
ли м’ясо, а коли закінчилося, розпочався голод, 
в них померло двоє діток. Дуже запам’ятала, як 
навесні з сестрою знайшли цілу галявину грибів. 

Їли коржики з лободи. Батько вмів добре шити 
взуття – це і допомогло вижити родині в ті нелегкі 
часи.

(поточний архів редколегії)

«Народився я у Мелітополі. Разом з мамою 
ми жили по вулиці Петровського в будинку № 22. 
Весною 1933 року я йшов у центр і біля будинків 
по вулиці Петровського (чи то № 14, чи № 16) я 
побачив якусь бричку, у ній було кілька трупів по-
мерлих від голоду людей. Поки я дивився на тих 
бідолаг, з дворів принесли ще одного померлого. 
Принесли його чотири чоловіки на простирадлі та 
й кинули у бричку. Не знаю, правда, чи та бричка 
була приватна, чи з комунгоспу.

Тоді ж доводилося бачити у нас на базарі (і зи-
мою, і влітку) як опухлі люди хапали будь-яку їжу і 
одразу ж її з’їдали. Часто-густо таких голодних не 
просто відштовхували, а навіть били.

У Мелітополі є міськлікарня. Вона раніше на-
зивалася земська (зараз ім. Леніна № 1). Так от, 
у тій лікарні була капличка, до неї і звозили по-
мерлих від голоду. Одного разу треба було ско-
ротити шлях, і я вирішив піти навпростець, через 
територію лікарні. Зупинився я біля каплички, а у 

ній було трупів, здавалося, майже до самої стелі. 
Мені вдалося подивитися всередину каплички 
крізь віконце. Людей збирали по вулицях міста, 
по дворах. Там були люди різного віку і статі – 
діти, жінки, чоловіки, всі були без одягу. Серед 
людей ходили розмови про те, що більшість з тих 
померлих були з сіл.

У мене 18 грудня 1932 року помер батько. 
Не від голоду, від хвороби. Похоронили його на 
кладовищі по вулиці Піонерській. Через якийсь 
час (це вже було у 1933 році) ми з мамою пішли 
провідати батькову могилу. На кладовищі ми по-
бачили кілька могил, з яких виглядали руки та 
ноги людей. Ті руки та ноги були обгризені. Там 
бачили, як собака гриз людські кінцівки. Ховали 
людей нашвидкоруч».

(Тимофеєв В. Неоголошена війна (спогади 
свідків, архівні документи та роздуми сучасника про 

голодомор 1932–1933 років). – Тернопіль, 1993. – 
С. 38)

Лубан Людмила Абрамівна
1918 р.н. жителька м. Київ

у 1932-1933 рр. проживала у м. Мелітополь
(запис не пізніше 1993 р.)

«Доля закинула нашу сім’ю до Мелітополя 
ще в часи громадянської війни від махновців, 
ми оселилися у цих краях. Батько мій, Абрам 
Хаймович Лубан, маючи велику сім’ю (на кінець 
20-х років у нього було восьмеро дітей) працював 
вночі. Спочатку він працював у «шкірсиндикаті», 
а потім довгий час індивідуалом. У ті часи іншого 
виду транспорту в Мелітополі не було, і от він во-
зив бажаючих від залізничного вокзалу до центру 
міста. Робота була у нього, в основному, в нічний 
та вечірній час, а коли вранці батько приїздив до-
дому, то завжди готувала йому кисляк, він пив 
його та лягав трохи відпочивати, а потім знову 
йшов на роботу.

Під час голодівки мені чомусь запам’ятався 
епізод, коли батько приніс два невеличких мішечки 
зіпсованих цукерок (вони були з хробаками), і ми, 
довго сиділи й перебирали їх – частину відібрали 
собі поїсти, а решту – для коней. Після закінчення 

семирічки, я пішла до ФЗУ заводу «Победа», на-
вчатися у центрі міста, (на розі вулиць Карла 
Лібкнехта та Леніна), навпроти теперішніх 
корпусів мелітопольської трикотажної фабрики). 
Ось чому ходити на навчання мені було зручною 
дорогою, що йшла біля пам’ятника Леніну. Одного 
разу я йшла якраз біля цього місця, то побачила 
старенького та дуже худого діда, який сидів на 
землі та тримав біля рота невеличкий шматочок 
хліба. Повертаючись до дому тим же шляхом, я 
побачила, що той дідусь лежить вже мертвий.

Взимку та навесні 1933 року батько розпові дав 
нам про те, що й інших візників залучали, вірніше, 
мобілізовували у нічний час для збирання, виве-
зення трупів померлих від голоду людей».

(Тимофеєв В. Неоголошена війна. – Тернопіль, 
1993. – С. 38)
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«Десь з осені 1932 року на кладовище, від 
якого ми у той час недалеко жили, попривозили 
людей, які померли від голоду. Везли їх на возах 
з різних місць, в тому числі з залізничної станції 
Мелітополя. На самій станції люди часто вмирали 
недалеко від лазні (там було тепло і можна було хоч 
трохи зігрітись). Одного разу прийшов мій батько 
з роботи, а додому він кожного дня повертався 
дорогою повз кладовище, обхопив обома руками 
свою голову, трохи помовчав, ніби вагаючись у 
тому, чи розказувати нам, чи ні, а потім розповів 
нам про таке, що й досі здригався від спогадів про 
ту розповідь. Батькові довелося стати свідком у 
той вечір, як зграя здичавілих собак розгрібала 
на кладовищі ще свіжі могили. У одній з могил 
знайшли та витягли на поверхню якусь жінку. 
Собаки тягли з неї кишки! Але найжахливішим 
було те, що жінка та була ще жива! Очі її були 
широко відкриті вона ще навіть дихала, а соба-
ки тягли з неї, ще живої, кишки! Так що було тоді, 
коли закопували ще живих людей. Адже люди 
настільки були виснажені від голоду, що їх іноді 
можна було прийняти за мертвих. Як тоді ховали? 
Окремі могили не могли зробити. Копали вели-
кий рів і в нього кидали людей, потім присипали 
трохи землею, а далі знов небіжчиків...

У наших сусідів не було своїх дітей. Так от, 
одного разу сусідка йшла повз залізничний вокзал 
і побачила маленьку дівчинку, що сиділа й гірко 
плакала. Сусідка поцікавилася у дівчинки, чому 
вона так плаче. У відповідь почула розповідь про 
те, що поки вона ходила просити у людей хоч що-
небудь їстівне для своєї вкрай знесиленої від го-
лоду мами, то мати була вже мертва. Розповідала 
дівчинка й про те, що у Мелітополі вони з мамою 
з’явилися тому, що батько помер від голоду, і 
вони з мамою вирішили покинути дім та поїхати 
до своїх родичів у Полтаву. Взяла наша сусідка ту 
дівчинку до себе, отримала на неї відповідні до-
кументи та виховувала як рідну доньку.

У голод люди вмирали якось раптово. Одного 
разу я пішла провідати свою сестру. Попереду 
мене йшов по дорозі хлопчина років дев’яти. 
Підійшов той хлопець до водопровідного крану, 
який знаходився саме біля міської електростанції. 
Може йому захотілося водички попити, але рап-
том впав. Я підійшла до нього, підтягла ближче 
до паркану. Хлопчик залишився сидіти, а я пішла 
далі своєю дорогою, вже поверталася від сестри 
додому, то побачила, що той хлопчик, вже мерт-
вий сидить на тому ж самому місці, де я його за-
лишила.

Ті, хто працював на виробництві, одержували 
по картках хліб, по-моєму, по 300 чи 400 грамів 
на одну особу. Сестра ж моя з чотирма дітьми не 
працювала, тому, звичайно не мала можливості 
одержувати той пайок, ми з нею ділились тим, 
що одержували працюючі. Ділили на всіх і ви-
ходило на кожного менше, ніж по сто грамів на 
добу. Йшла на роботу, то голова у мене памо-
рочилася від нездужання. На роботі нам давали 
ще додатково невеличкі шматочки макухи, ва-
гою десь грамів по сто. Купували ми також, не 
часто, склянку кукурудзи, мололи її, засипали 
потім те борошно в десь з піввідра, та додавали 
ще до того варева шматочок сала. От така була 
похльобка. У голод у Мелітополі працювали ма-
газини, які називалися Торгсини. У тих магазинах 
можна було обміняти речі на продукти харчування 
або одержати гроші за здані ювелірні вироби, що 
містили в собі дорогоцінні метали та дорогоцінне 
каміння. Коли у нас вдома вже не було що їсти, 
батько сказав мені, щоб я понесла до Торгсіну 
золотий ланцюжок від кишенькового годинника 
(на той час самого годинника, його подарува-
ли ще задовго до революції 1917 року батькові 
його товариші по службі на честь мого народ-
ження, вже не було). До крамниці ми з батьком 
прийшли разом, вірніше підійшли, бо всередину 
батько відмовився заходити і залишився чека-
ти мене на вулиці. Спочатку мені запропонува-
ли гроші в обмін на здане золото, але я сказала, 
що мені потрібно на вартість половини ланцюж-
ка дати продуктів харчування. Дали мені, як за-
раз пам’ятаю, пуд манної крупи, локшини, олії та 
інших продуктів. Коли ми все це багатство у вели-
ких та маленьких вузликах навантажили на неве-
личкий візок та рушили, батько дорогою додому 
все переживав за те, щоб ніхто не обікрав, щоб не 
напали якісь злодії. Хвилювання батька було не 
безпідставне, адже тоді у місті були непоодинокі 
випадки вбивств та крадіжок на ґрунті голоду. Я 
сама бачила кілька фотографій, що були вивішені 
в місті. На тих фотографіях було зображено членів 
однієї мелітопольської сім’ї (двох дорослих та чо-
тирьох дітей), яких вбили злодії у їхньому домі. Під 
тими фотографіями було зроблено такий підпис: 
«За пуд пшениці».

(Тимофеєв В. Неоголошена війна. – Тернопіль, 
1993. – С. 34)

Ромахіна Лідія Сергіївна
1905 р.н. жителька м. Мелітополь

(запис не пізніше 1993 р.)
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«Батько мій працював на залізниці. Коли він 
влаштувався на роботу, то брали його як столяра, 
а потім вже вивчився він на помічника машиніста. 
Мама моя не працювала, була вдома з дітьми. 
Весь тягар забезпечення нашої сім’ї (а крім мене 
було ще двоє дітей та бабуся) ліг на батька.

Першим помер мій братик Василько. Це було 
десь у грудні 1932 року. Було йому всього 3 роки. 
Годувалися ми всі лише завдяки пайку, що одер-
жував батько на себе та утриманців. Батько по-
мер 17 лютого 1933 року. За кілька днів до смерті 
він уже і на роботу перестав ходити, і підніматися 
з ліжка вже не міг. Тільки чути було, як весь час 
батько хрипів. Перед тим, як поступово стали 
вмирати члени нашої родини, до нас не раз при-
ходила «мітла». У складі тієї «мітли» було троє 
людей, і було так прикро, що то були не якісь там 
«варяги», чужі, а наші ж, семенівські активісти.

Голоду в нас на той час майже не було, а те, 
що поприпасали з літа та з осені, закінчувалося. 
А головне, що багато чого в нас просто забрали. 
Почала я ходити по чужих дворах у пошуках їжі. 
Коли помер батько, то днів зо два він пролежав у 
хаті. Дві незнайомі мені жінки принесли нам тро-
хи бурякового варева-баланди. У пам’ять чомусь 
врізався колір того варева: червоним-червоним 
він мені запам’ятався. Проте, хоч і важко було на-
звати їжею ту водичку, мені навіть вона здалася 
дуже смачною. Я сиділа з сестричкою Оленкою 
на скрині, батько лежав неподалік. Одягнений 
він був у синю сорочку з невеличкими жовтими 
ґудзиками розміром з копійчину.

Ховати батька допоміг нам дядько Олексій. 
Він же зробив і труну, але чомусь помилився в 
розмірах і труна виявилася малою. Надворі у 
день похорону йшов сильний сніг, стояв мороз. 
Одразу не збагнувши дитячим розумом, що ж 
трапилося з батьком, я взяла та й почала гукати 
його до столу теж їсти буряки. Мені здавалося, 
що батько просто спить тихенько і навіть не хри-
пить вже. Вхопила я його за руку, тягнучи до сто-
лу, а жінки руки мої відсунули. Потім всі дорослі 
вийшли з хати, а я залишилася. Сиділа біля гру-
би та дивилася на двері, за якими щойно зник-
ли люди. В одну мить ніби блискавкою у голові 
моїй пронеслася думка, до свідомості нарешті 
дійшло, що я ж вже ніколи не побачу свого батька, 
що його ж мертвого винесли з хати та повезли на 
цвинтар закопувати у яму. Скочила я і босоніж, у 

чому була, майже роздягнена, побігла. Піднялася 
на гору і лише біля самої сільради мене хтось з 
дорослих зупинив та приніс додому. Лише влітку 
того року я пішла на кладовище подивитися на 
яму, в яку закопали мого батька.

Пройшло не так багато часу, як поховали 
батька, десь у середині березня, померла ба-
буся. Скільки вже вона лежала у хаті, не знаю. 
Чомусь довго ніхто до нас не приходив з колго-
спу. Нарешті приїхали. Бабуся ж лежала у хаті, 
у невеличкій кімнатці, на дерев’яній лаві. Не за-
брали бабусю ховати, а лише взяли її та й поса-
довили, вірніше притулили до самісінького вікна 
Мені ж сказали, що ховати зараз нікому, а біля 
вікна холодно. Так і знаходилася деякий час у 
тій кімнатці бабуся. Я ж боялася навіть близько 
підходити до тієї кімнати. Але не менш страшним 
для мене було й те, що коли я ходила на вулицю, а 
потім поверталася додому, то мені кожного разу 
здавалося, що бабуся наша сидить біля віконечка 
та дивиться ніби-то мені у вічі. Так мені тоді мото-
рошно ставало! А вона ж така вже висохла якась 
була, худа, як тінь. Через якийсь час поховали.

Я все продовжувала ходити по чужих дворах 
та городах, шукала випадкової їжі. Заходжу, бу-
вало, у перший-ліпший двір і прямую до хати. 
Перевіряю, перш за все, кухню, чи є там що-
небудь з їжі чи ні. Заглядала всюди. У багатьох 
хатах людей не було.

Навесні, як тільки почала з’являтися перша 
трава, стало легше. Почали копати ту траву та 
їсти її. Мама з сестричкою лежали весь час в хаті, 
опухлі, нікуди не виходили, такі вже знесилені 
були. Доводилося мені їсти гледючу. У наших 
сусідів Яременків біля самого двору росла вели-
ка гледюча. Підходила я до неї, піднімала голову 
угору, все придивлялася, як дістати. А як було 
мені дістати? В основному, здобиччю було лише 
те, що падало з дерева. Часто також ходила я до 
нашої річки Молочної. Вона ж у нас неширока, 
деякі береги піщані. Так от, приходила я на якийсь 
бережок, шукала там різні черепашки. Тільки-но 
знаходила, одразу ж їх їла. 

Мама так і лежала в хаті. Одного разу до нас 
прийшов якийсь чоловік і запропонував їй піти 
працювати до теплиць. За виконання тієї роботи 
обіцяли годувати. На щастя, робота знаходила-
ся зовсім поряд з нашою хатою. З величезними 
труднощами мамі вдалося піднятися і вже на-

МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН

Безкоровайна (Єфімова) Ганна Іванівна
1924 р.н. жителька м. Мелітополь Мелітопольського р-ну

у 1932-1933 рр. проживала у с. Семенівка Мелітопольського р-ну
(запис не пізніше 1993 р.)
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Бут Євдокія Євтіївна
1918 р.н. жителька с. Мордвинівка Мелітопольського р-ну

(запис 2008 р. Гончаренко Т.М., директора Мордвинівської ЗОШ І-ІІІ ст.)

ступного дня вона пішла працювати. Надворі був 
уже травень, стало майже тепло. Почали ми ва-
рити лободу. Прямо серед двору я гріла кизяка-
ми у невеличкому казаночку воду, клала у нього 
лободу та варила її.

Тоді ж, у травні, померла моя сестричка 
Оленочка. Залишилися з усієї нашої сім’ї лише 
вдвох ми з мамою. Нам було так страшно!

З тих часів пройшло вже багато десятиліть, 
але й сьогодні, коли у мене з’являються якісь 
зайві (умовно) гроші, то я одразу ж намагаюся 
на них купити харчів про запас. Намагаюся, щоб 

той запас був хоча б на рік. Нехай навіть за своїми 
смаковими якостями продукти стануть гіршими, 
але запас такий повинен бути і весь час поповню-
ватися. Якщо я побачу десь кинути кимось шку-
ринку хліба, я її обов’язково підніму. Пам’ятаю 
про той голод. Ця звичка збереглася у мене на 
все життя».

(Тимофеєв В. Неоголошена війна. – Тернопіль, 
1993. – С. 30-32)

«Я тут народилася, тут і помру. Мені в ті роки 
13 було. Я дуже добре пам’ятаю, що люди поми-
рали, бувало, цілими сім’ями помирали. Був не 
неврожай, а чорна буря. Насіння через це погни-
ло, а потім через це врожаї маленькі були. 

Раніше ще була продрозвьорстка. Кожному 
двору слід було здати податок – зерно. У нас тоді 
було приватне господарство. У нашій родині було 
шість чоловік, у нас було 7 десятин (зараз кажуть 
– гектарів). Ми їздили у поле, обробляли, виро-
щували жито, ячмінь, ну, що потрібно було для 
господарства. Але ми вважалися як середнє го-
сподарство, не бідняки і не кулаки – середняки. 
Також інвентар у нас був. Але в ті роки через не-
врожай нічого було у нас брати. До нас прийшли, 
а все, що залишилося – це квасоля та гарбузи. 
Ось і усе.

У нас в 32 році головою колгоспу був Федір 
чи Петро Степанович. Його за те, що він не ви-
конав хлібоздачу, приговорили до ув’язнення 
та розстрілу. Він казав: «Ну, нема в мене зерна, 
нема». Але тоді це не визнавали – дай та усе! Ну, 
і посадили його. А потім колгоспники та, взагалі, 
всі люди написали листа до Верховної Ради. Там 
коли розібралися, його звільнили. І він ще довго 
головував у нас. Його дуже добре згадують за те, 
що він людей не ображав. 

Тоді був просто неврожай, і люди родинами 
помирали. Я пам’ятаю, як розкулачування йшло. 
Поруч із нами сусіди були багаті і ще одні. Так їх 
до Вологди зіслали. Я дуже плакала».

(Коли катом був голод: Голодомор 1932-1933 
років на Мелітопольщині. – Запоріжжя, 2008. – С. 143-

144)

Верещак (Дундук) Явдоха Павлівна
1925 р.н. жителька с. Терпіння Мелітопольського р-ну

(запис не пізніше 1993 р.)
«До початку 30-х років ми з батьками жили в 

селі Новоуспенівка Веселівського району. Жили 
добре. Молодими й здоровими були мої батьки. 
У нашій сім’ї, крім мене, було ще двоє дітей: брат 
Олександр та сестричка Катерина. Маючи неве-
лике господарство, батьки працювали з ранку й до 
пізньої ночі, забезпечуючи нас всім необхідним. 
Раптом все змінилося з початком колективізації. 
Я не пам’ятаю зараз всіх дрібниць (була на той час 
ще дуже мала), але в дитячу пам’ять врізалося, як 
мало не через день приходили до нас якісь дядь-
ки і весь час вимагали здавати державі пшеницю. 
Батько спочатку здавав її, але проходив якийсь 
час і знову ті люди приходили до нас і знов ви-
магали здавати пшеницю. Примусили батька за-
писатися й до колгоспу. Здав він до колгоспу на-
шого коня та деякий реманент.

Пам’ятаю, як одного разу, коли на грубі в хаті 
стояли чавунки з борщем та кашею, члени якоїсь 
чергової комісії забрали з собою навіть цю нашу 
їжу. Крім хати, ще нишпорили вони на нашому 

подвір’ї, штрикаючи у різних місцях багнетами.
Почала сім’я наша голодувати, та хіба ж тільки 

одна наша сім’я? Не було чого їсти і у сусідів. У селі 
Терпіння жила батькова сестра. Вирішили батьки 
всією сім’єю переїхати до неї, сподіваючись на 
те, що в цих краях буде нам легше. Та де там!

Коли ми приїхали у Терпіння, то побачили 
що у батькової сестри сім душ дітей. Дозволила 
вона нам лише переночувати, вранці ж бать-
ко пішов влаштовуватися на якусь роботу до 
місцевого колгоспу. На щастя, прийняли його 
працювати конюхом, і от вже через кілька днів 
батько почав приносити нам м’ясо. Коні здиха-
ли від нестачі фуражу та хвороб на грунті важкої 
виснажливої праці. Через деякий час батько 
наш захворів. У кого було просити допомоги? 
Навкруги – нові люди. До того ж, у Терпінні – ве-
личезна кількість людей голодувала. А скільки 
було опухлих? Бувало, йде опухла людина 
назустріч, дивиться тобі в очі і здається, от-от 
накинеться та почне гризти з голоду. Адже так 
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Веселовська Прасковія Григорівна
1923 р.н. жителька с. Садове Мелітопольського р-ну

(запис 2008 р. Атаманюк С.М., соціального працівника управління праці та соціального захисту 
населення Мелітопольської райдержадміністрації)

було! Люди почали боятися одне одного. Стали 
як звірі.

Батько помер 20 грудня 1932 року. Помер 
при повній свідомості, з голоду. Залишились ми 
з мамою. Якось поховали ми батька. У день його 
похорону на кладовищі ховали ще трьох чоловік. 
Перед цим пішла мама просити в правлінні 
колгоспу хоч якусь підводу, добре, що пішли 
назустріч та дали напівживу коняку. А потім 
привезли всіх померлих на кладовище. А там 
навіть ніхто не погоджувався опустити помер-
лих у яму. Як не просила мама кількох чоловіків, 
що були там, всі їй відмовляли допомогти, тоді 
мама вирішила самотужки опустити батька у 
яму. Так і зробила. Накрила небіжчика благень-
кою ряднинкою. Але її страждання на цьому не 
закінчилися. З могильної ями її відмовилися 
витягати, поки вона не покладе туди ще трьох 
небіжчиків. Потім вже мама розповідала мені, 
що у ті довгі хвилини, волосся у неї дибом стоя-
ло на голові від страху, коли вона приймала тих 
мертвих людей. Лише після того, як вона все 
зробила, що від неї вимагали, їй допомогли і ви-
тягли з ями. Після всього того жаху, мама забула 
навіть місцезнаходження тієї могили.

Голодомор продовжував робити свою чорну 
справу. Весною 33-го помер мій братик. Йому 
було всього 10 років. Згадую, де тільки нам, 
дітям, не доводилося шукати їжу? Копалися ми 
у гнійних купах, збирали та розбивали навіть 
кісточки черешні...

Вип’єш водички з тими кісточками – ото і 
вся їжа. Мати приносила нам щодня по 100-200 
грамів борошна. Всі були такі голодні, що навіть 
інколи не варили те борошно, а їли, просто роз-
водячи сирою водою. Ось така була наша «їжа». 
Одного разу я прийшла додому, а мама й каже: 
«Донечко, твій братик вмирає». Братик помер. 
Поховали ми його навіть не на кладовищі, а не-
далеко від хати, на межі.

Десь приблизно через місяць померла і моя 
сестричка. Не врятувало її від смерті і те, що вона 
була у колгоспному дитсадку. Адже чим там го-
дували тих дітей! Годували похльобкою з гороху 

і радістю було у тій похльобці знайти хоч шмато-
чок картопельки. Вже після смерті моєї сестрич-
ки ми довідалися, що в дитсадку померло ще 42 
дитини. А поховали їх нібито самі ж працівники 
дитсадка недалеко від будинку, де знаходився 
дитсадок.

Ми з мамою удвох вижили. Я ходила по дво-
рах, просила у людей поїсти. До одного двору 
ходила навіть кілька разів. Кожного разу блага-
ла хазяйку, називала її і любою, і дорогою, і зо-
лотою, по всякому, аби вона змилостивилася та 
дала хоч яку-небудь їжу. Коли ж хазяйка давала 
мені якийсь шматочок, то я тільки відходила від її 
двору, тут же, миттю, з’їдала все. І кожного разу 
у мене було таке враження, ніби то я нічого й не 
їла. Такий голод страхітливий був. У голові весь 
час тільки одна думка – де б щось знайти їстівне, 
хоч би навіть лушпиння. Але тоді ніхто нічого з їжі 
не викидав.

Людей у селі багато вмерло. Хати стояли деякі 
зовсім пусті. Ставали відомими жахливі випадки, 
які я запам’ятала. У однієї жінки (звали її в селі 
Кіля) було троє дітей. Чоловік тієї Кілі кудись утік 
від голоду і тому вона залишилася з дітьми сама. 
І от вона, та Кіля дітей своїх малих... з’їла. Сама ж 
після цього збожеволіла.

Поряд з моєю тіткою жили сусіди – брат та 
сестра. Ось одного разу дівчина прийшла до 
моєї тітки та й каже їй: «Що ж мені робити? Брат 
застеріг мене, сказав, щоб я негайно йшла геть 
куди-небудь, від гріха подалі, а то він збирається 
мене вночі вбити та з’їсти». Такі от думки були у 
людей, доведених з голоду до такого стану.

Сім’я моєї тітки вижила тільки завдяки тому, 
що у них була корова і до того, вони були у себе 
вдома, а ми на чужій стороні. Згадуючи про той 
голодомор, я всякий раз згадую слова мого 
батька перед смертю: «Ой, ви ж, діточки, ви ж, 
сиріточки, важко буде вам без батька жити, не 
нагодують вас, не напоють вас, доведеться го-
лодними бути».

(Тимофеєв В. Неоголошена війна. – Тернопіль, 
1993. – С. 10-11)

«Родилась я в 1923 г., в селе Вознесеновка 
Мелитопольского района. У нас была большая, 
но бедная семья. Отец и мать работали в кол-
хозе. У нас была корова и куры, но почти все мы 
сдавали на налог. Однажды к нам пришли воен-
ные и увели отца. Он вернулся через четыре дня. 
На нем была порванная одежда и были видны 
следы побоев. Голодомор 1932-1933 гг. я пом-

ню. А больше всего я помню это постоянное чув-
ство голода. Потом через несколько дней к нам 
пришли люди в военной форме и забрали у нас 
все продукты, посуду, часы, вышитые рушники. 
Соседи все это видели, но никто не защитил нас, 
потому, что все боялись за свои семьи. Наши со-
седи прятали свою корову в лесополосе недале-
ко от села. Они нам несколько раз давали молоко, 
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(запис не пізніше 2008 р.)

чтобы мы не умерли с голоду. Чаще всего с обы-
сками приходили ночью, бывало, что приходили 
несколько раз к одним и тем же людям. А потом 
– началась война, и все мужчины ушли на фронт, 
а мы их заменили – подростки по 15-16 лет. Мы 
пахали землю плугом, запрягали коня, а если его 
не было, то и коров. Если мы собирали на поле 
остатки урожая, то у нас проверяли даже карма-
ны, чтобы ничего не брали домой. Тогда сажали 
даже за несколько колосков или зерен. Однажды 
соседка принесла нам кусочек макухи, и она нам 
показалась тогда вкуснее всякого хлеба и саха-
ра. В селах было очень много сирот. Кому повез-

ло, тех забирали в город в приюты. Ели сусликов, 
полевых мышей. Брали тачку и ездили к морю 
менять вещи на рыбу. Некоторые сильно хотели 
есть и ели прямо сырую рыбу, переедали и тут 
же умирали, не доехав назад. Очень много лю-
дей умерло в то время в селе. Хоронили их почти 
всегда в общую могилу. Наша молодежь не знает 
об этом, и слава Богу. Но все-таки надо об этом 
помнить. Я думаю, что виновата в этом была 
власть. Говорили тогда, и после, что голод был 
организован специально, а это и есть геноцид».

(поточний архів редколегії)

«Наша родина жила в Новомиколаївці 
[Мелітопольський р-н – ред.]. Під час колек-
тивізації у нас забрали все, що було – і харчі, і ху-
добу. А тут ще голодомор. Так люди не ходили, 
а повзали. І помирали. Причому колективізація 
була насильницькою. Ходили писали, хто згоден. 
А хто незгодний був до колгоспу йти, той відсидів 
місяць або два. Сиділи, як злочинці якісь.

У 1932 році померлих від голоду людей уво-
зили. Підвода їздила селом, на неї й клали мерт-
вих, яких виносили з хат – звідки одного, звідки 
й більше. Та й як не вмирати було! Позабирали 
все тісто! Харчувалися, хто чим може. З бур'яну 

клецики, пишки, оладки пекли. І траву ще їли. 
Страшне діло було.

А ховали померлих голодною смертю на 
цвинтарі. Ями копали ті чоловіки, які ще могли в 
руках якось лопату тримати. Тоді ховали без трун: 
положили до ями, присипали землею – і все. Я 
пам’ятаю, побігла до хрещеного батька, а його 
діти і мати посеред двору вмерли. А у кого за-
лишалися діти в 33-му сиротами, їх віддавали у 
садок, їх годували там».

(Коли катом був голод: Голодомор 1932-1933 
років на Мелітопольщині. – Запоріжжя, 2008. – С. 161-

162)

Власенко Наталія Олексіївна
1923 р.н. жителька м. Мелітополь Мелітопольського р-ну

у 1932-1933 рр. проживала у с. Піщане Мелітопольського р-ну (зараз увійшло до складу 
м. Мелітополь)

(запис не пізніше 1993 р.)
«Не дивлячись на те, що під час голоду 1933 

року мені було лише 10 років, я добре запам’ятала, 
як до нашої хати приходили спеціальні бригади 
комсомольців-активістів по хлібозаготівлях. Вони 
забирали наш останній хліб. Навіть печений хліб, 
який мама сама випікала, і той забрали. Якось 
вночі батько з братами насипали в невелике 
дерев’яне барильце зерно та накрили його звер-
ху кураєм. Заховали у такий спосіб. Але коли при-
йшла бригада, то вони почали ходити по всьому 
двору та штрикали палицею з металевим нако-
нечником і врешті-решт надибали на те барильце. 
Потім примусили моїх братів розібрати повністю 
ту схованку і забрали наш останній хліб.

Мама моя вже лежала хвора, зовсім знеси-
лена від голоду. Ми вирішили підкласти під неї 
кілограми три борошна. Але коли знов прийшли з 
обшуком комсомольці, то їм, ніби хтось пальцем 
показав, вони підняли з ліжка хвору маму та за-
брали те борошно. На віконці стояв зіпсований 
дерев’яний годинник. Так брати мої насипали у 
нього трошки пшенички, а зверху прикрили книж-

ками, сподівалися хоч там не знайдуть. Та де там! 
Хтось з тих комсомольців підійшов до тієї схован-
ки і все забрав. На грубі висіла у нас білизна, під 
якою ми зробили ще одну невеличку схованку і 
поклали торбинку з зерном. Але й там знайшли 
і забрали.

У нашій сім’ї я була найменша з шістьох дітей. 
Мама попросила мого хрещеного батька взяти 
мене до себе та врятувати від голодної смерті. 
Так і вийшло, що саме мій хрещений батько, 
Тимофій Павлович Бондаренко, врятував мене 
від голодної смерті.

Під час голодівки померла вся моя сім’я. 
Після смерті батька мати залишилася з 
шістьома дітьми, лягали спати шестеро, а вранці 
піднімалися лише четверо. Двоє вмирало. На 
наступний день померла мама, а через тиждень 
залишився лише брат та сестра. Вони так і по-
мерли разом, обійнявшись. Я якраз пішла у той 
день їх провідати, понесла відвар з акації, луш-
пиння картоплі та ще щось. Думала дати їм хоч 
таке поїсти. Стукала я, стукала у двері, ніхто не 



907

В’юник Параскева Костянтинівна
1905 р.н. жителька с. Костянтинівка Мелітопольського р-ну

(запис не пізніше 1993 р.)

відгукувався. Тоді я вирішила через невеликий 
отвір у дверях просунути руку, дотягтися палич-
кою до гачка і відчинити. Так і зробила. Увійшла 
нарешті в дім, а там... мертві лежать обоє. А коли 
ще була жива моя мама, одного з моїх братів, 
Івана, найняв на роботу якийсь чоловік. Ми так усі 
зраділи, адже це була можливість вижити, бо той 
чоловік зобов’язувався годувати Івана. Пішов мій 
брат. Чекали-чекали ми його кілька днів, не знали 
вже, що й думати. Та нарешті прийшли якісь люди 
і розповіли, що бачили недалеко від Мелітополя, 
у степу, тіло мертвого хлопчика підлітка. Ґави 
шматували його тіло. Це був мій брат.

Незадовго до загибелі моєї родини, брати хо-
дили ловити по вулицях кішок та собак. Піймають, 
вб’ють, обдеруть їх та приносять додому. Вдома 
мама варила їх, а потім кожному давала по не-

величкому шматочку. Ми просили у неї ще їсти, 
але вона казала, що треба ще залишити трохи на 
завтра. На вулицях не видно було тоді ні кішок, ні 
собак.

Ховали померлих тоді на возику з двома до-
шками. Той возик виділяв колгосп. Небіжчиків 
клали на голі дошки, а зверху накривали якоюсь 
ряднинкою і везли на кладовище. Знесилені від 
голоду люди не завжди могли копати глибокі 
ями. Іноді навіть не повністю засипали ті ями 
землею, ось чому інколи чи то частину одягу 
небіжчика можна було побачити на могилі, чи то 
ногу чиюсь».

(Тимофеєв В. Неоголошена війна. – Тернопіль, 
1993. – С. 35)

«У мого батька з матір’ю було дев’ять душ 
дітей. Коли навесні 1933 року в нашому селі лю-
тував голод, моя сестра Поліна запропонувала 
мені разом з нею поїхати у пошуках порятунку від 
голодної смерті до Росії. Адже іншого виходу зі 
становища, що склалося, ми не бачили для себе. 
Вибору не було: або повільно вмирати, залиша-
ючись у селі, або все-таки спробувати врятува-
ти себе та допомогти ще якимось чином своїм 
рідним, що залишалися в селі. Я врешті-решт 
погодилася на пропозицію сестри, і ми поїхали. 
Взяли з собою одного з наших братів, якому було 
тоді років сім.

З величезними труднощами дісталися ми 
до одного з невеличких селищ (називалося 
воно нібито Федорівка) в Орловській області. 
Знайшли там собі квартиру, почали навіть працю-
вати і через якийсь час зібрали трохи продуктів 
харчування, частину з яких, у тому числі трохи 
картоплі, відправили до своїх, у Костянтинівку. 
Переправляли пшоно, інші крупи. Все це по-
везла я сама, а сестра з братом залишилися у 
Федорівці. Коли ж я поверталася з дому назад 
до Росії, то в Орлі, на залізничному вокзалі, я по-
трапила в облаву. Хапали та садовили в товарні 
вагони всіх, хто був з України. Для чого це робили 

власті? Та для того, щоб під охороною поверта-
ти втікачів додому, на Україну, на вірну смерть. 
Привезли нас до Курська. Там мені випадково 
вдалося втекти. Сяк-так я попросила на вокзалі 
носильника взяти мені білет до будь-якої станції 
ближче до Орла. Як би там не було, але мені по-
щастило повернутися до своїх, у Федорівку.

Перед самим моїм від’їздом з Костянтинівки, 
я була очевидцем трагедії однієї сусідської сім’ї, 
що жила поряд з нами. У нашого сусіда діда 
Лимаря померли одразу двоє онуків: хлопчик 
та дівчинка. Було їм років по вісім-десять. Сил 
поховати їх у старого Лимаря вже не було. Тоді 
вже за його проханням мій брат Андрій, на не-
величких тачках відвіз обох дітей на кладовище 
та поховав їх. Невдовзі смерть забрала й самого 
Лимаря. А коли вже він був мертвий, через його 
тіло перелізала на піч його донька Явдоха. Як 
вона вже потім сама розповідала, у неї на якийсь 
час зовсім зникло почуття страху. Кілька днів 
вона перелізала через тіло мертвого батька, поки 
люди не допомогли поховати старого».

(Тимофеєв В. Неоголошена війна. – Тернопіль, 
1993. – С. 18)

Гапоненко Зіна Іванівна 1928 р.н.
Федченко Лідія Іванівна 1923 р.н.

жителі с. Вознесенка Мелітопольського р-ну
(запис 2008 р. Биковського М.М., директора Вознесенської ЗОШ № 2 І-ІІІ ст.)

Л.І.: У мого покійного чоловіка на початку 
тридцятих років старший брат вже мав роди-
ну. У нього була дружина Ліза та двоє хлопчиків 
було. Голова родини поїхав дістати щось поїсти, 
а жінка пішла до Семенівки і там, мабуть, помер-
ла. Знаєте, як тоді? Мати стара була, свекруха. 

А теж ходила за той буряк робити. Хто вийде на 
роботу, тим дають, а хто ні – все. Вони ж і помер-
ли з голоду, ті хлопчики – Ваня і Вася. Їх поклали 
на бричку і повезли на кладовище. Яку вони там 
ямку вирили? Бог їх зна, бо вони самі такі пухлі 
були.
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Герус Марія Василівна
1917 р.н. жителька с. Костянтинівка Мелітопольського р-ну

(запис 1993 р. Тимофеєва В.М., працівника Мелітопольського краєзнавчого музею)

З.І.: І ще у сестри нашої мами теж повмирали 
дітки…

Л.І.: Її чоловіка вночі забрали, приїхали вночі 
і забрали…

З.І.: Вночі забрали, приїхали, постукали у 
двері. Виселили їх. Дітки тоді й померли. А го-
лод у 32-му, як і у 47-му штучний був. Усе ж було. 
Кукурудзу сіяли, корів пасли. Усе було – і тут та-
кий голод! Штучний він був!

Ми з мамою тоді пасли корову нашого бухгал-
тера. Їду через ліс, а там чоловік лежить на мости-
ку: «Хлєбушка…». Я стала, у мене ж нема нічого, 
кажу йому: «Я буду їхати відтіля і напою молочком 
тебе і наллю тобі баночку». А їду уже відтіля, уже 
він лежить – і жакетик скинутий, і розбутий, і все, 
вже він умер.

(Коли катом був голод: Голодомор 1932-1933 
років на Мелітопольщині. – Запоріжжя, 2008. – С. 116)

«За своє життя я пережила всі страхіття 
більшовицького панування на нашій квітучій, 
родючій Українській землі: голодомори, розкур-
кулення, колективізацію, репресії і депортації.

Наша сім’я була велика – батько з матір’ю і 
восьмеро дітей. Батьки мали землю, сад, пару ко-
ней, корову та сільськогосподарський реманент.

У 1929 році розкуркулили, забрали все, що 
мали. Тим, що самі пішли до колгоспу, давали 
пайки, а у таких, як наш батько, забирали останнє. 
До колгоспу ж йшли, в основному, п’яниці, 
підлабузники, які підтримували комуністів. Всі 
вони вижили, бо жили від того, що забирали у 
людей, які до останнього не вірили в колгосп. 
До колгоспу зганяли силою, але батько не хотів 
іти. Тоді забрали останнє, до крихітки. Це було 
страшного 1933 року.

Мені тоді було 16 років, все я бачила своїми 
очима. Досі перед моїми очима останні хвили-
ни життя моїх рідних – батька, матері, сестри та 
брата. Навіть зараз, через стільки років після їх 
смерті, я не можу спокійно з’їсти шматок хліба, 
бачу їх, як вони просять їсти.

Першим помер мій батько – Герус Василь 

Антонович – 1880 року народження. Через кілька 
днів померла сестричка – Герус Ольга Василівна, 
1925 р.н., а потім і брат Герус Григорій Васильович 
– 1900 р.н. Вкрили їх ряднинкою і вони кілька днів 
лежали в хаті, бо самі ми не могли їх поховати. 
Потім вже приїхали з колгоспу 2 чоловіка, поки-
дали їх до повної брички: там було вже багато по-
мерлих – наші сусіди, родичі...

До цвинтаря ми йшли за ними. Там ми поба-
чили велику яму, у тій ямі лежало вже дуже багато 
людей. Їх складали, як дрова, доки яма не ставала 
повною. На нашому цвинтарі не одна така яма.

Мама моя Герус Мотря Якимівна, 1883 р.н., 
була дуже виснажена голодом і в 1933 році теж 
померла. До весни ми, діти, залишились самі: три 
сестри і два брата, їли грицики, стручки з глодиці. 
Не знаємо, як ми і ви жили. Пам’ятаю також, що 
померли наші сусіди – Лябахи – троє дітей.

Все, що пережили ми, не дай Бог, пережити 
нікому і ніколи».

(Тимофеєв В. Неоголошена війна. – Тернопіль, 
1993. – С. 27)

Глинська Ганна Михайлівна
1926 р.н. жителька с. Вознесенка Мелітопольського р-ну

у 1932-1933 рр. проживала у с. Новомиколаївка (Шульговка) Мелітопольського р-ну
(запис не пізніше 2008 р.)

«Я родом з Новомиколаївки. Раніше це село 
називалося Шульговка. Там в дитинстві і пере-
жила страшенний голод. Пам’ятаю, ні хліба, ні 
картоплі – нічого не було. Нас у батьків троє було. 
По сусідству із нами, через два дома, жила ро-
дина, так батьки померли з голоду, залишилося 
троє дітей. І ось якось, дивлюсь, їхні діти йдуть 
до нас. Прийшли, а у нас біля хати цибулька ви-

росла. Цибулька така малесенька була, а дітки 
сусідські дуже їсти хотіли. І давай ту цибульку щи-
пати. Тільки трошки поїли, як тут же біля нашого 
будинку й померли. Усі троє. Прямо біля мене. 
Ото жах був!»

(Коли катом був голод: Голодомор 1932-1933 
років на Мелітопольщині. – Запоріжжя, 2008. – С. 115)

Головіна Олена Сергіївна
1928 р.н. жителька с. Терпіння Мелітопольського р-ну

(запис 2008 р. Чекалової О.О., директора Терпіннівської ЗОШ І-ІІІ ст.)
«Народилася у с. Терпінні, де народилися мої 

батьки. Мати – Уляна Омелянівна, батько – Сергій 
Маріович. У 1932 р. мені було лише 4 роки, але 
мати розповідала про ці страшні часи. Її кумів, 

сім’ю Коваленка Дмитра Михайловича визнали 
куркулем. А у нього всього було два коня, коро-
ва та гарба, а ще п’ятеро дітей – чотири доньки 
та син. Все майно у них було конфісковано, а са-
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Горєлов Василь Миколайович
1924 р.н. житель с. Високе Мелітопольського р-ну

(запис 2008 р. Задворошнікової Г.Л., директора Новгородківської ЗОШ І-ІІІ ст.)

мих влада вигнала з рідної хати і вони ховалися 
у землянці, їли бозна-що. Ми голодували, але 
не так сильно, як наші односільці, бо була коро-
ва. Мати згадувала, що на сільському кладовищі 
майже щодня ховали людей у величезні ями, 
дуже глибокі. Навесні, як тільки почала з’являтися 
перша трава, ставало легше. Люди їли траву і ло-

боду з широким листям, їли макуху, сирі буря-
ки. Багато тоді померло людей, але мати тоді не 
розповідала мені їх прізвищ, тому не могу і вам 
сказати. Знаю, що серед них були приїзжі з Росії, 
сім’я Єгорових, голова сім’ї яких так і помер на 
призьбі хати».

(поточний архів редколегії)

«Спеціально зробили голодомор. Харчі були, 
хоча врожай був не такий, звісно, як хотілося б. 
Але було все. І все ж розпочався голод. А чому? 
Гадаю, не давали людям спеціально нічого для 
харчування. Люди й помирали, що називається, 
на ходу. Ось так йдуть в степ, йдуть і самі не 
знають, куди. Падали й помирали від голоду, 
бідолахи. 

Пам’ятаю, були такі комсомольці виділені. 
Отже, їздили на бричці, з такими щупами. В хаті 
щупали у кожному кутку, на дворі. Там, де знай-
дуть зерно, заберуть собі. Ми біля пічки в гле-

чику ховали, а то у глечику, чи у каструльці го-
рох. І от забрали. Комуністи були такі. З району 
полномочні партії. Вони приїжджали і робили об-
шук, що знаходили – забирали. А хто там запере-
чував – приїжджав «чорний ворон» вночі. Коли 
сплять діти, і все. Якщо в господарстві були кінь, 
корова, вважали середняком. Забирали й увози-
ли. Діти помирали в дорозі».

(Коли катом був голод: Голодомор 1932-1933 
років на Мелітопольщині. – Запоріжжя, 2008. – С. 147)

Горда Григорій Миколайович
1925 р.н. житель с. Новобогданівка Мелітопольського р-ну

у 1932-1933 рр. проживав у с. Вознесенка Мелітопольського р-ну
(запис 2008 р.)

«В роки голодомору я жив у Вознесенці. У 
нас в родині було семеро дітей. В голод помер-
ла найменша – трирічна – сестричка від голоду. 
Батьки займалися власним господарством, тому 
що ніхто не хотів йти до колгоспу. У нас був кінь, 
плуги, бричка, все було. А потім в 33 ходили та все 
забирали. Потім батька посадили за те, що він 
не хотів йти до колгоспу. Він там захворів. Потім 
його відпустили і через деякий час він помер.

А харчувалися ми травою, грициками, моло-
чаєм, кашкою, акацією. Ще коли батько був жи-
вий, то він на городі посіяв трошки жита. Коли 
зерно починало твердішати, ми його м’яли та 
їли. Хто помирав, за тими спеціально приїжджала 
підвода. У нас померли тоді бабуся та дідусь».

(Коли катом був голод: Голодомор 1932-1933 
років на Мелітопольщині. – Запоріжжя, 2008. – 

С. 156)

Горобій Катерина Іванівна
1917 р.н. жителька с. Троїцьке Мелітопольського р-ну

(запис 2008 р. Скороход А.І., директора Новобогданівської ЗОШ І-ІІІ ст.)
«Тут у нас поруч кладовище було, біля ньо-

го люди жили. Їх син поїхав до Донбасу працю-
вати у шахті. У них померла мати, потім батько, 
а потім дівчинка та 16-річний хлопчина. А в хату 
неподалік в ті часи приїхали люди, Він був бол-
гарин. Так його жінка померла, а потім приїхали 
дочка з півночі з дітьми – теж всі тут померли.

А ховав у нас тут Олексій. Він на бричку лю-
дей клав та возив під міст, я навіть пам’ятаю, куди 
саме. Там копав невелику ямку, трави настеляв, 
клав покійників та прикопував. Тоді дуже багато 
повмирало людей. А іноді ховали – ледве ямку 
викопають, піджаком прикриють та притрусять 
землею.

А в нашій родині, слава Богу, ніхто не помер. У 
нас дідусь їздив весь час до Криму, тому ми жили 
трошки краще за інших. Він їздив туди та працю-
вав у татар, а вони йому за це давали то сиру, то 
крупи, то ще чогось.

У нас сам голова колгоспу голодував. Він їв 
макуху та запивав гарячою водою. Я одного разу 
прийшла до нього і все це побачила. І одразу 
побігла до дідуся, щоб попросити чогось з їжі для 
голови нашого».

(Коли катом був голод: Голодомор 1932-1933 
років на Мелітопольщині. – Запоріжжя, 2008. – С. 153)
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«У сім’ї було семеро дітей. Старші брати пра-
цювали в місті, заготовлювали лід. Їм за цю робо-
ту давали суп і шматочок хліба. Весь хліб вони не 
з’їдали, а збирали невеликі шматочки для молод-
ших братів і сестер. Середній за віком брат, один 
раз на тиждень, ходив до них з міста і приносив 
додому трошечки хліба. Бувало і таке, що ніс, а 
сам був надзвичайно голодний, та й не помічав, 
як з’їдав майже весь хліб.

Була своя корова. Мати назбирає трішечки 
молока, понесе на базар, виміняє його на 1 ста-
кан крупи. Вдома крупу ще помеле, зварить супу, 

а як сідають всі до столу, то мати говорить, що 
старшим діткам дам супику густішого, бо вони 
вже працюють, а меншим – досить і ріденького, 
бо більше немає з чого зварити. Люди дуже голо-
дували, проте на полях урожай був. Пізно ввечері 
люди намагалися назбирати на полі колосків, 
але за це, якщо впіймають, саджали в тюрьму. 
Пам’ятаю, що говорили про те, що у Вознесенці 
жінка від голоду збожеволіла і з’їла свою дитину. 
Тітка Ольга Яценко (батькова сестра молодша) у 
40 років померла від голоду».

(поточний архів редколегії)

Джанахай Віра Венедиктівна
1926 р.н. жителька с. Вознесенка Мелітопольського р-ну

(запис 2008 р. Биковського М.М., директора Вознесенської ЗОШ № 2 І-ІІІ ст.)

Дойнова Антоніна Андріївна
1918 р.н. жителька с. Семенівка Мелітопольського р-ну

(запис не пізніше 2008 р.) 
«Я народилася тут і голод теж тут пережила. 

Голод був страшний. Люди помирали на ходу. 
Після голоду хат пустих багато було, бо люди по-
вмирали. У мене двоє братів померло. Сестри 
пороз’їжджалися, я залишилася з молодшим 
братиком. Він теж помер, я його сама поховала в 
садочку. У нас тоді кожен сам рятувався.

Ще приходили наші ж односельці і все в нас 
забирали. Мій батько під ліжком вирив ямку та 

ховав там пшеницю. Але її все одно знайшли і 
відібрали.

Їсти мені доводилося і лушпиння від картоплі, 
і траву. Ноги у мене пухли та лопалися, я їх піском 
засипала. Як я залишилася живою, не знаю. Але 
врожай тоді був. Цей голодомор був спеціально 
зроблений Сталіним».
(Коли катом був голод: Голодомор 1932-1933 років на 

Мелітопольщині. – Запоріжжя, 2008. – С. 172-173)

Доленко Клавдія Митрофанівна
1915 р.н. жителька с. Мордвинівка Мелітопольського р-ну

(запис 1993 р. Тимофеєва В.М., працівника Мелітопольського краєзнавчого музею)
«Ми жили в селі Мордвинівка Мелітопольського 

району. У голод в нашій сім’ї померло два моїх 
брати та сестра двоюрідна. Звали їх Сергій та 
Іван, а сестру – Оля. Сама я вже й не пам’ятаю, 
як вони вмирали, але батько розповідав, що по-
мерли одразу всі троє. Як померли вони, то за-
горнули їх у рядна та повезли на цвинтар, кинули 
у загальну яму, як дрова.

Голод був дуже великий, вмирали всі: і 
росіяни, і українці. Батько мій був шорником та 
теслею, а я з мамою працювала у колгоспі. Так 

ми й вижили, пам’ятаю також, як до нас приходи-
ла «мітла», забираючи у нас останнє. Я ж на все 
життя запам’ятала, як батько мені сказав: «Ти в 
мене старша, донечко. Зараз вони забирають у 
людей, люди плачуть слізьми, а прийде час, ви 
будете плакати кров’ю. Це ж тільки початок». 
Зараз мені вже 79 роки, і я бачу, що татко був 
правий».

(Тимофеєв В. Неоголошена війна. – Тернопіль, 
1993. – С. 27)

Доля Євдокія Кирилівна
1922 р.н. жителька с. Костянтинівка Мелітопольського р-ну

(запис 2008 р. Талерчик Л.В., директора Костянтинівської ЗОШ № 2 І-ІІІ ст.)
«Я, Доля Є.К., 1922 р.н., пам’ятаю добре роки 

голодомору 1932-1933 років. Згадувати це дуже 
тяжко і без сліз не можна тут обійтися.

Справа в тому, що в той рік був урожай, але 
його весь забрали, ходили люди по будинках, ро-
били обшук і забирали все зерно, картоплю, бо їм 
було таке завдання.

Люди в селі пухли і помирали з голоду. Нас в 
сім’ї було п’ятеро дітей, мама пішла в місто, щоб 
виміняти нам хліба, зварила нам з трави юшку і 

поставила в піч. Прийшов її сестри чоловік, пух-
лий від голоду, заліз в піч, поїв все, вийшов на 
вулицю та вмер. Нас врятував родич, Сивець 
Дмитро, який дав зерна бочку, ми її закопали в 
підвал і вночі потроху жарили і їли. А люди мерли 
на вулиці, і в хатах, їх возом відвозили на кладо-
вище і там в одну яму скидали всіх, і як стане по-
вна яма – заривали її, а нову викопували. Навіть 
їли один одного».

(поточний архів редколегії)
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«Роки були дуже важкі. Голод. Сім’я була ве-
лика: батько, мати та четверо дітей. Ми ходили до 
школи, сил не було. Я просив у своєї вчительки 
хоча б що-небудь поїсти. Вона допомагала мені, 
чим могла, а я їй допомагав по господарству: 
приносив води, колов дрова, прибирав у дворі. 
За це вона мені давала оладки із суміші трави та 
висівок. У той час склянка кукурудзи коштувала 12 

рублів. А в моєї дружини в ті часи померло від го-
лоду два брати: 1924 та 1922 років народження. 
У неї в родині було п’ять чоловік. Теж було важко 
всіх нагодувати, але їм допомагала сусідка, у якої 
була одна дитина».

(Коли катом був голод: Голодомор 1932-1933 
років на Мелітопольщині. – Запоріжжя, 2008. – 

С. 163)

Дьяченко Дмитро Якович
1923 р.н. житель с. Берегове Мелітопольського р-ну

(запис 2008 р. Михайліної М.Д., директора Промінівської ЗОШ І-ІІІ ст.)

Зінченко Марія Іванівна
1924 р.н. жителька с. Вознесенка Мелітопольського р-ну

(запис не пізніше 1993 р.)

«Два моїх брати – Федір та Петро – помер-
ли ще у голодівку 1921 року, одному було 7, а 
другому – 8 років, тому на початку 30-х років я у 
батьків залишилася одна. Батько тоді працював у 
Мелітополі на м’ясокомбінаті, а мама – не працю-
вала. Батько помер навесні 1933 року. Спочатку 
опухлий був, не ходив вже на роботу. Незадовго 
перед смертю почав просити маму, щоб вона 
дала йому хоч трохи молока попити.З величезни-
ми труднощами молоко для батька знайшли, але 
спробували дати батькові, та він уже не міг його 
пити. Так і не стало мого батька, Зінченка Івана 
Лук’яновича. Допомагав його ховати батьків брат. 
На сільському кладовищі, в одній з великих ям, 
ми поклали батька на дно. Труну у той час майже 
не робив ніхто, тому й ми з мамою взяли сніп со-
ломи, розпотрошили його та й підклали під бать-
кове тіло, зверху накрили рядном та якоюсь до-
шкою. Через кілька днів я прийшла на кладовище 
і побачила, що яма була вже закрита землею. Але 

неподалік від неї була вирита інша велика яма, 
ще зовсім пуста.

Після смерті батька мама пішла працювати до 
колгоспу. За роботу їм давали похльобку, а коли 
тарілку з тією похльобкою ставили на стіл, то було 
видно її дно – ось так годували колгоспників.

У голодівку ходили трусити і нас. У нас на 
грубі лежали сухарі, так і ті сухарі знайшли та й 
забрали, мама почала просити, щоб залишили 
дітям – не допомогло. Звичайно, ті наші останні 
сухарі пішли не в рахунок хлібозаготівель, а са-
мим перевіряючим.

У батькового брата не знайшли прихованого 
зерна та квасолі, (вони були заховані надворі, під 
літньою піччю). Завдяки лише цьому сім’я й вря-
тувалася. А якби розкрили ту яму, то невідомо чи 
вижили б».

(Тимофеєв В. Неоголошена війна. – Тернопіль, 
1993. – С. 29)

Іващенко Любов Василівна
1918 р.н. жителька с. Тихонівка Мелітопольського р-ну

(запис 2008 р. Портнової М.М., директора Новопилипівської ЗОШ І-ІІІ ст.)
«Пам’ятаю 1932-й рік. Голодні всі, люди па-

дали, як мухи. Помирали на дорогах. Я, мої дві 
сестри та два брати були маленькі. Ми жили тоді 
в цьому селі, але на іншій вулиці. Пам’ятаю, ку-
курудза була добра, і ми, діти, пішли збирати ка-
чани. Назбирали, раділи. А ввечері комітетчики 
прийшли і все забрали. Все унесли, ось і почали 
ми голодувати. Тітка моя від голоду вся опухла, 
пішла з Тихонівки кудись рятуватися від голодної 
смерті, і там за селом впала та померла.

Нас батьки забрали і повезли на північ в Росію. 
Все покинули, що було в домі. Там оселилися на 
станції Птань. Знайшли квартиру, бабуся Мар’я їх 
тоді до себе жити пустила. А там, в Росії, в селах 

корів тримали в хатах. Годували в хаті, тварина 
там оправлялася, так було заведено. Ночували у 
неї, а вдень харчі доставали, як могли. Повісили 
на плечі торби та пішли жебракувати. Хто дасть 
буряк, хто картоплинку. Але деякі ставилися не-
дружньо – мовляв, що це за ледарі з України 
приїхали, вони що, працювати не хочуть? А як же 
не хочемо? У нас все забрали і почався голод. Ми 
жебракували, тому й вижили. А у 34-му році у нас 
уже врожай був добрий, так батьки нас привезли 
з Росії».

(Коли катом був голод: Голодомор 1932-1933 
років на Мелітопольщині. – Запоріжжя, 2008. – С. 160-

161)

Іващенко Тетяна Олександрівна
1906 р.н. жителька с. Костянтинівка Мелітопольського р-ну

(запис не пізніше 2008 р.)
«Під час тієї страхітливої голодовки мені до-

водилося майже щодня ходити на роботу повз 
наше сільське кладовище, і майже щодня я бачи-
ла, як ховали там людей. У величезних ямах, дуже 
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Іщенко Марія Гаврилівна
1926 р.н. жителька с. Вознесенка Мелітопольського р-ну

(запис 2008 р. Таранущенко Л.П., соціального працівника управління праці та соціального захи-
сту населення Мелітопольської райдержадміністрації)

глибоких.
У мого дівера, Семена Іващенка, було п’ятеро 

душ дітей. Коли його забрали в ДОПРУ, всі діти 
одне за одним, померли з голоду.

Жили у нашому селі два брати, на прізвище 
Басараби. Одного звали Петро, а другого на 
ім’я вже й не пам’ятаю, так от, якось люди стали 
примічати, що нема й не видно Петра Басараба. 
Нібито він нікуди й не виїжджав з села, не хова-
ли його на кладовищі, а людини нема, куди ж 
він подівся? Вирішили піти до хати, де він жив. 
Почали обдивлятися ретельно весь дім, шукали-
шукали і нарешті його знайшли. Виявилося, що 

Петро помер і помер досить-таки давно, а брат 
його взяв та й заховав у соломі в сараї. Коли ж 
люди повністю розкидали всю солому, то по-
бачили, що на тілі небіжчика було обрізано все 
м’ясо, яке можна було використати в їжу. Брат 
його навмисно не поховав на кладовищі, а три-
мав в сараї (а була ж зима), потроху використо-
вував м’ясо, варив його, намагаючись за рахунок 
цього врятуватися від голодної смерті».

(Тимофеєв В. Неоголошена війна. – Тернопіль, 
1993. – С. 14-15)

«Нас у матері було дванадцятеро дітей. Ми 
всі змалку працювали – на городі травку щипали. 
Мама працювала кухаркою в садку. Там діточок 
годували, ми теж до садку ходили, мама нас го-
дувала.

Тоді і неврожай був, але і ходили ще по хатах 
зерно та їжу відбирали у людей. Корів забирали. 
Але у нас нічого не забрали. Прийдуть до нас по-
даток збирати, а ми під грубою стоїмо. От мати 
і каже їм: «Ну, беріть, ось вони стоять, беріть!» І 

сміх, і гріх. Траву доводилося їсти. Ми накрутимо 
трави, мама оладки спече з борошном, що отри-
мувала, ми їмо.

А люди від голоду помирали, по вулицях ва-
лялися. Ми йдемо з садка, а люди лежать вздовж 
вулиці, їсти просять, потім помирають. І дітки по-
мирали так. Тяжка смерть».

(Коли катом був голод: голодомор 1932-1933 
років на Мелітопольщині. – Запоріжжя, 2008. – С. 117)

Кабак Анастасія Федорівна
1926 р.н. жителька с. Костянтинівка Мелітопольського р-ну

(запис 2008 р. Талерчик Л.В., директора Костянтинівської ЗОШ № 2 І-ІІІ ст.; Щербенко З.С.)
«Хоча я була дитиною, я дуже добре пам’ятаю 

ті страшні часи. Нас у батьків було троє: найстар-
ший – Василь (1932 р.н.), середня – я, наймолод-
ша сестричка – Мотрьона (1923 р.н.) [порядок 
дітей у сім’ї та дати їх народження – згідно доку-
менту – ред.].

Їсти було нічого і батьки у відчаї шукали, чим 
прогодувати сім’ю. Тому, здавши нас до ясел, 
поїхали шукати десь роботи, за яку можна було 
б отримати хоч шматочок хліба. Нас, таких дітей, 

у яслах було багато. Зараз не можу точно згада-
ти, де був цей будинок, але точно пам’ятаю, що 
по вул. Фрунзе. Спочатку нас так-сяк годували, 
а коли настала зима – сказали, що необхідно 
робити ремонт (але який там ремонт взимку), 
розподілили по сусідніх хатах. Але господарі, не 
маючи чим годувати власних дітей, одного разу 
вигнали мою сестру і вона померла на вулиці. 
Згодом помер і брат... То був 33 рік…»

(поточний архів редколегії)

Кашніченко Марія Дмитрівна
1928 р.н. жителька с. Новоякимівка Мелітопольського р-ну

(запис 2008 р. Задворошнікової Г.Л., директора Новгородківської ЗОШ І-ІІІ ст.)
«Я пам’ятаю, що в 32-му голоду ще не було, 

а в 33-му вже розпочався. Вони приходили вночі 
– комсомольці. Жінка, пам’ятаю, та два чоловіки. 
В 12 ночі постукали, ми всі повставали. Вони ка-
жуть: «Відчиняйте!». Відчинили двері, засвітили 
лампу. Вони на сундук вказують: «Одкрийте сун-
дук!» Відкрили, вони давай все звідти забирати. 
Бабуся мені каже: «Маню, встань навколішки, хай 
вони оддадуть тобі тітчині стрічки». Вона доньку 
заміж віддавати збиралася. Але вони все забра-
ли, нічого не віддали. А потім до мене підійшли і 
давай подушку з-під мене витягувати. Як я зляка-
лася тоді! Схопилася за бабусю і кричу не своїм 

голосом. Переляк страшний був. Мене потім ба-
гато років лікували, намучилися зі мною.

Я запам’ятала, що це були жінка та два 
чоловіки. Коли вже я дорослішою була, батько 
мені каже: «Я їх пам’ятаю, то богачові діти». Вони 
подалися в комсомол і ото стали потім відбирати 
у людей.

За зиму люди повмирали… Тоді ж все заби-
рали, навіть казанчик з кашею кукурудзяною і той 
забирали. У людей повибирали, де що було, та ще 
й не вродило. Півсела вимерло. Все Сталін нака-
зав відібрати! І приходили часто і до кожного. То 
вже, де бачать, що люди пухлі, тоді туди не йдуть.
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Коваленко Валентин Олексійович
1928 р.н. житель с. Терпіння Мелітопольського р-ну

(запис не пізніше 2008 р.)

Навесні, пам’ятаю, вродила кашка. А тоді у 
нас корова отелилася, тоді стали спасатися».

(Коли катом був голод: голодомор 1932-1933 років 
на Мелітопольщині. – Запоріжжя, 2008. – С. 148).

«Роки голодомору провів я в селі Терпіння. 
Усього, звісно, не згадаю. Але ось в 33-му році 
мені було п’ять з половиною років, отже, дещо я 
пам’ятаю. Я, наприклад, пам’ятаю, як ми хлопця-
ми бігали, весна почалася чи літо, ми їли пасльон, 
акацію. В основному, я знаю, що відбувалося в той 
час від батька і трохи від матері. У Терпінні бать-
ко був секретарем партійної організації – комуни 
«Акерман». Та займався дорученнями райкому. 
Забирали, отже, від людей зерно. Батько казав, 
що в цій їх організації було дуже мало загиблих 
від голодомору. Тому, що керівники цієї комуни 
та батько в тому числі організовували харчування 
для комуністів. Раз чи два рази на день годували 
людей.

І все ж люди помирали, звісно, і в селі Терпіння. 
Тоді багато було приватних господарств. У них не 
було такої допомоги як в комуні, там все ж якась 
організація була. Тому, звісно, люди помирали. 
Батько розповідав, що 33-й рік був дуже важким. 
Відбирали все поспіль. Всюди питали, козиряли 

в домах, на дворах, на ділянках. Але у нас батько 
був дуже чесний, справжній комуніст, як то ка-
жуть. Це йому не дуже подобалося. І він вирішив 
написати листа. Про те, що тут робиться. Райком 
партії занадто старався в цьому відношенні – щоб 
більше збирали у людей продуктів.

Тому батько написав листа до ЦК партії в 
Харків, до 34-го року там була столиця. І порадив-
ся зі своїм заступником, жінкою. Прізвища я не 
пам’ятаю. Отже, він порадився з нею і прочитав 
їй листа. А вона схвалила. І він відправив листа по 
пошті. А вона пішла до райкому та все розповіла 
їм. Звідти була дана команда, листа цього анулю-
вали. А батька забрали та посадили. Йому вдало-
ся втекти і після того він служив на півночі Союзу, 
весь час змінюючи місце служби – боявся, що 
знайдуть. Ми їздили за ним і змогли повернутися 
до Мелітополя лише після 45-го року».

(Коли катом був голод: Голодомор 1932-1933 
років на Мелітопольщині. – Запоріжжя, 2008. – 

С. 176).

Коваленко Надія Карпівна
жителька с. Терпіння Мелітопольського р-ну

(запис не пізніше 1993 р.)
«Мій чоловік, Коваленко Олексій Сафронович, 

восени 1932 року брав участь у проведенні 
хлібозаготівельної кампанії. Коли він знаходився 
в селі, здається, Богданівці, то написав звідти ли-
ста своєму товаришеві по спільному навчанню у 
Харкові. У тому листі йшла мова про те, що моєму 
чоловікові доводилося під час хлібозаготівель за-
бирати та вилучати у селян останнє зерно, за-
глядати навіть у горщики та каструлі, шукати зер-
но повсюди, залишаючи тим самим людей без 
продуктів харчування, прирікаючи їх на голодну 
смерть.

Напередодні відправки того листа, його було 
прочитано в присутності секретаря партійного 
комітету [на превеликий жаль Надія Карпівна не 
пам’ятає його прізвище – В.Т.]. Після цього події 
розгорталися так. Листоноші, яка повинна була 
відправити того листа по пошті, була дана вказівка 
віднести його до районного комітету КП(б)У. У 
той же день лист потрапив «за призначенням», 
був у райкомі. Незабаром чоловіка мого заа-
рештували. За що, спитаєте Ви? Та за той лист. 
Десь тижні зо три чоловік просидів у Терпінні. 
Звідти він разом з одним головою колгоспу утік. 
Реакцією на ту втечу стало те, що співробітники 
НКВС заарештували мене як заложницю. Тільки 

завдяки тому, що вдалося попередити мою маму 
про моє затримання, двоє моїх дітей (одному 
було на той час 3 роки, другому – 1,5 роки) не 
залишилися напризволяще. Під арештом я була 
десь з тиждень, потім мене звільнили. Я приїхала 
у Токмак, де була моя мама з дітьми, і влаштува-
лася працювати в їдальню, минув якийсь час і от 
якось під вечір прийшов до нашої хати (ми жили 
з мамою) мій чоловік. Олексій знов запропону-
вав нам повернутися у Терпіння. Так ми і зро-
били. Чоловік одразу ж пішов до райкому партії 
добиватися правди, але замість правди, знову 
потрапив за ґрати. На цей раз його відвезли у 
Мелітополь, до в’язниці. У в’язниці він просидів 
кілька місяців. Перебуваючи за ґратами, про-
довжував добиватися свого звільнення, писав 
скарги до різних інстанцій, навіть написав ли-
ста на ім’я К.  Ворошилова. Сподівався, що той 
візьме участь у справедливому вирішенні його 
справи. Не знаю точно, що ж саме вплинуло на 
подальший хід подій, але чоловіка мого з в’язниці 
все-таки звільнили».

(Тимофеєв В. Неоголошена війна. – Тернопіль, 
1993. – С. 12)
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«Терпіннівський район в 1931 році входив до 
складу Дніпропетровської області. Весною цього 
року, після закінчення сільгосптехнікуму, за роз-
нарядкою відділу кадрів Наркомзему УРСР, мене 
направлено до Терпіннівської райколгоспспілки 
на постійну роботу за фахом і зараховано на по-
саду агронома по організації праці в колгоспі. У 
другій половині року райвиконком призначив 
мене на посаду райдержагронома в райземвідділ. 
Під урожай 1932 року засіяно заплановану площу 
озимини, засипано повністю насіннєві та страхові 
фонди. Озимина пішла в зиму в задовільному та 
доброму стані, хоч жодного гектара не посіяно по 
чистих парах, – існувала безпарова система зем-
леробства.

Озимина добре пережила зимівлю, не дове-
лося пересівати жодного гектара. Засіяна була 
вся земля, відведені під ярі культури, залишалося 
тільки добре доглядати посіви та збирати врожай 
без втрат. Погодні умови сприяли нормальному 
розвитку посівів для трудомістких культур, було 
вдосталь робочих рук. Наближався час косовиці 
колоскових. До району прибула комісія зі столиці 
України – Харкова в складі двох чоловік. Спершу 
вони відвідали райпартком. Потім з’явилися до 
райвиконкому. З’ясувалося, що комісію цікавить 
стан посівів зернових. Голова РВК т.  Сташко за-
просив мене до свого кабінету і сказав: «Бери 
мою машину і вези представників з Харкова 
по всіх колгоспах, нехай на власні очі побачать 
стан наших посівів». За два дні було обстежено 
всі зернові посіви в усіх без винятку колгоспах, 
радгоспівські посіви їх не цікавили. Висновок 
комісії: стан посівів добрий. Терпіння буде з 
хлібом. Треба думати, що такі комісії обстежили 
всі посіви республіки.

Косовицю хлібів завершили досить скоро, дя-
куючи «Віндроуерам» – широкозахватним жаткам 
та звичайним лобогрійкам, котрих було вдосталь. 
При РВК існував відділ постачання, завідував ним 
т. Захаров, він десь послухав семінар-інструктаж 
по проведенню пробних обмолотів для визначен-
ня врожайності та валових зборів по кожному кол-
госпу та по району в цілому. В кожен колгосп було 
направлено відповідальну людину для проведен-
ня пробного обмолоту за спеціальною методикою. 
Коли ця робота була закінчена та підсумована, то 
врожайність складала більш як 100 пудів з гекта-
ра по району, тобто стільки ж, скільки і передба-
чалось заздалегідь. До колгоспів доведено план 
продажів державі зерна та натуроплата МТС, по-
чався масовий обмолот хліба та вивезення зерна 
на заготпункти. Доведений план хлібозаготівель 
було виконано без особливого напруження, кол-

госпи проавансували колгоспників на трудодні 
за перше півріччя, друге авансування планували 
зробити в кінці року. 

Та цьому не судилося збутись: доведено до-
датковий план хлібоздачі, він був значно менший 
від першого, але вагомий, виконувати його до-
велося тяжко, дуже тяжко, число уповноважених 
збільшилось, мабуть, удвічі, посипались репресії 
на партійних та господарських керівників, особли-
во на уповноважених, «двадцятип’ятитисячників». 
Зник перший секретар Агапов, його змінив 
другий секретар Дев’ятов, голову РВК Сташка 
відправлено головою сільради в Матвіївку, при-
слали звідкись т. Скрипка. Почали ховатись 
ті, кому загрожували репресії, в тому числі й 
«двадцятип’ятитисячники». А заготівлі хліба 
зменшуються.

Сам перший секретар ЦК Косіор спецпотя-
гом прибув до Мелітополя, свої вагони загнав 
до тупика та на своїх же автомобілях гайнув по 
райцентрах Таврії викачувати хліб. Завернув 
він і до нашого Терпіння. Привіз із собою двох 
співробітників ДПУ та двох кремезних особистих 
охоронців, терміново було скликано нараду при-
четних до хлібозаготівель людей з усього райо-
ну. Відбувалась нарада в приміщенні райкому 
партії, звідти мені в РЗВ подзвонив мій начальник 
Сирота, попросив принести йому якесь зведен-
ня, я з тим зведенням до райкому, але там біля 
парадних дверей стоять оті два охоронці, всере-
дину мене не впустили, зведення давай переда-
мо. Поки він передавав, я почув крикливий голос 
Косіора: «Сапоги, лопухи…» Так він когось лаяв з 
присутніх там.

Через деякий час мене позвали до райДПУ, 
там були обидва співробітники ДПУ з Харкова, 
один з них почав мене допитували: «Чому мало 
хліба виростили?» – «Як же мало, – відповідаю, – 
ми вже один план виконали, другий, мабуть, теж 
скоро виконаємо». Були й інші запитання, одне з 
них добре запам’ятав. Він: «Ми об’їхали десять 
районів, десять райагрономів посадили, що з 
тобою зробити?» Відповідаю: «Якщо я в чомусь 
винен, садіть і мене». – «Ні, поки що ми тебе не 
будимо садити. Йди працюй».

Косіор з Мелітополя від’їхав, але посадив у 
Запоріжжі Затонського, якому треба було що-
денно, перед 24.00, телеграфувати про кількість 
хліба, заготовленого за день. Для цього при РВК 
створено оперативну групу, яка повинна звечора 
до півночі сидіти на телефоні, зберігати зведення 
та приймати від кінних нарочних, де нема телефо-
ну. Було в тих зведеннях сільрад таке зерно, якого 
жоден з колгоспів і не сіяв: боби, горох, нут, чина. 

Колісник Григорій Артемович 
(колишній районний державний агроном Терпіннівського районного земельного відділу)

(запис не пізніше 1991 р.)
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Це зерно просто забирали в колгоспників, які ви-
ростили його на своїх присадибних ділянках. По 
селах ходили бригади з металевими штирями, 
вишукуючи ями, де закопане зерно, але знаходи-
ли його обмаль. За наказом зверху на заготпун-
кти вивезло все насіння ярих культур. Зник пер-
ший секретар райкому Дев’ятов, на його місце 
прибув Ветштейн, гоніння на керівний склад усіх 
рангів посилились. В Астраханці продовжувалось 
розкуркулення та розпродаж з торгів майна, було 
таке і по інших селах, розкуркулених кудись ви-
возили.

Надворі вже зима, снігом закрита земля, 
розпочато перемолот скирт соломи та полови 
з надією щось та вимолотити, та намолоти були 
мізерні. В колгоспних коморах не залишилося ні 
продовольчого, ні фуражного зерна, нічим году-
вати свиней та коней. Якщо рогата скотина ще 
могла животіти на соломі, то коні, навіть без ро-
боти, хиріють, якщо ляже, сам не піднімається, а 
тому майже все кінське поголів’я попідвішували 
до стелі на підпругах. Деякою мірою допомогали 
коренеплоди та силос, але їх недоставало.

Складне становище з зерном спричинило го-
лод серед населення. Коли повертало на весну, 
голод посилився. Було вже з’їдено все, а купити 
десь у магазині чи на базарі не можна – в магазині 
нема, а на базарі якщо і є, то не докупишся, дорож-
неча страшнюча, один фунтик коров’ячого масла 
– 30 і більше карбованців. По селах, особливо в 
Тихонівці, Матвіївці, Ст. Богданівці, Астраханці та 
інших, та і в самому Терпінні, постійно ходили для 
підбирання померлих по хатах чи просто на вули-
цях. Були випадки, що померлих на центральній 
вулиці підбирали не зразу, мимо них проходи-
ли люди, а часто і перші керівники району, не 
звертаючи ніякої на них уваги. В селі Тихонівка 
зареєстровано випадок людоїдства, пояснювали 
це тим, що це зроблено в стані втрати розуму.

Перед початком польових робіт колгоспам у 
порядку позики відпустили насіння ранніх ярих 
(ячменю, вівса) для посіву – мабуть, те саме 
насіння, котре вивезли. Панувало бездоріжжя, не-
пролазна грязюка, коні на підпругах, як те насіння 
вивозити з заготівельних пунктів? Колгоспи, 
розташовані поблизу заготпунктів, знайшли 
вихід: зерно носили мішками на плечах. Решта 
– бичками та корівками, возити тракторами кате-
горично заборонялося. В районі була тільки одна 
МТС, обслуговувала вона приблизно половину 
колгоспів, та й трактори дуже часто ламалися, 
найбільше через розплавлення вкладишів, браку-
вало якісного бабіту. Решта колгоспів виходили з 
такого становища хто, як міг, декотрим допомага-
ли радгоспи. Але як же сіяти, коли кінське поголів’я 
висить на підпругах – шкіра та кістки? Видумали 
надранній посів вручну по тало-мерзлій землі, 

а ґрунт підсохне, мовляв, – заборонуємо. З на-
станням польових робіт держава почала потроху 
видавати продовольчі позики, але виключно для 
харчування тих, хто виходить на роботу, і тільки 
двічі на день – сніданок та обід. Здебільшого це 
була затірка. Голод продовжується, але смертей 
трохи менше. Не обходилось без сумних пригод. 
У колгоспі «П’ятирічка» Терпіннівської сільради 
куховарка на горищі бригадного будинку знайшла 
білу глину, взяла зо два кілограми, відміряла собі 
скільки ж борошна, а глину переміщала з рештою 
борошна та й зварила затірку, від якої отруїлось 
більше, як двадцять чоловік. Виявилося, що то 
була не глина, а отрута проти шкідників садів…

Наближалась пора збирати врожай, припини-
лись дощі, значно потепліло, можна вже було ски-
дати піджак, ремонтували збиральну техніку. Ще 
у 32 році видано постанову: «Суспільна власність 
священна і недоторканна». За цією постановою 
за найменші крадіжки накладались великі по-
карання. Уже помітили, що дехто зрізає коло-
ски на масиві пшениці, їх назвали парикмахери. 
Начальник політвідділу Терпіннівської МТС Хохлов 
десь доп’яв кіношників, убрав євнуха Широчкіна в 
жіночу одежу, і в степу, на масиві пшениці, зняли 
короткий кінофільм про парикмахерів, що стри-
жуть колоски. Потім цей фільм демонстрували 
перед художніми кінофільмами.

Завжди перед збиранням урожаю проводи-
лись пленуми обкомів партії та приймались по-
станови з питань збирання врожаю. Таку поста-
нову прийняв і пленум Дніпропетровського обко-
му партії, в ній записали, що треба скосити якусь 
кількість гектарів пшениці, підсушити, обмоло-
тити, змолоти борошно і роздати колгоспникам, 
щоб їм було, що їсти під час збирання врожаю. Ця 
постанова миттю дійшла до Москви, та була ска-
сована, а невдовзі сам секретар обкому Хатаєвич 
був усунений з Дніпропетровська. Не лізь, куди 
тобі не слід. Спершу намолоти, відсортуй, виве-
зи державі, а потім 15  % від зданого можеш ви-
дати колгоспникам. За нормальних умов це було 
б справедливо, а тут же особливі умови, люди 
голодні, ледве на ногах тримаються, їх потрібно 
спершу на ноги поставити, бо збиральні роботи – 
тяжкі роботи, та ще спека дійма немилосердно… 
Але щедрий врожай зібрано вчасно.

За непідтвердженими підрахунками, від го-
лоду на Україні загинуло більш як сім мільйонів 
селянського населення – тобто тих, хто виробляє 
найнеобхіднішу продукцію, без якої не може 
існувати людство. Як могло статися, що з кінця 
двадцятих років безперервно рубали ту гілку, на 
якій трималося людство? 

…Україні голодувати не вперше. В 1921 році 
голодувала з великою смертністю вся Таврія, вся 
Україна, але це було пов’язано з посухами, недо-
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родом, революцією. А голод 33 року – цілком на 
чорні совісті Сталіна.

Другий план хлібоздачі методами Ветштейна 
та його поплічників таки було виконано, та довели 
третій, це вже було після Нового року. Дехто вва-
жав, що насіннєве зерно вивезли для підвищення 
процента виконання хлібоздачі. Це неправда, 
насіння вивезли з колгоспних комор, щоб голодні 
колгоспники, бува, його не пограбували та не 
поїли.

Що являли собою таврійські села в першо-
му півріччі 33 року? Повне запустіння, часті дощі 
сприяли росту бур’янів на вулицях, вищих за 
людський зріст, посеред вулиці прокладена ву-
зенька колія, по якій і їздити нікому, крім похо-
ронних бригад. Якщо ідеш стежкою понад дво-
рами, а хто-небудь їде отією колією, то його й не 
побачиш, хіба що кінські вуха. В оцих бур’янових 

заростях часто знаходили тіла загиблих лю-
дей. Вулиці в таврійських селах широкі, раніше 
за ними стежили, вистругували чи низенько 
підкошували. Розвелася незвичайна кількість 
гризунів – мишей, щурів. У вихідні та святкові дні 
ніде не почуєш пісні, зникли товариські гуляння в 
складнику з випивкою, хоч горілки в Центроспирті 
було вдосталь, не було чим закусювати. Смерть 
ходила вулицями сіл України.

Великий керманич з допомогою штучного 
голоду здійснив свій сатанинський геноцид. Сім 
мільйонів! Як добре, що він не дожив до 1954 
року, коли Вкраїну палила страшенна посуха, не 
зібрали зерно навіть на насіння. Будь він живий, 
вся Вкраїна б вимерла…»

(33-й: Голод: Народна Книга-Меморіал. – К., 
1991. – С. 190-192)

«Я пам’ятаю себе з 5 років. Жила наша сім’я 
в селі Вознесенці. Батьки мої і бабуся (батькова 
мати) мали земельний наділ з двох десятин, коня, 
корову, вівцю і домашню птицю. Батько закінчив 
сільську чотирикласну школу, мав гарний почерк 
грамотно писав, дуже любив читати. Працював 
він у місцевій міліції діловодом. У цей час поча-
лась колективізація. Без згоди родини комітет 
безземельних селян реквізував коня, корову, 
вівцю, вважаючи, що всі, хто мав худобу, зем-
лю, реманент, повинні бути в колективі. Батько 
вирішив, що в селі йому тепер робить нічого і 
влаштувався в Мелітополі. Одного дня приїхав 
тачанкою і звелів швидко зібратися, щоб виїхати 
в місто. Бабуся категорично відмовилась їхати 
«вслід за очі». Батько мене і брата посадив на та-
чанку, пхнув туди і матір, і звелів погоничеві їхати. 
Так ми опинились в Мелітополі. Я дуже сумува-
ла за селом, бабусями, друзями. Батько з ранку 
йшов на роботу, а мати в різні черги (за хлібом, 
за водою до колонки, за гасом для лампи). Нас с 
братом замикали, часто, не дочекавшись матері 
ми з братом засинали біля дверей на підлозі.

До нас приходили родичі, бувші сусіди із 
різним проханням (написати якусь заяву, листа, 
помогти влаштуватися на роботу). Батько допо-
магав односельцям.

Ішов час. Кілька неврожайних років зовсім 
збіднило наш край.

1933 рік...
Люди опинилися у великій скруті. Продавали 

і міняли свої пожитки за шматок хліба, торбинку 
муки, картоплю, буряк і гарбуз. Почався страш-
ний голод. До нас кинулись всі, хто чекав допо-
моги. Батько сказав, щоб по можливості давали 

хоча б родичам якоїсь їжі. Але коли люди взнали, 
що тут можна одержати ковалик каші, то немож-
на було випровадити їх з хати. Відвідувачі пада-
ли навколюшки, вимолюючи хоч картоплину, хоч 
шматок буряка. Працівники міста одержували 
пайок (шматок білого хліба і шматок чорного, 
трохи крупи з ари). Пляшку олії і двісті грам цукру 
видавали іноді на тиждень. Наша родина не мог-
ла допомогти тим, хто звертався, бо й самі не 
мали в вдосталь їжі. Довелося замикати двері. 
Люди розповідали про те, що робилось в селі: їли 
котів, собак, з’явились опухлі мешканці, які вже 
не мали сили ходити, в хатах лежали мертві, яких 
не було кому ховати. А саме страшне в розповідях 
було те, що почали від голоду втрачати розум, 
людську подобу, їсти людське м’ясо. Чоловік на 
тачці одвіз на гробки дружину і двох хлопчиків. 
Остався з маленькою донькою. Коли дівчинка 
померла, він не став її вести на кладовище, а 
зварив у казані, наївся м’яса і до вечора і сам по-
мер. Парубок знайшов свого товариша мертвим, 
вирізав печінку і серце, спік їх на вогнищі і з’їв. 
На другий день його знайшли мертвим. Це були 
непоодинокі випадки. Україні допомагали інші 
держави. Маїсову крупу і конопляну олію приво-
зили з Америки, але не знаю, чи це була допомо-
га безкоштовна, чи за гроші.

Восени 33-го мене віддали в школу в нульо-
вий клас. Навчала нас письма і читання Хінна 
Саламонівна. Вчителька, ніколи не посміхалася, 
з відразою дивилася на наші каракулі в зошитах, 
сердилась, кричала на тих, хто не міг відповісти 
на її запитання. Ми її дуже боялися. По дорозі до 
школи нас зустрічали старші хлопці, обшукували 
наші сумки і портфелі, забирали наш сніданок 
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(хліб з повидлом) і вимагали, щоб ми казали, що 
по дорозі до школи з’їли те, що давали батьки. 
Ми боялись казать про це, бо хлопці попереджа-
ли, що «шкуру здеруть», якщо поскаржимось. 
Вчителька знала, що хлопці відбирають сніданки, 
але теж мовчала.

Одна наша дальня родичка, повела свою 
семирічну доньку в поліклініку, посадила на лав-
ку і сказала, що принесе їй хліба. Сама швидко 
вийшла і заховалась за рогом будинку, бачила, 
як міліціонер вивів заплакану дівчинку і повів у 
приют. Мати слідкувала, куди відвели дівчинку. 
Минув рік, життя почало налагоджуватись. Мати 
вирішила забрати доньку, з’явилась в цей ди-
тячий будинок, але дівчинки там не було. Нові 
працівники не знали, де шукати дитину. До бать-
ка прийшла згорьована мати, щоб він допоміг їй 
знайти дівчинку. Батько пішов до приюту, але ніхто 
нічого не знав про цю дівчинку. Так і не знайшлась 
втрачена дитина. Скільки сиріт залишилось після 
цього голодомору! Батьки покидали дітей, ряту-
ючи їх від голодної смерті, часто помирали самі, а 
діти не знали, хто їхні батьки, де їх шукати.

Та не всі бідували в ці роки голоду. В дворі 
було 14 квартир. І тільки в одній кожного дня 
йшла весела гулянка: грав грамофон, чулися 
п’яні голоси, пісні. Одного ранку господарка цієї 
квартири розгрібала сміття в ящику, шукаючи до-
рогу золоту брожку (так вона пояснила), потім 
запропонувала, щоб їй допомогли, вона дасть 
хліба і м’яса тому, хто знайде пропажу. Кілька 
жінок кинулись допомагати, перетрусили весь 
ящик, але нічого не знайшли. Все ж мали надію, 
що хоч по шматочку хліба одержать. Марна надія! 
Зголоднілі жінки з образою сказали їй: «Де бере-
те гроші на бенкетування?». На другий день го-
сподарка перебралась в особняк на центральній 
вулиці (хазяїни особняка померли з голоду), по-
грожуючи: «Всі подохнете!».

Минули десятки років з того часу. Незабутнє 
залишилось в пам’яті людей, нагадав про це 
1947 рік – після воєнної розрухи на селі (німці 
спалили хати; знову засуха знищила незначний 
урожай зернових і овочів). Але уряд за допомо-
гою імпорту швидко припинив голодовку».

(поточний архів редколегії)

«Я прожила тут з 24-го року, нікуди не 
від’їжджала навіть на один день. Я тільки зараз 
зрозуміла, що голод був зроблений навмисно. 
У мене сестра старша, вона 14-го року, ось вона 
їздила до Росії. Вона там обмінювала речі на 
хліб, цим вона нас і врятувала. А тут що було, не 
передати словами. Ось понад річкою Молочною 
ловили равликів, але молодь такої годівлі не ви-
тримала, повмирало багато. Родинами помира-
ли. Брички їздили та збирали мертвих. Голод був 
жахливий. Навіть хати погані міняли на мішок бу-
ряка. Але все одно помирали.

У 30-ті роки організувався у нас колгосп. Тоді 
у людей почали забирати коней, корів, майно, 
все забрали. У нас за селом був колодязь, і коли 
на коней напала хвороба сап, мертвих коней туди 
в колодязь кидали. А люди вночі туди спускалися 
та брали собі цих коней для їжі. І потім вони самі 
вмирали. Навіть коли черешня була ледве стиг-
ла, люди всі кидалися на неї, їли і під деревами 

одразу помирали. Моїх родичів тоді лише трьох 
врятували.

Батько мій працював агрономом, і нам дава-
ли пайок з Терпіння. Ну, там макуху і все таке. Але 
все одно ми вижили. Ось це, хто на шахти поїхав, 
той і врятувався. І до нас приходили люди, все 
шукали і забирали все – і борошно, і пшеницю, 
яка була. Вони забирали, поміж собою ділили, 
а інші люди помирали. Люди, які все відбирали, 
були з нашого ж села.

А ховали людей на цвинтарі. Хто міг, той 
ями для своїх рив, а хто був заслабкий, той рив 
дуже маленькі ямки, щоб хоч прикидати землею. 
Навколо нічого не було, лише сніг. І люди, хто міг 
врятуватися, кидали своїх рідних – не важливо, 
хто це – батько чи мати».

(Коли катом був голод: Голодомор 1932-1933 
років на Мелітопольщині. – Запоріжжя, 2008. – С. 170)

Коробко Василь Васильович
1930 р.н. житель с. Вознесенка Мелітопольського р-ну

(запис не пізніше 1993 р.)
«Коли почалося об’єднання одноосібних се-

лянських господарств у колективні, мій батько за-
писався до колгоспу. Сім’я була велика, аж вось-
меро дітей. Та не довго батько пробув у колгоспі, 
вирішив вийти з нього і знов вести своє госпо-
дарство самостійно. За тими мірками, за яки-
ми оцінювали у ті часи селянські господарства, 

наше можна було віднести до середняцького, от і 
вийшло так, що під час голодування батькові до-
водили план виконання хлібозаготівель до двору. 
Хлібний податок накладали на нього кілька разів. 
Коли вже не було з чого здавати, то у нас поча-
ли забирати все з двору. Забрали навіть дрова, 
дошки, розламали та вивезли навіть половник. 
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Під кінець забрали й корову-годувальницю. Сім’я 
наша почала голодувати, і от у березні 1933 року 
мій батько, Коробко Василь Мойсейович, поїхав 
на своїй підводі до Нововасилівки обмінювати 
деякі речі на продукти харчування. Довго нам 
довелося чекати батька. Пройшов уже час, коли 
він нам обіцяв повернутися. Не знали вже що й 
думати. А коли батько нарешті повернувся додо-
му, то ми побачили, що прийшов він пішки, без 
підводи і коня, кульгаючи на ногу. Виявилося, що 
голова Нововасилівської сільської ради забрав у 
батька і підводу, і коня.

У батька почалася гангрена і через кілька днів 
він помер. Мати поховала його на кладовищі. 
Викопала з величезними труднощами неглибо-
кий, десь по коліно, ровик та у тому ровику і по-
ховала батька.

Двоє моїх брати, Михайло та Іван, працюва-
ли тоді у Церабкопі, недалеко від Мелітополя, 
навесні 1933-го їм обом запропонували висту-
пити до комсомольської організації. Обидва 
відмовилися. Через деякий час вони вимушені 
були залишити роботу. Повертались додому, 
у Вознесенку, голодні. Іван не витримав і, аби 
вгамувати голод, поїв трави-дурману, захворів 
і помер. Було йому 16 років. Ховали ми Івана на 
початку травня. Трохи пізніше, але теж десь у 
травні, померла і моя сестра Надія. Поховали ми 
їх, як і батька, у невеличких ровиках, бо копати 
нормальну могилу та ховати їх по-людськи, не 
було ніяких сил».

(Тимофеєв В. Неоголошена війна. – Тернопіль, 1993. – 
С. 29-30)

Копич Ганна Тихонівна
1912 р.н. жителька с. Данило-Іванівка Мелітопольського р-ну

(запис 2008 р. Лук’яненко В.М., директора Данило-Іванівської ЗОШ І-ІІІ ст.)
«Наша родина в 1921 році приїхала сюди, з 

тих пір тут і живемо. Пам’ятаю, представники вла-
ди ходили по дворах ями з зерном шукали, все 
забирали, все вивозили. І речі, і їжу. А нас було 
п’ятеро у батька та матері. Батьки працювали в 
колгоспі. А допомагали від колгоспу як? Дадуть 
колись дерті поганої. Ну, ми вмішували туди тра-
ву і пекли. А коли і того не було, їли лободу. Якось 
вижили, в родині ніхто не помер. А в селі помира-
ли з голоду. У мене було два брата тракториста, 
їм потрохи давали і вони потрохи приносили. Я 
пам’ятаю тільки те, що вмерли дві чи три люди-
ни від голоду, а більше не пам’ятаю. Але багато 
помирало тих, хто в село приходив просити їсти. 
Зранку йдеш на роботу, а вони лежать мертві. На 

бричці їх увозили. Були серед них і такі, які ніби 
трохи дихали, і вони просили: «Не беріть мене..». 
А їм відповідали: «Все одно помреш». І забирали. 
Де закопували, не знаю.

Харчі забирати приходили і свої, і чужі. А у 
виконкомі були два чоловіки – Даїн та Гріндбіш. 
Так вони приїжджали сюди, в Данило-Іванівку 
з міста. І опікувалися, щоб давали допомогу від 
колгоспу. І потрошку давали. А тоді, коли почали 
молотити зерно, вони приїхали і сказали голові, 
щоб дав людям хоч по фунту хліба. І після цього, 
як вони поїхали додому, їх не бачили. Коли чутка 
пішла, що їх взяли та розстріляли».

(Коли катом був голод: Голодомор 1932-1933 
років на Мелітопольщині. – Запоріжжя, 2008. – С. 161)

Костікова Валентина Миколаївна
1929 р.н. жителька с. Тамбовка Мелітопольського р-ну

(запис 2008 р. Ткаченко В.В., директора Семенівської ЗОШ І-ІІІ ст.)
«Мій батько, Акулов Микола Іванович, в ті роки 

працював на МТС в селі Терпіння трактористом, з 
ранку до ночі працював. Іноді він приносив жменю 
макухи, яку перемішували з травою, нею нас і го-
дували. По сусідству мешкав мій дядько, Акулов 
Григорій Іванович, у нього було п’ятеро дітей. 
Коли він поїхав в Росію обмінювати щось на про-
дукти, всі його діти померли. Привіз він малень-

кий мішечок якогось зерна, але це не врятувало 
його дружину. Навесні вона, слабенька, щось 
висаджувала на городі, там і померла. Невдовзі 
помер і сам дядько. Давно це було, але дитяча 
пам’ять зберегла все це, як страшний сон».

(Коли катом був голод: Голодомор 1932-1933 
років на Мелітопольщині. – Запоріжжя, 2008. – С. 170-

171)

Костоглотова Ганна Мефодіївна
1911 р.н. жителька с. Терпіння Мелітопольського р-ну

(запис не пізніше 2008 р.)
«Я тут голод зустріла. Працювала у колгосп-

них яслах. Там було дуже багато дітей. Але багато 
з них померло, я їх закопувала. А помирати по-
чали тоді, коли бузок почав квітнути. Ховала їх на 
території ясел – в пелюшки загортаю та закопую. 
Я у них вихователькою була. Мені в яслах дава-
ли по шматочку кукурудзяного хліба. Мама наша 

корову продала за пуд борошна. До цього року 
нас залишилося двоє: мама та я. Голод, мабуть, 
розпочався через неврожай. Але в колгоспі нам 
нічого не давали, допомоги від них не було. Ми 
їздили, обмінювали речі на хліб. Ми ховали хліб, 
щоб міліція не знайшла. Через те, що у місто 
їздили, і вижили. До нас ніхто ніколи не приходив, 
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Кривонос Наталя Андріївна
1910 р.н. жителька с. Костянтинівка Мелітопольського р-ну

(запис не пізніше 1993 р.)

щоб нас обікрасти або щось відібрати. Це тому, 
що я молилася: біля воріт, біля дверей».

(Коли катом був голод: Голодомор 1932-1933 
років на Мелітопольщині. – Запоріжжя, 2008. – С. 177)

«Десь наприкінці березня – на початку квітня 
1933 року, я працювала у колгоспній садовій 
бригаді. Бригадиром був у нас тоді Микола 
Момот. Він примушував кожного з членів нашої 
бригади виконувати відповідну норму. За повне 
виконання тієї норми всім давали тарілку супу. 
Працювала у нашій бригаді одна колгоспниця на 
прізвище Москаленко. Вкрай ослаблена з голоду 
жінка, змучена зовсім, як вона не намагалася, але 
так і не виконувала тієї норми. Дуже вже важко їй 
було робити. Дивилися ми на все це, дивилися, 
а потім все-таки не витримали і почали прохати 

бригадира, щоб він розпорядився дати тій жінці 
супу, щоб хоч якось її підтримати. Але у відповідь 
почули: «Якого їй супу? Покладіть її краще на візок 
та до ями на кладовище везіть, а там вона нехай 
зовсім дійде». Нелюдом був той Момот. Цей ви-
падок людської жорстокості запам’ятався мені з 
того часу на все життя».

(Тимофеєв В. Неоголошена війна. – Тернопіль, 
1993. – С. 15)

Куніцина Катерина Савелівна
1919 р.н. жителька с. Терпіння Мелітопольського р-ну

(запис 2008 р. Чеколової О.О., директора Терпіннівської ЗОШ І-ІІІ ст.)
«У 1933 році мені було 14 років. Нас в родині 

було дванадцятеро дітей. Мені на той час було 
вже 14 років, я провчилась тільки в двох класах 
і змушена була йти в найми. Старший брат і се-
стри підробляли у Дніпропетровську. Влітку ще 
було нічого, а ось восени, коли поїли те, що зали-
шилось, ми ходили по садах, збирали клей з де-
рев і їли його. Декілька разів обкопували город, 
щоб знайти хоч якусь картоплю. Згадувати про це 
страшно. Від голоду батько, коли отримав посил-
ку з сухарями, збожеволів, нікому цю посилку не 
показав. Він її з’їв сам, у нього стався заворот ки-

шок, і він вмер. Поховали ми його на городі, де він 
покоїться і зараз. Зиму якось перебули, а навесні 
збирали пасльони, цвіт акації. Мама намагалась 
хоч якось врятувати нас від голоду. З того часу я 
ніколи не залишаюсь без запасів на зиму. Ніколи 
не викидаю черствий хліб, як можна, сушу сухарі, 
бо жодна крихта зі столу не повинна пропадати, 
бо люди за це втрачали життя».

(Коли катом був голод: Голодомор 1932-1933 
років на Мелітопольщині. – Запоріжжя, 2008. – С. 178)

Ласигіна Євгенія Андріївна
1925 р.н. жителька с. Вознесенка Мелітопольського р-ну

(запис не пізніше 2008 р.)
«Мама в роки голоду їздила в Москву, щось 

там їстівного купувала, привозила нам. А дещо 
носила в місто продавати. А нас в цей час бабуся 
доглядала. У мене сестра 24-го року, я – 25-го, а 
братик 27-го. Оце бабуся піде, тут недалеко річка 
була, наловить ракушок, порозчиняє, нажарить і 
тим нас годує. Так нас і врятувала.

Голод почався через те, що колгоспи все 
вщент у людей забирали. У нас в льоху картопля 

була. Так вони прийшли, замкнули льох, нічого 
нам не давали. Потім усе вивезли. Люди від го-
лоду по вулицях як снопи валялися. І ми, було, 
сидимо, мохом пообростали. У нас тільки одна 
думка була – щоб нам хоч шматочок чогось дали 
поїсти».

(Коли катом був голод: Голодомор 1932-1933 
років на Мелітопольщині. – Запоріжжя, 2008. – 

С. 117)

Левченко Гнат Іванович
1912 р.н. житель с. Костянтинівка Мелітопольського р-ну

(запис не пізніше 1993 р.)
«Я на собі відчув, що таке голод. Бачив своїми 

очима, як тоді вмирали у нашому селі люди. 
Взимку не так ховали людей на кладовищі, як 
вже перед самою весною та навесні. Як тільки 
потепліло, багато людей стало опухати та вмира-
ти. Відомий мені і такий випадок, коли у колгоспі 
ім. Леніна, нашого ж Мелітопольського району, 

дочка з’їла рідну матір і тим врятувала себе від 
голодної смерті.

Неподалік від нас жила сім’я Очканів. Дітей 
батьки кинули напризволяще, а самі поїхали ря-
тувати своє життя. Незабаром дітки померли з го-
лоду. В їх хаті була якась коморка, от у тій коморці 
ці діти пролежали два чи три зимові місяці і лише, 
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Лобода Ганна Федорівна
1924 р.н. жителька с. Новомиколаївка Мелітопольського р-ну

(запис 2008 р. Середняк В.О., директора Новомиколаївської ЗОШ І-ІІІ ст.)

коли по селу збирали мертвих, знайшли тих дітей 
та поховали. Повернулися батьки тих дітей навесні 
у село. Але дітей своїх вже не застали. Та й самі 
вони довго не прожили. Дотягли лише до перших 
колосків. Вийшло так, що жінку Очканя (на жаль, 
ім’я її вже не пам’ятаю) за те, що вона зірвала та 
нам’яла трошки колосків, дуже сильно побив наш 
колгоспний бригадир Микола Давидович Момот. 
Невдовзі після цього вона померла.

У Грицька Голуба, мого дядька, всі діти по-
мерли від голоду. А як це вийшло? Наклали на 
нього велику контрактацію, а він її не виконав. 
Прийшла до нього «мітла» та виявили зерно. 
Вірніше було так, що він сам розповів, що і де у 
нього приховано. Мова йшла про 15 пудів зерна. 
Яма знаходилася в комірці, її відкрили, забрали 
майже все. Залишили всього три цеберка з зер-
ном. А у дядька мого було вісім душ дітей. Дядька 
Грицька засудили після цього. Суд проходив у 
сільській школі. Враховуючи той факт, що Голуб 
сам, добровільно розкрив яму, то його протри-
мали з місяць під вартою. За цей час всі його діти 
померли. А потім і сам він помер. Жінка його, тітка 
моя, як поїхала вже опухла на Північ, так більше 
ніколи і не повернулася в село. Де вона поділася, 
що з нею сталося, так ніхто і не знає.

Штучний був той голод. На Україні він був, в 
Росії – ні. Через якийсь час після голодівки, до 

нас у село почали приїжджати переселенці з 
Росії, їм почали продавати хати наших померлих 
односельців.

Колгоспники тоді майже задарма працювали. 
Цілий рік трудилися у колгоспі, а дивишся, ще й 
борги за тобою. А то ще облігації примушували 
підписувати.

Навесні 1933 року я був свідком такого ви-
падку. Йшла повним ходом посівна. Ми поїхали 
волокти на степ. Бригадир дав мені на допомогу 
свого племінника. Землі були з бур’янами. За бо-
ронами доводилося весь час бігати та витрушува-
ти їх. Робили ми, робили, а вже під ніч кинулись, 
а племінника бригадирового – нема ніде. Лише 
вранці знайшли його мертвого, помер, бідний, від 
голоду. Слабенький він був, виснажений, а робо-
та була дуже важка. Довелось мені везти хлопця 
у село. Бригадир дав для цього бричку. Відвіз я 
його, а як там вже його поховали, не знаю.

Багато, дуже багато людей померло тоді в на-
шому селі. А держава нам ніяк не допомагала ря-
туватися від голодної смерті. Кому потрібен був 
колгоспник?»

(Тимофеєв В. Неоголошена війна. – Тернопіль, 
1993. – С. 22-23)

«Голод я пережила тут. Від голоду тоді помер-
ло багато людей. До нас приходили і все забира-
ли – зерно, квасолю. Приходили люди з нашого 
села. Нас в родині було троє дітей, але від голо-
ду ніхто не помер. Мама щось носила та міняла 
на хліб або ще на щось. Мама нам якусь бовтан-
ку зварить, і ми ото сидимо і сьорбаємо. Голод 
сильний був. Я бачила, як вмирали однокласни-
ки, сусіди. У нас там на горі жили дівчата та бать-
ко з ними. Ось мама дала мені зелених квашених 

помідор, щоб я їм понесла, щоб вони поїли. А у 
них старша дочка варить борщ з гнилої квасолі, з 
мерзлої картоплі. Батько їх лежав вже мертвий, а 
малі діти сиділи та їли землю.

До дворів, де були мертві, під’їжджала коро-
ба, збирала їх, відвозила на кладовище. А там 
була загальна могила, і вони туди їх кидали».

(Коли катом був голод: Голодомор 1932-1933 
років на Мелітопольщині. – Запоріжжя, 2008. – С. 159-

160)

Лутаєнко Віра Сергіївна
1925 р.н. жителька с. Травневе Мелітопольського р-ну

(запис не пізніше 2008 р.)
«Був навколо голод, позабирала у нас влада 

все. Родина у нас була з дванадцяти чоловік. І 
маму нашу ледве з горища не забрали – там купка 
зерна була. А вона комісії й каже: «Що ж я із дітьми 
буду робити?» На неї закричали: «Замовчи!»

Голод страшенний був. Тато наш фель-
дшером працював. Якось прийшли до нього 
п’ятеро високих чоловіків. Там у них було таке 
приміщення, де він лікував коней. Вони питають: 
«Можна, дядьку, у Вас тут заночувати? Та води 
нам скип’яти – погрітися». Ось вони напилися та 
лягли на соломі. Зранку тато приходить, а вони 

вже всі мертві. Вони йшли, мабуть, шукати хліба у 
когось. Втомилися та з голоду померли.

А що ми їли? Ну, може, картоплю суху, коли 
весна була і картопля була суха. А ми збирали 
її, піджарювали і їли. А ще якусь баланду мама 
зварить, нам виділить по п’ять ложечок. А хлопці 
були старші за мене, отже, їм більше доставало-
ся. А нам, дівчаткам, поменше. А хліба не бачили 
і не знали, що таке хліб. Такі справи.

Тоді багато людей помирало. Мама пішла 
якось на похорони. Ну, і потім розповіла таку 
історію. Одна жінка дуже голодувала, вже не 
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Лябах Іван Михайлович
1908 р.н. житель с. Костянтинівка Мелітопольського р-ну

(запис не пізніше 1993 р.)

вставала з пічки. Кричала звідти: «Дайте мені 
тарілку, дайте мені тарілку!» І вона суху тарілку 
лизала, лизала, тарілка впала, і вона померла. А 
я хоч і маленька була, але запам’ятала цю страш-
ну історію».

(Коли катом був голод: голодомор 1932-1933 
років на Мелітопольщині. – Запоріжжя, 2008. – С. 165)

«Тут у Костянтинівці я народився, хрестився 
та й прожив уже 85 років. Голод у 33-му був штуч-
ний, спеціально зроблений. Хто у селі багатший 
був, той ще якось жив. Хоч і забирали у багатших 
зерно, дещо все-таки вдавалося приховати від 
насильницького вилучення. В людей забирали 
все, не залишаючи нічого для життя. Мої бра-
ти порозбігалися у той страшний час, хто куди. 
А було ж у мене п’ятеро братів. Кузьма поїхав, 
втікаючи від голоду аж під Полтаву, Олексій пішов 
кудись бродить, рятувати себе...

Мати моя, Марія Федотівна Угненко, померла 
якраз на саму Троїцю. А Троїця тоді була три дні. 
Так от, у перший же день вона і померла. Коли ж 
я дізнався про це, то її вже забрали на підводу 
та повезли на кладовище. Тією ж підводою, ра-
зом з моєю мамою, везли ще й Касьяна Тимоху, 
його жінку та багатьох інших. Куди саме повезли 
їх усіх, у яку саме яму кинули, я так і не з’ясував, 
скільки не ходив я на кладовище, скільки не роз-
питував людей, так ніхто нічого мені й не сказав. 
Багато також померло тоді моїх друзів, з якими я 
ще хлопцем гуляв у селі.

Зібрався я одного разу до моря, щоб риби 
свіжої привезти. Взяв з собою деякі речі для 
обміну з рибалками. Пройшов я Гирсівку, вже 
майже дійшов до самого моря (а йшов я по «ма-
ячках», щоб не збитися з дороги), як побачив 
вздовж дороги, що багато мертвих людей ле-
жить. Майже біля кожного – мішечок з бичками чи 
іншою рибою Вони ж бідні наїлися з голоду сирої 
риби і багато тут же померли від переїдання. 
Дуже опухлі були ті люди, бо довго вже мабуть 
лежали. Тільки воші по них бігали. Так і не дійшов 
я до моря, повернувся ні з чим додому. Відверто 
кажучи, злякався я тоді того, що побачив. Так, 
страшно мені одразу стало, що ніякої риби я не 
захотів.

Коли вже пішли колоски, почали люди зрізати 
їх та їсти. А в колгоспі суворо заборонялося бра-
ти хоча б одну колосинку. Навіть давали накази 
охороні стріляти у тих людей, що намагалися взя-
ти з поля хоч трошки колосків, і таки стріляли та 
вбивали людей. Нізащо губили селян. Був і такий 
випадок. Товариш мій, Андрій, охороняв поле з 
колгоспними буряками. Пішла ж на те поле його 
рідна сестра зірвати бурячину, щоб з’їсти, а він 
узяв, дурень, та й убив її. Потім узяв та й на городі 

сестру свою і закопав. Такий відданий партії був!
Врожай 1933 року був непоганий. Кол госп-

никам з нього почали давати зерно. Але все одно, 
люди знесилені від голоду, продовжували опуха-
ти та вмирати. А скільки всього людей померло 
від голоду, та, мабуть, не менше, ніж фашист по-
бив у Вітчизняну війну. Як почнеш згадувати тих, 
хто помер тоді у голод – і той, і той.

У Мелітополі у голод навіть були такі ви-
падки, коли приватні особи продавали ковба-
си, виготовлені з людського м’яса. Як про це 
дізналися? У мене був один приятель, так він 
купив якось на базарі ковбасу, а у ній знайшов 
з людського пальця нігтя! Багато страхітливих 
випадків тоді було, навіть і в нашому селі. Брат 
вбивав брата за шматочок хліба. Трапилося таке 
у сім’ї Орестівських. Наталка Орестівська вбила 
свого брата, а потім його тіло у погріб заховала. 
Вбивали тоді людей і за те, що крали продук-
ти харчування. Так, у Василенка якийсь чоловік 
вкрав маленьке ягня і почав там же те ягня їсти. 
Піймали того злодія, вивели на луки, туди, де ще 
збереглися окопи з часів громадянської війни, 
там його забили на смерть. Отаке вчиняли над 
людьми, самосуди робили. Здавалося інколи, 
що ніякої влади не було, хаос пекельний. Життя 
людське нічого не вартувало.

Знаю я достовірно і про один випадок у 
сусідньому селі Вознесенки. Там жила одна сім’я 
– мати з двома дітьми – хлопчиком та дівчинкою. 
Пішла дочка тієї жінки кудись на пошуки харчів, а 
та жінка взяла та й убила свого сина. Убила вона 
хлопчика і почала потроху їсти його. Багато таких 
страхітливих випадків було.

Уповноважені, що ходили тоді по селах та за-
бирали у людей останнє, були в переважній своїй 
більшості чужаки, їх надсилали і з Росії, з Москви 
та Ленінграду та й інших місць. А от вже до тих 
чужаків додавали ще двох-трьох наших, сільських 
активістів. І от коли нашим ставало когось дуже 
шкода, то уповноважені гнули свою лінію – – 
«Давай». Ось і все тут. Так, що з часів утворення 
колгоспів нас, селян, за людей не вважали, що 
хотіли, те з нами і робили власті. Досить було 
одного лише необережного слова і не ставало 
людини. Так, на зборах селян з приводу утворен-
ня колгоспу мій товариш Іван Сидір сказав: «Я 
не проти колгоспу і майно своє віддам, та тільки 
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Максимичева (Мещерякова) Жанна Григорівна
1926 р.н. жителька с. Вознесенка Мелітопольського р-ну

(запис не пізніше 1993 р.)

давайте не будемо увесь хліб здавати державі, 
а зробимо так, щоб він і у нас залишався». Така 
розмова була увечері, а незабаром Івана, як за-
брали, то і не відомо, що ж ним стало.

У голод мололи курай, різні корінці люди зби-
рали та їли, кору з дерев, суріпляну макуху, навіть 
гірку.

Багато померло тоді саме бідноти. Врятува-
тися міг також і той, хто утік у Крим, чи у місто 
до багатих євреїв. Але не дуже вже таких багато 
було».

(Тимофеєв В. Неоголошена війна. – Тернопіль, 
1993. – С. 25-26)

«Мій дядько, Афанасій Дмитрович Мещеряков, 
разом зі своєю сім’єю жив у селі Вознесенка 
Мелітопольського району. Коли розпочалася 
суцільна колективізація, він відмовився вступати 
до колгоспу і вирішив вести одноосібне госпо-
дарство. Була в нього коняка та телятко, а ще 
була земля. Частину ділянки він зайняв під сад, 
а другу частину – під город. Дім він ще не побу-
дував, бо тільки-но розпочав самостійно госпо-
дарювати.

Але вирішили у колгоспі, що Мещеряков – 
куркуль, і от у нього забрали спочатку коня, потім 
корову. Під зиму 1932-1933 року він залишив-
ся без всяких засобів до існування. Без усього, 
з чого можна було б прогодувати свою велику 
сім’ю. Все, що було з врожаю, поступово з’їли і 
почала сім’я вмирати, дядько на той час працю-
вав у Мелітополі у розсаднику, але від виснажен-
ня не міг ходити з міста у Вознесенку. А в цей час 
у Вознесенці вмирали майже цілими сім’ями.

У Мещерякових з восьми чоловік сім’ї жи-
вою залишилась лише Катерина Мещерякова. 

Першою померла мати Афанасія Дмитровича. Це 
сталося десь на самому початку 1933 року. Потім 
стали вмирати діти. З дітей першою померла 
Клавдія (1924 р.н.), потім – Григорій (1929 р.н.), 
за ним – Тетяна (1927 р.н.), а останнім, коли для 
годування немовляти не було у матері молока – 
помер Дмитро (1931 р.н.). Коли одне за одним 
вмирали діти, Катерина допомагала мамі, Надії 
Митрофанівні, ховати їх. Ховали недалеко від 
хати, у садочку. Через деякий час не стало і Надії 
Митрофанівни, їй було всього 39 років, поховала 
вона своїх дітей, а потім і сама померла. Її не ста-
ло десь на Паску. Катерина зібралася та й пішла 
шукати батька у Мелітополь. Шукала-шукала і 
нарешті знайшла. Прийшли вони вдвох додому, а 
через кілька днів голодна смерть забрала і його, 
так залишилася з усієї сім’ї лише одна Катерина. 
У той час їй було всього 14 років».

(Тимофеєв В. Неоголошена війна. – Тернопіль, 
1993. – С. 30)

Мамонтов Петро Андрійович
1925 р.н. житель с. Світлодолинське Мелітопольського р-ну

(запис не пізніше 1990 р.)
«Влітку 1932 року з усього було видно, що 

наближається голод. У нашій сім’ї було семеро 
дітей. Наш дідусь жив в Азербайджані і чотирьох 
моїх братів та сестер відправили до нього.

З осені 1932 року, а особливо взимку 1933 
року, почався голод. Мати почала міняти речі 
на продукти. У ті часи ходили з двору у двір різні 
комісії, вони шукали в колгоспників приховане 
зерно. Були і в нас, але зерна ми не мали.

Батько мій на той час уже був заарештова-
ний. Так ми дожили до січня 1933 року. Продали 
все, що могли, обміняли все, що можна було 
обміняти. Зібралися та й поїхали на станцію 
Світлодолинськ.

Дивно, що саме у цей важкий для України час, 
на поштових відділеннях Азербайджану людям 
казали, що посилки до нас, на Україну не прийма-
ють, заборонено.

В Астраханці залишились мамина рідна се-
стра з двома дітьми. Чоловік її був висланий на 

Соловки. Одного разу поверталася вона додому, 
та раптом впала: померла від голоду. Незабаром 
і її діти теж померли. Про все це ми дізналися 
значно пізніше, коли вже повернулися у 1936 році 
в Астраханку.

Страхітливе видовище постало перед наши-
ми очима. Повне запустіння. Частина будинків 
колись багатого, квітучого села була продана на 
злом і, перш за все, ті, у яких померли цілі сім’ї 
під час голоду. На сільському цвинтарі була ви-
рита величезна яма, у яку звозили моїх мертвих 
односельців. Цю роботу виконувала спеціальна 
похоронна бригада. Скільки померло тоді лю-
дей, не знаю, відомо одне: дуже багато. Багато 
астраханців виїхало тоді у Донбас. А в цей час з 
сільської ради кожного дня йшли повідомлення у 
район про хід заготівлі зерна. Звідки ж йому було 
взятися?

Пригадую випадок, коли Андрій Костянтинович 
Морозов, що очолював саме похоронну бригаду, 
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Мамонтова Варвара Михайлівна
1919 р.н. жителька с. Астраханка Мелітопольського р-ну

(запис 2008 р. Григор’євої І.В., директора Астраханської ЗОШ І-ІІІ ст.)

залишив біля одного нашого померлого одно-
сельця записку такого змісту: «Пролетарі всіх 
країн, єднайтеся!»

(Тимофеєв В. Неоголошена війна. – Тернопіль, 1993. 
– С. 9-10)

«Мені було 13 років, я жила в родині з батьком, 
мамою та ще п’ятьма сестрами та братами. Жили 
добре. Було господарство: корова, кури, гуси. 
Восени 1930-го року почалася колективізація 
та ліквідація «куркульських» господарств. Були 
родини, які чинили активний опір владі і для них 
була міра покарання – розстріл або ізоляція в 
тюрмах та таборах. Ті родини, які чинили менший 
опір, зсилали на каторгу в північні райони. Тоді 
ходили по дворах та все забирали. Мама сховала 
в піч квасолю, а в горщечки – жито. Все знайш-
ли. Залишилися ми голі і босі. Їсти не було чого. 
Різали і варили з буряка суп. Діти не могли вий-
ти на вулицю – були слабкі, ноги були тоненькі. 

Люди помирали всюди: на вулиці, під заборами, 
в полі. У селі була бригада, яка займалася по-
хованнями. Вона їздила по вулицям та збирала 
трупи, вивозила в яму. На полях з’являлися кол-
госпники, яким нічим було годувати свої родини, 
і вони ножицями зрізали ще зелені колосочки. Це 
вважали крадіжкою колгоспного майна, за яку 
міра покарання – розстріл чи позбавлення волі 
строком до 10 років.

Мені ті роки голодомору запам’яталися на 
все життя».

(Коли катом був голод: Голодомор 1932-1933 
років на Мелітопольщині. – Запоріжжя, 2008. – 

С. 112)

Мамонтова Пелагея Михайлівна
1902 р.н. жителька с. Астраханка Мелітопольського р-ну

(запис 2008 р. Анісімової Л.А., соціального працівника управління праці та соціального захисту 
населення Мелітопольської райдержадміністрації)

«Помню голод 1932-1933 годов. Була засуха, 
урожай украла влада. Людей дуже наказували, 
висиляли, розкуркулювали. Ходили, забирали 
послідній хліб, все до зернинки. Зброї при собі не 
мали, віддавали все, ібо боронитись не було чим. 
Якщо, що небудь ховали, то ховали в ямах, ма-
скували ці ями, садили дерева. Приходили, шука-
ли усюди, що знаходили, то забирали до грама, 
не оставляли нічого. Приходило по 2-3 чоловіка. 
Продукти ховали в соломі, в сараях.

Хто пішов працювати у колгосп, тих кормили, 
додому давали дуже мало. Забирали тільки про-
дукти, зерно, худобу не забирали.

Про закон «п’ять колосків» – чули, але що це 
таке – не знаю. На колгоспному полі розрішали 
собирать остатки. Поля охороняв чоловік, назна-
чений колхозом, і амбари тоже.

В колхоз ішли не всі, хто хотів, бідні ішли, там 
кормими і додому давали, а багаті – не хотіли. В 
колгосп заставляли іти всіх, агітували. Скотину в 
колхоз не дуже давали, хто сам отводив, особєнно 
коней, коров не давали.

Зерно забирать приходили в день і після обіду, 

ближче до вечора. Приходили декілька раз, якщо 
не вірили, що все забрали. Багато людей вмерло 
в 32-33, в 46-47 – менше. Не голодував в селі той, 
хто жив багато і ні з ким не ділився.

А виживали ті, у кого батьки працювали, в 
найми ходили. Люди помагали один одному, 
ділились, но не часто.

Виживали як могли, їли все, що росте весною: 
лобода, кропива.

Помагали родичі, ділились послєдніми про-
дуктами. Їли лободу, кропиву, їли цвіт акації, 
горобців, сусликів. Їздили в город, міняли тряпки, 
одежу на продукти.

Померлих від голоду хоронив сільський совєт 
(призначена людина).

Хоронили на кладбіще. Умерших от голоду 
часто поминають, в церквах поминають право-
славних християн.

Памятника нету в сєлє.
Молодьож про голодомор знає по расказам.
В смерті людей від голоду винуватить надо 

тих, хто був при владі».
(поточний архів редколегії)

Мариніна Марія Єгорівна
1923 р.н. жителька с. Відрадне Мелітопольського р-ну

(запис 2008 р. Михайліної М.Д., директора Промінівської ЗОШ І-ІІІ ст.)
«Я коли приїхала сюди з Росії в 28-му році, то 

тут вже голод був. Батьки працювали в колгоспі. 
Нам ніяких пайків не давали, тому ми виживали, як 
могли. Ми ходили, продавали речі, потім купува-
ли продукти і таким чином виживали. Нас в родині 
двоє дітей було: я і брат. Коли вже була велика жов-
та пшениця, ми ходили вночі, щоб ніхто не бачив. 

Натремо та приносимо все додому, а вона ж вог-
ка. Так ми ось розстелимо, підсушимо, потім по-
товчемо і їмо. Голод був – згадувати не хочеться. 
Ми ледве вижили. Це було не життя, а трагедія».

(Коли катом був голод: Голодомор 1932-1933 
років на Мелітопольщині. – Запоріжжя, 2008. – С. 162-

163)
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«Наше село заселялося з 1922 року. У той час 
створювали комуни. Там працювали люди, пра-
цювали з ранку до ночі. Була столова, в якій ва-
рили затірку. На двох працюючих давали буханку 
хліба. До нас переселялися переселенці з Дону. 
Мій дід переселився разом з ними. У родині було 
вісім людей. У них було два верблюди, чотири 
коня та три дійних корови. У 32-33 роках родину 
розкулачили, все забрали, а діда посадили до 

в’язниці, звідки він не повернувся. Їжі було дуже 
мало. Ми раділи весні, коли з’являлась трава, 
зацвіла акація, тому що оцим всім можна було 
харчуватися. В їжу годилася і лобода, і кропива, і 
щириця. З цього варили суп, робили оладки. Так 
всі люди рятувалися від голоду».

(Коли катом був голод: Голодомор 1932-1933 
років на Мелітопольщині. – Запоріжжя, 2008. – С. 164)

Марченко Василь Пантелійович
1929 р.н. житель с. Широкий Лан Мелітопольського р-ну

(запис 2008 р. Михайліної М.Д., директора Промінівської ЗОШ І-ІІІ ст.)

Масленікова Марія Афанасіївна
1924 р.н. жителька с. Новобогданівка Мелітопольського р-ну

(запис не пізніше 1993 р.)
«У мене батько помер з голоду та дві сестри. 

Одна була на два роки старша за мене, а іншій 
було 5 років, ми їх поховали, хоч які там були по-
хорони, адже нас було ще троє у матері і всі були 
опухлі. Мати потроху рухалась, ходила у колгосп 
на роботу, хоч сама теж була опухла, навіть вода 
з ніг у неї текла.

У колгоспі за роботу їй давали десь по 500 
грамів отрубів на тиждень, так вона ті грами 
розподіляла на тиждень. Ми рвали по 6 відер 
лободи та варили її, а потім ще додавали пучку 
отрубів і все це з’їдали, розподіляючи на 7 осіб. 
Потім померла молодша моя сестричка. Я зі 
старшою сестрою виривала лободу на вечерю 
до того часу, як приходила мати з роботи. Батько 
вже лежав, не піднімався, а ми з Катею ходили по 
лободу. Там, у лободі, Катерина й померла.

На нашому городі було засіяно жито, воно 
вже було наполовину визріле. Я зірвала кілька 
колосків та віднесла їх батькові. Подивився бать-
ко і сказав, як тільки повністю визріє жито та його 
можна буде у ступці товкти та готувати смачні 
коржики, – от тоді ми заживемо! Але батько мій 
до того часу так і не дожив. У колгоспі здохла ко-

няка і мати принесла додому трохи м’яса з неї. 
Батько з голоду не міг діждатися, поки те м’ясо 
повністю звариться, наївся сирого м’яса, захворів 
на дизентерію. Так він і помер. Залишилися ми з 
мамою втрьох. Чудом вижили, діждалися – таки 
зрілого жита і вже тоді стали варити і галушки, і 
коржики.

Батька мого звали Афанасій Кузьмич Пеліхов, 
а сестричок звали Катерина та Галина. Багато з 
того, чого можна було б описувати та розповідати, 
і про те, як ходили ми, діти, жебракувати, як 
проїли весь одяг та майже все, що було в хаті з 
речей, все вимушені були віддавати людям, щоб 
тільки вижити.

Чому так сталося, я й сама не можу уявити. 
Адже 1932-ий рік був врожайний, але влада, не 
дивлячись на те, чи є діти у сім’ях, чи ні, забирала 
все зерно, забрала корову і навіть всі крупи, все, 
що було у глечиках і те забирали. Прошу проба-
чення за те, що я малограмотна, та як могла, так 
і розповіла».

(Тимофеєв В. Неоголошена війна. – Тернопіль, 
1993. – С. 32)

Міняйло Микола Іванович
1912 р.н. житель с. Костянтинівка Мелітопольського р-ну

(запис не пізніше 1993 р.)
«У моїх батьків було п’ятеро дітей. Я був най-

старший. Було мені у 1932 році вже двадцять 
років, а наймолодшому в нашій сім’ї тоді було 
всього шість років. Під час колективізації мої 
батьки записалися до колгоспу, батько працю-
вав конюхом, а мати – рядовою колгоспницею. 
Восени 1932 року я поступив, маючи семиклас-
ну освіту, до Мелітопольського педагогічного 
технікуму, годували тоді студентів якоюсь бур-
дою з напівпрілого пшона та з квашеної капусти. 
За хлібом, що видавався по картках, ми ставали 
у чергу о четвертій годині ранку. Коли підходила 
черга, то ті 400 грамів хліба з домішками макухи 

та ще чогось, я майже зараз з’їдав, поки вилізав 
з черги. І так до наступного ранку. В їдальні хліба 
нам не давали. Приходив я додому, у село, а там 
теж нічого було їсти. Через дорогу від нашої хати 
була силосна яма. Ось там не тільки я, та й інші 
хлопці та дівчата, шукали «квашену» кукурудзу. 
Як тільки набирали її трошки, так у ту ж мить і 
відправляли її до рота.

Так я дожив до зимових канікул. Деякі мої 
друзі поїхали на канікули до Росії, а звідти вже 
писали у листах, щоб я теж до них приїздив, 
писали хлопці про те, що їдять вони там вдо-
сталь і хліба, і картоплі, є навіть сало і молоко. 
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Надіслали вони мені і свою зворотню адресу. Це 
було одне з сіл Курської області. От і вирішив я 
на зимових канікулах з одним своїм приятелем 
поїхати, щоб наїстися. Так і зробили. Поїхали. 
Знайшли те село, дісталися під самісінький вечір. 
А надворі був січень 1933 року. Пригощали нас і 
картоплею, і хлібом, і салом завтовшки з три 
пальці. Добряче ми наїлися з товаришем після 
голодування. Вранці наступного дня вирішили 
провідати ще одного нашого земляка. Жив він в 
іншому селі, за 3 кілометри від місця, де ми зна-
ходилися. По дорозі зустріли якихось людей, що 
йшли на роботу на спиртовий завод. Ті люди нам 
і кажуть: «На українців облава, усіх хапають та 
женуть назад, в Україну». Ще здалеку я побачив 
сани з працівниками НКВС. Неподалік від дороги 
був селянський дім. Жив у ньому один дідусь. Я 
до нього мерщій. Розповів у чому справа, а він, 
не довго вагаючись, заховав мене у хаті на грубі, 
переховувався я деякий час, аж доки дід не ска-
зав мені, що сани вже далеко. Зліз я з груби, по-
дивився у невеличке люстерко на стіні та мало не 
перелякав себе. Я був увесь у павутинні та сажі. 
Вийшов я на вулицю, почав снігом митися, бо в 
хаті у того діда й води чомусь не було. Вирушив 
після цієї пригоди знову в дорогу.

Нарешті я дійшов до села, яке шукав, а там 
вже люди підказали мені, де саме живуть з 
України. Знайшов я і хату, у якій жили наші знайомі 
мелітопольці, серед них Семен Ольховський. 
Постукав у двері відчинили мені та одразу ж до 
столу запросили на сніданок. Не встигли ми 
закінчити їсти, як почули, що у двір приїхали 
саньми, а у санях тих... троє співробітників НКВС. 
Почали вони нас розпитувати про те, хто ми та 
звідки. Наказали збирати речі. Було нас п’ятеро 
і всіх п’ятьох повезли вони на станцію Верхов’є. 
Добралися туди аж під вечір. Ольховських по-
вели кудись, а мене – до залу пасажирів на 
залізничній станції. В залі вже було набито лю-
дей, як оселедців у бочці. Спочатку я не мав навіть 
можливості знайти собі місце, але потім все таки 
дістався до одного з куточків, але й там довелося 
мені майже всю ніч стояти.

Вранці нас почали садити на поїзд. Вагони 
обігрівалися лише теплом, що йшло від дихання 
людей. У кожному вагоні знаходився для «охоро-
ни» співпрацівник НКВС. Не пам’ятаю, скільки часу 
ми їхали до Курська, але зупинялися досить-таки 
часто й майже на кожній з таких зупинок з вагонів 
виносили та складали неподалік від залізничної 
колії людей, померлих від голоду та холоду. Коли 
нас привезли до Курська, то повели до церкви. У 

тій церкві була розташована військова польова 
кухня, а поряд з нею можна було побачити також 
і примуси сімейних людей. З кухні роздавали га-
рячий кандьор з пшона та ще давали невелич-
кий шматочок хліба. У мене не було нічого, у щоб 
можна було взяти ту похльобку. Шукав я, шукав 
біля церкви хоч яку-небудь посудину, але так 
нічого підходящого не знайшов, так і довелося 
на тому шматочку хліба триматися цілих дві доби. 
Вранці нас знову посадили на поїзд та повезли 
далі. На щастя, разом зі мною у вагоні їхала одна 
добра бабуся, яка не дала мені вмерти з голоду. 
Вона всю дорогу давала мені трошки сухарів та 
водички зі свого кухлика. Ідемо ми день, другий, 
повільно так... Охорона, зупинки, мертві люди, 
жах! Можливо, на якійсь з зупинок винесли б і 
мене з вагону, якби не бабуся-рятівниця.

Як тільки ми переїхали кордон (умовний) між 
Росією та Україною, охоронці наші залишили 
поїзд. Перед тим як вийти на своїй зупинці, бабу-
ся дала мені ще трошки сухариків на дорогу.

Довго ще потім я добирався до Мелітополя. 
Настав і той день, коли я нарешті прибув у 
Костянтинівку. Подорож моя невесела на цьому 
закінчилася. Я був вдома.

За час моєї відсутності у нас відбулися великі 
зміни. Помер з голоду мій батько. Голова колго-
спу ім. Фрунзе Петро Рогоза запропонував мені, 
як людині письменній, прийняти колгоспну комо-
ру. Так і вийшло, що я залишив своє навчання у 
технікумі та став працювати. Був березень 1933 
року. Почалися у колгоспі весняні польові робо-
ти. Колгосп почав одержувати від держави по-
зику: кукурудзяне борошно, олія, цукор. Значна 
частина цих продуктів направлялась у дитячий 
садок. А людям, що працювали у полі, нарахо-
вували проддопомогу в залежності від того, хто 
і скільки заробив. Те борошно мені доводилося 
кожного вечора зважувати та видавати: кому по 
сто десять грамів, кому по сімдесят, кому по сто 
п’ятдесят. Забивали також худобу для того, щоб 
варити людям їжу і роздавати на бригадах. Але 
все-таки це не дуже допомагало. З поля часто-
густо привозили ледве живих людей, бувало й 
мертвих.

Врожай 1933 року був добрий і 15 % від зда-
ного державі зерна роздавали колгоспникам на 
трудодні. Але тих, хто вижив від голоду, було не 
так вже й багато...»

(Тимофеєв В. Неоголошена війна. – Тернопіль, 
1993. – С. 15-16)
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«Тяжка була наша бідняцька доля, так вже 
склалося моє життя, що залишилася ще від 
голоду 1921 року круглою сиротою, адже вся 
моя сім’я померла у той голод. Як тільки на по-
чатку 30-х років організувався у нас колгосп, я 
почала у ньому працювати. Починалися лише у 
колгоспі жнива, то нас, дівчат, брали на степ. А 
ще ми робили у городніх бригадах, поливаючи 
все руками.

У чоловікового брата Василя Васильовича 
Мовчана, було п’ятеро дітей та жінка, усі вони по-
мерли у голод. Останнім помер і Василь. Усіх за-
брали бричкою та й поховали.

Взимку 1933 року голова нашого колгоспу 
направив мене у Мелітополь, у дім, який займало 
товариство сліпих. Не дивлячись на те, що мені 
було вже 20 років, мене все таки прийняли туди і 
саме завдяки цьому я не померла. Так всю зиму 
я і пробула у тому домі, проголодувалася там. А 
приймали до того дому лише дітей та підлітків-
сиріт. Разом зі мною пішла та записалася також 
ще одна дівчинка-сирота – Федосія Моїсеєва, 
або як її ще звали – Моїсенчиха. Її також там як і 
мене годували разом з нею ми там і працювали, 

потім чомусь моя подружка пішла знову у наше 
село. Невдовзі мені стало відомо, що знайшли її 
мертву на березі річки.

У їдальні того сирітського приюту чим нас 
тільки не годували. Їли ми і насіння з гарбузів, 
з кавунів, хліб нам давали по 300-400 грамів на 
одного на добу. Хоч і небагато, але харчування і 
вижити можна було.

Дуже часто нам доводилося бачити біля са-
мих воріт будинку, де ми жили (він знаходився 
десь приблизно в районі вулиць Петровського 
та Воровського у Мелітополі) багатьох людей, 
що просилися на роботу. Серед них – і діти, і 
чоловіки... А куди їх було брати? Коли нам дово-
дилося по якихось справах ходити Мелітополем, 
то багато доводилося бачити мертвих людей, 
особливо коли темніло, а треба було повер-
татися у сирітський дім, мало не впадеш, не 
розгледівши своєчасно під ногами мертвого. 
Рятуй, Боже! Дуже багато померло людей, дуже 
багато. А працювали ми і харчувалися з того, що 
робили кошики з лози».

(Тимофеєв В. Неоголошена війна. – Тернопіль, 
1993. – С. 25)

Мовчан Ганна Юхимівна
1913 р.н. жителька с. Костянтинівка Мелітопольського р-ну

(запис не пізніше 1993 р.)

Москаленко Павло Артемович
1904 р.н. житель с. Костянтинівка Мелітопольського р-ну

(запис не пізніше 1993 р.)
«Під час голодування 1933 року в нашому 

селі багато людей померло. Сам я входив до 
складу спеціальної похоронної бригади, яка за 
вказівками сільської ради збирала по селу по-
мерлих односельців. Ховали мертвих, як прави-
ло, у загальних ямах. Найбільше людей помер-
ло навесні 33-го. Збирали людей бригадою та 
відвозили їх на кладовище на бричці. За цілий 
день збирали по селу і по п’ять чоловік, і по двад-
цять. Коли як. А був я у тій похоронній бригаді 
візником, а ще двоє допомагали мені.

Чоловіків тоді чомусь вмирало значно більше, 
ніж жінок. Від «мітли» селяни ховали тоді всілякі 
продукти харчування. Ховали, де завгодно: хто 
у самоварах ховав зерно, хто в горщиках різних, 
хто у макітрах... Тої зими у нашому селі з’їли май-
же всіх собак та кішок. Інколи у колгоспі здохне 
якась коняка з голоду, то люди, як ті звірі, розтя-
гували м’ясо, кишки навіть з’їдали! Дуже багато 
померло тоді людей.

Пригадую, збирали ми по селу небіжчиків, а 
от щоб хтось з родичів тих померлих ходив про-
воджати їх на кладовище, як то люди кажуть «в 
останню путь», так таке було дуже рідко. Адже 
люди були дуже слабкими, куди там їм було ще 
йти на кладовище. Були також випадки в селі, коли 

вимирали цілими сім’ями. Серед таких сімей, що 
я пам’ятаю, була, наприклад, сім’я Очканів. У тій 
сім’ї померли і чоловік, і жінка, і їх донька, були 
інші такі ж сім’ї. Запам’ятався мені випадок, що 
стався з одним нашим колгоспником Дмитром 
Онищенком. Вирішив він разом з усією сім’єю 
виїхати з села, у пошуках кращої долі та ситого 
краю. Поїхав у Росію, продав він усе, що в ньо-
го було. Не знаю, що вже там у нього не склало-
ся, але через якийсь час наш Онищенко разом з 
сім’єю повернувся назад, у Костянтинівку. У той 
страшний рік рідко кому щастило виїхати за межі 
голодуючої України.

Пройшло небагато часу і Онищенки, не маю-
чи, що їсти, всі, один за одним, померли. Дмитро 
Онищенко помер останнім. За кілька днів до 
смерті, зовсім вже безсилий, майже втрачаючи 
свідомість, він гриз свої пучки.

Наша сільська рада призначала у голод лю-
дей, котрі копали ями на кладовищі. Коли ж 
наша похоронна бригада звозила чергову партію 
небіжчиків, то їх спочатку кидали в яму, потім укла-
дали, немов снопи (а робили це два чоловіки, які 
знаходилися в самих ямах), а вже потім утрамбо-
вували покійників ногами для того, щоб якомога 
більше їх увійшло. За цю «роботу» тим, хто трам-
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Натепенко Катерина Прокопівна
1909 р.н. жителька с. Вознесенка Мелітопольського р-ну

(запис 2008 р.)

бував, сільрада давала додаткову пайку борошна 
на підтримку. Але часто-густо бувало й так, що 
через кілька днів ті ж трамбовщики самі вмирали 
з голоду і їх самих доводилося ховати таким са-
мим чином. Поки до верху яму не заповнювали, 
все трамбували та трамбували, а вже після цього 
зверху прикидали землею.

Під весну люди їли усяку траву, кашку з акації, 
та й усе, що було більш-менш їстівним. Як тільки 
стало тепліше, то деякі люди почали ходити на 
степ, виливати ховрахів та їсти їх. Це у якійсь 
мірі могло підтримати вкрай ослаблених людей. 
Допомагала врятуватися людям від голодної 
смерті риба. Ловили ж її і в Азовському морі, і у 
нашій річці Молочній. Доводилося й мені не один 
раз їздити до моря. Брав я тоді з собою для обміну 
якісь речі (чи пальто, чи чоботи та т.і.). Що тоді ва-

жили речі у порівнянні з людським життям! Речі ті 
йшли на обмін у рибалок. Було таке, що на березі 
моря, на моїх очах, зголоднілі люди наїдалися 
сирої чи напівсирої риби і одразу й вмирали від 
переїдання. Так помер і один мій добрий прия-
тель. Поїхав він тоді за рибою, наміняв її і вже по-
вертався додому. Не доїжджаючи рідного села, 
не втримався таки, вирішив хоч трохи тієї риби 
покуштувати, розпалив вогонь, трохи обсмажив 
рибу та й з’їв її. Не розрахував він свого апетиту 
– зголоднів вкрай і занадто багато з’їв риби і там 
таки біля вогнища помер. Ще тоді говорили між 
собою люди, що голод було штучно зроблено».

(Тимофеєв В. Неоголошена війна. – Тернопіль, 
1993. – С. 18-19)

«Можливо лише завдяки тому, що з семи 
чоловік, що жили у нашій хаті однієї сім’єю, було 
троє дорослих та четверо дітей, голод лише тро-
хи зачепив нас. До того ж, я і мій брат працюва-
ли у колгоспі. Коли вже з березня 1933 року в 
колгоспі почали давати кукурудзяне борошно за 
робочу п’ятиденку, то я, наприклад отримувала 
по 3 кілограми кукурудзяного борошна, а брат мій 

інколи приносив і до 10 кілограмів за п’ятиденку. 
З чотирьох дітей померла лише одна дитина.

Навпроти нашої хати жив мій двоюрідний 
брат, Корнієнко Олексій Михайлович. А він помер 
з голоду, від роду йому було лише 16 років. Поряд 
з нами жила сім’я Зінченків. Так у них померло з 
голоду троє дорослих вже людей».

(поточний архів редколегії)

Науменко Іван Лукич
1925 р.н. житель с. Новобогданівка Мелітопольського р-ну

(запис не пізніше 2008 р.)
«Я народився в Троїцькому [с. Троїцьке 

Новобогданівської сільради Мелітопольського 
району –  ред.], а в 1926 році ми приїхали сюди. 
Я у 8 років самостійно ходив на вокзал. Там було 
повно людей. І багато людей і дітей лежало мерт-
вих. Вони усі кудись їхали. А готелів же тоді не 
було, і вони спали на землі. І помирали.

У нас в родині було четверо дітей. У нас ви-
жили усі. Тому що старший брат був 1913 року 
народження, він працював на залізниці і там ви-
давали пайок. І цим пайком ми харчувалися усі. 
Батько працював конюхом. Він відбирав у ко-

ней макуху та приносив додому. Ми цю макуху 
подрібнювали і виходило щось на зразок борош-
на. І була у нас ще корова. Молоком та макухою 
ми врятувалися. 

Потім влаштували якусь комуну і ходили все 
у людей забирали. Коли була колективізація, за-
брали у всіх коней. А коли створили комуну, за-
бирали їжу. Все це робили односельці.

А померлих від голоду загортали в солому і 
ховали на цвинтарі в спільній могилі».

(Коли катом був голод: Голодомор 1932-1933 
років на Мелітопольщині. – Запоріжжя, 2008. – С. 155)

Науменко Параска (Ганна) Іванівна
1927 р.н. жителька с. Новомиколаївка Мелітопольського р-ну

(запис 2008 р. Середняк В.О., директора Новомиколаївської ЗОШ І-ІІІ ст.)
«Я пам’ятаю, що ми дуже голодували. Бо 

комсомольці забрали у нас хліб. Хотіли і батька у 
нас забрати. Він з сусідом ховався на горищі, а 
потім в балці, в кущах. Але сусіда вони знайшли 
і забрали, його і по цей день нема. А батько мій 
потім поїхав аж в Донецьк. Там він попрацював 
трошки, заробив грошенят і приїхав за нами. Нас 
в родині було троє дітей – я і два брата. А в 42-
му, коли почалася війна, німці почали все пали-
ти, тому нам прийшлось знов сюди приїхати. Але 

до самого Мелітополя ми йшли пішки. А їли ми 
тоді кашку, грицики, акацію, калачики. А інші ще 
і ховрашків їли. У нас був гній і ми в ньому хова-
ли сундук з ячменем. Але пізніше вони знайшли 
і все у нас забрали. У нашій сім’ї бабуся, дід та 
батьків брат померли від голоду. Дуже важкий 
був голод».

(Коли катом був голод: Голодомор 1932-1933 
років на Мелітопольщині. – Запоріжжя, 2008. – 

С. 155)
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«Голод я пережила в цьому селі. У нашій 
родині було двоє дітей, тато, мама і сестри батька. 
Батько, його мати і ще один брат поділили дітей і 
кожен взяв собі по одному. Нам дістався хлопчик. 
А через деякий час померли брат і сестра батька. 
І залишилися троє дітей. І сидять вони, плачуть, 
опухлі всі. У колгоспі батько працював обліковцем, 
а мати на різні роботи ходила. Сім’я стала велика, 
їсти нема чого було. Взимку було дуже важко, не 
було ані трави, ані нічого. Тому брали сіно, розпа-
рювали, мололи і пекли щось. 

А голод почався із-за того, що все забирали. 
Бо урожай був хороший, на городі все вродило. 
З міста приїжджали двоє чоловіків, брали двох 
жінок з нашого села і вчотирьох їздили по домах, 
відбирали все. У кого були ями із харчами зако-
паними – вони знаходили. А ми з мамою пошили 
багато маленьких сумочок і понасипали туди по 
півтора відра зерна і позасипали в полі, де нема 
ні доріг, нічого. А дома залишили відра два. Мати 
засипала зерно у макітру і потім залила водою. 
Скрізь вони шукали, нишпорили по підвалах, ну 
скрізь були. А коли побачили, що в макітрі по-
вно зерна, схопили і давай до себе тягнути. А ми 
всі ухопились і не віддаємо. Так вони виплесну-
ли все на підлогу, взяли і ногами почали топтати 
це зерно. Ми плачемо голодні, а мати нам каже: 
«Не плачте діти, ми виберемо по одному зерну, 
помиємо, потремо, і буде у нас зерно». Коли у нас 
буряки забирали, то мама їх спитала, куди вони 
їх дінуть. Вони сказали, що в степу викинуть. У 
мами від голоду були дуже пухлі ноги, такі, що аж 
лопались. А тато, коли вони прийшли, заховався, 
бо його могли схопить, забрати і розстріляти.

Надвір коли вийдеш, всі люди не балака-
ють, всі такі байдужі. Люди умирали на дорогах. 
Опалювати хати нічим було. Це якщо хтось умре, 

то з його хати розбирали дах, щоб було чим топи-
ти у себе. Навіть хрести на кладовищі дерев’яні 
знімали, щоб протопити хату. Наш двоюрідний 
брат Ванька тільки так нас і рятував. 

Дорослих і дітей багато померло. За нашою ха-
тою жили міські. Там мати була і двоє діток. У них в 
хаті було холодно, голодно. Вона навіть не знала, 
куди можна у нас піти, щоб знайти десь їжу. Тому 
вони всі втрьох лягли, вкрилися чимось і померли.

Коли наступила весна, люди ще дужче почали 
падати та вмирати. Потім нам хтось сказав, що 
на вулиці Садовій, це рядом з Піщанкою, падає 
абрикос, і люди там його збирають. І наші дівчата 
пішли туди позбирати. Але половина з них не по-
вернулась, вони там і померли. Ми їли все – ща-
вель, кропиву, лободу. Прямо все їли з корінням. 
Ми шукали їду скрізь. І коли стало дуже жарко, 
люди, які помирали (а їх не збирали) почали во-
няти. Тому їх почали якось збирати і вивозити. 
Вивозили на цвинтар, там була така канава, ось 
вони туди і кидали людей.

В однієї жінки було двоє діток, а годувати їх 
було нічим. Вона, мабуть, збожеволіла, покидала 
їх живими в колодязь, який був біля її хати. Мама 
казала, що вони цілий тиждень там кричали.

Ще знаю, що дядько мій рідний ходив до Полтави, 
щоб знайти якусь їжу. А коли голод закінчився, то 
до нас прийшов лист, що наш дядько загинув. Ми 
його поховали. Багато повмирало. Потім вже по-
чала рости пшеничка, вона була вже по коліна. Ми 
всі боялись, що не доживемо, поки вона виросте. 
Але люди вже ходили – крали, різали. На горищах 
сушили. Я так думаю, що на фронті менш помер-
ло людей, як в цей голодомор».

(Коли катом був голод: Голодомор 1932-1933 
років на Мелітопольщині. – Запоріжжя, 2008. – С. 158-

159)

Нікуленко Віра Олексіївна
1928 р.н. жителька с. Новомиколаївка Мелітопольського р-ну

(запис 2008 р. Середняк В.О., директора Новомиколаївської ЗОШ І-ІІІ ст.)

Новицька Марія Григорівна
1926 р.н. жителька с. Новобогданівка Мелітопольського р-ну

(запис не пізніше 2008 р.)
«Жила я в той час недалеко від Богданівки 

[Новобогданівки Мелітопольського району –  
ред.]. Ми з братом акацію їли. Нам було дуже 
важко, ми плакали, бо дуже їсти хотіли. І це ми ще 
викручувалися, бо мама була з багатої родини і у 
нас було, що обміняти на продукти. А в маминої 
сестри діти собі пальчики погризли, поки вона 
ходила збирала їм що-небудь поїсти. І вони по-
мерли. Бричка приїхала, забрала всіх та відвезла 

на цвинтар. Всіх ховали в одній ямі.
Голод розпочався через те, що велика засу-

ха була, і був неврожай. А коли прийшла весна, 
дерева розквітли, ми їли те, що могли взяти з де-
рева, наприклад, акацію. Що знаходили, те й їли. 
Взагалі-то весь цей час ми в голоді провели».

(Коли катом був голод: Голодомор 1932-1933 
років на Мелітопольщині. – Запоріжжя, 2008. – 

С. 155)

Ольховська Ольга Романівна
1915 р.н. жителька с. Костянтинівка Мелітопольського р-ну

(запис не пізніше 1993 р.)
«Десь під кінець 1932 року нам стало дуже важ-

ко жити (хоча й до цього часу не дуже й солодко 
було). На руках у мами залишилося тоді, у голод, 
п’ятеро дітей. Нашого батька забрали та посадо-
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вили під варту за невиконання контрактаційного 
плану. Не пам’ятаю зараз, скільки батько вже 
сидів, коли до хати прийшли та забрали з собою 
і мамку. Сказали нам, дітям, що забирають і її за 
невиконання контрактаційного плану. Так до са-
мого Різдва і не було з нами мами. Вона знаходи-
лася під арештом. На саме Різдво якраз прийшла 
я до неї, а вона ж мені і каже: «Мабуть, донечко, 
мене незабаром випустять на волю». А потім 
ще розповіла мені, що приїжджало начальство з 
Мелітополя, стали розбиратися, хто і за який гріх 
сидить під арештом. Виявилося, що мої батьки 
здали навіть на 10 пудів більше по контрактації, 
ніж їм треба було. А завіщо ж тоді забрали їх?

Скоро звільнили маму. Прийшла вона додо-
му. Опухла була вже. Нічого вже їстівного у нас не 
було. Але найстрашніше те, що з нами ще не було 
нашого батька. Якби він був, то з нами, певно, не 
трапилося ось того.

Почали опухати мої брати та сестри. Першою 
померла моя старша сестра Саня. Їй було лише 
чотирнадцять років. Після неї помер мій братик. 
Було йому лише сім років. Він тільки-но почав 
ходити до школи. Незадовго до смерті Сані, ми 
разом з нею працювали у колгоспі. Прийшли ми 
якось з нею з роботи, а вона мені й каже: «Я більше 
на роботу не піду, мене вже ноги не носять». Як 
сказала – так і зробила. На другий день не пішла 
Саня на роботу. А ввечері, коли я повернулася до-
дому, сестри вдома вже не було. Померла вона і її 
забрали люди з колгоспу. Де її поховали, я так і не 
знаю. Через три дні після цього помер і братик мій. 
І його теж поховали невідомо де. І залишилось 
нас четверо – мама, я та ще двоє дітей. А батька 
так і не відпускали. Що ж мені було робити з ними 
усіма, де сили взяти?! Піду я на роботу, одержую 
свої 400 храмів хліба, а хочеться щось і додому 
принести своїм, та й сама ж голодна. А робота 
важка була у колгоспі, виснажлива. Я тоді саме 
працювала у городній бригаді, і от одного разу, 
коли я прийшла з роботи, мама мені й каже: «Ось 
ми вже двох поховали, донечко. Я й сама мабуть 
ось-ось помру. Збережи хоча б цих двох». «Ой, 
мамо, мамо! Що ж Ви таке кажете, що ж ми самі 
будемо без Вас робити, як жити?» – плакала я.

Через якийсь час колгосп попросив у нашій 
хаті варити їжу для колгоспників, ми дозволили, 
за це нам обіцяли хоч трохи допомоги продук-
тами. Так і вийшло, дали нам 4 кілограми куку-
рудзяного борошна. Не так вже й довго можна 
було прохарчуватися ними чотирьом членам 
сім’ї. Закінчилась та допомога дуже швидко. Всі 
голодні, опухлі А що я їм можу дати? Тоді мамка 
й каже: «Не носи ти нам, донечко, не давай нам 
ті шматочки хліба, краще сама їж, а то я бачу, що 
ти й нас не нагодуєш і сама зляжеш скоро». А 
мені ж так жалко їх! А я тільки все плачу та пла-

чу, нічого зробити не можу. Плачу, та крізь сльо-
зи кажу мамі: «Мамо, рідненька, що ж Ви! Хоч 
трошки ж Вам треба поїсти. Хоч шматочок хліба 
візьміть». Мама наказала мені піти до батюшки та 
запросити його до нас, щоб він причастив маму. 
Батюшка жив на той час у нашої тітки. Не хотіла я 
іти, адже кругом такий голод, куди там було ба-
тюшку запрошувати. Але як би там не було, домо-
вилась я з батюшкою і він пообіцяв прийти до нас 
обов’язково. Слава Богу, прийшов, не відмовився 
від такої праці.

Через два дні мами не стало. У той вечір вона 
лежала на полику печі. Я була недалеко від неї, на 
ліжку сиділа. Мама мені й каже: «Олю, доглядай за 
дітьми, може вже незабаром батька звільнять, а я 
буду вмирати зараз». Попросила принести одяг 
на смерть. А у нас на той час майже нічого з одягу 
у хаті і не залишилось. Тільки спідниця й кофтин-
ка були, все інше ми вже спродали чи обміняли на 
харчі. Сіла я на ліжко, та несподівано для себе за-
снула, раптом мені ніби щось почулось крізь сон 
чи то крик, чи ще щось. Я прокинулась і до мами 
мерщій, а мама... мама вже відходила з цього 
світу. Добре, що неподалік від нашої хати жив 
мій брат. Я до нього. Як ховати маму, адже нічого 
нема? Що робити з двома дітьми? Дочекались 
ми нарешті ранку. Вранці ще прийшли сусіди, об-
мили маму та й порадили мені піти до колгоспу та 
попросити хоч яку-небудь підводу. Послухалась 
я. Але нічого мені у колгоспі не дали, сказали, що 
нема. Повернулась. Плачу. А вже досить тепло 
було, коли мама померла. Довго її тримати не 
можна було. Допомогли брат та сусіди. На якийсь 
візок поприбивали дошки, поклали на них маму 
та й повезли на цвинтар. Привезли, а там, на 
цвинтарі, вже яма була готова – велика така. Брат 
взяв маму на руки, поклав її спочатку на край тієї 
ями, а потім вже сам стрибнув у яму та опустив до 
неї нашу маму.

Повернулися ми з кладовища додому. Стала 
я думати-гадати про те, що ж мені робити далі. 
Трохи допомоги надав, правда, колгосп. Дали 
мені 3 кілограми кукурудзяного борошна.

Останньою цінною річчю, що ще залишалася 
у нашій хаті, була швацька машинка. Знайшовся і 
покупець на неї. Продала я машинку. На виручені 
гроші пішла у місто та купила там лузги просяної 
та напекла з неї оладок. Повечеряли ми тими 
оладками, а вранці я пішла, як завжди, на роботу. 
Повернулась увечері додому, та вже не знайшла 
я ні тих оладок, ні купленої з такими трудноща-
ми просяної лузги, і знову, вже вкотре, плакала 
я гіркими сльозами, але зробити вже нічого не 
могла.

Наступного дня я працювала у полі, на степу. 
Набрала у кишеню трошки пшеничних колосків, 
жменьку всього. Адже у ті часи, не дай Бог, кому 
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«Я добре пам’ятаю, як чекали батька. Тоді у 
матері питаю: «Де ж наш батько?» Вона і каже: 
«Немає нашого батька зараз вдома, він поїхав в 
Росію щось поміняти на їжу». Ось це я пам’ятаю 
точно, коли вона казала, що зняла свої сережки 
дівочі (вона заміж виходила в 20-му році), сво-
го дівочого шарфа та віддала батькові: «Хай їде 
в Росію, щось, може, поміняє, треба ж родину 
рятувати». Приїхав потім батько. Привіз мішок, 
витягає хлібинку, на стіл кладе і шість картоплин. 
Печених, готових. А ми сидимо на лаві і бачимо 
хліб і гадаємо: «Це ми теж скуштуємо». Але не до-
велося нам того спробувати.

Де взялися ті двоє на порозі? Як виросли. 
І стоять вдвох, так рівно. Стоять на порозі і далі 
не проходять, а хліб лежить на столі, і вони це ба-
чать. Я вже не пам’ятаю, чи вони щось казали, чи 
не казали, тільки мовчки підходять, забирають 
той хліб, ту картоплю. А ми сидимо, плачемо.

Ну, і ще пам’ятаю, що буряк у нас був. Мама і 

пекла, і варила, і на терку терла – нас, дітей, го-
дувала буряком. А коли вже почалась весна, то 
тоді вже травичка почала підійматись. А ми, діти, 
де яка зелень – все до рота, все до рота. А коли 
у нас пахали городи кіньми, то хліб весь повиво-
зили, лише солома залишилася. А ми слідом за 
плугом бігали і збирали, де тогорічна картопля 
залишилася. І ото ми їли. Картопля вже погнила, 
а крохмаль був. І ото ми збирали і їли.

Тоді багато людей повмирало. В нашій ро-
дині, на щастя, ніхто не помер. Так старалися 
наші батьки, що всі діти залишилися живі. Як хо-
дили? Як виживали? Адже весь час хотілося їсти. 
Дуже хотілося їсти, а нема де. Я жила на Шкільній 
вулиці, недалеко від нас там майже вся велика 
родина померла. Було п’ятеро дітей, залишило-
ся дві доньки та мати».

(Коли катом був голод: Голодомор 1932-1933 
років на Мелітопольщині. – Запоріжжя, 2008. – С. 140)

Онищенко Катерина Василівна
1927 р.н. жителька с. Костянтинівка Мелітопольського р-ну

(запис не пізніше 2008 р.)

було взяти з поля хоч трошки зерна. Карали за 
таке суворо. Але мені, на щастя, вдалося при-
ховати трошки пшенички. Принесла додому. На 
другий день мені ще раз пощастило. Біля однієї 
копиці я побачила зайця. Він чомусь таким ве-
ликим мені здавався. Вирішила я підкрастися 
до нього непомітно з іншого боку копиці, звідки 
б він мене не побачив та не почув. А стерня ко-
люча така, ходити доводилося босоніж, а ще й 
колючки повсюди. Все ж таки мені вдалося поти-
хеньку підкрастися до зайця та вхопити його. Це 
було якесь чудо! Принесла його додому, вбила, а 

потім ми всі цілих два дні їли м’ясо з нього. Слава 
Богу, думаю, Господь допоміг!

Через кілька днів прийшов додому батько. 
Його нарешті таки звільнили. З’ясувалося, що 
його вже давно повинні були б відпустити та пере-
плутали прізвища тих, кого треба було звільнити. 
Після повернення батька нам стало легше і ми всі 
вижили».

(Тимофеєв В. Неоголошена війна. – Тернопіль, 
1993. – С. 20-22)

Панченко Ганна Василівна
1903 р.н. жителька с. Костянтинівка Мелітопольського р-ну

(запис не пізніше 1993 р.)
«Чоловік мій, Панченко Федір, був зовсім 

сліпий, тому він ніде не працював. Було у нас з ним 
двоє дітей та ще з нами у хаті жила моя мати, бать-
ко та брат. Поступово з шести чоловік нашої сім’ї 
нас ставало все менше та менше. Спочатку забра-
ли батька у ДОПРУ і невдовзі він помер. Померла 
мати. Брат мій, Білоконь Федір Васильович, пішов 
одного разу в степ і з того часу ми його більше 
не бачили ніколи. Ні серед мертвих, ні серед жи-
вих. Сестра моя, Голуб Секлета, пішла чомусь у 
Мелітополь до дядька, а коли поверталася назад 
у село, лише трохи не дійшла додому, – померла. 
Мертвою пролежала вона всю ніч. На ранок на-
ступного дня, коли я йшла по селу, то побачила 
купку односельців, що зібралися навколо якоїсь 
жінки, що лежала на землі. Підійшла я ближче 
й побачила, що то лежить моя сестра Секлета. 
Серед речей, що були при ній, ми знайшли не-

величку ложечку та шматочок хліба. Проте, щоб її 
поховати, не було чого й думати. Не маючи навіть 
і копійки за душею, я вимушена була поховати її 
у спідній білизні. Довелося розраховуватися ча-
стиною її одягу з чоловіком, що допомагав її хо-
вати на кладовищі. Такою була платня за похорон.

Чоловік моєї сестри, моя мачуха, Білоконева 
Марія, теж померли від голоду. Мій старший си-
ночок (було йому лише 13 років) весною 1933 року 
підрядився разом з одним сусідським хлопчиком, 
його однолітком, сіяти ячмінь. Але той ячмінь був 
отруєний хімічними речовинами. Хлопці ж були 
такі голодні, що все-таки поїли того отруєного 
ячменю. Померли обидва. Я про це дізналася 
вже від людей, а коли пішла, щоб побачити свого 
синочка та забрати його і поховати, мені сказа-
ли, що його вже десь поховали. Я і по сьогодні не 
знаю, де є його могилка.
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«Незадовго до того, як почалася голодівка, 
померла моя мама. Батько залишився з трьома 
дітьми. Почався голод. Поряд з нашою хатою 
жила сім’я Івана Слюсаря. Було їх семеро, велика 
сім’я. В голодівку у них померло четверо, в тому 
числі і сам Іван Слюсар. З їх дітей померла моя 
подружка Ганна. Вона була лише на рік старше від 
мене. Помер також у них і парубок років двадця-
ти. Лежали спочатку в хаті вони всі опухлі, а потім 
померли. Коли Ганна була ще жива, вона захо-
дила до нас не один раз та просила дати їй що-
небудь поїсти. Я давала їй чи буряк, чи ще щось. 
Назавжди я запам’ятала, як зайшла одного разу 
до хати, де жили Слюсарі, а там – дядько Іван та 
один з його синів лежать на дерев’яному полику 
груби. Коли їх виносили з хати, я дуже плакала. У 
сім’ї Слюсарів залишалися живими двоє дітей та 
їх мати. Можливо тому, що їх сім’я була велика, 
тому вони й так постраждали у голод. У нашій же 
сім’ї дітей було менше та ще й батько був коню-
хом у колгоспі. Крім того, у нашому господарстві 
залишилася худоба, ось тому ми й вижили. Але 
важко було, дуже важко.

У школі дітям давали якусь похльобку, хліба 
майже не давали. Тітка моя зібрала трохи речей 
для обміну й поїхала вимінювати їх на продукти 
в Росію. Але подорож її не вдалася. А трапилось 
ось що. Поверталася вона додому звідти, везла 
і картоплю, і крупу, й інші продукти, і не ризик-
нула пізно вночі добиратися з Мелітополя до 
Костянтинівки. Вирішила вона переночувати на 
залізничному вокзалі. Лягла та й заснула. Та так 
міцно заснула, що навіть не помітила, як у неї по-
цупили дорогоцінні на той час клунки з продукта-
ми. Хтось взяв та й обрізав мотузки, до яких були 

прив’язані її клунки. Так ні з чим і повернулася 
тітка додому в село.

Хоч була я тоді ще дівчинкою, але чомусь на 
все життя запам’ятала, як виносили з хат помер-
лих людей. Кидали їх будь-як у візок, ніби то не 
люди були, а якісь дерев’яні чурбани, потім вез-
ли ховати. Батько мій працював конюхом. Бували 
такі випадки, коли я приходила до нього у конюш-
ню і бачила, що нічим було годувати тих нещас-
них колгоспних коней. Поступово слабли коні і 
нарешті здихали, і як тільки вони падали, майже 
одразу їх рубали на шматки сокирами. Ніяких 
там ветеринарів, ніяких досліджень, не до того 
було у ті часи. От у тих випадках, м’ясо ставало 
справжнім порятунком для людей.

Помер тоді і мій дядько. Вже зовсім знеси-
лений від голоду, він зайшов до нас у хату. У той 
день була у нас якась похльобка, щось на зразок 
супу. Я набрала тарілку того супу та шматочок 
хліба і дала дядькові. Поїв та став просити ще. 
Але батько мій заборонив давати йому більше 
їжі, бо від великої кількості їжі дядькові стало б 
погано. Піднявся дядько та й пішов далі, до куми. 
На той час у неї на квартирі жили якісь військові. 
Був обідній час. Дядько взяв та й попросив у тих 
військових поїсти. Люди йому не відмовили, дали, 
і тоді трапилось найстрашніше, дядько тільки 
поїв, як там же, у хаті куми, помер, ми не могли 
повірити словам, коли вона нам розказала. Адже 
дядько Іван всього якихось півгодини тому був у 
нас, сидів з нами усіма за столом».

(Тимофеєв В. Неоголошена війна. – Тернопіль, 
1993. – С. 23)

Перехрест (Татаринова) Марія Олексіївна
1918 р.н. жителька с. Костянтинівка Мелітопольського р-ну

(запис не пізніше 1993 р.)

Ось так, за кілька місяців, перед новим 
врожаєм 1933 року, залишилася живою лише я 
разом зі своїм молодшим синочком. Всі померли 
від голоду.

Був ще зі мною і такий випадок. Якось, коли 
пішли вже перші колоски, мені дозволили трошки 
нарізати їх. Як же я тоді зраділа! У полі нарізала 
тих колосків та несла їх додому, але вже майже 
біля самого села мене зупинили комсомольці-
активісти і всі ті мої колоски забрали.

Цілком ймовірно, що під час того страшного 

голоду наша сім’я вижила б, якби ще з осені не 
стали забирати у нас пшеницю, пшоно та інші 
продукти харчування. І як тільки ми не хитрува-
ли, де тільки не ховали, все одно ті схованки наші 
знаходили та забирали. А чи довго можна було 
прожити на макусі та буряках? Ось так наша сім’я 
майже вся і вимерла».

(Тимофеєв В. Неоголошена війна. – Тернопіль, 
1993. – С. 14)

Перцова Віра Петрівна
1923 р.н. жителька с. Костянтинівка Мелітопольського р-ну

(запис не пізніше 2008 р.)
«Я у Костянтинівці народилася, хрестилася і 

живу все життя. В 31 році я поступила до першого 
класу. В родині нас було семеро дітей. Пам’ятаю, 
всі ми лежали пухлі. Батько наш вступив до колго-

спу, він здав віялку, сіялку, терку, коней здав. А діти 
вже дорослі були, окрім мене. Мені тільки 7 років 
було. Я ще не працювала, а всі старші вже робили 
в колгоспі «за паличку». А їсти було нічого.
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«На початку 30-х років я працювала разом з 
батьком у колгоспі.

У 1931 році після смерті батька, залишилась 
моя мама з трьома дітьми на руках. Старшому 
було вже 16 років, а молодшому – 8. Сама я ходи-
ла у навчальному 1932-1933 році до четвертого 
класу Костянтинівської школи. Мама працювала 
тоді в колгоспі і часто, повертаючись з роботи до-
дому, розповідала нам, дітям, як їх примушували 
другий, а то й третій раз віяти полову для того, 
щоб знайти в ній зерно. На зароблені трудодні у 
колгоспі зерна не давали.

З осені 1932 року по дворах почали ходити 
спеціальні комісії (були у тих бригадах представ-
ники з різних організацій та установ Мелітополя), 
які обшукували кожну хату та ходили по дво-
рах, виявляючи приховані у ямі людьми зерно 
або інші продукти. Шукали і в колгоспників, і в 
одноосібників.

У нашій хаті недовгий час жили на квартирі 
члени однієї з таких бригад. Пам’ятаю, що у її 
складі був студент з якогось інституту (здається 
інституту механізації сільського господарства), 
перукар з Мелітополя і ще один чоловік.

Восени 1932 та взимку 1933 року мама при-
носила інколи додому буряк, різала його на кілька 
частин та давала нам його їсти. Їли ми й цибулю. 
Вижили в голодомор ми лише завдяки тому, що 
була у нас корова. До того ж, навесні корова при-
несла нам ще й телятко. У школі нам тоді дава-
ли по 150 грамів хліба, та ще додатково готували 
затірку. Інколи бувало й таке. В обід ми прийдемо 
до шкільної їдальні і тут хтось з дітей, найбільш 
голодний, не дочекається, доки буде повністю 
готовий обід, хапає прямо зі столу куховарки 
приготовлену для затирки суміш і тут же їсть.

Десь приблизно у середині лютого 1933 року 
поїхали додому члени бригади по сприянню 
хлібозаготівлям, що жили у нас на квартирі. Від 
них я чула розмови про те, що вони не бачать 
ніякого сенсу у тому, що їм доводиться робити, 
вилучаючи у селян останнє зерно. Через деякий 
час після їх від’їзду, до нас у хату прийшов лікар 
і оглядав усіх членів сім’ї на предмет виявлення 

опухлих. Через день-два після його відвідування 
на всю нашу сім’ю колгосп видав 16 кілограмів 
кукурудзяного борошна в рахунок продовольчої 
допомоги.

Були також у нашому селі і такі випадки, коли 
колгоспники здавали своїх дітей до колгосп-
них ясел, а там дітки вмирали від недоїдання, 
повноцінного ж харчування дітям ніхто не давав, 
ось тому не всі з них витримували.

Мій старший брат під час весняної посівної 
приносив додому в кишенях трошки зерна, а 
мати потім робила з нього коржики і цим ми та-
кож рятувалися від голоду. Багато дітей у селі по-
мерло з голоду, особливо весною.

Пригадую такий випадок. Одного березне-
вого дня 1933 року я йшла до школи на уроки. 
Недалеко від школи я побачила край дороги ма-
леньку дівчинку, так знесилену від голоду, що 
вона не могла навіть підвестися сама на ноги. 
Ніхто з дорослих чомусь не підходив до неї, не 
цікавився, що з нею, не допомагав їй. Коли я по-
верталася додому після занять, дівчинка так і ле-
жала на тому ж самому місці. Вранці наступного 
дня я знов побачила ту ж саму дівчинку, але вона 
вже була мертва. До того ж хтось уже зняв з неї 
весь верхній одяг і на ній залишилася лише одна 
сорочечка. Пройшов час, і я дізналася, що сім’я, 
з якої була та дівчинка, вся померла від голоду. 
Незадовго до того, як та дівчинка померла, сусіди 
зайшли в хату, де мешкала її родина. У хаті, на 
ліжку, була мати тієї дівчинки, а поряд з нею ле-
жало ще немовля. Жінка, як виявилося, була вже 
мертва, а немовлятко ще рухалося. Сусіди взяли 
до себе крихітку на виховання, але так і не змогли 
врятувати: через кілька днів дитина вмерла.

Довгий час перед моїми очима була та мерт-
ва дівчинка біля нашої школи. Я тоді дуже боляче 
переживала за її долю. Дитячим розумом я ніяк не 
могла збагнути, чому ж їй так ніхто й не допоміг.

Той голод можна порівняти лише з війною».
(Тимофеєв В. Неоголошена війна. – Тернопіль, 

1993. – С. 17-18)

Попова Ганна Петрівна
1921 р.н. жителька с. Костянтинівка Мелітопольського р-ну

(запис не пізніше 1993 р.)

Всі діти вже пухлі лежали в залі покатом. Я 
пам’ятаю, бо сама лежала. Ми вже лежали як 
мертві, і батько пішов до колгоспу та поскаржив-
ся, що ми «готові» уже, лежимо колодами. І голова 
колгоспу, царство йому небесне, дав напівдохлу 
корову. Так ми якусь соломинку підбирали і ки-
дали тій корівці. А самі голодні. Вона літр молока 
давала, і оце нас так підняли, що ми ожили. А так 
би і померли.

Мій брат відвозив покійників, це була його ро-
бота. Ще там був один, він «за паличку» у колгоспі 
робив. Йому дали бричку, а він був такий слабкий, 

що не скине покійника, тому замість брички йому 
дали дрожки, це така лінієчка. І от на лінійку скла-
дали трупи. По вулиці брат їде і питає, чи є в домі 
покійники. Одного разу жінка якась сказала, що у 
неї лежать покійники. Брат зайшов і побачив три 
трупи. Їм щури вже пооб’їдали вуха, носи – криси 
теж голодні були. Тоді вони потягнули їх на дрож-
ки та в загальну яму покидали. Без нічого, наче 
дрова. Це я без усіляких перебільшень кажу».

(Коли катом був голод: Голодомор 1932-1933 
років на Мелітопольщині. – Запоріжжя, 2008. – С. 140-

141)
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«Мій батько, Ваврін Франц Іванович, був з 
бідної чеської сім’ї. Він рано залишився без бать-
ка, який помер. Крім нього, у сім’ї Вавріних було 
ще п’ятеро дітей. Коли батько оженився, то роз-
почав у 1926 році будувати свій дім, але так той 
дім і не спорудив.

У нашій сім’ї було ще двоє дівчат, обидві 
молодші за мене – Агнесса та Надійка. На початку 
30-х років батько працював на посаді голови кол-
госпу «Прукопник» (тобто «Піонер» – у перекладі 
з чеської) у чеській колонії Чехоград. 

Як мені було відомо, взимку 1932 року бать-
ко знаходився на якихось курсах у Харкові. Коли 
його терміново відкликали додому, і десь на по-
чатку грудня він був заарештований. З часу його 
арешту і до суду пройшло небагато часу. Суд 
проходив у нас в Чехограді.

Під час судового засідання до залу нікого з 
нас не пускали, не давали дозволу на побачен-
ня з ним. Судили батька та ще двох колгоспників 
– Сершень та Тонішевського, визначили їм усім 
найвищу міру покарання – розстріл.

До батька допустили лише мою найменшу 
сестру і то лише завдяки тому, що вона була ще 
дуже мала, їй виповнилося лише 4 роки. Адже 
вона не могла розповісти батькові, що у нас 
конфіскували все, що було в хаті, одяг і той забра-
ли. Конфіскували навіть такі дрібнички, як сірники 
та 2 склянки рису. Все, що було. Хотіли винести і 
якесь старе цеберко, та в останню мить переду-
мали, залишили на порозі хати, «на хазяйство».

Не було нам з чого жити. Вимушені були пере-
братися до бабусі. Мати весь час сподівалася на 
те, що батько рано чи пізно повернеться додому. 
Ніхто не вірив у те, що його дійсно розстріляли, 
так і чекали довгі десятиріччя, поки, нарешті, не 
одержали документи, що підтвердили факт його 
смерті.

Під час голодовки мене вивезли до Криму і 
саме там з газети стало відомо про те, що батька 
розстріляли. Але все ж ми думали, що то не так.

Під час перегляду карної справи на мого бать-
ка, а потім і його посмертної реабілітації, мені 
стало відомо з бесіди з співробітником КДБ про 
те, що батька звинувачували у тому, що він прихо-
вав 6 тонн пшеничних озадків від хлібозаготівель. 
Для чого приховав? З розповіді мого дядька, 
я також дізналася про те, що ті озадки батько 
приховав для того, щоб прогодувати весною 
коней, яких треба було використовувати під час 
весняної сівби. А якби батько виконував той план 
хлібозаготівель та здав би державі все що було у 
нього в господарстві, то тих би коней до весни не 
було б. А чим тоді сіяти?

Батько мій був людиною чесною. Жодного 
разу не було такого випадку, щоб він щось украв 
у колгоспі та привіз додому, жодного разу. «Що 
мені, те й усім», – так він нам казав. Цілком мож-
ливо, що те, як обійшлися з батьком, вплинуло 
пізніше на рішення його братів, які воювали на 
фронтах Великої Вітчизняної війни і дійшли з на-
шими військами до Чехословаччини, залиши-
тись там назавжди. Адже батько був знищений 
незаконно, хоч він і був чесною і порядною лю-
диною.

Мене у свій час не прийняли до комсомольсь-
кої організації. Вважалося, що не місце у 
комсомолі дочці ворога народу. От чому я нікуди 
більше не поступала вчитися, адже куди б я не 
поступала, треба було б обов’язково вказувати 
відомості про мого батька».

(Тимофеєв В. Неоголошена війна. – Тернопіль, 
1993. – С. 8-9)

Прибил (Вавріна) Ярміла Францівна 
1922 р.н. жителька м. Мелітополь Мелітопольського р-ну

у 1932-1933 рр. проживала у с. Новгородківка Мелітопольського р-ну
(запис не пізніше 1993 р.) 

Ракова Антоніна Семенівна
1917 р.н. жителька с. Відродження Мелітопольського р-ну

(запис 2008 р. Кошель В.О., соціального працівника управління праці та соціального захисту 
населення Мелітопольської райдержадміністрації)

Чи пам’ятаєте Ви, що був голод у 1932-
1933 рр.?
Голод помню хорошо.
Які, на Вашу думку, могли бути причини голо-
ду: неврожай, засуха, податки, чи забирала 
врожай влада?
В связи с засухой, был неурожай, а скудный 

урожай, забирала власть.
Якщо відбирали у людей вирощене не в полі, 
городі, то хто це робив?
Власть – коммунисты, комсомольцы, выслу-

живались перед властью.
Чи були винагороди від влади за донесення 
на сусіда про приховання зерна?
Не знаю.
Як це відбувалося? Чи ті, що відбирали, мали 
якісь документи на забирання продуктів?
Уполномоченным от власти выписывали до-

кументы, и у них были красные повязки.
Чи застосовували до людей покарання, по-
биття, висилання, арешти?
На каждую хату давали план и срок, на когда 
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собирать дань, а если он не мог собрать, тогда 
хозяина забирали с концами, а куда неизвест-
но, но домой он не возвращался. Были высылки, 
аресты.

Чи мали зброю ті, що ходили відбирати хліб у 
людей?
Они имели наганы.
Як люди боронилися?
В основном – никак, они приходили неожи-

данно и забирали людей. В чем они были, в том 
и забирали.

Чи можна було приховати якусь частину зер-
на, продуктів, овочів?
Люди прятали кругом, где только могли, но их 

в основном находили, а если найдут, то и челове-
ка забирали или били и продукты забирали.

Хто і як шукав заховані продукти? Як їх звали?
У них были железные штыри, и они тыкали 

ими, где им казалось подозрительным. Как зва-
ли, их не знаю; может – уполномоченные.

Скільки їх приходило до хати? Хто це був?
Их приходило по два-три человека и за ними 

– подвода, это были уполномоченные от власти.
Де можна було заховати продукти харчування?
В основном, где бы не запрятали, их находи-

ли, а люди прятали везде: и в печке, и в постели, 
и в погребе, и в землю закапывали, и в скирды. 
Иногда спасение было, когда в колодец запрячут, 
но бывало и там находили.

Чи давали їжу тим, хто пішов до колгоспу?
Давали по 400 гр. хлеба на человека на день 

и раз в день приварок горячий давали. На детей 
еще спичечный коробок пшена.

Забирали лише продукти харчування чи й інші 
речі – одяг, рушники, худобу тощо?
Смотря, какой человек придет, в основном 

не брали, но были такие, что грабили людей, мы 
были бедные, так у нас только продукты брали, 
бывало и животных забирали.

Що таке закон «про п’ять колосків»? Чи чули 
Ви про нього?
Это страшный закон: украдешь пять коло-

сков – пять лет тюрьмы давали, три помидора 
украдешь – три года тюрьмы, не жалели даже 
женщин, у которых были маленькие дети, за это 
судили.

Чи дозволяли збирати у полі колоски, залиш-
ки городини?
Не разрешали, в колхоз собирали, а домой – 

Боже упаси.
Хто охороняв поля, колгоспні комори?
Объезчики, военные.
Чи люди хотіли добровільно іти в колгоспи?
Хочешь – не хочешь, надо было идти, но бед-

ные шли быстрее, а те, кто побогаче – не хотели.
Чим змушували людей іти в колгоспи і як?
Предлагали, потом – раскулачивали, потом – 

заставляли, кто не хотел – тех людей вывозили, и 
была у них конфискация имущества.

Де переховували худобу, щоб не забрали в 
колгосп?
Кто где мог: вывозили в поле, в посадки, в 

ямах, лесах, но это ненадолго, не спасало.
В який час ходили забирати у людей зерно, 
продукти?
Многие отдавали добровольно, сказали – от-

вели, проблемы были с богатыми. Больше ходи-
ли вечером, ночью неожиданно, чтобы застать 
врасплох, чтобы люди не могли ничего спрятать, 
а бывали и такие варвары приходили, что у бед-
ных и котелок супа на пол выливали и деток не 
жалели, если план не сдадут.

Скільки разів приходили до хати?
На неделю 1–2 раза приходили, раз в неделю 

так точно приходили, кто план не сдал, тех чаще 
беспокоили.

Коли почали люди помирати з голоду?
Очень много людей умерло в 1933 году. Зиму 

кое-как пережили, а весной падали как мухи, а 
потом и летом много умерло, когда фрукта по-
шла, люди голодные, истощенные, с жадностью 
ели фрукту, а потом животы болели, от резко-
го переедания и тоже много людей умирало. 
Страшно много в 1933 году.

Що було з малими сиротами, чи ними 
опікувалася держава?
Сирот забирали в детский приют.
Хто не голодував у селі і чому?
Не голодовали, кто был побогаче, зажиточ-

ные, они припрятывали продукты, но и тикали 
отсюда в основном.

Хто зумів вижити?
Мы выжили за счет телочки, она у нас была 

на две семьи, да и еще подводы шли на станцию 
по зерно, а когда вертались назад, ночевали воз-
ле нашего двора. Подводы эти охранялись, это 
было зерно на посев. И эти люди за ночлег, дава-
ли нам кто жменьку зерна, кто качанчик кукурузы, 
вот так мы и продержались.

Чи допомагали люди одне одному у виживанні 
від голоду, чи ділилися продуктами?
Каждый жил сам за себя, это редко кто де-

лился, но в основном не делились. Люди ведь 
разные бывают.

Які засоби вживали для виживання?
Что давал колхоз, а то собирали лободу, осот, 

с них делали лепешки, горобцов, сусликов лови-
ли, жарили на костре, яблоки, ягоды собирали, 
паслен, картошку мерзлую ели, в колхозе некому 
было собирать много и померзло, вот мы и со-
бирали.

Чи мали якусь допомогу від родичів, які мен-
ше голодували?
Мы не имели, они сами голодали.
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«У моїх батьків було 11 дітей. Батько працю-
вав в колгоспі. Врожаї були добрі, жили добре. 
Було господарство. Але восени 30-го року поча-
лося розкулачування. Прийшли та забрали все. 
У рідного брата батька в родині померло п’ять 
чоловік. Одна дитина вижила. Спочатку мій бать-
ко, Іван Миколайович, взяв дитину до себе. В 
нашій родині ніхто не помер, тому що батько пра-
цював в колгоспі та отримував невеликий пайок. 
Мені в той час чотири роки було, тому я мало що 
пам’ятаю, але батько розповідав, що усім людям 
було дуже важко. В колгоспі люди помирали, як 
мухи – взяв наряд, виїхав в поле, там і помер. 

Воли стоять, а він мертвий. Йдеш полем – люди 
мертві валяються то тут, то там. А в повітрі стоїть 
трупний запах. Багато людей намагалося втекти 
з села в місто. На станціях, на дорогах, які вели 
в місто, з’являлися спеціальні бригади охорони – 
вони стріляли людей, що рятувалися від голоду. 
Село мовчки помирало. На вулицях не було чути 
дитячих голосів, діти не бавилися. Люди від голо-
ду втрачали розум».

(Коли катом був голод: Голодомор 1932-1933 
років на Мелітопольщині. – Запоріжжя, 2008. – С. 111-

112)

Редько Надія Іванівна
1928 р.н. жителька с. Астраханка Мелітопольського р-ну

(запис 2008 р. Григор’євої І.В., директора Астраханської ЗОШ І-ІІІ ст.)

Що споживали в їжу з рослин, ягід, коріння?
Осот, лебеду, ночью с поля косили, рвали, 

когда они в молочке были, молодые – и делали 
лепешки, но за это могли сильно наказать, нас 
Бог помиловал, картошку мерзлую, дикий горо-
шек копали, орешки в земле – сейчас многого и 
не вспомнишь.

3 яких дерев, рослин вживали листя, кору в 
їжу?
Этого не помню.
Яких диких тварин, птахів, плазунів вживали 
в їжу?
Сусликов, горобцов, зайца, если впоймаем 

его, но это редко, а больше – не помню.
Чи можна було щось купити у місті чи 
виміняти?
А что выменяешь, если у нас ничего не было. 

Некоторые, кто побогаче – меняли, мы – нет. В 
магазинах ничего не было.

Чи був голод у містах?
Голод был кругом, но в городе легче было, им 

на заводах пайки давали, да и в селах поборы на 
них брали, город за счет села выживал, а селя-
нам тяжелее было.

Скільки людей померло у селі? Чи є такі 
відомості?
Не знаю точно, но много, больше половины. 

Из 30 дворов 8 осталось, и то, в неполном соста-
ве, это с нашей улицы. И села нашего нет. И дан-
ных тем более нет.

Чи відомі випадки людоїдства у Вашому 
селі?
У нас в селе не было, а соседнем селе доч-

ку съели 13 лет. Были случаи, что детей убивали, 
чтобы меньше кормить. Всякое было.

Де і хто хоронив померлих від голоду?
Родственники хоронили на огороде, на клад-

бище, каждый своего сам хоронил, это святое.
Чи платили тим, хто займався похованням по-
мерлих?
У нас такого не было, не знаю.
Чи відомі у Вашому селі місця захоронення 
від голоду?
Снесли кладбище, стоят дома, уже ничего не 

найдешь.
Чи поминають їх на Проводи, Гробки, Зелені 
свята?
У кого есть родственники – поминают, это ж 

родня, а у кого нет родственников, так и могилы 
позарастали, а то и могилы не найдешь

Чи згадують і поминають померлих від голоду 
в церкві?
Раньше церкви позакрывали, так люди втихо-

молку прятались, поминали, а сейчас уже всех и 
не вспомнишь.

Чи є у Вашому селі церква? До якого 
патріархату вона відноситься?
Церкви нет, церковь в соседнем селе.
Чи встановлені хрести, пам’ятники померлим 
від голоду?
Кто ухаживает, есть памятники и гробки, а у 

кого нет, то бурьяном позарастало, и могилы не 
найдешь.

Чи знає сучасна молодь села про голод 1932-
1933 років, зокрема, чи розповідали Ви про 
це своїм дітям, онукам, сусідам?
Дети сейчас за войну не знают, а за голод, на-

верное, тоже, может в школах, что и преподают, 
я не знаю.

Кого Ви вважаєте винним у загибелі багатьох 
людей?
Сталин, коммунисты, власть, которая тогда 

руководила.
(поточний архів редколегії)
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Рулевська Лідія Григорівна
1925 р.н. жителька с. Промінь Мелітопольського р-ну

(запис 2008 р. Михайліної М.Д., директора Промінівської ЗОШ І-ІІІ ст.)

«Я корінна мешканка Троїцького. У 1932-33 
роках в нашій родині були тато, мама та троє 
дітей. Батьки у колгоспі працювали. Батько за 
кіньми доглядав. У ті роки був неврожай, коні 
дохли. Як здохнуть, батько візьме, оббере, а 
люди вже у черзі стоять, щоб дали їм хоч по 
кілограму цієї дохлятини. Татко і додому при-
носив. Мама як почне готувати, воно воняє. А 
наш менший братик до ясел ходив. Там їм якусь 
баланду варили, суп якийсь чи то з пшона, чи то 
з кукурудзи. Ось він якось прихворів, його бать-
ки додому забрали. А то він не захотів їсти, що 
там давали, недобре воно було. І він помер. Тоді 
ніхто нікого не ховав, лише батьки. Вони при-
йшли з роботи, він як лежав, так і лежить. Тато і 
мама не можуть труну зробити – деревини ніякої 
немає. Батько тоді поліз на хату, відірвав дошку 
з причілка, зробив труну – це увечері. А зранку 
треба ж відвезти поховати, а ніхто ж ями не ко-
пав, ніхто нічого не зробив. Тоді взяли бричеч-
ку, в якій гній з двору возили, туди його батьки 
поклали та повезли на кладовище. Самі вирили 
ямку, самі його і поховали.

А тоді працювали в колгоспі – сади висаджу-
вали, батько й мати гілочки носили. Там за селом 
на горі величезні сади були. Людям за те, що вони 
гілочки приносили, їжу в казанки давали. Якщо не 
принесеш гілочки – отже, не дадуть казанок. Так 
вони як тільки поховали братика, одразу понесли 
гілочки, бо інакше ж не дадуть поїсти.

І по селу дуже багато помирало людей, пухлі 
були. Мій рідний дядько, брат матері, помер. Прийде 
до нас, по хаті їсти шукає, а у нас немає нічого. 
Може, бурячок якийсь думав знайти, ми ж ходили 
навесні буряки мерзлі на гору шукати. Нишпорив, 
нишпорив, нічого не знайшов. Так і помер.

А люди які страшні ходили! У нас родичка 
була, їй років 17 було. Пішов дощик, і жабеняти 
повискакували. Вона йде, пухла така, їх хапає та 
їсть, хапає та їсть. Я тоді дуже перелякалася.

А як весна почалася, як розквітли сади, акація 
– об’їдали все! Грицики їли, козелики. В школі 
дітей не підкормлювали».

(Коли катом був голод: Голодомор 1932-1933 
років на Мелітопольщині. – Запоріжжя, 2008. – С. 152-

153)

Різник Ніна Єгорівна
1925 р.н. жителька с. Троїцьке Мелітопольського р-ну

(запис 2008 р. Скороход А.І., директора Новобогданівської ЗОШ І-ІІІ ст.)

«У ті роки ми росли без батька. Мама сама 
піднімала чотрьох дітей. Наша родина дуже важ-
ко перенесла голод. Було і так, що зовсім нічого 
їсти. Ми пили кип’яток, варили лободу та їли її. 
Мені мама сказала піти до голови колгоспу, щоб 
я попросила буряків. Він виписав мені 3 кг, і ми із 
старшою сестрою пішли, отримали їх і по дорозі 
додому гризли ці буряки, бо дуже хотілося їсти. 
Одного разу почули, що під Астраханкою зали-
шився незібраним урожай кукурудзи. Було дуже 

холодно, снігу було багато, а ми з сестрами на 
босу ногу в чоботах ходили та розгрібали сніг, і 
тільки ввечері знайшли 5 качанчиків кукурудзи. 
Мама дома намолола з неї борошна, змішала з 
макухою, лободою і напекла «лепешек». Їли все, 
що можна було їсти: котів, їжаків, пташок, тому 
що дуже хотілось їсти».

(Коли катом був голод: голодомор 1932-1933 
років на Мелітопольщині. – Запоріжжя, 2008. – С. 163)

Сіман Марія Іванівна
1925 р.н. жителька с. Семенівка Мелітопольського р-ну

(запис 2008 р. Ткаченко В.В., директора Семенівської ЗОШ І-ІІІ ст.)
«Моя бабуся, Васильєва Василіса Василівна, 

була міцною, здоровою, гарною жінкою. Жили ми 
всією родиною з нею. Бабуся в голод намагалася 
всіх підтримати. Збирала милостиню. Але потім 
захворіла, злягла та ходити просити для нас по-
даяння більше не могла. Вона перша померла від 
голоду у лютому 1933 року. Їй було 50 років. За 
бабусею помер молодший брат Коля. Спочатку 
він ходив до дитячого садочка. Годували дітей 
погано: ріденький супчик, а потім його взагалі 

замінили солодкою водичкою. Коля перестав 
ходити, лежав поруч з бабусею, весь час просив 
їсти та плакав. Коля помер після бабусі – десь в 
березні-квітні. Йому було в 1933 році лише три 
роки. Молодша сестра Віра 1928-го року народ-
ження теж відвідувала дитячий садочок, але ста-
ла пухнути від голоду, лежала на соломці в куточ-
ку хати та померла в червні 33-го».

(Коли катом був голод: Голодомор 1932-1933 
років на Мелітопольщині. – Запоріжжя, 2008. – С. 171)
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Сіра Клавдія Семенівна
1925 р.н. жителька с. Новобогданівка Мелітопольського р-ну

у 1932-1933 рр. проживала у с. Спаське Мелітопольського р-ну
(запис 2008 р. Щербенко З.С., соціального працівника управління праці та соціального захисту 

населення Мелітопольської райдержадміністрації)

«В ті страшні роки ми жили в Спаському 
[Терпіннівська сільрада Мелітопольського райо-
ну – ред.]. Нас у батьків три дівчинки було. Тоді 
ж тільки розпочинали створювати колгоспи, 
тому працювали ще індивідуально. У когось 
були корови, коні. Їли те, що виростили. А потім 
організувався колгосп, і ми віддавали все туди. А 
тут голод. Батько вдома позбирав якісь рубахи, 
інший одяг, який можна було продати чи поміняти. 
І звідти, мабуть, з міста привозив пшона чи пере-
давав посилку. 

Через те, що представники влади забирали 

все, ми закопували іноді продукти в землю. І ось 
мама викопувала квасолю чи щось ще і варила 
нам суп. Маленька сестричка майже нічого не 
їла, вона весь час плакала. Ми вижили, а хто беріг 
своє барахло або у кого нічого не було, ті не ви-
жили. Помирало багато людей, їх збирали і хова-
ли. А ми часто їли і траву, і акацію. Але у кого була 
корова, ті, звісно, жили добре.

А, взагалі, було важко. Люди, які забирали у 
селян останні продукти, були з нашого села. А 
приходили вони двічі на тиждень».

(поточний архів редколегії)

Сіра Клавдія Семенівна
1925 р.н. жителька с. Новобогданівка Мелітопольського р-ну

у 1932-1933 рр. проживала у с. Спаське Мелітопольського р-ну
(запис не пізніше 1993 р.)

«В голод 1932-1933 обыскивали, но уже ни-
чего не было, забрали даже мебель. Документов 
не показывали. Это были местные жители, дей-
ствовали они по приказу. Тех, у кого была жив-
ность, а они не отдавали – наказывали: высылали 
из села.

Ели фасоль, которую отец закопал. Зерно 
спрятать нельзя было.

Приходил Егор Овсяник – отбирал все. Тем, 
кто был в колхозе, было очень бедненькое по-

ощрение. Отец пошел в колхоз добровольно. 
После сбора урожая, разрешали собирать коло-
ски. В дом с обыском приходили дважды.

Отец ездил с вещами в Курск и привозил про-
дукты, обменивая их там.

Были соседи – двое стариков – умерли во 
время голода.

Общей могилы для умерших не было. 
Хоронили в отдельные могилы».

(поточний архів редколегії)

Скорикова Олена Якимівна
1904 р.н. жителька с. Костянтинівка Мелітопольського р-ну

(запис не пізніше 1993 р.)
«Все моє життя пройшло в селі Костянтинівка. 

Пережила я за довгі роки три страхітливих голо-
дування. Багато чого я побачила та пережила 
1933 року. Той голод був штучний. Адже зерно 
тоді було зібрано в копиці, врожай був! І тут на 
тобі, голод! Доводилося і мені тоді ховати помер-
лих від голоду людей і возити небіжчиків на кла-
довище. Розкажу лише про деякі з тих багатьох 
випадків, безпосереднім свідком яких я була.

Жила тоді в нашому селі сім’я Мовчанів. Так 
от, мати під час голоду кинула двох своїх дочок 
напризволяще, а сама поїхала рятуватися на 
північ, у Росію. Зайшла я якось до їх хати, див-
люсь, а ті дві дівчинки мертві лежать. Одній з них 
було років п’ятнадцять, а другій – років тринад-
цять. Коли я зайшла до хати, то зрозуміла, що 
дівчатка померли досить-таки давно, тому що 
їх трупи встигли вже майже розкластися. Треба 
було якось забрати та поховати обох дівчаток. 
До трупів ніяк було підступитися. Зібрали сяк-
так те, що від тих дівчат залишилося, поклали на 

бричку та й повезли на кладовище. А там прийня-
ла їх свята земля. Родичі мої теж померли у той 
страхітливий голодомор. Дід мій помер, баба по-
мерла. Ховали обох без домовин. Померли тоді з 
тих сімей, що я знала, сім’ї Дениса Максимовича 
Лябаха. Крім самого Лябаха та його жінки, 
померли їх діти. Одному було вже років під 
вісімнадцять, трохи меншому – шістнадцять, ще 
одному – чотирнадцять, і нарешті найменшому – 
десять років. За ними під’їхала бричка, погрузи-
ли їх усіх та й повезли на кладовище. Така ж доля 
спіткала і сім’ю Очканів. Померли також і у сім’ї 
Якова Варченка. Спочатку помер сам Яків, потім 
його жінка. Залишилось у них аж семеро дітей. 
Не було у них нічого їсти у хаті. Так один з хлопців 
знайшов у провулку здохлу собаку, обідрав її та й 
став їсти, гриз навіть кістки з голоду. Багато моїх 
сусідів теж померли. Весь 33-й рік вмирали мої 
односельці.

Я була у ті часи в комсомолі. Нас, комсомольців, 
примушували брати участь у спеціальних заго-
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«Ми мешкали у селі Троїцьке Мелітопольського 
району. До початку масової колективізації жили 
ми добре. У батьків була своя земля, яку вони 
своєю працею робили родючою та щедрою. 
Завжди у нас був свій хліб. Хоч не дуже велике, 
але й було й господарство. Крім дорослих, пра-
цювали на землі і ми, діти. Хоч важко було встава-
ти рано вранці, але вже у 7-8 років ми намагалися 
допомагати своїм батькам, чим могли.

 З початку колективізації у нас, та не тільки у 
нас одних, почали стягувати все чисто. Під час 
голодомору з нашої великої сім’ї залишилося в 
живих лише двоє – я та моя сестричка Тетяна. А 
всі шестеро моїх братів та сестер, батько з ма-
мою померли у кілька місяців. Їх усіх не стало з 
січня 1933 року до липня того ж року.

Моєму батькові Солов’яну Івану Каленикові, 
було всього 40 років, а мамі й того менше – 36. 
Брати та сестри мали від трьох до тринадцяти 
років. Можливо, що ми були найстаршенькі, то 
Господь змилостився над нами, дав нам вижити 
у тому страхітті. Мені й сьогодні моторошно зга-
дувати той час.

Сестри та брати мої вмирали одне за од-
ним. Спочатку не стало брата Григорія, потім 
Олександра та Віри, а вже за ними померли 
Марійка та Надійка. Одне за одним вмирали діти, 
а батько, вже пухлий, робив кожному з них неве-
личку трупу і казав моїй матері: «От так, мабуть, 
всі наші діти і помруть». Забрала люта смерть 
батька з матір’ю, а останньою жертвою голоду 
стала 11-річна Ніна. Вона якийсь час ходила до 
колгоспних ясел. А що там дітям давали їсти? 
Якусь водичку підфарбовану під «молоко». Якось 
прийшла наша Ніна з ясел, впала на долівку і каже 
нам: «Не хочу, не хочу я вмирати!». Незабаром її 
не стало. Ніну, яка вмерла вже після батьків, ми з 
сестрою поховали неподалік від хати, просто за-
копали її в садочку.

 Щораз постає в пам’яті така картина. Батько 
й мати лежали опухлі. Підніматися з ліжка могли 
лише завдяки прив’язаному поруч мотузку. А ми 
в цей час ходили по селу та просили по хатах хоч 

якої-небудь їжі. Все їли, навіть сіль з водою, аби 
хоч чим-небудь заповнити свій шлунок. Їли, як і 
інші, зелену траву. Перед самою своєю смертю 
батько дав мені якісь копійки, для того, щоб я 
пішла та купила йому на базарі хоч шматок хліба 
поїсти перед смертю. Взяла я ті гроші, пішла на 
базар і, звичайно, що нічого не змогла купити на 
ті гроші. Адже все, що було на базарі, коштува-
ло дуже дорого. Намагалася я після цього піти до 
голови нашого колгоспу. Пішла і почала просити 
у нього хоч трошки дати нам борошна, бо так вже 
шкода мені було дивитися на вмираючого батька. 
Але ніхто мені навіть жменьки не дав, відповіли 
мені, що нічого в колгоспі нема. Кому ми були 
потрібні?!

Повернулася я додому, розповіла про все 
батькові, а він вислухав мовчки, застогнав, по-
вернувся до стіни, застогнав і помер. Татко по-
мер у четверг. Поруч з ним на ліжку лежала й 
мати. Вона померла наступного дня, у п’ятницю. 
Нікого було допроситися, щоб допомогли похо-
вати наших батьків. А що ми самі могли зробити, 
підлітки? Тільки завдяки тому, що у нашому селі 
жила така людина, як Єфросинія Камишова (так 
здається було її прізвище) і наші батьки, і бага-
то інших наших односельців були поховані на 
кладовищі. Саме вона допомогла нам покласти 
батька на візок, а перед тим ще зняти з підлоги у 
хаті кілька дошок, якими ми понакривали у ямі на 
кладовищі наших батьків. Саме так просила зро-
бити перед смертю мама. На жаль, місце, де були 
поховані батьки, я так і не запам’ятала з сестрою. 
Десь під горою, а де саме – не знаю. Голови наші 
були тоді, ніби у якомусь тумані. Як очманілі хо-
дили ми тоді і від горя, і від голоду. Ніхто з дорос-
лих не підказав нам поставити на тому місці хоч 
якусь приміточку, по якій можна було б те місце 
знайти. Хоча приблизно ми знали орієнтири, і всі 
ці десятиліття туди й ходили поминати їх.

У ті страхітливі місяці робили ніби все можли-
ве, щоб людей якомога більше поморити голо-
дом. Ніколи не забуду, поки житиму, про той час. 
От і сьогодні, через багато десятиліть, як бачу, 

Солов’ян Любов Іванівна 1919 р.н.
Солов’ян Тетяна Іванівна 1918 р.н.

жителі с. Троїцьке Мелітопольського р-ну
(запис не пізніше 1993 р.)

роджувальних загонах, як їх називали у «бойко-
тах». Одного разу (а на дворі був уже травень) 
я була у тому «бойкоті». Стоїмо. Бачимо, йде по 
дорозі Басарабова дочка, а разом з нею мати 
Івана Лябаха. Ми запитали у них про те, куди 
саме вони йдуть. У відповідь почули, що вони 
йдуть шукати десь заробітку та їжі. Зупинилися 
вони перепочити, певно, бо дуже вже обидві були 
слабкі, неподалік від кухні (була у нас тоді на лу-
ках), трохи пізніше стало відомо, що те місце їх 

відпочинку, стало останнім на цьому світі. Коли 
через кілька днів ми знову проходили повз те 
місце, то побачили, що обидві вже мертві. На 
той час не було у колгоспі, чим перевезти їх, щоб 
поховати, тому довелося пристосувати якийсь 
візок, а запрягли у нього теля, так і довезли їх до 
кладовища».

(Тимофеєв В. Неоголошена війна. – Тернопіль, 
1993. – С. 19-20)
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«Починаючи з осені 1932 року, особливо 
взимку 1933-го, нам за роботу давали лише тро-
хи макухи. У Кості Демченка помер тоді батько. 
Він з братом Іваном повіз ховати батька свого на 
кладовище. Просто поклали його на візок та й по-
везли. Не було ніяких похоронних ритуалів.

Багатьом людям у нашому селі допомагав тоді 
дід Драгун. Ловив він, коли було тепло, ховрахів, 
різав їх та роздавав м’ясо людям. Якщо бувало 
здихала коняка, дід перерізав їй горло, потім ру-
бав тулово на частини і м’ясо також роздавав лю-
дям. Коли до нього приходило багато людей, то 
він намагався кожному дати хоч би по невеличко-
му шматочку. Люди були дуже вдячні дідові.

Страшно навіть і згадувати ті часи, ідеш по 
селу, а мертві люди лежать прямо серед вулиці 
або у дворах. Підводою збирали тих померлих, 
складали як дрова. Якимись ганчірками сяк так 
прикривали їм обличчя і везли на кладовище. Я 
туди не ходив, бо страшно було (мені йшов лише 
тринадцятий рік).

Важко було колгоспникам. Ніякої суттєвої до-
помоги їм не надавали. Комнезамівці все ходи-

ли по селу та трусили всіх. Навіть у кого склянку 
борошна чи зерна знаходили і те забирали. Рідко 
було таке, коли у когось з комнезамівців совість 
прокидалася, і він залишав ту склянку людям. А 
вже коли знаходили приховане зерно, то забира-
ли все і везли до сільської ради. Так що у нашому 
селі багато людей померло. Нема в живих і тих 
комнезамівців, не дав їм Бог за ті справи довгого 
життя.

У ті важкі місяці багато людей ходили за ри-
бою до Азовського моря. Я теж ходив. Рано вранці 
виїжджаєш до моря, а під вечір тільки буваєш на 
місці. Часто йшли пішки, а за собою тягли неве-
личкий візок. На одному такому возику можна 
було везти два, а частіше всього один невелич-
кий лантух з рибою. Цього цілком досить було для 
того, щоб якось сім’єю прогодуватися тиждень-
два. Харчувалися не тільки ми самі, інколи при-
йде хтось чужий до нашого двору та й просить 
дати трохи поїсти. Стоїть біля самісіньких воріт 
та дивиться-дивиться. Тоді батько наказує: «Піди 
синку, погукай до столу, та тільки дивись, щоб ба-
гато не їв. Мені не шкода дати голодному, але ж 

Ткаченко Володимир Павлович
1920 р.н. житель с. Костянтинівка Мелітопольського р-ну

(запис не пізніше 1993 р.)

що хто-небудь кине на вулиці хоч шматок хліба, 
підберу його, щоб він не був розтоптаний ногами. 
У ті часи такий самий шматочок хліба міг інколи 
врятувати людське життя. Не дай боже, щоб люд-
ство колись пережило таке. Я це пережила, тому 
знаю дійсну ціну життя і ціну хліба.

 У голод люди їли все. Чоловіки, як ідуть на 
роботу до колгоспу, так обов’язково беруть із со-
бою чи сокиру, чи лантух. Для чого? Та, бувало, 
впаде кінь, вкінець знесилений від недоїдання та 
роботи, так на нього кидаються люди з криками 
«Сибірка, сибірка!» [тобто сибірська язва, захво-
рювання тварин – В. Тимофеєв]. Тут же миттю, 
починають чоловіки рубати ту нещасну коняку на 
шматки. Коли лише у селі люди визнавали про та-
кий випадок, то й жінки і діти намагалися скоріше 
дістатися до того місця, сподіваючись, що може і 
їм щось перепаде. У кращому випадку здобиччю 
могли стати для них кістки тварини. Але й ті кістки 
хапали, а потім варили їх та переварювали.

А ми вдома лізли на горище, перегортали там 
все, сподіваючись знайти щось їстівне. Навіть 
пробували від старих чобіт відламувати каблуки 
та варити їх, перетворюючи в «харч». Добре що 
у нас було трохи шкіри з телятка, так ми ту шкіру 
різали на довгі смужки, варили та їли.

Ще хочу згадати добрим словом Єфросинію 
Камишову. Адже таку важку і страшну роботу ви-
конувала ця мужня жінка, збираючи та ховаючи 

наших односельців. Весною і влітку ходила вона 
по хатах, збирала мертвих, навіть тих, хто вже 
давно помер. Як їй тільки вистачало мужності пе-
реносити на віз деякі трупи, що майже вже роз-
клалися, трупи у яких були навіть хробаки. Все 
переносила вона.

(Задовго до того, як були записані ці спогади, 
Любов Іванівна надіслала такі повідомлення про 
свою сім’ю):

Солов’ян Варвара Іванівна, 1897 року народ-
ження, 

померла у червні 1933 року.
Солов’ян Іван Калеников, 1891 року народження, 
помер у червні 1933 року.
Солов’ян Григорій Іванович, 1920 року народ-

ження, 
помер у січні 1933 року.
Солов’ян Ніна Іванівна, 1921 року народження, 
померла у липні 1933 року.
Солов’ян Надія Іванівна, 1922 року народження, 
померла у квітні 1933 року.
Солов’ян Віра Іванівна, 1924 року народження, 
померла у березні 1933 року.
Солов’ян Марія Іванівна, 1926 року народження, 
померла у квітні 1933 року.
Солов’ян Олександр Іванович, 1930 року на-

родження,  помер у березні 1933 року».
(Тимофеєв В. Неоголошена війна. – Тернопіль, 

1993. – С. 6-8)
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«У моих родителей было трое детей. Было хо-
зяйство: куры, конь, овцы, корова. Урожаи были 
всегда, но, начиная с осени 1932 г., началась кол-
лективизация. Забрали все: хозяйство, зерно, 
имущество. Помню случай: мама поставила в печь 
хлеб, пришли сельские активисты и выбросили 
этот хлеб на землю. Дальше еще было хуже: ку-
шать было нечего, люди пухли от голода. Отец был 
крепкий человек, поэтому работал в похоронной 
бригаде и им давали за работу 1 пуд муки. Родной 

брат отца, его жена и шестеро детей умерли от 
голода за зиму, выжила лишь одна дочь Татьяна, 
которую мой отец взял на воспитание.

Село вымирало. Люди ели мышей, крыс, во-
дяных червей, мололи кости на муку, варили кожу 
из обуви. Ели также растения: одуванчики, ака-
цию, щавель, крапиву. У людей распухали лица, 
ноги, животы. Умерших, а часто и живых, свозили 
и сбрасывали в яму и закапывали».

(поточний архів редколегії)

Федотов Михайло Іванович
1939 р.н. житель с. Астраханка Мелітопольського р-ну

(запис 2008 р. Григор’євої І.В., директора Астраханської ЗОШ І-ІІІ ст.)

йому самому від того гірше може стати». Я вже 
на той час знав від батька про те, що якщо дати 
такому голодному багато їжі, то він може одразу 
ж і померти від переїдання та завороту кишок, 
інколи бувало й таке, що й двох-трьох голодних 
підгодовували ми на день.

Легше стало, коли вже достигли абрикоси. І 
хоч вони були ще зовсім зелені, люди рвали та 
їли, їли всілякі трави та лободу. Розкажу ще про 
наші подорожі до моря. Я вже розказував про 
те, що возили рибу на візках. Лантух-два бичків 
навантажив та й пішов собі. Обмінювались ми 
з рибалками чи на хустки, чи на голки та т.п. 
Рибалки не були ніколи пожадливими, вони ка-
зали часто-густо: «Беріть, хто скільки може». Ці 

люди розуміли, що цим вони допомагають людям 
рятуватися від голодної смерті.

Їли люди тоді і макуху, сирі буряки. На робо-
ту в колгосп ходили опухлі. Давали нам лише по 
500 грамів борошна і нічого більше, А з цього, 
як хочеш і що хочеш вари собі. Кинеш те борош-
но у воду і одержуєш якесь варево. Важко було 
тоді ходити на роботу в степ з такої «їжі», повер-
татися ж додому було ще важче. Здавалося, що 
починаєш йти з роботи після обіду, а поки дійдеш, 
чи скоріше доповзеш, дивишся, а на вулиці вже й 
вечір. А вранці знову на роботу».

(Тимофеєв В. Неоголошена війна. – Тернопіль, 
1993. – С. 12-13)

Хіміч Надія Данилівна
1915 р.н. жителька с. Травневе Мелітопольського р-ну

(запис не пізніше 2008 р.)
«Я в ті роки жила у Костянтинівці на першо-

му кварталі. Голод почався через те, що у лю-
дей хліб одібрали. Нашу родину розкулачили. 
Батько, щоб його до тюрми не посадили, поїхав 
на Полтавщину. Мати – за ним. А нас в цей час з 
хати повикидали. Сашка Шилова, що поруч жила, 
нас підібрала. Її добряче через це потягали потім, 
питали: «Чого ти їх підібрала, хай би вони у тебе 
замерзли під порогом». Ну, а тоді мама поверну-

лася. Вона побувала під Москвою, познайоми-
лася там з людьми, вони їй понакладали в мішки 
хліба та картоплі. Оцим і годувалися. А мені до-
велося йти працювати – глядіти за дітьми. 

А людей дуже багато померло. У Костянтинівці 
одну яму засипали, іншу вирили. От туди всіх і ки-
дали».

(Коли катом був голод: Голодомор 1932-1933 
років на Мелітопольщині. – Запоріжжя, 2008. – С. 167)

Чаусова Марія Іванівна
1926 р.н. жителька с. Новобогданівка Мелітопольського р-ну

(запис не пізніше 2008 р.)
«У 32-33 роках я жила тут. Нас в родині було 

чотири чоловіки. Тато, мама, братик та я. Мені 7 
років тоді було. Від чого голод почався, я не знаю. 
Тут поруч дідусь жив, і представники влади до ньо-
го за продуктами зайшли, він їм віддав. Другий 
раз прийшли – він знов віддав, потім третій. А 
четвертого разу він їм нічого не дав, і вони його 
забрали. Потім вони наказали віддати золото. 
Тітка зібрала все золото, пішла та їм віддала. А 
вони все одно діда не відпустили. Аж потім, через 
деякий час, відпустили.

До нас теж приходили і забирали все, що 
тільки можна було. Приходили забирати і з нашо-
го села, і чужі, різні люди приходили. Батьки пра-
цювали в колгоспі. Здається, їм в колгоспі пайків 
не давали. Нам їжі не вистачало. А їли все: і лобо-
ду, і травичку якусь, все, що можна було. Всього 
не пам’ятаю, бо маленька була. На щастя, в нашій 
родині ніхто від голоду не помер».

(Коли катом був голод: Голодомор 1932-1933 
років на Мелітопольщині. – Запоріжжя, 2008. – 

С. 154)
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Чубарь Марія Іванівна
1918 р.н. жителька м. Мелітополь Мелітопольського р-ну

у 1932-1933 рр. проживала у с. Піщане Мелітопольського р-ну  
(зараз увійшло до складу міста Мелітополя)

(запис не пізніше 2008 р.)

Н.М.: я уродженець Спаського, нас в ті роки 
розкулачили. Ми поїхали в Новобогданівку до 
сестри матері. Там пожили трохи. Там від голо-
ду повмирали бабуся, мій брат та батько. Батько 
макухи бавовняної наївся та помер.

А голод почався через те, що розкулачували, 
все забирали. Кулак! Дві коняки, упряж та бричка. 
Все – багатій! Корова ще була. Все це забрали. 
Батьки потім у колгоспі працювали, але колгосп 
нічим не допомагав людям.

Тоді казани чавунні були у моді. Так мати їх в 
Курськ возила. На картоплю поміняє, привезе – 
так і виживали. А так їли лободу.

М.І.: а я в Троїцькому народилася, тут весь 
час і живу. Але ми надто бідні були, нас не розку-
лачували. Та все одно, яка зернинка була, батько 

ховав, щоб хоч якось прожити. Бо відбирали все. 
У кого що було, навіть їжу. Ці люди, які відбирали, 
з нашого ж села були, деякі з району приїжджали. 
Потім, хто залишився, поїхали з села, щоб уник-
нути сорому. 

Наш тато їздив в місто речі продавати. А я 
сиджу і чекаю, хоч висівок привезе, цибулі, щоб 
напекти чи кукурудзи. 

Багато людей повмирало. У батька всі брати. 
Їх люди унесли, на кладовищі десь трохи прико-
пали. Ми навіть не знаємо, де вони там поховані. 
У загальній могилі, звичайно. Окремі копати ні в 
кого сили не було.

(Коли катом був голод: Голодомор 1932-1933 
років на Мелітопольщині. – Запоріжжя, 2008. – С. 156-

157)

Чепурний Микола Михайлович
1922 р.н. житель с. Троїцьке Мелітопольського р-ну

у 1932-1933 рр. проживав у с. Спаське Мелітопольського р-ну
Чепурна Марія Іванівна

1927 р.н. жителька с. Троїцьке Мелітопольського р-ну
(запис не пізніше 2008 р.)

«На початку тридцятих жили ми у селі Піщане. 
Зараз це район Мелітополя. Голодували стра-
шенно. У людей спеціальні бригади забирали 
все. Нам було особливо важко. Наша мати по-
мерла ще у 1920 році. Ми жили у бабусі з дідусем, 
і тітка наша жила з нами. Пам’ятаю добре, що 
врожай того року був непоганий. Я вже до чет-
вертого класу ходила. Іноді нас до степу брали, 
на колгоспному полі працювати. Підгрібати те, 
що скошували. Так що врожай був, але заби-
рали, знаю, все. Ось до нас прийшли, а у нас 
всі маленькі були, і дядькові діти теж. А дядько-
ва дружина як раз хотіла пекти. Так забрали цю 
муку. Я ж піонерка була, мене повинна була за-
хищати наша загінна, Марія Іванівна. Ні, не захи-

стила. Тільки подивилася, по голівці погладила. І 
все в нас тоді забрали. 

Неврожаю не було. Все вродило. Це я 
пам’ятаю, бо ми ще ходили допомагати молоти-
ти зерно.

Взагалі-то ми врятувалися завдяки маминій 
одежі. Наша тітка материн одяг продавала в 
Мелітополі та купувала там щось поїсти. Пшона 
якогось дешевого, борошно в Мелітополі тоді на 
стакани продавалося. А ще у нас в школі їдальня 
була, там дрібненьку картопельку варили. Я вчи-
лася добре, і вчителі намагалися нас рятувати».

(Коли катом був голод: Голодомор 1932-1933 
років на Мелітопольщині. – Запоріжжя, 2008. – 

С. 147)

Шанчева Лідія Сергіївна
1927 р.н. жителька с. Тамбовка Мелітопольського р-ну

(запис не пізніше 2008 р.)
«Я 33 рік пам’ятаю трошки. В Тамбовці [село 

Мелітопольського району – ред.] жила бабуся. 
Мама, коли мене народила, одразу відправила 
мене до бабусі. Тому що там, у бабусі, трошки їжі 
давали.

Мама розповідала, що якось вона пішла до 
сусідів і побачила, як на лаві лежало троє мерт-
вих дітей. Люди відкопували мертвих коней, щоб 
поїсти. Їли все, що доведеться – і шкурки, і козе-
лики. Рятувалися, як могли.

Нас в родині було троє, всі вижили. Батька 
в той час перевели на роботу в Тащенак. У ньо-
го там були скирти, в них ховалися горобці. Так 
вони цих пташок наберуть, общипають і з борош-
ном приготують. Працівникам там давали по 2 кг 
борошна, ті якісь галушки варили. І ось цим ми 
рятувалися.

Голод розпочався через розкулачування, від 
того, що у людей все позабирали. У мого діда 
було дев’ятеро дітей. Тоді ж господарювали всі 
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«Під час хлібозаготівель 1932 року мій брат 
Науменко Олексій Захарович приховав (для 
того, щоб прогодувати трьох своїх дітей) лантух 
зерна. Прийшла «мітла» [так у народі охрести-
ли бригади активістів, що допомагали державі у 
виконанні хлібозаготівельних планів – В.Т.], по-
чали вони шукати в хаті, у дворі. Шукали-шукали, 
поки нарешті не знайшли ту злощасну яму. У той 
же день, у приміщенні сільської школи відбувся 
показовий суд над «злочинцем». Засудили його 
за той «злочин» аж на сім років. Вирок було ви-
конано, але через якийсь час прийшла у село 
звістка про те, що Олексій Захарович загинув на 
засланні від голоду. Жінка його, щоб хоч якось 
прогодувати дітей, пішла працювати на завод у 
Мелітополь. Найменший їх синочок, семирічний 
Вітя, підрядився пасти сусідську корову. За 
це сусіди обіцяли його годувати. Не судилося 

хлопцеві жити, бо він зі своїм товаришем Віктором 
Мовчаном підірвався на степу гранатою (лежала 
в землі з часів громадянської війни).

У нашій сім’ї ніхто, слава Богу, не помер у го-
лод. Але всі були опухлі від недоїдання. Були також 
у нашому селі випадки, коли вже зовсім знесиле-
них та слабеньких від голоду дітей матері везли у 
місто до лікарні та там їх і залишали, сподіваючись 
на милосердя медичних працівників. Але все-
таки багато дітей померло у нашому селі. Везуть 
інколи візок по вулиці, а хтось і запитає: «Кого це 
сьогодні повезли?» – а у відповідь почує: «Діточок 
мертвих повезли на кладовище ховати».

(Тимофеєв В. Неоголошена війна. – Тернопіль, 
1993. – С. 13)

Шевченко Катерина Захар’ївна
1904 р.н. жителька с. Костянтинівка Мелітопольського р-ну

(запис не пізніше 1993 р.)

окремо. Вони купили собі молотарку, поставили 
у дворі. Його діти позаписувалися в комсомол. 
Та їх все одно розкулачили. У нього був кінь, дві 
корови – велика ж родина. Але вони прийшли і 
все забрали, не подивилися, що багато дітей. 
Самого діда відіслали до Вологди. А коли він по-
вернувся назад, виявилося, що його дружина 

збігла до Москви. Коли вона повернулася у 36-му 
році, їй видали довідку, і вона поїхала до Криму. 
Там влаштувалася посудомийкою. І забрала туди 
всіх родичів».

(Коли катом був голод: голодомор 1932-1933 
років на Мелітопольщині. – Запоріжжя, 2008. – С. 172)

Шило Ганна Іванівна
1923 р.н. жителька с. Терпіння Мелітопольського р-ну

(запис 2008 р. Чекалової О.О., директора Терпіннівської ЗОШ І-ІІІ ст.)

«Голод 1932-1933 годов хорошо помню. Было 
мне 10 лет в то время. Причиной голода была 
сильная засуха, которая послужила к неурожаю 
как посевных, так и огородных культур. 

С большой горечью вспоминаю как я с девоч-
ками-одноклассницами с нашей улицы Месняко 
Марусей, Шостак Валей, Шевцовой Верой, 
Юдиной Ниной, а жили мы по улице Песковецина, 
ныне – Красноармейской, ходили по полю, соби-
рали колоски. Но колосков было очень мало, да 
и такие маленькие и тощие зерном, которое мы 
там же поедали, а домой возвращались с пусты-
ми сумочками, исцарапанными ногами сухим бу-
рьяном.

Я не могу спокойно вспоминать то время со 
слезами на глазах и дрожащей рукой.

Родители мои работали в колхозе, в полевой 
бригаде, дедушка сторожил в садах.

Зимой дедушка умер, похоронили его в гро-
бу, на кладбище. Я до сих пор хожу на его могил-
ку, убираю, поминаю своего доброго дедушку.

Родителям на работе готовили скудные обе-
ды. Иногда мама в кармане приносила нам ма-
ленькие галушечки, а сама довольствовалась бу-

льоном. Младшие мои братья Коля (1926 г.р.) и 
Ваня (1928 г.р.) находились в колхозных яслях, и 
там спаслись от голодной смерти.

Настала ранняя весна, я с мамой ходила по 
колхозному полю, искали прошлогоднюю кар-
тошку. Но ее было очень мало, величиной с го-
рох, сухая или гнилая с неприятным запахом. Мы 
ее брали, несли домой, пекли с нее лепешки.

Затем появилась трава: щавель, лебеда, гри-
цики, горчак, варили приварок, ели сырую. Позже 
зацвела акация. Из колхоза дали несколько кило-
грамм сорго. Родители его толкли, но не просеи-
вали. Чтобы было больше, добавляли обварен-
ный цвет акации и пекли лепешки, которые были 
колючие, невкусные, но мы их ели, экономили.

Я до сих пор помню их вкус, а запах акации до 
сих пор не могу переносить.

Народ в то время был более человечнее, у 
кого, что было, делились с более нуждающимися.

Нам тоже помогла в то время семья Орловых, 
которые жили по улице Сизова. У них была коро-
ва. Отец и двое сыновей были плотниками, жили 
они лучше, чем другие. Они нам приносили мо-
лока. Иногда какой-то сухарик, немного крупы.
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«Жили ми в Спаському. Голод був такий, що 
вставали голодні і лягали голодні. Нас троє дітей 
було: два брати і я. І батько з матір’ю. А врожаї 
тоді добрі були. Але весь врожай забирали у при-
мусовому порядку. Хочеш, не хочеш, а приходили 
і все забирали. Бо сховати ніде було. Яким чином 
ми вижили, я не знаю. Тато десь сторожем пра-
цював. Десь він йшов зранку після роботи і знай-
шов буряк, взяв його. За той буряк його посадили 
до в’язниці. Але він там, мабуть, з тиждень про-
був, тому що ні за що ж посадили.

Потім прийшла весна, тим більше нічого 
не було їсти. Втомлюємося, лягаємо голодні. 
Ранньою весною ми з братом їли клей, що на 
абрикосах. Брат у мене, Федір, 24-го року. Ходив 
весь пухлий. А ми були такі худі, що аж кістки ви-
пирали. Не знаю, як вижили.

У Спаському за Богданівською горою вівчар 
овець пас, то був знайомий батька. За ним 
слідкували, щоб він нікому нічого не давав. Але 
він все одно по знайомству давав сироватку від 
сиру. Ось ми потайки в трилітрову банку наби-
рали і цим вижили. А потім вже пішла трава, гри-
цики, лобода. Лободу змішували з кочережками 
від кукурудзи, ліпили перепічки, жарили та їли. А 
потім разом з донькою голови нашого, яка пра-

цювала вчителькою, ходили на ток, козиряли там 
ножем кукурудзу, яка залишилася з того року. 
Потім ми перемивали її добряче, додавали води і 
ось виходив такий супчик. Коли пішла акація, ми 
акацію з іншою травою змішували. Ось так і вижи-
ли. Тільки таких родин, як наша, мало було. Бо в 
інших люди помирали, а були і такі, де люди один 
одного їли.

Взагалі людей повмирало дуже багато. Їх ви-
возили бричками – і дорослих, і дітей і кидали, як 
дрова. Пам’ятаю, під час війни, коли я працювала 
операційною сестрою, привозили таких ешело-
ни. За ніч стільки накладають дітей, ну як хмиз на 
купу. Я колись очі заплющила, щоб повз пройти, 
перечепилася через щось і впала. А коли очі роз-
плющила, побачила, що то людина мертва. Ось 
так саме було і в голод. Голод – це жах з жахів. 
Але ми ось так поступово, поступово і вижили. 
Але такі родини, як наша – щоб вижили і батьки, 
і діти – виняток. Мені здається, цей голод виму-
шений був, спеціально створений. Тому що не 
всюди, з’ясовується, голод був. У Росії такого не 
було. Знаю, бо після війни жила в Росії».

(Коли катом був голод: Голодомор 1932-1933 
років на Мелітопольщині. – Запоріжжя, 2008. – С. 167)

Шорнікова Ольга Василівна
1922 р.н. жителька с. Орлово Мелітопольського р-ну

у 1932-1933 рр. проживала у с. Спаське Мелітопольського р-ну
(запис 2008 р. Мордвинової О.В., директора Орлівської ЗОШ І-ІІІ ст.)

Еще нам помогли Гуманитарные организа-
ции, это была большая помощь. Мы получили 
два раза по 5 долларов, и 3 доллара из Польши 
(Белоруссия и Западная Украина находились в то 
время под Польшей, а мама – белоруска). Через 
Торгсин мы получали рис и пшено. Организовал 
и помог доставить нам эти продукты колхозный 
парторг Лихачев, не помню имя его.

Знаю, что умирали люди, но на улице мерт-
вых не видела. Хоронили родственники, помо-
гали соседи, некоторых хоронили на огородах 
дома. Людоедства не было. Были случаи, когда 
матери вывозили детей на вокзал и бросали там 
(Дьяченко М., Акатова Ел.).

Голод был страшный, но не голодомор.
С моего класса ни один человек не умер. Все 

были живы, в последствии, кто дальше учился, а 
некоторые бросали и шли работать.

Общей могилы нет, отпевают и поминают 

на двух братских могилах погибших в Великую 
Отечественную войну.

Я написала о той части села, где жила, село у 
нас большое, возможно, по другим улицам, было 
по-другому. Прошло 75 лет, очень мало осталось 
очевидцев, а некоторые где-то слышали, приду-
мываю, выдумывают.

За всю свою сознательную жизнь, я никогда 
не выбросила ни кусочка хлеба. Приучила к этому 
внуков, приучаю правнуков, всегда напоминаю о 
бережливом отношении к хлебу, которого мне в 
голод хотелось в волю поесть.

Бывало в школе-интернате, где говорю детям 
о хлебе, который является главным продуктом 
питания, который предназначен для питания,  а 
не для выбрасывания его в помойные ведра и 
напоминаю, что не всегда был хлеб, о голоде, о 
котором страшно вспомнить».

(поточний архів редколегії)

Шпліхал Павлина Степанівна
1926 р.н. жителька с. Новгородківка Мелітопольського р-ну

(запис не пізніше 2008 р.)

«Ми на початку тридцятих років жили в 
Новгородківці. У мене були сестри 24-го і 30-
го років народження, брат 28-го року. Але двоє 
дітей померли з голоду. Нашого батька в 32 році 

посадили, коли почалося це розкуркулення і ста-
ли виселяти людей. А до цього і його, і маминих 
батьків вже вислали до Сибіру. Ну, а ми ще зали-
шилися. А тато був бригадиром в колгоспі. І мама 
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«Був голод, їсти було нічого, забирали все, що 
було з продуктів. Їли ховрахів, горобців, траву. 
Пам’ятаю, що від голоду вмерли Олійник Параска 

і Олійник Василь, а їх син, Олійник Свирид, ли-
шився живий».

(поточний архів редколегії)

МИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОН

Бриль Ганна Федорівна
1925 р.н. жителька с. Бурчак Михайлівського р-ну

(запис 2008 р. Нечет Л.Л., завідувача історичного музею Бурчацької спеціалізованої школи 
екологічного профілю «Джерело»)

працювала в колгоспі. Батькові треба було при-
мушувати людей працювати. І він примушував. А 
був у нього в бригаді комсомолець, цей хлопець 
не дуже хотів працювати. І батько поговорив 
з ним, як мужик з мужиком. І в той же вечір до 
нас у вікно постукала чергова: «Степан вдома?» 
А мама говорить: «Немає його ще». Але батько 
сам озвався. Чергова сказала, що батькові треба 
когось відвезти, приїхали з ГПУ. А він часто воз-
ив – у нього, як у бригадира, була бричка. Мама 
говорить: «Візьми що-небудь з собою. Хто його 
знає, куди тебе». Такий час був, що всі боялися 
один до одного заходити. Бо якщо нас сьогодні 
виселили, а хтось до нас напередодні заходив, 
то його завтра теж виселять. І ось тато, як поїхав, 
так більше і не повернувся. Спочатку його забра-
ли, а на другий день або на третій і маму нашу за-
брали. А до цього приїхали до неї ті гепеушники і 
говорять: «Давай одяг чоловікові і передачу, його 
відправлятимуть до Сибіру». Мамі було 32 роки 
всього, побоялася їхати. Вона з меншою своєю 
сестрою самі пішли пішки до Мелітополя, щоб 
батькові речі передати. Прийшли, і вона побачи-
ла тільки, що батько їй помахав, гнали етапом їх. І 

все. І більше він не повернувся. 
А нас залишилося у матері четверо дітей 

маленьких, це ж старшій сестрі було 8, мені 6, 
брату 4, а молодшій всього 2 роки. І у нас все за-
брали! Навіть те, що мама в прання наготувала. 
Залишилися одні ганчірки і голі ліжка. Ні ковдр, 
нічого не залишили. Забрали все. І ніхто не 
повірить, що таке може бути. 

Потім забрали і маму, нас четверо залишили. 
Забрали її в сільську раду. Мама, звичайно, хви-
лювалася, діти голодні, їм нічого не залишили, 
зовсім, зовсім нічого. Порожня хатина. З сільради 
вона і утекла, щоб на нас подивитися. А вони при-
йшли за нею і гнали, як злочинницю. А ми на тому 
ліжку, на матраці сиділи всі чотири. До нас ніхто 
не приходив, тому що всі боялися. А мамин брат 
був 23-го року народження. Він нас врятував. Він 
вбивав кішок, собак і годував нас. Потім маму 
відпустили, вона повернулася додому, але двоє 
дітей вже померли. А ми з мамою надалі теж го-
лодували, пухнули з голоду».

(Коли катом був голод: Голодомор 1932-1933 
років на Мелітопольщині. – Запоріжжя, 2008. – С. 145-

146)

Ганюк Анастасія Миколаївна
1916 р.н. жителька с. Бурчак Михайлівського р-ну

(запис 2008 р. Олійник К.А., голови ради ветеранів при Бурчацькій сільській раді)
«Пам’ятаю я 1932-1933 роки, село наше голо-

дувало із-за неврожаю 1932 року та зграї п’яниць 
та любителів пограти в карти, а програвали не 
своє, а чуже добро. Село було розбите ними як 
на дві частини (це Носалі та Данілевські). Вдень 
ця банда спить, а вночі нападають на сусідів і 
забирають все що зможуть – зерно, крупа, оде-
жа, скотина, а як почали діяти власті, вони по-
чали видвигати себе в актив села – Волик Павло 
Ларіонович та Данілевський Пилип.

Багато людей від голоду і хвороб мерло, чис-
ла я не пам’ятаю. Їх ховали на кладовищі, поми-
нали родичі поки були живі, а тепер їх немає і те 
кладовище заросло кущами і ніхто їх не згадує. 
В 17 років я працювала в колгоспі, всіх кормили, 
хто працював, а також давали хоч трішки дітям 
сиротам. Погано, що розтрощили таку багату і 
красиву церкву в селі, вона була, де тепер парк 
біля братського кладовища».

(поточний архів редколегії)

Гулевська (Почерніна) Катерина Михайлівна
1920 р.н. жителька с. Тимошівка Михайлівського р-ну

(запис 2008 р. учнів Тимошівської ЗОШ І-ІІІ ст. під керівництвом вчителя історії Струкова С.М.)
В семье было восемь детей. Мама была до-

мохозяйка, а отец работал плотником в артеле 
по изготовлению граблей. Семья была дружной 
и трудолюбивой. Екатерине Михайловне было 

12 лет. О 1932-1933 годах остались кошмарные 
воспоминания. «Запомнилось, как специальные 
группы людей, т.н. активисты, осенью 1932 ходи-
ли по дворам с целью изъятия хлеба. Обыскивали 
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Народилася в Максимівці, всю жизнь прожи-
ла у Пришибі. 

Дейнега Ольга Романівна розповідає, що був 
дуже страшний голод. Ходили в школу, а в школі 
давали 100 гр. хліба. Укусили раз чи два, а то 
мамі несли. В сім’ї було п’ятеро дітей. Був один 
кожух на двох. Ходила комісія, витрусювала все, 
що було їстівне, але у неї був батько, який дружив 
з одним чоловіком з комісії. І цей знайомий йому 
сказав, щоб він усе заховав. У хаті був димарь і 
молодша сестра залізла в цей димар і заховала 
півмішка зерна. Їли вони макуху з бавовни і вва-
жали цю макуху за цукерки. За цілий день всім 
давали кофе, яке робили з пшениці: пережарю-
вали, а потім перевіювали, а ще до цього кофе 

додавали кусочок макухи. Були дерев’яні ступи, 
ними люди товкли курай, кочаришки, а в коча-
ришках була мука, потім пекли і їли. Її бабуся та 
дідусь померли від голоду. Були піки, якими хо-
дили та штрикали землю: чи нічого там не зако-
пано з їжі, якщо щось знаходили, то відсилали на 
смертельне покарання.

Вижили завдяки корові. Мама збирала моло-
ко, а батько возив у Запоріжжя і міняв на буханоч-
ку хліба. У 1933 році забрали корову. А моя бабу-
ся зі своєю сестрою пішли на ферму і відв’язали 
свою корову і привели додому. Ще на фермі був 
силос, вони взяли сумочки і надовбали по жменці 
кукурузи.

(поточний архів редколегії)

Дейнега Ольга Романівна
1924 р.н. жителька смт Пришиб Михайлівського р-ну

(запис 2008 р. Іванікової О.І., вчителя історії Пришибської ЗОШ І-ІІІ ст.)

каждый угол в конюшнях, чердаках, сараях. 
Металлическими прутами пробивали полы, мо-
сты под коровой, искали все, что можно есть. У 
нас было припрятано просо на чердаке в кувши-
нах и макитре. Забрали все, под метлу. Еле до-
жили до весны. Только благодаря тому, что отец 
получал паек. Помогло еще то, что хорошо учи-
лись, нам обеим каждый день в школе выдавали 
по половнику галушек. Юшку ели, а две галушки 
прятали в карман и несли родителям. А еще нам 
удалось спрятать мешок кукурузы под корытом у 
коровы и его не нашли активисты. Так мы ночью, 
чтобы никто не узнал толкли в ступе кукурузу, за-
правляли ею суп и делали мамалыгу. Наступила 
весна и мы с сестрой ходили в поле, рвали су-

репку, лободу, пастушью сумку и другую траву. 
Приносили домой, толкли хлопковой макухой и 
пекли лепешки. Люди ходили пухлыми с огром-
ными животами, а руки и плечи похожи были на 
скелет. Кожа на опухших ногах трескалась и из 
ран сочилась вода. Люди умирали целыми се-
мьями. Две соседские семьи вымерли, из 20 че-
ловек осталось 3. Одного соседа, у которого в 
клуне было найдено зерно, избили, выбросили 
на улицу, из семьи выжила только девочка. Когда 
начали созревать в поле колоски, мы воровали. 
Приносили домой, лузгали, толкли лузганное 
зерно в ступе и варили из него похлебку». 

(поточний архів редколегії)

Диріна Клавдія Федорівна
1925 р.н. жителька смт Михайлівка Михайлівського р-ну

(запис 2008 р. Скороходової Ю.А., учениці Михайлівської ЗОШ І-ІІІ ст.)
Чи пам’ятаєте Ви, що був голод у 1932-33 роках? 
Так, я пам’ятаю, що така трагедія була.
Які, на Вашу думку, могли бути причини голоду?
Я не вважаю, що це був голодомор. Просто 

була посуха і не всі люди витримували відсутності 
їжі. Ніхто не відбирав їду у людей. Одна жінка хо-
дила з кошиком і роздавала всім хліб. По 100 гр. 
на одну людину. І я жодного разу не бачила, щоб 
доносили на сусіда, чи ще щось таке. Влада не 
винна у тому що сталося. 

Чи змушували людей йти в колгоспи? 
Звичайно, люди не хотіли йти до колгоспів. 

Але я вважаю, що колгоспи – найкраще, що було в 
тому часі. Люди згодом самі почали проситися до 
колгоспів. Забирали зерно та худобу лише у тих, 
у кого було всього багато. А так колективізація не 
зачіпала тих, хто мав маленькі запаси.

Коли люди почали помирати з голоду? 
Люди почали помирати з голоду з настанням 

зими, бо саме в цей період було важко знайти їжу. 

Що було з малими сиротами, чи ними 
опікувалась держава?
Так, держава не залишала дітей без допомо-

ги. Їх забирали в дитячі будинки. 
Хто не голодував у селі і чому?
Не голодували ті, у кого були якісь запаси. В 

кого хоч щось вродило на городах. 
Хто зумів вижити? 
Вижити змогли люди, які просто хотіли жити 

та боролися за виживання.
Чи допомагали люди одне одному у виживанні 
від голоду, чи ділились продуктами?
Люди допомагали один одному і не зали-

шали в біді. Люди ніколи не залишали один 
одного в скрутну хвилину, а то були дуже важкі 
часи.

Що споживали в їжу з рослин, ягід, коріння?
Ми вживали в їжу корінці різних рослин, яго-

ди, кору з дерев, але зараз я вже не можу згада-
ти, що ж саме. 
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Дурнева Елена Петровна родилась в селе 
Тимошевке 17 мая 1914 года.

«Я помню голод 1932-33 гг. Была создана 
какая-то комиссия, которая забирала продукты и 
зерно, забирали масло, но люди все-равно пря-
тали какую-то часть зерна в кувшины, в сундуки, 
закапывали в ямы. Забирали также вещи и коров. 
Даже колоски на полях не разрешали собирать, 
гоняли людей на лошадях. Люди ели траву, лобо-

ду, буряк, всякие семена. Умирали от голода пря-
мо семьями. Со мной по соседству в одном доме 
умерло двое взрослых и пятеро детей, и во вто-
ром – один взрослый и пятеро детей. Хоронили 
людей или родственники, или специально назна-
ченные люди. Хоронили в ящиках, погребах, или 
вывозили и закапывали на глинище. Моя бабуш-
ка тоже умерла с голода. Было ужасное время».

(поточний архів редколегії)

Дурнєва Олена Петрівна
1914 р.н. жителька с. Тимошівка Михайлівського р-ну

(запис 2008 р. учнів Тимошівської ЗОШ І-ІІІ ст. під керівництвом вчителя історії Струкова С.М.)

Чи можна було щось купити у місті, чи 
виміняти? 
Саме завдяки обміну і виживали люди. В кого 

що було, все вимінювали на їжу. Ніхто не заважав 
купівлі чи обміну. 

Чи був голод у містах? 
Про міста я нічого не знаю, та, мабуть, міські 

жителі також голодували. 
Чи знаєте Ви, що таке «торгсін»? 
Ні, я не знаю, що це означає.
Скільки людей померло в селі? Чи є такі 
відомості? 
Я не володію такими даними. 
Чи відомі випадки людоїдства у Вашому селі?
Ні, про таке я нічого не чула.
Де і хто хоронив померлих від голоду? 

Хоронили всім селом, як і усіх людей, в могили. 
Чи платили тим, хто займався похованням по-
мерлих? 
Ні, люди це робили просто з людських чеснот. 
Чи відомі у вашому селі місця захоронення 
людей від голоду?
Я не пам’ятаю.
Чи поминають їх на «Проводи», «Гробки», 
Зелені свята?
Хто його знає? Звичайно, згадуємо ці роки.
Чи знає сучасна молодь села про голод 1932-
33 рр., зокрема, чи розповідали Ви про це 
своїм дітям, онукам, сусідам?
Молодь знає зараз більше, ніж було 

насправді.
(поточний архів редколегії)

Жигулін Володимир Миколайович
1925 р.н. житель м. Кам’янка-Дніпровська Кам’янсько-Дніпровського р-ну

у 1932-1933 рр. проживав у с. Тимошівка Михайлівського р-ну
(запис 2008 р.)

Народився 25 червня 1925 року в селі 
Тимошівка Михайлівського району Запорізької 
області. Родина була бідна, було шестеро дітей. 
Дитячі роки були важкими. В 1933 році, коли 
йому виповнилося вісім років, пішов до школи. 
Пригадує Володимир Миколайович: «Тихо-тихо 
сиділи ми на уроці, слухали Євдокію Іванівну. А 
після дзвоника на урок, чекали її довго, а вона все 
не йшла і не йшла. Лише на півуроку з’явилась 
сумна і схвильована. «Діти, наш учень Микола 
Шевченко вже ніколи не прийде до школи… по-
мер від голоду…» – сльози ковтала Євдокія 
Іванівна», пригадував Володимир Миколайович. 
«Було дуже важко… Нічого було їсти. Батько 
працював плотником, а мама була домогоспо-
даркою. Вони виживали, як тільки могли. Мати 
ходила на базар, вимінювала вбрання, рушни-

ки, рядна, хустки великі, намисто – на хліб свя-
тий», – з болем в грудях пригадував Володимир 
Миколайович. Від їхнього села, десь кілометрів 
4–5 стояла скирда соломи. Тож батько зі стар-
шими братами і він, брали велику ряднину, йшли 
до скирди й пересівали солому. А Володимир, як 
найменший з них, повинен був збирати на рядні 
зернинки та складати їх у пляшечку. Прийшовши 
додому, зернята віддавали мамі, щоб приготува-
ла щось поїсти. Їли ще лободу, грицики та різне 
коріння. Ось так і вижили… А тоді в роки Великої 
вітчизняної війни. Був у концтаборі. І, дякува-
ти Богу, повернувся на рідну землю. Приїхав до 
міста Кам’янка-Дніпровська, де сьогодні мешкає 
по вулиці Червоноармійській…

(поточний архів редколегії)

Лисенко Марія Іванівна
1928 р.н. жителька с. Бурчак Михайлівського р-ну

(запис 2008 р. Нечет Л.Л., завідувачки історичного музею Бурчацької спеціалізованої школи 
екологічного профілю «Джерело»)

«На час голодування була ще маленькою 
дівчинкою, було мені тоді 5-6 років. Пам’ятаю, що 
сім’я сильно голодувала. Від голоду померли два 

братики. Та пам’ятаю зі слів матері, що померли 
від голоду два материних братів – мої дядьки».

(поточний архів редколегії)
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Меркулова Акуліна Кононівна
1915 р.н. жителька с. Бурчак Михайлівського р-ну

(запис 2008 р. Нечет Л.Л., завідувачки історичного музею Бурчацької спеціалізованої школи 
екологічного профілю «Джерело»)

«Тогда мне было десять лет, поэтому я пом-
ню все не очень хорошо. В то время семьи были 
большие, детей было по много, поэтому роди-
тели ходили вместе со старшими детьми и по-
бирались. Люди умирали от голода и холода, но 
они были все пухлые какие-то. Хоронили прямо в 
ямы по несколько человек, грузили на брычки и 

везли. Люди не успевали даже опомниться, как 
в семью приходило новое горе. Слышно было, 
как в церкви звенит колокол по умершим, это 
казалось бесконечно. Дай Бог, чтобы наши дети, 
внуки и правнуки не узнали и не испытали такого 
лиха».

(поточний архів редколегії)

Лопатова (Струкова) Надія Петрівна
1922 р.н. жителька с. Тимошівка Михайлівського р-ну

(запис 2008 р. учнів Тимошівської ЗОШ І-ІІІ ст. під керівництвом вчителя історії Струкова С.М.)

«В сім’ї було десятеро дітей. Мати вмерла 
рано, діти залишилися з батьком. В 1933 році з 
батьком залишилося троє дітей, останні розбре-
лися в найми. Все, що було заховане з продуктів 
знаходили і забирали. Навіть зерно знайшли в 

горщику і забрали. Люди їли: курай, грицики, 
лободу, калачики. Пам’ятаю, що померла від 
голоду сусідка – Коробська Мотря, а її чоловік, 
Коробський Стефан, вижив».

(поточний архів редколегії)

Сердюк Клавдія Ігнатіївна
1918 р.н. жителька смт Пришиб Михайлівського р-ну

(запис 2008 р. Корницької О., учениці 9-А класу Пришибської ЗОШ І-ІІІ ст.)
Сердюк Клавдія Ігнатіївна, 1918 р., 2 жовтня. 

У Пришиб приїхала в 1924 р. 
«Причиною біди став низький врожай уже в 

1931 р., в результаті якого було вирізано май-
же половину худоби. Центр навіть знизив план 
хлібозаготівки. Цей залишений хліб мав запобігти 
голоду. Куркулі ховали хліб – гноїли, спалювали. 
Люди надіялися, що село обійдеться городи-
ною. А тут страшна засуха, яка охопила великий 
простір, де хоч трохи вродило, наклали плани 
хлібозаготівлі. Такий голод був, забрали все, на 
даху ячмінь позабирали, колхози тільки починали 
організацію. Картоплі було багато, городи великі 
були, їли одну картоплю, вранці, обід, ввечері, 
вже навіть нудно від неї. А в нас сім’я велика була: 
дідусь, бабуся, матір, батько, четверо дітей. 
Позабирали все, віником навіть позамітали. 
Квасоля стояла в кувшинчику – й ту забрали, не 
було що їсти. Дах пустий залишили. В нас корова 
була й конячка, не багаті ми були, а поруч сусіди 
багаті були, у тих все забрали. 

За подвір’ям будували кукурузники і люди 
були здавали кукурузу, бо кому вона треба була. 
А коли забрали все, то в землю повтоптували 
кукурудзяні зерна, так люди йшли з Михайлівки, 

Тимошівки і гвіздком виковирювали цю кукуру-
зу. Сядуть люди і поділять – це моя половина, це 
твоя половина, і недай Боже на чужу половину 
залізе, й побити могли. Тоді підуть люди попро-
сити до когось, щоб помити ці зерна, а хто й не-
миту їв, позаїдаються. Мені тоді 15 років було, я 
найстарша була в сім’ї. На мені все й трималося, 
їсти варила, а мати пухлі, посиніли від голоду, 
помирали, раптом зівають, їсти просять, а кому 
воно треба було. Було й таке, що й дітей своїх їли. 
А ось у Михайлівці пішла мати шукати їсти, а ди-
тину вдома залишила. А вона сіла на вікно та й від 
голоду руки собі пооб’їдала. Вона була така го-
лодна, що навіть не відчувала болю. Мати прийш-
ла, а дитина мертва лежить. Вона думала криси 
пооб’їдали руки, а потім побачила, що біля її рота 
була кров, та й зрозуміла, що трапилось. 

Була сім’я. Невістка пішла просити, а їсти то 
хочеться, повмирали родичі дітей. А мати при-
йшла додому, подивилася, та й спитала за дітей. 
Їй сказали, що вони пішли до родичів, а вона 
відкрила каструлю, подивилася, а там лежали 
пальці дітей».

(поточний архів редколегії)

Торукало Галина Андріївна
1923 р.н. жителька смт Михайлівка Михайлівського р-ну

(запис 2008 р. Сінченко С.М., члена координаційно-пошукової групи Михайлівської 
селищної ради)

«1932-1933 рр. – голод. Це були страшні 
роки. По домівках ходили і шукали хліб, довбали 
долівку ключкою, думали, що там захований хліб, 
а там його не було. В нашій родині померли від 
голоду три чоловіки: батько – Погорілий Андрій 

Никонович, дідусь – Погорілий Никон, бабуся 
– Погоріла Феодосія. Мати Погоріла Федорка 
залишилася з чотирма дітьми. Варили борщ з 
лободи та листя буряка, а хліба не було. Мама 
пухла від голоду, а двох дітей віддала в колгоспні 
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Петр Иванович Чуйков родился 10 июня 
1926 г. в с. Тимошевка. Отец работал бригади-
ром в колхозе, мать разнорабочей. В семье было 
пятеро детей.

«В 1933 г. должен был идти в школу, но не по-
шел. Не было одежды и обуви. Петр Иванович в 
1933 г. жил в Тимошевке. В семье в то время было 
четверо детей. Есть было нечего. Забирали по-
следнее. У нас забрали даже последний кувшин 
фасоли, который мать спрятала в грубе. Говорили, 
что отправляют все московским и питерским ра-
бочим. Много людей из села во время голода 

уехало на Кубань. У наших родителей денег ехать 
не было и детей было много. Зимой перевеивали 
полову по много раз и находили кое-какие зер-
нышки. Весной ели щавель дикий с солью. Пекла 
мать лепешки из лебеды и макухи. В конце 1933 г. 
меня с сестрой стали водить в детский сад. Там 
выдавали по маленькому кусочку хлеба. Мы часть 
съедали, а кусочек несли домой старшему брату. 
Живы остались только благодаря корове. Если в 
колхозе здыхала лошадь, мясо делили и раздавали 
людям. Когда варили, мясо пенилось, но все ели».

(поточний архів редколегії)

Чуйков Петро Іванович
1926 р.н. житель с. Тимошівка Михайлівського р-ну

(запис 2008 р. учнів Тимошівської ЗОШ І-ІІІ ст. під керівництвом вчителя історії Струкова С.М.)

ясла, їм там давали по пайкі хліба, а вони все не 
з’їдали і приносили додому кусочки хліба матері 
і сестрі (мені). Старшого сина забрала знайома – 
завідуюча ферми, щоб хлопець прогодувався там. 
Йому було дванадцять років, а він там працював. 

А потім був такий час, що зовсім від голоду 
паморочилась голова, не було сил жить. І люди 
їхали на Кубань, тікали від голоду. Моя мама та-
кож забрала мене, мені було дев’ять років, і се-
стру, їй було вісім років. І повезла рятувати нас 
від голоду. Меншу сестричку залишила в яслях 

колгоспу, а старший брат також залишився пра-
цювати на фермі, там і жив. Коли ми приїхали на 
Кубань, мати пішла працювати прачкою. Жили ми 
в кімнаті, де розмістилося чотири сім’ї. Там нам 
давали на карточки і крупу, і хліб, і картоплю. Там 
ми прожили з осені до літа, потім приїхали додо-
му і привезли багато харчів, забрали сестричку з 
яслів і брата. Ми були такі тоді щасливі, що знову 
разом.

Отак ми пережили голод». 
(поточний архів редколегії)

Янкова (Пєнкіна) Віра Тимофіївна 
1930 р.н. жителька с. Тимошівка Михайлівського р-ну

(запис 2008 р. Ільчук В.В.)
«Я, Янкова (Пєнкіна) Віра Тимофіївна, наро-

дилася 08.05.1930 року. Дитинство і юність про-
вела в селі Тимошівка Михайлівського району 
Запорізької області.

Голод 1933 р. пам’ятаю не дуже, бо було лише 
три роки. Єдина власна згадка: «Мати працювала 
на пекарні. Я, мала, з сусідньою дівчинкою тако-
го ж віку, бігли туди, мати пекла по пишці, і їх га-
рячими засовували під плаття, хоч і сильно пек-
ло, бігли додому нагодувати сім’ю. У сім’ї було 
шестеро дітей і четверо дорослих (з нами жили 
дідусь і бабуся).

По розповідям батьків пам’ятаю, в той час в 
полі ловили ховрахів і їли їх. Була в нас корова, 
збирали траву, варили, «затірку» з муки».

Післявоєнний період пам’ятаю добре. Зібрали 
всі речі, які можна було, а батько з колгоспних 

шкір зробив дві збруї для коней. І я їздила з ним 
десь в район П’ятихаток і там міняли речі на зер-
но та хліб. А за ті дві збруї виміняли аж десять 
мішків зерна. В тому селі, де міняли, люди жили 
в землянках, бо фашисти спалили все село (за-
лишилась одна хата) – сільрада. У тих людей не 
було одягу (в достатній кількості), і за речі давали 
більше, ніж просили. А за збрую, голова колгоспу 
сказав: «Скільки запросите, стільки і дам».

А старші сестри працювали і жили в 
м. Дніпропетровську і з їх пайків вони половину 
залишали. А мати скуповувала в селі масло по 
30-40 кг. і возила, і міняла на їжу.

Хоча було все давно, та страх голоду досі 
мене переслідує».

(поточний архів редколегії)
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Білоус Марія Никифорівна
1921 р.н. жителька с. Благодатне Новомиколаївського р-ну

(запис 2008 р. Журибіди Л.М., вчителя історії Шевченківської ЗОШ)

«Ми жили в хуторі. У нас в сім’ї було троє 
дітей. На мою думку, голод був не штучний, був 
недорід. Згадую, що в нас був малий поганий го-
род, тому овочів практично не було. Їли все: гар-
бузи, з яких робили кашу, а лушпайки жарили на 
печі. Пам’ятаю, як батько прислав листа, в якому 
питав, чи підготувались ми до зими. Мати була 

неписьменною, тому на листи відповідали ми: 
«Лише, батьку, відро ячменю на печі стоїть і не-
багато овочів з городу...» Було й таке, що батько 
йшов 8 км в інший хутір, щоб взяти у свого батька 
трошки бурячків».

(поточний архів редколегії)

НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОН

Бабенко Галина Сергіївна
1926 р.н. жителька с. Новоукраїнка Новомиколаївського р-ну

(запис 2008 р. Головченко І.В., учениці 8 класу Трудівської ЗОШ)

«Народилася я в селі Орестополі Покровського 
району. Сім’я нараховувала шість чоловік: бать-
ко, мати і четверо дітей. Я – найстарша, брат Іван 
1924 року, Євдокія 1927 року і Тетяна 1929 року. 
Батьки працювали в колгоспі. Мама виконувала 
різні роботи: сіяла, віяла, полола, скиртувала, а 
батько працював ветеринаром.

Роки голоду 1932-1933 пам’ятаю дуже добре, 
та краще їх забути і не згадувати. Біда була, їсти 
не було чого. Відведу сестер в яслі, брата в дит-
садок, їм там давали юшку, а сама іду до матері в 
поле, де їй на обід давали баланду. Пам’ятаю, що 
колгоспні поля були так далеко, в мене боліли ноги, 
та треба було йти, тому що мама завжди ділила 
баланду зі мною. Як я вижила? Не знаю, можна 
сказати, що росла на одній траві. Батько переїхав 
працювати в село Бекерське (нині – Благодатне) 
в колгосп ЦКНС (Центральний комітет незамож-
них селян). Привозив нам іноді торбинку крупи чи 

муки. Мама готувала суп або кашу. Тільки батько 
від’їздив, одразу з’являлися «буксири». Як мама 
не ховала ту крупу, знаходили і відбирали. В селі 
Орестополі городи у людей були дуже маленькі, 
до 5 соток. Люди пухли від голоду і помирали. І 
коли почали пухнути діти з нашої родини, мама 
послала батьку телеграму, щоб забрав сім’ю до 
себе. В 1933 році ми переїхали до батька. Вижили 
всі. В колгоспному млині мололи зернові відходи, 
насіння бур’яну (березки, свірипи) роздавали се-
лянам по кілограму. Городи у людей були більші, 
приблизно по 40 соток. Я ходила до школи в селі 
Надія-Слав’янка. В школі варили баланду для 
учнів.

Я пам’ятаю, що в селі Пекарському в 1933 
році, вмерла лише одна людина – Сухина Євдоким 
Максимович».

(поточний архів редколегії)

Бобраков Іван Григорович
1928 р.н. житель с. Новокасянівка Новомиколаївського р-ну

(запис 2008 р. Журибіди Л.М., вчителя історії Шевченківської ЗОШ)
«В роки голоду 1932-1933 рр. моя родина 

жила в с. Новокасьянівка. Сім’я нараховувала сім 
чоловік – це батько, мати і п’ятеро дітей. Батьки 
працювали в колгоспі. Від голоду пухли, не мог-
ли ходити, шкіра на ногах лопалася і сочилася 
рідина. Батько ловив ховрахів, їжаків. Знімали 
шкуру, пекли на печі. Мати ділила по шматочку. 

Старший брат Володя 1922 року народження 
помер. Мені було п’ять років. Мама розповідала, 
що помер через те, що взяв таємно від неї собі 
зайву пайку. Голодний організм не витримав на-
вантаження.

Приїздили комуністи з обшуками і кричали: 

«Давай хліб!». Заходили до хати, сараїв мета-
левими прутами довбали долівку, шукали ями 
з зерном. Пам’ятаю розповідь батька про те, як 
хотіли людину посадити до в’язниці, підкидали 
зерно в мішку, а під час обшуку знаходили і 
конфісковували.

Влітку 1933 року з’явилися яблука на дере-
вах. Сил зірвати – не було. Сиділи під яблунею 
і чекали доти, доки впаде яблуко, щоб з’їсти. 
Мати приносила колоски пшениці, їли молоде 
зерно. Збирати колоски на полях суворо забо-
ронялося».

(поточний архів редколегії)
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Васейко Марія Олександрівна
1925 р.н. жителька с. Новокасянівка Новомиколаївського р-ну

(запис 2008 р. Журибіди Л.М., вчителя історії Шевченківської ЗОШ)

«Я, Варняга Євдокія Митрофанівна, 1929 року 
народження, разом з батьками переїхали сюди з 
Кіровоградської області у 1933 році. Тут жили мої 
тітки, тому й прийшлося їхати сюди. Приїхали 
сюди дід мій, батько, матір і нас п’ятеро дітей. 
У тітки стояв курінь, а за куренем пристроєчка, 
метр на метр, туди ми і поселились. Мама ходи-
ла до радгоспу на п’яту на роботу ми, діти, не ба-
чили, коли мама приходить з роботи, коли йде. 
Тільки рано-вранці на столі лежав кусеничок хліба 
на всіх п’ятьох. Кожного разу, йшовши на роботу, 
мама благала господа Бога, щоб Господь послав 
їй хоть крихту хліба і одного дня мама знайшли на 
дорозі четвертинку коржа, мабуть, хтось загубив, 
але мама була дуже рада. Довгий час маму не 
приймали в колгосп, а мама дуже просила.

Плакала, бо мала п’ятеро дітей, які прохали 
їсти. Зжалівшись, маму беруть на роботу кухар-
кою, варити робочим обід, то і приносила нам 
те, що пригорить до дна казана. В 1933 році було 

мені чотири рочки, пам’ятаю, сиджу на лаві, а в 
мене ноги, як колоди, та кажу мамі: «Мамо, глянь-
те, які в мене справні ноги!». А мама тільки сльо-
зи витирають, та пригортають мене. Мій брат 
Михайло пас в наймах свиней за харчі, одного 
разу біг додому через город нашої тітки, що ми 
жили і зірвав пірце цибулі. За це нашу сім’ю виг-
нали з пристроєчки, в якій ми жили. Одягнути 
чого не було, із шматка полотна пошила мама 
мені та сестрі Сані сорочечки, що тільки тіло при-
кривають. Попере мама їх вночі, а вранці ми зно-
ву їх одягаємо. Старша сестра Оля водила нас 
менших до дитячого приюту, де дітям видавали 
по маленькому кусеничку хліба грам 50. А я не 
їм сама, хотіла нести мамі, а дітки інші їдять, я й 
собі почну щипати. Та й дощипаюся, поки не з’їм, 
потім їли мелений магар, лободу, щавель. Не дай 
Бог нікому таке пережити, що ми пережили. В 
нашій сім’ї ніхто з голоду не помер. Всі вижили».

(поточний архів редколегії)

Варняга Євдокія Митрофанівна
1929 р.н. жителька с. Нововолодимирівка Новомиколаївського р-ну
(запис 2008 р. Лисенко Н.О., вчителя історії Веселогаївської ЗОШ)

«Я, Васейко Марія Олександрівна, дівоче 
прізвище Бобракова, народилася і проживала 
в хуторі Новокасьяні, жила там аж до 1943 року. 
Народилася в 1925 році в багатодітній сім’ї. 
Голод 1932-1933 рр. пам’ятаю хорошо. З осені 
1932 року уже не дали хліба, і люди виживали, хто 
як міг. А в 1933 році хліб уже вродив гарно, але 

його не дали. І якщо хто-небуть зірве колосочок 
або десь візьме жмет зерна, тих били батогами. 
Люди їли траву, коріння, пухли дуже від голоду, 
багато помирало. Рвали козельки, свері, кокиш, 
акацію, хто, де, що міг знайти, тим і виживали. Це 
те, що я сама знаю».

(поточний архів редколегії)

Жмур Іван Семенович
1928 р.н. житель с. Новоукраїнка Новомиколаївського р-ну

(запис 2008 р. Головченко І.В., учениці 8 класу Трудівської ЗОШ)
«У нас в родині було п’ятеро дітей. Батько пра-

цював у колгоспі, а мати була домогосподаркою. 
Я вважаю, що голод був штучний. Згадую, як по 
селі ходили солдати і забирали в людей харчі. У 
нас в хаті підлога вся була понівечена, бо солда-

ти шукали їжу всюди. Пам’ятаю, як до нас в хату 
зайшли солдати і я швиденько заховав хліб за 
пазуху, щоб не знайшли. Їли все, що було: траву, 
грицики, корінці. Дуже тяжко було нам в ті роки».

(поточний архів редколегії)

Карбівнича Марія Денисівна
1926 р.н. жителька с. Нововолодимирівка Новомиколаївського р-ну
(запис 2008 р. Лисенко Н.О., вчителя історії Веселогаївської ЗОШ)

«Я, Карбівнича Марія Денисівна, прожи-
ваю в селі Нововолодимирівка Веселогаївської 
сільської ради Новомиколаївського району 
Запорізької області. Родом я з Кіровоградської 
області Олександріївського району с. Бовтишка. 
Не пам’ятаю вже і скільки років, виписую газету 
«Сільські вісті» і, прочитавши статтю, що бага-
то молодих людей не вірить в голодомор 1932-
1933 року, я хочу сказати, що голодомор був. Я 
з 1926 року народження, але до сих пір стоять 
перед очима події тих часів. Хочу звернутись до 
редакції газети «Сільські вісті» написати мої спо-

гади. У батька і матері нас було четверо дітей, ми 
маленькі, їсти нема чого. До хати зайшли чоловік 
і жінка почали шукати і забирати останні харчі. 
Шукали скрізь, на полицях, в коморі, в печі. Моя 
бабуся вспіла висипати відро квасолі на піч, за-
стелила рядном, посадила нас маленьких зверху. 
Не знайшовши нічого чоловік поліз на піч і підняв 
рядно, бабуся зі слізьми на очах не знала, що ро-
бити з жаху, але чоловік промовив, що нема тут 
нічого, тільки діти голі сидять. Коли жінка вийшла 
з хати на вулицю, бабуся кинулася до чоловіка і 
стала цілувати йому руки, так ми дожили до вес-
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«Голодомор 33 року я весь пам’ятаю, мені було 
10 років. Ходили з мішками на Карнети. Носили 
звідти мішки з щавлем, какишем, рвали зелень. 
Цим ми й жили. Це останнім часом з’явилась ло-
бода на наших землях, а то її не було – всю поїли. 
Лободяники варили й пекли, цим жили. Але в сім’ї 
ніхто не помер з голоду. Дарма, що пухли, а сім’я 
у нас була дуже велика. Нас було вісім душ дітей, 
батько й мати, десять душ в сім’ї. Ґав пекли, в 

балці було багато високих осокорів, а весною ґав 
було багато. Мама, було, здоровий казан нажа-
рить, але який голод великий не був, сама вона 
не їла, щоб було більше дітям. А брат старший, 
Павло, було візьме пару ґавенят в руки, пригорне 
і побіжить за хату їсти, щоб ніхто не бачив. Це все 
було в страшному 33 році».

(поточний архів редколегії)

Квашина Любов Петрівна
1923 р.н. жителька с. Вільне Новомиколаївського р-ну

(запис 2007 р. Загорій К., учениці 10 класу Новоіванківської ЗОШ)

ни. Потепліло, на городі почав сходити осот і ми, 
босі, бігли на город рвали і їли, такий добрий був 
він нам. Коли на деревах з’явилися листочки, ми 
рвали листочки, вмочали їх в сіль і їли. Мої менші 
дві сестрички – Олена і Галя – померли з голоду. 
Пам’ятаю, як одного разу, діти ще всі були живі, 
мама нас всіх побудила, та й сіла на лежанку. 
Батько сидів на лаві і почав говорити до мами, 
пропонуючи їй старшу дочку оставити, а порізати 
і поїсти менших дітей, щоб вижити. На що мати 
відповіла: «Іди, Денисе, в світ куди хочеш, а дітей 
я не дам!». Батько почав їй розповідати, що сусід 
Убийвовк уже і дітей поїв, і батька з матір’ю, і жи-
вий зостався. Батько пішов з дому, померли мої 
сестрички, мама в розпачі. За житню хлібину та 
відро кукурудзяної муки мати продає хату і разом 
з дітьми пішки вирушає в дорогу до своєї тітки, 
яка проживала в селі Роза, хутор 46, зараз село 
Нововолодимирівка. Йшли пішки, босі, голодні, 
по залізничним коліям до станції Красна Церква. 
Питали у людей дорогу, просили хліба. Пам’ятаю 
з нами трапився такий випадок. Йшовши доро-
гою ми зустріли діда, який спав на краю, під голо-
вою кошолка і піджак підстелений. Мама збудила 
його, тай дорогу питає до Красної Церкви, дід до-
роги не сказав, але запропонував мамі зайти до 
його хати, відпочити, поїсти. Жив він недалеко, то 
ж мама погодилась. Зайшовши до хати, ми поба-
чили бабу біля плити, яка варила борщ з м’ясом, 
на табуреткі сидить хлопчик і стриже його молода 
жінка. Дід наказує бабі нагодувати нас, витягнув з 
кошолки пів здорової хлібини хліба, тульки і муки 
торбу, мило, а баба питає його: «Що не продав?». 

А він каже: «Ні!». А ми дивимось на той хліб, чи 
одріже дід, коли з кімнати, завішаної ширмою, 
виходить ще одна жінка з нагрудним фартухом, 
всим у крові. Дід гримнув на неї, щоб заховалась. 
Мама з підозрою запитала: «Хто ця жінка?» Дід 
відповів, що вона не сповна розуму.

Дід зразу каже бабі: «Звари борщу». Баба 
пішла в погріб, ніби за помидорами, підійшла до 
невістки, а та їй замок у макітру, а мама побачила, 
та й нас надвір хотіла вивести, буцімто посидіти, 
а баба в сіни, хотіла замок на клямку накинуть, а 
мама руку та ногу у двері вставила, ми вийшли 
надвір і мама кажуть: «Тікайте, бо повбивають!», 
а ми як закричимо та тікать у воду (водоймище 
було якесь). Мама швидко нас перекинула на 
другий бік і ми побігли нагору, а баба вибігла, 
та почала кричати: «Верніться, бо мене дід уб’є, 
що я вас випустила!» Дід пустив на нас собаку, 
завбільшки, як теля. Собака добіг до води і став, 
а дід з булавою в руках крикнув: «Щастя твоє, що 
ти втекла!». Назустріч трактор їхав з поля до до-
роги, та став біля нас. Мама питає у трактори-
ста: «Що то у вас за хата?» А тракторист: «А ви 
там були? Хто туди попав, відтіль живий не вихо-
дить». Забрав нас у трактор, а мама ззаду стала 
на культиватор і відвіз нас до якогось начальни-
ка, розповів про нас йому, а начальник і каже, що 
котрась з дітей в сорочці родилась, а мама на 
мене показали. А в тюрму того діда не садили, бо 
в нього купа грошей була, відкуплявся весь час. 
Так як можна забути той голодомор?»

(поточний архів редколегії)

Кузьміна Олена Єгорівна
1912 р.н. жителька с. Листівка Новомиколаївського р-ну

(запис 2008 р. Бабкіної О.Г., вчителя історії Листівської ЗОШ)
«Батьки мої були куркулі. В моїй родині було 

семеро дітей. Тому, коли почалися страшні часи 
голоду, батько мій ховав усю їжу в погріба, які 
робили під будинком і прикидали снігом, щоб не 
було видно. Ходили, штрикали в скирди сіна, щоб 
не дай Бог там щось було, якщо щось знаходили, 
то ще карали за те, що ховали від Сталіна. У мене 

уже було двоє дітей, тож мені їх треба було году-
вати. Варила суп із трави, із кінського щавлю. Ото 
підемо з матір’ю, нарвемо мішок щавлю і варимо 
суп. Бувало, що з ферми вдавалося вкрасти куку-
рудзи, то я візьму перетру зерна і напечу пряників 
для діток. Давала по одному прянику в день. А у 
наших сусідів діти пухли, по селу помирали люди, 
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Батьки працювали тяжко, на трудодні раху-
нок ішов. В голодні роки пам’ятає, що приходили 
вночі військові, шукали продукти, перевертали 
макітерки, витрушуючи крупи залишки, серед 
хати ями рили, копали, схований харч шукали, 

та нічого не знайшли. Невдовзі і батька забра-
ли. Сім’я голодувала, варили буряк, ховрахів для 
харчу виливали.

(поточний архів редколегії)

Куропата Катерина Петрівна
1925 р.н. жителька с. Світла Долина Новомиколаївського р-ну

(запис 2008 р. Богуславської Т.О., директора Самійлівської ЗОШ)

хто дома, хто по дорозі. Ловили котів, собак, їли 
коней, худобу, яка здохла. А бувало піду з дітьми 
у сусіднє село, по хатам пройду, люди давали у 
кого, що було, але не мені, а моїм дітям. Це був 
найстрашніший голодомор, а коли я згадую, то 

все думаю, що зараз добре живуть, бо наші діти 
не переживали те, що мені вдалося пережити. 
Такого не забудеш».

(поточний архів редколегії)

Лапко Ганна Костянтинівна
1930 р.н. жителька с. Зелене Новомиколаївського р-ну

(запис 2008 р. Журибіди Л.М., вчителя історії Шевченківської ЗОШ)
«Голод був, а голодомору не було.
Сім’я складалася з п’яти чоловік: батько, 

мати і троє дітей. Батьки працювали в колгоспі 
ім.  Петровського. Отримував пайок: баланду з 
яшної або кукурудзяної крупи, інколи і «кандьор». 

Була корова, пили молоко.
Збирали гриби. Сім’я Калінніченко отруїлася 

і вимерла. Обробляли город, вирощували овочі, 
сіяли просо».

(поточний архів редколегії)

Максименко Ганна Василівна
1926 р.н. жителька с. Любицьке Новомиколаївського р-ну

(запис 2008 р. Котелевської А.О., вчителя історії Терсянської ЗОШ)
«Я, Максименко Ганна Василівна, 1926 

року народження, проживала в селі Любицьке 
Новомиколаївського району Запорізької області. 
Родина рятувалася буряками. Пам’ятаю, одного 
разу прийшов сусідський хлопець з армії, роди-
ни не мав, їсти було нічого. Він прийшов до нас і 
попросив їсти, але ж нас в сім’ї було багато і всі 
також голодні. Батько дав йому два буряка. Коли 

хлопець вийшов на поріг – помер, з’ївши лише 
один буряк. Люди падали, як мухи, від голоду. 
Підводами їздили, збирали мерців і хоронили в 
одній ямі, присипаючи землею, лише трохи, бо 
на наступний день знову потрібно було збирати 
померлих людей і хоронити».

(поточний архів редколегії)

Мариман Катерина Михайлівна
1923 р.н. жителька с. Трудове Новомиколаївського р-ну 

(запис 2008 р. Іванченко О.М., учениці 8 класу Трудівської ЗОШ)
«Мені було десять років коли почався голод. 

Коли не було чого їсти, то ми ловили ховрахів, 
обдирали і їли, не було тоді ні хліба, не було нічого. 
Я запомнила одного хлопчика, коли ми жили ще у 
Гайчурі, то він кожен день ходив до нас їсти. Прийде 
було, ми його нагодуєм, молока дамо, хліба кусо-
чок, наїсться хлопчик і піде. А я його питаю: 

– Як же тебе звати?
– Як дасте їсти, тоді скажу.
І так кілька днів він до нас ходив, але не ка-

зав, як його звати. Потім одного дня він до нас 
не прийшов і я вирішила піти до нього, ми жили 
дуже близько, треба було річку пройти через 

місток. І коли я прийшла, то мені люди сказали, 
що той хлопчик помер, а я навіть не знала, як 
його звали.

Ще помню одна бабуся вмерла з голоду, так 
баби копали яму, а тоді не було з чого робити тру-
ну, так було підуть наберуть соломи постелять і 
положать ту бабусю, так і ховали.

У сім’ї нас було четверо дітей, батько й мати. 
Варили кукурудзяну крупу, яку самі терли, а ще 
завдяки корові ми вижили. А ще ми ховрахів ло-
вили, обдирали, варили і їли щоб не вмерти.

Оце такий страшний був голод!»
(поточний архів редколегії)

Меркулова Євгенія Олексіївна
1929 р.н. жителька с. Новогригорівка Новомиколаївського р-ну

(запис 2008 р. Журибіди Л.М., вчителя історії Шевченківської ЗОШ)
«Народилася я в селі Трьомсина, нині село 

Новогригорівка.
Рано залишилася сиротою. Мені було півтора 

роки, коли померла моя мама. Батько одружився 
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«Народилася я в родині Краснозич. В 30-х 
роках ми жили в селі Граничне. Зі слів моєї мами 
знаю, що в 1932–1933 роках був голод. Наша 
родина мала запас харчів, хоч і невеликий. От в 
сусідньому селі Григорівка був сильний голод. 
Одного разу мама зварила баланди (рідкого 
супу), понасипала в миски, щоб охолонув. В хату 
забіг з сусіднього села хлопець і швидко випив 
той суп, ще гарячим, з усіх мисок. Мама побачи-

ла, і пожалівши хлопця, дала йому, ще печеного 
буряка. Переївши, він не дійшов додому, впав 
і помер, голодний шлунок не витримав наван-
таження. Все життя мама карала себе, що вин-
на у його смерті. Говорили, що село Григорівка 
підтримувало свого часу махновців і в роки голо-
ду представники влади наказали забрати у лю-
дей все продовольство».

(поточний архів редколегії)

Миленко Катерина Іллівна
1931 р.н. жителька с. Граничне Новомиколаївського р-ну

(запис 2008 р. Журибіди Л.М., вчителя історії Шевченківської ЗОШ)

вдруге, та через рік, після смерті мами, помер, 
залишилася я з мачухою, А вона залишала мене 
маленьку одну в хаті. Сусідські діти приносили 
мені щось поїсти, передавали через віконце.

Бабушка Волошина Меланія була заможна, 
але її з родиною вислали у Вологду. Коли бабуш-
ка приїхала до мене, я вже опухла. Далі мене ро-

стила і виховувала тітка – сестра батька, і жили 
ми тоді на Корховій (нині село Шевченківське). 
Знаю з розповідей рідних, що продуктів було 
мало. З кураю і качанів кукурудзи (без зерна) 
пекли перепічки. Погано було, від такої їжі дуже 
кололо в животі».

(поточний архів редколегії)

Михайловська Наталія Тихонівна
1924 р.н. жителька с. Новоіванківка Новомиколаївського р-ну

(запис 2008 р. Панченко Х., учениці 7 класу Новоіванківської ЗОШ)
«33 рік – важкий рік. Все, що було, абсолют-

но все забирали: зерно, худобу... Брат мій саме 
був в армії, так нам давали ссуду. Але забрали 
все: і горох, і квасолю, і все на світі, що мож-
на було їсти. Що сказати? Як вижила? Ми курай 

били, колюча така рослина, діставали зернятко, 
відсівали полову, ліпили «лєпьошки» і їли. Як сім’я 
військовозобов’язаного, то давали пшоно, буряк 
терли, запікали і їли. Таке було життя».

(поточний архів редколегії)

Міщенко Раїса Іллівна
1927 р.н. жителька с. Новоіванківка Новомиколаївського р-ну

(запис 2007 р. Загорій К., учениці 10 класу Новоіванківської ЗОШ)
«У 1932 році померла мати і я залишилася з 

батьком. Їли спочатку, що залишилося, а потім 
почали їсти траву і цвіт окації. Коли батькові 
вдавалося дістати зерно, його перетирали і ро-
били суп. У селі помирало дуже багато людей, 
(здебільшого спочатку бідні) в тому числі і дітей. 
Ховали людей закутуючи в тканину, тому що 
стільки трун неможливо було виготовити. В 1933 

році почали створювати колгоспи. До цього часу 
вдалося залишити коня і корову. Коня забрали, 
але отримали взамін зерно. Зерно забирали си-
лою. Під’їжали возом, виходило декілька чоловік 
і починали шукати. Починали шукати в коморах, 
закінчували – піччю».

(поточний архів редколегії)

Москаленко Надія Олексіївна
1928 р.н. жителька с. Дудніково Новомиколаївського р-ну 

(запис 2006 р. Блажкова В.О., директора Новоіванківської ЗОШ)
«Ми дуже голодували. У нас забирали все. Під 

причілком знаходились прив’язані соняхи. Так 
цей причілок розваляли, там знаходилась поло-
ва, думали, що батько туди насипав зерна. Коли 
забирали курей, так п’ять курочок втекло. Батько 
було поїде в Новомиколаївку на базар, продасть 
курку, купить макуху. Завфермою був Роман 

Олексійович Заболотній, так він матері сказав, 
щоб мати йшла працювати на свинарник. А там 
інколи можна було взяти жменьку дерті або буря-
чок. І мати пішла працювати на свинарник, щоб 
трішки підтримати дітей».

(поточний архів редколегії)

Несмашна Марія Дмитрівна
1918 р.н. жителька с. Шевченківське Новомиколаївського р-ну

(запис 2008 р. Журибіди Л.М., вчителя історії Шевченківської ЗОШ)
«Батько помер в 1933 році і семеро дітей году-

вала і виховувала одна мати. Коли помер батько, 
колгосп виписав один літр молока. Пам’ятаю, що 

навіть труну для померлого батька не було з чого 
виготовити. Мама послала мене в село Сорочине 
до дядька, повідомити, що вмер батько. А тітка з 
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«Було тоді мені сім років, але трохи пам’ятаю 
ті важкі 1932-33 роки. Тяжкий був час. В сім’ї було 
п’ятеро дітей. Важко було батькові прогодувати 
таку родину.

На городах вродило все: і картопля була, і зер-
но, але активісти їздили підводою попід дворами і 
забирали все, що було: квасолю, горох, яке зерно. 
Все забирали. Хто встиг закопати в землю, або ще 
кудись заховати, то на перший час було, що їсти. 

У кого була корова, тим легше було потім.
Коли вже нічого було.їсти, то ходили збирали 

бур’яни, варили і їли, ловили ховрахів, так і вижи-
вали. Люди пухли з голоду.

А на наступний рік, коли треба було сіяти 
зерно, люди розкривали хати, які були вкриті со-
ломою, витрушували зерно яке залишилося у 
соломі, тим і сіяли поле».

(поточний архів редколегії)

Німенко Микола Андрійович
1927 р.н. житель с. Дудніково Новомиколаївського р-ну

(запис 2006 р. Загорій А., учениці 7 класу Новоіванківської ЗОШ)

дядьком мені сказали: «Помер батько тепер і ви 
помрете?» Як же важко нам прийшлось вижива-
ти. Зараз багато хто говорить, що голоду не було, 
а якби пожили так, як ми, то не казали б.

Людям, які працювали в колгоспі давали шма-
точок макухи або миску баланди. Брат не пускав 

мене до школи, а брав на роботу, щоб я працюва-
ла, отримувала пайок і вижила. Їли траву, ховрахів 
виливали, гриби збирали. Навіть наїлися з се-
строю трави – дурману і ледве не померли».

(поточний архів редколегії)

Рубльова Віра Леонтіївна
1921 р.н. жителька с. Новоукраїнка Новомиколаївського р-ну

(запис 2008 р. Бандури Л.П., вчителя історії Новомиколаївської ЗОШ № 1)
«Сім’я складалася з дев’яти чоловік: батько, 

мати і семеро дітей (три сина, які загинули під 
час Великої Вітчизняної війни і чотири доньки). 
Батьки працювали в колгоспі.

Ми жили в Новомиколаївці, але в Новоукраїнці 
біля садиби давали більше землі. Наш батько вва-
жався середняком. Ми переїхали в Новоукраїнку, 
у нас була корова, бичок, троє овець. Це вже був 
середняк, хоча для сім’ї з дев’яти чоловік і цього 
господарства було мало. Та наша сім’я не голо-
дувала. Людей у сім’ї багато, було кому землю 
обробляти, а значить і до столу було, що подати. 
Сім’я була працьовита. Коли відкривали колго-
спи, мій батько (Бурлаков Леонтій Григорович) 
все господарство віддав до колгоспу. А потім уже 

корову, бичка, і трох овець ще завів. Може б ми і 
не постраждали в ті роки, та трапився один ви-
падок.

По вулиці йшов директор радгоспу. А наш 
баран вискочив з двору і вдарив його. Директор 
розсердився і написав листа в район, в якому 
обізвав батька куркулем. На батька наклали дуже 
великий податок. У нас забрали все. Все, що за-
робляли віддавали як податок. Довго ми бідували 
в Новоукраїнці, а потім батько перевіз сім’ю в 
Новомиколаївку.

Ото може такі, як цей директор радгоспу, і 
відбирали у селян все до останньої зернини. Все 
залежить від людської порядності».

(поточний архів редколегії)

Семенюта Олександра Семенівна
1925 р.н. жителька с. Косівцево Новомиколаївського р-ну

(запис 2008 р. Наливайка О., учня 7 класу Тернуватської ЗОШ)
Під час голоду 1932-33 рр. проживала в селі 

Косівцево разом із своєю матір’ю – Дорофєєвою 
Єфросинією Федорівною, батьком – Дорофєєвим 
Семеном Івановичем та братом – Дорофєєвим 
Петром Семеновичем. Старша сестра – Падалко 
Надія Гаврилівна на той час важко працювала у 
колгоспі, додому не приходила, а жила на фермі, 
де доїла корів та відвозила молоко на маслоцех, 
який був на території колгоспу.

Коли прийшов голод, їли все, що можна було 
знайти: ховрахів, викопували корінці. А коли стало 
зовсім скрутно, батько зібрав ті речі, які ще мож-
на було продати або поміняти на щось їстівне. Та 
сталося нещастя, його обікрали і він, голодний, 

довго добирався додому. За цей час в родині 
не було зовсім чого їсти. Від голоду опухла мати 
та брат, а Олександра Семенівна дуже схудла і 
пам’ятає, що дуже хотіла їсти. Допомога прийш-
ла від голови колгоспу – Меташопа Івана, який 
проїздив селом і побачив, що від голоду скоро 
помре вся родина. Старша сестра Надія випи-
савши у колгоспі зерна, макухи, обрату прийшла 
в родину і почала потроху відгодовувати рідних 
поки не піднялася на ноги мати.

Під час голоду з рідних, близьких та сусідів 
ніхто не помер.

(поточний архів редколегії)
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«В той час мені було дев’ять років. Я 
пам’ятаю, що моя мама розповідала, що завдя-
ки двадцятирічній квасолі, якої було багато на 
горищі, ми вижили, її поварили і поїли. Крім неї, 
там було просо (красне), що віники в’яжуть, його 
товкли в ступці і вживали.

Качани (без кукурудзи) теж товкли в ступці, 
щоб їсти, але після їх – запор, а тому трохи поїли, 
і більш не давали нам їсти.

Приносили мама в хату кукурузиння, яке ми 
розламували, розрізали і виймали м’якеньку 
масу з середини. Тоді її сушили, товкли в ступці і 
теж: вживали. Що ще домішували туди, я не знаю. 
Пекли такі коржики (похожі на теперішні оладки), 
ми їх їли, а називали їх моторженики (вони були 
чорні, як земля).

В хаті було холодно. В той час, щоб було в хаті 
тепло, топили соломою, а тоді не було. В нас по-

серед хати стояла піч, а коло печі – лежанка. Мама 
протоплювала піч, щоб була тепленька піч, бо ми 
днями сиділи на печі. Щоб було тепло на печі, ми 
завішували рядном (тоді одіял ще не було).

Весною у школі варили суп, один раз на день 
і давали нам його їсти. Коли ставало надворі 
тепліше і появлялась травичка, то рвали і вжива-
ли (лобода, курай і така травичка похожа листоч-
ками на камень). Лобода і зараз зустрічається, а 
курай, який в основному ріс на полях, зараз його 
не має.

Як постигли колосочки на пшениці, вони були 
жовті, а ще не сухі. Голова колгоспу дозволив зрізати 
колосочки. Люди зрізали колосочки і вживали.

Але так як желудки в людей були дуже слабі, 
то багато людей хворіло. Спасали їх, дававши їм 
пити кінську сечу. От так і виживали».

(поточний архів редколегії)

Скотаренко Галина Василівна
1923 р.н. жителька с. Новоукраїнка Новомиколаївського р-ну
(запис 2008 р. Мохової Л.О., учениці 8 класу Трудівської ЗОШ)

Тарасова Тетяна Лук’янівна
1926 р.н. жителька с. Любицьке Новомиколаївського р-ну
(запис 2008 р. Стірки І.П., вчителя історії Любицької ЗОШ)

«Я, Тарасова Тетяна Лук’янівна, народи-
лася 6 листопада 1926 року в селі Любицьке, 
Новомиколаївського району, Запорізької 
області.

Батько – Тарасов Лука Степанович, 1901 р.н. 
Мати – Тарасова Агрипина Григорівна, 1901 р.н.

В школу пішла з восьми років. Після 
закінчення школи вступила до Гуляйпільського 
педагогічного училища на заочний відділ. 
Працювала вчителем молодших класів в 
Островській, Данилівській та Любицькій школах. 
В останній пропрацювала до самої пенсії та ще і 
на пенсії три роки.

Пам’ятаю, в 1933 році був голод, мені тоді 
було сім років і я тоді опухла від голоду. Батько 
працював у колгоспі, завгоспом на фермі і всім 
роздавав хліб по одному кг на сім’ю. Нас було 
п’ять чоловік: батько, мати, старший брат Степан, 
я і молодший брат Василь. Коли батько приносив 
хліб додому, то мати його розділяла, відрізала 
половину батькові, а іншу половину ділила на 
всіх нас. Василю тоді було лише чотири роки і я 
віддавала йому свій шматочок, ось так і трапи-
лося. Більше майже нічого не пам’ятаю з того 
часу».

(поточний архів редколегії)

Товстоп’ятко Павло Дмитрович
1925 р.н. житель с. Барвінівка Новомиколаївського р-ну

(запис 2008 р. Товстоп’ятко С., учениці 9 класу Підгірненської ЗОШ)
«Народився я в селі Барвінівка. Голод, який 

був по Україні, зачепив і нашу сім’ю. Тяжким був 
кожен день, але всіма силами намагалися вижи-
ти. Батько служив у НКВД, тому невеличкий пай-
ок отримував за свою роботу. В селі була свино-
ферма, яка й допомогла народу. Все, що давали 
свиням, ми брали, пересівали та варили кашу. 
Також їли лободу, молочай, щирицю. Так, як 
працювала ферма, було дуже багато крис, тому 
люди ловили їх та їли взимку, літом. Повесні ста-

вили капкани, щоб зловити ховрахів. Наша сім’я 
бідувала, але жити якось можна було. Був один 
випадок, коли дівчина 17-18 років, яка працю-
вала на свинофермі, померла від голоду. Зранку 
тільки вийшла, на роботу, а вже по обіді її принес-
ли напівмертву, худощаву та поклали в конюшню. 
Дівчина від голоду з’їла конячого навозу та по-
мерла. Ось так жили ми в цей голод, все, що зга-
дав, те й розповів».

(поточний архів редколегії)

Ципляк Дмитро Антонович
1926 р.н. житель с. Нове Поле Новомиколаївського р-ну

(запис 2008 р. Журибіди Л.М., вчителя історії Шевченківської ЗОШ)

«В нашій родині було семеро чоловік: бать-
ко, мати і п’ятеро дітей. Батьки працювали в 

колгоспі. Я свідок голоду 1933 року. Голод пе-
режили. Батьки приносили з колгоспу трішки 
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Шатохіна Фаїна Олексіївна
1927 р.н. жителька с. Нове Поле Новомиколаївського р-ну

(запис 2008 р. Журибіди Л.М., вчителя історії Шевченківської ЗОШ)

зерна. Була корова, яка, можна так сказати, 
врятувала всіх від голоду. Навіть взимку ви-
ганяли її пасти, бо не було кормів. Від голоду 

не пухли: ловили ховрахів, їли їжаків, траву. 
Вижили всі».

(поточний архів редколегії)

«В 1933 р. був голод, мені було тоді 6 років. Я 
росла в звичайній сім’ї: батько, мати і брат.

Батьки ходили працювати в колгосп, але гро-
шей не платили, а ставили палички. Кожна па-
личка – це трудодень. Працювали тяжко, а харчів 
майже на було. Мама готувала нам страву з ло-
боди, пекла млинці.

Я ходила з батьками по степах, щоб ловити 
ховрахів, їжаків. По степах збирали колоски, та їх 

треба було здавати. Людей, які хотіли заховати і 
принести додому хоча б якесь зерно, щоб пере-
молоти на муку і зварити для своїх дітей кандьор 
(юшку), засуджували і відправляли за грати. 
Багато людей ходили пухлими, голодними. Наша 
сім’я в ці тяжкі роки вижила, а в інших сім’ях по-
мирали і батьки, і діти».

(поточний архів редколегії)

Шевченко Ганна Григорівна
1919 р.н. жителька с. Зарічне (у 1932-1933 рр. хутір Косівцево 2) Новомиколаївського р-ну

(запис 2008 р. Солохи І., учениці 8 класу Тернуватської ЗОШК)
Під час голоду проживала в с. Зарічне разом 

із своєю матір’ю, старші брати і сестри жили 
окремо, бо кожен мав свою сім’ю. Пережили 
голод дуже тяжко, були у дуже скрутному 
становищі. Пам’ятає, що під час голоду мати хо-
дила відшукувати, де заховали зерно миші. Потім 
«мишачими» колосками харчувалися вночі, щоб 
ніхто не бачив. Ніякої допомоги ні від кого не 
було, навіть не чекали, бо кожен був у важкому 
становищі.

Під час обшуку забирали все – квасолю, зер-
но, колоски. Обшуки проводили свої, хто був тоді 
при владі. Оставляли людей голими, босими, го-
лодними. Пам’ятає випадок, коли мати з’їла жив-
цем двох своїх дітей, а третю дитину не змогла. 
Також пам’ятає випадок, коли мати з’їла дитину, 

а одна дитина заховалася й залишилася жива. 
Як розповідає Ганна Григорівна, цю дитину потім 
вона навчала в початковій школі у с. Данилівка. 
Пригадується такий випадок, коли їй було 13 
років, вона йшла по степу і побачила, що лежить 
мертвий чоловік на землі, а коло нього стоїть 
жива корова. Як потім з’ясувалося, цей чоловік 
йшов із с. Данилівки до с. Тернувате, щоб прода-
ти корову, або виміняти її нащось їстівне.

Під час голоду померли сусіди: три сестри 
– Косенко Тетяна Григорівна, Косенко Галина 
Григорівна та Косенко Ніна Григорівна, а четвер-
та осталася жива. Також помер сусід – Василейко 
Василь Кіндратович.

(поточний архів редколегії)

Яцун Іван Григорович
1918 р.н. житель с. Софіївка Новомиколаївського р-ну

(запис 2003 р. Блажкова В.О., директора Новоіванківської ЗОШ)
«У нас в селі, заявляю, чогось страшного не 

було, я не чув, щоб хтось вмер. Єдине, що я ба-
чив, то одного чоловіка: він був рахітик. В нього 
я бачив пухлі ноги. Але він не вмер. Жив на селі 
Дуров Петро Давидович, старший за мене на 2-3 
роки, мав гармошку, грав на ній часто. Але якось 
помітили всі в селі, що не чути музики. Я в ньо-
го спитав, чому не грає гармошка. А він каже: «У 
нас п’ять братів і дві сестри. Дожилися ми вже до 
того, що немає вже нічого їсти. Взяв я гармошку 
та й відніс до одного любителя і виміняв на фа-
соль». А нас спасла від голоду земля. Голова кол-
госпу сказав посадити квасолю у саду колгосп-
ному. Квасоль – зернова культура, планом не об-
кладалась. Квасоль зібрали і роздали людям на 

харчування. Для скотини посадили суданку. І тра-
ву взяли скосили не на сіно, а на зерно. Суданка 
росте як просо, висока рослина, більше метра, 
зерна багато в ній. Суданку змолотили, а не по-
рахували, що скосили сіно, а не зерно і роздали 
людям. Розумний був чоловік цей Кіко Степан 
Григорович. Далі, що робив він на фермі. Здавав 
державі не молоко, а сливки. Сіпарірував моло-
ко, а одвійки з молока віддавав людям. Та в нас 
все обійшлося, а в сусіднім хуторі мерли люди, 
не знаю чи багато. З чого я це знаю: з сусіднього 
хутора ходили до нас учні (школи там не було) 
в школу, то вони розповідали про це. Цей хутір 
зветься Кам’януватий, він і зараз є».

(поточний архів редколегії)
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Горохова Марфа Григорівна
1920 р.н. жителька с. Копані Оріхівського р-ну

(запис 2008 р. Назарчук Н.В., завідувачки сільської бібліотеки)

«Народилася в 1925 році в Росії. На період 
голодомору 1932-1933 року сім’я вже мешкала 
в Україні. На той час в родині було семеро дітей. 
Побутових умов не було ніяких. Жили бідно, го-
лодно. Батьки працювали на шахті, а батько ще 
пас овець. Вижили завдяки сироватці та бринзі, 
яку батько приносив, як плату за свою роботу. Але 
цих харчів було мало на таку велику сім’ю. Не пере-
жили голодомор 1932-1933 років брат та сестра. 
А потім померла і мама. А ми залишилися самі. Бо 

батько в цей час був на заробітках. І тут постало 
питання про те, щоб нас, п’ятьох дітей, віддати 
до інтернату. Але старший брат забрав нас всіх 
і відвіз до батька, який мешкав у селі, де взагалі 
майже не було людей. Назву села не пам’ятаю. Та 
дуже вразила мене велика кімната, в якій мешкав 
батько, де не було нічого, тільки на підлозі лежала 
солома. Але, слава Богу, вижили. Своїм онукам я 
не бажаю, щоб вони таке пережили».

(поточний архів редколегії)

ОРІХІВСЬКИЙ РАЙОН

Горлова Ольга Федорівна
1925 р.н. жителька с. Димитрово Оріхівського р-ну

(запис 2008 р. Чередніченко Н.В., завідувача Димитрівського будинку культури)

Марфа Григорівна проживала разом з бра-
том Дерновим Григорієм Гавриловичем та його 
дружиною Палажкою Титівною. Брат працював 
у колгоспі на різних роботах разом з своєю дру-
жиною Палажкою. В сім’ї Марфи Григорівни були 
ще сестра Варвара Григорівна, брат Микола 
Григорович. Сім'я дуже бідувала. Брат Микола 
навчався в м. Запоріжжі на вчителя і при змозі 

передавав хліб поїздом. Забравши хліб, Марфа 
«летіла» додому, дуже спішила принести хліб до-
дому, шоб він не потратив до рук активістів, які 
в ті часи часто ходили по селу, та обшукували 
домівки, якщо щось знаходили, то забирали, за-
лишивши сім’ю голодною.

(поточний архів редколегії)

Грибко Марія Іларіонівна
1930 р.н. жителька с. Мала Токмачка Оріхівського р-ну

(запис 2008 р.)
Грибко Марія Іларіонівна народилася в селі 

Мала Токмачка Оріхівського району, Запорізької 
області 5 січня 1930 р.

«Мені про голодомор розповідала мама. Під 
час голоду наша сім’я дуже голодувала. Дуже до-
помагала велика рідня. В ті часи їли щавель, грици-
ки, листя буряка, курай, лободу, мерзлу картоплю.

Хто був спритніший, то ловили горобців, 
виловлювали ховрахів. В селі Мала Токмачка, 
людоїдства не було.

Люди ховали від влади зерно в бутилках, в гор-
щиках. Закопували в землю, ховали у під припічок, 
в стріху, але озброєні загони і там все знаходили. 
Забирали не тільки продукти, а й майно: кожухи, 
чоботи, одіяла, перину. Знаходилися такі люди, 

які видавали все, що заховували з продуктів, одя-
гу. Коли надходив вечір, люди збиралися і йшли у 
поле назбирати хоч трохи колосків, або вловити 
щось з тварин. Бабуся підростала і кожного дня 
ходила до іншого села із маминою сестрою, до 
дядька, за молоком. Їй було страшно йти по пу-
стих вулицях, та по балках, але вона знала, щоб 
прожити, треба перебороти свій страх.

Від голоду помирало багато людей, їх ховали 
на кладовищі. Люди, які ховали інших сподівалися, 
що якщо вони допоможуть закопати їх, то їм за-
платять якусь копійку або дадуть щось із харчів. І 
їм дійсно давали відходи якогось зерна, яке потім 
перемелювали, заварювали і їли».

(поточний архів редколегії)

Кавальська Марія Олександрівна
1925 р.н. жителька с. Копані Оріхівського р-ну

(запис 2008 р. Назарчук Н.В., завідувачки сільської бібліотеки)

«Я добре пам’ятаю голодні 1932-33 роки.
Нас у батьків було п’ятеро: дві дочки і три сина. 
Найстарший брат уже працював і жив окремо в 
місті. А нас прийшли розкуркулювати: у нас була 
корова, конячка. Наказували іти в колгосп, але 
тато не захотів, то забрали і конячку, й корову і 

все зерно. Прийшли чужі люди: молодий хло-
пець у тужурці і двоє дівчат в червоних косинках і 
спідничках за коліно (ми на них говорили комсо-
молочки). Батьків не було вдома, а вони зайшли в 
хату і шукали зерно. У дворі стояла підвода, то на 
неї все і складали. В горщиках в печі було захова-
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«Я народилася в 1924 році, і голод 32-33 років 
пам'ятаю. В моїй родині були: батько, мати я і моя 
на два роки молодша сестра. Я пам’ятаю, що в 
1932 році був врожай, та приходили в кожний дім 
активісти і забирали все, не дивлячись чи це ро-
дина багата, чи бідна. Ми жили середньо: була 
корова, поросятко, гуси, кури. Забирали все: ко-
ров, коней, брички, інвентар для обробітку. Зерно 
забрали все, навіть картоплю, цибулю. Було по-
ставлене питання, щоб ми померли з голоду. 
Пізньої осені наш батько побачивши, що родина 
не виживе, надумав їхати на Луганщину, там бу-
дувались шахти. Мама не захотіла їхати разом з 
ним і він поїхав сам. На Луганщині він влаштував-
ся виконробом на будівництві шахти. А ми були в 
селі разом з мамою. Я пам’ятаю, як починалася 
перша зелень 1933 року і ми їли, пекли з лободи 

млинці. Наш дідусь, мамин тато, таки вговорив 
маму поїхати до нашого татка, він сказав, що вона 
разом з дітьми помре від голоду. «Їдь дочко, куда 
голка – туди і нитка». І ми поїхали до тата. Там 
було легше, робочі одержували пайок, і ми так і 
вижили. Проте шахти постійно диміли, а здоров’я 
в нашого тата було погане і лікарі порекоменду-
вали йому поїхати до моря, до Бердянська. Так 
ми повернулися назад. При пересадці потяг став 
у Токмаку. Гроші в нас були, батько пішов і купив 
для нас на базарчику біля вокзалу відро слив, 
відро яблук. Ми були цьому дуже раді. Батьки 
вирішили залишитись тут же у Токмаку, нікуди вже 
й не їхали, про село не було й мови. Тато влашту-
вався будівельником, йому дали квартиру. Їх тоді 
стало багато пустих. Так ми і вижили».

(поточний архів редколегії)

Ковальська Варвара Павлівна
1924 р.н. жителька с. Копані Оріхівського р-ну

(запис 2008 р. Назарчук Н.В., завідувачки сільської бібліотеки)

не просо, а спереду стояв казан з борщем. Вони 
заглянули в казан, ті більше не шукали в печі. А 
між матрасами було також сховане просо і лежав 
зверху самий менший брат. Ми думали, що вони 
дитину не тронуть. А вони взяли його за шкірку і 
з кроваті прибрали, і все просо забрали. Батьки 
прийшли додому, а в нас двері вибиті і ми плаче-
мо. А ще була захована бочка зерна в туалеті, в 
ямі, там його не шукали і воно залишилося Тато 
рубав дрова, невеликі в’язаночки, і продавав в 
місто євреям, а на ті гроші купляв продукти. В 
колгоспі, коли готували їжу, чистили картоплю, 
то мама збирала картопляні очистки, сушила їх, 
потім товкла у ступі і пекла налисники, а пізніше, 

навесні, коли з’явилися молоді листочки, то вмо-
кала їх у те борошно і пекла на сковорідці котле-
ти. Ми вижили всі, ніхто не помер. Взимку бігали 
в колгосп по жито, рвати колоски, дуже боялись 
об’їждчика, бо сказав татові, як нас у колосках 
побачить, то тата відправлять на Соловки. Жито 
товкли і варили такий суп, ще й картопляні очист-
ки добавляли. Нам так їсти хотілося. Мама було 
поставлять баняк в піч, наллють багато води, а ми 
ждемо, поки закипить, положать туди трохи ква-
сольки і вона кипить і кипить, а нам так уже їсти 
хочеться, що все питаємо, чи скоро вже їсти, та 
так і заснем».

(поточний архів редколегії)

Кравченко Марія Іванівна
1926 р.н. жителька с. Копані Оріхівського р-ну

(запис 2008 р. Назарчук Н.В., завідувачки сільської бібліотеки)
Розкуркулювали родину Чайків, у якій було се-

меро дітей. Забрали двох коней, зерно. А корови 
залишили, бо собака не впустив їх у сарай. Після 
того приїхало двоє військових на конях, застре-
лили собаку і забрали з собою корову. Мати взяла 
два відра дрібненької картоплі, трошки буряків, 
забрала діточок і всі майже роздягнуті втекли за 
сіно. Там стояли великі скирди, вона вирила куб-
ло і заховалася там з дітьми. А завірюха була така, 
що не було видно білого світу. На ранок по соло-
му приїжджали люди з іншого села, де були їхні 

родичі. Вони забрали її та дітей, закутали, дітки і 
пообмерзали були. А вже пізніше переправили до 
м. Оріхова, де також була рідня. Родичі виділили 
їм кімнату, яка пустувала. Поки жінка влаштову-
валась на роботу і стала одержувати пайок, вони 
ходили до елеватора і через паркан загостре-
ними прутиками діставали кукурудзяні качани, 
а потім жарили їх на вогнищі і їли. Батько їхній 
влаштувався в м. Запоріжжі на завод і став пере-
давати їм продукти, він також одержував пайок.

(поточний архів редколегії)

Лисенко Ніна Григорівна
1923 р.н. жителька с. Преображенка Оріхівського р-ну

(запис 2008 р.)
«В 1932-1933 роках я проживала в 

с. Преображенка Оріхівського району Запорізької 
області. В сім’ї було троє дітей – 1919, 1923, 1927 
року народження. Продуктів не було. Батько 

поїхав на заробітки в Росію, як сказав, працю-
вати каменщиком. Мама залишилась з дітьми. 
Мама виносила з дому все, що було і продавала 
на базарі. Коли не було вже й що продавати. В 
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«Народилась я у 1916 році, днями вже випов-
ниться 91 рік. «Запорізька правда» поздоровляла 
мене і з 85-річчям, і з 90-річчям, спасибі вам. Газету 
я передплачую з 1935 року, тоді ще було «Червоне 
Запоріжжя», я знала усіх редакторів – і Черевка, і 
Похвальського. Мене спонукало писати до газети 
те, що платили гонорар, бо я жила дуже скрутно. Як 
отримаю карбованець 20 копійок або карбованець 
70 копійок гонорару, це для мене – великі гроші, бо 
на трудодні нічого не платили, ні копійки.

Чому я зараз вирішила написати у газету? 
Тому, що читаю у пресі, слухаю по радіо, дивлюсь 
по телевізору про голодомор – і плачу. Бо я пере-
жила три голоди – 21-го, 33-го та 47-го років.

А тут прийшов голод 32-33-го років. До цього 
добре уродило, люди косили, молотили, в’язали 
снопи та возили їх здавати кіньми в Оріхів. Була і 
в мене біла кобилка. Весною за це отримали 5-6 
кілограмів муки, якоїсь чорної, нарвали зелених 
абрикосів та зварили велику каструлю балан-
ди. За нею вишикувалась черга, дають по одно-
му ополонику, потім ще по півополоника, а потім 
ще по ложці. Тільки я сіла їсти, як тут ящірка, де 
і взялася, вскочила у мою миску. Я й вилила ба-
ланду додолу. А їсти хочеться. Жінка дала мені 
півпляшки кисляку, я випила, подякувала і пішла 
полоти, щоб норму виконати. Знала, що тоді 
ввечері парторг видасть два кілограми борошна 
та макухи. Принесемо, бувало, додому, нарвемо 
лободи, змішаємо із борошном і печемо. І його 
треба їсти.

Жила одна сім’я, було в них п’ятеро дітей, так 
сусіди казали, що вони з’їли одного хлопчика. До 
них якось зайшла одна жінка просити хліба, та й 
не повернулась. Якось поховали хлопчика, так 
вночі люди відкопали й відрубали частину тіла. Як 
загине коняка, її тягнуть на скотарник, а слідом 
йдуть люди, щоб відрізати по куску.

Відкрили у селі ясла для дітей, мене і ще одну 
дівчину поставили їх няньчити. Нас двоє, а їх ба-
гато, і всі просять їсти. На зиму мене послали в 
Оріхів на курси вихователів. На тиждень мені 
давали із колгоспу 2-3 кг борошна чорного, два 
буряки, трохи олії. Цілий день вчуся, а ввечері 
готую їсти. Різаний буряк такий кислий-кислий, 
не можна взяти у рота. Тоді бабуся на квартирі, 
де я жила, сказала: не їж, я буду тобі давати суп 
із кукурудзи. На другу зиму – знову на курси, а 
навесні – працюю в яслах. Вступила у комсомол. 
Мене послали на курси у МТС, а коли закінчила, 
преміювали бібліотечкою і послали працювати 
комсоргом. Потім забрали комсоргом у жіночу 
тракторну бригаду. За комсомол нічого не плати-
ли, а працювала я зливальницею молока. Їздила 
волами степом, де люди працювали на коро-
вах, і до самого вечора збирала молоко, потім 
відвозила на завод».

(Запорізька правда. – 2008. – 17 січня. 
(Спокута. Альманах обласної редакційної колегії 
з підготовки та випуску серії книг «Реабілітовані 

історією». – № 8-9. – Запоріжжя, 2008. – С. 437-440)

Пакета Паша Іванівна
1916 р.н. жителька с. Васинівка Оріхівського р-ну

(запис 2008 р.)

селі стояв сарай, туди звозили падальну скоти-
ну з колгоспів, яку переробляли на мило. Мама 
пішла до завідуючого складом просити падаль. 
За пляшку він погодився. Мама збирала вдома 
все, що можна продати, купляла чекушку і брала 
мертвятину. Коли не було, що продати та не було, 
за що купити випивку, він відмовив їй. Найменший 
брат був дуже слабий, ми готувалися, що він по-
мре. Старший брат зробив драбину з мотузки і 
вночі ходив красти падаль на складі. Весною діти 
збирали під деревами і їли кісточки з вишень. 
Один раз зайшов чоловік – просив милостиню. 

Мати показала своїх голодних, пухлих дітей. Тоді 
той чоловік витягнув буряк і дав нам. Ми його 
розділили і з’їли. Коли приїхав батько, привіз 
сушеного хліба, який не доїдав на заробітках, а 
також дерті з вівса, мама варила суп і кашу і так 
ми вижили. Як я поїла той суп перший раз, то 
знепритомніла. Батько почав плакати і просити, 
щоб я не померла. В селі помирало багато лю-
дей, їх, завернутих у ряднину, відвозили на сан-
ках взимку на кладовище і закопували».

(поточний архів редколегії)

Панченко Меланія Олександрівна
1923 р.н. жителька с. Преображенка Оріхівського р-ну

(запис 2006 р. Церельчук А.В., учениці 10 класу Преображенського НВК «Школа-дитсадок»)
То були тяжкі роки, згадує Меланія Олек-

сандрівна. Голод був нестерпний, голодна 
смерть ходила по селу. Мертві лежали в кожній 
хаті. Нікому було ховати. Їх стягали на воза, за-
чеплювали гаками комуністи. Деколи забира-
ли і живих, щоб не заїжджати по них наступно-
го дня.

«Мені було тоді всього 10 років, в сім’ї нас 
було семеро. Пам’ятаю, як моя мама з найстар-
шим моїм братом пізно ввечері йшли з дому, а на 
світанку поверталися з їжею.

Селяни намагалися сховати чи то хліб, чи то 
зерно, щоб врятувати своїх дітей, але приходили 
люди та забирали все, що було вирощено в полі 
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Дуже страшно згадувати про ті часи, говорить 
Марія Якимівна. «Я була малою. Було мені тоді 13 
років. Пшениці, картоплі та інших продуктів було 
вдосталь, щоб пережити зиму, але в хату поча-
ли приходити дорослі дядьки з піками (гостра 
палиця, якою шукали в землі хліб, квасолю, го-

рох та інші продукти). Ходили по дворах сільські 
активісти, які хотіли вислужится перед владою. 
Документів на забирання продуктів у них не було. 
Забирали все, що було з продуктів, навіть луш-
пиння з картоплі. Як люди не намагалися сховати 
їжу, її все одно було знайдено і забрано. Ходила 

Чесняк Марія Семенівна
1928 р.н. жителька с. Копані Оріхівського р-ну

(запис 2008 р. Назарчук Н.В., завідувача сільської бібліотеки)

Шкапа Марія Якимівна
1919 р.н. жителька с. Преображенка Оріхівського р-ну

(запис 2007 р. Мелещенко О.І., учениці 11 класу Преображенського НВК «Школа-дитсадок»)

«Народилася 13 грудня 1923 року в селі 
Жеребець, тепер с. Кірове Оріхівського району 
Запорізької області.

В сім’ї була з дітей вона одна. Було їй 9 років, 
коли почався голод. Спочатку поїли все, що ви-
росло на городі, а потім почався голод. Їли тра-
ву (грицики, кульбабу). Лободу обмішували з 
залишками помолу і пекли коржики. Їли кашку з 
акації, лободу варили з висівками. Зимою стало 
ще гірше – голодно та холодно. Як потепліло, хо-
дили в луки виливати ховрахів. У ті часи нам така 

їжа здавалася смачною, але їсти хотілося весь час 
і все було мало.

Батьки працювали в колгоспі, та чули, що в 
містах страшного голоду немає, що там дають хліб 
усім, хто працює на заводі. І батько вирішив їхати 
на пошук роботи. Заїхав він у Росію, м. Орськ. 
Влаштувався працювати на забій худоби. Довго 
від нього не було вістей, а через півроку приїхав і 
забрав до себе у м. Орськ».

(поточний архів редколегії)

та городі. Як хижі зграї, вони ходили від хати до 
хати і шукали хліба. Пробивали залізними щупами 
підлогу, печі, стіни, заглядали в казани. Моя мати 
Анастасія Сізонова, підказала деяким людям, де 
можна сховати харчі. Вона скидала зерно, сушені 
фрукти в торбинку, прив’язувала до неї мотузку 
та спускала в димохід. Так ми і трималися на пла-
ву життя. Менші за мене діти бігали за собаками, 
кішками, вбивали їх та їли. Дуже багато повмира-
ло людей і нас, малих дітей, заставляли рити ями 

для померлих. Восени, влітку можна було їсти 
фрукти, які росли біля хати, але їх також забира-
ли. Найважче було взимку, але ми їли те, що нако-
пичувалося в димоході за літо. Іван, найстарший 
брат, намагався добратися в місто, але до міста 
він не добрався і не повернувся до рідної хати. 
Моя бабуся називала Голодомор другою війною, 
але війною людей, які боролися за життя».

(поточний архів редколегії)

Терещенко Марія Антонівна
1923 р.н. жителька с. Кірове Оріхівського р-ну

(запис 2008 р. Терещенко Р.І., завідувачки сільської бібліотеки)

«Я сама з Онищенківського роду, ми постраж-
дали від голодомору 1932-1933 років. Нашу сім’ю 
два рази вивозили за село, ідіть куди хочете, аби 
тільки вас тут не було. Тато був ковалем і ми пішли 
в сусіднє село, де тато працював, одержував 200 
г. муки і мама готувала якусь «похльобку» і ми їли. 
Дідусь і бабуся в нашому селі ходили в сільську 
раду і просили, шоб нам дозволити повернутись 
додому. Ми повернулись, і знову нас вивезли 
за село. Вже тоді ми пішли до Гуляйпольського 

району і тато став там працювати в кузні. Через 
деякий час, знову ми зібралися і пішли в Копані. 
Я біля села вже не могла йти, з голоду відмовили 
ноги і старший брат доніс на руках. Довго ще я 
не ходила ногами, мене старші брати носили на 
вулицю гулять. Дідусь з бабусею померли з го-
лоду, якась жінка їх поховала в рівчаку. Не забуду 
ніколи, як у нас забирали одежу, харчі, подушки, 
а хворому братові навіть вкритися нічим було».

(поточний архів редколегії)

Шевченко Лідія Григорівна
1938 р.н. жителька с. Копані Оріхівського р-ну

(запис 2008 р. Назарчук Н.В., завідувача сільської бібліотеки)
«Мої батьки під час голоду не були в селі, а 

були на шахтах в м. Донецьку, а тітка моя була в 
Копанях. Чоловік у неї загинув, а свекор вигнав її 
з дітьми з двору, коли був голод 1932-1933 року. 
Вона прийшла знову до свекра попросити для 
дітей і себе харчів. Свекор жив непогано, у нього 

була їжа. Він став її знову проганяти, а вона поба-
чила, що щось у казані кипить і попросила щоб дав 
хоч цього варива. Він їй дав і прогнав з двору. Вона 
скуштувала того варива та таки померла, а то ва-
рилося мило. А дітки залишилися сиротами».

(поточний архів редколегії)
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різна кількість людей по дворах, забираючи харчі, 
але робили вони це під примусом, а якщо хтось 
не схоче, того було ув’язнено за непідкорення. 
Трохи легше було тим, хто був у колгоспі, їм 
давали якусь баланду, щоб підтримувати їхню 
силу. Люди пухли від голоду та помирали. Їздили 
кіньми і вкидали мертвих у підводи, вивозили і за-
копували. Людям було тяжко копати глибокі ями, 
тому рідко викопували з півтора метра і ховали 
так, кладучи просто на землю без труни, а декого 
зовсім не закопували (дуже рідко). Батьки сади-

ли своїх дітей у вагони, які везли їх в різні міста, 
батьки навіть не знали куди, але хотіли врятувати 
своїх дітей, та все одно вони помирали в ваго-
нах, тому що їх там ніхто не годував. Від голоду 
в 1933 році померли: Тряпічко Пріська, Тряпічко 
Іван, Захарченко Пріська, і двоє дітей, Сідов Іван 
Купрійович і син Льоня. Більшість преображенців 
врятувались, бо пекли макорженики з буряково-
го листя, їли «кашку» з акації, лободу, буряки та 
все те, що було в степу».

(поточний архів редколегії)

ПОЛОГІВСЬКИЙ РАЙОН

Бабенко Ніна Данилівна
1912 р.н. жителька с. Чубарівка Пологівського р-ну

(запис 2008 р. Шинкаревича В.Я., голови Чубарівської сільської ради)
«Я, Бабенко Ніна Данилівна, народилася 6 бе-

резня 1912 року в с. Чубарівка Пологівського ра-
йону Запорізької області в сім’ї Семененко Данила 
та Марини. Крім мене, було ще п’ятеро дітей: Іван, 
Марія, Олексій, Андрій та наймолодший – Петро.

Наша багатодітна сім’я тяжко переживала 
голодні роки, особливо – тяжкий голод 1932-
1933 рр. На той час мені було 21 рік, була я ще 
незаміжньою дівчиною. 

Весь тягар тяжкої праці полягав у тому, де б 
щось дістати поїсти, ліг на мої плечі, так як мій 
батько не міг працювати, бо були хворі, їм не 
можна було піднімати важкого, а мама була з 
іншими дітьми.

І от … святками я з другими жителями 
с. Чубарівка, хутора Тернового і с. Хліборобного, 
хто стояв на ногах, пішли за село Сміливе у степ по 
льон (а він залишався лежати в скирдах не моло-
чений, які наложили євреям). Ходили кожен день. 
Брали мотузки, ними ув’язували оберемки льону, 
клали на плечі, хто скільки зміг, і так переносили. 
Звісно, що скирди охороняли. Перший раз, коли 
ми прийшли до цих скирдів, охоронці стріляли з 
рушниць, а ми боялися. Жінки хотіли йти назад, але 
чоловіки сказали: «Ідіть, не бойтеся, вони людей 
бити не будуть, вони стріляють угору». Доходимо 
до скирдів, людей бачимо, кожен собі льон смиче, 
кладуть на мотузки, пов’язують на плечі. Ідемо усі 
нагнуті від важкої ноші. Йдемо, йдемо, стогнемо, 
відпочинемо і знову оберемки з льоном на плечі. І 
знову в дорогу. А відстань була у 12 км. Виходили 
звечора, а приходили на ранок. Так ходили, поки 
не кончили скирди. Євреї, власники цих скирдів, 
не виходили ганяти людей, які брали льон.

Ну, а дома льон молотили в ступах: хто в 
дерев’яних, ну а хто в гільзах (які залишилися від 
громадянської війни), хто в жорнах.

Варили потім з насіння цього льону заколоту 
і їли, але була вона слизька і несмачна. І так їли 
до весни.

Як закінчився льон, тоді за хутором Тернове 
була ще одна скирта, яка належала також євреям. 
Скирта була з магару (зернятка, схожі на манку). 
Теж носили його, як льон, молотили. Товкли і ва-
рили завороту, і пили. Живіт після цього міг зако-
лоти, а їсти все рівно хотілося.

Іншого разу пішла я по цей магар з другими 
людьми, які могли ще ходити, набрали в’язки. Не 
доходячи до Тернового у мене почало трястись 
тіло, сил не було зовсім, сіли відпочити. Тоді люди 
позабирали оберемки магару і стали йти, а я ляг-
ла і не можу піднятися. Люди стали мені гово-
рити: «Ми прийдемо додому та скажемо твоєму 
батькові, щоб приїхав та тебе забрав». Так люди 
пішли, а я залишилася лежати. 

Батько з Гаврилом приїхали і забрали мене. 
Вдома цей магар помолотили, зварили, наїлися. 
У мене трішки прибавилося сил і, відпочивши, на 
другий день я знову пішла по цей магар. Дома 
мені сказали, щоб багато не брала, як перший 
раз, бо втратиш знову сили. 

Весною у нас отелилася корова, ми рвали 
траву. У нас в селі з’явилися закваски «донської» 
сметани. Вводили її в молоко і робили густу, кислу 
сметану. Парили лободу, шпориш, відціджували, 
обтрушували цю траву зерном або пшоном меле-
ним, які стали давати на п’ятиденку, і пекли кор-
жики. 

Восени дали потроху з колгоспу зерна: по 
250-300 грамів на трудодень. Хто отримав 2 ц, 
а хто й 1,5 ц. Потім це зерно стали відбирати в 
людей і сказали, що воно незаконно роздане. 
Багато людей стали ховати зерно. Хто зумів його 
хорошо заховати, в того були сили подолати го-
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К.Д.: А в сім’ї було багато, нас було двоє, як 
мама умерла. А тоді, тато женився на другій. 
У неї було троє, четверо, забулась, четверо. А 
тоді прижили ще двоє. Считайте це скільки, яка 
у нас була сім’я. А в 37-мім годі, ні в 33-тім був 
голод. У 33-тім годі це така була сім’я здорова. І 
тато поїхав в Гуляйполе, десь устроївся робить, 
а нас усіх бросив тут, а тоді забрав туди, поло-
вину туди забрав, половину сюди. Мати ходила 
сюди-туди. Там батьку шось пайок давали, та єлі 
вижили вобщем. 

Кор.: А як, взагалі, виживали?
К.Д.: Одна вмерла, одна вмерла з голоду, 

пухлі були. Ну, а це ще я тоді мала була, ну а пом-
ню все оцево. 

Кор.: А ще щось можете розказать? 
К.Д.: Ну, шо ж. Батько принесе хліба трош-

ки, ну трошки, трошки – отак ділили нам (на чо-
тири частини). А тоді, ще тоді варили у воді, шоб 
більше було. Таку баланду варили. Це я знаю. 

Кор.: А ще що Ви їли? 
К.Д.: Тоді траву їли. Ну, це так, зимою. А 

весною, вже ми всі сюди перейшли, і їли траву. 
Я знаю, шо ми ото підем, отам технікум – там в 
нас сад був. Так отам за технікумом була така 
галявина, і там трави дуже багато (сміється), 
так ми понариваємо так, у пелени, посідаємо. 
Понариваємо всякої трави. Це ви не знаєте, ма-
буть, яку траву даже можна їсти. 

Кор.: А яку Ви їли? 
К.Д.: Козельки, грицики, вони називаються, 

як же ж по-народному? Забула. Грицики, свиріпа. 
Ой, – заяче вухо. Ви знаєте заяче вухо? Такі білі, 
отакі листки здорові – заяче вухо. Ну, вобщем ми 
вижили травою.

Кор.: А по селу що було, Ви не знаєте?
К.Д.: Шо по селу було? Ну, по селу таке саме, 

такий голод був. Дуже багато людей померло. 
Ужас! Сама старша в нас умерла, ото вже це ма-
терина дочка. Як ми вже приїхали сюди, так вона 

вже пухла була і вмерла. Ну, а тоді шо, тоді вже 
37-й, вже у школу ходила, ану сім’я яка, голоду-
вали, вобщем, так не дай Бог. Страшно, страшно 
вспоминать, тоді вже в 37-му годі, це ж воно так 
налагодилося усе.

Кор.: Минулого разу Ви розповідали про го-
лод 33-ого. А чого він почався? 
К.Д.: Тридцять третій? 
Кор.: Так.
К.Д.: Ну, хто зна? Тридцять третій год це був 

голод, це був неврожай. Да, ну це ж я тоді мала 
була. Я даже не знаю чого він. Я знаю страшний 
голод був. Це ж мені було шість чи сім год! І я дуже 
знаю, що батько приходив ото ж у Гуляйполе, я ж 
кажу, що у Гуляйполі чим завєдував, я точно не 
знаю. Ото він приносив додому хліба і ділив по 
кусочку, а ми той хліб ото розварювали, водою 
отой, ото ми і виживали якось, ото не знаю. От 
уже тридцять сьомий тоже був страшний голод, 
то був і сорок сьомий. Оце всі года. Ану на мою 
жизнь перепали отакі годи я всі пережила.

Кор.: А що Ви можете сказать про тридцять 
сьомий рік, який він був? 
К.Д.: Ну, з чого він почався, хтозна. Як мені 

тоді було десять год, тридцять сьомий? Нічого я 
не знаю. Ще ж я в школу тоді ходила, я не знаю в 
четвертий чи в третій клас? Ходила як батька за-
брали, бо тоді ж це ми – діти «врага народа» були, 
а нас же було багато, а їсти ж нада, а ми жили 
отам, контори колхозної недалеко та наша хата, 
а тоді метрів через сто контора. Бувало іду у ту 
контору у батьковій куфайці, і стану в порозі і жду, 
поки мені щось дадуть. Бо дома нема їсти нічого, 
а нас кагала, а я сама менша, мене посилали. То 
там прєдседатель, заміщав тоді батька, обмине 
мене й піде, тоді виходить хтось із бухгалтерії не-
суть мені бумажку, іду я на той на кладову, дають 
мені кусочок макухи. Знаєте, шо то макуха? Ну, 
кусок макухи, ну з кіло там я знаю, тепер ну кусок, 
він ж важе ото, дасть мені кусочок той дядько. 

Байбара Катерина Дмитрівна
1927 р.н. жителька с. Чубарівка Пологівського р-ну

(запис 2006 р. Терещенко К., Сичевського В.)

лод. Наш тато вирили в купі навозу (гною) яму, 
наслали соломи і положили чавун пшениці і заси-
пали соломою, й прикидали навозом.

Комуністи дали команду комсомольцям ро-
бити в людей обшуки і забирати зерно, яке було 
роздане. У нашій хаті стояв штаб цих комуністів, 
було в них шестеро колхозних коней. З початку 
хутора і до кінця ходили комуністи з комсомоль-
цями і людей трясли. До однієї жінки зайшли ро-
бити обшук, а у неї на углі в сінях ікона була і під 
цією іконою вона підвісила торбинку з пшеницею. 
Один з цих комуністів підійшов і зняв ту торбин-
ку з-під ікони. Побачивши це жінка впала, а він 

підійшов і вдарив її ногою і сказав: «Думаєш, що 
Бог тебе спасе!» Тут люди не витримали такого 
знущання і почали кричати і бити тих активістів 
зі словами: «Вибіжите і бийте цих сукинів синів». 
Мама моя стояли на вулиці та дивилися, а тоді 
нам кажуть: «Бийте їх!» Убігли активісти до на-
шого двору, де знаходився їх штаб і кажуть: «Тут 
жінок немає?» Вони тоді всі сіли на коней і поїхали 
у сторону хутора Солом’яне. І більше після того 
вони не приїжджали. Після того, як перестали 
вони трусити, тато дістали з-під навозу зерно…»

(поточний архів редколегії)



963

«Я робив на конюшні у с. Чкалове, коро-
ву, коней пас, овес та сіно і приносив додо-
му. Ще помню одну історію, як я вкрав буряк з 
погріба на фермі. Було багато снігу, я сховався в 
кучугурі снігу і ждав, поки сторож: замерзне і піде 
погрітися в конюшню. Тоді я бистро забіг у погріб 
і вкрав буряк, приніс його додому, ми його запек-
ли і з’їли. Людей у нашому селі мерло небагато. 
Померлих зносили в погріб посеред села, а коли 
їх назбирувалось багато, то на підводі конякою 
їх вивозили за село ховати. Всіх кидали в одну 
яму. Ями рили зараньше. Я поховав трьох людей 
власноручно. Ми були бідними, бо землю давали 
тільки чоловікам, а потім побагатшали: землю по-

чали роздавати на кожну душу (а в нас в сім'ї було 
більше жінок). Та не встигли й пожити трішки, як 
почали нас «розкуркулювати». 

Ось згадавсь мені випадок: один чоловік, на 
якомусь зібранні (2005 р.) вдарив мого знайомо-
го (не хочу називати кого саме), але знайомий не 
дав здачі, і сказав: «Я своє отримав». Виявилося, 
що цей мій знайомий у роки голодомору розповів 
наглядачам, що той чоловік украв жменю проса 
(його саме сіяли). Того чоловіка не наказали, бо 
він встиг висипати цю жменю додолу і розтер по 
землі. Але йому було обідно, і він запам’ятав цей 
випадок на все життя». 

(поточний архів редколегії)

Білич Григорій Кузьмич
1922 р.н. житель с. Чкалова Пологівського р-ну

(запис 2008 р. Сердюк Н.Р., секретаря Чубарівської сільської ради)

Приходю додому і ото тоді ми варимо оту макуху, 
кип’ятимо і варимо. Це була весна я знаю, а тоді 
вже після весни, тоді ми вже пішли на траву, гуси 
в нас були, гусей пасла, мала була, за садок оце 
ви де ото були, до технікума. А тоді у нас отели-
лась корова, ще корова в нас була. Отелилася ко-
рова, так шо ви думаєте, ото телятко, ми може з 
тиждень чи скільки, його попоїли, бо оце ж нада 
було молоко, а нас багато отож тим молоком і ви-
жили. А нас було багато так ми зарізали те теля 
і я помню, шо ми його не обідрали… А ми його 
обскубли, кип’ятком облили і обскубли. Ше оце 
ж кожа, її їсти можна було. Із їли ту кожу і все теля 
те і, може, і от того може вижили. Повиживали, 
вже була весна, ми пішли на траву та повижива-
ли. Отакий був тридцять сьомий. Це він мені за-

повнився оцим. А тоді запрягали корову та йшли 
орать. А на корову давали там трошки якось зер-
нички чи крупців. І ото ми і вижили, отакий ото 
тридцять сьомий був. 

Кор.: А багато людей ще голодувало? 
К.Д.: Чи голодували? Ой, Боже, всі голодува-

ли. А скільки померло… 
Кор.: Теж померло багато? 
К.Д.: Скільки ж померло? У нас сама стар-

ша вмерла після того, як ми були у Гуляйполі, бо 
батько менших нас забрав у Гуляйполе, а старші 
тут остались у Чубарівці. 

Кор.: У тридцять третьому?
К.Д.: У тридцять третьому це було, да.

(Голодомор 1932-1933: запорізький вимір. – 
Запоріжжя, 2008. – С. 193-195)

Горовий Олексій Васильович
1925 р.н. житель с. Бурлацьке Пологівського р-ну

(запис 2008 р. Сердюк Н.Р., секретаря Чубарівської сільської ради)
«Народився і жив у с. Бурлацьке, у нашій 

родині було п’ятеро дітей. Мій батько працював 
комірником. Дуже наказав нас 33 рік, а тоді стало 
легше. Масових смертей у нашому селі не було, 
але люди їли те, що знайдуть, те і їли.

Нам трішки пощастило, бо в нас була корова 

та й брат батька працював на залізниці, де дава-
ли пайок, яким він ділився з нами. Село в нас було 
невеличке, лиш одна вулиця. По хатах не ходили 
часто, щоб забирати наші пожитки, бо не було 
чого в нас забирати. Не мали ми нічогісенько...»

(поточний архів редколегії)

Гринько Ольга Іванівна
1927 р.н. жителька с. Бурлацьке Пологівського р-ну

(запис 2008 р. Гринько Л.М., доньки)
«Народилася в селі Бурлацьке у родині зви-

чайних селян, де було троє дітей. Весь свій вік 
пропрацювала у колгоспі. У ті роки була ще дуже 
маленькою, все ж таки пам’ятаю, що матуся бра-
ла заварювала лободу, молола нелузаний овес, 
з якого робила муку. Потім з лободи робила кор-
жики, обкачувала їх у овесній муці та пекли про-
сто на печі.

Поруч за декілька кілометрів було німецьке 
поселення, вони жили непогано, мали добре 

доглянуті городи. І моя мати вночі ходила красти 
на ті городи картоплю. І сьогодні навіть пам’ятаю, 
як матуся приготувала цю невеличку за розміром 
картопельку, додала, не знаю де взяла, декілька 
крапель олії. Цей смак запам’ятала на все життя...

Також в ці роки батько ловив граків, знімав з 
них шкуру, бо вони мали неприємний запах, і тоді 
варили їсти. А коли ж батько було піймає в степу 
зайця – то взагалі було свято у нашій родині».

(поточний архів редколегії)
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Костенко Анастаса Яківна
1920 р.н. жителька с. Красноселівка Пологівського р-ну

(запис 2008 р. Сердюк Н.Р., секретаря Чубарівської сільської ради)

Кор.: Голод пам’ятаєте, 1933-го голод?
Ф.І.: А-а-а...! Так я ото з ботинок халяви їв. 

Варив і їв кожу. Такий був голод. Та вже не малі 
були. Корінці спориша рвали і їли, то абрикоси 
зелені, траву їли, що попало.

Кор.: Розкажіть, як в селі, коли голод був, як 
люди виживали? 
Ф.І.: Всюди були пухлі, то валялися, ніхто не 

обращав вніманія. Страшний голод, що людина 
людину їла. 

Кор.: І таке було? 

Ф.І.: І таке було, страшне. 
Кор.: У Вас були брати чи може і сестра 
була?
Ф.І.: Були.
Кор.: Ану, розкажіть про них.
Ф.І.: Брат був. Тоді голодовка була, ходили 

просили, хто кусок бурячка, хто шо, а тоді ото з 
голоду і помер.

(Голодомор 1932-1933: запорізький вимір. – 
Запоріжжя: Просвіта, 2008. – С. 195)

Звіщик Федір Ілліч
1919 р.н. житель с. Білоцерківка Пологівського р-ну

(запис 2006 р. Терещенко К., Сичевського В.)

«Під час голодомору 1932-1933 років наша 
сім’я переїхала з Росії на Україну в с. Красноселівці. 
В нашій сім’ї було четверо дітей. Старший брат – 
Пилип 1918 р.н., потім я, Настя, 1920 р.н., брат 
Василь 1922 р.н. і брат Іван 1925 р.н. Батька зва-
ли Яків Трохимович, маму Наталя Федорівна, а 
прізвище – Лодяні. В той час мені було 13 років, 
навчалась я в третьому класі, старший брат – в 
четвертому. Ходили в школу по черзі, бо в нас 
були одні чоботи на чотирьох. Жили ми бідно, 
а під час голоду життя стало нестерпним. В на-
шому господарстві було трьохмісячне порося і 
дві корови, одну з яких забрали, а другу корову 
і порося описали. Через деякий час прийшли за-
бирати порося. І почали виводити корову. Мама 
вибігла з хати із сокирою в руці і почала плакати 
і погрожувати сокирою, що всіх порубає, але ко-
рову не віддасть, бо цю корову їй подарувала ба-
буся. Співробітники НКВС, постояли з півгодини 

й пішли, а батько вийшов слідом за ними і пішов 
в сільську раду. Сказав там, що порося і корову в 
них уже відібрали і взяв якусь довідку.

Вночі батько копав ями для діжок з зерном, які 
ще не встигли забрати, бо в сусідів уже позабира-
ли. Одну діжку батько закопав у хаті під швейною 
машинкою, а другу в саду між деревами. Землю 
з хати винесли, а долівку мама змазала і закрила 
простилкою. Оця корівка і пшеничка врятувала 
нашу сім’ю від голоду.

Ми всі залишились живі, пережили голодну 
зиму, а весною почали рвати і їсти кропиву, лобо-
ду, конюшину, грицики. А ще мама брала траву, 
трохи муки, вимішувала тісто і пекла маторже-
ники і ми їли. А сусіди, в яких забрали зерно, ви-
мерли. Інша сусідка пішла з дому, закривши своїх 
дітей в хаті, і не повернулась, а діти, не дочекав-
шись матері, померли на лежанці».

(поточний архів редколегії)

Лук’яненко Микола Федорович
1927 р.н. житель с. Чубарівка Пологівського р-ну

(запис 2008 р. Гринько Л.М.)
«Коли наступав голодомор, мені було тільки 

п’ять років. Тоді я з батьками та чотирма братами і 
сестрами жили в селі Красноселівка. Я пам’ятаю, 
як одного разу мама прийшла пізно ввечері до-
дому і принесла в пазусі качан кукурудзи. 

Тоді майже не було чого їсти і тому мама 
розділила нам кожному по декілька зернин, а 
решту залишила на потім. Коли мати сідала 

ввечері доїти корову, то її оточувала велика 
кількість дітей. Я з братами і сестрами, п’ять 
сусідських дітей з правої сторони від нас і сім 
сусідських дітей з лівої. І коли мама додоювала 
корову, то наливала кожному з нас по трішечки 
молока. Також їли ми траву. Мама її жарила і ва-
рила, звісно це був важкий час для нас всіх…»

(поточний архів редколегії)

Маленко Віктор Никонович
1925 р.н. житель с. Чкалова Пологівського р-ну

(запис 2008 р. Бабенко Л.О., працівника Чубарівської ЗОШ І-ІІІ ст.)
«Народився 20 серпня 1925 р. в с. Чкалова. 

Закінчив 7 класів і пішов навчатися до Запоріжжя 
у ремісницьке училище. Тільки почали навчатися 
і раптом настала війна, багато молоді втекли до-
дому. У мене була дружина, брати старші. Один 
час я працював вчителем у школі. Під час війни 

мене та інших людей евакуювали у Сибір в серпні. 
Мене та товаришів із училища відвезли в місто 
Кемерове і там ми працювали хіміками. У нас був 
6-й розряд – це був високий розряд. Працював 
я і на воєнному заводі 630 апаратником з виго-
товлення нітробінзола – це вибухівка, яку потім 
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«В 1933 році мені виповнилося 12 років. Я 
добре пам’ятаю ці роки, бо я вже працювала, 
загрібала граблями солому в полі. Їсти хотілося, 
боса, ноги потріскалися до крові. Одного разу з 
сестрою назрізали зеленої цибулі (пір’я), зробили 
салат і тільки хотіли їсти, до них завітала сусідка, 
побачила цю цибулю, очі в неї підкотилися під лоба 

і вона сказала, якщо не віддасте їй цю цибулю, то 
вона від голоду помре в їхній хаті. Вони їй віддали, 
самі залишилися голодні і довго плакали.

В школі для дітей варили пшоняну кашу, за-
смажували її свіріп’яною олією. Давали по малій 
порції і від цього ще більше хотілося їсти».

(поточний архів редколегії)

Мащенко Ольга Григорівна
1921 р.н. жителька с. Костянтинівка Пологівського р-ну

(запис 2008 р. Соловйової В.М., секретаря Костянтинівської сільської ради)

забирали. Служив у системі зв’язку зв’язківцем. 
5 травня 1945 року мене було поранено, втра-
тив око. По закінченню війни мав 28 нагород за 
мужність та відвагу.

А ось у 1932-1933 роках дійсно був голодо-
мор тим паче, що він був зроблений «штучно». 
Перед селянами ставили плани хлібозаготівлі, 
були завищеними й економічно необгрунтовани-
ми. Політика колективізації дозволила збільшити 
збір зерна, але труднощі із заготівлею залишили-
ся. Знесилені селяни не змогли ефективно про-
вести посівну кампанію навесні 1932 року.

План здачі хліба державі опинився під загро-

зою зриву. Голодні люди під час голодомору зби-
рали колоски пшениці, залишені на полях, щоб 
прогодувати дітей. Дії комісії були жорстокими: 
у селян конфісковували продовольчі та посівні 
фонди, припинялося постачання товарів.

Пам’ятаю, коли мама тяжко захворіла і до нас 
прийшли відібрати послідні три стакани квасолі, 
які знаходилися на печі в глечику. Також люди 
їли ховрашків, в кого була корівка, то вона людей 
змогла врятувати від голоду. Щоб купити крупи, 
треба було іти аж у центр (зараз це м. Пологи), бо 
в селі нічого не продавали, або ж дуже дорого...»

(поточний архів редколегії)

Олійник Надія Іванівна
1926 р.н. жителька с. Чубарівка Пологівського р-ну

(запис 2008 р. Бадарацького Д., учня 9-А класу Чубарівської ЗОШ І-ІІІ ст.)
«Жахливі були роки, тяжко навіть згадати. В 

хаті не було і шматочка хліба, а їсти так хотілось. 
В сім’ї я була єдиною дитиною. Як і мій тато, була 
пухлою від постійного недоїдання.

Я проживала в с. Чубарівці, але тітка моя про-
живала в с. Хліборобному, яка розповідала, як хо-
дила вона з моєю мамою по пайок: мука з трави 
магар (це дрібне зернечко, як з щириці) десь по 
1кг і по бутилці олії із свиріпи 0,5 л (дуже гірка). 
Цією мукою обкачували коржики з трави лободи, 
калачиків, білої акації. Сковорідку мазали пір’їнкою 
в свіріп’яній олії і пекли. Траву перед випічкою па-
рили кип’ятком. Від таких харчів люди мерли.

Двоє сусідських дітей Ваня і Катя померли 
і, хоча я була ще мала, але це була трагедія. Дві 
багатодітні сімї (теж наші сусіди), щоб урятувати 
дітей від смерті виїхали на Кубань.

Дуже багато померло літніх людей, молодих 
теж не обходила смерть. Зерно, чи якісь крупи 
хоча і були в людей, але їх «активісти» забирали. 
Пам’ятаю, як ми, дітвора, зграйками сиділи у гри-
циках чи у свиріпі і смакували ними, мов якимось 
делікатесом.

Так хочеться, щоб люди більше не зазнавали 
такого жаху, тож бережіть кожну крихту хліба».

(поточний архів редколегії)

Порада Варвара Іларіонівна
1929 р.н. жителька с. Красноселівка Пологівського р-ну

(запис 2008 р. Сердюк Н.Р., секретаря Чубарівської сільської ради)
«У 1932 році врожай зібрали нормальний, лю-

дям вистачило. Але в 1933 році врожай був дуже 
поганий, тому що літо було дуже засушливим. Я 
навчалася в школі, взимку здавали екзамени, а 
влітку працювали в степу. В 1933 році зерна дава-
ли людям дуже мало. Тому з хлібом були пробле-
ми, але майже в кожного були корови, отже була 
й їжа: молоко, сир, сметана. Коров було багато 
тому, що вони служили замість волів, їх запря-
гали та обробляли поля. Наша корова давала 25 
літрів молока.  Мати іноді вивозила по два бідони 
молока в Пологи і там продавала. На виручені 
кошти купували інші продукти. Зерно було, але 

не багато і коштувало дорого. Інші люди варили 
макуху, лободу, робили коржики. 

В 1933 р. було тяжко прогодувати худо-
бу. Тому, що літо було жарке і паші майже не 
було. Взимку годували тогорічною соломою та 
бур’яном. Сім’ям, в яких було багато дітей, жи-
лося гірше, а я була в сім’ї одна, тому в нас їжі, 
можна сказати, вистачало. А в колгоспі хоч люди 
і працювали, грошей було мало, бо платили пога-
но. Померлих людей в Красноселівці було мало. 
Ми змогли витиримати до наступного врожаю, 
який був набагато кращим ніж попередній».

(поточний архів редколегії)
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Самойленко Марія Йосипівна
1914 р.н. жителька с. Тернове Пологівського р-ну

(запис 2008 р. Сердюк Н.Р., секретаря Чубарівської сільської ради)

«Я жила з мамою Надією Прокопівною і стар-
шим братом. Я пам’ятаю, як вона залишала нас з 
ним, їздила в м. Донецьк з тачечкою по харчі. Їсти 
вдома не було чого. В місті мама міняла одежу 
на продукти харчування. Ділили їжу кожному по 
малій грамочці.

Була зима, ми відчиняли двері і до хати 
залітали горобці. Коли вони до нас залітали, ми їх 
ловили, варили і їли. Всі ми були пухлі від голоду.

Я ще пам’ятаю, як одного дня до нас додому 
прийшли комуністи і забрали картошку, квасолю, 
хліб, навіть побили дірки в хаті, бо шукали пшени-
цю. Серед них був чоловік, він в погребі навмисне 
розсипав картоплю (змилувався над нами), і коли 
вони пішли, ми з братом її позбирали. Це було 
для нас підмогою.

А ще, пам’ятаю, як мама нас залишала і пішла 
в сусіднє село просити їжу. Наказувала нам з бра-
том нікому не відчиняти двері. В той день приїхали 

на конях комуністи і почали стукати у двері, вікна 
залізними палицями. Ми заховались на печі, за-
кутавшись у ліжник, і двері не відчинили. Коли по-
вернулася мама, ми плакали і все їй розповіли.

Одного разу нас попередили про те, що у нас 
буде обшук і все будуть відбирати. Ми посуд за-
копали в садочку, щоб його не відібрали.

Коли вродив урожай, моя мама лузала квасо-
лю і клала в землю, а ми питали: «Навіщо, мамо?», 
а вона відповідала: «Діти мої рідненькі, коли прий-
де голодомор, ми з землі дістанемо і будемо їсти». 
Уродила пшениця і ми ходили на поле, собирали 
колоски, потім їх розтирали, варили і їли. А вже 
коли зібрали урожай, мама напекла перепічок і 
сказала: «Діти, тепер їжте скільки хочете».

Бог дав, що ми вижили, і ще – дякувати нашій 
мамі. Ось таке було тяжке наше життя в роки го-
лодомору 1932-1933 років».

(поточний архів редколегії)

Сагач Віра Михайлівна
1928 р.н. жителька с. Решетилівське Пологівського р-ну

(запис 2008 р. Соловйової В.М., секретаря Костянтинівської сільської ради)

«У 1932 році почалася викачка хліба. Коли 
вони прийшли до нашої хати, мій брат Іван ле-
жав на печі. Я швидко сховала глечик з квасолею 
в печі і прикрила рядниною. Адже в ті часи, в тих 
людей, у кого знаходили щось їстівне заарешто-
вували. Іван, як тільки почув, що вони прийшли, 
витягнув вікно і тихенько, щоб його не помітили 
побіг у балку.

Ревізори почали вибивати двері, які я з усих 
сил держала, кусали навіть за руки, підламували 
залізними прутами, аби я тільки відчинила. В мене 
майже не залишилося сил тримати двері, коли 
через мій двір йшов якийсь дідусь і осоромив їх, 
мовивши: «Що Ви, безсовісні, чините, відчепіться 
від дівчини». І ті, недовго думаючи, пішли геть.

Їсти, як такого було нічого, варили з того, 
що залишилось на городах: в’ялі буряки, навіть 
напівзгнившу картоплю і ту варили. Пережити 
зиму допомогло те, що кожного місяця вида-
валося 10 кг борошна на сім’ю і то, борошном 
його не можна було назвати, а скоріш дертею. 
Її замішували і таким чином пекли паляниці. 

Неподалік від нас було зроблено столову, де ви-
давали по 200 г супу чи каші і по 20 г хліба. Але 
діждатися своєї черги було досить довго, тому 
що туди збирались люди з усієї бригади.

Коли настало літо, жити стало трішки краще. 
Сушили ягоди, лободу, потім все це розтирало-
ся, додавали туди трішки борошна і глини, добре 
перемішували і пекли прямо на плиті. Говорять, 
що на той час це була найдобріша паляниця.

Коли достигла пшениця, ми з усієї околиці 
збиралися на жнива, нам не дозволяли і колоска 
взяти додому та і там за нами ходили по п’ятам, 
щоб не дай Бог, щось взяли собі. Ми ходили вночі 
в Мегедово, де стояла одна копичка з просом і 
то до неї підійти було не можна, тому що ганяли 
кіньми.

Ховали навіть подушки в любисток, а люби-
сток був високий, але і там знаходили, бо сусіди 
все розповідали ревізорам. Через це Івана заа-
рештували і засудили на 10 років.

Взагалі, це були страшні часи!!!»
(поточний архів редколегії)

Самохіна Клавдія Єгорівна
1926 р.н. жителька с. Кінські Роздори Пологівського р-ну

(запис 2008 р. учнів Кінсько-Роздорівської і Чубарівської ЗОШ І-ІІІ ст.)
«Я, Самохіна Клавдія Єгорівна, народила-

ся в селі Кінські Роздори Пологівського райо-
ну Запорізької області у 1926 році. Мій батько, 
Самохін Єгор Васильович, 1900 року народ-
ження, був місцевим жителем і мама, Самохіна 
Катерина Іванівна, 1905 року народження, теж 

була з цього села. Батько працював їздовим у 
селі, а мама була домогосподаркою. Нас у сім’ї 
було троє дівчат: Оксана, Марія і я, Клава.

Жили ми разом з сім’єю брата мого батька в 
одній хатині. Ще жили з нами дідусь Іван і бабуся 
Одарка. У батькового брата теж сім’я була чима-
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«Я народилася 7 грудня в 1918 році в селі 
Балочки. Нас у батьків було семеро дітей, троє 
померло маленькими, я була найстаршою, потім 
Кирило, Микола, Іван.

Свої спогади я хочу почати здалеку. Коли після 
революції пройшло розпаювання землі, всі селяни 
взялися господарювати. Працьовитого селянина 
було видно, в нього все було до ладу: земля оброб-
лена, худоба сита, а в ледачого: поля в бур’янах, 
худоби зовсім не було. І вже за кілька років робо-
тящих селян почали називати – куркулями.

До влади прийшов інший керівник, помінялись 
закони. І в 1930 році по селах розпочалося роз-
куркулювання і створення колгоспів. Жінки пла-
кали, чоловіки мовчки зводили свою худобу до 
колгоспних сараїв. Хто з чоловіків був не згоден 
з цим законом, того арештовували, а все, що він 
нажив, забирали. Так і в нас в селі з’явився кол-
госп, який назвали «14 жовтня». В селян також 
забрали і землю, залишився лише городик біля 
хати. 1932 рік – перший рік, коли на колгоспи були 
дані плани здачі зерна країні. Ці плани були дуже 
завищені, і тому з сел вивозилось майже все зер-
но. Це були страшні часи. З нашого колгоспу теж 
вивезли зерно, залишивши лише на посів і трохи 
для колгоспників, яке дуже швидко закінчилося. 
У селян, в яких були запаси зерна вдома, теж все 
забирали. Моєму батькові вдалося сховати мішок 
зерна в криницю. Тато на мотузці спустив мішок у 

воду, але по воду ходили всі сусіди, і так сталося, 
що хтось побачив ту пшеницю, і батька арештува-
ли. Татові пощастило, він провів у в’язниці півтора 
місяця і його відпустили, а скільки було таких, що 
сиділи по тюрмах за таке довгі роки.

Мій батько був вченою людиною, він вів 
бухгалтерію колгоспу, і після повернення з 
в’язниці повернувся на своє робоче місце. Мені 
було на той час 15 років і мене взяли в колгоспну 
їдальню помічницею до однієї жінки. Тричі в день 
ми готували їсти для колгоспників. Варили сор-
го, затірку, юшку, баландичку, навіть інколи пекли 
хліб (якщо його можна назвати хлібом).

Вдома мама варила нам картоплю, бурячок, 
що зібрали з городу. Сім’ї були великі, запаси з 
городів були малі, хліба не було зовсім. Всі голо-
дували, помирали люди.

Навесні всі запаси скінчилися. Варили борщ з 
зелених слив і дикого щавлю. Їли зелень, яка ледь 
пробивалася з землі, всі фрукти, які з’являлися 
на деревах були з’їдені зеленцем. Люди були 
вимучені, худі, виснажені. Голод був страшний... 
Коли ж ми нарешті посіяли пшеницю, дочекалися 
врожаю, та почали пекти хліб, то не було більшої 
радості на землі, як вволю наїстися. І вже через 
деякий час, працюючи в полі з дівчатами, ми 
сміялися одна з одної – які в нас товсті ноги».

(поточний архів редколегії)

Тесленко Ганна Гнатівна
1918 р.н. жителька с. Балочки Пологівського р-ну

(запис 2008 р. Галки П.П., директора Балочківської ЗОШ І-ІІІ ст.)

ленька, тому в кожного в хаті був свій куток. Ми, 
дітлахами, любили грати на лежанці в різні ігри, і 
спали також всі тут.

Пам’ятаю, що у нас було досить велике гос-
подарство: чотири корови, двоє коней, десять 
овець, птиці різної. Ніхто в сім’ї не байдикував: 
одні наглядали за скотиною, інші – за городом, 
навіть при місячному сяйві чоловіки виминали 
шкури на кожухи, а жінки при свічках пряли, ткали 
полотно. 

У 1932 році мені йшов сьомий рік. Пам’ятаю, 
що всю нашу сім’ю примушували вступати до 
колгоспу. Та ніхто з родини не хотів йти до кол-
госпу. Тому я ніколи не забуду, як прийшли до 
нас у двір якісь люди і почали всю скотину бити-
шмагати, виганяючи з подвір’я. Скотина кричала, 
але з двору не йшла, опиралася. Жінки голосили, 
чоловіки зажурено спостерігали за цією картиною.

З того часу нам стало важче жити. Як тільки 
побачать дим з димаря, так і вриваються до хати, 
нишпорять. Рушники, що вишивала бабуся, по-
зривали з вікон, полотно теж забрали.

Сім’ю батькового брата вислали на острів 
Вайгач, де всі вони вимерли від голоду.

А ми згодом переїхали жити в якусь землянку. 
Їсти не було що. Тато інколи ходив до сусіднього 
села і вимінював одяг на продукти. Одного 
разу, як він приніс цукровий буряк і розрізав на 
маленькі шматочки. Він поділив його між усіма і 
затопив у печі, щоб закип’ятити води. Звичайно, 
дим помітили зразу ж, тому прийшли, стіл пере-
кинули, кип’яток вилили. Ми голодними очима 
дивилися на розтоптаний буряк на долівці. Тата 
жорстоко побили та ще й назвали контрабанди-
стом.

Як ми вижили – не знаю. Знаю лишень, що 
інколи дідусь тихцем приносив нам то квасолю, 
то картоплину. Вже, потім я зрозуміла, що дещо з 
продуктів вдалося закопати у садку.

Я ніколи не забуду того, що мені, малій дитині, 
довелось пережити у той страшний час. Ще й досі 
стоять перед очима мої двоюрідні сестри і брати, 
які загинули від голоду, сусідські хлопці, які теж 
не вижили. Тато з мамою говорили нам, що скоро 
весна, що стане скоро легше. І ми вірили і чекали 
її, і надіялись на краще...»

(поточний архів редколегії)
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ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙОН

Букрєєв Дмитро Прокофійович
1924 р.н. житель Гірсівка Приазовського р-ну 

(запис 2007 р. Мусенко Н.А., екскурсовода Приазовського районного краєзнавчого музею)

Кор.: А скажіть, де і ким Ви працювали?
А.А.: Я з дєтства, значить, у 33-м голодовка 

страшна. Батька немає. Батька не знав. У нас у 
матері троє чи четверо осталось, от. Начав хо-
дить у школу. Походив, морози. На піч. Я разів три 
чи чотири начинав ходить у школу, аж поки вроді 
трошки отамувалася совєтська власть, та отаким 
біднякам, як я давали [нерозб. – ред.]. Тоді вже 
міряли трохи те, і давай. Хоч і малі – давай! І так я 
начав ходить, ходить. І походив я.

Кор.: А скажіть, будь ласка, я чула і багато лю-
дей казали, що їли сурків під час голоду. Ви 
теж їли?
А.А.: Я не понімаю. Шо їли?
Кор.: Сурков.
Кор.: Ховрахів. Ховрашків. 
Кор.: Гаврашків.
А.А.: А-а-а. Гаврашків. Гаврашків, це ось сусід 

був. Гаврашок – це хароше м’ясо. Він траву тільки 

їсть, от. [нерозб. – ред.]. Він ото капканів штук 30 
ставив. І ото тими капканами приносе і 50 і 60. А 
тут учителі в очереді стоять. У них гроші ж були, 
у вчителів. І забирали те м’ясо в нього. Це було. 
Гаврашок – це м’ясо. Ніяк воно не те. Воно тра-
вяне. Їло тільки траву, пшениця, як уже є те зерно 
[нерозб. – ред.]. Воно хороше м’ясо. Ну, тільки 
його ж не прийнято їсти. І зараз їх не їдять. А як 
припікає, то нема чого, так їси й те, шо не поло-
жено [нерозб. – ред.]. 

Кор.: При якій владі Вам краще жилося? 
А.А.: Я не знаю цього питання. Хто-то знає, що 

був Брежнєв. Но найхудше жилося при Сталіні. 
Оце голода всі чесно, це Сталін зробив. Зробив 
на Україні. Ото чоловік чоловіка їв. Було таке. Оце 
ж те, шось таке зібрали в глечик, та ще закопав 
(нерозбірливо) затопче. Оте таке було.

(Голодомор 1932-1933: запорізький вимір. – 
Запоріжжя, 2008. – С. 192)

Хмелівський Антон Антонович
1919 р.н. житель с. Чубарівка Пологівського р-ну

(запис 2006 р. Халіманчук О., Проскуріна О.)

«О голоде 1932-33 годов помню, но смутно, в 
основном по рассказам в этом году.

У нас в селе было 5 мельниц. На одной из них 
работал наш отец и поэтому мы не голодовали, 
а наоборот, помогали людям. Возле нас жила 
вдова Демидова Наталья с тремя детьми, папа 
посылал меня носить ей по горсточке зерна в 
течение дня и так у них набиралось, чем можно 
кормить детей.

Активисты к нам приходили, смотрели, но за-
бирать было нечего.

В колхозе была выделена подвода и человек 
для того, чтобы хоронили умерших. Яму вырыва-
ли не глубокую и всех вместе хоронили. Ложили 
на низ какие-то тряпки, а затем всех подряд 
умерших. Без почестей, без слез. А вечером этим 
людям т.е. тем, кто хоронил папа на мельнице за 
их работу выдавал паек от правления колхоза.

Когда хоронили людей, то их собирали не-
сколько дней, складывали в часовне, а затем хо-
ронили всех вместе».

(поточний архів редколегії)

Вороніна Лідія Андріївна
1926 р.н. жителька смт Приазовське (Друга Покровка) Приазовського р-ну

(запис 2008 р. Свистак Н.В.)
«Причиной голода было изъятие урожая со-

бранного в колхозе существующей властью у на-
селения. Изъятие сельхозпродуктов, выращен-
ных в собственном хозяйстве: зерно, картофель, 
фасоль, горох. Рапс и овощные культуры у того 
или иного гражданина производилось полностью 
под метелку силами групп активистов и членов 
правления колхоза во главе с уполномоченными 
из района.

О том, были ли поощрения тем лицам, кото-
рые доносили на своих соседей сведений нет. 
А если таковы и были, то о них никто не распро-

странялся.
Изъятие сельхозпродуктов производилось 

внезапно во второй половине дня или ночью. 
Документов группы по изъятию никаких не предъ-
являли и иногда под ихней маркой работали 
просто неофициальные группы. Что изымалось 
складывалось в мешок, а где все изъятое оседа-
ло или оприходывалось сведений нет. Доходило 
до того, что выливалось в золу все, что было сва-
рено из тех скудных запасов, что имелось.

Против граждан применялись аресты, высе-
ление из территории и отбытие сроков заключе-
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ния. Группы по изъятию не были вооружены, да 
оно или не было нужно, ибо страх перед арестом 
выселением действовал лучше всякого пистоле-
та и ружья, а численность таких групп доходила 
до 10 человек. Поэтому сопротивление физиче-
ского никто не оказывал.

По осени 1932 года рачительные хозяева, 
предвидя изъятие, прятали зерно, картофель, 
овощи и другие сельхозродукты разными спосо-
бами: в ямах под скирдами, в погребах (вторые 
ямы). Под полом, собачьей будкой и т. д.

Члены группы по изъятию были снабжены 
пиками, лопатами, что главное, они ведь тоже 
были сельскими жителями и по наитию, логич-
но примерно представляли, где можно было 
спрятать продукты. В состав группы входили та-
кие лица, как Писклов, Кочергин, Червонченко, 
Зорин, Суслов, Гневышев, Бакланов, Бородин 
– по колхозу «Гигант». На то время, кто вступал 
в колхоз, кормилась от общей кухни при прове-
дении весенне-осенних полевых работ. Кроме 
продуктов питания группы по изъятию конфи-
сковывали одежду, половые дорожки, полотенца 
и другие, ценные вещи. Крупный рогатый скот и 
другая живность изымалась в первый же визит. 
Группы по изъятию могли по несколько раз наве-
дываться на усадьбы и повторно искать излишки 
под тем поводом, что в домах пахло вареным или 
находили в чугунках остатки пищи. Доходило до 
того, что могли хозяев вместе с детьми выгнать 
из дома на мороз, соседей предупредить, чтобы 
их не принимали на ночлег.

Так было с семьей Слесь Михаила 
Афанасьевича, у которого было четверо детей. 
Проживали они на улице Шевченко. Всю ночь в 
зимнее время они провели под скирдой и один 
из сыновей Слесь М. А. от перемерзання остался 
инвалидом на всю жизнь.

Закон о «пяти колосках» действовал в 1947 
году, поэтому 1932-1933 гг. его как такового не 
существовало. Было разрешено или нет, соби-
рать в 1932-1933 гг. остатки колосков на полях 
сведений нет, но никто не ходил в поля, посколь-
ку это не имело смысла – все что соберешь, все 
равно изымут.

Добровольно или под нажимом со стороны 
власти люди записывались в колхоз, смысла не 
имело. Тем, кто ничего не имел в силу тех или 
иных обстоятельств, а зачастую из-за лени, все 
равно было куда записываться, а с рачительны-
ми хозяевами поступали таким образом. У них 
добровольно – принудительно конфисковали 
лошадей, КРС, овец и другую, живность, сельхо-
зинвентарь, и хозяевам: чтобы прокормить свою 
семью нужно было уезжать в промышленные-
центры, как Донецк, Полтаву, Мелитополь или 
вступать в колхоз, поскольку членам колхоза вы-

делялись продукты, а во время роботы питались 
из общего котла, а не будишь вступать в колхоз 
– отбудешь срок.

Пик голода наступил в декабре 1932 – январе-
феврале 1933 года. Сносно, не на грани голода, 
естественно, существовали активисты и правле-
ние колхоза во главе с председателем, а осталь-
ные жители выживали как могли.

В пищу зачастую принимали траву, ловили 
сетями воробьев, ходили на роботу к рыбакам 
побережья Азовского моря и приносили за робо-
ту бычков, камсу. Многие нанимались на работу к 
немецкому колонисту Бек в с Розовка.

Кроме того, если у хозяев имелись золотые, 
серебряные или другие драгоценные вещи, можно 
было сдать их в закупке г. Мелитополь, и за их сто-
имость получить пшено, муку и другие, продукты.

В городе (г. Мелитополь) голода не было, по-
скольку взрослое население обеспечивалось ра-
ботой, и собственно труд оплачивался. Многие 
мужчины и женщины из пгт Приазовское работа-
ли в городе, и спасали свои семьи от голода.

Большая связь была между родственниками 
и только за счет этой связи пожилые люди и дети 
могли выжить.

Сколько умерло людей в пгт Приазовском та-
ковых сведений нет, а если есть то только в офи-
циальных источниках.

Людоедства в пгт Приазовском не было.
Для захоронение умерших от голода была 

организована бригада, которая копала могилы, 
собирала умерших и проводила захоронение.

Большая часть умерших от голода в пгт При-
азовском была захоронена на кладбище по ул. 
Фрунзе, на месте которого сегодня расположен 
дом узла связи, ООО «Агрис» и площадки склад-
ские бывшей сельхозтехники, а меньшая часть 
захоронена на кладбище ныне действующем по 
ул. Шевченко (иначе Гигантовское).

Хоронили умерших в общей могиле и только 
через время могли сообщить родственникам, что 
умер их близкий. Сведений, где эти могилы, нет, 
да и свидетелей почти нет в живых.

Во время «Проводов» имена умерших род-
ственников вносятся в список усопших во время 
отпевания.

Период голодомора, о том как голодовали, за 
счет чего выжили неоднократно рассказываем 
своим сыновьям и внукам.

Голодомор не могли организовать для себя и 
своих семей крестьяне, голодовать до 1932-1933 
мог тот – кто не хотел работать или был болен.

Земля кормит хозяйственного крестьянина, и 
только те или иные природные катаклизмы, как 
засуха, суховеи могли привести к неурожайным 
периодам, как было в 1934 на 1935, но так люди 
не голодовали как в 1932 и 1933 гг.
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Жили ми у селі Степанівка, що знаходиться на 
самому березі Азовського моря. Як і в інших се-
лах України, вже з осені почали забирати у селян 
в рахунок виконання хлібозаготівельних планів 
зерно. У Степанівці деякі люди йшли на хитрощі, 
аби приховати трохи зерна. Робили невеликі 
схованки під самісінькими підвіконнями. Але не 
допомагали ті схованки, адже досить було знай-
ти таку схованку у одного хозяина, то потім вже 
перевіряли ті «таємні» місця у кожній хаті. 

У нашій хаті стояла в одній з кімнат дерев’яна 
скриня з кількома шухлядами. У нижню з тих шух-
ляд я й заховала невеличкий мішечок з пшени-
цею. Та не минула нашого двору «мітла» – при-
йшли, перевернули в хаті все, знайшли таки кляті 
нашу схованку та й позабирали все чисто. Серед 
тих хто приходив тоді до нас з «мітлою», був і мій 
двоюрідний брат. Саме він підійшов до тієї скрині, 
спробував навіть спочатку підняти її, потім запи-
тав мене: «а чого то скриня така важка, адже у ній 
повинен бути лише одяг, хіба він вже такий важ-
кий?». Через кілька хвилин моя «таємниця» була 
розкрита.

Не залишилось у нас майже нічого їсти. 
Почали вимочувати рап, потім сушили його та 
терли шляшками, а з одержаної суміші робили 
щось на зразок коржів і пекли їх. І хоч ті коржі гіркі 
були, все ж доводилося терпіти, їжа була дуже 
погана.

Був у нашому селі млин, що вже горів колись. 
Біля нього стояла пуста землянка. У ту землянку 
почали звозити з усього села померлих від голоду 
людей. Хто вмирав того і везли. Я ще дівчинкою 
була, можливо тому мені так запам’яталося, коли 
одного разу повезли повз мене до тієї землянки 
хлопчика, якого я добре знала. Він був за життя 

такий хороший! А як везли його, мертвого, то 
ноги його звисали та тяглися по самій землі. За 
зиму повну землянку навезли людей. А люди все 
вмирали та вмирали. І весною. Дітей особливо 
багато померло тоді та старих людей. Молодь, 
так та хоч втікала з села. Не дай Боже, що роби-
лося!

Сидимо ми вдома, нема вже ні хліба, ну 
нічогісінько. Добре, що хоч брат мій виходив у 
море, він приносив нам інколи хоч рибинку якусь. 
У мого чоловіка, незадовго до того, як ми з ним 
одружилися померла баба та двоє братів від го-
лоду.

На нашій вулиці жила одна сім’я. Було у них 
двоє дітей. Обидві дівчинки. Одна вже старшень-
ка була, а друга дівчинка ще зовсім маленька. 
Одного разу я зайшла до тих людей і запитала: «А 
де ж Ваша маленька донечка?». У відповідь почу-
ла, що дівчинка померла і її вже поховали. Ну що 
ж робити, поспівчувала я тим людям та й пішла 
собі. А через деякий час дізналася від людей про 
таке, що й досі страшно згадувати. Сусідка тих 
людей пішла шукати чи свою качку, чи курку, що 
десь поділася. Шукала – шукала та й знайшла про 
всяк випадок й у сусідський двір. І треба ж було 
такому трапитися, що вона зазирнула у бочку, що 
стояла біля сараю. А у бочці... лежала голівка тієї 
маленької дівчинки, яку нібито батьки поховали. 
Так з’ясувалося цілком випадково, що дівчинку ту 
ніхто і не збирався ховати, її з’їли самі батьки.

Весною з землянки біля млина почали виво-
зити мерців та ховати їх на кладовищі.

(Тимофеєв В. Неоголошена війна. – Тернопіль, 
1993. – С. 40-41)

Гладка Ганна Мусіївна
1915 р.н. жителька с. Костянтинівка Приазовського р-ну

у 1932-1933 рр. проживала у с. Степанівка Приазовського р-ну
(запис не пізніше 1993 р.)

Вывод напрашивается сам. Все было орга-
низовано свыше и под этими указаниями, как 
всегда срабатывало русское негласное правило 

«Лучше перегнуть, чем недогнуть», и «желание» 
отличится перед властью любыми способами».

(поточний архів редколегії)

Гудь Ніна Трохимівна
1918 р.н.

у 1932-1933 рр. проживала в с. Володимирівка Приазовського району
(запис не пізніше 2008 р.)

«Я народилась у 1918 році і тому голодо-
мор мені довелось пережити. Моя родина спо-
чатку жила в Донецьку, потім ми переїхали до 
Ставропольського краю, Медвеженського райо-
ну, село Покровка. Жили ми добре: у нас була і 
коровка, і конячка, і в будиночку було гарно. Але 
у 1930 році почалася там розкулачка і все наше 
майно забрали на торги. Звісно, що боляче було 
прощатись зі своїми речами, але ми не могли 

піти проти влади, бо були б ще більше покарані, а 
нам горя і так вистачало. Мій батько, Гудь Трохим 
Васильович, та матуся, Мотрона Миронівна, 
вирішили виїхати до села Володимирівка по 
причині колективізації. А в цьому селі жила наша 
бабуся, Зелінська Агафія Миронівна, а прожива-
ла вона у маленькій, бідненькій земляночкі. Та ще 
й нас приїхало пятеро дітей і батьки, дуже тісно 
та не звично нам було у цій крихітній земляночкі. 
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«Якось восени 1933 року мати сказала, щоб 
я одягнувся і пішов у двір погуляти. При цьо-
му попередила, щоб на вулицю не виходив, бо 
спіймають і з’їдять...

Незабаром я почув якийсь гомін. Виглянув з 
двору і побачив солдата з гвинтівкою, який ішов 
у нашому напрямку. За ним їхала бричка з до-
хлою конякою, а за нею йшла юрба людей з со-
кирами та ще чимось. Коли проминули наш двір, 
я теж ув’язався за юрбою. Край села процесія зу-
пинилась. Там візник скинув поклажу на землю і 
тут вся юрба накинулась на ту коняку. Почалася 
бійка, лемент, крики. Різали, рубали, рвали... 
Солдат щось кричав у натовп, потім стрельнув у 
повітря, але ніхто не реагував. Солдат сплюнув і 
пішов у село, за ним і візник зі своєю бричкою. Я 
стояв і спостерігав, як голодні люди терзали труп 
конячини. Через 10-15 хвилин все було закінчено 
і сільчани з кониною в мішках розійшлися. Я дуже 
злякався і плакав. Потім підійшов до місця, де 
лежала коняка. Там залишилися тільки копита, 
кусок голови і хвіст. Я таке бачив уперше в житті, 
тому ще сильніше розплакався і побіг додому...

Біля нас проживав мій хрещений батько. У 
нього був син Петро, трохи старший за мене. 

Я до нього іноді ходив гратись. Вирішив і цього 
разу завітати. Зайшовши в їхній двір, я відчув за-
пах вареного м’яса. Мені ще сильніше захотілося 
їсти. Петрикова мати відчинила двері і впусти-
ла мене в хату. А там запах м’яса був такий, що 
неможливо було не попросити. Тітка кожного 
разу чимось пригощала, коли я приходив. Через 
деякий час вона дістала з казана кусок м’яса, 
відрізала від нього кілька шматочків, поклала їх 
на білу тарілку, дала її мені в руки і сказала, щоб 
я відніс матері.

– Скажи їй, що це не дохла коняка, а теля-
тина – ми теля зарізали. Та не йди вулицею, бо 
віднімуть.

Коли віддав тарілку матері і пояснив, що воно 
таке, вона заплакала. А я почав просити, щоб 
дала й мені хоч кусочок. Мати витерла сльози і 
сказала, що в хрещеного батька вже давно немає 
ніякої живності, яке там теля! Сказала, щоб я їв 
сам і пішла в хату... Не зчувся, як і поїв усе, що 
було в тарілці...»

(Спокута. Альманах обласної редакційної колегії 
з підготовки та випуску серії книг «Реабілітовані 

історією». – № 8-9. – Запоріжжя, 2008. – С. 481-482)

Задирака Олександр Калістратович
житель с. Ганно-Опанлинка Приазовського р-ну

(запис не пізніше 2008 р.)

І ми усвідомили, що тут на нас ніхто не чекає, та й 
жити буде ще важче. Мені на той час було 12 років, 
а я вже мусила плідно працювати, ще й праця та 
виснажлива була безкоштовна, ото дадуть мені 
поїсти і на тому все, так що великої користі я в 
родину не приносила. А мені так хотілось чимось 
домогти своїм батькам, тому що вони працювали 
день і ніч і за це приносили додому трохи борош-
на, ось і все що вони заробляли, а сімя була вели-
ченька, їжі звісно що не вистачало. 

І так скрутно наступив 1932 рік – це було щось 
страшне. Нам, маленьким діточкам, тоді доводи-
лось їсти аби-що: лопух, свиріпу, козелики, зеле-
ну травичку, стручки тощо.

Я ніколи не забуду той час, коли мій тато пра-
цював коло моря рибаком. Він вночі приносив нам 
крадькома трохи дрібних колючих бичочків, мама 
їх швиденько проваре і давала нам їсти. А вони 
дуже боляче кололи у горлі, що ми аж плакали від 
болю, а все одно їли, бо дуже хотілось хоч чимось 

заспокоїти спрагу голоду. Тато було прийде до-
дому і розповідає, скільки людей було багато на 
морі, всі шукали їжу, у всіх очі були переповнені 
жадобою і ненавистю. Був навіть один випадок, 
коли молода гарна жінка прийшла до берега і 
чекала, поки рибаки витягнуть рибу з моря, щоб 
попрохати хоч трошечки поїсти. І коли нарешті 
вони вийшли з моря, ця жінка дико і пристрасно 
накинулась на оці дрібні колючі бички і почала їх 
сирими їсти. Це було жахливе видовище, вона, 
до речі, в скорості і померла, а її маленьку дочку 
забрали в прийми чужі люди. Ось до чого призво-
див голод, саме він винен у розлуці між близьки-
ми людьми, саме він призводив до самогубства, 
чи до жахливих та жорстоких вчинків людей. Але 
моя велика родина, мої всі брати і сестри хоч і 
важко проте змогли його пережити. Такого горя 
я нікому не побажаю».

(поточний архів редколегії)

Лобинцева (Зинченко) Валентина Денисівна
1920 р.н. жителька смт Приазовське Приазовського р-ну

у 1932-1933 рр. проживала у с. Володимирівка Приазовського р-ну
(запис 2007 р. Моргуна Ю.М., Пятака А.М.)

«Тут и зловещая новость пошла по селу. У 
одной женщины только-только умер ребенок, 
а она сразу от него нарезала мясо и сварила. 
Начали грозить ей, а в ответ: «Что же, убивайте!» 

Не только голод, но и страх, как казалось, 
мутит разум. У полностью вымершей во время 
голода семьи со временем во дворе нашли яму 
со спрятанным зерном, но, видимо, из-за страха 
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«Хоть и было мне во время голода 5 лет, вре-
мена эти я помню. Помнится мне как, пришли к 
нам в дом люди и забрали хлеб, который мама 
прятала в печке».

После их ухода собрались родственни-
ки и решили уехать отсюда. Семья Людмилы 
Степановны вынуждена была уехать в Россию, 
спасаясь от голода.

«Ехали мы поездом, а потом на одной из 
остановок вышли и, как говорил папа, пошли 
«куда глаза глядят». Дошли до села. Спросили 
«Где мы?» Оказалось, в Курской области. Папа 
объяснил людям, как мы к ним попали. Россияне 

приняли нас хорошо. Носили нам картофель, об-
ращались по-человечески, приняли как своих.

Вернулись через 3 года, все было развалено, 
поэтому пришлось ехать в Добревку, когда все 
наладилось, вернулись в Приазовье.

Муж Николай Павлович Проскурня 26.04.28 
г.р. тоже во время голода был в России.

Моя мама (Москалева Василиса Ивановна, 
1905 г.р. рассказывала, что во время голода люди 
ели лободу, кашку (трава), научились их как-то 
отваривать. Пекли пышки, ложили туда отруби».

(поточний архів редколегії)

Проскурня Людмила Степанівна
1928 р.н. жителька смт Приазовське Приазовського р-ну

(запис 2007 р. Мусенко Н.А., екскурсовода Приазовського районного краєзнавчого музею)

быть наказанным за утайку хлеба, они не вос-
пользовались зерном даже для спасения жизни.

Весной полегчало: ели щавель, молодую ле-
беду, а вот от переедания молодых колосков хле-
ба умирали – на поля собирать их не стали до-
пускать.

Все-таки любовь к жизни – сила.
Со вспухшим животом и ногами, когда лопа-

ется на ляжках кожа и к ранам прилипают юбки, 
девчата садились на бороны, падали с них, це-
плялись одеждами, и таскало их по полю до тех 
пор, пока тракторист не оглянется, но хлеб вы-
растили.

Спас многих в то лихое время председатель 
местного СОЗа, по-моему, по фамилии Команов. 
Добрый был человек. Когда начались обкосы по-
лей, появилось зеленое молодое зерно, он рас-
порядился кухарке варить его и сам лично раз-
давал нам по небольшой порции. Ведь дай нам 
волю, то все бы пообъедались и поумирали на 

месте. Не верилось, что мы будем есть настоя-
щий хлеб. Когда его начали печь, люди если до 
тех пор, пока начинало тошнить, а потом – если 
еще и еще.

Семья наша выжила вся, кроме Ванюши, 
только за счет того, что работающими были: и к 
морю ходили, и в СОЗе работали, и корову со-
хранили. От коровы – одно спасенье селу в ли-
хую годину, а особенно полезной была ряженка, 
которая лучше всего утоляла чувство голода. До 
ухода на пенсию я работала дояркой в бывшем 
колхозе имени Кирова. Имею пенсию, пай – по-
лучила за его аренду от ЧСП «Роса» тонну зерна. 
Насыпаю в кормушку, а его и куры не очень клю-
ют, а когда-то каждая горсть была ценнее золо-
та. У нас сегодня работоспособному человеку о 
каком-то голоде в стране говорить грешно, ведь 
трудолюбивый человек не сдает даже перед не-
выносимо тяжкими испытаниями».

(поточний архів редколегії)

Самойлова (Алєксєєва) Акулина Іванівна
1924 р.н. жителька с. Дмитрівка Приазовського р-ну

(запис 2008 р.)
Сім'я: батько, Іван Ілліч, 1888 р.н.; мати, 

Віра Юхимівна, 1889 р.н. 24 вересня. Брати 
Володимир – липень 1928 р.н.; Віктор – 4 серпня 
1929 р.н.; Іван – 2 серпня 1941 р.н.

«17 грудня у 1931 році мій тато Алєксєєв Іван 
Ілліч пішов на сходку в нашому селі. Тоді був дуже 
великий сніг, але, незважаючи на це, я і моя ма-
туся Віра Юхімівна працювали, ми носили со-
лому. Але раптом забіг у двір батько і кричить: 
«Бросайте солому, нас розкулачили».

І тут мама швиденько мене і ще двох братиків 
посадила на піч, кинула нам два узла матерії і хотіла 
ще щось дати, але раптом у нашу хату ввійшли 
чужі люди. Звісно, що вдягнуті вони були при-
стойно: кожушки, шапки, биті валянки, рукавиці, 
про такий одяг ми могли тільки мріяти. Це був 

Цурканенко Тихон, Чавленко Лука, Яковенко Лука 
та дві жінки – Іванова Химка та Юхимка – ці люди 
були комсомольці. Почали вони писати все те, 
що знаходилось у нас в хаті, все те, що придбали 
мої батьки за своє життя. Вони переписали все: 
шкафи, одяг, столик, сундук, стула і навіть лампу 
записали, біля якої ми любили читати і заставили 
тата розписатися, щоб нічого ніде не дів. Вийшли 
з хати і поїхали.

18 грудня приїхало троє санок і почали все, що 
записали забирати та везти до сільради на торги. 
І, звісно, дійшли їхні руки і до нашої єдиної коро-
ви, яка кормила всю нашу родину. Мій братик, 
каліка Вова сидів на підвіконні, йому було 6 років. 
Він раптом зіскочив з підвіконня вибіг на вулицю 
і почав благати: «Дядечку, дядечку, віддайте нам 
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корову!» і вкусив Яковенка Луку за руку. Але цей 
чоловік розгнівався і почав бити братика ногами 
і кричав «Подонок!». Мій батько, не дивлячись на 
те, що каліка, переживаючи за рідного сина, підбіг 
і вдарив Яковенка Луку, щоб той не чіпав мале 
невинне хлоп’я. Тут раптом підбігли всі чоловіки, 
схопили мого любого батька, зв’язали його, ки-
нули у санки і повезли у Василівську тюрму.

19 грудня моя матуся встала вранці і пішла 
в тюрму клопотати, щоб її чоловіка випустили. 
Поки мама визволяла тата, до нас в двір приїхали 
чоловіки на двох санях і почали грузити зерно, 
розваляли нашу піч, все в хаті перековеркали, 
шукаючи ями з зерном. Тим паче нашу плиту 
розкидали нанівець, щоб ми не могли топити і 
нас маленьких беззахисних діточок залишили 
безжалісно в холодній хатинкі. Згодом прийш-
ла моя матуся, її ноги дуже змерзли, тому що 
в ті часи не було теплого одягу, а білизни тим 
паче, ще й в хатині було холодно. Я помітила, 
що у неї на душі панував неспокій, турбота, жаль 
і страх та невпевненість у завтрішньому дні. А її 
очі були наповнені гіркими слізьми від нещастя. 
Саме у такому стані вона вдягла нас і ми пішли 
до сусідів. Це була сім’я Рибницьких, вони були 
щирими і доброзичливими. Зустріли нас дуже 
добре покормили, напоїли, покупали і посадили 
на теплу піч. Ми не могли повернутись в наш бу-
динок і тому мама наступного дня пішла шукати 
для нас житло. А в той час у селі пустувала хати-
на – там раніше жила сім’я Цурканенко Прокіп і 
Ганна, але вони покинули все і виїхали до Грузії. 
Ключ від будинку віддали Рибницькій Василині, 
матуся взяла цей ключ і ми пішли всі жити у ту 
хатину, там навіть було чим топити. Тому вже се-
ред холодної суворої непощадної зими для нас 
бідолашних знайшлося тепле місце. Я в ті дні до 
школи не ходила, сиділа з меншими братиками, 
а мама все ходила клопотала за батька. А він ще 
під час війни був контужений і саме ці факти до-
помогли визволити нашого батька. 25 грудня він 
був вільним, нарешті моя родина усміхнулася, 
тому що наш голова сім’ї повернувся. Але недо-
вго ми були щасливі, згодом прийшла листівка 
від власника будинку, де ми проживали, з про-
ханням звільнити його. І ми знову мусили поки-
дати все і шукати нове житло. Мама Віра посади-
ла на сани Вову та Вітю та повезла по льоду на 
нижню вулицю. Мені її тоді було дуже жаль, тому 
що вона спіткнулася і порізалась об лід і я відчула, 
як в моїх грудях тріпощеться маленьке сердечко 
від співчуття до рідної, любої неньки, так хотілось 
їй допомогти, але я була не в змозі, в мене було 
замало сил. І так ми ледве-ледве дійшли до 
нашої землянки, яка була зовсім порожня, навіть 
топити нічим було, а спробуй серед зими знай-
ти топливо. Але мої батьки знайшли вихід з цієї 

ситуації, вони збирали курай, сушили його і то-
пили саме ним. Якщо нам нічим було топити, то 
їсти взагалі не було що. Мама позичила трохи у 
людей пшениці, товкла її та робила затірку – ото 
і вся наша їжа.

Ось так і наступив 1932 рік. Початок цього року 
був трохи радісним. Воленко Килина принесла в 
нашу сім’ю відро картоплі, цибулі, бутилку олії та 
відро капусти, а Петрова Саша принесла відро 
муки кукурудзяної, Воленко Федір мішок буряків. 
Ми були дуже вдячні нашим односельчанам, для 
нас було велике щастя мати стільки їжі, нам ста-
ло легше жити. Ішов час, швидко і непомітно ли-
нули місяця, так і наступила весна. Моїх батьків 
знову поставили працювати коло свиней. І знову 
ми повинні переїжджати до іншого будинку, мені 
не хотілось покидати цю хатину. Я вже тут звик-
ла і весною дуже гарно було на нижній вулиці, 
зеленіла травичка, ласкало ніжне сонечко, а яке 
ніжне та чисте повітря, я було вийду до моєї любої 
красуні річки Донузли, і замилуюся її чарівною 
вродою, а пташки приспівують, підіймаючи мені 
настрій своїм ніжним співом, і я відчувала спокій 
та втіху на душі. Але я нічим не могла перешкоди-
ти переїзду, що мама з татом скажуть, те і роблю. 
Переїхали ми до будинку Дранги Пилипа, він був 
поділений на дві частини, в одній жили ми, а в 
іншій знаходились свині. Але ми там довго не за-
тримались, настав вересень і наша родина знову 
змушена переїджати в іншу землянку, де раніше 
жила Жаковська Ніна, яка переїхала у Василівку. 
В той час дуже багато людей покидали наше 
село, свої будинки залишали напризволяще, всі 
хотіли втекти від голодної смерті, але вона все 
одно наступала по людським слідам. А переїхали 
ми за того, що братика Вову, через те що він 
каліка, потрібно носити на руках до школи. А мо-
лодший братик Вітя у дитячому садку був день і 
ніч, ми його додому не забирали. Я в той час хо-
дила навчатись у другий клас. Ненька збирала 
кураї в степу, це була дуже важка робота, дава-
ли їй за цю роботу на день 200 г муки. А батько 
так і працював коло свиней, також заробляв 200 г 
на день борошна. Їсти на той час взагалі нічого 
було, ото що батьки зароблять і вся їжа, а заро-
бляли мало. Та дякувати маминій сестрі Носковій 
Євдокії, вона нам допомагала, давала сир, моло-
ко, а іноді і масла.

Саме так скрутно наступив 1933 рік. У грудні 
ми від батькової матері, а вона жила в Батумі і 
працювала на цитрусових садах, отримали дві 
посилки, в одній було 10 кг лаврового листа та 
чаю, а в іншій фрукти, але нам цього не хотілося, 
ми хотіли нормальної їжі. І тому матуся фрукти 
залишила нам, а все інше віднесла до магазину. 
Продала все це там, а гроші принесла додому. 
Згодом купила на них два відра муки. Час ішов 
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«У серпні 1932 року до нашого двору прийшли 
якісь незнайомі люди. Старший з них зайшов до 
хати і сказав батькові: «Здавай надлишки зерна». 
На це батько відповів: «Хліба нема, а те що є, так 
у мене п’ятеро дітей, а з шостим жінка ходить». 
Почувши таку відповідь, старший кинув: «У тако-
му випадку ми заберемо і хліб, і тебе самого!». 
Як сказали, так і зробили. Забрали у нас близько 
двох з половиною центнерів хліба та повели з со-
бою батька. Вранці наступного дня батька повез-
ли у Мелітополь до в’язниці, а звідти забрали на 
10 років заслання.

Залишились ми самі. Мені, найстаршому 
в сім’ї, було лише 13 років, а найменшій моїй 
сестричці – два роки. Мати була вагітна. Ось так, 
миттю, не стало нашого батька – годувальника і ні 
крихітки хліба в холодній хаті. Почали ми з братом 
блукати по чужих городах: де картопельку знай-
демо, де капустинку яку, де бурячинку. А таких, 
як ми, було багато. Зимою стало ще гірше – хо-
лодно та голодно. Почала наша сім’я виживати. 
Мама почала ходити по чужих людях обмінювати 
речі на продукти, а ми за завод ходили – просили 

макуху. Приносили ми ту макуху додому і мама до 
неї домішувала буряки і виходило щось на зразок 
коржиків. У ті часи нам, дітям, ця їжа здавалася 
такою смачною. Але їсти хотілося весь час, нам 
було все мало та мало. Навесні, від виснажен-
ня, померла сестричка. Ми з мамою загорнули її 
в якесь ганчір’я та віднесли на цвинтар. Там ми 
викопали неглибоку ямку, адже на більшу вже не 
було більше ніяких сил, та й закопали дівчинку.

Залишилось нас четверо хлопців. Почали й 
ми опухати від голоду. Через якийсь час мама 
народила дівчинку, дитина одразу ж і померла, її 
ми теж поховали. Зовсім знесилена мама, хвора 
вже, знаходила в собі ще якісь сили, щоб ходи-
ти на роботу до колгоспу та, ризикуючи кожного 
разу бути засудженою, приносила додому для 
дітей у кишенях трохи зерна та насіння. Як тільки 
пішла зелена трава, стало нам багато легше, бо 
мама збирала її та варила».

(Тимофеєв В. Неоголошена війна. – Тернопіль, 
1993. – С. 39-40)

Степанов Іван Якович
1920 р.н. житель смт Нововасилівка Приазовського р-ну

(запис не пізніше 1993 р.)

все повільніше, жити було дуже тяжко. Дні були 
довші, працювати треба було більше, а сил було 
мало, бо всі були дуже слабкі, та й платили все 
менше й менше. Мій братик Вова, взагалі, від го-
лоду аж опух, його ноги налились водою, що аж 
просочувались і відкривались рани – це із-за того, 
що нічого не вживав із їжі і пив дуже багато води. 
А я була дуже худа. Уявіть, як важко було диви-
тись батькам на своїх діточок, в яких були голодні 
очі, які опухали від голоду, які голосили і благали 
у батьків дати їм їжу. Адже у нас не було ні корови, 
ні курей, зовсім нічогісінько. Згодом у мене наро-
дився ще один братик Валентин, але мама його 
не кормила, бо їжі було мало, а вона вирішила, 
що хай хоч старші діти виживуть. Він бідолашний 
дуже голосив від голоду і сосав свої крихітні 
пальчики, так мале беззахисне дитятко висо-
сало свої рученятка аж до кості. Дуже короткий 
і страждальний життєвий шлях був у Валентина, 
коли йому було чотири місяці, він помер. Для нас 
це була дуже велика втрата, адже можливо він та-
кож міг вижити, перемогти, вистояти в боротьбі з 
голодною смертю і залишитись живим. І я з ве-
ликим смутком згадую про нещасливу долю мого 
наймолодшого братика, якого застав голод. 
Батьки також страждали через втрату маленько-
го сина, але вони мусили жити далі, бо в них було 
ще троє дітей. Тоді дуже багато помирало людей 

від хвороби на тиф, а діти хворіли на вітрянку, та 
й від голоду вмирали. Дуже багато було трупів, 
яких вивозили бричками з села і скидували в 
одну велику яму. Це вигляділо дуже жорстоко і 
грубо по відношенню до людей, і час цей був схо-
жий на кінець світу, мені здавалось, що ворота 
в майбутнє закриті для нас назавжди. І настало 
ще страшніше – було встановлено варварський 
«закон про колоски». Люди від голоду ходили в 
поле, щоб поїсти хоч молодий ячмінь, але там 
стояли охоронці, які не допускали людей до поля. 
Деяким вдавалось пробиратись до колосків, але 
найчастіше траплялось, що ті люди там і помира-
ли. Тому що довго вдосталь не наїдались, а тут 
раптом стільки їжі, організм з непривички не дав 
людям вижити. Дуже багато дітей тікали на поля, 
їх відтіль батогами приганяли, мов скотину, нена-
висно лупцювали їх, та гонили їх аж до села, щоб 
вони не повернулись. А якщо хтось із робітників 
вкраде, хоч декілька зернин, то їх саджали в тюр-
му і люди з неї вже не повертались, мабуть там і 
помирали від голоду.

Ось так нашій родині жилося під час голодо-
мору. Ці роки у моїй душі залишили невгамовний 
біль, який ніколи не згасне. Хоч зараз я і сита та 
відчуття голоду я ніколи не забуду».

(поточний архів редколегії)
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Тубальцева Ніна Іванівна
1923 р.н. жителька м. Мелітополь Мелітопольського р-ну

у 1932-1933 рр. проживала в с. Олександрівка Приазовського р-ну
(запис не пізніше 1993 р.)

«В этот год была большая засуха. Старшие 
сестры шли на море, ловили рыбу, отец с ними 
тоже ходил. Варили рыбу со щавлем. Еще со 
щавля пекли лепешки. Хлеба не было. Люди хо-
дили пухлые, ели сусликов, кошек, собак, а зер-
но было закрыто в глубинках амбарах и стояла 
охрана. Люди мерли как мухи. В семье у моей 
тети Зюзиной Ирины Михайловны семья была 
из 12 человек (4 умерло). У моего отца семья из 
одиннадцати человек, три сестры умерло. Дети 
в школу не ходили. Сталин тоже хорошо делал, 
весь хлеб вывозил в свою Грузию.

Одна женщина взяла полкилограмма пшени-
цы и была за это осуждена на 3 года. Ее выдала 
соседка. Ее просили говорить, кто брал, но она 
отказалась. Председатель Александр Моисеевич 
Терентьев (к-за «17 партконференция»).

Все работали от темпа до темпа и очень тя-
жело. Работали и дети.

1947 голод – но давали кукурузную муку, у 
кого были коровы, ходили менять сыр, молоко 
меняли на кукурузную муку. Было так, что зашли 
мужчина и женщина и выпили кисляка, а вышли 
за село, и мужчина умер».

(поточний архів редколегії)

Тащіліна Варвара Іванівна
1921 р.н. жителька смт Приазовське Приазовського р-ну

у 1932-1933 рр. проживала у с. Новотроїцьке (Бургун) Приазовського р-ну
(запис 2007 р. Мусенко Н.А., екскурсовода Приазовського районного краєзнавчого музею)

«Мені аж страшно, як згадаю!
Далекий 1933-ій рік, рік голодомору. Це був 

справжній штучний голодомор. Пам’ятаю, як при-
йшли до нас (а жили ми тоді в с. Олександрівка 
Приазовського району Запорізької області) 
один чоловік і дві жінки. Чоловіка я не пам’ятаю, 
а з жінок була дуже активна Ткаченко Соломія 
і ще якась Горпина (не пам’ятаю її прізвища). 
Біля воріт стояла підвода, а ця трійка нишпо-
рила скрізь. Шукали вони у нас все, що можна 
було людині їсти. Запам’яталося мені, що вони 
знайшли в миснику (невеличка шафа) у баночках 
півлітрових пшоно і ще якусь крупу. Забрали все 
чисто, до однієї зернинки. Вони пішли, а у нас 
навіть на завтра нічого не було їсти. Молока навіть 
не було. Бо корову забрали в колгосп. Почалося 
у нас голодне життя, батько сушив бадилля з ку-
курудзи, ми товкли його в ступці й пекли з нього 
коржики. Батько мій – Останній Іван Антонович, 
мама – Степанида Архипівна. У батьків було троє 
дітей – всі три з нами жили. Ще бабуся Марія (та-
това мама) та дві її дочки – Марфа та Саня. Всі 
вони втрьох часто ходили у місто Мелітополь для 
того, щоб обмінювати речі на продукти харчуван-
ня. Бувало вони прийдуть додому, ноги болять, бо 
ходили ж пішки, принесуть кілька стаканів чогось 
з їжі, з чого можна було зварити суп або якусь 
похльобку. Прийшов час, коли вже нічого було но-
сити у місто, бо все вже виносили, сиділи, як ка-
жуть на бобах, а насправді бобів тих давно вже не 
було, бо їх забрали такі, як Горпина з Соломією. 
Зиму ми з горем навпіл пережили, а от навесні 
почала наша сім’я гинути. Першою померла від 
голоду Катерина, а потім не стало Анюти, обидві 
мої сестрички померли! Каті було років чотири чи 

п’ять, а Анюті не було ще й дев’яти. Простудився 
на роботі батько. Мало того, що їсти не було 
нічого, ще й ліків ніяких не було. Ховали помер-
лих по кілька чоловік в одну могилу, бо була в той 
час велика смертність людей. Одна за одною 
залишалась порожніми сільські хати. Навесні, 
коли вже розпочалися роботи у полі, моя мама 
прополювала бавовну. Якогось непогожого дня, 
знесилена мама впала на полі, бо вона на той 
час уже вся опухла була, ноги у неї були як ко-
лоди, відвезли її до селища Нечкіно, де жили на 
той час її батьки. Через деякий час приїхали за 
мною. Так і жили ми у дідуся та бабусі аж до того 
часу, поки на городі не почала стигнути пшени-
ця. Сім’я маминих батьків була «невеличка» – з 
вісімнадцяти дітей. Пам’ятаю як бабуся пекла 
перепічку завбільшки з велике сито, поріже вона 
ту перепічку на шматочки менші, ніж сірникова 
пачка та роздає всім, і нам з мамою. Можливо, 
у їхньому селищі активісти були добріші серцем, 
адже не все забрали у бабусі й дідуся.

Коли повернулися ми з мамою, то наша пше-
ничка на городі була вже напівстиглою. Зустріла 
нас вдома тітка моя, Марфа, вся в сльозах – по-
мерла бабуся Марія. Наварила вона пшениці, 
наїлась та й померла. Почали ми м’яти ту пше-
ничку, сушити її, бо вона була все ще не стигла, 
потім товкли в ступці. Робила мама чи пишки, чи 
ще щось. Ще пом’ятаю, що коли була жива бабу-
ся, то наші ходили до моря, або до лиману, зби-
рали там бички, жарили їх (самі не завжди їли) 
та несли до міста продавати, щоб купити щось 
для приварку. Якось тітки мої пішли у Степанівку 
до моря, а ми з мамою до лиману, бо лиман був 
ближче. Вийшли ще звечора, щоб до ранку дійти. 
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«В 1932-33 годах у нас в селе был голод. На 
огороде у нас рос рапс и поэтому никто его не за-
бирал.

Мой отец был бригадиром по вывозке зерна. 
И вот однажды все, кто повез в очередной раз 
зерно, не вернулись: это были ездовые и папа 
как бригадир. Через время вернулись все, кроме 
папы. И они рассказали: папа там продавал свой 
паек, т.к. хотел вернуться к детям и чтобы было 
чем их кормить. Житель с. Надеждино оказался 
вместе с папой, а когда вернулся (я не помню 
и не знаю, куда их забирали и где это было), то 
рассказал маме о том, что папа умер.

Продукты, зерно, овощи люди не прятали, 
потому что их не было. Мама работала в колхозе 
и ей отдавали паек, который она приносила до-
мой. Было голодно, но мы выжили.

Однажды к нам пришли местные активисты и 
забрали корову и одеяло.

Мама нам говорила так: «Хотите учиться, 
идите работать в колхоз». И мы ходили: подно-
сили воду, я была нянькой – там меня кормили за 
работу.

Во время голода соседи делились друг с дру-
гом, кто горсточку зерна принесет, кто дрова.

Когда наступила весна, мы стали есть траву: 
кашку, молочай, цветы акации. Ходили за бычка-
ми на море, то есть голод отступил.

Чтобы купить еду, одежду, мама возила дрова 
в город Мелитополь (сама она эти дрова и пили-
ла, и рубала).

Во время голода у нас умерли: два братика, 
дедушка, мамин отец Дмитрий, и тетя, мамина се-
стра Александра. Мы всегда их помнили, помина-
ли. Сейчас я об этом рассказываю, об этих собы-
тиях своим детям, внукам и правнукам, т.к. хочу, 
чтобы они знали о тех временах всю правду».

(поточний архів редколегії)

Уманець Марія Іванівна
1925 р.н. жителька с. Гірсівка Приазовського р-ну

(запис 2007 р. Мусенко Н.А., екскурсовода Приазовського районного краєзнавчого музею)

Раптом по дорозі нас застав дощ. Добре, що хоч 
у полі були якісь копиці сіна, ми – з головою у те 
сіно. Довго йшов дощ, нарешті ми вирішили по-
вернутися додому. Дійшли якось до села, зайшли 
в першу ж порожню хату, пересиділи там до ранку 
і пішли. Коли ми повернулися, тітки мої вже при-
йшли з бичками, їм пощастило більше, ніж нам з 
мамою. Бабуся піджарила ті бички, а з ікри зро-
била котлети. Бабуся дала й мені таку котлету, 
так от ту котлету я пам’ятаю вже 60 років!

Коли мама пішла працювати — вдень на полі, 
а вночі — на молочно-товарній фермі сторожу-
вала. Так от коли вона вранці приносила глечик 
молока мені, це ми вважали за щастя, пригадую 
з тим молоком випадок, який мені зараз соромно 
згадувати. Соромно, перш за все, перед мамою, 
хоч її вже немає в живих. Пішла якось мама на ро-
боту, а мені наказала: «Дивись, донечко, у нас є 
глечик кисляку, я коли прийду з роботи, зроблю 
пишечок з кисличка». Я той кисличок куштувала-
куштувала, поки у тому глечику не залишилося. 

Сиділа я й думала про те, що ж мені скаже мама, 
як прийде з роботи. А мама, царство їй небес-
не, прийшла, подивилась на глечик, нічого мені 
навіть не сказала. Напекла пишок, поїли ми та во-
дичкою запили і все. Проте мені було якось не по 
собі. Дуже соромно було.

Недалеко від нашого дому був невеликий ба-
зар. На той базар приносили люди продукти із 
села Дунаївки, що од нас 5 чи 6 км. Та от одна тітка 
(болгарка) сиділа то щось там продавала. У руках 
вона тримала великий окраєць хліба, сидить і їсть 
той хліб. Невеличка крихта з того хліба упала на 
землю. Стала я біля тієї крихти, стою, ніхто ніби-
то на мене не звертає ніякої уваги. З’їла тітка той 
окраєць, підняла ту крихту і дала мені. З того часу, 
де б я не побачила крихту, – пригадую ту, що дала 
мені та тітка».

(Тимофеєв В. Неоголошена війна. – Тернопіль, 
1993. – С. 41-42)

Шевченко Ольга Михайлівна
1923 р.н. жителька с. Гірсівка Приазовського р-ну

(запис 2007 р. Мусенко Н.А., екскурсовода Приазовського районного краєзнавчого музею)
«Я хорошо помню голод 1932-1933 годов, 

тогда мне было 11 лет. То, что было выращено, 
осенью стали у людей забирать. Забирали и 
наши, и чужие, и было такое, что сосед на сосе-
да доносил. Людей высылали из села тех, кто за-
можный. Те, кто отбирал хлеб, ходили с оружием, 
но не убивали. Спрятать что-нибудь было очень 
сложно, но все равно прятали. Бабушка, мол, где 
только не прятала, но все равно найдут. И на го-
рище, под черепицей, и во дворе все находили.

В колхоз шли люди больше сами. Мой отец 
Петров Михаил Иванович сам отдал лошадку и 
вступил в колхоз и все соседи сами пошли и все 
поотдавали, т.к. поняли, что лучшей жизни самим 
не ждать. Про закон «о пяти колосках» слыхала, и 
люди от нем знали, это правда, что судили и за 
пять колосков.

Когда забирали хлеб, то приходили с прутья-
ми, заостренными и везде все ими протыкали.

В нашей семье и у наших родственников в 
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«Наконец-то могу выполнить свое обещание 
– написать краткие воспоминания о голодном 
33-ем. Предвижу, что моя писанина, не в унисон 
со всеми. Так было в моем селе, в моей семье. 
Выдумывать не в моих правилах. Терпите мою 
исповедь.

...Веховые события прошедшие с болью че-
рез жизнь запечатлелись навсегда. И хоть было 
мне тогда весной 33-го всего 8 лет, тревож-
ную жизнь в своей семье ощущал повседневно. 
Частые комиссии по проверке наличия запасов 
зерна в семье, наличие едоков, живности, се-
менного фонда – все бралось на учет, главное же 
изыскивались излишки дабы помочь голодаю-
щим Поволжья, Азии и др.

Но то, что на каждого едока выделялось и 
на семена оставалось, расходовалось бережно. 
Помню между Матерью и Отцом всегда были раз-
молвки, сколько и что выделять на каждый день 
для кормления семьи. А в семье, кроме Матери и 
Отца, трое детей – 1925-го, 1929-го и 1931 года 
рождения. Но отец был неумолим, норму на пи-
тание не добавлял, а к семенам никого не под-
пускал – говорил, что если не сохраним семена 
– нет надежды на жизнь потом. Рядом с нашим 
домом был бригадный двор. Там стояли скирды 
половы и соломы. Корм для лошадей. Для ко-
нюшни отец отдал холодную часть дома. У скирд 
кишели птичьи «базары». И мы, детвора, при-
норовились ставить петли, ловить птиц. А потом 
додумались обтянуть шину с колеса арбы сетью, 
ставили подпорку под наклоненную шину и до-
жидались, когда под ней собирались стаи птиц 
– выдергивали подпорку и сеть накрывала не 
успевших выпорхнуть птиц. Такой была наша охо-
та и мать поддерживала наш «охотничий» азарт. 
Потом научились ставить петли на снегирей, на 
зайцев. Таким было наше детство в голодный 
33-й тревожный, но для наших двух сел без го-
лодных смертей, хотя в семье велись разговоры, 
что кое-кто все же бедствовал, даже были случаи 
люди ходили опухшие. Их поддерживали, помню 

когда с конюшни забили лошадь, павшую на ноги 
и разделили тем, кто в этом нуждался.

Историческая справка.
Наши два села располагались в одну линию, 

но на удалении друг от друга более километра. 
Фонтан питьевой воды находился где-то по-
средине – один на два села. Села назывались 
«Волна» и «Урал». Жители в основном – выходцы 
из села Троицкое – ныне с. Чкалово. Но на Волне 
селились украинцы, а на Урале – русские.

Где-то в 29-м – 30-м гг. объединились в сель-
хозартель «Волна революции». Правление артели 
и актив поддерживались сельчанами. Пришлых 
со стороны не было. 

Запомнившиеся мне эпизоды голодного года.
...Конец зимы. Еще земля не пробудилась. 

Ледком схватываются калюжи. По улице бредет 
ватага в стеганых ватных халатах, в непривычных 
головных уборах, ступни ног порезаны льдом, бо-
сые. Останавливаются возле каждого двора, про-
тягивают руки – просят безмолвно. Нам, ребятне, 
не понятно, кто такие – боимся и убегаем. Позже 
родители скажут – это такой народ – узбеки.

Что их сорвало с родных мест и кинуло в не-
виданный путь?! Что искали в наших краях?

...Весенняя распутица, ног с грязи не вы-
тащишь. В наш двор на исходе дня заехало 
несколько подвод с грузом семян кукурузы. 
Земляки отца, с села Троицкого, просят отца 
оставить груз для хранения – лошади приустали, 
не тянут подвод. Едут с Мелитополя, государство 
выделило семена для посева.

Отец соглашается. Лошадей выпрягают, едут 
за помощью в свое село. Отец несколько ночей 
со своей «берданкой» охранял подводы. Можно 
ли утверждать, что голодомор был организован 
государством?

Близилась посевная весенняя. Как поддер-
жать людей перед весенними работами?

Правление артели «Волна революции» при-
нимает решение, организовать бригаду рыбаков 
и отправить их на добычу рыбы к морю. Так мой 

Шепель Віктор Максимович
1925-2008 рр. житель м. Запоріжжя

у 1932-1933 рр. проживав у с. Троїцьке (Чкалова) Приазовського р-ну
(запис 2007 р. надіслано листом особисто Шепелем В.М.)

32-33 гг. померли: отцов брат Петров Иван и его 
жена и дети три человека – Василиса, Ваня и 
Кирилл.

Помогали родственники друг другу и одно-
сельчане делились, чем есть. Ели собак. Траву 
ели. Ездили в города, в Крым менять вещи на 
еду. Так и мой папа поехал и остался. Стал ча-
баном недалеко от Сак. Ждали отца. Он не мо-
жет приехать. К нему поехала бабушка и он ей 
сказал, чтобы мама со мной приезжали. У мамы 
были большие и красивые золотые серьги и она 

их продала, а на вырученные деньги купила нам 
билет в Крым.

А до Мелитополя среди зимы по холоду шли 
пешком.

Поехали мы в Крым в Саки. Отец нас ждал. 
Пришли к хозяйке, я как увидела хлеб, схватила и 
думаю, что съем весь, а она отобрала и сказала, 
что сегодня не будешь хлеб есть, и три дня кор-
мила сушками, чтобы мы сразу не умерли».

(поточний архів редколегії)
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«Хоч була я тоді ще дівчинкою, але знак, що 
з нашої сім’ї за п’ять місяців померло п’ять осіб. 
Не стало мами, двох моїх братиків та двох се-
стричок. А, взагалі, з нашого села дуже багато 
людей померло. Тільки з дев’яти дворів навколо 
нас померло 36 осіб. Опухлими були і батько, і 
брат, сестра, та я пам’ятаю також, як вже весною 
1933-го возив колгосп засівну кукурудзу, а якщо 
нам, дітлахам, вдавалося знаходити на дорозі 
хоч би одно зернятко, то ми його там же на місці 
і з’їдали. Їли також і сирий буряк. За цілий день 
я інколи з’їдала лише одну цибулинку з сіллю. 

Обмінювали одяг на насіння, і в такому випадку 
їли ми те насіння цілий день. Збирали щавель, 
пекли його у вогні та їли. Але це вже було навесні. 
А взимку – важко й згадувати такий страхітливий 
голод був. Мертвих збирали на бричку, складали 
як колоди по 15-20 чоловік. Ховали людей без до-
мовин. Навіть роздягали мертвих, закопуючи ба-
гато людей в одну загальну яму».

(Тимофеєв В. Неоголошена війна. – Тернопіль, 
1993. – С. 39)

Юхименко Марія Володимирівна
1921 р.н. жителька с. Гірсівка Приазовського р-ну

(запис не пізніше 1993 р.)

отец стал бригадиром уезжающих добытчиков на 
побережье. Бухгалтер артели стал рыбаком – это 
было поручение правления. Почему пал выбор на 
отца? Да потому, что все родственники отца жили 
на побережье. У них надеялись позаимствовать 
орудия лова и жить у них.

Не знаю, как жилось там рыбакам, но через 
каждые два-три дня приезжала параконная под-
вода с бычками и люди ожили, появилась надеж-
да, что поля будут засеяны.

...Голодомор 33-го обошел стороной наших 
два села. Даже многодетные семьи не понесли 
потерь.

В семье дяди Михаила Перцова было шесте-
ро детей – Гриша, Лида, Вера, Зина, Маня, Митя. 
Остались все живы. Если не ошибаюсь, в семье 
Малых было семеро детей. Выжили. Почему? 
Потому, что возобладал разум у руководителей 
сельхозартели «Волна революции», трезвый рас-
судок, а, главное, ответственность перед грома-
дой, поверившей им.

Так я сегодня и убежден, ибо все происходи-
ло на моих глазах».

(поточний архів редколегії)

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН

Григоренко Петро Григорович
1907-1987 рр. уродженець с. Борисівка Приморського р-ну

(запис не пізніше 1981 р. особисто Григоренка П.Г.)
«Загруженные до предела своей личной уче-

бой и внутриинститутскими делами, мы не забы-
вали и о жизни страны. Однако шла она как-то 
стороной. Виделась как бы издалека. Я, напри-
мер, из Борисовки не получал почти никаких ве-
стей, от друзей и от жены из Сталинo – только о 
личных делах. Информация о жизни в общем – 
только из газет и радио. Эти сведения перераба-
тывались в институте применительно к задачам 
воспитания студентов и преподавателей, то есть 
использовались как горючее для нашего котла. 
Из событий политической жизни наиболее силь-
ное впечатление произвела статья Сталина 
«Головокружение от успехов». Я, да и подавляю-
щее большинство студентов не знали о прока-
тившейся тогда волне антиколхозных восстаний. 
Очень слабые слухи о них дошли до нас, как рас-
сказы об отдельных «бабских бунтах». Женщины, 
мол, поверили кулацким россказням о том, что 
спать будут все под одним одеялом и есть из 

одного котла и... пошли громить колхозы. 
Мужчины их урезонили, где словом, а где и кула-
ком, и все успокоились. Теперь-то я знаю от оче-
видцев, что тактика тех восстаний была такова: 
громить колхозы начинали женщины, а если про-
тив них выступали коммунисты, комсомольцы, 
члены советов и комитетов бедноты, то на защи-
ту женщин бросались мужчины. Это была такти-
ка, рассчитанная на то, чтобы избежать вмеша-
тельства войск и кровопролития. Тактика оказа-
лась успешной. На юге Украины, на Дону и Кубани 
колхозный строй был ликвидирован за несколько 
дней. Пришлось ввести в дело войска. Мы этого 
не знали. Поэтому, насквозь лживая и лицемер-
ная статья Сталина была воспринята как прояв-
ление гениального провидения в политике: 
«Сталин увидел то, что никому еще не видно – то, 
что погоня за высоким процентом коллективиза-
ции может привести партию к отрыву от масс». 
На самом деле партия уже давно стала во враж-
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дебные отношения с крестьянством. И сейчас 
Сталин прибег к демагогии, выигрывая время 
для подготовки нового удара по крестьянству. Но 
мы, повторяю, о прокатившейся волне восстаний 
не знали, и указания Сталина для нас выглядели 
как гениальные провидения. Когда же через не-
сколько недель появилась в газетах статья «Ответ 
товарищам колхозникам», нас охватил подлин-
ный энтузиазм: «Вот истинная мудрость вождя – 
предупредить от поспешности и забегания впе-
ред и одновременно указать, что отступать от 
достигнутого нельзя. Достигнутые рубежи надо 
закреплять». Сейчас можно сотни раз повторять 
и немало современников тех событий повторя-
ют: «Как ловко нас всех обманули, как за завесой 
«мудрых» слов «Ответа» скрывали подготовку 
страшнейшего преступления против крестьян-
ства – искусственного голода». Я для себя этого 
оправдания не приемлю. Нас обманули потому, 
что мы хотели быть обманутыми. Мы так верили в 
коммунизм и нам так хотелось в него поскорее 
протиснуться, что мы готовы были оправдывать 
любые преступления, если они хоть немного под-
лакировывались коммунистической фразеоло-
гией. Мы не хотели охватывать происходящие 
события широким взглядом. Нам больше нрави-
лось упереть взгляд в конкретное явление и за-
ставить себя поверить, что это единичное явле-
ние, а в целом дело обстоит так, как его партия 
освещает, то есть так, как это и положено по ком-
мунистической теории. Так было спокойнее для 
души и... признаемся честно, БЕЗОПАСНЕЕ. 
Скажу о себе. Я мог, я обязан был видеть, сколь 
страшная опасность нависла над нашим наро-
дом. Я своими ушами слышал, как секретарь ЦК 
КП(б)У Станислав Косиор-коротышка, в прекрас-
ном отутюженном костюме, с бритой, до блеска, 
большой круглой головой – летом 1930 года ин-
структировал нас, отъезжающих в качестве упол-
номоченных ЦК на уборку урожая: «Мужик пере-
шел к новой тактике. Он отказывается убирать 
урожай. Он хочет, чтобы погиб хлеб, чтобы мож-
но было костлявой рукой голода задушить совет-
скую власть. Но враг просчитается. Мы его само-
го заставим узнать, что такое голод. Ваша задача 
– сорвать кулацкую тактику саботажа уборки уро-
жая. Убрать все до зернышка и собранное не-
медленно вывозить на хлебосдачу. Степняки не 
работают, надеясь на спрятанное в ямах зерно 
прошлых лет уборки. Надо заставить их раскрыть 
ямы». Помню, какое гнетущее впечатление про-
извело это на меня. С. Косиор пал одной из жертв 
сталинского террора, но сочувствия у меня к 
нему нет. То, что он нам говорил на инструктаже 
свидетельствует, что он один из организаторов 
искусственного голода. Но тогда я так не думал. 
У меня вызвал отвращение лишь сам Косиор. 

Все, что мне впоследствии становилось извест-
но об искусственном голоде на Украине, я не-
вольно относил к Косиору. И когда его арестова-
ли в 1937 году – расценил это как справедливое 
возмездие за его антинародную деятельность. 
Теперь мне ясна и узость и однобокость моих 
оценок, и неумение поставить все точки над «i» в 
инструктивной речи С. Косиора. Другие ведь 
могли. Когда мы вышли с инструктажа и остались 
вдвоем с Яшей Злочевским, я спросил его: – Ну, 
что скажешь? Он пожал плечами. Лицо его было 
печально. В голубых глазах – тоска. – Мне кажет-
ся Косиор – дурак или вредитель! – произнес я. 
– А что тебе не нравится? – Да он же фактически 
голод хочет организовать. – Ага! Ты, значит, тоже 
заметил это? – как-то внезапно оживился Яша. – 
Ну как же не заметить? Я же сам из села и твердо 
знаю, что сегодня ямы с зерном – миф. Они были 
в начале 20-х годов, а в НЭП с ними покончено. – 
Косиор это тоже прекрасно знает. – Ну тогда он 
подлец, враг народа, – резко бросил я. – Не он 
один. Все они растленные типы. Для них человек 
– ничто. Власть им нужна любой ценой. Ради нее 
они никого не пожалеют, даже друг друга, – он 
говорил, как рубил, бросая слово за словом, лицо 
его заострилось, сделалось злым, глаза сверка-
ли. Яша был старше меня почти на три года, но 
выглядел примерно так же, как и я. Он среднего 
роста, стройный, сухой и сухощавый, лицо удли-
ненное, глаза голубые, с постоянным выражени-
ем грусти в них. Рыжие волосы уже изрежены, 
причесаны на боковой пробор. Яша был избран 
заворгом комитета комсомола. И это была одна 
из моих удач. Он перевалил на себя львиную 
часть работы по комитету и тем дал мне возмож-
ность нормально заниматься. Он сам справлялся 
с учебой, так как имел систематическую подго-
товку к институту – поступил в него по окончании 
Рабфака. В Яшу я буквально влюбился. Без него 
мне было тоскливо. Мне казалось, что и он отве-
чал мне взаимностью. И в то же время у меня 
было чувство, что он не раскрывается передо 
мной, что он что-то недоговаривает. Сейчас это 
чувство пропало. До самой глубины души моей 
дошло, что сейчас он говорит свое самое сокро-
венное. Даже вид у него стал иной, чем обычно. 
Он выглядел значительно старше чем всегда, 
умудренным жизнью человеком. И я, подаваясь 
настроению, воскликнул: – Надо немедленно на-
писать Сталину об инструктаже! – Ни в коем слу-
чае, – тихо, но как-то очень твердо произнес он. 
– Ты что, думаешь он лучше? Давай честно де-
лать свое дело. Вот встретимся с крестьянами и 
постараемся помочь им понять, что сейчас вое-
вать с властью невыгодно. Хлеб надо убрать, но 
так, чтоб и себе осталось. И не в поле, а в закро-
мах. Вернувшись в институт, я зашел к Топчиеву. 
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Разговор с Яшей меня не успокоил. И я расска-
зал об инструктаже Топчиеву. Этого человека я 
тоже любил. Он был полной противоположно-
стью Яше. Брюнет со жгучими черными глазами 
и благородным, умным лицом. Говорил он не-
громко, но это было не врожденное. 
Чувствовалось, что он всегда сдерживает себя. 
Ко мне он относился с теплотой, и я не стеснялся 
делиться с ним сомнениями. Свой рассказ об ин-
структаже я завершил словами: «Хочу написать 
об этом Сталину». Он долго, молча смотрел в 
стол, затем произнес: – Я бы не советовал торо-
питься. Поедешь в село, увидишь обстановку на 
месте, вернешься и тогда поговорим, надо ли 
писать. А если надо, то о чем? – Ну что ж, теперь 
придется согласиться. Я уже говорил с Яшей. Так 
он тоже не советовал писать. Но он меня не убе-
дил... – А напрасно! Яков – человек умный. Ты с 
ним советуйся. Тебя может смущать то, что он 
бывший троцкист. Так на это не обращай внима-
ния. Важно не то, кем или чем он был, а что он 
есть. Но я и не помнил прошлого Яши. Тут Топчиев 
поучение дал не по адресу. Я, разумеется, знал о 
минувшем троцкизме Якова. Он об этом расска-
зывал во время выборов. Но я об этом больше не 
вспоминал. Теперь мне захотелось возвратиться 
к этому вопросу. И когда мы вскоре снова оста-
лись вдвоем я спросил его: – Яша! А как у тебя с 
троцкистским прошлым? Что твой отказ от троц-
кизма – тактика или действительный отход? – 
Видишь ли, я вообще ничего не могу делать не-
искренне. В троцкизме я, действительно, разо-
чаровался и никогда к нему не вернусь не только 
организационно, но и идейно. В главном – троц-
кизм не отличается от ленинизма, а следова-
тельно, и от теперешней идеологии и тактики 
партии. Но у троцкистов я многому научился. 
Анализ бюрократизма и диктатуры партийного 
аппарата троцкисты сделали классически. 
Благодаря этому я, идя с партией, придержива-
ясь ее идеологии, стратегии и тактики, вижу те 
извращения, которые на них накладывает совет-
ская бюрократия и партийный аппарат, особенно 
борьба за местечки. Делай все честно. В меру 
своих сил препятствуй аппаратчикам, бюрокра-
там душить партию и народ, но не лезь со своими 
жалобами в верха. А то тебя примут за одного из 
тех, кто тоже хочет пробраться к теплому местеч-
ку и сомнут. Яша заявлений и жалоб не писал, но 
это не спасло его. Последний раз встретился я с 
ним в 1933 году на вокзале в Харькове. Я возвра-
щался из Крыма и телеграфировал ему, без ука-
зания точного адреса (мы утратили связь), но 
телеграмма дошла. И он меня встретил. Мы дол-
го гуляли. Немного посидели в ресторане. Затем 
я уехал. Он остался. Обоим нам оставалось до 
конца учебы – мне в Военно-инженерной акаде-

мии, ему – в Инженерно-строительном институте 
– по одному году. У него было очень подавленное 
настроение. Ему снова предстояло ехать на хле-
бозаготовки. Это в послеголодовочное село. Он 
высказывал опасение, что может не вернуться: – 
Ты, говорил он мне, – не видел, что творилось в 
селах, а я знаю. И теперь у меня нет никаких ил-
люзий – нами правит банда. Если мы не встре-
тимся, не жалей обо мне. В таких условиях я все 
равно жить не могу. Не прикончат – сам себя 
решу... Я, как водится, отговаривал его, но без 
успеха. На прощание обнялись и впервые горячо 
поцеловались. В глазах у него стояла всегдаш-
няя тоска и, ранее никогда мной не виденные, 
слезы. Я, высунувшись из окна, смотрел в хвост 
поезда. Яша неподвижно стоял на перроне, гля-
дя вслед поезду. Так я его и запомнил навсегда. 
В конце 50-х годов я встретился с Николаем 
Леличенко. Он занимал на Украине министер-
ский пост. Я спросил его о Яше. Он ответил, что 
тот, как враг народа арестован и расстрелян в 
1937 году. На это я заметил: «Ну, это понятно. 
Знаем тех врагов». Но Николай начал горячо, 
слишком горячо, доказывать, что Злочевский 
был действительно врагом. Доводов он, конеч-
но, не приводил. И я подумал, что, видимо, сам 
он приложил руку к его гибели. Но это все было 
потом. Тогда же сразу, после инструктажа, я мог 
значительно большему научиться у Якова. Но 
мне явно не хотелось додумывать до конца. А ду-
мать было над чем. Еще весной 1930 года, где-то 
в конце мая, я побывал в Борисовке. Тяжело за-
болел мой первый полуторагодовалый сын. И 
врачи рекомендовали отвезти его в деревню – на 
молоко, свежие овощи и фрукты. Звало в село и 
письмо Мити Яковенко, который вступил в долж-
ность председателя колхоза, после осуждения 
Максима Махарина. Митя писал, что отец мой 
вышел из колхоза, не стерпев тяжелую, незаслу-
женную обиду от «неумного начальства». Что же 
фактически произошло? Колхоз крепкий, со зна-
чительным опытом коллективной работы. Он ор-
ганизовался еще в 1924 году на строго добро-
вольных началах. Поэтому, колхозники в нем (в 
то время, как кругом громили колхозы) не бунто-
вали и работу не бросали. Но так как после нача-
ла массовой коллективизации выдача на трудо-
день фактически прекратилась, то взрослые 
мужчины старались что-то заработать вне арте-
ли, а на работу в колхоз посылали вместо себя 
мальчиков-подростков и женщин. Отец, объез-
жая поля (он был полеводом), увидел, как один 
из подростков, работая вместо отца, вел вспаш-
ку с большими огрехами. Он соскочил с линейки, 
на которой ехал и, как был с кнутом в руках, бро-
сился по пахоте к бракоделу, крича: «Останови 
лошадей! Не порть землю!» Но тот, как ни в чем 
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ни бывало, продолжал творить все новые огрехи. 
Отец подбежал, выхватил у паренька вожжи и 
остановил лошадей, хлестнув кнутом пахаря при 
этом. – Что же ты делаешь, сукин ты сын?! Зачем 
землю портишь?! – кричал он на хлопца. Тот от-
скочил в сторону и с обидой проговорил: – Так 
разве оно твое? – Да если бы оно было мое, – 
крикнул еще не успокоившийся отец, – то я бы 
тебя убил вот здесь и в огрех закопал... Потом 
поле перепахали и конфликт, казалось, был ис-
черпан. Но вдруг, на второй или третий день по-
сле описанного события, уполномоченный рай-
кома партии (таковые в то время постоянно жили 
в каждом колхозе) выступая перед колхозника-
ми, заявил: – В колхозе, несмотря на осуждение 
Махарина, не изжиты кулацкие настроения. Даже 
уважаемый всеми полевод – Григорий Иванович 
Григоренко – в разговоре с комсомольцем (имя-
рек) – тот паренек, оказывается был комсомоль-
цем – заявил: «Если бы всю эту землю дали мне, 
то я бы навел на ней порядок». Отец не стал слу-
шать дальше, поднялся и сказал: – Ну, если за 
все добро, которое я сдал в артель добровольно, 
да за мой честный труд в артели, меня еще и оха-
ивать будут, то пусть все мое имущество вам до-
стается, а я свою семью прокормлю и собствен-
ными голыми руками. И ушел с собрания, и из 
колхоза. Вот меня и позвали развязывать этот 
конфликт. В конце концов отец вернулся в кол-
хоз. Перед ним, разумеется, извинились. Но 
дело не в этом. Вся суть в том, что даже в добро-
вольно организованном и дружном колхозе уби-
та любовь к труду. При чем даже у комсомольцев. 
Суть так же в разговорах, которые мы вели в те-
чение нескольких дней, многими часами. Отец 
давал очень глубокий анализ происходящему в 
сельском хозяйстве и рисовал отнюдь не радост-
ную перспективу, в которую я верить не хотел. 
Однако и возразить ничего не мог. Отец стоял на 
почве фактов. Он утверждал – урожайность ката-
строфически падает. Я протестовал, ссылаясь на 
газетные данные, но он едко, с чисто украинским 
юмором высмеивал мои возражения. – Не знаю, 
не знаю! Может и научились выращивать хлеб на 
московском асфальте, только у нас хлеба нет. 
Припомни. Ты ж немного помнишь довоенное 
время. У нас на побережье Азовского моря были 
пристани: в Приславли – 2, у Голикова (помещик) 
– 1, у Шоля (помещик) – 1, в Ногайске – 2, в 
Денисовке – 1, у Жуковского (хлебный купец) – 1. 
Всего – 8. И на всех принимали хлеб. Да еще при-
нимали в порту Бердянска и на станции Нельговка. 
И везде, чтобы сдать бричку пшеницы во время 
уборки, надо было два дня в очереди простоять. 
Теперь из тех 8 пристаней осталась одна в 
Ногайске, но на ней хлеб не принимают. Приемка 
хлеба происходит только в порту Бердянск и на 

станции Нельговка. И ни тут, ни там никаких оче-
редей никогда не бывает. Отец и причины разъ-
яснил очень убедительно. Главные – потеря за-
интересованности в результатах труда и систе-
матическое умерщвление инициативы. Попасть 
под суд, говорил он, ничего не стоит. И попадает 
не тот, кто ничего не делает, а тот, кто хочет сде-
лать лучше и вступает в противоречие с глупыми 
директивами. Как например, он указывал на 
осуждение их председателя колхоза Максима 
Махарина и на судебное дело против него само-
го. Дело это, правда, удалось закрыть, хотя и с 
огромным трудом. Об этом деле говорил, что 
ему просто повезло. Его поддержали партийные 
и советские руководители района, и дело в суд 
не попало. Если бы попало, – добавлял он, – си-
деть бы мне, так как директиву я нарушил: посе-
ял черный пар до получения указаний о времени 
начала сева. То, что от этого нарушения получил-
ся урожай вдвое, никого не интересовало. С воз-
мущением отец говорил: – Ну кому и зачем нуж-
но, чтоб сроки сева указывала Москва? Да сколь-
ко я хозяйничал, я никогда не сеял в одно время в 
первом и четвертом поделе. А кому помешал 
«букер»? Почему запретили его использовать 
для пахоты и сева? Ведь в засушливый год это 
наше спасение. А люди почему не работают? 
Наша артель дружная, работали хорошо, а сосе-
ди ничего не делали. Хлеб не обмолотили. Так 
район и за них выполнил хлебосдачу нашим хле-
бом. В результате мы остались без хлеба, а со-
седи свой молотили и ели после хлебосдачи. Кто 
же станет работать после этого? А вообще си-
стема: за все отвечает добросовестный тружен-
ник, ответа за государственные дурости спро-
сить не с кого. Не выполнил дурацкую директиву 
– под суд за невыполнение, выполнил и тем вред 
большой нанес – отвечаешь за ущерб государ-
ству. Много еще было разговоров. Во всех я тер-
пел полное поражение. Но это меня не только не 
убеждало, не отвращало от сложившихся комму-
нистических взглядов, но злило, понуждало к по-
искам возражений, к отпору любым способом. 
Однако отцовские доказательства были настоль-
ко убедительны, что, несмотря на их неприемле-
мость для меня, непроизвольно проникали в 
какие-то далекие уголки моей души и, потом, с 
течением времени, с появлением новых фактов 
вдруг всплывали и прочно ложились в фундамент 
моих новых мировоззрений. Вспомнил я и отцов-
ский разговор о букере, когда в хрущевские вре-
мена Академия сельскохозяйственных наук про-
вела научную сессию с докладом сибирского 
колхозного полевода Терентия Мальцева о без-
отвальной пахоте. Терентий оказался хитрее мо-
его отца. Именно хитрее, а не умнее. Он не за-
щищал букер, так как это было бы выступлением 
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против партии, «мудро» угробившей его несколь-
ко десятилетий тому назад. Он обращался к уче-
ным с просьбой разработать сельскохозяйствен-
ные орудия для безотвальной пахоты. Ученые, 
безусловно знавшие, что такое букер, если они 
ученые, конечно, ни единым словом не заикну-
лись о букере и практике безотвальной пахоты в 
дореволюционной России. Никто не сказал, что 
нечего «изобретать порох», что в царские време-
на во всех засушливых степных районах такие 
орудия (букера) были основными. Только жил до-
революционный крестьянин экономнее. Он не 
мог отдельно иметь одно орудие для безотваль-
ной и другое для отвальной пахоты. Букер был 
пригоден для того и другого. Требовалось не бо-
лее получаса, чтобы перейти от безотвальной 
пахоты к отвальной или наоборот. Оглядываясь 
на прошлое, я вижу, что влияние отцовских бесед 
в расчете на перспективу, оказало на меня огром-
нейшее влияние. Посеянные им зерна не погиб-
ли, а проросли с новой силой в иных условиях. В 
1963 году я написал листовку – ответ на письмо 
ЦК о необходимости экономить хлеб. Листовка 
называлась: «Почему нет хлеба». Она произвела 
впечатление разорвавшейся бомбы в ЦК и КГБ. С 
поисков ее автора и началось раскрытие меня, 
как «антисоветчика». Хотя впоследствии она 
была использована при подготовке доклада 
Брежнева о сельском хозяйстве на мартовском 
пленуме ЦК, в 1965 году. Большой моей заслуги 
в ее создании нет. Она написана на основе от-
цовских бесед со мной. Очевидно, что имея столь 
основательную предварительную подготовку в 
виде отцовских бесед, я уже мог воспринимать 
косиоровский инструктаж с известной долей 
критичности. Что ждало меня в селе, где мне 
предстояло быть уполномоченным ЦК, я тоже 
представлял примерно правильно. Но то, что я 
увидел, превзошло все мои, самые худшие ожи-
дания. Огромное, более 2000 дворов, степное 
село на Херсонщине – Архангелка – в горячую 
уборочную пору было мертво. Работала одна мо-
лотарка, в одну смену (8 человек). Остальная 
рать трудовая – мужчины, женщины, подростки 
– сидели, лежали, полулежали в «холодку». Я 
прошелся по селу – из конца в конец – мне стало 
жутко. Я пытался затевать разговоры. Отвечали 
медленно, неохотно. И с полным безразличием. 
Я говорил: – Хлеб же в валках лежит, а кое где и 
стоит. Этот уже осыпался и пропал, а тот, кото-
рый в валках, сгинет. – Ну, известно, сгинет, – с 
абсолютным равнодушием отвечали мне. Я был 
не в силах пробить эту стену равнодушия. 
Говоришь людям – у них тоска во взгляде, а в от-
вет – молчание. Я не верю, чтобы крестьянину 
была безразлична гибель хлеба. Значит, какая же 
сила протеста взросла в людях, что они пошли на 

то, чтобы оставить хлеб в поле. Я абсолютно уве-
рен, что этим протестом никто не управлял. По 
сути это и не было протестом. Людьми просто 
овладела полная апатия. Значит, как же против-
но было народному характеру затеянное партией 
объединение крестьянских хозяйств. Это было 
противонародное действие. Если бы у крестья-
нина тогда нашелся вождь, партийная диктатура 
на этом и закончилась бы. Но вождя не было, по-
нятной программы тоже, и народом завладела 
апатия. Именно такой вывод следовал из того, 
что я увидел в Архангелке. Но я такого вывода 
тогда не сделал. Объяснил все несознательно-
стью крестьян и в одиночку стал бороться с на-
родной апатией. И кое что сделал. Примерно то, 
что делает камень, брошенный в озеро с абсо-
лютно гладкой поверхностью. За полтора меся-
ца, которые я там пробыл, темпы обмолота уве-
личились почти втрое – начали убирать кукурузу, 
подсолнухи, пахать зябь. Но это не благодаря 
мне. Людям просто надоело сидеть без дела. И 
они – сегодня один, завтра другой – выходили на 
работу. Что касается меня, то втиснуться в их 
среду мне так и не удалось. Они вежливо слуша-
ли, но не воспринимали моих убеждений. Только 
возвратился из Архангелки – новая командиров-
ка: Уполномоченным ЦК комсомола Украины в 
Донбасс, на уголь. Стране не хватает угля. Чтобы 
увеличить его добычу не машины дают, не орга-
низацию труда улучшают, а шлют уполномочен-
ных. На комбинат «Юный коммунар» ехали мы 
двое уполномоченных ЦК КП(б)У – нарком (ми-
нистр) коммунального хозяйства Украины – ста-
рый коммунист Владимирский и я – уполномо-
ченный ЦК комсомола. Ни он, ни я в шахте никог-
да не работали, а шахту с крутопадающими пла-
стами, каковой был «Юнком» я даже не видел. 
Понятно, какую пользу мы могли принести. Но от 
нас это, наверное, и не нужно было. Бюрократа 
вполне устраивала цифра в отчете: количество 
посланных уполномоченных. Я тогда в этих тон-
костях не разбирался и изо всех сил старался 
что-то делать: спускался в шахту, обходил ком-
сомольцев в лавах и штреках, выступал с докла-
дами и беседами. Но в целом похвалиться чем-
то положительным невозможно. Из всей этой по-
ездки только и запомнилось, что на обратном 
пути у нас на подъезде к станции Изюм унесли 
чемоданы. Я выпрыгнул вслед за ворами и с по-
мощью пистолетика «Смит-Вессон» (тогда ком-
мунистам ношение оружия еще разрешалось) 
задержал их и сдал железнодорожной охране. 
Затем догнал Владимирского, который ожидал 
меня на станции Лозовая. Езда по железной до-
роге в те годы была истинным мучением. Поезда 
ходили не по расписанию и были переполнены. 
На станциях битком набито людей. Такое впечат-
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ление, что вся страна тронулась с места. 
Оборванные, голодные и полуголодные люди, 
нагруженные мешками, чемоданами, баулами, 
куда-то торопятся, едут, бегут, сидят на станциях 
и около них. Воровство, что называется, непре-
рывное. То и дело слышишь захлебывающийся 
плачущий голос: «Ой, лышенько, укралы! Останне 
укралы!» Так украли и у нас. Хоть и не последнее, 
но тоже необходимое, то что везли мы для се-
мей. В те времена, при поездке в село или рабо-
чий район, городские жители стремились до-
стать дефицитное продовольствие и промтова-
ры. Я, например, вез в тот раз такую величайшую 
для того времени ценность как примус. Но быва-
ли потери и похуже. В октябре 1931 года мы с 
зав. учебным отделом института комсомольцем 
Васей Фетисовым возвращались в Харьков из 
Донбасса тем же путем, каким ехали мы с 
Владимирским, ровно год назад. Нам удалось 
захватить две третьих полки, и мы пристроились 
поспать. Довольный удачей Вася расшутился: – 
Как в первом классе! С удобствами! Разувайся. 
Нечего парить ноги. – Нет, я предпочитаю без 
удобств, но вернуться домой в ботинках... – Ну, а 
я с удобствами, – и Вася разулся, поставив бо-
тинки рядом с головой. Утром их не оказалось. 
До самого Харькова, до момента выхода из ваго-
на, Вася, сбитый с толку тем, что я потешаюсь 
над сном «с удобствами», думал, что ботинки 
прячу я, но в последний момент отдам. В Харькове 
погода была препакостной. Моросил холодный 
дождь со снегом. И только тут Вася понял, что 
шуток не предвидится. Странный вид имела эта 
фигура – худой, почти двухметрового роста муж-
чина в дорогом плаще, в галстуке, в шляпе, с 
портфелем в руках, а ноги в носках. Я сжалился 
над ним. Усадил в зал ожиданий и съездил за бо-
тинками к нему на квартиру. Благо у него дома 
были запасные. Крали же и у тех, кто в запасе ни-
чего не имел – ни ботинок, ни нужных денег. В 
общем, что же мы имели в 1930-1931 годах, если 
оценивать положение объективно. Полностью 
разрушенное сельское хозяйство и дезоргани-
зованный транспорт. Но такие, как я, этого не ви-
дели. Они были загипнотизированы старыми 
идеями и новыми великими стройками. На строй-
ках тоже было далеко не так блестяще, как писа-
лось в газетах, но мы этого не знали, да и знать 
не хотели. Я, например, кое-что увидел, но обоб-
щить виденное не мог. В 1930 году я был на стро-
ительной практике в Сталинo. Мне поручили про-
должить стройку бани-проходной на заводе. 
Когда я разобрался, то увидел, что между вы-
строенной частью бани и чертежами нет ничего 
общего. Прораб просто-напросто не мог читать 
чертежи. Пришлось все переделывать. На сле-
дующий год повторилось подобное, но в боль-

ших масштабах. Меня послали на практику на 
строительство Енакиевского химического заво-
да – прорабом газгольдерного цеха. Какой это 
цех в действительности – покрыто тайной, все 
наименования на той стройке были условные. В 
цехе шло строительство фундаментов под какие-
то машины. Каждый фундамент – стройка, вели-
чиной с четырех или пятиэтажный дом. 9 фунда-
ментов закончены, отдельные частично подго-
товлены к бетонированию, частично ведется 
опалубка. Имея опыт прошлого, я внимательно 
сверил законченное с чертежами. Возникло мно-
го вопросов и сомнений. Чтобы разобраться 
окончательно надо было смотреть монтажные 
чертежи. Мне их дать отказались – они секрет-
ные. Тогда я отказался принять назначение. 
Вызвали к главному инженеру, и я легко доказал, 
что мне те чертежи необходимы. И получил их. 
Что же оказалось? Монтажные и строительные 
чертежи во многом не совпадают. Построенные 
фундаменты пришлось переделывать, опалубку 
менять. Главный инженер, хватаясь за голову, го-
ворил: «Разве за всем уследишь? Если у меня б 
прорабом были нынешние практиканты, я бы 
горя не знал». Выходит, даже мы, студенты 2-го 
курса института, были квалифицированнее тех, 
кто работал «на великих стройках». Во время ра-
боты на этой стройке я в последний раз общался 
с дядей Александром. После изгнания его из 
села, с маленькими детишками, он устроился в 
Енакиевском животноводческом совхозе. К нему 
приехала старшая сестра его умершей жены и 
взяла на себя уход за детишками. Жили они – 
беднее невозможно. Ни постелей, ни одежды, ни 
хлеба в достатке. Я несколько раз ходил к нему в 
семью, носил туда свой паек, а сам обходился 
столовой (без хлеба). Мы много говорили. После 
пережитого мы как-то незаметно отбросили, 
сложившийся под конец в Борисовке, острый и 
раздраженный тон. Дядя говорил тихо, раздум-
чиво, медленно. Я хотя и не соглашался с ним, но 
как-то у меня нечего было возразить, и я больше 
слушал. Он говорил о своем совхозе, как о яр-
чайшем примере полной безхозяйственности 
советской системы. Он показывал мне, как со-
держатся свиньи и говорил: – Ведь это ж чудо, 
что они еще не дохнут. Но они обязательно нач-
нут болеть и дохнуть. И директор, который один 
ответственен за такое состояние, не будет при-
влечен к ответственности. Отыграются на «под-
кулачниках», на мне и других свинарях. Обзовут 
нас врагами и ничего не докажешь, не оправда-
ешься. Я советовал дяде уйти из совхоза. Но он 
резонно отвечал: – Меня тогда тем более аресту-
ют, скажут, что хотел скрыться от ответственно-
сти. Пока я здесь, то буду хоть свиней своих спа-
сать, и с директором воевать. Хотя, – добавил он, 
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много не навоюешь. Они все такие – друг за дру-
га держатся. Вот ты, помнишь, говорил, что я на 
советскую власть за кобылу рассердился (речь о 
том, что у дяди в 1920 году «красные» забрали 
жеребую – на сносях – кобылу). Я тогда обозвал 
тебя дураком. Ну, а теперь я тебе расскажу, что 
тогда случилось. Кобылу я нашел, и мне ее вер-
нули, да только она уже подняться не смогла. 
Сдохла и кобыла, и погиб лошонок. Но это ничего 
еще. Это война. А на войне и люди гибнут. Самое 
страшное, что я увидел, так это то, что эти люди 
человеческого языка не понимают. Я пожаловал-
ся. Но не наказание мне надо было для кого-то и 
не компенсацию для себя. Я хотел, чтобы они по-
няли, что хозяйство нельзя рушить и разъяснили 
бы это своим подчиненным. Но они меня так и не 
поняли, хотя я дошел до самого высокого на-
чальства. – Вот тогда, придя домой, я и сказал – 
нет, это не хозяева. Хватим мы с ними горя. – Я, 
продолжал он, – посмотрел как брали заложни-
ков. Потом в 1925-26 году восемь месяцев про-
сидел в мелитопольской тюрьме – «Спасыби 
тоби, вытяг ты мэнэ видтиль». Разъясню: Дядю 
обвинили в поджоге дома одного сельского жу-
лика, который воспользовался новым тогда де-
лом – государственным страхованием – и зара-
ботал на этом. Застраховал свою хату, а затем 
сжег. Дядя был освобожден благодаря моему 
вмешательству. Кстати, допрашивали его мень-
ше всего о поджоге. В основном разбирали его 
разговоры. Первую встречу следователь начал 
словами: – Ну, так что, Александр Иванович, 
«кось, кось! – пока на уздечку». – Потом видел, 
как раскулачивали, да и меня из моей собствен-
ной хаты с детками несчастными выбросили. А 
теперь вот здесь вижу этого директора и уже не 
скажу: «Не хозяева» Нет! Это хуже – грабители и 
палачи. Я ничего не мог возразить, но и согла-
ситься с его выводами не мог. Мы расстались, 
когда я уезжал, закончив практику. Я еще не знал, 
что меня ждет новая жизнь, что предсказание 
цыганки уже сбывается. Не знал я так же, что над 
дядей уже висит арест и, что сразу после этого 
его семья, в декабрьские морозы, будет выбро-
шена из той лачуги, в которой они жили в совхо-
зе. Страшно подумать, что было бы с ними, бес-
помощными, если бы мой младший брат Максим 
не разыскал их и не приютил у себя. Я узнал об 
аресте дяди месяцев через шесть. Бросился 
разыскивать. Прошел по его тюремному пути, 
начавшемуся в Енакиево и, затем, через Сталинo, 
Харьков, Москву дошел до Омска. Там этот путь и 
оборвался навсегда. Арестован он был за эконо-
мическую диверсию. Но затем почему-то стал 
проходить, как антисоветчик, а в Омске оказался 
владельцем золота. Умер, сообщалось из Омска, 
от сердечного приступа. Но если верно то, что 

его обвинили в хранении золота, то он попросту 
убит на допросах. 32 года спустя я проходил пси-
хиатрическую экспертизу в институте им. 
Сербского. Одновременно там проходил экспер-
тизу уголовник с 34-летним стажем заключения. 
Ему больше всего запомнились золотовладель-
цы. Он говорит, били их валенками, наполненны-
ми кирпичем. Били тех, у кого золота не было или 
кто не сознавался – до смерти. Тех, кто призна-
вался, прекращали бить, пока не забирали золо-
то. Потом говорили, что он не все отдал, и начи-
нали снова бить. Если человек опять сдавал что-
то, история повторялась. В конце концов каждый 
доходил до того, что выдавать больше нечего и 
его били до смерти. Так, наверное, забили и мое-
го дядю Александра. Таким образом, жизнь под-
ставляла мне все новые уроки. В декабре 1931 
года, уже будучи слушателем Военно-технической 
академии в Ленинграде, я получил телеграмму, 
подписанную мачехой: «Приезжай, тяжело болен 
отец». В тот же день я оформил краткосрочный 
отпуск и выехал. Не успел получить только паек. 
Вместо него взял аттестат. Когда поезд стал 
подъезжать к Белгороду, у меня закралась в 
сердце тревога. Станции были забиты полураз-
детыми людьми и худющие детишки буквально 
осаждали вагоны: «Хлеба, хлеба, хлеба!» И чем 
дальше на Украину шел наш поезд, тем больше 
голодных рвалось к нему. Поэтому, прибыв в 
Бердянск я первым долгом помчался в военко-
мат, обменять аттестат на продукты. Но не тут-то 
было. Меня направили лично к военкому. Тот 
удивленно посмотрев на меня, сказал: – Да ты, 
наверное, с ума сошел. Из Ленинграда ехал сюда 
с бумажкой, вместо продуктов. Я своим пайки не 
выдаю, а ты хочешь, чтобы я тебе выдал... После 
долгих уговоров он разрешил за двухнедельный 
аттестат на курсантский паек, предусматриваю-
щий белый хлеб, масло, рыбу, икру, сыр, пече-
нье, конфеты, папиросы... выдать две буханки 
неизвестно из чего сделанного, совершенно сы-
рого хлеба. После всего этого я уже не удивился 
увиденному в Борисовке. А увидел я совершенно 
пустынные улицы села. Несколько человек по-
павшихся навстречу, равнодушно прошли мимо, 
даже не ответив на приветствие (случай совер-
шенно невероятный для прежнего украинского 
села). Отец был дома. Он с большим трудом мог 
встать на ноги. У него явно начинался безбелко-
вый (голодный) отек. Из съедобного в доме оста-
валась одна небольшая тыква. Это в середине 
декабря 1931 года. Мне было ясно, чтобы спасти 
отца, его надо немедленно вывезти. Поэтому я 
сказал: «Иду в колхоз за подводой. А вы собери-
тесь, чтобы сразу грузиться и ехать». Отец воз-
ражал, впрочем довольно безразлично, что нуж-
но бы отобрать необходимое и упаковаться. Я 
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ответил, чтобы брали лишь то, что нужно в доро-
ге. Все остальное – бросить. В правлении колхо-
за сидел один единственный человек. Это был 
Коля Сезоненко – первый секретарь нашей 
Борисовской ячейки комсомола. Теперь он был 
колхозным счетоводом. Сидел он за совершенно 
пустым столом, если не считать старенькие кан-
целярские счеты, чуть опустив голову и уставив-
шись взглядом в стол. – Здравствуй, Микола! – 
приветствовал я его. – А-а, Пэтро! – не глядя на 
меня и не двинув ни одним членом, произнес он. 
– За отцом приехал. Спасибо, что не забыл. 
Забирай, вывози, может и спасешь. Ну, а нам уже 
не спастись. – Он продолжал говорить, сидя по-
прежнему совершенно неподвижно, ровным го-
лосом, тоном абсолютного безразличия. – Мне 
бы подводу, Микола. – Да ты иди на конюшню. 
Скажи, что я велел. Да они и сами тебя послуша-
ют. Я подошел проститься. Он задержал мою 
руку: «Постой. Тебе же еще нужна справка, что 
колхоз отпустил твоего отца на заработки, а то ж 
в городе его не пропишут. – И он написал мне 
справку, подписав за председателя и за себя, и 
пристукнул гербовой печатью. – Ну, а теперь иди, 
а то можешь живым не довезти своего «заробит-
ника». – Спасибо, Микола. Я о вашей беде ничего 
не знал и приехал без продуктов. Как возвращусь 
в Ленинград, то сразу же напишу в ЦК. И я думаю, 
вам помогут. Так что, Миколa, постарайся про-
держаться еще немножко. Я говорил вполне ис-
кренне и верил в то, что партия поможет. Но Коля 
уже ни во что не верил. В ответ он сказал: – Да ты 
что, думаешь, что там не знают? Хорошо знают. 
Это же начальство и создало этот голод. Нас еще 
в прошлом году довели почти до голода. Мы со-
брали весь хлеб, а у нас его забрали под метелку. 
Соседи, которые все оставили в валках, тянули 
те валки потом домой и молотили, а мы переби-
вались чем попало, да кое что осталось от про-
шлых лет. А в этом году мы снова все обмолотили 
и сдали. Теперь и у соседей все под чистую за-
мели. А валки, которые остались в поле – пожгли. 
Но у соседей кое-что осталось от прошлых лет, а 
у нас все закончено в зиму прошлого года. Это, 
Петро, страшно что делается. Правду твой дядя 
Александр говорил, когда его из его хаты выго-
няли: «истребляют трудящихся крестьян нашими 
же руками». Это была моя последняя встреча с 
Колей. Подводу снарядили мне быстро. Все эти 
умирающие люди радовались тому, что одного 
из них кто-то спасает. На обратном пути я видел 
на улице два трупа. А это же был еще только де-
кабрь. Письмо в ЦК я написал, приложил к нему 

кусочек хлеба, полученного в Бердянском райво-
енкомате. Письмо большое, основательное. Я 
описал историю возникновения артели в 1924 
году, ее развитие, ведущее участие в организа-
ции массовой коллективизации. Написал о том, 
какой дружный, трудовой и организованный кол-
лектив создался и как благодаря именно этим 
качествам этот коллектив остался без хлеба, от-
дав все до зернышка на выполнение районного 
плана. Письмо было отправлено через политот-
дел Военно-технической академии. Месяца че-
рез два пришел ответ: «Факты подтвердились. 
Виновники неправильной организации хлебоза-
готовок наказаны. Артели «Незаможник» оказана 
продовольственная помощь». Это сообщение 
подтвердилось перепиской отца. И я ликовал. 
Как же, к сигналу коммуниста прислушались в ЦК 
и справедливость восстановлена. Разве мог я 
подумать о том, что помогая одному единствен-
ному колхозу избавиться от голода весной 1932 
года, ЦК готовил на зиму 1932-33 годов сплош-
ной голод для колхозов Украины, Дона, Кубани, 
Оренбуржья и ряда других районов. В конце от-
вета ЦК была приписка, которой я долгие годы 
очень гордился. В ней говорилось: «ЦК отмечает, 
что тов. Григоренко поступил как зрелый комму-
нист. На основе частного факта, он сумел сде-
лать глубокие партийные выводы и сообщил их в 
ЦК». Прошли годы. Прошел 20-й съезд партии. 
Мои взгляды уже стали далеко не теми наивно-
коммунистическими, какими они были в 30-х го-
дах. Я уже знал о том, как ломали противоколхоз-
ное сопротивление крестьянства с помощью ис-
кусственно организованного голода. И мне 
вспомнилась та приписка. Мне не давала покоя 
мысль: «За что же меня тогда похвалили? Ведь я 
же срывал покров с того, что хотели держать в 
тайне». Долго думал и, наконец, понял – я пред-
ставил голод в «Незаможнике» как единичный 
факт, который возник в результате неправильных 
действий районного начальства и из-за того (это 
было главным для ЦК), что окружающие колхозы 
саботировали хлебоуборку. Это было выгодное 
для ЦК освещение событий. Этот пример можно 
было использовать при инструктажах, обосновы-
вая голод, как способ ликвидации саботажа. В 
общем, моя жалоба помогла готовить искус-
ственный голод против всей массы крестьянства, 
обвинив ее в саботаже. Такова была жизнь, тот 
общий политический климат, в котором жил наш 
институтский коллектив».

(Grigorenko P. V podpol’e mozno vstretit’ tol’ko krys. 
– N-Y., 1981. – Р. 114-128)
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Бєльчев Михайло Васильович
1928 р.н. житель с. Банівка Приморського р-ну

(запис 2003 р. Гладченко О.М., викладача історії Ногайського ДАТ)

Бєлікова Надія Михайлівна народилася 
24.09.1928 р. в с. Обіточне (зараз ІІ частина 
м. Приморськ).

Голодомор 1932-33 рр. Надія Михайлівна 
пам’ятає погано, в основному зі слов батьків: 
«1933 рік був важким, неврожайним. Але наше 
село як такого голоду не відчуло, бо в ньому 
живуть самі рибаки. І тільки море нас спасло, 
бо хліба не було майже зовсім. Хоча нашій сім’ї 
возили хліб додому 2 рази на тиждень, бо бать-
ко працював у школі вчителем початкових класів. 

Також не голодували ті, хто вступив до колгоспу, 
їм видавали пайки. А от ті, хто не працював у 
колгоспі, та страждали від голоду. Але їм допо-
магали рибаки. Я пам’ятаю, як мама із старшим 
братом ходили на берег і рибаки їм давали хоча 
і небагато риби, але якось викручувались ми та 
інші люди. І, наскільки я пам’ятаю, від голоду в 
селі ніхто не помер. Тому, як я вже казала, голо-
домору як такого ми не відчули».

(поточний архів редколегії)

Бєлікова Надія Михайлівна
1928 р.н. жителька м. Приморськ Приморського р-ну

у 1932-1933 рр. проживала в с. Обіточне Приморського р-ну
(запис 2003 р. Гладченко О.М., викладача історії Ногайського ДАТ)

Родился Михаил Васильевич в 1928 году в 
с. Бановка. За свою жизнь он пережил два голо-
домора в 1933 году и 1947 году. Самым страш-
ным голодомором, по его словам, был голодо-
мор 1933 года. Тогда ему было 5 лет, но он до 
сих пор помнит, сколько горя принес этот год его 
родным, односельчанам и вообще людям. 1932 
год выдался неудачным, была сильная засуха 
по всей территории Украины и всего союза. Но 
Украине, по сравнению с Россией повезло боль-
ше, потому что в Поволжье урожая не было во-
обще. Поэтому хлеб изымался у крестьян и вы-
возился в города, где распределялся между го-

рожанами. Правительство считало, что крестья-
не в состоянии прокормиться живя в селе, но они 
не видели, как умирали люди в селе от голода, 
вымирали целыми семьями. Нашему району та-
кой сильный голод не угрожал, потому что рядом 
с нами находится море. Люди, имеющие коров, 
меняли молоко на другие молочные продукты, на 
рыбу у рыбаков, а не имеющие – одежду и другие 
бытовые предметы, некоторые плели сети для 
рыбаков или ткали им, чтобы хоть как-то прокор-
миться самим и прокормить свою семью.

(поточний архів редколегії)

Малєв Олексій Федорович 1922 р.н.
Гінова Марія Іванівна 1924 р.н. (подружжя)

жителі с. Преслав Приморського р-ну
(запис 2004 р. Мільчева В.І., співробітника Запорізького державного університету)

...Это получается Вы с 22-го года, а Вы с 24-
го, наверно коллективизацию плохо помните, 
были маленькие, как раскулачивали?
О.Ф. Та ну, так больше от 33-й год. То голод, 

наверно и начался оттого, что раскулачивали. А 
отца в 24-м году парализовало, а хозяина нет, 
мне там было два года. 

Ну, а в 33-м, как Ваша семья выживала, чем 
питалась?
О.Ф. Ничего не ел, плохо было, потом там 

мать… там открыли детский дом какой-то, ну там 
не только мы, там масса было маленьких…

Так Ваши родители умерли в 33-м от голо-
да? 
О.Ф. Нет. Ну, отец был парализованый, мать 

выжила, мы все выжили…
...А были у Вас такие в селе в 20-30-е годы, 
что детей бросали?

О.Ф. В те времена были! Особенно в голод, 
там спасались, кто как может!

Так их подбрасывали в детдом или просто 
бросали и уходили?
О.Ф. В детдом. Тогда детдомов было много…
А в детдоме детей кормили?
О.Ф. Ну да. 
То есть это делали для спасения ребенка?
О.Ф. Да! В школе давали баланду! Я ходил в 

школу…
А потом после голода забирали детей?
О.Ф. Да!
То есть это на время, для спасения детей, 
сбрасывали на государство?
О.Ф. Да!...

(Голодомор 1932-1933: запорізький вимір. – 
Запоріжжя, 2008. – С. 219)
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Пєнчєва Ганна Пилипівна
1919 р.н. жителька с. Преслав Приморського р-ну

(запис 2004 р. Молдавського Р.Л., співробітника Запорізького державного університету)

…Вы вот в 27-м году родились, а вот Вы рас-
кулачку не помните, наверное, Вы еще ма-
ленькие были? 
М.О. Я маленькая была, но помню! Как граби-

ли! Как у людей… Хлеб… Сохранили свой хлеб, а 
они ходили с зондами! Это запомнила!

Зонд, это так тыкали?
М.О. Да, тыкали! И как найдут зерно… Эй, 

зерно! Убегают! Голодовка там!
…Значит Вы запомнили раскулачку, что ходи-
ли с зондом…
М.О. Во-во! Это запомнила! 
…А в Ваш двор заходили?
М.О. Не-не! Отец, царство небесное, рыба-

лил! У нас никто не сгнил, не голодувал! А сосед-
ка наша, все забрали, выкопали яму, от запомни-

ла! Запомнила, ходили смотрели, видимо, яму 
вскопали они так….

Ну, нашли яму, где зерно?
М.О. Да! Ну до вечера он и убил самого себе! 

… Царство небесное! 
Это Вам было пять лет и Вы помните?
М.О. А вот это запомнила, за соседку нашу, 

по-соседски жили….
... Рыбы раньше на море багато було!
М.О. О! Это риба, раньше нас спасала! Кто 

держал корову, беруть молоко, пекуть, пекуть – 
нарезають! Люди сусликов ели! Такое – суслики 
ели, птички, били с рогатки! 

(Голодомор 1932-1933: запорізький вимір. – 
Запоріжжя, 2008. – С. 219-220)

Палик Марія Олександрівна
1927 р.н. жителька с. Преслав Приморського р-ну 

(запис 2004 р. Пачева С. та Пачевої В.)

...Г.П. Индидуально! Индидуально! Я помню 
все как индидуально жили!

А где Вы до колхозов были?
Г. П. Ну дома в селе!
Ну, Вы говорите здесь и там?
Г.П. То как начали уже собирать колхозы, тог-

да одни зашли в колхозы, другие нет! А тогда как 
забрали лошадки, тогда уже все…. Все было, ло-
шадки, огород, все было!

Охотно пошли в колхоз?
Г.П. Ну, конечно, а что ж, все пошли! 
Ну, Вы охотно в колхоз пошли?
Г.П. Я не помню, я тогда еще в школу не хо-

дила! Маленькая была! Дедушка сдал лошадок, у 
нас было выездные две лошадки, такие хорошие! 
Все-все сдали в колхоз, а потом кто работает! 
Кто работает, тот лучше живет! А кто дома сидел, 
лодырь, тот плохо и жил!

А вот Вы говорили, лошадки выездные, а куда 
ездили?
Г.П. В колхозы! Все сдали! 
А до колхозов, куда ездили? 
Г.П. А то работа! Семья ж у нас была…
На землю выезжали?
Г.П. Деньги зарабатывали! Семечку возили, 

все-все! Гектары… Щас сдали наши гектары, 
видишь как! Кругом! Там вот в дом престарелых 
сдали! А на аренду взяли! Щас в колхозе совсем 
мало земли!

А вот там когда в колхозы сгоняли, там ре-
прессировали кого-то?
Г.П. А-а! Мужчин репрессировали! Я уже ра-

ботала в шестой бригаде, и в нашей бригаде 
взяли четыре мужчина! Четыре мужчина, ночью! 

Всех забрали и не слышно было ни грамочки! 
Може поумирали или что там делали, я не знаю!

А за что забрали?
Г.П. Ночью! Утром уже идем на работу, уже 

плачут женщины – что случилось?! Вот, забрали 
ночью! Там один и родыч наш был, ну папкин! И 
до сих пор не знаем!

А за что их?
Г.П. И никто не знает! За что забрали! И до 

сих пор! В 37 году забрали, по-моему так! Если 
не ошибаюсь! Ночью, ночью пришли…. пришли 
с работы, отдыхали и их забрали! Они в нашей 
бригаде были, и забрали их, и ни писем не было, 
ничего не было! И до сих пор ничего не знаем!

А коллективизация когда была, раскулачива-
ли?
Г.П. Раскулачивали! Ночью тоже забирали! Я 

помню, ночью, на бричке, мы, дети, плачем! 
А много раскулачивали? Кого?
Г.П. Много! Ну богатые! 
А фамилии не помните?
Г.П. Та я ж тогда дите была! Гуляли, слыша-

ли – там забрали, там забрали людей! Дети без 
понятия… Ну много… Ну помню, приходил в го-
сти, а щас уже не приходит, ну може поумирали 
или что! Ну, хлопцы, живут хорошо, опять хорошо 
живут! А кто работает, плохо живет! А тогда кто 
не работает, тот живет плохо… А сейчас денег не 
дают на колхозники! 

А голодовку 33-го помните?
Г.П. Помню! Я сама голодовала! Уже была го-

товая! И сестричка, и брат, и папка… мамка уже 
умерла!… И папка идет продает, продает! А что, 
одежа дешевая… а харчи дорогие! Ну, потом ра-
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...Мария Михайловна, как звали Ваших роди-
телей?
М.М. Моих родителей…. Ой! Я уже забы-

ла, они еще в 33 году умерли! Отца звали, ну, 

Михаил, я ж Михайловна! А маму как звать… 
забыла!...

...Это они в 33-м умерли от голода?
М.М. Да! Можно сказать, что от голода! Отца 

ботали, начали давать нам пятидневки! Сколько 
там, два-три килограмма дадут… И варим бол-
тушку! Что там, вода и мука! Даже страшно вспо-
минать, как жила!

Что такое пятидневки? Вы сказали, что дава-
ли пятидневки?
Г.П. Вот, пять дней и давали! 
Паёк, да?
Г.П. Паёк! Там дают, что б не сдохли! А от 

того голоду столько людей поумерало, больше 
чем наше село, наверно, поумерало! Ну если б 
не одежа, тоже бы поумирали, уже готовы были! 
Уже сестричка, уже братик, лежали на кровати! 
Они больные, голодные! Уже не могли ходить! И 
отцу говорят – не умирайте,… а то как вы умрете 
и мы умрем! Такие хитрые, голодные, но хитрые! 
[сміється]. А я как вдруг вспоминаю, сами себе 
вспоминаем! Что мы пережили! От как мы мучи-
лись! Одежи нет! Вытираешь, латаешь, стираешь 
целый день! Латаешь, латаешь – целый день! Ну 
не только я! Еще кто был богатый, знаешь, все в 
них есть! Они не так мучились! А мы мучились! А 
много поумерало! Страшно! Так в одну яму, за-
крывают, без сундук, страшно, как собак кидають! 
Со с фермы там была, пустырь, такая не боль-
шая, и там кидають! Мертвые! Страшно! Так… А 
некому было копать! Там вызывают двое мужчин, 
такие были! И ото копають и кидають всех в одну 
яму! Сколько там их было?! Пятнадцать человек, 
десять! Вот такой был страшный 33-й год! 

Так у Вас же море рядом, почему не ловили 
рыбу?
Г.П. А рыба! Рыба рядом, а-а!… Было, знаешь 

как – 15 рублей десяток! Бычки! Принесет, вот 
и радуются вот такие большие, а они… Лед на 
них! А мы радуемся: «Папа! Они такие большие!» 
Бывало нарежешь, небольшие они, а лед на них! 
Ну, а что купишь?! Так кто пойдет голодный на 
море! Голодный не пойдет! Тот, кто может! Вот 
они и рыбу продают! Ну, это хоть море было, а 
если б не море – все село наверно б умерло!

А до того, как Вы обессилели, почему сразу 
не ходили, вот как только продукты позабира-
ли? Почему сразу уже не начали рыбачить?
Г.П. А, ну это, я не знаю! Как оно получалось! 

Это весна была, наверно, когда мы умирали! Не 
помню! Я знаю, сколько папа одежи отдал – и не 
черта! Десяток! Сколько там в том десятке, что 
ты наешься! Бросили – подавились…

Много тогда это было 15 рублей?
Г.П. Ну, это тогда такие деньги были!
Ну вот что можно было тогда купить на 15 руб-
лей? Хлеба сколько можно было купить?
Г.П. А где ты его купишь, если его нет! 
Ну, вот хлеб сколько стоил?
Г.П. Ну, так хлеба не было! В магазине не было 

ни черта!!!
Ну, а когда….
Г.П. А я помню! Папка, все… Если что прине-

сет, то будешь кушать! Не принесет, ничего нету! 
Сидим, одна вода, вода только была! Колодец во 
дворе! …Больше ничего нет!… Ну, а как!… Одна 
собачка была живая, и та потом умерла от голо-
да! Ничего не было! Потом весной, папка уже на-
чал работать, начали давать пятидневку! Скоко 
там придется! И вот понемножечку, понемножеч-
ку! Потом, дядька мой, молодой, начал тракто-
ристом работать, учился, и начали давать муки! 
И начали, то бабушка, дедушка получать! Нам 
приносить, то муку, то мамалыгу сварим! И вот 
так варим, начал дядя помогать нам! Так начали 
жить… А так трудно было, очень трудно… [мов-
чить]. А щас, то ничего не было в комнате, а щас, 
телевизоры, все есть, а тогда ничего не было!..

...А после войны голодовка была?
Г.П. Это после войны? Это кончилась в 45-й 

год! 47-й год! Я вот не помню – шестой и седь-
мой, было плохо! Ну, мы не голодували, Ваня был 
тракторист! У нас в печке всегда было полно, бу-
ханок пять-шесть! А есть люди… совсем плохо…

Ну, умирали?
Г.П. Не, не умирали! Ну, так знаешь, чтоб вво-

лю наелся, не было! На паёк! Ну, я даже смея-
лась, говорю: «Ваня! Чего ты не забрал меня в 
голодовку!» Он не голодувал, это в 33-й год, у них 
было – мама пекла хлеб, корова была у нас, было 
молоко! Все! Он работал всю жизнь трактори-
стом! Вообще не было хлеба, я мучилась, чуть не 
умерла! А он: «А я тебе вообще тогда не знал!» он 
так смеялся! «А я тебе не знала!». 

Г.П. Бабушка рассказывала за голодовку в 
21-м году! Она мне рассказывает, я смеюсь! А 
тогда в 46 и 47 году, два года тоже голодовка! Ну, 
я рассказывала, мы тогда не голодовали! На ра-
боту меня брали в Запорожье!

(Голодомор 1932-1933: запорізький вимір. – 
Запоріжжя, 2008. – С. 225-228)

Саввова Марія Михайлівна
1927 р.н. жителька с. Преслав Приморського р-ну

(запис 2004 р. Молдавського Р.Л., співробітника Запорізького державного університету)
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Сіващенко Петро Ілліч
1925 р.н. житель с. Преслав Приморського р-ну 

(запис 2004 р. Сурєвої Н. та Кучеркова І.)

я вообще не помню, матери тоже, сколько там 
мне было… в 33 году?! Пять или шесть лет!

А сколько вас детей было в семье?
М.М. Детей… Мы с братом были! Были… Все 

поумирали! Две сестры были еще… старше меня! 
И брат был тоже старше меня, тоже умер! 

Ну, а потом Вы с кем жить стали?
М.М. С бабушкой жила! Бабушка, дедушка, 

потом брат старший, он женился был с женой и с 
невесткой! Побиралась, то там, то там!..

(Голодомор 1932-1933: запорізький вимір. – 
Запоріжжя, 2008. – С. 228)

...Ну, а край здесь… тут голод был? Помните, 
когда голод был?
П.І. Ну, а чего ж?! Гоняли, когда колоски сам 

я…. Бо нечего ж было йисть! Надо ж было питать-
ся, в школу ходил, ходил за колосками! Приносил, 
бабушка молотила, я собирал! Несколько раз 
плеткой получил по спине!

От кого?
П.І. От объездщика! И свои люди там были, 

гоняли, не давали собирать! Колоски!
Это местные?
П.І. Да, местные! Местные, на подобие поли-

цаев! Это объездщик назывался! Ну, а когда он 
уезжал, мы прятались, это не только я один, а и 
ребята там… Потом он уезжал, и ждали пока он 
уступит, а мы снова выходили! Надо ж было что-
то йисть! А потом мы молотили зерно, кашу ва-
рили, а так же… ну там супы всевозможные! А так 
же там что на огородике было! 

Много людей умирало?
П.І. Да! Много людей умерло! Да, особенно, в 

33-й год! Как раз, брат учился в Приморской сред-
ней школе, пришел, а тут возле нас... так дорога, 
а там переулок и там [нерозбірливо – ред.] и всег-
да вода текла! И в колхозе, там от собрали коров, 
там все собрали! И что издохла лошадь и они там, 
и что загрузла лошадь… а людей сколько было, 
там и с топорами, чтоб разрубать эту конину, чтоб 
каждый себе брал! И люди кричали «Не трогайте! 
…Сдохла, там в ушах клещи!» Санинструк: «Это я 
ее привез!» Ну, не довезли, до это… ну не пере-
ехали… а уже тут начали разрубывать! Тут и вонь 
такая была! Тут пришел брат, с этой… со школы, 
бросил сумку и говорит: «Я уже больше туда не 
пойду!» А отец в это время, был же в это… приеха-
ли с этого, оттуда ж приехали, с голодовки! И ры-
балил, это ж рыба уже была! Это 36-37-й год я по-
пал уже сюда! Рыба – это ж доход, я ходил, и брат 
ходил за рыбой! Бабушке приходилося ходить, ей 
трудно, но что делать, это такое дело! 

А почему, Вы считаете, получился голод та-
кой страшный?
П.І. Я, даже, конкретно не могу сказать, по-

чему был голод! Потому что, геноцид, говорят! 
Ну и были не урожаи, не урожай! Сильная жара 
была! Мы… вот я колоски собирал, гоняли, не да-
вали! Ну, чтобы в колхозы люди шли! Ну, не шли 

люди в колхоз, а кто шел, голодали там люди, ну 
там немного на день давали! Понимаете как! Ну, 
мы такого голода не ощущали, потому что отец 
рыбалил! И на рыбу, что там вылавливал, давали 
там муку, давали сахар, там немножко! Это ж его 
отец рыбалил, и отец рыбалил!

А как дед Ваш рыбалил?
П.І. Ну я не помню! А тогда, как он уже забо-

лел, он уже не рыбалил, а ходил помогал отцу! Ну 
отец помогал ему, ну, а потом, когда он умер, это 
по рассказам бабушки и отца, он сам же рыба-
лил, и ото добывали рыбу, разная рыба была! И 
там, где нужно сети ставили, и там все… [нерозб. 
– ред.] …и там уже бригаду нанимали, ну сооб-
ща! И рыбу ловили сообща! Ну, эти кто работал, 
рыбаки, рыбу ловили, они не голодали! А те, кто 
не работал, не смог, там не было сети или что, 
они покупали сети! Бабушка заработала деньги, 
и покупали сети! А те, кто не покупали, кто ленил-
ся работать, те покупали ничего! Потому что, где 
новые дома строилися, богачи, она там валько-
вала! У нее пока были здоровые руки, и сама здо-
ровая! И дед тоже был здоровый! И вот что там 
заработала, покупали сети, и с бригадою они там 
собирались! А остальные люди пухли, умирали! 
Каждый день отправляли их в этот... как его… и на 
кладбище и прочее, прочее! Где лошадь сдохла, 
все было, воровство было! Подбирали больших 
собак, чтоб не воровали! Была тяжелая жизнь!..

П.І. Я вот уже большая девочка была, пойду 
утром на пункт, знаешь там у нас где пункт, аж за 
совхозом, отнесу там, говорю: «Дайте, а то нема 
что кушать!» Я пойду принесу рыбы домой и на 
огород, голодная, там немножко, похлебку по-
хлебаем! Мама там сварила баланду! Так балан-
ду похлебаем и все, она говорит: «Давайте ло-
житься спать!» А брат мой говорит: «Мама, я хочу 
кушать!» – «Ложитесь спать!» Все, уже баланду 
покушали, что вам еще дам! Буряк ели!

В.М. У бабушки моей умерло трое детей от 
голода, в то время! Она даже хотела в колодец 
кидаться! Уже детки были большие и умерли от 
голода, а их трое осталось еще! А сразу много 
детей было у бабушки, шесть детей! Трое умерли 
от голода, трое остались! 

П.І. Да! Остались только брат мой, вот я и се-
стра моя, она уже умерла!
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«У мамы нас было пятеро. Жили мы без отца. 
Наша семья была одной из самых бедных в селе. 
Когда стали организовывать колхозы, мама сра-
зу же вступила в него, она отдала полтора гектара 
земли. Тех кулаков, которые не хотели вступать 
в колхоз, выгоняли из своих хат и отправляли на 
Соловки, а все их добро оставалось колхозу. Хотя 
я хочу сказать, что кулаками были люди, которые 
работали с утра до ночи и любили землю, а не 

любили их люди просто из-за зависти. За работу 
в колхозе платили трудоднями. Во время голо-
довки за каждый трудодень маме давали по 200 
граммов зерна, этого, конечно же, нам не хвата-
ло. Спасались мы огородом, который был возле 
хаты – примерно 15 соток. Очень выручало море, 
тогда было много тюльки, бычков. Ели умерших 
кошек и все остальное».

(поточний архів редколегії)

Смаковський Григорій Федорович
1922 р.н. житель с. Банівка Приморського р-ну

(запис 2003 р. Гладченко О.М., викладача історії Ногайського ДАТ)

А умерли старшие или младшие?
В.М. Старшие! 
П.І. Я с 28-го, а тетя Вера с 21-го! На семь лет 

я ее моложе!..
(Голодомор 1932-1933: запорізький вимір. – 

Запоріжжя, 2008. – С. 215-216)

Соломонова Валентина Гаврилівна
1930 р.н. жителька с. Преслав Приморського р-ну

(запис 2004 р. Мільчева В.І., співробітника Запорізького державного університету)
...А вот Вы себя со скольки лет помните, как 
ребенком были?
В.Г. Ну вот как, это я… ну это хорошо запом-

нилось голод! 46-й год, голод тогда был! Потому 
что папа был огородником-бригадиром, ну спе-
циалистом по огороду! И тогда ж позабирали кого 
в Гурьев, кого на фронт. «Валечка пойди собери 
своих подружек, приведи к нам!» Ну и я собиру 
там своих подружек, и папа просил спросить, 
чтоб там пойти на огороде помочать, полить лук, 
там перец! И то помню ходили в кладовую и дава-
ли там, только вот по сто грамм или по двести, и 
мы такие радые! И ото встанем ни свет, ни заря, и 
бежим на огород, чтоб нам хлебушка дали! 

А море выручало?
В.Г. А! Очень, очень! Если б не море… Тогда 

много было бычков, судаков…. Очень много 

рыбы было, это нас и спасло!
А сами ловили или ходили там…?
В.Г. Не! Продавали рыбаки! Вот там судно 

было, как оно придет, вот од нас там молочко или 
что-нибудь, а то было там, какой хороший, дасть 
один черпак – «Бегите домой!» Ой, какие радые 
были, родители тоже!

Солили ее или пекли?
В.Г. Не! Кинешь там, сразу уха, а потом жа-

рили, да и все! Ну, только море нас спасло, толь-
ко море! [мовчить]. А в трид… это в тридцать… 
третьем году! Да, мне было три годика! Мама 
мне рассказывала, что тоже был очень большой 
голод! Голод! Недостатки! Ну что ж так, не сладко 
пришлось, особенно война и колхозы!

(Голодомор 1932-1933: запорізький вимір. – 
Запоріжжя, 2008. – С. 220)

Соломонова Надія Пилипівна
1928 р.н. жителька с. Преслав Приморського р-ну

(запис 2004 р. Молдавського Р.Л., співробітника Запорізького державного університету)
...Ну, а голод 33-го помните?
Н.П. Ну, как не помнить! Помню! Мы еще тог-

да, жили вот тут в центре… Нет денег, ничего, 
здесь люди мерли, не могли с этого колхоза кля-
того, не пробиться, ничего! Это интересно, пусть 
расскажет! Вот отец бы порассказывал, там жили 
возле кладбища! Люди живут, там заходят, а они 
еще живут, но ни ходить ничего не могут! Он го-
ворит: «Ну, ладно! Шоб я завтра не приходил за 
вами, раз, за ногу, на бричку и все!» И там в мо-
гилу всех кидали, там стоит часовник, и всю ночь 
там стонут люди!!! Да…

Н.П. Ну, 33-й… ну, правда они там все равно 
зерна давали, отец бригадиром был, собирали 
там колос! А есть люди голодовали, как этот 
вот…. Питки [болг. коржі – Р.М.] делали кушали! 

С щавеля питки делали, там щавеля немножко 
нарежут! 

Умирали много?
Н.П. Ну, умирали… ну, кто мог ходил, соби-

рали, просил рыбу! Давали им рыбу! Тут у меня, 
стала, золовку, она без отца, отец был в армии, 
и они ходили по морю и вот это рыбой спаслись! 
Если бы не рыба…

А далеко они ходили?
Н.П. Та, ну вот это ж где жили!… Умерло 

сколько с голоду! 
Ну, а были такие, что не голодали?
Н.П. Ну, только начальники! Им там давали 

пайки!
Начальники, это председатель?
Н.П. Ну, да! 
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...Ну, а голод Вы помните, 33-го?
Г.І. А да! Был голод, да! Кушали это… щавель 

кушали! Дикий щавель! Пойдем на море, набе-
рем тюльку! А мама столчет ее, вот обмакаешь 
в сковородке и кушаем! Хлеб совсем не виде-
ли, картошки вообще не было! Ходили по морю, 

у рыбаков, спасибо им! Пойдем утром, они нам 
дадут ведро бычки, вот судаки! А если б не было, 
это, моря, мы бы…. Нема ничего в доме, что ты 
будешь кушать! Ни лошади, ни коровы! Тогда и 
картошка не уродилась! Амбары все пустые! Не 
знаю, как мы выжили! В колхозе я тогда работа-

Стояновська Ганна Іванівна
1928 р.н. жителька с. Преслав Приморського р-ну 

(запис 2004 р. Молдавського Р.Л., співробітника Запорізького державного університету)

А кто тогда председателем был?
Н.П. А я не помню уже! Тогда их много было… 

Тодорский и там… Тогда было два колхоза, не 
один, а два! 

А продукты перед этим не забирали?
Н.П. С дому?
Да?
Н.П. Та, говорили, что ходили там собирали… 
А вот не помните, может родители там, зерно 
закапывали где-то?
Н.П. Это еще раньше! Это деды наши все за-

капывали!
А они чего закапывали?
Н.П. Ну, чтоб не раскулачивали их, чтоб не 

брали! Они все ховали в земле… ну, в некоторых 
найдут, заберут!

Ну, а вот в голод, Вы говорили, бричкой их за-
бирали?
Н.П. Да! Еще он не умер, а они его на бричку 

тащат и все!
Так, вот эти, они наверно не голодные были, 
которые собирали?
Н.П. Та, это мать моя рассказывала, как они 

таскали, а я была еще маленькая! Ну, он еще 
не умер, его уже тащат на бричку, давай, там 
умрешь!

А кто это забирал? Местные?
Н.П. Местные! 
Это ж, наверно, мужчины, взрослые?
Н.П. Мужчины, да, взрослые! Они поумирали 

тоже! Даже, когда он умер, вот это, что тащил, 
бричкой, они его в одеяло замотали и отвезли 
так тоже! Закопали так тоже…

Так, это кто, его близкие или кто?
Н.П. А я уже не помню! Чи близкие так его хо-

ронили, та близкие наверно не… дети ж были у 
них маленькие… 

А когда он умер?
Н.П. Ну, после войны! 
Ну, а тогда хлеб ели?
Н.П. Хлеб! Там, если у тебя зерно есть то…. 

щас хоть в магазинах продают хлеб, а раньше ж 
не продавали! 

А, вот раньше, когда голодовка была, дети в 
школу ходили?
Н.П. Ходили там, бедно одетые!
А вот Вам не рассказывали, как там спраши-

вали у детей в школе, что они ели сегодня? 
Н.П. Нет, не знаю!...
Спасла людей рыба, рыбы было много! Много 

бычка ловился! И от идуть, кто остался, рыбаки 
выезжают на пункт сдавать, а Паша работал за-
сольшиком, заведующим и приемщиком! А в 
море, и лодки подходят, баркасы с бычком! А сто-
ят же, ближние села, Орловка, Райновка. Паша 
выйдет, посмотрит на них всех: «Стойте все тут! 
Не отходите никуда! Щас придут баркасы, я дам 
вам бычка!» И тут начали баркасы подходить пол-
ные бычка и, говорит, я каждому по ведру, по два 
ведра – «Кормите детей! Покушайте, приходите 
еще!» И так он спас всю Райновку и Орловку от 
голода! Отак… 33-й год! И в 47-м году тоже! 

А в 47-м году как спасались?
Н.П. А в 47-м году, это ж уже война кончи-

лась! [мовчить] ну, я познакомилась, он только с 
армии пришел! Он как пошел на действительную 
в 39-м году, у него мать умерла! В 39-м году он 
пошел на действительную службу, и служил он, 
там еще двое наших преславских, служили они 
в Ленинграде, в Кронштадте, а тогда флот слу-
жил 5 лет! Он 5 лет служил! И вот только у них 
дембель, и тут началась отечественная война и 
их вернули назад! И вот это он пришел аж в 47-м 
году… это мой кавалер! И меня взял сразу, поже-
нились, ни кола, ни двора! От голода поопухали! 
Мы сразу получали военную, у него много наград 
было, они щас у меня! По наградам он, как щас 
помню, получал 260 рублей! И до Нового года 
он получал военный паек! Колхоз давал ему три 
килограмма крупы, три килограмма муки, три ки-
лограмма сахара, отак! А уже кончился военный 
паек, все голодовка! Ну, что, пошел он на море, 
просили! Ходили на море, просили военные, 
молодые, только с армии пришли! А будет лед! 
Три дня дома не было, ходили туда, аж на косу, 
просили рыбу! И вот, это, напросят рыбу, и так 
спасались от голода! А когда начал… сеяли куть-
му, так напротив нас, ходили со стаканчиками, 
и зернышки по одному отрывали, по зернышку! 
Там стаканчик наберем, какую кутюрку наберем, 
там какой-то супчик сварим! И так спасались от 
голода!

(Голодомор 1932-1933: запорізький вимір. – 
Запоріжжя, 2008. – С. 228-230)
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...В коллективизацию у Вас все забрали?
Р.О. О-хо-хо!!! Брали все, заразы, все брали, 

брали!!! Сразу лошади забрали, да…
А не хотели в колхоз идти?
Р.О. Не только мы, никто не хотел! Забирали 

у них со двора все, все. Ну, нас никто не тронул, 
потому что в 30-е годы, в 31-м, 32-м году, он по-
шел в армию, забрали его в армию, мой хозяин, 
но он пока дома был подал заявление, надо было 
заявление подавать в колхоз, как тебе не примут, 
вся семья. Землю отобрали, сидим дома, никуда 
не на работу, и как можно жить?! Забирали все, у 
Ивана две лошади были вот тут, но уже была бри-

гада, хозяйва выгнали, сделали дом бригада, и 
там одвели, два лошади были. Коровки не брали, 
а барашки, это все забирали!!! А тогда начали… 
По горищу ходять шукають цепи, веревки, как 
бандиты, и все, ей Богу, банда!!! 

А кто ходил, кто по горищу ходил, искал, 
местные, комсомольцы?
Р.О. Комсомольцы! 
А преславские все были или с других сел при-
езжали?
Р.О. И преславские были, и с других сел при-

ходили! Щас ни один нету, они все поздыхали!!! 
Отак люди жили, кто не хотел в колхоз, его выго-

Стояновська Раїса Охрімівна
1912 р.н. жителька с. Преслав Приморського р-ну

(запис 2004 р. Мільчева В.І. та Старуха О.В., співробітників Запорізького державного 
університету)

ла, там на посевной, зерно, овес или ячмень, что 
у них! Его обжарим и кушаем! 

Г.І. Да! Если б не было моря, мы бы… Это 
море нас спасло!

А на море все ходили?
Г.І. Ходили, конечно! Бабушки вечером, моя 

бабушка, пойдут на море, спят там! А рыбаки го-
ворят, там лодку как фургон так делали и спали! 
А утром, рыбаки говорят: «А ну, бабушка, кто бу-
дет умываться, тому рыбы дадим!» А я пойду там, 
маленькая еще, шо там есть, чи котлетки с той, 
солью, камсой, пойду, отнесу, а бабушка дасть 
мне рыбы ведро! Я приду, бычки, обратно нало-
вят, обратно несу! Хорошие рыбаки были, спаса-
ли нас! И аж на план ходила, судаки давали нам! 
И на косу ходила, вон аж там! 

Они давали рыбу?
Г.І. Ну, да! Отнесу там… Мама купит две литры 

молочка, отнесу, а они нам судаки, тюльку дают! 
Я пока однесу, уже сплю! Меня мама пока встре-
тила, я две сутки спала! Думали, что я умерла! 
[сміється]. От усталости! И голодная! А там пош-
ли, там эти… камушки, железки, рыбаки давали, 
чтоб себе там нажарили! От там себе нажарим, 
покушаем! Щас эту тюльку вообще не кушаю, так 
она мне обрыдла! Нажарила там себе в дорогу, 
в бетончик, но я и не ела! Все домой принесла! 
Молодцы рыбаки, спасли нас!

А они бесплатно раздавали рыбу или может 
меняли на что-то?
Г.І. Да! Ну, вот я однесу молочка, мама купи-

ла, ну и так давали! Там вот на косе!
А нам вот рассказывали люди, что они меня-
ли на самогон, на одежду?
Г.І. Тогда не было самогона! Я знаю, что они и 

так нам давали! Я однесу два литра молока, пока 
дойду по косе, голодная, понад морем, возьму 
черепашку, отолью, немножко покушаю, а то уже 
не могу идти! Пока дойду, прихожу плачу, они: 

– Чего ты плачешь? 
– А вот мама дала мне два литра молока.., – ква-

шеное молоко, не свежее, как кефир сделанное.
– А, ничего нам будет!
Дали нам три ведра, и дали железку, там себе 

пожарила! Переночевали, а утром давай домой! 
Взяли это вот на спину, идем и плачем, идем и 
плачем!!! А брат меня встретил возле, на ста-
ну, я пришла домой, как лягла, две сутки спала! 
Сестра не может меня разбудить! И бьет и все, 
насилу разбудила! 

Г.І. Отак и жили! Голод! Картошки те чего 
не родили, картошка та! Что ты будешь кушать! 
Когда уже выросла, ну, на город идешь, тоже го-
лодная, там сваришь какую-нибудь похлебку, без 
крупы, похлебаешь и все! А работаем! Люди есть 
и сусликов кушали! Такое животное, они только 
зерно кушали, они… такие как крысы! Ну, мы та-
кое не кушали! 

Это ж дети наверно, ловили?
Г.І. Ну, они ж там в поле нору себе выроет и ку-

шает! А тогда наливают воду и они выскакивают! 
Ну, мы такое не кушали! Щавель кушали с рыбой, 
с тюлькой, мама натолчет в ступочку! Подмокает 
немножко с муки и на сковородку!

А людей много умерло?
Г.І. Ну было, много, конечно!
А с мертвыми что делали?
Г.І. А бричка едет собирает и везут туда… 

Люди так падали, идет бричка, они их кидают в 
бричку и на кладбище в общую могилу! Так что у 
нас есть на том кладбище, места как ото раньше, 
ну… Когда был голод, их хоронили старых людей! 
Та вообще и детей много поумирало! Ну, вот так 
рассказывали старожилы, что вот такой был го-
лод!...

(Голодомор 1932-1933: запорізький вимір. – 
Запоріжжя, 2008. – С. 216-217)
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няли с дому!!! И все, иди куда хочешь, и он если 
не умрет в степи, его никто не пускает в хату, 
если примешь и тебе накажут!!! Люди бедные 
плакали! И те родители, что меня досматривали, 
поумирали с голоду! Забрали земля, не дают им 
работу нигде! 

Это ж они уже старенькие были бабушка и де-
душка? Или это свекр со свекрухой? Вы же за 
родителей мужа сейчас рассказываете?
Р.О. Нет! Те родители, что меня досматрива-

ли! Они все поумирали с голоду!
Это в каком? В 33-м году?
Р.О. Да-да! В 33-м! Да, страшный был тогда 

голод!!! А я была тогда, красноармейка, да, один 
ребенок у меня, я получала 16 руб. и пуд хлеба! 
Муж в армии! И свекр и свекруха в хати, наша 
семья была! Ну, он в 33-м уже пришел. В 34-м 
он уже пошел трактористом работать в колхозе, 
выучился. 

Так это получается вы с детьми и свекр со 
свекрухой жили на пуд хлеба месяц?
Р.О. Та свекр пошел на виноградник рабо-

тать, собирали там такие старики, и он там ра-
ботал! А что там заработаешь, палочку поставят, 
а что там на нее дадут, что ты получишь?! Ничего! 
Если килограмм, два получишь, на пятидневку! 
Кукурузная мука, на каша варили, ну там коров-
ка, ну мы то семья маленькая! Сразу маленькая, 
потом стали большая, вот так одно мученье!!! 

А огород у Вас тоже забрали? 
Р.О. Нет! Огороды они не забирали, мы же 

там не пашем, ничего не сеем! Это сеешь и с это-
го кормишся! А тогда, кто тебе дасть пахать, чего 
ты там насеешь, ничего у тебя нет! 

А до этого как огород был большой, Вы ниче-
го на продажу не производили?
Р.О. Не-не! Я ж говорю, нас никто не тронул, 

и Ваня был такой, его всегда все любили. Тогда ж 
раскулаченые ховали себе хлеба, чтоб прожить, 
а их выгнали, а хлеб в домах остался! Приехал 
мой хозяин с армии, они позвали его, вот тут кон-
тора была, – «Идем, будем хлеб шукать! В этих 
домах, что выгнали, есть хлеб!» Мой хозяин один 
день нашел, они ему подказали, нашел 80 пудов 
хлеба! Ой, колхоз рад, все властители накрали 
себе!!! Мешков по два, дали они мешок тоже, от! 
Шо он нашел такой хлеб! И мы прожили отак лег-
ко, ну не легко, но не опухали, никто не умер с на-
ших, в семье.

А вот у соседей как переживали это, у многих, 
наверно, плохо было с питанием?
Р.О. Ой! Как переживали! Закрываешься, что 

б никто не пришел, не видел, как ты кушаешь! Они 
ревут, в окно смотрют, дайте нам хоть одно зер-
нышко!!! Падали, умирали с голоду!!! Страшно! Я 
не могу передать, как страшно! Там падали, там 
падали, и от возили, там в сельсовете, наверно, 

давали им паек хлеба, чтоб они собирали по селу 
и возили! Брычка, лошадь и собирали людей, как 
собаки!!! Вывозили их на кладбище…

На сельское кладбище?
Р.О. Да… Там выкопают там ямку, не такую 

как нормальную, или так покидают на кучу и все! 
Рыба, море не помогало?
Р.О. Та, не! Никто не ходил у море! Это после 

войны тогда, много людей спасалось. А в 30-е 
года никто на море не ходил! Тогда и рыбаков не 
было, не помню такое! А уже после войны, тоже 
какие-то трудности были, тоже мученья, тогда 
дети уже были у меня, пять. А муж был в троту-
арной, аж в Гурьеве был, а я то, хорошо старики, 
свекр хороший был, выйшов с колхоза, пошел 
тут в совхоз работать и взял там мальчика моего, 
старший, Павлика, 12 лет, пасли там коров, и нас 
спасли! 

Там в Панской?
Р.О. Да! В Панской! И он тогда нас спасли, 

вот эта Маша, четыре года, взял себе, вот это 
Павлик, а я тут строю, осталася и бабушка. А я 
в колхозе работаю, а что ты работаешь, ничего 
тебе не дают, то коровку целый день запрягаешь, 
и отак работаешь, и если украдешь там ведро, 
там это в степу, молотим, если сможешь украсть, 
если сможешь. Вот с этого и крутились, одежу с 
себя продавала за буряк! Буряк повывариваем, 
каждому по кусочку повыкладываю, и бедные 
детки кушают!!! Отак я их спасала, пока хозяин не 
приехал с Гурьева! Как хозяин приехал с Гурьева, 
три года его не было, я тогда перехрестилась!!! 
И свекр все говорил: «Рая, давай, чтоб дети не 
пропали!». Ну, он мне сильно помогал. Пока там 
Ваня не приедет, он и деньги получал и паек, и 
все домой мне – на! А в колхозе ничего не дають, 
а тогда тебе еще и засудят, за 300 грамм засудят 
на три года! А там детки умирають!

А был случай, чтоб кого-то засудили?
Р.О. Были! Вот была женщина с нами в бри-

гаде, не работали, дети такие как и у меня, муж, 
тоже там в Гурьеве! Ну, никакой помощи ей, ниче-
го, ну, она что, а сахара нету, и она с буряка нава-
рила самогон! Наварила самогон, такой буряк са-
харный, а в то время милиция ходила у нас, такой 
Димерлеев, говорили ему, он татарин с Крыма, 
ходить ночью, смотрит кого поймать! Отак боя-
лись! И она, та жинка, трое детей, они заснули и 
она себе тихо варит самогон! И он, паскуда (!), 
може подказал кто, вот он постучал, а она как раз 
варит, «Открой!», а куда она не откроет, милиция! 
И все, забрали все, и ее забрали на три года! А те 
детки маленькие плачут! [плаче]. Ну, их родычи, 
Федина сестра, забрала детей, замкнута хата, 
а дети у ней, дали телеграмму, ну далеко ж, хо-
зяину, Федя был, он был в колхозе амбарщиком 
был, хороший, добрый! Ну, что ж он приехал, а 
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... А вот Вы не помните коллективизация, ког-
да началась?
А.І. А вот тут лошадь у нас была, сеялка! Ну, 

когда уже коллективизация, они… комсомоль-
ские бригады, ходили по селу, забирали и не 
спрашивали! Забирали все в колхоз! Силой в об-
щем заставляли! Это я помню…

Ну, а комсомольцы известные были?
А.І. Ну, местных и не было, они присылали их! 

Местных я и не помню таких комсомольцев, чтоб 
были активистами! А присылали их, давали ука-
зания и….

А откуда их присылали?
А.І. Ну, кто его знает… Во власти были ком-

мунисты…
А они тоже болгары были или может рус-
ские?
А.І. Русские! Да… Ну что, коллективизацию 

я запомнил! Потом как это их репрессировали! 
Прослойка кулаков проявилась! Этих кулаков 
уничтожали! 

Это когда коллективизация была?
А.І. Да, коллективизация! А потом у бедного 

крестьянина ничего не было! А они ходили с та-
кими…. щупами и искали зерно! Для революции, 
спасения революции! И искали ямы, где эти ямы, 
вот скрытые, зерно!!! Ну, находили, некоторые! 
И тут их репрессировали, забирали в сельский 
совет! И там комнатка была, помню, комнатка 
была, даже заходил туда! И туда их!!! Наберут их 
несколько человек – потом увозят! В Приморск, 
тогда ж это Ногайск! И там уже … их отправля-
ли, я знаю….?! Дед, потом дядя, двое их, не вер-
нулись! И дед не вернулся! Увезли и погибли!!! 
[мовчить]. Мол, враги советской власти! 

А с семьями их что было?
А.І. Ну, у деда, это мама была, потом тетя 

Рая, и тетя Надя! Они остались, как Петро увели, 
мама вышла замуж за бедняка! А эти, помоложе, 
сестры мамины, они так и остались! Ну, а сейчас 
они уже и нет в живых, а дети есть! 

Ну, а вот выгоняли из домов, вещи забира-
ли?
А.І. Да, да, да!!! Забирали конечно!!! Даже 

тетя Рая, определенно время жила у нас, потому 
что отец был бедняк… Пас овец и все! Отакое! Ну, 
а потом… во время голодовки еще, это я помню, 

опухшие! Был некий Семен, даже и не помню фа-
милии его, а его так представляю себе! На одной 
конячке, бриченке и по улице так едет, в каждом 
дворе, то в одном, то в другом, а там умершие! 
Они берет за ноги, там за руки, тянут и бросают в 
бриченку! И он увозит их туда!

Сильный голод был?
А.І. Очень даже!!! А уже, так где-то десять лет, 

ведро воды и на край села – сусликов выливали! 
Чтоб покушать! Детями собирались и шли вы-
ливать этих сусликов! Ну, ничего нет!!! Ничего!!! 
Голод был сумашедший! И было, когда такое 
время, что я опухший, сестра опухшая, вторая 
сестра, нас трое было, тоже самое! И, значит, 
что, отец бросил эту работу и пошел на море! А 
там на море рыбаки, и нет-нет, и выходят с бар-
касов на берег! А мы тут же идем туда, дадут эту 
рыбку и на жесть, значит, жарили и кушали! А 
как-то, и матери дома не было и отца, а я зашел 
посмотреть в печку, на улице, и уже совсем туда 
залез, и еле-еле вылез, не мог уже, так мать при-
шла и достала меня! Чего я полез в ту печку?! Ну, 
и отец нас спас, отетой рыбой! Благо рыбы много 
было!

А людей много умерло?
А.І. Да!!! Людей…!!! Каждый день, он этой под-

водой, ездил по улицам и всегда полно было… и 
там, значит, сваливали в одну яму и все… Очень 
много! Очень много! Особенно, ну трудолюби-
вый народ! Болгары! И не считалися ни с чем, 
забирали их, уводили, как изменники советской 
власти! 

Это когда голод был?
А.І. Да, когда голод был! 
А за что их забирали?
А.І. Ну за что?! За что он… ну как националь-

ность! Национализм проявился во время го-
лодовки! И они, значит, считали, что болгары 
изменники, против советской власти! Вот за 
это и репрессировали! На Калыму отправили! 
Многие! В Крыму много болгар, и тут по наше-
му району, села… Где-то, я вот недавно прочи-
тал, 27 тысяч болгар проживало здесь на юге… 
Таврии! На юге Украины! Ну, а сейчас может 
быть и больше! 

То есть, не смотря на то, что была голодовка, 
приходили и арестовывали?

Фуклєв Андрій Іванович
1922 р.н. житель с. Преслав Приморського р-ну

(запис 2004 р. Молдавського Р.Л., співробітника Запорізького державного університету)

не может даже подойти, забрала милиция, а тут 
до детей, забрала двоюродна сестра, ну решили 
пусть она, двоюродна сестра будет смотреть до-
пока он приедет, а там он будет клопотать, чтоб 
его пустили. Ну, приехал, через месяц чи два, 
приехал, нашел себе работу, он грамотный, про-

дал дом, забрал свои детки и уехал там жить! А 
прошли года, пришла и она с тюрьмы, ну он и ее 
забрал конечно, там долго жили!

(Голодомор 1932-1933: запорізький вимір. – 
Запоріжжя, 2008. – С. 212-214)
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А помните голод 33-го года?
З.А. Помню, конечно, помню! Я была малень-

кая, папа принесет семечки и поделит нам! Та мы 
с сестрой так кушаем… [плаче]. Было и хорошее, 
и плохое! Мы были еще девочки, еще малень-
кие! 

Так, а чего голод был, если Вы говорите, что 
все было?
З.А. А я знаю, чего был голод?! Не было и все! 

Был голод! Не знаю! Ну, мы так, чтоб голодовали, 
нет, папа на такой работе работал! Его вызыва-
ли, то частники вызывали, то корова, то там… то 
поросенок больной, то барашка там! И он ходил 
их там лечил, ему там дадут, что дадут! Он нам 
принесет, мы не так сильно голодовали, но все 
равно! Голод был! Умирали! Мама, мы не здесь 
жили, на той улице, на краю жили, и пришла там 
соседка, сын умирает, голодный!!! Голод! Мама 
говорит: «Я взяла, подоила, – корова была у нас, 
– подоила корову! Отнесла ему, дала молочко, 
немножко хлебушка!» Ну, голодный, умирает от 
голода! Мама подняла этого мальчика, так ее 
благодарили, не дай Бог! Некоторые вообще 
умирали с голоду! Вот моя тетка, мамина сестра, 
она от голода умерла, не было ничего, а детей 
было… шесть-семь! Ну и мама говорит, пошла 
она в колхоз, послали ее белить клуб! Ну, не тот 
клуб, а там собиралась бригада! Она пошла по-
белила, это зимой было, а дома была посолен-
ная капуста в кадушках, и замерзшая! Она при-
шла и ест вот эту капусту, другого нема ничего! И 
застудила желудок и заболела тифом! И умерла 
и оставила этих детей! Один живой, ему 80 лет 
уже, он в Приморске живет брат мой двоюрод-
ный! А те дети поумирали! 

Это получается в голод люди работали точно 
также?

З.А. Работали, кто может работать, нехай вы-
ходит и работает! Хоть бы дали, хоть чучуть, де-
тям! А щас все есть! 

А в школу в голод ходили?
З.А. Некоторые ходили, но я была малень-

кая, еще не ходила в школу! Но, вообще, ходи-
ли! Мама, например, ходила, а тетка моя, она не 
ходила, она меньшая материна сестра, она не 
ходила, она неграмотная была, но на деньги ее 
не обдуришь! Неграмотная была, уже замужем, 
дети приходили ее учили, ихние дети, два маль-
чика было! Я их няньчила, они идут на работу, а я с 
ними! И ото хлеба немножко, сахара, сама пожую 
и ото в бинтике даю ему кушать! Отакое было! И 
вот тут мухи его облезут, и он сосет, голодное, и 
страшно и рассказывать!!!

А море помогало?
З.А. Море помогало, кто могли ходить на 

море, и рыбу ловили! Меняли, там тряпки у кого, 
шо есть, какие-то меняли! Там те, кто не могут 
ловить рыбу! Папа на такой работе работал, что 
другой раз принесут ему там, бычки пять-шесть 
штук или раньше был судак, или не судак, а это…. 
чобак! А щас я и не помню, когда я чобака того 
видела! 

А меняли они у кого, у рыбаков?
З.А. У рыбаков! Отнесут там что или лук, они 

дадут тебе немножко рыбы! Если есть квасоля, 
дашь там квасоли, они тебе немного рыбы! Ну, 
как-то люди выручалися! Некоторые жили бога-
то, а некоторые так!

А были такие, что не голодали абсолютно?
З.А. Как?
Ну, были в селе такие, что в голод были бога-
тые и не голодали?
З.А. Ну, были богатые и не знали что это го-

лод! У них все было! Когда уже их раскулачили, 

Фуклєва Зоя Антонівна
1929 р.н. жителька с. Преслав Приморського р-ну

(запис 2004 р. Молдавського Р.Л., співробітника Запорізького державного університету)

А.І. Да, да! Все равно! Ну, это была искус-
ственная голодовка! Вывозили зерно за границу, 
но не давали людям! Вот так жить при советской 
власти! Бандитизм….

А вот голодовка когда была, не пытались в го-
род уйти, на заводы?
А.І. Мы нет! Мы тут оставались!
Ну, а вот односельчане, знаете примеры, ког-
да уходили семьями?
А.І. Не! Я не слышал, чтоб уходили даже се-

мьями! Они оставались здесь на месте! Они бо-
ялись даже и двигаться! Чтоб их там не… Было 
много таких что долаживали органам советской 
власти! Приходят забирают и все! Не расспра-
шивают, ничего! А кто ты, почему?! Это никого 
не волновало, все делали так, как им благорас-

судится! Это ужас!!! Там сейчас вроде памятник 
сделали – Голодомор!!! 

А почему так много людей умерло, море ж рядом?
А.І. Да, море рядом! Но все равно… кто вы-

жил, кто… Ну, не было заинтересованности, кто 
как поступал! А я знаю, что отец мой только на 
море! Даже там и ночевал и помогал рыбакам! 
Там они что-то сеть перебирали! Вот это придет, 
принесет рыбку, и на этом мы выжили!

А в школу вы ходили?
А.І. Да!
Здесь, в Преславе?
А.І. Да! До четвертого класса я учился на 

болгарском языке! А потом закрыли болгарские 
школы и ввели русские!

(Голодомор 1932-1933: запорізький вимір. – 
Запоріжжя, 2008. – С. 220-222)
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… А Вы голод помните?
Т.І. Как раз у голод училась!!! Как раз у голод 

училась! Я сразу поступила в общеобразова-
тельный в Приморске, а там был и сельскохозяй-
ственный техникум, там давали стипендии и 500 
грамм хлеба! И когда моя мама пошла искать мне 
квартиру, шоб я пошла! 

У нас и общежитие, у нас и столовая! Ну, мы 
конечно платили…, ну, не сильно дорогая! Ну, 
500 грамм хлеба! Покупали, ну, конечно, они 
давали! А так очень трудно было, очень трудно! 
Еще у нас была такая семья, ну двоих не было, 
были в Германии или, мне кажется, уже приеха-
ли! Приехали! При немцах же забирали стар-
ших моих сестер! И так мама пришла домой: 
«Слушай, а чего ты там будешь мучиться! А мы 
тебе будем там, а ты там сама себе и стипендия 
и хлеб и все?!» Не! Не стала сопротивляться, хо-
телось мне в сельскохозяйственный! Ну, как мне 
не хотелось, ну надо было…

А коллективизация?
...Ну, не хотели люди, не отдавали коров сво-

их, так они не пошли, это очень болезненно про-
шло! Даже некоторые были и не сдалися, чуть-
чуть было, уже сколько, уже и колхозы сколько, 
они все никак не рискнули сдаться!

Что с ними делали?
Т.І. Ниче, просто работали, они просто рабо-

тали, их не трогали, да и все! Они и в колхозе не 
были, земли не имели, земля перешла в колхоз. 
В колхозе трудодни были, одни терялись, как на 
трудодни будем работать! А тут 32-й и 33-й год 
неурожайный! Голод был очень страшный! Я этот 
голод помню. 

Расскажите?
Т.І. Голод был. Ну, не урожайный год и нигде, 

ниоткуда! Отец мой получал паёк, хоть какой-то, 
детям там понемножку, он работал учителем, он 
получал. А-а, которые нигде, нигде, люди… Кроме 
того, нас спасала та рыба! В то время даже очень 
много умирало людей! Умирало! Везут мертвых, 
хоронить, как… Уже родственники не могли по-
хоронить! Они все больные, ну как истощенные, 
они не похоронят! Так были люди, что подбирали, 
по семьям, где кто умрет, и в бричку их и в брат-
ские могилы…

А что это были за люди?
Т.І. Ну преславские люди! Такие, что могли… 

Каждый может идти и подбирать мертвых, пра-
вильно?! Но и такие люди нужны были, я так счи-
таю! Если нет таких людей, то как оно умирают, 
совсем мертвые будут, и что оно будет?! Такие 
люди были, что выносили вот эту все! Вот это 
нельзя его передать, вот это как подбираешь, как 
бревно человека подбираешь, черный, опухших, 
страшный, грязный! Еще голодные! И в бричку их 
поскидают и там братская могила! Выкопают и 
вместе все! Людей надо определять где-то! Надо 
определять! Я помню мы так пашем: «А что там 
повезли?» А он: «Та бревна повезли!» А думаю, 
чего они так висят! А оно ж людей повезли! А папа 
говорит: «То бревна повезли! Вам надо что то по-
везли!» и не хотелось, что б знали как мертвых 
везут, это ж дети! Это ж страшно! Даже был такой 
случай! Отец говорит: «Пошел я зимой на охоту, 
на кладбище, а там была часовня!» Отец говорит: 
«Слышу я, дите плачет! Я туда сюда, туда сюда, 
ну плачет ребенок! Я пошел туда, и вижу маль-
чик, еще не умер, а мама уже его отнесла туда! 
Он хочет кушать, а она не знает что ему! А нету! 
Все равно, говорит, умрет! Тоже не могла пере-
живать, как он тут плачет, она взяла его отнесла, 
пусть умирает!» Отец посмотрел и узнал этого 
ребенка, взял его, пошел к ней, говорит: «Ты что, 
совсем уже?!» Она говорит: «Ты знаешь, Иван 
Иванович, я просто уже не могу! Он разрывает-
ся у меня, просится, кушать хочет! Хочет! Хочет! 
А я ничего не могу ему дать!» Так отец принес и 
дите у нее дома умерло! Потом отнесла хоронить 
таки… Голод это страшно!!! В 47-м году голода 
такого не было!..

А почему в 32-м году такой голод был? 
Т.І. Неурожайный год, ну не откуда!!!
Только из-за урожая, да?
Т.І. Ну так, не урожайный год! А откуда, чего?! 

Неурожайный год! 
А если бы у людей осталась земля, был бы 
голод?
Т.І. А как бы… был бы голод, если б совсем не 

уродило! Ну, земля была бы, а она не дала уро-
жая, тоже самое! Может, если бы кто имели за-
пасы! Это другое дело! А если без запасов, то... 
У некоторых людей были и запасы, и отбирали 
те запасы, раздавали этим, которые… ну это ж 
считается, что… грубое нарушение – у того отби-
рать, тому давать! 

Хоменко Тамара Іванівна
1926 р.н. жителька с. Преслав Приморського р-ну

(запис 2004 р. Сурєвої Н. та Кучеркова І.)

забрали и вывезли и все! Дома оставили, все за-
брали с собой и вывезли! Как нам рассказывали, 
я не видела этого, ну мама, бабушка!

... Ну, а после войны голод был?
З.А. После войны не было! 

В 47-м голода не было?
З.А. Не было!..

(Голодомор 1932-1933: запорізький вимір. – 
Запоріжжя, 2008. – С. 217-218)
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«Голодомор коснулся бедных и многодетные 
семьи. В начале весны, когда появилась трава, 
дети выползали с домов и на коленках рвали и 
съедали первую траву. Организмы были истоще-
ны. Но массовых жертв не было. Соседи ходили 

в Керчь за рыбой. Болгары были зажиточные, но 
чтобы не голодовать, меняли одежду. Работала в 
артели, ткали, женщины вышивали. Большинство 
мужчин после раскулачивания не вернулись».

(поточний архів редколегії)

Черкез Анна Іванівна
1915 р.н. жителька с. Коларівка Приморського р-ну

(запис 2008 р. Смаковської Т.Ф., голови Коларівської сільської ради)

А кто отбирал?
Т.І. Отбирали! Вот активные люди… тоже та-

кие активные люди, которые помогали уже этим! 
Они уже отбирали, которые более-менее что-то 
имели, искали…

А Вы считаете, так можно отбирать?
Т.І. А что делать?! Может и нельзя, а иначе, 

что делать?!
Ну, это грубое нарушение?
Т.І. Нарушение! Да, нарушение! Но, вот это и 

было нарушение! Но был голод, выживать как-то 
надо было! А иначе как?! Те спасутся, а те пусть 
умирают! Значит, они хотели, чтоб … а мало еще 
кому…. Нужно было хлеб, зерно… Надо ж было! 
А отбирали! Мой отец не ходил отбирать! Он не 
мог переживать, когда дети плачу! Он говорит: 
«Вот мы отбираем, а они, эти самые, дети пла-
чут!» Отец говорит: «Я учитель, детей учу! Значит, 
отбирай!… Ребенок не виноватый, что у того есть 
зерно, у того нет зерна! Ребенок того не понима-
ет!» Они только знают, что родители не дают! Что 
вот делать с ними, что они плачут – держутся за 
эти вот мешочки?! «Я, – говорит, – этого делать 
не могу!» Вот от этого, что он не мог это делать! 
От не мог…

А ему это надо было делать?
Т.І. Нет, не надо было!!! Просто приглашали! 

Приглашали!
А кто его приглашал?
Т.І. Ну как, актив какой-то в селе, который и 

должен спасать! Вот так они и рассуждали, что 
нужна такая операция или не так… ну, Сталин, 
сделал, в коллективизацию перегибы большие! 
Вот из-за этого же…

А в селе какие перегибы были?
Т.І. Ну, вот это ж быстро… Надо было коллек-

тивизацию сделать медленно – внедрить там, 
там! Потихоньку! Что бы люди видели, что там 
колхозы, все, все окупает себя, хорошо! А если 
здесь сделать за два года, с 31-го, 2-го, 3-го, вот 
это они по селу сделали коллективизацию! Так 
это ж… конечно, это ж слишком быстро! Ну, так 
он считал нужно… 

...А вот Вы говорили, в голод спасались ры-
бой! Кто ходил, каждый сам по себе ходил ло-
вить там в море рыбу?
Т.І. И каждый ходил, и артель была. Артель 

организована была, они подплывали сюда к бе-
регу, к берегу и ходили… и каждый… А что могли 
им дать, а вот это я не могла знать, вот это в 33-м 
году я не поняла… Уже…вот он, когда в 47-м, в 
сорок… знаю что таки приезжали и… на что ме-
няли, когда у них ничего не было… А! Табак дава-
ли! Табак рыбакам дадут, они рыбки подбросят…

А откуда табак?
Т.І. В магазине ж был табак! Был табак…
А деньги были?
Т.І. Были, ну, а как же!? Конечно были! Все 

было! 46-й, 7-й год все, было! Я училась в тех-
никуме, нам деньги давали, паек, хлеба дава-
ли! Отец паек зерном… зерном, мукой получал! 
Спасали! Ну, в 46-м году… мертвых… такого не 
было… Карабкались, мы хорошо выкарабкались! 
А в тридцать… Сразу!!! Новая власть! Неурожай! 
Что ты… [нерозб. – ред.] люди все расселялись... 
это ж очень трудно. А власть меняется – оно ж и 
все меняется! Все меняется! Сейчас же тоже 
власть поменялась! И мы не знаем, какая наша 
власть! Демократия, правильно?!

(Голодомор 1932-1933: запорізький вимір. – 
Запоріжжя, 2008. – С. 223-224)

РОЗІВСЬКИЙ РАЙОН

Дводненко Катерина Федорівна
1920 р.н. жителька с. Листвянка Розівського р-ну

(запис 2008 р. Мелешко С.В., завідувачки Листвянської сільської бібліотеки)
«Родина наша була великою: батько, мати, 

чотири сини і п’ять доньок. Батько працював у 
колгоспі, мати була домогосподаркою. Діти, які 
були старші, працювали на току, на колгоспних 

полях, збирали колоски, пасли череду. Пам’ятаю, 
як збираючи колоски, працювали з ранку до вечо-
ра, а ввечері всіх збирали і ретельно обшукували, 
щоб, не дай Боже, не сховали зернят, і записува-
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«Я корінний житель Розівки, у ті часи, коли 
по Україні почався голодомор, у нас справжньо-
го голоду не було. Так, дійсно, було важко, але 
лиш тому, що в той рік була на землі посуха. Сім’я 
наша була для того часу невелика: мати, батько, 
я та сестра з братом. У зв’язку з тим, що уро-
жаю на той час не було, мати з батьком ходили 
на заробітки і, повертаючись з роботи, крали по 

склянці зерна та в пазусі приносили нам, малим. 
Я з сестрою та братиком ходили на промерзлі 
поля та викопували з землі мерзлу картоплю, 
приносили додому, а бабуся робила з неї «бала-
бушки». Про масову смертність я не чув, може і 
були випадки, але мені про них невідомо».

(поточний архів редколегії)

Квітковський Олександр Іванович
1929 р.н. житель смт Розівка Розівського р-ну

(запис 2008 р. Сабадаш К.С., методиста Розівського районного центру культури і дозвілля)

ли трудодень. У кінці року по кількості трудоднів 
видавали продукти харчування. Але видавали 
менше, бо не було чим, решту обіцяли з нового 
урожаю. Було дуже тяжко. Малі постійно просили 
їсти. Варили борщ з лободи, пекли хліб з муки на-
половину з половою. У господарстві залишилась 

одна корова, завдяки якій і вижили. А ще завдяки 
підтримці сусідів. Німецькі колоністи жили дуже 
дружно і завжди намагались допомогти один 
одному».

(поточний архів редколегії)

Мавроді Харлампій Христофорович
1926 р.н. житель с. Новомлинівка Розівського р-ну

(запис не пізніше 2008 р.)
«В сім'ї було четверо дітей, два брати і дві се-

стри. Батько працював ковалем в сільській кузні. 
Мама – вдома. Коли в 1932 році мали великий не-
врожай, і голод почав наступати все більше і більше, 
батько влаштувався ковалем на роботу в сусідній 
щойно створений радгосп «Придонецький». То 
було державне підприємство, а, отже, там дава-
ли карточки. В неділю батько йшов пішки за 30 км 
на роботу. Повертався в суботу, приносив хліб. 
Чи 250, чи 300 грамів на кожного. Отак ми жили. 
Вдома на городі нічого, крім квасолі, не вродило. 
Та і тієї було обмаль. А ще у нас була корівка. В 
тому ж «Придонецькому» дали батькові солому, 
нею і годували свою годувальницю.

Загалом же в селі люди відчували нестачу 

хліба. Дякувати Богові, на той час колгоспами 
нашими, а їх у нашому селі було 2 – імені «Карла 
Маркса» та імені «Другої п’ятирічки», керували 
греки, добрі люди. В останньому головою колго-
спу був Сарбаш. Так от він організував для сільчан 
їдальню, в якій харчувалися діти та старики. Була 
така їдальня і в колгоспі «Карла Маркса», якраз 
біля конюшні вона стояла. Там завжди було ба-
гато дітей і стариків. Ми туди не ходили. Мама не 
пускала, бо мали свою квасолю, молоко і трішки 
заробленого батьком хліба.

Загалом наше село минуло те лихо. Хоча знаю, 
що багато моїх земляків, аби вижити, їздили аж 
на Кубань, міняли речі на хліб».

(поточний архів редколегії)

Марущенко Любов Павлівна
1921 р.н. жителька с. Зеленопіль Розівського р-ну

(запис 2008 р. Фомич Н.М., заступника голови Розівської райдержадміністрації)
«Пам’ятаю, як важко жилося нам у 1932-1933 

роках. Чого тільки не їли люди в той час: і траву, і 
коріння різні, і кору з дерев, тварин. Наша роди-
на бідувала, але була корова, і тому було трохи 
легше. Допомогло ще й те, що осінь виявилась 
тепла, наприкінці пішли дощі і з’явилась молода 
травичка – отава, яку використовували в їжу і го-
дували корову.

Систематично проводились обшуки. Було 

дуже багато ворогів. Де з обшуками ходили євреї 
(а вони переважали в нашому селі), вони ніколи 
нічого не забирали, а ще попереджали: заховай-
те те чи переховайте інше. І ніхто в селі не вмер. 
А в сусідньому селі Петриківка (зараз Донецька 
область) страх що робилось – забирали усе, що 
могли і ще й казали: «Знайте, яка ваша радянська 
влада!».

(поточний архів редколегії)

Олійник Антоніна Павлівна
1927 р.н. жителька с. Кобильне Розівського р-ну

(запис 2008 р. Сергеєвої Н.І., завідувачки Солодководненського будинку культури)
Про те, що був страшний голод, також 

розповіла Антоніна Павлівна. Вони з братом були 
«пухлі» від голоду, бо не було, що їсти, а їли гри-
цики, траву, свиріпу. В селі також жили євреї і 
їхня мама ходила (наймалася) полоти їм город. І 

те, що не доїдали євреї, їли. Антоніна Іванівна і її 
брат от так і вижили. Про місця масових поховань 
не пам’ятає.

(поточний архів редколегії)
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М. ТОКМАК

Бут Марія Кузьмівна
1925 р.н. жителька м. Токмак

(запис 2008 р. працівників управління праці та соціального захисту населення Токмацької 
райдержадміністрації)

«На час Голодомору наша родина жила в 
с. Богатівка. Село було бідне і жилося дуже тяж-
ко. Щоб хоч якось протриматись, ми їли траву, 
гризунів, комах. У нас залишилась єдина корова, 
тому було молоко і можна було хоч якось прого-
дуватись. Пам’ятаю один страшний випадок: я 
взяла трохи молока і вирішила віднести своєму 
дядькові, бо його родина вже ледь виживала. Я 
прийшла до нього, зайшла до кімнати і заніміла 

– дядько різав ножем тіло свого меншого сина. 
Це було жахливо: щоб вижити, батько добиває 
свого сина і їсть його. Коли він побачив мене – 
заплакав. Але йому теж не судилось вижити. Він 
знайшов дохлого коня (м’ясо якого, щоб ніхто не 
брав, господар отруїв), приніс додому і почав ва-
рити. Родина була така голодна, що хапала і їла 
ще сире м’ясо. Всі вони померли».

(поточний архів редколегії)

Чернова Ганна Василівна
1923 р.н. жителька с. Богатівка Розівського р-ну

(запис 2008 р. Ликової Н.М., завідувачки Кузнецівської сільської бібліотеки)

«Я, Бут Марія Кузьмівна, в 1933 р. прожива-
ла в м. Токмак. Разом з матір’ю і батьком меш-
кали діти: Марія, Коля, Віра, Надія і Петро. Мати 
була домогосподаркою, а батько працював на 
залізничній станції. Я лежала хвора тифом. Корова 
захворіла на сибірку і здохла. Дуже хотілося їсти. 

Багато людей ходило і просило щось поїсти, але 
у нас самих не було чого. Перед очима дівчинка 
така худа, скоріше подібна на скелет, просила, 
було дуже важко. Люди лежали під парканами, їх 
ніхто не хоронив».

(поточний архів редколегії)

Демченко Віра Олександрівна
1927 р.н. жителька м. Токмак

(запис 2008 р. працівників управління праці та соціального захисту населення Токмацької 
райдержадміністрації)

«Я, Демченко Віра Олександрівна, хочу 
поділитися спогадами про голодомор 1932-
1933 рр. у моїй родині було п’ятеро чоловік: мати, 
батько, я, молодший брат і сестра. Я була най-
старшою дитиною в сім’ї. Батько працював кова-
лем, мати сиділа вдома з дітьми. Їжу усю забра-
ли, навіть маленький мішечок гороху. В нас була 
корова, але мати не давала нам молока, бо тре-
ба було платити за хату, яку ми купили. Давали 

150 гр. хліба на добу на одну людину, а ті, хто пра-
цювали, отримували 500 гр. Доводилося стояти 
у довгих чергах, щоб отримати шматочок хліба. 
Коня в нас не було, тому батько запрягався в плуг 
і самотужки обробляв город. Ці страшні події ще 
й досі живуть у моїй пам’яті. Не можу без болю 
дивитися на те, як кидають хліб, бо це ж святиня, 
найдорожчий скарб у часи голодомору».

(поточний архів редколегії)

Залозний Костянтин Миколайович
1919 р.н. житель м. Токмак

(запис 2008 р. Медведського В.І., директора Токмацького районного краєзнавчого музею)
«1933 рік я добре пам’ятаю. Я навчався в 

школі. Тоді був дуже тяжкий час. На той час мені 
було 14 років. Я чув від дорослих, що бригади 
активістів ходили по дворах і відбирали у селян 
вирощене в полі, на городі до останньої зерни-
ни. Ці ж люди говорили, що це потрібно, щоб до-
помогти дуже голодуючим робітникам Москви і 
Ленінграду. Селяни ж не дають хліб. В цей страш-
ний час наша сім’я з п’яти чоловік: мати, батько 
та троє дітей проживала в м. Великий Токмак. 
Батько мій працював на заводі «Червоний про-
грес» (нині завод ім. Юрова). Він одержував про-

довольчий пайок. Мама приносила хліб та крупи 
по 1 кг. Пам’ятаю, що часто була перлова крупа. 
Наша робітнича сім я була привілейована, тому 
що одержувала пайок. Ми не голодували, хоча й 
було скрутно, тому ми сяк так пережили голод. 
Пам’ятаю, що сім’ї наших сусідів, які не працю-
вали на заводі, а займались сільським госпо-
дарством, пухли від голоду та помирали. Наші 
сусіди – велика родина Мазнюків, пухли від голо-
ду. Першим помер їх кремезний батько – Данило 
Мазнюк, а потім його діти. З цієї родини вижила 
менша частина. Померлих від голоду людей хо-
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«Я, Зеленая Анна Ивановна, с родителями 
Пугач Иваном Яковлевичем, Пугач Феодосией 
Ивановной и младшим братом Максимом с рож-
дения проживали в г. Токмаке. Родители работа-
ли в колхозе, я работала на элеваторе – рабочей. 
Платили очень мало. Ели похлебку из свеклы, 
«грициков», ловили и варили сусликов, весной, 
когда цвела акация, ели соцветия. Люди умира-

ли прямо на улице. Из нашей семьи умерла жена 
дяди Пугач Агафия и ее четыре дочери. Умерших 
на улице собирали телегой и отвозили хоронить 
в общую яму на кладбище. В начале 1932-1933 
годов началось массовое переселение жителей 
в районы, где не было голодовки».

(поточний архів редколегії)

Зелена Ганна Іванівна
1913 р.н. жителька м. Токмак

(запис 2008 р. працівників управління праці та соціального захисту населення Токмацької 
райдержадміністрації)

вали на кладовищах. Конкретних місць поховань 
я не знаю. Я знаю, що деяких знайомих батька по-
садили у в’язницю за декілька колосків, які вони 
зібрали в полі після роботи комбайна. Мешканці 
міста під час голоду їли котів, собак, ховрахів, 
горобців, ворон, також траву – лободу, грицики, 
мололи сухий курай. Випадків людоїдства я не 
пам’ятаю. Продуктів харчування в магазинах не 
було. Лише в магазині «Торгсин» продавали все: 
ковбаси, консерви, хліб та інше. Але придбати їх 
можна було лише в обмін на золото та іноземну 
валюту. Це була хороша викачка останнього зо-

лота у населення. Щоб врятувати свої сім’ї від 
голодної смерті, люди несли в «Торгсин» золоті 
обручки, брошки та інше. Місцева влада зовсім 
ніякої допомоги не надавала жителям міста. Я 
знаю, що в той час на Токмацькому елеваторі був 
хліб, але голодуючим його не давали.

На мій погляд, причиною голоду був неврожай 
і також тогочасна політика влади, яка заявляла, 
що вилучають надлишки продуктів, але насправді 
забирали всі продукти харчування, залишаючи 
людей помирати».

(поточний архів редколегії)

Малафій Євдокія Іванівна
1921 р.н. жителька м. Токмак

(запис 2008 р. працівників управління праці та соціального захисту населення Токмацької 
райдержадміністрації)

«Я, Малафій Євдокія Іванівна, жила в селі 
[с. Волинка Конотопського р-ну Чернігівської обл.] 
добре, не голодували. Сім’я була велика, але 
в 1933 р. старші чотири сестри і два брати 
роз’їхались по заробітках. Я залишилась із ста-
рою матір’ю, була в няньках, нас розкулачили, 
вигнали з хати. Старша сестра забрала мене в 

Токмак. Їхали поїздом, на станції Федорівка я ба-
чила, як багато голодних людей, погано одягнені, 
виснажені, збирали кісточки з абрикосу на підлозі, 
розбивали їх, їли і тут же падали мертвими. Таких 
людей було багато. Мене це дуже вразило і, див-
лячись на них, я гірко заплакала».

(поточний архів редколегії)

Остапенко Іван Петрович
1918 р.н. житель м. Токмак

(запис 2008 р. працівників управління праці та соціального захисту населення Токмацької 
райдержадміністрації)

«Я, Остапенко Іван Петрович, 1918 року 
народження, був свідком голодомору 1933-
1934 рр. Дуже тяжко пригадувати ці тяжкі роки. 
Мало людей в Україні, сім’ї яких не потерпіли від 
Голодомору. От і моя сім’я тяжко пережила ті 
часи. Хоч і мали і корівку, і коня, але за те, що не 
йшли до колгоспів, забрали всю худобу, вибрали 
все збіжжя, що надбала велика сім’я. Доводилося 
дітям йти до елеватора, збирати зернята, щоб 
зварити якогось кулішу, або на залізниці збира-

ли біля вагонів, що впаде. Одного разу спіймали 
мене охоронці, зняли з мене одежину. А вона 
була не моя, а старшого брата, бо в мене не було 
ніякої. Брат не пішов забирати одежу, бо страшно 
було: могли притягти до суду за крадіжку хліба. 
Легше стало тільки тоді, коли з’явилася перша 
трава: «калачики», лобода, «козелики», грицики. 
Тяжко жилося та, слава Богу, всі лишилися живи-
ми. А в сусідській сім’ї померли двоє».

(поточний архів редколегії)
Прус Анна Пантеліївна

1924 р.н. жителька м. Токмак
(запис 2008 р. працівників управління праці та соціального захисту населення Токмацької 

райдержадміністрації)
«Я, Прус Анна Пантеліївна, народилася в 

родині робітників. Сім’я була велика: семеро 
дітей, батько, мати. Але згодом троє дітей вмер-
ло, залишилося нас четверо. Я була в той час ма-
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«Я, Рикуненко Валентина Федорівна, народи-
лася 20 листопада 1925 року у м. Токмаці. У нашій 
сім’ї було четверо дітей, де я була найменшою. 
Коли настали 32-33 роки, я навчалася у першому 
класі школи № 7. Батько помер, і ми залишилися 
з мамою. Дуже важко було матері. Вона ходила 
на роботу, ми часто залишалися вдома. Про шко-
лу не було й мови, бо були голодні, ні в що було 
одягатися. Від голодної смерті врятувала нас ко-

рова, яку ми мали. Мама за молоко міняла хліб, 
крупу, сіль. Вона готувала нам затірку на молоці, 
варила льон. Їли грицики, коржики з лободи. А в 
інших сім’ях не було й цього. Люди дуже стражда-
ли. Діти пухли з голоду, помирали. Трупи лежали 
на дорогах, на подвір’ях. У людей навіть не було 
сили, щоб відвезти їх на цвинтар.

Хай ніхто ніколи не побачить цього жаху!»
(поточний архів редколегії)

Рикуненко Валентина Федорівна
1925 р.н. жителька м. Токмак

(запис 2008 р. працівників управління праці та соціального захисту населення Токмацької 
райдержадміністрації)

ленькою, але добре пам’ятаю все. Одного разу, 
ввечері, ми зі своїм батьком, Прус Пантелієм, 
їхали на поле збирати колоски, щоб хоч як про-
жити. Колосків назбирали мало, бо людей, які їх 
збирали, було багато. Збирали все, що можна 
було використовувати в їжу: пасльон, лободу, 
грицики, іншу траву. З цього мати, домішуючи 

муку, варила якусь страву. Іноді батько ходив на 
річку і приносив раків, яких вдома варили. Ще 
пам’ятаю, що вертаючись з полів, бачила вовків, 
яких на той час було в Токмаці дуже багато. Вони 
нападали на ослаблених голодом людей».

(поточний архів редколегії)

Симоненко Катерина Іванівна
1920 р.н. жителька м. Токмак

(запис 2008 р. працівників управління праці та соціального захисту населення Токмацької 
райдержадміністрації)

«Я, Симоненко Екатерина Ивановна, в пери-
од 1932-1933 гг. проживала в г. Токмак вместе с 
мамой Корж Харитиной Иосифовной и сестрой 
Корж Верой Ивановной 1918 г.р. Мы прожива-
ли в двухкомнатной квартире втроем, отец нас 
бросил, когда мы были маленькие. Мы учились 
в школе, а мама работала пекарем на хлебопе-
карне. С нами еще проживала бабушка Яценко 
Прасковья Федоровна, ей было 70 лет, она не ра-
ботала. После школы мы ходили подрабатывать, 

так как работала одна мама и на питание не хвата-
ло денег, поэтому мы ходили в зажиточные семьи, 
мыли полы, стирали и т.д. В то время была кар-
точная система: купить можно было 200 гр. хлеба 
на иждивенца и 300 гр. на работающего. Для того, 
чтобы выжить, нам приходилось кушать «грици-
ки», лебеду. Из них варили первые блюда. Чтобы 
не умереть с голода, нам пришлось уехать к род-
ственникам в г. Донецк, где прожили до 1935 г.»

(поточний архів редколегії)

Ситник (Єременко) Олександра Степанівна
1922 р.н. жителька м. Токмак

(запис 2008 р. працівників управління праці та соціального захисту населення Токмацької 
райдержадміністрації)

«Я, Ситник Олександра Степанівна, уродже-
на Єременко. У голод мені було 10 років. Помню, 
приходили люди у формі, із ружжями, забирали 
все. Ховать зерно боялися – кругом все штрика-
ли – і у дворі, і в сарай. Угрожали, шо заберуть 
в тюрму. Голодно було, то їли все – лободу, кро-
пиву, грицики, щавель, з якого робили щавели-
ки – порізаний щавель умокали в муку чи отруби 
і пекли. А сім’я вижила, бо хазяйни були хороші. 
Дєдушка і тато держали пасіку, як прижме – про-

дадуть улик. Мама на базарі якусь одежу на їду 
міняла. Пізніше прийшлось продать півхати, яку 
розібрали і забрали матеріал. А на ті гроші жили. 
Люди всі були залякані, сумні з горя. Якось тато 
заслабли і додому не дійшли, у далеких родичів 
одлежалися, ті трохи піддержали, привели. А 
сусід Лебідь Леонтій помер з голоду. Бідність 
була велика».

(поточний архів редколегії)

Скачко (Зятина) Надія Прокофіївна
1919 р.н. жителька м. Токмак 

(запис 2008 р. Медведського В.І., директора Токмацького районного краєзнавчого музею)
«Я, Скачко Надежда Прокофьевна, 1919 года 

рождения, сообщаю, что в период голодомо-
ра 1933-1934 г. мы проживали в г. Токмаке по 
ул. Б. Хмельницкого № 92. семья состояла из че-

тырех человек:
Зятына Прокофий Алексеевич – отец;
Зятына Мария Яковлевна – мать;
Зятына Екатерина Прокофьевна – дочь;
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«Я, Юрченко Григорій Сергійович, в 1932-
33 роки був саме першокласником і ці роки 
запам’ятав на все життя. Молода сім’я Юрченків, 
Сергія Онуфрійовича та Ольги Гурівни, прожива-
ла в м. Токмак. Дітей в сім’ї на той час було двоє: 
я та молодший братик Іван (1931 р.н.). Діло було 
влітку, після косовиці. Ходив я з мамою на поле 
збирати колоски, бережно складали їх у носові 
хусточки. Вдома мама підсушувала їх на печі, ви-
минала в хустині, зерна товкла в ступі, а потім ва-
рила страву. Одного разу нам не пощастило. На 
бідарці, запряженій одним конем, під’їхав на поле 
об’їздчик. Наробивши крику, він відібрав зібрані 

колоски, маму побив, а мене з сусідськими хлоп-
чаками забрав до міліції. Кинули нас до кімнати, 
де були нари. Довго і жорстоко били нас мета-
левими шомполами, особливо багато ударів 
дісталось по спині. Від сильного болю я заповз 
під нари, але удари шомпола досягали мене 
навіть там. Все життя відчував біль у спині, навіть 
зараз, як спогад про ті часи. А ще пам’ятаю, що 
мама збирала курай, підсушувала його, товкла, 
м’яла, просіювала, запарювала водою і пекла 
чорні «оладки».

(поточний архів редколегії)

Юрченко Григорій Сергійович
1926 р.н. житель м. Токмак

(запис 2008 р. працівників управління праці та соціального захисту населення Токмацької 
райдержадміністрації)

Зятына Надежда Прокофьевна– дочь.
В период 1933-1934 годов отец работал 

охранником в магазине, мама – домохозяйка. В 
хозяйстве у нас была корова, мы продавали мо-
локо, а на деньги от проданного молока покупали 
продукты. Запасы зерна закапывали в огороде, 
потом по немногу доставали его, добавляли тра-

вы и варили кашу. Соседи уходили из дома в по-
исках еды и по дороге умирали. Представители 
власти ходили по домам и забирали все, что 
можно было забрать. Во время голодомора 1933-
1934 г. от голода из семьи никто не умер».

(поточний архів редколегії)

ТОКМАЦЬКИЙ РАЙОН

Вольвач Федір Васильович
1937 р.н. житель м. Київ

у 1932-1933 рр. проживав у с. Новопрокопівка Токмацького р-ну
(заява-свідчення 2008 р.)

«Нині завершується укладання Державного 
Реєстру жертв Голодомору – геноциду 1933 
року. 

Як старший за віком з нашої потерпілої ро-
дини звертаюся до вас з проханням занести до 
реєстру убієнних голодом 1933 року односель-
чан також нашу сестру – Вольвач Саню Василівну 
1931 року народження.

Обставини цього вбивства такі. Тодішньому 
новоствореному (Вольвачівському) колгоспу зна-
добилося приміщення під контору. Вибір пав на 
стару прадідівську хату наших батьків – Вольвача 
Василя Афанасійовича та Христі Оксентіївни.

За надуманим і безглуздим звинува-
ченням батька репресували і ув’язнили до 
Мелітопольського донру, а матір з дитиною-
немовлям активісти-буксирщики вивезли в степ, 
де вона знайшла прихисток у норі-землянці, якою 
користувалися пастухи в негоду. Всі їстівні запа-
си і носильні речі відібрали.

Пізньої осені 1933 р. в цій землянці їх обох і 

знайшли – непритомну і опухлу від голоду матір і 
біля неї мертву дитину.

Зі слів батька я знаю, що всіма ділами без-
посередньо у нашому селі заправляв тодішній 
голова колгоспу Сашко Кобець – «лиса собака». 
Так односельчани нарекли цього закінченого 
мерзотника, психопата і садиста, який знущався 
з людей і забезепечував своїм землякам табори і 
соловки впродовж усіх 30-х років. 

Тоді ж у селі появилося чимало прибулих з 
Орловської та інших областей Росії, які заселяли 
вимерлі від голоду двори. 

Рятуючи від людської помсти, яка вже 
назрівала, компетентні органи перед війною схо-
вали «лису собаку» десь аж у Підмосков’ї. З тих 
пір ні він, ні його собачата в селі не об’являлися. 

Зі слів батька знаю, що причиною тодішніх 
гонінь, зокрема на нашу родину, було куркульсь-
ке і наче б то німецьке (Ланц) походження нашої 
матері».

(поточний архів редколегії)
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Савон Марія Іванівна
1915 р.н. жителька с. Очеретувате Токмацького р-ну

(запис 2008 р. Лук’яненко Л.В., директора Очеретуватського сільського будинку культури)

Тетяна Тимофіївна Мороз народилася в 1922 
році в с. Очеретувате. 

«У нашому селі Очеретувате, – згадує Тетяна 
Тимофіївна, – голодною смертю померло 350 
чоловік. Ями для небіжчиків копали по коліно, їхні 
руки та ноги виглядали із землі. Хто мав сили, ко-
пав глибше. Ховали без труни, бо не було дощок. 
Тепер на тодішньому кладовищі випасають овець 
та худобу. Отакі люди…

Найважче було весною 1933 року. Люди но-
сили додому грицики, гірчак, лободу та інші 
бур’яни сапетками, готуючи з них юшку і «коржи-
ки». Їжею були також шпаченята, горобці, жаби. 

Мені теж довелося все це їсти. Переповідали, 
що одна багатодітна тітка – вдова, з’їла своїх по-
мерлих близнюків. До нашої оселі теж приходи-
ли активісти, шукаючи зерно, навіть у кізяках. Не 
знайшли, бо батько закопав мішок вінячого про-
са на межі городу. 

Ми були пухлі від голоду. Хто мав картоплю 
– садовив. Уночі сусіди її викопували. Саме вес-
ною померло найбільше односільчан. Улітку, 
щоб зібрати урожай, в колгосп прислали людей. 
Пшеницю – за границю, а просо та овес забрав 
МТС…»

(поточний архів редколегії)

Мороз Тетяна Тимофіївна
1922 р.н. жителька с. Очеретувате Токмацького р-ну

(запис 2007 р. Лук’яненко Л.В., директора Очеретуватського сільського будинку культури)

Савон Марія Іванівна народилася 17 липня 
1915 року в селі Очеретувате Токмацького району. 

«Тут пройшли мої дитячі, юнацькі роки і понині 
я проживаю в цьому селі, маючи 93 роки. Нас було 
в сім’ї четверо, мама теж Савон Марія Іванівна 
1897 р.н., сестри Катерина – 1917 р.н., Поліна – 
1911 р.н. 

Батька ми майже пам’ятаємо. Він поїхав в 
Хабаровський край і звідти не повернувся. Ми 
були ще малими, розшукувати було ніколи. Тому 
ростила і виховувала нас мама сама. Багато 
страждань випало на її долю і на нашу теж. 
Зовсім малими ми пізнали важку непосильну 
працю, а невдовзі страшний непосильний го-
лод. В ті страшні роки мені виповнилося 17 років, 
сестрі Катерині – 15, а самій найстаршій – 21 рік. 
Тому і в свої 17 років я пам’ятаю все. Як ходили 
вночі, збирали колоски з пшениці, потім прино-
сили додому, шарудили і трішки приварювали, 
щоб всім вистачало хоч потроху. Заносили в хату 
мерзлий буряк, пекли його, їли. Також смачною 
була мерзла цибуля і кураяники. Якщо вдавалося 
десь роздобути трішки кукурузяної муки, це було 

свято. Страшно було на все це дивитись, як люди 
страждали, помирали цілими сім’ями. Особливо 
серце розривалось за дітей, які опухали від го-
лоду. Деяких здавали до дитсадочка, там їли, 
готували хоть якусь гаряченьку баланду та да-
вали кусочок кукурузяного ліпеники. Але не всім 
так постачило, з нами по сусідству жила сім’я 
Савустянів, їх в сім’ї було двоє малолітніх дітей і 
четверо дорослих і всі вони майже одночасно по-
мерли від голоду. Дуже прикро, що навіть похо-
вати не було можливо по людські. По-перше, що 
люди були знесилені, а по-друге, не було навіть з 
чого зробити труни. Тому частіше всього загор-
тали в якусь лахматину і так ховали. Інколи дово-
дилося хоронити в одну яму. Нагорнувши горбик, 
а зверху положивши камінчик, якщо він був по-
ряд. Тому тепер в нас час і неможливо відшукати 
сліди того страшного лиха. Залишається тільки 
пам’ять і біль. 

Так я і пережила голод, мабуть, не судилося 
померти. Довелось ще багато страждати в житті, 
то краще б я була померла в голод».

(поточний архів редколегії)

Савон Тетяна Леонтіїівна
1926 р.н. жителька с. Очеретувате Токмацького р-ну

(запис 2008 р. Лук’яненко Л.В., директора Очеретуватського сільського будинку культури)
«В Очеретуватому багато людей помер-

ло від голоду. Мій батько ходив у Вербове, де 
обмінювали одяг на буряки, кожурки картоплі. 
У 1933-му висушену, потовчену лободу, по 
три блюдця мама варила в майже двовідерній 
кастрюлі. Якось приходе голова сільради і каже: 
«Будемо вас трусити». Обдивився – ніде нічого. 
А перед цим мама виміняла у Вербовому карто-
пельку, як горох. Від чужого ока її заховали, готу-
ючись до весняної посадки. «Що їсте?» – запитує 
незваний гість. Йому показують зелену юшку з 
лободи. «Тоді ідіть у контору, вам випишуть пуд 

житнього борошна, як родині, сини якої служать 
у Червоній Армії». А родині мого дядька, син яко-
го теж був червоноармійцем, не поталанило, бо в 
них знайшли роздобуту на посадку бульбу. 

Довелося і грицики їсти. Нашу сім’ю рятувала 
корівка. Мама давала нам розбавлене водою мо-
локо. Потім до нього додавали стиглу шовковицю. 
У школі був гарячий сніданок. Бувало, йдемо до 
школи, а в роті ані крихти хліба. Побачивши вели-
кий камінь, кажемо: «От, якби така паляниця лежа-
ла». Було: лоша в колгоспі здохло, люди їли його».

(поточний архів редколегії)
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Сизонова Уляна Василівна
1921 р.н. жителька с. Новопрокопівка Токмацького р-ну

(запис 2008 р. Горбачової І.В., завідувачки Новопрокопівської сільської бібліотеки)

«У ті роки важко було виживати. Рили, вико-
пували окопи в пошуках їжі. Попадались орішки, 
їх і їли. Часто ходили вулицями в надії щось знай-
ти з їжі. Старші ловили горобців, у пошуках яєць 
руйнували гнізда. Йшовши вздовж вулиці, часто 

можна було побачити чоловіків, жінок, що лежа-
ли з розпухлими обличчями, руками, животами, з 
очима, які були, як скло».

(поточний архів редколегії)

Сизонов Микола Афанасійович
1920 р.н. житель с. Новопрокопівка Токмацького р-ну

(запис 2008 р. Горбачової І.В., завідувачки Новопрокопівської сільської бібліотеки)

«Мені було 10 років. Сім’я складалася з ше-
сти чоловік: четверо дітей, мама і тато. Мама по-
мерла від голоду. Я осталася сама найстарша. 
Мусила добувати їжу для малих братів і сестер. 
Рвала гірчай, їли зелений абрикос, але цього не 
вистачило. Діти померли. Я ходила на роботу, 
щоб якось прожити. Збирала кукурузу, колоски, 
варила з неї кисіль. Сушили пасльон і їли. Але ж 

ходили по хатам як дикі звірі начальники, броди-
ли в пошуках хліба, пробивали залізними піками 
підлоги, печі і стіни, скопували городи, сади, ви-
тягували їжу з печі, забираючи останній кусень з 
рук вмираючої дитини. Якщо ж удавалось вкра-
сти жменю зерна, забирали і садили в тюрму».

(поточний архів редколегії)

Скідан Надія Денисівна
1922 р.н. жителька с. Новопрокопівка Токмацького р-ну

(запис 2008 р. Горбачової І.В., завідувачки Новопрокопівської сільської бібліотеки)
«Вижити на той час було дуже важко. Хоч 

я вже була підлітком, але пам’ятаю, як йшли з 
подругою до школи через греблю і вона раптом 
упала і померла. Була дуже пухла, очі скляні. На 
це не можна було дивитися без сліз. У 1932 році 
погодні умови в Україні склалися сприятливі і хліб 

в Україні вродив. Але становище у нас на селі 
було катастрофічне. Тому партійців посилали 
по дворам, щоб вони вибирали все: і зерничко з 
гарбузів, і колоски, і картоплю – все забирали, не 
дивлячись навіть, що в сім’ї є діти».

(поточний архів редколегії)

Товстоус Ніна Миколаївна
1925 р.н. жителька с. Роботине Токмацького р-ну

(запис 2008 р. Ковч Т.Ф., бібліотекаря Роботинської сільської бібліотеки)
«Родилася 06.04.1925 р. в селі Роботіно. Було 

мені вісім років. В сім’ї було троє дітей, один 
брат і двоє дівчат: Василь (1930 р.н.), Катерина 
(1920 р.н.) і Ніна (1925 р.н.). Батько – Микола 
Васильович, мати – Акуліна Прохорівна. Також з 
ними жили дід і баба. 

Коли почався голод в селі, батько поїхав на 
заробітки в Ростовську область. Працював він 
там на конському заводі, а потім в 1933 році до 
нього переїхала і жінка, і троє дітей. Дід і баба 

залишилися в селі. Згадує Ніна Миколаївна, які 
важкі були тоді часи. Їсти не було що – їли ло-
боду, качани, оріхи, курай збирали. Багато було 
померлих. Викопували великі ями та закопува-
ли туди трупи. Дід і баба вижили в голодні роки 
тільки завдяки тому, що син і його сім’я висилали 
часті посилки з їжею з Ростовської області. Голод 
пережила вся сім’я».

(поточний архів редколегії)

Шатух Марія Йосипівна
1926 р.н. жителька с. Очеретувате Токмацького р-ну

(запис 2008 р. Лук’яненко Л.В., директора Очеретуватського сільського будинку культури)
Шатух Марія Йосипівна народилася 7 вересня 

1926 року в с. Очеретувате, де і зараз проживає. 
Марії Йосипівні – 81 рік. Вона була свідком тих 
подій, які відбувалися в 1932-1933 роках. Тоді 
їй лише було 7 років, а найстаршому її братові 
було 23 роки. В сім’ї було 10 дітей. Батька Марії 
Йосипівни було звати Савон Йосип Сидорович, 
а матір Савон Олена Кіндратівна. Коли почався 
голодомор, то їхній батько поїхав на заробітки, 
та більше його і не бачили до весни. Батько був 
слабкий, пухлий повернувся додому. Отож вес-

ною прийшла бригада і забрала його на сівбу. На 
той час коні слабкі були і одна коняка впала і вда-
рила Йосипа Сидоровича копитом у груди. Так і 
вбила його. Привезли Йосипа додому на бричкі 
із степу мертвого. Копати яму не було кому, всі 
голодні, пухлі, сил не було. Але ж з горем попо-
лам викопали ямку в два штики. Труни також не 
було, взяли ряднину, прослали і зарили так. Коли 
помер чоловік Олени, вона зовсім зніяковіла. 
Сама ходила до степу, там була цибуля. Вирве 
мати і пече в печі на жару. Навіть було таке, що 
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Шевченко Олександра Андріївна народилася 
20 червня 1915 року. Батько – Злиденний Андрій 
Петрович, мати – Дейнега Хіврія Семенівна. В 
сім’ї було п’ятеро дітей. Олександра Андріївна 
пережила всі три голоди, але голодомор 1933 
року був найстрашніший. 

На той час у селі майже не було чого їсти, хоча 
стояли повні амбари зерна. Олександра Андріївна 
була комсомолкою. Їх посилали віяти і вивозити 
зерно. Часто дохли коні і їх залишали на дорозі, 
але через годину на тому місті вже нічого не було. 
Люди розтягували все те додому. Олександра 
Андріївна приносила трішки зерна додому, схо-
вавши його у черевиках. З сім’ї Олександри 
Андріївни ніхто не вмер, бо у них була корова. 

Пам’ятає оповідачка і такий випадок. На краю 
села жив Мирон. До голодомору був дуже багатий, 
мав млина, але у нього все забрали. Від голоду він 
хотів повіситися, але це був тяжкий гріх. Мирон 
пооб’їдав свої пальці і наступного дня помер.

Жили на той час в селі троє куркулів: 

Терещенко, Осина і Хапцій. У кожного було при-
близно по 500 голів худоби, багато свиней, і 
видимо-невидимо птиці. Вони наймали на роботу 
людей, але дуже мало їм платили. Жив у селі та-
кож багатій Тарасенко, але платив він робітникам 
добре. Добре годував. Давав пшеничний хліб, що 
натой час було великою рідкістю і м’ясо чотири 
рази на день. Також була картопля чи борщ. На 
роботу він брав людей не на місяць, а на рік – від 
Покрови до Покрови. Але сталося нещастя і в 
його сім’ї. На вмовляння нової дружини він вто-
пив свою дочку в колодязі. 

Так як у селі вимерла більша половина 
жителів, то сюди почали заселяти переселенців 
з Брянської області. Але більшість переселенців 
не хотіли лишатися тут. Вони залишили корів, 
коней і повернулися назад. З переселенців за-
лишилося три родини: Невєдроси, Голощапови 
та Іванови.

(поточний архів редколегії)

Шевченко Олександра Андріївна
1915 р.н. жителька с. Очеретувате Токмацького р-ну

(запис 2008 р. Лук’яненко Л.В., директора Очеретуватського сільського будинку культури)

принесли мама і тато льону та як понаїдались, 
та як поп’яніли, що не могли ходити. Хата в них 
була велика. Олена Кіндратівна продавала вікна 
зі своєї хати за буряки. Тоді колхоз взяв хати і 
засипав зерном посівним, а вікна позабивали 
досками. Не можна було і зерна взяти. А потім 
мати, щоб утамувати хоч трішки голод дітей, хо-
дила пішки у Вербову. Приносила лушпиння із 
картоплі та буряки. Одного разу знайшли вони 
кота. Та зварили його, пожарили на печі та з’їли. 
На той час коні були дуже слабкі, чвалі, пухлі, що 
здихали з голоду. Вони теж їх їли. Потім абрикоси 
варили, а тоді трава пішла, лободу рвали і коржи-
ки пекли. Навіть паслін сушений забрали у них і 
корову нещасну, яку віддали були Шевченкам. Та 
вона була там три дні та втекла, та прибігла додо-
му. Всі, як похватилися за корову, а вона, напев-
но, розуміла їх, що аж заплакала. Ходили по селі, 
забирали все до єдиної крихти. В однієї жінки з 
дитиною геть забрали все. Та на другий день по-
бачили, що вона щось варе, та прийшли поди-
витись, що вона їсть. Дитини вони не бачили. То 
варилося м’ясо у котлі, дитяче м’ясо. Вона мов з 
розуму зійшла, що дитину рідну зварила.

Та в ті часи все було можливо. Вони і полин 
рвали, сушили всією родиною, та і те позабира-

ли. Забирали з нашого села: Тюхти Миколи мати, 
Бебешко Миколи та інші. Баба Оришка, знайома 
Марії Йосипівни, теж мала багато дітей. У її батька 
було декілька курок та нанесли було яйця. Пішла 
баба Оришка до батька та взяла крашанок, при-
йшла і поклала в тарілку, щоб вранці по крашанці 
дітям давати. Та люди ходили та все облазили і 
полізли до тарілки, а там яйця. Як вона не про-
сила, а все одно забрали. Четверо дітей Олени 
Кіндратівни вимерли. Старший син поїхав кудись 
і не повернувся. Залишилося п’ятеро дітей. А 
потім у колгоспі були кури. Один чоловік з кол-
госпу, головний, напевно, сказав, щоб Олена 
зі своїми дітьми переходила до цієї хати жити. 
Ходила мати у степ працювати та цих курей до-
глядала. Потім почали розплачуватись за роботу. 
Їм дали курицю, а сусідям півня, так і розводи-
ли собі курей. Також давали по телиці та теляті. 
Вони стелили коло них сіно і там спали. В іншій 
кімнаті були кури. Так і вижила родина Савонів. 
Зараз Марія Йосипівна згадує з болем ці роки. 
Як їй важко було пережити смерть батька та своїх 
сестер і братів. Вона не бажає нікому, не бажає 
нікому не те, що бачити, а й чути про голодомор.

(поточний архів редколегії)

Лист Гіберт Марії (Ms. Marie Huebert)
1923 р.н. жительки м. Лімінгтон (Канада) 

Сержан А.А., вчителю історії Ударницької школи Токмацького р-ну
(відправлено 18.08.2007 р.) [англ. мовою. Переклад Сержан А.А.]

Ці обидві статті я писала, коли відкрили 
пам’ятник жертвам голодомору в Україні [2003 р. 

– ред.]. Я народилась в селі Нейкірх у 1923 році. 
Мені було 10 років під час голоду. Ніколи це не забу-
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ваю. Від народження моє прізвище Гільдебрандт. 
Мій чоловік помер. Зараз мені 84 роки.

Голод в Україні 1932/1933 рр.
24 листопада 2003 р. 

Я народилася в селі Нейкірх Молочанського 
району. Мої дідусь, бабуся та батьки були зем-
левласниками. Вони працювали на землі. Влітку 
вирощували зерно для власних потреб, продажу і 
корму домашнім тваринам. Дід мав велику пасіку. 
Батько і його брати були теслярами і взимку вони 
робили вози і тачанки, фурнітуру та господарсь-
ке знаряддя. Їхнє громадське життя проходило 
у відвідуванні церкви, хорових співах, вечорах 
самодіяльності. Моє раннє дитинство в Україні 
було щасливим. Улюбленими поетами були Леся 
Українка і Тарас Шевченко.

Але все змінилося у 1932-1933 роках. При 
Совєтах господарства обкладалися великим по-
датком. Це називалося «налог». Зерно, овочі, 
худобу забирали силою. Приватні господарства 
було перетворено в колгоспи.

Колишні власники господарств не могли плати-
ти такі великі податки і тому їх кидали до в’язниць. 
Мого діда забрали до в’язниці Мелітополя, а бать-
ка до Стульнева. Пізніше я переклала дідові листи. 
Він писав, що арештовані фермери були скинуті 
вниз по підвальних сходах. Туалетом слугувало 
переповнене відро. Підвал був переповнений 
людьми. Людина повинна була стояти або сидіти 
в цій гидоті. Їхній хороший нижній і верхній одяг 
замінили на продезінфіковане лахміття. Їжа була 
жахливою. Жінки, діти і старі в селах лишилися 
без їжі. Колективні господарства були позбавлені 
керівництва пролетарськими лідерами.

Урожай був дуже малим. Совєти забрали все 
зерно і худобу (зерноздача – податки).

Дід і батько повернулися з в’язниць хво-
рими, слабкими, з розпухлими ступнями від 
недоїдання. Дід помер невдовзі в нашому домі 
від голоду. Мама і старший брат страждали від 
малярії. Батько і моя молодша сестра були в 
стані лихоманки від тифу. Всі були дуже слабкі від 
нестачі їжі.

Навесні 1933 року я збирала бур’яни і гриби, 
щоб варити це у підсоленій воді і годувати голод-
ну сім’ю. Коли діти народжувались слабкими, 
хворими і без ліку, матері молились, щоб вони 
померли і не страждали від голоду. У нашому селі 
з населення 110 чоловік взимку і навесні 1932-
33 рр. двадцять одна людина померла з голоду.

Як десятирічна дитина я зазнала такого силь-
ного голоду і намагалася врятувати всіх членів 
сім’ї. Той жахливий досвід голоду в Україні закар-
бувався в пам’яті мозку, кісток і душі. Я ніколи не 
забуду це!

Мій батько помер у сталінській в’язниці. Мама 

і п’ять моїх братів і сестер були депортовані до 
Казахстану у 1941 році. Там мама у першу зиму 
померла від голоду.

Біль заповнює моє серце, коли я чую про го-
лод у цьому світі. І я намагаюсь ділитися.

Доля менонітів в Україні протягом і після 
II світової війни.

Родина Гільдебрантів проживала в селі 
Нейкірх, поселення на р. Молочна, Південна 
Україна. У 1932-1933 роках Радянський режим 
проводив колективізацію приватних земель. 
Заможних землевласників називали «кулака-
ми». Їх арештовували і разом з їхніми сім’ями 
відправляли на роботу в Донбас – вугільний 
регіон, в табори примусової праці на Північному 
Уралі і в Сибіру. Штучний голодомор лютував в 
Україні і багато людей померло. Всі церкви були 
закриті і це називалось атеїстичною пролетарсь-
кою державою. Пастори та інші служителі церкви 
і багато менонітської інтелігенції (вчителі) були 
заарештовані і зникли, їх більше ніхто не бачив. 
Страх контролював населення. Чоловіки і жінки 
повинні були працювати на колективних фер-
мах без платні. Дітей відправляли до дитсадків 
і шкіл, де їх навчали комуністично-атеїстичній 
ідеології. Я часто чула тривогу і молитви батьків, 
дідусів і бабусь про те, щоб їхніх дітей та онуків 
не відучували від релігії. Дітей брали в піонери, 
а молодь в організацію Комсомол (атеїстична 
комуністична молодь). Для роботи в колгоспах 
були встановлені стандартні норми. Вони назива-
лися «трудодні» або робочі дні. Колгоспи повинні 
були забезпечувати радянську державу зерном, 
худобою на м’ясо, молоком, маслом та овоча-
ми. Державна квота була такою високою, що 
колгосп не міг задовольнити потреби держави. 
Працівники не отримували платні в грошах, лише 
продукцію за накопичені щорічно трудодні. Після 
здачі державної квоти від урожаю лишалося дуже 
мало для робітників. А дітям, хворим, старим та 
інвалідам їжі взагалі не видавали. Якщо родина 
складалася переважно з дорослих працездатних 
осіб і могла накопичити багато трудоднів, вони 
могли отримати платню їжею. А якщо в сім’ї було 
багато дітей і старих хворих дідусів і бабусь, вони 
мусили голодувати, навіть коли жахливі голодні 
часи 1932-33 рр. минули. Кожній сім’ї дозволя-
лось мати садову ділянку біля їхнього будинку, 
щоб вирощувати овочі після довгих годин роботи 
в колгоспі. Це був мізерний прибуток для великих 
сімей з одним годувальником. Життя для людей в 
менонітських селах було дуже важким.

Але у 1937-1938 роках стало ще гірше. В 
темряві ночі чоловіків-менонітів арештовували, 
забирали від дружин і дітей без прощань. Часто 
про них більше ніхто не чув. Невинних, бідних, 
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«Здравствуйте, уважаемые мои земляки: 
Анатолий Анатолиевич и Ваши очень любопыные 
ученики!

Попробую как сумею ответь на ваши вопро-
сы. Только, пожалуйста, не ожидайте слишком 
много от этой писанины. Все то, о чем я здесь 
напишу это мои личные воспоминания, пережи-
вания, трагедии. Я не претендую на истину в пер-
вой инстанции. Каждый человек видит одно и то 
же событие по-своему.

«Воспоминания, единственный рай из кото-
рого мы не можем быть изгнаны!»

Итак, о моей семье. Отец – 1880 г.р., мама 
– 1889 г.р., сестра 1916 г.р. Елена, брат Корней 
– 1920 г.р., брат Абрам – 1926 г.р., и я, Яков, – 
1928 г.р.

У вас должен быть план Нейкирха, там под 
№ 49 стоял наш дом. Село раньше, т.е. до рево-
люции, делилось, условно, на три части: начи-
ная от церкви и до переулка, где дорога ведет на 
Фриденеру, жили люди богатые, но кулаками их 
прозвали позже. Это были такие же работящие 
крестьяне, как все. Дома у них были из кирпича, 
крытые черепицей. У многих были поперечные 
клуни. Это, кто не знает, высокие, объёмные де-
ревянные строения для хранения сельхозинвен-
таря, как-то бороны, сеялки, плуги, лобогрейки 
и т.п., а также там можно было под крышей дер-
жать огромное количество сена и соломы. Очень 
практично это было. А какого размера дома были, 
я не знаю даже приблизительно. 

Теперь от переулка и до выгона скота, там, 
где находился колодец, жили середняки. Здесь 
дома были в основном из самана, крытые соло-
мой, камышом или шинделями (это тонкие дере-
вянные дощечки). Хотя этот материал, да и клуни 
были очень пожароопасны, пожар я помню толь-

ко один в 194[нерозбірливо – ред.] сгорел дом 
№ 29.

От выгона и до конца села участок называл-
ся «пастушьи избы». И там действительно рань-
ше жили самые бедные люди. Там же под № 63 
жил Гиберт, двоюродный брат моего отца, он 
имел ветряную мельницу. Последним под № 65 
жил Яшка Линик, русский (я впредь русских и 
украинцев буду называть «русскими», так было 
у нас принято и никто не знал, кто есть кто по 
национальности). У Линика был большой кир-
пичный дом и довольно большая усадьба. Под 
№ 54 жил Панченко. У него был тоже большой 
кирпичный дом, кирпичный забор вдоль улицы, 
усадьба большая ухоженая. Богатый был чело-
век. Его я уже не помню, потому что он был рас-
кулачен и выслан (может быть и убит). Нам о нем 
отец много рассказывал. Между прочем, Линик 
и Панченко, двое русских, которые очень давно 
жили в Нейкирхе. Больше русских до революции 
у нас не было. Это уже при сов. власти приехало 
много русских семейств. Откуда они приехали, я 
не знаю. А вот в Прангенау никогда не было ни 
одного русского. Почему? – не знаю. Были у нас 
до войны две семьи евреи: председатель кол-
хоза и брат его жены. Вот национальный состав 
нашего села перед началом войны в 1941 году. 
Ну и никак нельзя забыть самое любимое место 
развлечений летом – это наша речка Юшанла по-
зади домов № 34, 35, 38 было глубокое место и 
высокий камень, где мы любили купать лошадей 
и прыгать головой вниз с этого камня.

<…>
Сперва немного общеизвестной истории. Я 

имею в виду голод 1932-1933 гг. Мне тогда было 
5 лет. Этот голод был организован советским 
правительством, …Политбюро ком. партии, во 

Уривок з листа подружжя Крекер (Kröker) Якова Корнійовича та Маргарити Іванівни
жителів м. Ганновер (Федеративна Республіка Німеччина)

Сержан А.А., вчителю історії Ударницької ЗОШ Токмацького р-ну
(отримано 13.01.2007 р.)

заарештованих чоловіків-менонітів таємна ра-
дянська поліція (НКВД) називала «ворогами на-
роду». Нещасні жінки і діти без чоловіків і батьків 
мали жити «one day at the time» [одним днем – 
ред.].

У другій світовій війні у 1941 р німецька армія 
вступила в Україну. Вони оточили села старої 
колонії менонітського поселення біля Запоріжжя 
на Дніпрі. Не було ні часу, ні сенсу депортувати 
менонітське населення, яких називали німцями, 
як планувалося в Сибір. Але менонітське насе-
лення з більшості сіл на р. Молочна було депор-
товане в Казахстан, Північний Урал і Сибір. Жінки 
і діти з кількох північних сіл на р. Молочна були ще 
на станції Стульнево, коли союзники німецької 

армії (італійці і румуни) окупували ці села. Отже, 
невеликий відсоток людей було врятовано від 
депортації. Вони повернулися до їхніх домівок у 
селах. Чоловіки були відділені від жінок і дітей та 
були відправлені в конвойованому транспорті до 
таборів праці (трудова армія). Депортовані жінки і 
діти були покинуті без їжі та іншіх за пасів в холод-
ну зиму в неродючих степах Казахстану. Багато 
людей померли від голоду, включаючи нашу 
матір Сару Тіссен-Гільдебрант. Маленьких дітей, 
які вижили, відправили до сирітських будинків в 
РСФСР (Північний Урал). Менонітські хлопці були 
покинуті напризволяще, пізніше вони мали пра-
цювати у великих вугільних шахтах Караганди.

(поточний архів редколегії)
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«Народилася й проживала я в с. Могиляни. 
Вже скоро 100 років, і як живу, не знаю, як стільки 
всякої інформації може поміститися в голові.

Голод 1921 року пам’ятаю, більше ста людей 
померло в Могилянах. Взимку померлих зарива-
ли в сніг, а весною хоронили в землю, вимерло б 
ще більше, але дозволили американцям допома-
гати їжею, і це врятувало. В селі стояла їхня кухня, 
і нас годували. Працювала я в колгоспі «Червона 
поляна». Під час колективізації багатьох селян 
розкуркулили і виселили з села. Наприклад, 

Корзуна Дмитра Андрійовича – так цього прямо 
з п’ятьма дітьми.

Внаслідок колективізації стався голод 1933 
року. У цей час знищили церкву, спалили папери, 
ікони, спалили хрест. Все це робили комсомольці 
й активісти.

Цей голод був більший за попередній. 
Загинуло дуже багато людей. Їх ховали в ямах 
на кладовищі. Рятувались ми тим, що ходили по-
биратися в німецькі колонії – Шпарау, Паства, 
Гросвейде, де жили заможніше.

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РАЙОН

Бебешко Ганна Данилівна
1904 р.н. жителька с. Могиляни Чернігівського р-ну

(запис 2002 р.)

главе которого стоял великий вождь и учитель, 
корифей науки и так до бесконечности т. Сталин. 
Очень много людей умерло тогда. Обо всем этом 
я узнал много лет спустя. Отец тоже рассказывал 
о этом времени, думая что мы, дети, давно это 
забыли. Но этот день я запомнил на всю жизнь, 
как будто это было вчера. 

А было это в декабре 1932 г. Кушать у нас не-
чего. На улице холодно, дождь шел со снегом. 
Отец, мама, Абрам и я сидели возле грубы и гре-
лись. Брат и я плачем, нам кушать хочется. Мама 
не выдержала, пошла и пожарила немного тык-
венных семечек, которые были оставлены для 
посева весной. Но разве этим утолишь голод?

Вдруг дверь в комнату открывается и вры-
ваются два мужика. Одного мы узнали. Это был 
председатель нашего молодого колхоза по фа-
милии Дик. Очень противный человек, хотя и наш 
немец (между прочим, его через несколько лет 
в другом селе убили). А второй был, как я потом 
узнал, комисар, как и положено было в то время, 
в кожанке и с маузером на боку. Фамилия его 
было Перко. Опять же, как я позже узнал, он был 
из Питерских рабочих, которых партия направи-
ла на село спрятанный хлеб выбивать для госу-
дарства. Я по-русски в то время ничего не знал, 
но понял, что он требует хлеб. Дик думал, что 
отец не знает по-русски на немецком угрожал, 
хватаясь за револьвер, т.е. маузер комисара. То 
и дело угрожал отцу и рылся во всех закоулках. 
Наконец он увидел старый полузасыпанный ко-
лодец в сарае и потребовал от отца залезть туда 
и достать хлеб. Отец отказался наотрез. Тогда он 
нашел в сарае доски, взял и заколотил сруб. Так 
он и остался забитым до 1941 г. 

Это было мое первое знакомство с совет-
ской властью.

Как бы то ни было, но до весны мы протянули. 
А там пошел щавель и другие съедобные травы, 
затем зацвели акации, цветы у которых очень 
вкусные, пошла шелковица, тоже вкусные ягоды. 
В общем, все съедобное и не очень мы ели. Но те-
перь у родителей появились новые заботы. Ведь, 
как известно, колхозников, не только немцев, но 
повсей стране за людей не считали. Паспортов 
не давали, значит ты никуда не уедешь. А налоги 
плати и вовремя, мясопоставку выполни, масло 
сдай, яички сдай. Сколько чего я уже не помню. 
Появилась и у нас корова, но плохая, она дава-
ла мало молока, так что все молоко мы сдавали 
до последней капли, в счет расчета с государ-
ством. Отец стал разводить кроликов, чтобы 
мясопоставку выполнить. А вот налоги платить 
он не мог, денег не было. Вот опять пришли ко-
миссары в село и описывали все имущество, в 
основном мебель, которая была такой древней, 
ею мой дед еще пользовался. Хотели выселить 
нас, а отца посадить. Но обошлось как-то. Отец 
мой был инвалид с детства, у него правая нога 
была короче и ступня очень скрючена. Что с него 
взять! Работал он ночным сторожем то на току, то 
на складе, то в коровнике. Записывали ему 0,75 
трудодня. 

<…>
Дорогие мои земляки! На этом закончу свое 

повествование. Почерк у меня отвратительный, 
но все написано от души. Читая, не торопитесь, 
тогда все поймете. 

<…>
С сердечным искренним приветом к Вам Яков 

Корнеевич и Маргарита Ивановна Крекер!
Всего Вам хорошего! До свидания! 

Aufwiedersehen!»
(поточний архів редколегії)
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«Так, я пам’ятаю голод 1932-1933 років. Мій 
батько – Пампура Антон Якович, який народився 
1865 р., помер в голодний 1932 р., бо був висна-
жений 25 роками служіння в царській армії.

Мати – Пампура Федора Пилипівна 1869 р.н. 
пережила голодомор і померла в 1969 р.

Мої старші брати та сестри: Дмитро, Оксана, 
Люба, Іван залишилися живими, але їх діти ви-
мерли від голоду.

Менша сестра Дуня та брат Гриша також по-
мерли в 1933 році від голоду.

Мені допомогла вижити вчителька Євдокія 
Тимофіївна, прізвища її не пам’ятаю. Вона віддала 
мене в піонерський табір, який був організований 
в нашому селі. В таборі жили діти, які добре на-
вчалися в школі. Жили ми там майже все літо. Нас 
там кормили молоком, заколотою з молока та 
кукурудзи, овочами та фруктами. Пам’ятаю, що 
дорослих, які померли, хоронили на кладовищі в 
селі, а дітей закопували кожний в своєму садоч-
ку. Скільки і хто помер, ніхто не записував».

(поточний архів редколегії)

Біляк Марія Антонівна
1924 р.н. жителька с. Обіточне Чернігівського р-ну

(запис 2008 р. Манжари Л.М.)

Голодним був і 1947 рік. Люди теж вмирали, але 
вже менше, колгоспників кормили та й учнів теж». 

(Єременко М. Українська голгофа. 1921–1923, 
1932–1933, 1946–1947 (Спогади очевидців, архівні 

документи та роздуми сучасника про три радянські 
голодомори). – Чернігівка, 2008. – С. 8)

Божко Надія Михайлівна
1918 р.н. жителька смт Чернігівка Чернігівського р-ну

(запис 2002 р.)
«За станом здоров’я уже мало що пам’ятаю, 

лише те, що в 1933 році працювала дояркою в 
колгоспі. Від нестачі корму корови здихали на ходу.

Померло в Чернігівці багато людей, в т.ч. й 
Божко Ганна Михайлівна.

У1947 році голод теж був, але людей пропа-

ло значно менше, хоча було багато опухлих. Їли 
зелень, коріння, кору, гав, ховрахів. В одній сім’ї 
з’їли корову. У колгоспі пропадали коні. Люди їли 
дохлятину і тим, мабуть, урятувалися».

(Єременко М. Українська голгофа. – 
Чернігівка, 2008. – С. 14)

Бражник (Небаба) Ольга Іванівна
1918 р.н. жителька с. Степове Чернігівського р-ну

(запис 2002 р.)
«Про голод окремі спогади, хоча стерлися в 

пам’яті прізвища померлих. Розкулачення, по-
датки, а також неврожай призвели до голоду 
1933 року, а найстрашніше було те, що продукти 
забирали свої ж — активісти та комсомольці.

У селі померло під час цього голоду більше 
40 жителів, це були переважно, чоловіки, а також 
Балута Параска та батько й мати Хорунжої Марії».

(Єременко М. Українська голгофа. – 
Чернігівка, 2008. – С. 20)

Братусь (Клименко) Катерина Афанасіївна
1918 р.н. жителька с. Могиляни Чернігівського р-ну

(запис 2004 р.)
«Мої батьки проживали в с. Могиляни 

Чернігівської волості, і були селянами. Могиляни 
складалися нібито з двох сіл: старі Могиляни 
по балці, де поселилися засновники села, 
переселенці з Могильовської губернії, та 
Могиляни по р. Токмак. У свою чергу Могиляни 
ділилися на кутки, які називалися Дурдуба, 
Москва, П’ятихатки та Шпаров; на якому й жила 
наша сім’я.

У період громадянської війни в селі були 
червоні, білі (кадети), особливо діставала че-
ченська дивізія білих. У селі ще до революції 
була церковно-парафіяльна школа, церква. Мій 
дід Клименко Ігнат Корнійович був учасником 
громадянської війни.

Під час голоду 1921 року пам’ятаю, як бабу-

ся водила мене до школи, де була організована 
кухня американської допомоги, де ми й харчува-
лись. Мабуть, завдяки цьому вижили, хоча в селі 
люди гинули від голоду та тифу, що його супро-
воджував.

У період колективізації у розкуркулених за-
бирали майно, частину розкуркулених вивозили 
до Кам’яної Могили. У1930 році в селі утворили 
колгосп «Червона поляна».

У результаті завищених планів хлібоздачі, під 
час яких забрали в селян усі продукти, у 1932-1933 
роках розпочався страшний голод. Особливо він 
лютував взимку 1933 року, харчів не було зовсім. 
Пам’ятаю, тато, який працював конюхом, приніс 
шматок дохлої коняки, мама зварила її, дала нам, 
а самі не їли, щоб більше нам дісталося. Мабуть, 
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«Народилася я в Чернігівці, в сімї селян. Про 
голод 1921-1922 років пам’ятаю мало, тим більше 
– про його причини, говорять, що був недорід, а 
також розруха. У Чернігівці від голоду померло 
багато людей, в тому числі й мій тато Стеценко 
Матвій Артемович. Якби не американська допо-
мога, померли б усі.

Коли підросла, то були вже колгоспи. Я пра-
цювала в колгоспі «Більшовицьким шляхом». 
Важко було працювати, особливо запам’ятався 
голод 1932-1933 років. У цей голод пропало ще 
більше людей, ніж у попередній. Тоді забрали не 
тільки ввесь хліб, а й усі харчі. Люди їли коріння, 
кору з дерев, дохлятину, шкіру та інше.

У 1933 році від голоду померла Стеценко 
Ягафія Овсіївна та її донька Харитина Матвіївна, 
мої тітка і двоюрідна сестра.

У них була тільки корова, так комнезамівці за-
брали її замість двох центнерів пшениці, якої у 
Стеценків не було.

А ще пізніше мій другий чоловік Опришко 
Андрій Ярсенович розповідав, що в 1933 році він, 

його брат Василь та Мамич Микола Никифорович, 
які працювали в колгоспі ім. Будьонного 
(Токмачани), отримали наряд звозити й ховати 
на кладовищі померлих у будинках від молокоза-
воду до автороти.

Вони були молоді й більш міцні, ніж інші. Їм 
дали бричку з конем, і вони поховали в ямах на 
кладовищі біля середньої школи дев’яносто 
трьох людей, померлих від голоду.

Багатьох людей забрали до Сибіру в період 
репресій. Зазнали ми знущань і від фашистів. 
Після війни знову тяжка, безоплатна праця. У1946 
році я виробила в колгоспі 280 трудоднів, за тру-
додень видавали 100 грамів зерна, отже, за весь 
рік я отримала зарплатні 28 кг зерна.

Я в 1947 році знову був голод, багато людей 
в Чернігівці померло. Пам’ятаю, як рятували від 
голоду дітей. Батьки підкидали їх до лікарні – в 
надії, що вони там виживуть». 

(Єременко М. Українська голгофа. – 
Чернігівка, 2008. – С. 9-10)

Загоровська (Стеценко) Марія Матвіївна
1910 р.н. жителька смт Чернігівка Чернігівського р-ну

(запис 2002 р.)

тому вона померла першою, потім братик Коля, 
потім ще один брат, тато та сестрички Надя й 
Галя.

Сил ховати померлих не було. Пам’ятаю, мама 
і братик два тижні, як померли, лежали в хаті, я їх 
ходила умивала. Збирали померлих санками, в які 
було впряжено верблюда. Ще до колективізації у 
одного господаря була пара верблюдів, а потім їх 
забрали в колгосп і возили ними пальне.

На санки складали насипом багатьох помер-
лих і ховали в ямах і на кладовищі. Для цього в 
бригаді виділяли найбільш міцних робітників.

Навесні, коли сніг зійшов, ці ями ми подоси-
пали, тому що померлі були поховані не глибо-
ко. Моїх рідних поховано в ямі, де знаходяться 
останки дванадцяти людей, я доглядаю і зараз за 
цією могилою. Всього в селі загинуло дуже бага-

то людей. Тільки на нашому кутку померли: Лобко 
Гаврило, його дружина та дитина, Тарасенко 
Гаврило та дружина, Жаркий Петро, Сафронова 
Ганна (дитина), Корзун Антон та інші.

Лише по весні колгосп почав допомагати лю-
дям. Нас залишилося троє дітей, крім мене ще 
брат та сестра. Нам призначили опікуна, нас з 
сестрою направили в дитсадок, а брата – пасти 
телят. Так ми й вижили.

Щоб поновляти колгоспні лави новими людь-
ми (оскільки нікому було працювати в колгоспі), 
в село переселили 30 сімей росіян (близько 100 
чоловік). Правда, більшість з них скоро й утекла з 
наших місць».

(Єременко М. Українська голгофа. – 
Чернігівка, 2008. – С. 12-13)

Горайчик Федора Міхеївна
1917 р.н. жителька с. Новоказанкувате Чернігівського р-ну 

у 1932-1933 рр. проживала у с. Семенівка Чернігівського р-ну
(запис 2008 р.)

Їх сім’я жила заможно, тому в 1932-1933 ро-
ках вони не голодували. Але добре пам’ятає, 
як голодна смерть збирала свій урожай серед 
односельців:

– у Варяника Антона Трохимовича померло 
двоє дівчаток: Галя і Надя.

– у Кисіль Марфи  померло двоє діточок: хлоп-
чик та  дівчинка,  а чоловік повісився  від голоду.

– помер Кисляк Федір Андрійович.
– помер Карпенко Карпо та його син.

(поточний архів редколегії)
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Гусак Іван Андрійович
1927 р.н. житель с. Верхній Токмак Чернігівського р-ну

(запис 2002 р.)

«Народився я в с. Стульневе. За переказами 
батьків знаю, що в 1921 році «трійка» з Бердянська 
заарештувала Гришуна Івана Яковича, Гришуна 
Івана Євтиховича, Доценка Івана за те, що в них 
знайшли патрони до гвинтівки. Їх розстріляли в 
Чернігівці на Ярмарковій площі разом з іншими. У 
1921 році був голод, багато людей померло, ба-
гато виїхало.

У період колективізації на захід від 
с.  Кліппенфельд на березі річки на піщаній міс це-
вості влада організувала куркульський ви се лок 
№ 3, де люди вирили землянки і жили. У  них _ заби-
рали все майно, а землі не давали. Функціонував 
він з 1928 по 1933 рік включно. З нашого села 
туди відправили Литовченка Івана, Козицького 
Сидора, Роценка Гаврила, Малія Григорія 
Опанасовича, де вони перебували два роки.

А Іванченка Івана та Малія Сергія висели-
ли до Сибіру. У1932-1933 роках у країні було 
організовано голод. Влада забрала у людей увесь 
хліб і навіть продукти харчування. Люди голоду-
вали, вживали в їжу різні трави, коріння, тварин 
і т.д.

Нас рятувала близькість до Стульневського 
заготзерна, де частина жителів працювала і мог-
ла щось узяти. А хліб там був.

У цей голод в селі померли: Логвиненко 
Михайло та його син (наїлися жита), Доценко 
Дмитро, Турубалко Іван та інші. Тільки новий уро-
жай спас людей від голодної смерті».

(Єременко М. Українська голгофа. – 
Чернігівка, 2008. – С. 10-11)

Гришун Іван Васильович
1915 р.н. житель с. Стульневе Чернігівського р-ну

(запис 2002 р.)

«Малим я ще був, але голод 1932-1933 років 
запам’ятав. Проживали ми тоді в с. Верхній 
Токмак. У період непу селяни господарювали 
самостійно і мали певні успіхи, а ледарі й п’яниці 
керувалі селом, були в ревкомі, активістах, ком-
незамах, «буксирах».

У 1930 році в селі утворили колгосп «Вільний 
Клин», а кращих господарів розкуркулили і 
відправили до Сибіру. У цьому ж році закрили 
церкву, а в 1956 її зовсім зламали, правда, при 
німцях вона діяла, так, як і школа. А до 1930 року 
в селі була початкова школа, а потім семирічка.

Внаслідок завищених планів хлібоздачі та 
забирання продуктів харчування у колгоспників 
стався страшний голод у 1933 році. Практично 
всі голодували, дуже багато людей померло. По 
селу ходили комсомольці і активісти із штиками і 
прутами, протикували землю в дворі й у хаті, шу-
каючи ями, де ховали хліб, але хліба не було, тому 

забирали все їстівне, прирікаючи селян на голод-
ну смерть. Головою сільради в ті часи і після війни 
була Бондаренко Дар’я, яка ходила з пістолетом 
і нагайкою, б’ючи людей, примушуючи їх здава-
ти хліб. Правда, Бог покарав її сім’ю, і своє життя 
вона закінчила в будинку престарілих. А в голод 
1933 року в селі померли Бондаренко Іван та 
Бондаренко Феодосія, Гусак Петро, Гусак Василь 
(діти), Коротич Кіндрат та інші. Втрати від голоду 
були значні, навесні 1933 р. нікому було працюва-
ти в колгоспі. Тоді в село завезли 30 сімей росіян 
(Інюткіни, Бадіони, Леонови), правда, більшість 
з них через деякий час виїхали, не витримавши 
кліматичних умов та умов праці.

У1947 році голод теж був, але не такий страш-
ний, як у 1933 році».

(Єременко М. Українська голгофа. – 
Чернігівка, 2008. – С. 18)

Денежний Микола Миколайович
1918 р.н. житель смт Чернігівка Чернігівського р-ну

(запис 2002 р.)
«Народився я в Чернігівці, в Токмачанській її 

частині. У1937 р. був призваний до армії. У1940 
брав участь у війні з Фінляндією, визволяв 
Бессарабію. Пройшов усю війну, був танкістом, 
бо в колгоспі працював на тракторі. Два танки 
мої підбили, а на третьому закінчив війну в Софії. 
Нагороджений трьома орденами, медалями.

Голод 1932-1933 років пам’ятаю. Багато 
тоді людей загинуло. Я не знаю, яка причина 
голоду. Із моїх знайомих у Токмачанах помер-
ли дід Стеценко, Лехман Віктор, Лехман Лука. У 

Сисикулаці померли: сім’я Горобей – п’ять душ, 
сім’я Опришків – сім душ.

Важко про це говорити. Навесні 1933 року 
людей не вистачало для роботи в колгоспі, такі 
значні втрати були від голоду, тому в Токмачани 
завезли переселенців із Росії.

Під час колективізації багатьох господарів 
розкуркулили, частину вислали до Сибіру. Під час 
служби в армії в Нижньому Тагілі зустрів земляків 
Гладкого Миколу та Гладкого Петра, які відбували 
там покарання. У1937 році репресували коваля 
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«Народилася я в с. Роздольє, яке заснували 
в 1924 році переселенці з Чернігівки (Низяни) 
та Скелеватого. Плани нарізали так: три двори 
чернігівцям, потім три скелеватцям і так далі. 
Городу дали по 2 десятини, а в полі – по 16 де-
сятин. У 1929 році десять сімей створили СОЗ і 
купили молотарку. Жили комуною, готували їсти 
в їдальні, а діти вдома сиділи голодні. Пізніше 
спільне харчування відмінили. У 1930 році утво-
рили в селі колгосп «Комінтерн». У період голо-
ду 1933 року люди голодували, але не вмирали. 
Село Роздольє входило до складу Молочанського 
німецького національного району, а з Німеччини 

німцям присилали продуктові пайки, видавали їх 
і нам, чим і рятували від голодної смерті.

У період репресій 1937-1938 років в селі ре-
пресували Гору Костянтина, Донченка Федора, 
Середу Мусія, Нікітенка Олексія, Стеценка 
Тараса, Мосіяша Лазаря, Коцура Василя, Коцура 
Івана, Тура Андрія, Линника Єгора. Цікаво, що це 
були кращі господарі в селі.

А в період голоду 1946-1947 років жителі села 
вижили завдяки голові колгоспу, який видавав ка-
чани і цукровий буряк, завдяки чому й вижили».

(Єременко М. Українська голгофа. – 
Чернігівка, 2008. – С.22 )

Донченко Марія Володимирівна
1928 р.н. жителька с. Широкий Яр Чернігівського р-ну

(запис 2003 р.)

Куковинця Павла та Куковинця Петра. Тільки з 
60-х років життя почало налагоджуватися».

(Єременко М. Українська голгофа. – 
Чернігівка, 2008. – С. 15 )

Захарова (Віденко) Ніна Наумівна
1935 р.н. жителька с. Могиляни Чернігівського р-ну 

(запис 2008 р. Кривонос Т.Г., секретаря Чернігівської селищної ради)
«Я в Могилянах живу з народження. Сама 

1935 року народження, але у батьків – Віденка 
Наума Григоровича 1906 року народження і 
Віденко Марії Федорівни 1911 року народження 
було старших двоє дітей, то брат Федір помер з 
голоду у 1933 р. – йому один рік був, а сестричка 
й року не прожила.

Наша хата була далі по вулиці, а коли люди 
повимирали з голоду, голова казав, щоб ми пе-
реходили у цю добротнішу хату, все одно пустіє, 
а жила в ній сім’я Диканських, то всі дев’ять душ 
повмирали. Це і запам’ятала».

(поточний архів редколегії)

Єфіменко Іван Міхєєвич
1926 р.н. житель смт Чернігівка Чернігівського р-ну

(запис 2008 р. Накалюжної Т.І., вчительки Чернігівської ЗОШ)
«1932-33 роки були довгими і голодни-

ми. Довгими, ми думали, що ні 32-й, ні 33-й не 
закінчаться. Голодними тому, що було голодно. 
Дуже було голодно. Виживали люди як тільки 
могли. Їли все, що можна було їсти. Їли і лободу, і 
кріп. Їли ховраків. Хліб був з лободи та пшеничної 
шолухи. Звичайно, мама нам, дітям, давала 
більшу порцію, ніж залишала собі.

Наша сім’я вижила тільки завдяки нашому 
татові. Він працював на маслозаводі, і кожного 
дня приносив нам, дітям сироватку (відходи від 
виробництва масла). Як він їх діставав, я не знаю, 
а батько ніколи не розповідав. Але завдяки отим 

відходам, я залишився живим. Бувало часто ще 
пригощав отими відходами свого друга.

Але я ніколи не бачив померлих людей, що 
лежали просто вулиці, і ніхто їх не поховав. 
На вулиці, де я проживав люди помирали, але 
не цілими сім’ями, помирали люди старшого 
покоління. Жили з одною метою – вижити. Але 
вижити за будь-яких умов. Наші люди були силь-
ними і багатьом це вдалося. Ми з сусідами даже 
собаку годували одну на двох. Хоч багато їх за-
гинуло в ті роки і людей, і тварин».

(поточний архів редколегії)

Ільченко (Гуденко) Валентина Володимирівна 1923 р.н.
Гуденко Олексій Володимирович 1927 р.н.

жителі с. Салтичія Чернігівського р-ну
(запис 2002 р.)

«Ми народилися в с. Салтичія Попівської 
волості Бердянського повіту Таврійської губернії.

За переказами батьків, вони господарювали 
і жили добре до революції. Дід Гуденко С.А. мав 
магазин. У період громадянської війни багато 
людей загинуло. У період непу селяни отримали 
землю, і більшість вміло господарювали на ній. З 

початком колективізації почалися негаразди.
Нашого батька Гуденка Володимира Сергі-

йовича, як сина куркуля, разом із сім’єю в 1930 
році відправили до Надєждінська Свердловської 
області в табори, де він застудився й помер, по-
мер також і найменший наш братик – йому було 
всього два роки. А сім’я змушена була пішки 
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«Я, Ковальова Антоніна Іванівна, народила-
ся 1929 р. в с. Семенівка Чернігівського району 
Запорізької області. Мені було дуже мало років та 
все ж пам’ятаю, як вижили.

У нас була така сім’я: батько (помер у 1929  р.), 
мама, брати, сестра і я. 1932-1933 роки були 
неврожайні. Як була трава – їли траву, гірчак, ка-
лачики. Абрикос тільки одцвіте, а ми вже його їмо.

Старший брат Тесленко Микола Іванович був 

у полі на посівній. Голодний був, наївся зерна і 
вмер. Ми його загорнули у ряднину і поховали в 
ямі, де лежав батько.

Взимку ми корову зарізали. Мама м’ясо засо-
лила, по шматочку їли. Мама його розпарювала, 
а потім – запікала. А ми гризли його. Мама про-
давала подушки, міняла у сусідніх областях на 
сухарі. Отак ми і вижили».

(поточний архів редколегії)

Ковальова Антоніна Іванівна
1929 р.н. жителька с. Семенівка Чернігівського р-ну

(запис 2008 р. Гурської О.О.)

йти до Москви, а потім додому. Повернулися, а 
нашу хату віддали активістам. Інших розкурку-
лених вивозили до Кам’яної Могили і кидали, а 
комсомольці й активісти охороняли, щоб ніхто не 
втік.

Розкуркулили і відправили до Сибіру із сім’ями 
також Перепелицю, Островського Тараса, 
Гуденка Миколу Сергійовича з п’ятьма дітьми, а 
Люба там померла.

Гуденко Микола Сергійович повернувся з за-
слання, жив у Бердянську, але попав в 1937 році 
під облаву і загинув у таборах.

Під час голоду, коли забрали все зерно, крупи, 
горох, птицю, квасолю, навіть сушений пасльон, 
у селі загинуло багато людей. Пригадую сім’ю 
Васильонок – п’ять чоловік, сім’ю Терещенка 
Харитона, Савченків, Кириченків, Шевченків – 
п’ять чоловік та інші. Особливо активно відбирали 
хліб комсомольці й комнезамівці. Один із 
представників комнезамівців був дуже жорсто-
ким – це Василь Прасол.

Цікаво, що коли влада ліквідувала комнеза-
ми, багато з цих діячів теж голодували. В. Прасол 
пухлий лежав під парканом і простягав руки, про-
сячи хліба. Так односельці й поховали його – з 

піднятими вгору руками і ногами («Голосуй за 
комісарів»).

Усього в селі померло від голоду приблиз-
но 200 людей. Втрати були відчутні, нікому було 
працювати на землі, тоді в 1934 р. в село завез-
ли двадцять сімей росіян з Брянської області 
(Драдіни, Пузирьови, Малярови). У 1934 році 
комсомольці зруйнували й сільську церкву.

Повоєнний голод був не такий важкий, хоча 
люди голодували. Померли Рябенко Євдокія та 
Шанка Марфа, які позбирали біля моря дохлих 
бичків і з’їли їх.

Колгоспників і учнів під час голоду кормили. 
Рятуючи сім’ї від смерті, жінки крали зерно, за 
що були засуджені на 5 років Білоцерківець Галя, 
Кочубей Надія, Щербань Дуся, Терещенко Явдоха.

Багато б людей померло, якби не завідуюча 
током колгоспу Полозова Федосія. Шістдесят 
жінок працювало в бригаді і всім вона дозволяла 
брати то качани, то зерно, щоб урятувати дітей. 
Хай земля їй буде пухом.

Багато могил померлих під час голоду є на 
старому кладовищі».

(Єременко М. Українська голгофа. – 
Чернігівка, 2008. – С. 16-17)

Козачок Олександра Григорівна
1924 р.н. жителька с. Обіточне Чернігівського р-ну

(запис 2008 р. Омербекової Т.М.)
«Усі рідні – батько, мати, четверо братів – пе-

режили голод 1932-1933 років. Всі залишилися 
живими. Щоб вижити у ці роки, їли ховраків, во-
рон, воронячі яйця. Коли у когось здихала коняка 
або корова, їх також різали і їли.

Був випадок, коли не було вже нічого їсти, то 
на горищі лежала теляча шкура. Її зняли, ошпа-
рили, зідрали шерсть, поставили варить, а потім 
почали їсти.

Збирали трави: лободу, гірчак, кропиву. 
Лободу кидали в кип’ячу воду, ошпарювали, ви-
жимали воду з неї, а потім припікали на плитці. 
Траву гірчак терли в долонях, обчищали і їли. 
Грицики також їли. З кропивою робили так само, 
як і з лободою. Кропива була як делікатес. Дуже 
спасала у ці роки деревина шовковиця і корова. 

Братові, самому найменшому, було півтора 
роки. Але мама не бросала його годувати грудь-
ми. Одного разу мене оставили доглядати за ним, 
пройшло багатенько часу, а мама з татом ще не 
повернулися. Братик почав дуже плакати і проси-
ти їсти, і я пішла шукати свою маму. Знайшла її у 
сусідньому селі, там вона працювала.

Недалеко біля краю села була вирита дуже 
широка і глибока яма, туди звозили всіх помер-
лих людей на бричці. Отам я її і знайшла.

У сусідньому селі Салтичія всі люди були дуже 
голодні, пухлі і вони не мали вже сили вивозити 
померлих, тому і брали людей із нашого села, 
щоб допомагали вивозити померлих.

 Ще говорили у селі, що в одній салтичійській 
сім’ї мати їла м’ясо зі свого чоловіка і дитини, 
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«Я, очевидець голодомору 1932-1933 років, 
свідчу, що мій брат Коротич Яків Іванович 
1912 р.н., прийшов з роботи із степу і сказав, що 
буде голод, бо все вивезли на станцію Великий 
Токмак, на хлібоприймальний пункт і в колгосп 
«Труд і воля» села Верхній Токмак. Не залишило-
ся нічого.

Зимою 1932 р., з грудня місяця, в селі почав-
ся голод, спочатку померли селяни, котрих роз-
куркулили, забравши все: худобу, зерно, продук-
ти. Померли у моїй родині Коротич Яків Іванович, 
Коротич Феодосія Іванівна 1910 р.н., Коротич 
Марія Іванівна 1913 р.н.

Вимерла сім’я Сала Артемія Климовича та 
його сім’я з шести осіб, переважно дівчата. В 
кожній хаті померли люди, були пусті хати.

Починали розкуркулювати з бригади № 1 кол-
госпу Кірова, бо там жили більш заможні люди. 
Все забирали, продукти харчування. Активісти, як 
розкуркулювали людей, то забирали собі кращі 
хати, в них вселялися.

У дитячому садку колгоспу «Труд і воля» діти 
до одного року померли всі, бо їсти нічого не да-
вали. А батьки в цей час у Денежного Михайла 
Афанасійовича померли. Хоронили померлих на 
кладовищі, по вулиці нинішній Карла Маркса в 
одну яму тоді тиждень звозили, а потім закопу-
вали могилу.

З голоду померли Манич Єгор Данилович, 
Кипка Дмитро Афанасійович.

Худобу забирали в колгосп, людям нічого не 
залишали.

Свідчу, що від голоду 1932-1933 років масово 
вимерли більше 30% населення.

Вижили ті люди, які втекли із села. Масово 
виїздили на Донбас. Залишилось в селах 40 % 
населення. А ще вижили ті сім’ї, які залишились 
з коровами.

Свідчу, що голод 1932-1933 років був не із-за 
природних умов, а створений насильно тодішнім 
керівництвом держави».

(поточний архів редколегії)

Коротич Прокопій Григорович
1926 р.н. житель с. Верхній Токмак Чернігівського р-ну

(запис 2008 р. Рослик Л.М., секретаря Верхньотокмацької сільської ради)

коли вони уже померли. Фамілії я не пам’ятаю, 
бо була тоді ще мала, і всі для мене були дядя і 
тьотя.

Коли був голод, я була дуже пухла, а коли по-
явилась була їда, і я почала стухати, на тілі моєму 
появилися пухирі. Вони потім лопались і тіло 
дуже пекло. Сусіднє село Салтичія майже вимер-

ло, людей залишилось було дуже мало, тому туди 
почали населяти нових людей.

Приїхали сім’ї Полозові, Сузікови, Тар а-
барови, Драліни, Герасименки. Тарабарови – із 
Орловської області, Герасименки – із Брянської 
області».

(поточний архів редколегії)

Кравченко Федір Васильович
1925 р.н. житель с. Новомихайлівка Чернігівського р-ну

(запис 2008 р. Плачінти Л.В.)
«Я, Кравченко Федір Васильович, 1925 р.н., 

народився в с. Новомихайлівка.
Голод я пам’ятаю, пережив. Батько мій у 

1933  р. помер. Ми з матір’ю і двоє дітей оста-
лись: я і мій брат 1923 р.н. Була корова, її забра-

ли в колхоз. Брат 1910 року народження служив в 
армії на пустині Каракум і погиб. Їли кочарижки з 
качанів, товкли, лободу пекли».

(поточний архів редколегії)

Кривець Андрій Петрович
1920 р.н. житель с. Владівка Чернігівського р-ну

у 1932-1933 рр. проживав у с. Новомихайлівка Чернігівського р-ну
(запис 2003 р.)

«Народився я в с. Новомихайлівка. У 1933 
році, коли забрали активісти в батьків увесь хліб 
і навіть квасолю, батьки переїхали до німецької 
колонії Гіршау, там півсела виїхало до Ямерики, 
були порожні будинки. У німецьких селах люди 
жили дружніше й багатше. Під час голоду я ба-
чив четверо пухлих людей у Лісному (Владівка). 
А в Новомихайлівці багато людей загинуло від 
голоду. По річці Каїнкулак було утворено в 1932 
році куркульський виселок № 3, куди виселя-
ли розкуркулених. Коли заарештували мого 
дядька Кінаша Василя Романовича (він одсидів 
у тюрмі м. Великий Токмак, де його й страти-
ли), його дружину Варвару разом із шістьма 

дітьми, один з яких був калікою, виселили на 
№ 3. Під час голоду старші діти розбрелися по 
навколишніх селах, а Варвара з сином-калікою 
загинула з голоду. Земля на цьому виселку була 
– пісок і граніт. Городів не було. Кожного вечора з 
Новомихайлівки приїздила «мітла» (комсомольці 
та активісти, п’яні, одягнені в маски на обличчях) 
і забирали все, що заробили в німецьких селах 
поселенці, а це були, в основному, продукти. Так 
вони прирікали людей на голодну смерть.

У колгоспах навесні 1933 року почали годува-
ти тих, хто працював у полі (щоб сіяли хліб)».

(Єременко М. Українська голгофа. – 
Чернігівка, 2008. – С. 19-20)
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«У 30-ті роки від епідемії брюшного тифу по-
мерли мої батьки. Нас залишилося п’ятеро: брат 
Михайло – 1922 р.н., Яків – 1914 р.н., Максим – 
1921 р.н., Галя – 1913 р.н., я – 1924 р.н.

У 1932 р. мені було 8 років. На цей час ми 
дуже голодували. Було голодно та холодно. 
1932-1933 рік на нас дуже отразився: їли лободу, 
черв’яки, зелений абрикос, кісточки з абрикосу, 
обрізали качани. Ходили по селах і просили їсти. 
У мене була подружка Литовченко (Данильченко) 
Надія Архипівна. Ми з нею ходили в Замостя, 
Панфилівку, Олександрівку і жили на те, що да-

дуть люди. В Замості одна жінка залишила нас 
ночувати і пригостила пампушкою, ми їй цілували 
руки. Я її ніколи не забуду. Мій брат дуже турбу-
вався за мене, бо вже почали пухнуть руки і ноги, 
бив кісточки з абрикосу і заставляв їсти, що б я 
не померла з голоду. Мені дуже важко про це зга-
дувать. Люди називали нас попрошайками, стар-
цями. В хаті не було чим топить. Ходили на поле 
збирать соняхи і цим топили. Коли старший брат 
почав шити взуття, стало трошки легше, за те, що 
пошиє, люди приносили йому, що могли».

(поточний архів редколегії)

Кузьменко Ольга Олександрівна
1924 р.н. жителька смт Чернігівка Чернігівського р-ну

(запис 2008 р. Накалюжної Т.І., вчительки Чернігівської ЗОШ)

Линник Володимир Якович
1917 р.н. житель смт Чернігівка Чернігівського р-ну

(запис 2008 р. Накалюжної Т.І., вчительки Чернігівської ЗОШ)
«Я пам’ятаю голод 1932-1933 років. У цей час, 

з 1931 по 1933 рік, я навчався в токмацькому ФЗУ 
(фабрично-заводському училищі), а наша сім’я 
жила в Чернігівці.

Мій молодший брат Федя, 1922 р.н., і мій бать-
ко Яків Захарович Линник – померли від голоду у 
1933 році, бо їсти не було чого. Батько помирав 
без мене, а сусід потім розповів, що його ще ледь 
живого відвезли до місця, де збирали тіла помер-
лих, і поховали разом з іншими людьми.

Після закінчення ФЗУ, я працював на залізниці 
і мав можливість щодня проїзжати через станцію 

Низяни. На той час я отримував пайок 800 гр хліба 
на день. Частину цього пайка я кидав на ходу 
поїзда матері, яка щодня чекала біля залізничної 
колії і підбирала хліб. Таким чином мати змогла 
пережити голод.

Наша сім’я не знала репресій, бо взяти було 
нічого, а мого дядька Парфентія Захаровича 
Линника розкуркулили за макітру зерна.

Пам’ятаю страшний голод 1921 р., який не 
минув тоді ні однієї хати».

(поточний архів редколегії)

Малюта Надія Гнатівна
1913 р.н. жителька с. Владівка Чернігівського р-ну

у 1932-1933 рр. проживала у с. Степове (Бегим Чокрак) Чернігівського р-ну
(запис 2002 р.)

«Народилася я в с. Бегим Чокрак Чернігівської 
волості Бердянського повіту Таврійської губернії. 
Зараз це село називається Степове. З роками 
багато чого забулося, але, пам’ятаю, яким важ-
ким було життя.

До революції мій батько Бражник Гнат 
Васильович був старостою села Бегим Чокрак. У 
селі була земська 4-річна школа. Люди жили до-
бре, працювали на своїй землі.

У період громадянської війни в селі були 
махновці. Вони вбили двох кадетів (офіцерів), 
а в 1920 році відбувся великий бій між білими 
і червоними, це було влітку. Забитих вантажи-
ли жителі села на гарби і ховали в могилі на 
кладовищі, ця могила є там і зараз. Загиблі – це 
бійці Жлоби. По-первах, на могилу приїздили 
їхні рідні.

У1921 році був великий голод, який супровод-
жувався тифом. Під час голоду померли мій бать-
ко, сусіди, не пам’ятаю їх прізвищ всього близь-
ко двадцяти чоловік. Спасла всіх нас від смерті 

АРА, американська допомога, а також допомога 
з німецької колонії Вальдгейм.

Голод в 1932-1933 роках приніс ще більші 
страждання. Комсомольці і комнезами, крім 
хліба, забрали майже всі продукти, м’ясо, люди 
їли все, що можна було їсти, ловили собак, котів, 
їли лободу, всі трави і рослинність. У селі пропа-
ло багато людей, багато виїхало в міста. Під час 
польових робіт 1933 року в колгоспі почали кор-
мити людей, які працювали в полі. А ще загинуло 
дуже багато люду. У1940 році в Бегимі було 105 
дворів, а на Веселій 36 дворів. У першій бригаді 
було 70 коней. У селі працювали 4-річна школа, 
в якій до війни були вчителями Кузебні – Василь 
Сергійович та Марія Семенівна.

Під час голоду 1946-1947 років люди їли щири-
цю, лободу, квіти акації (кашку), ловили ховрахів. 
У цей голод загинули Гудко Петро та Гудко Надя, 
Горові, всього 20 жителів села».

(Єременко М. Українська голгофа. – 
Чернігівка, 2008. – С. 10)
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Матвієць Семен Ілліч
1915 р.н. житель смт Чернігівка Чернігівського р-ну

(запис 2002 р.)

«Сім’я у нас була велика. У тата з мамою було 
аж дев’ятеро дітей. Тато працював у колгоспі 
садівником, а мама була вдома – доглядала дітей 
та поралася по господарству.

1933 рік був дуже страшним. Діти не бігали, 
не гралися, сиділи на дворах, на дорогах. Ноги 
тонюсенькі, складені калачиком, великий живіт 
між ними, голова велика, похилена лицем до 
землі, лиця майже нема, самі зуби зверху. 
Сидить дитина і чогось гайдається всім тілом: на-
зад, вперед. Скільки сидить стільки і гайдається. 
І безкінечна одна пісня на півголосом: їсти, їсти, 
їсти… Дуже хотілося їсти. Збирали лободу, кро-

пиву, грицики і розтирали їх в муку і пекли млинці. 
А тут ще й ходили по хатах активісти і забира-
ли останнє: картоплю, зерно, якщо було. У нас 
в погребі, в кадкі стояла квашена капуста, так 
навіть вивернули кадку, шукаючи зерно.

У нас в селі померло чотири чоловіки. Це мої 
сестри: Зіна, Ніна, Галина та Надія. Батько кладе 
на тачку моїх сестер та везе їх на цвинтар. Викопав 
могилу, розгорнув рядно, поклав в могилу моїх 
сестер. Батько лопатою почав кидати землю, а я 
собі руками. І так від моїх сестер ніякого сліду – ні 
хреста, ні могили – тільки імена».

(поточний архів редколегії)

Марочок Марія Павлівна
1924 р.н. жителька с. Обіточне Чернігівського р-ну

(запис 2008 р. Спірічева С.М.)

«Мої батьки проживали в Чернігівці, в 
Низянській її частині, вели селянське господар-
ство. У період непу господарства піднялися, хто 
хотів працювати, той мав прибуток і успіх. З по-
чатком колективізації життя ускладнилося. У 
ліквідації куркульства як класу брали участь і рев-
коми, комсомольці й комнезами. Всі хотіли жити 
за рахунок селян.

У 1930 році розкуркулили і вивезли до 
Сибіру селян з Низян: Пікінера, Гужву, Савченка 
та інших. І було утворено в нашій частині села 
колгосп ім. Калініна. Під час хлібозаготовок за-
бирали не тільки увесь хліб, а й залишені для 
харчування по мисочці квасолю, горох, сушку, 
одежу. Кожен двір повинен був здати 70-75 кг 
м’яса. Пам’ятаю випадок, коли одного дня до 
нас прийшли комнезами на чолі з Павлючком і 
батько здав їм норму м’яса. А через годину при-
йшли комсомольці і теж вимагали м’ясо. Після 
того, як батько пожалівся в ревком, комсомольці 
відчепилися.

Активісти розкуркулювали не тільки в своєму 
селі, а й в інших. Так, Павлючок і кампанія не-
одноразово займалися експропріацією майна і 
продуктів у волинців з с. Андріївка по Бегимській 
балці. І тільки після того, як вони скинули з горища 
вагітну жінку, яка їм заважала проводити обшук, і 
поскаржилася в район, обшуки закінчилися. Така 
політика щодо селян призвела до голоду 1932-
1933 років.

На Низянах загинуло від голоду дуже багато 
людей. Навесні 1933 року нікому було сіяти хліб 
у колгоспі. Владі довелося переселяти селян з х. 
Жовтневий поблизу села Бегим-Чокрак до Низян. 
Переселили в село і 30 сімей росіян. У нашій 
родині загинула моя бабуся та один із її зятів.

Я в 1937 році в період репресій в селі репре-
сували Кочубея Петра Гнатовича, Сьомика Андрія 
Ісаковича, Паленого Тимофія, який пропав у та-
борах. У селі працювала чотирирічна школа».

(Єременко М. Українська голгофа. – 
Чернігівка, 2008. – С. 21-22)

Невгод Світлана Федорівна
1930 р.н. жителька с. Новомихайлівка Чернігівського р-ну

(запис 2003 р.)
«Народилася я в селі Новозелене. Село було 

засноване переселенцями з Київської губернії з 
села Водолаги. Землю нарізали так: ширина дво-
ру – 63 метри, а через 5 дворів провулок. Було дві 
вулиці по два ряди будинків. Планував село один 
з членів «Громади». У період колективізації бага-
тьох селян репресували, виселили з будинків, а 
майно забрали до колгоспу. Так, у Ілька Сиводіда 
був млин-вітряк, його відібрали, але не знали, як 
на ньому працювати, і тому змушені були взяти 
Сиводіда на цей млин на роботу. У період окупації 
німці дозволили повернути будинки розкуркуле-

ним, таким як Назаренко, Іван, Псьол, Судар та 
інші.

У голод 1933 року багато селян помер-
ло. Голодували практично всі, хоча весною 
1933 року в школі та на бригадах людей поча-
ли харчувати. У період війни в селі було багато 
військовополонених та біженців з Донбасу. У пер-
ший набір до праці в Німеччину з Новозеленого 
забрали 18 юнаків та дівчат».

(Єременко М. Українська голгофа. – 
Чернігівка, 2008. – С. 24)
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Писаренко Ганна Федорівна
1926 р.н. жителька с. Новомихайлівка Чернігівського р-ну

(запис 2002 р.)

«Мої батьки Галівець Мефодій Іванович та 
Галівець Зінаїда Григорівна народилися і жили в 
с. Новомихайлівка.

А як стали населяти с. Новоукраїнка на річці 
Каїнкулак в 1929 році, збудували там хату на 
отриманій від держави землі й почали господа-
рювати. Працювали весело, в сім’ї було семеро 
дітей.

У період колективізації в селі було утворено 
артіль «Нова Україна», а кращих господарів роз-
куркулювали, нібито за супротив колективізації. 
Попали в число розкуркулених і ми. Майно наше 
забрали, в хаті зробили колгоспну конюшню. Тільки 
частину речей мама заховала у сусідки, а коли ми 
повернулися, вона їх віддала. Відправили нас, як 
куркулів, на виселки № 3 на р. Каїнкулак, там було 
вирито 10 землянок, де й жили так звані куркулі. З 
нами не відправили старшу сестру, яка була одру-
жена за комнезамом Василем Петровим.

Щоб прожити, ми змушені були працювати у 
німецьких колоніях Гамберг та Кліппенфельд, що 
знаходилися поруч.

Але кожного вечора на хутір приїздили на 
тачанці комсомольці й активісти в масках на об-
личчях і забирали зароблене за день, прирікаючи 
нас на голодну смерть. Мама розповіла: це 
німкеня, в якої працювала, навчила її, щоб вони 
зробили яму під піччю, де й зберігали б трохи 
зерна, з якого вона варила похльобку, яку ми їли. 
Одного разу господарка розповіла мамі, що при 
вивезенні зерна активісти розсипали на дорозі 
просо і є можливість його зібрати. Мама таємно 
вночі зібрала його разом з грязюкою і помила у 
воді, а потім розстелила на печі, а зверху положи-
ла спати мене з сестрою Манею, а сама зі стар-
шими пішла ще збирати те просо. А ми почаділи 
від проса, що сушилося, – ледь нас одволали.

Разом з нами на 3-й номер були вислані та-
кож Галівець Олексій Степанович, дружина його 
Олена та четверо дітей. У них теж забрали буди-

нок і зробили з нього ясла. Рятуючись від голоду, 
Олена вночі пробралася на свій город і нарила 
декілька своїх же картоплин, за що її засудили до 
трьох років ув’язнення. Разом з нами на виселках 
був і Галівець Іван Михайлович, який до цього мав 
олійницю, млин, пару коней, молотарку, а також 
Кузьменко Г. А. в Новомихайлівці в період голоду 
в колгоспі «Жовтень» померли з голоду Галівець 
Іван Іванович та його сини – Іван та Федір. А та-
кож мої тітки Галівець Олена та Галівець Мотря.

У1933 році нас відправили ще далі, як говори-
ли активісти, «на Соловки», в Сальські степи. Там 
теж тяжко працювали на вівцях, тато застудилися 
і померли в лікарні за 70 км від нашого селища, 
навіть не знаємо, де його поховали.

Я в 1934 році я захворіла на малярію, а сестра 
Катя – на ревматизм, і нам дозволили поверну-
тися додому. Сусідка Семачка повернула нам 
сховані речі і мама за шаль виміняла літню кухню, 
де ми й жили.

Лише при німцях нам повернули нашу хату, 
а після війни її розділили, і нам дісталася тільки 
її частина. На війні загинув мій брат та багато 
односельців. Під час голоду 1946-1947 років, 
навчені попереднім голодом, люди знову почали 
рити ями, але зерна в людей не було, а прихову-
вали горох, квасолю, сою (її почали вирощувати 
в період окупації), картоплю, все те, що вирости-
ли на городі, а держава довела план здачі й цих 
продуктів на кожен двір. Люди варили таке вари-
во: всього потроху мололи на ручному млинку і 
варили з нього юшку, цим і вижили. А з настан-
ням весни пішли ховрахи, зелень та коріння. Хоча 
було багато пухлих людей, лікарні були заповнені 
ними, але в Новоукраїнці голодних смертей не 
було. Хоча багато людей і я теж не могли їсти тих 
ховрахів.

Отаким було наше життя». 
(Єременко М. Українська голгофа. – 

Чернігівка, 2008. – С. 22-24)

Олексієнко (Галівець) Анастасія Мефодіївна
1930 р.н. жителька с. Новомихайлівка Чернігівського р-ну

(запис 2007 р.)

«Проживали ми в селі Новомихайлівка. У 
період голоду 1932-1933 років у нашому селі за-
гинуло багато людей. Голодували й ми після того, 
як помер мій батько Псьол Федір. Нас забрали 
і віддали до дитбудинку в с. Богданівка нашого 

району, а вже звідти після голоду мене забрали в 
Новомихайлівку».

(Єременко М. Українська голгофа. – 
Чернігівка, 2008. – С. 20)

Пономарено (Єременко) Варвара Прокопівна
1918 р.н. жителька с. Могиляни Чернігівського р-ну

(запис 2008 р. Кривонос Т.Г., секретаря Чернігівської селищної ради)
«В селі живу з народження. У мого батька 

Єременка Прокопа Карповича було десятеро 
дітей, але троє померли через голод 1932-1933 
рр.: сестра Мотя 1923 р.н., брат Іван 1925 р.н., 
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Народилася 08.01.1913 р. в с. В. Токмак Чер-
нігівського району, проживає в с. Салтичія.

З приводу подій 1932-1933 року можу 
розповісти всім слідуюче: голодно було, дуже 
скрутно. Весь урожай, що зібрали літом заста-
вили вивезти і здать Батьківщині. Я не пам’ятаю, 
щоб була велика засуха. Урожай зібрали хоро-
ший, а восени почали накладати на все подат-
ки. Ходили активісти – так ми їх тоді називали і 
відбирали спочатку все зерно. Потім усе: птицю, 
худобу. Усе. Шукали під стріхами, навіть у стінах 
будинків.

Люди почали вмирати взимку. Виживали, ті, 
хто змогли щось заховать, але це був мізер.

Взимку почали вимирати цілими сім’ями. Діти 
ходили у поля, збирали колоски. Розривали нори 
мишей, кому пощастить, той знайде пригорошку 
зерна.

Допомагали один одному, але чим: хто зумів 
заховать корову, то ділилися молоком, але його 
було зовсім мало, корів також годувати було 
нічим. Весною виливали суликів, варили прива-
рок. Їли лободу: робили лободяники, грицики. 
Збирали абрикос.

Виживали також і ті, хто ходив до міста та міг 
щось поміняти.

А в городі, кажуть, не так люди мерли.
До весни люди були такі знесилені, що навіть 

не могли ховати своїх близьких. Тож селом їздила 
бричка і збирала мертвих. Пам’ятаю, що була ви-
рита одна яма – туди всіх і звозили.

Були випадки, коли залишалися дітки, батьки 
помирали, то їх віддавали в сім’ї родичів в інші 
села. Кажуть, що в Обіточному людей помер-
ло менше. У них був «председатель» колгоспу 
добріший.

Село Салтичія вимерло майже все. Говорили, 
що його навіть списали. Це значить поставили 
чорні хрести, наче всі люди померли.

Весною люди не могли даже посіяти, у людей, 
що залишилися, зовсім не було сил.

Були такі сім’ї, що дожили не всі, бо дітей було 
багато, по п’ять, а то і десять, а залишилось, де – 
один, а де – і зовсім всі померли до весни. Батьків 
сажали в тюрму, бо під час сіву приносили жменю 
зерна додому. Бригадир побачить – і судили.

А збирать урожай, привозили цілими сім’ями 
із Росії. Як їх сюди переселяли, я не знаю. Може 
там, де вони жили, їх виселяли за якусь провину, 
може так чогось їхали. Про це боялися розказу-
вать, та й ніхто не питав у них. А приїхав до нас 
Полозов Іван з Орловської області, Дралін Іван 
із дітьми, Маляров Кирей та Фекла, Тарабаров 
Олексій, Желудьови.

(поточний архів редколегії)

Прасол Тетяна Пилипівна
1913 р.н. жителька с. Салтичія Чернігівського р-ну

(запис 2008 р. Бичек Л.І., секретаря Обіточненської сільської ради)

брат Вася 1927 р.н. Тато помер навесні 1933, 
сіяли якраз. Голод був страшний, вимирали цілі 
сім’ї, як далекі родичі Єменки (8 душ) дядько 
Пантелій і його жінка Наталія, їхній син Павло з 
жінкою, Вася, Надя, Гриша і маненьке.

Гробки були на краю вулиці (Степової) гарні, 
доглянуті, а коли люди з голоду стали вимирать, 
то викопали одну здорову яму і усіх там ховали, 
накривали дверима, а весною закопували.

Померлих на гробки вивозили «пукарцем» 
[слово нерозбірливо – ред.] – знаряддя на чоти-
рьох колесах для культивації, на який клали до-
шку.

Вивозили людей молоді дівчата – моя сестра 
Єременко Олександра Прокопівна, Лобко Ірина 
Яківна, Федчук Надія Григорівна.

Врожай був, та його весь вивезли. Звідкись 
прийшов Красуля, до нього були приставлені з 
села Руденко Семен Семенович і ще чоловік 9, які 
йшли з двору в двір, забираючи все, до грама.

Моя сестра Мотя топила у «красному уголку», 
де спали прибулі, а там їжі – і горох, і квасоля. 
Руденкова жінка каже: «Візьми трохи та віднеси 
додому, хоч дитині буде», – то Мотя соломою ша-
рудить, щоб не чуть, як брала.

У 1933 р. з Донецька до нас з дитиною по-
вернулася сестра Марія, 1909 року народжен-
ня. Голодно було і там. У колгоспі кукурудза 
була гарна, та рвати не давали – забивали до 
смерті. У цей час з Чернігівської області привезли 
переселенців, бо хат уже порожніх багато було. 
Пам’ятаю Кулагіних Афанасія і Ганну, добрі були. 
Чоловік каже сестрі: «Бери Анькин кожух і йди ла-
май кукурудзу, нас не трогають».

Сестра і мамка їздили в Бердянськ за толоку 
латати сіті рибакам. На вихідні приїжджали до-
дому з сухою тюлькою та виміняним борошном. 
Самі не їли спечені коржі – дитині берегли, але при 
перевірці з колиски їх забрали свої ж односельці. 
Забрали навіть в печі глечик квасолі.

Вулиця, колись така людна, вимерла. Померли 
Тарасенки дві дівки – Марфа і Марія, їхня мати, 
братусь Савелій Семенович (років 18-ти), 
Єременко Пархом Карпович (батьків брат) і тітка 
Федоска, їхні діти Степан і Василь, і двоє дівчат, 
а Петро і Катерина вижили – наш батько забрав їх 
до нас, тоді Петро одружився, а сестра пішла слу-
жити до багатих. Помер Корзун Йосип Давидович 
і один його син, а другий виїхав в Донецьк».

(поточний архів редколегії)
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Савенко Марія Євдокимівна
1927 р.н. жителька с. Крижчене Чернігівського р-ну

(запис 2008 р. Снурніцини А.М.)

«Я, Руденко Марія Микитівна, народилася 
в 1926 р. в с. Семенівка Чернігівського району 
Запорізької області.

Батьки мої були селяни-колгоспники. Люди 
вони були роботящими. І хоча 1932 р. був не-
врожайним, ми б не голодували. Та я добре 
пам’ятаю, як заїхали до нас у двір четверо наших 
односельців, які тоді були при владі. Розвалилися 
на бричці, на батька кричали, а тоді все, що було 
їстівного в дворі забрали. Навіть квасолю, яка 
була в глечику і ту забрали.

Прізвища цих людей не назву, їх уже Бог судив. 
Ми голодувать почали зразу ж. Моїй молодшій 
сестричці Тані було всього три роки, її забрали 
до колгоспного дитячого садка. Дітям давали 
баланду, зварену із дерті та висівок, а ми їли, що 

прийдеться: пустики з качанів мама перетирала 
і пекли оладки. Першим не витерпів тато, він по-
мер. Щоб зробити йому домовину, позривали 
дошки з лавок, на яких спали. А для нас мама на-
жала очерету, кинула на долівку в куточок, ото і всі 
наші ліжка були. Тата мого звали Кисляк Микита 
Андрійович.

Другою померла Таня, не допомогла їй ба-
ланда, не така їжа потрібна була дитині. Для Тані 
домовини вже не було. Її просто загорнули в ряд-
нину і поховали. А вже, як ми вижили, я й не знаю. 
Весною в їжу йшло все: і лобода, і щавель. З ло-
боди такі смачні коржики мама пекла та чомусь їх 
більше не хотілося».

(поточний архів редколегії)

Руденко Марія Микитівна
1926 р.н. жителька с. Семенівка Чернігівського р-ну

(запис 2008 р. Шульженко М.М., вчителя Новоказанкуватської ЗОШ)

«Я, Савенко Марія Євдокимівна, народилася 
01.06.1927 р. в с. Крижчене Чернігівського райо-
ну Запорізької області.

Голод 1932-1933 років пережили дуже важко. 
Урожай в ці роки був, але ходили по дворах і за-
бирали все. У моєї сім’ї відібрали останні півмішка 
кукурудзи. Діти сиділи голодні. Батьки ходили по 
селах і продавали все, що могли, тільки б купити 

взагалі чогось їстівного. Доводилося їсти грицики, 
свиріпу, ловили в полі ховрахів, крали молоду пше-
ницю. Одного разу в уколгоспі здохла коняка, так 
люди відкопали її, поділили між собою та з’їли.

Пам’ятаю, що жив у Крижчене Холод Давид 
Герасимович з дітьми. Так двоє його діток і по-
мерли від голоду, бо не було чого їсти».

(поточний архів редколегії)

Сидоренко Василь Іванович
1927 р.н. житель с. Владівка Чернігівського р-ну

у 1932-1933 рр. проживав у с. Степове (Бегим Чокрак) Чернігівського р-ну
(запис 2002 р.)

«Я мало що пам’ятаю про голод, але, за пере-
казами батьків та родичів, дещо знаю. Народився 
я в селі Бегим Чокрак, в селі було утворено кол-
госп ім. Сталіна. У період колективізації багатьох 
селян розкуркулили, це були кращі господарі.

Комсомольці металевими списами протика-
ли землю на подвір’ї, шукали зерно. Забирали не 
тільки його, а й усе їстівне.

Чемерис Архип, який мав вітряк і будинок, кри-
тий черепицею, змушений був тікати на Донбас. 
Я його сім’ю розкуркулили і вивезли в степ.

Під час голоду 1933 року я ходив у ясла 
колгоспні. Діти були пухлі від голоду, голі, в бага-

тьох був понос. У школі учням давали по 150 г хліба 
із висівок, але діти ухитрялися приховати його до-
дому, щоб покормити ще й братів і сестер.

Під час голоду помер сторож Горовий Макар 
та молодята Сидоренко Михайло і його дружина 
Катя, які наїлися зеленого абрикосу й померли.

У селі померло від голоду багато людей. За 
збирання колосків на полі була тюрма. У 1932 
році в село привезли 15 сімей росіян із Курської 
області, бо не вистачало робочої сили в колгоспі. 
Пізніше вони всі повтікали з села».

(Єременко М. Українська голгофа. – 
Чернігівка, 2008. – С. 17)

Сидоренко Петро Федосіович
1922 р.н. житель с. Степове Чернігівського р-ну 

(запис 2008 р. Сидоренко Л.І.)
Пам’ятаю, що мати працювала в с. Вельдгейм 

у німців-менонітів, які надавали продуктові пай-
ки. Було голодно, але вижили.

Померли від голоду односельчани:
Хорунжий Дмитро

Кудлай Григорій Григорович
Кудлай Дмитро
Кудлай Григорій Іванович

(поточний архів редколегії)
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Солдатова Марія Сергіївна
1924 р.н. жителька с. Новомихайлівка Чернігівського р-ну
(запис 2008 р. Світлицької Л.А., соціального працівника)

«Проживали мої батьки на хуторі Весела, який 
заснували разом з іншими жителями с. Бегим 
Чокрак в 1923 році. Мій батько Сінча Трохим 
Михайлович у період непу господарював сам, а 
як прийшла колективізація, то він здав у колгосп 
свій інвентар, його обрали головою колгоспу 
ім. Сталіна в с. Бегим Чокрак, а на хуторі Весела 
була бригада цього колгоспу.

З розповіді матері я знаю, що в 1933 році 
люди голодували. Мій батько, як голова кол-
госпу, намагався їм допомогти, не прискорю-
вав темпи хлібозаготівлі. І тому в 1933 р. його 
було засуджено за зрив хлібозаготівлі на 10 

років ув’язнення, йому довелося працювати на 
лісоповалі в Підмосков’ї. Там він і загинув. Разом 
з ним репресували рільника колгоспу Макаренка 
Дорофія. Він отримав 3 роки ув’язнення, так, як і 
бригадир Носівець Філіп, щоправда, вони повер-
нулися з заслання.

А під час голоду 1947 року в селі померли 
Гудко, Гавриленко – усього 7 чоловік.

А навесні механізаторів та інших господарів 
почали годувати так, як і учнів у школі».

(Єременко М. Українська голгофа. – 
Чернігівка, 2008. – С. 19)

Сінча Олексій Трохимович
1933 р.н. житель с. Владівка Чернігівського р-ну

у 1932-1933 рр. проживав у с. Степове (Бегим Чокрак) Чернігівського р-ну
(запис 2002 р.)

«Сім’я наша складалася з батька, матері і 
нас – чотирьох дітей, найстарші Петро і Люба, 
яким було трохи більше 10 років, потім я і далі 
– найменша Надя, якій лише в 1932 році ви-
повнилось 6 років. Батьки на той час працю-
вали в колгоспі «Червоний шлях», який був у 
Новомихалівському. На городі трохи вродили 
овочі: буряки, морква, дрібненька картопля, 
квасоля. Уповноважені ходили по хатах і заби-
рали. Я пам’ятаю, що у нас забрали квасолю 
прямо з глечиком. Під час голоду 1932-1933 

років колгосп давав трохи зерна на трудодень. 
Голодували. Їсти дуже хотілось, але вижили всі. 
Під час голоду 1946-1947 років Люба (сестрич-
ка) захворіла і померла. Брат не повернувся ще 
з війни. Мами теж вже не було. Залишилось нас 
дві сестри – Марія і Надія, а також батько. Я пра-
цювала на відбудові Дніпрогесу, нам платили по 
700-800 крб. Купувала в Запоріжжі харчі і при-
возила додому, щоб ми не померли з голоду. А, 
взагалі, це були важкі і страшні часи».

(поточний архів редколегії)

Сотолюк Петро Семенович
1913 р.н. житель с. Богданівка Чернігівського р-ну

(запис 2001 р.)
«До війни я жив в с. Замістя, а потім в 

с. Богданівка. Працював водієм в Лісному 
(Владівка), возив першого секретаря 
Ротфронтівського райкому партії. У 1933 році го-
лод був, але головна його причина – недорід.

У 1933 році доводилося вивозити репре-
сованих німців та їхні сім’ї із с. Руднервейде, а 
також інших німецьких сіл на ст. Стульневе, а 
звідти вагонами їх везли на Сибір. Як комсо-
молець, залучався до перевірки готовності до 

посівної кампанії. Перевірив села Андріївку, 
х. Прохолодний, Ворошилівку.

У період репресій у Рот-Фронті репресува-
ли начальника райНКВД Заславського (як ко-
лишнього офіцера), Маркіна, богданівського 
дільничного, Дейча – директора Стульневської 
МТС та інших. Дружиніна зняли з роботи. У 1947 
році голодних не було, всі отримували пайок».

(Єременко М. Українська голгофа. – 
Чернігівка, 2008. – С. 20-21)

Ставицька (Волошко) Любов Семенівна
1910 р.н. жителька с. Тарасівка Чернігівського р-ну

(запис 2001 р.)
«Народилася я в 1910 році. До заснування 

села Тарасівки переселенцями з с. Юрівка у 1921 
році на цьому місті був ногайський аул Кагач-2, що 
знаходився на Моравському шляхові. На схід від 
нинішнього села через річку Юшанли було збудо-
вано дерев’яний міст, біля якого стояла корчма. 
Міст зірвали в громадянську війну. На початку 20 
століття тут поселився генерал – австрієць Петро 
Лековацький, який був одним з найбагатших 

людей краю. У нього була земля, 200 корів, 100 
овець, сад. Наша та інші сім’ї працювали у нього, 
його дружина – лікар за освітою, надавала медич-
ну допомогу жителям навколишніх сіл. На хуторі 
знаходилися й дача Бердянського міського голо-
ви Анопова О.В. Це був гарний будинок та пасіка 
на 100 вуликів. На місті нинішнього села знахо-
дилася і вівцеферма селянина з с. Зеленівки 
Стойловського І.І.
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«Народився я в селі Семенівка у 1921 році. 
Мої батьки були селянами, працювали на землі. 
У селі працювала початкова школа. Під час 
колективізації в селі утворили колгосп «Хвиля 
колективізації», а кращих господарів – дві сім’ї 
Мартищенко, Балути, Єременки, Бовт та інших 
розкуркулили. Частину з них виселили неподалік 
від села на піщані грунти, цей виселок називався 
«Куркулі».

Після колективізації в 1932-1933 роках був 
страшний голод, внаслідок якого загинуло в селі 
більше п’ятдесяти жителів. Пам’ятаю, що в сім’ї 
Кисіля Оверка (він повісився) померло від голоду 
шестеро дітей із дев’яти. Люди вживали в їжу тра-
ву, собачат, котів, ґав, усе те, що можна було вжи-
вати в їжу. Цей голод був викликаний надмірними 
планами хлібозаготівель.

Крім колгоспу, жителі села працювали в 

коопхозі, що розташовувався між Семенівкою 
і Новополтавкою, вони мали 150 десятин землі, 
вирощували шовковицю і розводили шовкопрядів 
та рибу в ставку. Ця організація керувалась з 
Мелітополя, робітники отримували там зар-
плату в грошах, і тому змогли побудувати кращі 
будинки. За це, а можливо й з інших причин, у 
1932 році репресували мого батька Тесленка 
Іллю Никифоровича, Мартищенка Якова, Короля 
Василя Герасимовича, Березу Івана Гавриловича, 
Лавриненка Дем’яна Григоровича, жителі села, 
шо працювали в коопхозі. Своє життя вони 
закінчили на будівництві Біломорканалу.

У голод 1946 року в селі померла з голоду 
Кисляк Горпина, багагато людей пухли».

(Єременко М. Українська голгофа. – 
Чернігівка, 2008. – С. 26)

Тесленко Олексій Ілліч
1921 р.н. житель с. Новоказанкувате Чернігівського р-ну

у 1932-1933 рр. проживав у с. Семенівка Чернігівського р-ну
(запис 2002 р.)

У 1921 році голод був, але нас він особливо 
не зачепив, а в голод 1932-1933 років багато лю-
дей голодувало, частина загинула від голоду. У 
період колективізації було розкуркулено близько 
30 господарів, а під час репресій репресували 
більше 25 жителів села. Після голоду 1933 року, 
коли не вистачало робочих рук, в село пересели-
ли 24 сім’ї’з Київщини. У наших батьків – Волошко 
Семена Андрійовича та Кілі Яківни було шестеро 
дітей. У 1929 році комнезами з с. Юр’ївка розкур-
кулюють нашу сім’ю, і ми змушені були втікати на 
Донбас. Батько там займався торгівлею, купив 
собі двоповерховий будинок. У1937 році сім’я 
переїздить у Бердянськ, батько торгує рибою, 
але його побачили земляки і донесли на нього. 

Батька репресовують, відправляють до Сибіру, 
де він і загинув. А мій молодший брат Гриша 1915 
року народження, змушений був підробити доку-
менти (щоб не взнали, що він син репресованого) і 
поїхав у Москву на навчання. Там він одружується 
з Валею, яка була музикантом (баяніст), а її бать-
ко працював перукарем у Кремлі. У війну Гриша 
загинув разом з відомим Миколаївським десан-
том. Посмертно йому присвоєно звання Героя 
Радянського Союзу. Наших земляків воювало на 
фронтах 120 чоловік, а загинуло 89. У Німеччину 
на каторгу забрали 20 жителів села».

(Єременко М. Українська голгофа. – 
Чернігівка, 2008. – С. 24-25)

Удовіченко (Белан) Марія Степанівна
1921 р.н. жителька с. Новоказанкувате Чернігівського р-ну

(запис 2002 р.)
«Пам’ятаю, в 1932-1933 роках багато людей 

голодувало, багато померло, люди вживали в 
їжу буряки, солому, лободу (навесні). Собак усіх 
поїли.

А в сім'ї Шами Івана загинуло від голоду троє 
дітей».

(Єременко М. Українська голгофа. – 
Чернігівка, 2008. – С. 18)

Федій (Житник) Дарина Петрівна
1918 р.н. жителька с. Новополтавка Чернігівського р-ну

(запис 2008 р. Гетьман Н.А.)
Дарина Петрівна розповідає, що під час голо-

домору забирали все, аж до буряка. «До нас при-
йшли комсомольці Білич Валентина Сергіївна та 
Бажан Галина Семенівна, полізли на горище заби-
рати харчі. Мати перед тим два відра пшениці на-
сипала у мішечок і посадила на нього бабусю. Коли 
комсомольці вичистили горище, зайшли до хати. 
Валентина Сергіївна стягла з печі бабусю і забрала 

мішечок пшениці. Мати вхопилася за нього і пше-
ниця розсипалася по підлозі. Підлога була вкрита 
соломою. Та пшениця, що потрапила у солому, її 
не могли зібрати, вона і врятувала нас від голоду.

Пам’ятаю, як у Марії Семенівни Надточій по-
мерло двоє дітей (Григорій та Катерина) від го-
лоду. Вона їх поховала, а сама на тому ж самому 
місті і померла.



1022

Померли і Якименко Костянтин Омелянович 
та його двоє синів, дружина втратила розум.

Навесні 1933 р. ми працювали – вигрібали по-
садки. Хто виконував норму, тому давали пайок 
кращий (варили їжу в двох казанах, хто працю-
вав і виконував норму – тому юшка з м’ясом, хто 
гірше працював – тому із другого казана пшоно).

На такій роботі і від такої їжі люди теж помира-
ли, бо були дуже слабі і пухлі після зими.

Біля Семенівки був шовкотрест. Директор був 
доброю людиною. Якщо на роботу приходили 
слабі, опухлі люди, то відправляв їх до їдальні, де 

тих добре годували деякий час, навіть не брав у 
ступ цих людей деякий час працювати.

Я також там працювала. А ввечері доглядала 
чужих дітей.

Працювала і на тракторній бригаді у 1933 р. 
За роботу отримувала 500 гр. кукурудзяного 
хліба та мамалигу. Мамалигу та хліб несла додо-
му, бо вдома були опухлі мати та брат, який силь-
но хворів, а згодом помер від запалення легенів.

Старші брати Михайло та Семен ще до голоду 
поїхали працювати в Запоріжжя на завод».

(поточний архів редколегії)

Худич Ольга Андріївна
1927 р.н. жителька смт Чернігівка Чернігівського р-ну

(запис 2008 р. Накалюжної Т.І., вчительки Чернігівської ЗОШ)

Фесенко Марія Дмитрівна
1927 р.н. жителька с. Новоказанкувате Чернігівського р-ну

у 1932-1933 рр. проживала у с. Семенівка Чернігівського р-ну
(запис 2002 р.)

«Про голод 1921 року мені розповідали, що в 
селі люди мерли, ховали в пісок, де пізніше зро-
били виселки «Куркулі». А проживала наша сім’я в 
с. Семенівка Чернігівської волості Бердянського 
повіту, це село заснували переселенці з 
Полтавщини (с. Семенівка) в 1862 році. У 1864 році 
з Лубен прийшла ще група селян, серед них були 
й Фесенки, мої предки. Селяни жили одноосібно, 
а в 1930 році внаслідок колективізації в селі утво-
рили колгосп «Хвиля колективізації», а кращих 
господарів – Івченка, трьох братів Руденків та 
інших розркулили й виселили з села.

Наслідком колективізації та ліквідації кур-
кульства, завищених хлібозаготівель став голод 
1932-1933 років. Наше село дуже голодувало. 
Активісти забрали увесь хліб, їжу, забирали одяг. 
Люди вживали в їжу все, що можна було їсти – 

ґав, горобців, ховрахів, собак, котів, кору дерев, 
лободу, траву та інше.

Взимку почали пухнути та вмирати з голоду. 
Всього в селі померло більше 50 жителів, серед 
них Теслицька Галя (1 рік), Легейда Каленик та 
четверо його дітей, Варяник Антон та троє дітей.

Тільки навесні 1933 року почали підгодовувати 
селян у колгоспі та дітей у школі й дитсадку, то 
так і вижили.

У голод 1946-1947 років люди теж голоду-
вали, опухали, вживали в їжу різні сурогати, але 
смертей було менше. У селі помер Кисіль Іван 
Григорович, більше я не знаю.

Між цими голодами була війна, в якій загину-
ло багато моїх земляків».

(Єременко М. Українська голгофа. – 
Чернігівка, 2008. – С. 27)

Філіпов Микола Кіндратович
1923 р.н. житель с. Замостя Чернігівського р-ну

у 1932-1933 рр. проживав у с. Калинівка Чернігівського р-ну
(запис 2002 р.)

«Після громадянської війни мої батьки посе-
лилися в маєтку Штембах, за Олександрівкою, 
зараз це село називається Калинівка. У маєтку 
в цей час було організовано дитячий будинок 
ім. СРСР.

У цьому будинку було 300 вихованців, пра-
цювала семирічна школа, після якої випускники 
йшли до ФЗУ, а потім на роботу, переважно — на 
Запорізький алюмінієвий комбінат. При дитбу-
динку було підсобне господарство, земля, худо-
ба, свині. Напередодні війни директором дитбу-
динку був Мухін Іван Іванович, який після війни 
був директором Чернігівської МТС, а директором 
підсобного господарства – Коваленко.

Дитбудинок відносився до Олександрівської 
сільради Рот-фронтівського району.

Мій батько Філіпов Кіндрат працював кочега-
ром. Жили робочі в гуртожитках, зарплатню пла-
тили грошима.

У період голоду 1932-1933 рр. у нас в дитбу-
динку ніхто не помер, тому що робітникам дава-
ли пайки (продуктові набори), а в навколишніх 
селах голод був, люди мерли, а багато батьків 
підкидали в дитбудинок своїх дітей, щоб врятува-
ти від голодної смерті, дітей у дитбудинку під час 
голоду харчували непогано».

(Єременко М. Українська голгофа. – 
Чернігівка, 2008. – С. 15)

Я пам’ятаю голод 1932-1933 років, хоч і не знаю 
його причини. Мені було 6 років, коли до нас при-

йшли забирати хліб. Пам’ятаю, що у дерев’яних 
засіках у нас зберігалося зерно і борошно.
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Забирали його чотири чоловіки. Коли виноси-
ли борошно, я попросила одного з них – дядька 
Макара: «Дядю, дай мені хлєбчика». Він відсунув 
один мішок ногою за двері, і так у нас залишило-
ся трохи борошна на хліб.

Батькова племінниця працювала у конторі 
колгоспу і отримувала там хліб. Коли ми з сестрою 
приходили до неї, вона давала нам по шматочку 
хліба. Ми їли його над простеленими на столі ху-
сточками, підбирали кожну крихту.

Пам’ятаю, як декого з селян розкуркули-
ли і вивезли у степ до якоїсь старої хати, не до-
зволивши нічого з собою взяти. Дехто з селян з 
Новомиколаївки привозив їм картоплю, щоб вони 

могли її спекти. Так вони жили десь два тижні, а 
потім їх кудись вивезли.

Запам’яталося, як одна з дівчат із розкурку-
лених сімей, зайшовши до нас в гості, простягла 
мені на долоні смежене гарбузове насіння: «На, 
гостинчика». Де вона його взяла? Адже сама го-
лодна, а нас пригощала. Дуже погано переносив 
голодування наш батько. Він був весь опухлий, 
блідий, а все намагався нагодувати сім’ю. Одного 
разу взимку він повертався додому, з клуночком 
зерна, який десь дістав. Був він дуже знесиле-
ний, хотів спати і тільки намагання донести зерно 
голодній сім’ї, врятувало його від смерті.

(поточний архів редколегії)

Хухровський Станіслав Павлович
1924-2007 рр. житель с. Бойове Чернігівського р-ну

(запис не пізніше 2007 р. Дерибас І.С., доньки Хухровського С.П.)
...Народився я 1924 року в с. Новопетрівка 

Херсонської області. Коли мені було 5 років, 
ми переїхали в селище Бойове. Поселилися в 
землянці.

Зиму з 1930 на 1931 рік пережили добре. 
А навесні почали організовувати колгоспи. 
Добровольців не знайшлося. Почали примушу-
вати. Батько здав у колгосп коней, весь інвентар і 
корову. Відтоді почалися смутні дні... Після збору 
урожаю колгоспникам не дали нічого — сказали, 
щоб жили своїми запасами. Ніхто ні до кого го-
стювати не ходив, припинилися всілякі веселощі, 
всі були пригнічені, небагатослівні, відчувалося, 
що настають погані часи. Скотина в колгоспі по-
чала здихати, тому що за нею був поганий до-
гляд. Люди, які ніколи не мали господарства і не 
вміли господарювати, одержали коня з сідлом та 
пістолет. Того коня вистачало їм на один день...

В листопаді 1932 року розпочалися репресії. Я 
пам’ятаю, як увечері до нашого двору увірвалася 
тачанка і батька забрали... Тієї ночі з нашого села 
взяли вісім чоловік. Мама їздила в Мелітополь, 
де утримували батька, один раз дали побачення, 
а потім заборонили приїздити. Згодом був суд і 
впродовж двох тижнів, поки він ішов, у нас кожного 
дня шукали ями з прихованим хлібом. Перерили 
весь двір, вирили яму в кімнаті, а хліба так і не 
знайшли, бо його й не було. Заарештованих 
сільчан піддавали тортурам, щоб вони зізналися, 
де прихований хліб. Затискали пальці в дверях... 
Одного із арештованих згодом відпустили до-
дому, через тиждень він помер... Решта, у тому 
числі й мій батько, отримали по 8 років позбав-
лення волі.

Настали тяжкі часи, особливо для нашої мами: 
нас у неї було п’ятеро, мені, найстаршому, було 
8 років, а найменшому Францу — шість місяців. 
Якось зимою 1933 року, коли мама була на роботі, 

в наш двір заїхала упряжка і двоє чоловіків зайш-
ли до хати. Нам, дітям, заборонили виходити в 
двір, а самі винесли всю картоплю і вивезли...

У селі був страшний голод. Багато людей по-
мерло і ховати не було кому. Помирали і замер-
зали дорослі й діти. Весною ми ходили на толоку 
виливати ховрашків. Вони були жирні й смачні.

У 1936 році повернувся з ув’язнення батько. 
Багато розповідав про те, що довелося пережити 
на будівництві залізниці десь за Байкалом. Нас 
вважали зрадниками батьківщини, батьків позба-
вили права голосу...

Потім була війна. Коли повернулися наші, то 
хлопців мого віку і старших забрали на фронт. 
Навіть не переоділи і не підготували — дали 
зброю — і в бій. З нашого села тоді загинуло 12 
чоловік... В грудні 1943 року мене, як поляка, 
направили в 3-ю польську дивізію. Пройшов до 
Німеччини, демобілізувався в серпні 1946 року. 
На пересильному пункті у Варшаві зустрівся з 
однополчанином майором Ремюником. Він вмо-
вив мене залишитися працювати в Міністерстві 
громадської безпеки Польщі. У квітні 1947 року 
мене звільнили і я, накупивши харчів за порадою 
мого начальника, виїхав на Київ. Вранці на станції 
Коростень побачив мертвих людей на українській 
землі... Тепер я зрозумів, чому мій начальник по-
радив мені взяти з собою якомога більше харчів. 
Це було для мене страшним ударом. Було при-
кро за тих, хто віддав своє життя і страждав за 
народ України... На кожній станції бачив, як діти й 
дорослі простягали руки в надії на милостиню. А 
в цей час на Польщу йшли ешелони з продоволь-
ством. На вагонах було написано: «Подарунок по-
лякам від українського й російського народів»...

(Спокута. Альманах обласної редакційної колегії 
з підготовки та випуску серії книг «Реабілітовані 

історією». – № 8-9. – Запоріжжя, 2008. – С. 495-497)
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Чуб Катерина Луківна
1923 р.н. жителька с. Чернігово-Токмачанськ Чернігівського р-ну

(запис 2002 р.)
«Голод – це те, що запам’яталося на все життя. 

У нашому селі Чернігово-Токмачани, або, як його 
в народі називають, Ворошилівка, у 1933 році 
люди теж голодували. На відміну від Чернігівки, 
звідки ми переїхали, в нас пропало від голоду 
менше людей, бо заселяла село молодь, яка була 
більш міцна. У Чернігівці загинуло дуже багато 

жителів. Урожай був добрий, але його забрали, 
так, як і продукти. У нас у селі загинули від голоду 
Похилько Омелян та його оружина, Доценко (ди-
тина). Сумно про це згадувати...»

(Єременко М. Українська голгофа. – 
Чернігівка, 2008. – С. 20)

Шолом Іван Гаврилович
1913 р.н. житель с. Новополтавка Чернігівського р-ну

(запис 2003 р.)
«Народився я в Новополтавці. У період 

непу селянські господарства піднялися, але 
колективізація і новий голод 1932-1933 років про-
довжили нищення народу. У 1932 році хліба вро-
дило багато, але його забрали, як і всі харчі. Люди 
їли бур’яни, траву, котів, собак, птахів та все, що 
можна було, але й і це не рятувало. Першими 
вмирали чоловіки й діти. У Новополтавці заги-

нуло від голоду близько 200 жителів. Пам’ятаю 
трагедію сім’ї Якименка Костя. Помер він, дружи-
на та четверо дітей. У період голоду, коли нікому 
було працювати в колгоспі, в село населили 30 
сімей росіян».

(Єременко М. Українська голгофа. – 
Чернігівка, 2008. – С. 8-9)

Якименко Іван Степанович
1914 р.н. житель с. Владівка Чернігівського р-ну

(запис 2000 р.)
«Голод 1932-1933 років я добре запам’ятав. 

Урожай був непоганий, але його забрала держа-
ва, а активісти забрали й інші продукти. Важко 
було під час голоду розкуркуленим, в них за-
брали і будинки, й майно, люди голодували. 
Голодували не тільки в нас. До нас, у с. Бегим 
Чокрак Великотокмацького району, приїздили 

люди з Полтавщини, рятуючись від голоду. Але, 
бачачи, що в нас він більший, поверталися на-
зад. Під час цього голоду померла моя мама – 
Якименко Мотрона та мій братик».

(Єременко М. Українська голгофа. – 
Чернігівка, 2008. – С. 18)

N1

жителька смт Чернігівка Чернігівського р-ну
(запис 2005 р.)

1 На прохання свідка прізвище, ім’я, по-батькові та рік народження не вказуються

«Наша сім’я походить з Чернігівки. Трагедія 
трьох радянських голодоморів завдала нам ве-
ликих втрат. Своє прізвище не називаю, тому що 
боюся, якби від цього не постраждали мої діти та 
онуки, тому що знаю, якою жорстокою може бути 
влада до простої людини.

Під час голоду 1932-1933 років, коли 
закінчились всі їстівні запаси, багато людей про-
биралися в міста і просили там харчів. Одного 
разу мої дідусь та бабуся поїхали в Бердянськ. 
Вони пішли по одній вулиці – дідусь з однієї сто-
рони, а бабця з іншої, і, заходячи в будинки, про-
сили їжу. Коли бабуся дійшла до кінця вулиці, 
вона довго чекала на дідуся, але так і не дочека-

лася. Мабуть, він став жертвою канібалів. Але го-
лод наступав, нас було в батьків двоє: я і менший 
братик, якому було два роки. Батько сказав мамі: 
вивези його на вокзал в Бердянськ і залиш там, 
можливо, хоч так ми його врятуємо від смерті. 
Мама так і вчинила. З тих пір ніхто в нашій сім’ї не 
знає про долю мого брата. А під час голоду 1947 
року мама практично нічого не їла і всі продукти 
віддавала мені. Вона теж померла від голоду.

Я цього в житті ніколи не забуду. Нехай таке 
більш ніколи не повториться».

(Єременко М. Українська голгофа. – 
Чернігівка, 2008. – С. 25)
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ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОН

Базаджи Ілля Кирилович
1924 р.н. житель с. Олександрівка Якимівського р-ну

(запис 1999 р. Курдінова М., літературна редакція Охремчук М.)
У 1933 році розпочався сильний голод. 

Ослаблені нелегкою роботою і голодом, бага-
то людей помирали. Хто був сильніший, прагнув 
виїхати світ за очі, щоб тільки вижити. Замість по-
мерлих переселяли інших людей з Росії. 

Тоді багато хто шукав порятунку у Криму в 
сім’ях татар, інші їхали у північні області Росії і, 
навіть, на Далекий Схід. Саме туди і йшов вало-
вий врожай зернових з України.

У Росію вирішив поїхати й Ілля Кирилович 
Базаджи. Жив він тоді з дружиною Марією та 
трьома дітьми в невеличкій землянці. Батьки Іллі 
жили також в Олександрівці. Поїхав він на зби-
рання картоплі, щоб заробити на хліб. Дружина 

і діти залишились вдома напівголодні. Марія 
невдовзі захворіла, і батьки Іллі змушені були 
забрати її з дітьми до себе. Але, коли чоловік по-
вернувся, дружину вже не застав – вона помер-
ла від голоду.

Треба було давати раду трьом дітям, і він 
одружився вдруге. Але його нова дружина до 
дітей поставилась жорстоко. Сім’я переїхала у 
Крим, але й там не було життя, молодший син 
невдовзі помер, а за ним – батько. Мачуха зали-
шила двох дівчат у Криму. Вони підросли і вийшли 
заміж за кримських татар. У 1944 році їх сім’ї були 
репресовані та вивезені у Північний Казахстан. 

(поточний архів редколегії)

Бетін Михайло Григорович
1922 р.н. житель с. Радивонівка Якимівського р-ну

(запис 2008 р. Алєксєєвої Л.В.)

Состав семьи в 1932-1933 гг.
Пять человек: отец, мать, сын, дочь, дед.
Сколько выжило после голодомора? 
Все, дед в 1933 умер, ему было 96 лет.
Социальный статус в 1932-1933 гг. (едино-

личники, колхозники, рабочие МТС, партийные 
работники).

Колхозники.
Первое, что вспоминается, когда говорят о 

Голодоморе 1932-1933 гг.?
Хочется кушать.
Что говорили родители дома о голоде: поче-

му нет хлеба; кто виноват; была ли сильная за-
суха; какие настроения были в селе?

Была засуха, урожаи были очень плохие, все 
три года.

Ходили ли по домам и забирали продукты? 
Кто это делал? 

Местные активисты, забирали все.
Оказывалась ли помощь во время голода 

колхозами (соседями, другими людьми), осо-
бенно детям? 

Нет.
Если нет, то, как выживали? 
Ели ворон, сусликов, мышей, лошадей. Отец 

ездил в Россию, менял одежду на продукты.
Насколько высокой была смертность? Как и где 

хоронили умерших? Были ли случаи людоедства? 
Умирали много, хоронили в садах, огородах, 

кто – на кладбище.
Работали или нет школы в голодные 1932-

1933 гг.? Если работали, то как? 
Работали.
Голодали ли учителя в школах? 
Голодали.
Можно ли было уехать в город на работу, но-

востройки? Пользовались ли такой возможно-
стью? 

Пользовались.
(поточний архів редколегії)

Бражко Анна Семенівна
1920 р.н. жителька с. Давидівка Якимівського р-ну

(запис 2008 р. Коліванової Л.П.)
Состав семьи в 1932-1933 гг.
У сім’ї було шестеро дітей: Іван, Андрій, Пріся, 

Альоша, Таня.
Сколько выжило после голодомора? 
Вижила вся сім’я: мати і діти, батько помер до 

голодомору.
Социальный статус в 1932-1933 гг. (едино-

личники, колхозники, рабочие МТС, партийные 

работники). 
Працювала нянькою в колгоспі, допомагала 

по селу.
Первое, что вспоминается, когда говорят о 

Голодоморе 1932-1933 гг. 
Кушать было нечего, жить трудно.
Что говорили родители дома о голоде: поче-

му нет хлеба? Кто виноват? Была ли сильная за-
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суха? Какие настроения были в селе? 
Тогда думали только о том, где взять поку-

шать.
Ходили ли по домам и забирали продукты? 

Кто это делал? 
Продукты не забирали в 1933 г. Начали заби-

рать скотину, у них забрали корову на возобнов-
ление колхоза.

Оказывалась ли помощь во время голода 
колхозами (соседями, другими людьми), осо-
бенно детям? 

Оказывалась, но не большая.
Если нет, то, как выживали? 
У них была одна корова, одна лошадь. Давали 

траву, а с травы выбирали зернышки и толкли 
хлеб.

Насколько высокой была смертность? Как и 
где хоронили умерших? Были ли случаи людоед-
ства? 

Смертность была высокая. Мертвых заматы-
вали в тряпки и кидали в ямы. Случаев людоед-
ства Анна Семеновна не помнит.

Работали или нет школы в голодные 1932-
1933 гг.? Если работали, то как? 

В Давидовке было три школы: первая – на 7 
квартале, вторая – на 2 квартале; третья – в цен-

тре села. Она посещала школу на втором квар-
тале, ближе к деду Якову Бражко (умер 1947 г.), 
бабушке – Зинке Бражко (умерла в 1935 г). На 
2 квартале школа была до 4-х классов, в центре 
села – старшие классы, детям в школе давали ку-
шать, помогали немного.

Голодали ли учителя в школах? 
Учителя голодали, но их смерти Анна 

Семеновна не помнит.
Можно ли было уехать в город на работу, но-

востройки? Пользовались ли такой возможно-
стью? 

Можно, но они не хотели. Ее мама работала 
по магазину (ездили в Мелитополь на брычке, 
брали хоть какие-то продукты, в Давидовке они 
были очень дорогие).

Обвиняли ли родители власть (или конкрет-
ного человека) в причинах Голодомора в после-
дующие годы (1934-1941)?

Родители никого не обвиняли, а просто ста-
рались, как могли, выжить. 

Возникало ли желание отомстить советской 
власти (или конкретным людям) за Голодомор? 

В 1934-1941 гг. ее мать никого не обвиняла и 
никому не пыталась мстить.

(поточний архів редколегії)

Грибачова Наталя Іванівна
1910 р.н. жителька с. Радивонівка Якимівського р-ну

(запис не пізніше 1998 р.)
«Люди вмирали так швидко, що їх навіть хо-

вати не встигали. Коней або хоча б якоїсь худоби 
в селі не лишилося. Тому на звичайну двоколісну 
саморобну тачку складали мерців і на собі ледь 
живі та голодні люди везли до цвинтаря. Часто 
доводилося перепочивати – не вистачало сили. 
Сідали просто на мертвих. На цвинтарі помер-
лих скидали в ями-могили по кілька трупів (іноді 
більше десяти). Хрестів на могилах не ставили. 
Не було кому і з чого робити їх. Страшно було ди-
витися на людей, що, мов тіні, снували селом у 
пошуках померлих. Опухало з голоду дуже багато 
людей. У багатьох сім’ях в першу чергу годували 
дорослих дітей, бо вони мали можливість навесні 

працювати, а значить годувати себе і зголоднілу 
сім’ю. До лісу ходили ловити зайців (але їх тоді 
виловили ще до початку зими), їжаків. Поїдали 
часто котів та собак. Заради того, щоб вижити, не 
відкидали нічого. Та вірили, що прийдуть кращі 
часи влітку 1933 року».

(Гнєдашев В. Якимівський район на тлі 
Запорізької області: Іст.-геогр. огляд з метод. 

порадами. – Мелітополь, 1998. – С. 26-27
Спокута. Альманах обласної редакційної колегії 
з підготовки та випуску серії книг «Реабілітовані 
історією». – № 8-9. – Запоріжжя, 2008. – С. 414

Губська Анна Іванівна
1920 р.н. жителька с. Радивонівка Якимівського р-ну

(запис 2008 р. Бобкової Н., учениці 11 класу)

Если переехали в начале 30-х гг., то почему? 
Уезжали за Ростов. Были там целую зиму. 

Уезжали побираться.
Когда и почему приехали в Радивоновку? 
Весной милиция отправляла на родину, поэ-

тому опять приехали обратно.
Состав семьи в 1932-1933 гг.: 
Семья состояла из восьми человек. Мама 

Наталья Трофимовна, папа – Иван Семенович, и 

еще шесть девочек: Анюта, Нина, Дуня, Маруся, 
я (Галя), Киля.

Сколько выжило после голодомора? 
Выжило четыре человека: я (Галя), отец, 

Маруся, Анюта.
Социальный статус в 1932-1933 гг. (едино-

личники, колхозники, рабочие МТС, партийные 
работники.) 

Колхозники.
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Первое, что вспоминается, когда говорят о 
Голодоморе 1932-1933 гг.? 

Очень страшные воспоминания. Такое пере-
жить было очень тяжело. Это хорошо, что расска-
зывают нашим внукам, чтоб они знали, как было 
тяжело, на данный момент уже пожилым людям. 
Чтоб уважали их хоть чуть-чуть. Но когда говорят 
о тех временах, открываются старые раны.

Что говорили родители дома о голоде: поче-
му нет хлеба; кто виноват; была ли сильная за-
суха; какие настроения были в селе? 

Ничего. Сами все видели. Хлеба нет. Бри-
гадир, по фамилии Чуб. Работали в колхозе за 
100 грамм муки, а он не давал заработанную 
продукцию.

Ходили ли по домам и забирали продукты? 
Кто это делал? 

Ходили, забирали. Делали это и активисты, и 
односельчане.

Оказывалась ли помощь во время голода 
колхозами (соседями, другими людьми), осо-
бенно детям? 

Никто не помогал, потому, что самим не было, 
что кушать. В те времена не смотрели ребенок 
или взрослый человек, каждый боролся сам за 
себя.

Если нет, то, как выживали? 
Выживали как могли.
Насколько высокой была смертность? Как и 

где хоронили умерших? Были ли случаи людоед-
ства? 

Смертность была очень высокой. Хоронили 
на кладбище, выкопают не глубокую ямку, поло-
жат тело, земличкой присыпят и все. Бывали и 
случаи людоедства. Чеботарева сама себе руки 
ела. А у нее было два сына, один из них съел сво-
его брата.

Работали или нет школы в голодные 1932-
1933 гг.? Если работали, то как? 

Школы работали, но как работали, не знаю. 
Уже не ходила. Образования три класса.

Голодали ли учителя в школах? 
Голодали. Голодали все, не смотря на статус 

человека.
Можно ли было уехать в город на работу, но-

востройки? Пользовались ли такой возможно-
стью? 

Уехать в другой город или район власть не 
разрешала. А если даже кто-то уезжал, то их воз-
вращали домой.

Обвиняли ли родители власть (или конкрет-
ного человека) в причинах Голодомора в после-
дующие годы (1939-1941 гг.)? 

Родители умерли, да и обвинять кого-то боя-
лись. Боялись расправы, лишнего сказать.

Возникало ли желание отомстить советской 
власти (или конкретным люлям) за Голодомор? 
Кому? 

Некому. Просто хочется все это забыть как 
страшный сон, но это невозможно.

(поточний архів редколегії)

Добриця Прасковія Терентіївна
1910 р.н. жителька с. Радивонівка Якимівського р-ну

(запис 2008 р. Сидоренко В.В.)
Прасковія Терентіївна розповіла, що добре 

пам’ятає той час, хоч згадувати не любить, аж 
серце щеміть починає. Особливо коли згадує, 
як ходили по хатах з батогами та загостреними 
палицями і останню їжу забирали. «Як знаходили 
заховане, то били батогом. Всі ховали однако-
во – десь на городі чи біля хати. Землю ногами 
утрамбовували. А коли пікою штрикали, то рихлу 
землю все одно находили – легше входила. Тоді 
заставляли розкопувати і забирали. Бувало, що 
підсліджували односельці і виказували, бо їм з 
того знайденого перепадало трохи. Але частіше 
прикривали». На запитання «Чи забирали худо-
бу?» Прасковія Терентіївна відповіла, що у них 
корівчина залишилася, ніхто не забрав. Молока, 

правда, вона давала мало, та все ж. Щодо всту-
пу селян до колгоспу стверджує, що на зборах 
до колгоспу запрошували. Ніхто силою не гнав. 
Правда, їсти давали (пайок) тільки колгоспни-
кам. Але і цього було мало. Вона за час голоду 
три рази пухла. А хто не захотів іти до колгоспу, 
частіше помирали. Хоч як важко було, але про 
випадки людоїдства не чула. У місті люди теж го-
лодували, але їм було легше. Там можна було за 
одяг щось з продуктів виміняти.

Що стосується винних за цей жах, то вона не 
знає, хто це. «Нікого не називали. Може влада? 
Так зараз багато хто каже. А може неврожай».

(поточний архів редколегії)

Єрмакова Віра Сергіївна
1922 р.н. жителька с. Радивонівка Якимівського р-ну

(запис 2008 р. Плетнюк С.Г.)

Віра Сергіївна розповіла, що пам’ятає події 
голоду 1932-33 років. Вона говорила, що до 
них декілька раз приходили якісь люди, пере-

кидали все в хаті. І, хоча вони приходили без 
зброї, їх всі дуже боялись, бо нікому не хотілось 
бути битим і, тим більше, посадженим у тюрму. 
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Приходили вони надвечір, часто коли збира-
лись їсти. Забирали зерно, одяг, інші речі. А їсти 
і так мало чого було, то добавляли до шматочка 

хліба пасльон, буряки, рибу, сусліків, навіть со-
баче м’ясо.

(поточний архів редколегії)

Жмай Олена Юхимівна
1918 р.н. жителька с. Радивонівка Якимівського р-ну

(запис 2008 р. Плетнюк С.Г.)
Жмай Олена Юхимівна, яка народилась 19 

травня 1918 року, стверджує, що не голодували. 
Їхня родина ніякого листя, кори у їжу не добавля-
ла і різну дику живність не їли. Мама ходила по 
селах і міняла речі на продукти (частіше всього на 
кукурудзу). 

Олена Юхимівна розповідала, що до них при-
ходили з обшуком лише один раз. Тато викопав 

дві ями, в які засипав зерно. Одна була в курни-
ку, а друга в хаті, у підпіччі. Тому ніхто не знай-
шов. Тим зерном і жили. У сім’ї було 17 чоловік 
– батьки, чотири доньки, три сини з невістками 
та онуками – і всі залишились живі. У село йшли 
чужі люди, прямували до моря і там часто мерли, 
сирої риби наївшись.

(поточний архів редколегії)

Зєніна Марія Гнатівна
1926 р.н. жителька смт Кирилівка Якимівського р-ну

(запис 2008 р. Кузьменко Ю.А.)

Марія Гнатівна Зєніна народилась 22 червня 
1926 року. Вона була єдиною донькою в сім’ї, але 
вповні відчула нестачу продуктів. Тато її працю-
вав трактористом, так що їх на роботі кормили, 
а іноді він навіть приносив додому трішки моло-
ка. Мама часто ходила в скирти трусить полову, 
яку потім товкли у ступах. Ходила разом з Марією 
Кравченко, бо одній страшно було. Робили це 
потайки. Потрібно було вчасно заховатись від 
охорони. Тому трусили по черзі. Заривались у 
скирту, виривали величенькі ями. Часто солома 
грізно нависала, могло і привалити. Також ходи-
ли у пайки, ковиряли замерзлу квасолю чи науту. 
Пізніше вже Марія Гнатівна узнала, що було і в 
них приховано кілька пудів зерна. Але було його 
мало і батьки намагались використовувати запас 
лише тоді, коли ніде більше роздобути їстівного 
не вдавалось.

Одного разу пішла мама кудись, а доньці на-
казала зачинити двері. Сиділа вона дома, сиділа, 
а їсточки хочеться. І згадала, що лежала пишеч-
ка хліба в умивальнику – мама звідти діставала. 
Поставила табуреточку, але дуже мала була, 
нічого не побачила. Вирішила рукою навпомацки 
пошукати, та й загнала у пальчик колючку. Боляче, 
їсти хочеться, а мами немає. Розплакалась 
дівчинка. Змучилась та й заснула. А коли просну-
лась, то мама прийшла і принесла трохи хлібця та 
бурячка. І рука боліти перестала.

Багато людей померло. Поруч хати пустками 

стояли, а в них сичі страшно кричали. Де люди 
ділись? Хто на Донбас від голоду та колгоспів 
утік, хто помер, кого виселили. Але хат пустих 
було багато.

Недалеко жила сім’я, яку по-вуличному 
Їськами називали. Мати десь дістала шкіру від 
корови і варила її дітям. Хтось доніс. До них при-
йшли. Знайшли на шкурі тавро колгоспне і за-
брали матір. Вона хотіла найменшу доньку, якій 
лише 4 роки було, з собою забрати, але не дали. 
Залишилась дівчинка зі старшими братами. А 
через певний час дівчинки не стало. І тільце її 
ніде не знайшли. В селі подейкували, що брати 
з’їли, але доказів ніяких не було. Марія Гнатівна 
скрушно киває головою: «Хто б у тій Москві знав! 
Свої, свої все робили. Матір забрали, а діти кому 
треба? Душі немає у людей… На Сокологорне, у 
Вінцегур (Степанівку) люди тікали. Не було там 
голоду, бо місцева влада людям і зерно, і рибу 
давала. Кажуть, у голоді верхушка виновата. Без 
своїх не обійшлось!»

 Ці спогади наших односельчан малюють 
картини життя села у сумні часи. В одній з книг 
про цю трагедію ми зустріли слова: «Відтоді 
душа моя почала сивіти». Правильні слова, бо 
голод 1932-33 років став відправним пунктом 
нелюдських страждань та страху, болю та втрат, 
через які довелось пройти українському народу 
в 20 столітті. 

(поточний архів редколегії)

Колесникова (Худякова) Клавдія Михайлівна
1927 р.н. жителька с. Дмитрівка Якимівського р-ну

(запис 1999 р. Курдінова М., літературна редакція Охремчук М.)

Клаві Худяковій було тільки два роки, коли по-
мерла її мати, і вона з двома братами виховува-
лась у бабусі Ганни Іванівни. Але прийшов страш-
ний 1933 рік – голодний і холодний.

Їх батько, Михайло Худяков, виїхав у Сибір на 
заробітки, а діти пухли з голоду, їм загрожувала 
голодна смерть. Тоді Ганна Іванівна взяла дітей, 
пішла до голови райвиконкому і сказала – ось вам 
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діти, залишаю їх, робіть, що хочете, бо я не можу 
дивитись на їх страждання». Сама вона пішла 
плачучи і сховалась неподалік, у кущах: шкода 
було онуків, адже меншенькій Клаві виповнилось 
тільки шість років.

У райвиконкомі видали дітям направлення 
до дитячого притулку в Дмитрівку. Цей будинок 
у селі Дмитрівка знали всі односельчани. Був 
він найбільшим і колись належав поміщикам на 
прізвище Пашалли. Коли почалась колективізація, 
будинок цей відібрали, а сім’ю, разом з багатьма 
іншими, вислали у Сибір.

У тому цегляному будинку влаштували дитя-
чий притулок для круглих сиріт, дітей репресова-
них, і тих, хто був кинутий напризволяще. Але там 
було також дуже сутужно з харчуванням, тому 
старшого брата Володю відправили до іншого 

притулку, розташованого у Сокологорному.
«То були страшні роки, – згадує тепер 80-

річна Клавдія Михайлівна Колесникова (Худякова 
– дівоче прізвище). – Годували у притулку дуже 
погано, діти від недоїдання дуже хворіли і поми-
рали. Ховали їх без трун, замотавши у старі про-
стирадла, і не на кладовищі, а на задньому дворі 
притулку. Не ставили хрестів, а була загальна 
спільна яма. У притулку було близько 100 дітей, 
у більшості з нашого району. І тільки незначній їх 
частині вдалося вижити, – говорить бабуся, пла-
чучи.

Потім повернувся з Сибіру батько, стало 
легше з продуктами, і Клава пішла у школу. Але 
встигла закінчити лише 4 класи, як розпочалась 
війна».

(поточний архів редколегії)

Кравченко Петро Опанасович
1922 р.н. житель с. Горіле Якимівського р-ну

(запис 2008 р. Кузьменко Ю.А.)
Кравченко Петро Опанасович, народився у 

1922 році в с. Горіле. Говорить, що голод був. Він 
добре пам’ятає, що дуже багато людей постраж-
дало. Хоронили і на кладовищі, і біля будинків у 
городчиках. По селу стояли хати пусті. У їхній сім’ї 
від голоду ніхто не помер. Зате одного зарізали. 
Старший брат Петра Опанасовича працював у 

Атманаї і отримав там пайок. Щоб принести зер-
но додому, він взяв з собою молодшого – Петра. 
Йти далеко було, то поморились і лягли спочити у 
покосах. Їх підстеріг свій же, горілівський, і стар-
шого брата сонним зарізав. Петро Опанасович 
від нього втік. Так він і брата втратив, і зерно.

(поточний архів редколегії)

Кравченко (Цапович) Лідія Захарівна
1926 р.н. жителька смт Кирилівка Якимівського р-ну

(запис 2008 р. Кузьменко Ю.А.)
Кравченко Лідія Захарівна (дівоче прізвище 

Цапович), народилася у с. Кирилівка 1926 року. 
Вона згадує, як до них приходили молоді хлопці і 
дівчата і шукали щось по хаті. Мама їх перед цим 
(а дітей було троє) по-дивному одягла: дістала зі 
скрині платки і шматки полотна і позамотувала на 
дітей. Зверху одягла пальтишки. Відкрили скри-
ню, а там пусто. Але з дітей забирати не стали. 

Незадовго до цього мама дістала зі скрині вовня-
не одіяло. Красиве було – квітами. Коли прийшла 
додому, то принесла баночку зерна. Сказала, що 
виміняла. Ще пам’ятає, що батьки, ідучи на ро-
боту, змушували дітей зачинятися в хаті і нікому 
не відчиняти двері, доки вони не повернуться. 
Раніше такого ніколи не робили.

(поточний архів редколегії)

Куть Параскева Іванівна
1911 р.н. жителька с. Охрімівка Якимівського р-ну

(запис не пізніше 1998 р.)
«Восени 1932 року направили нас до радго-

спу «Переможець» допомагати обмолочувати 
врожай зернових. Багатий був тоді там врожай. 
Колоски були до 20 см завдовжки. Обмолот про-
водили в копах. Піднімаєш на вилах копичку – з 
неї горохом сиплються миші. Моя мама говори-
ла тоді, що це не на добро. Наче передбачала. І, 
взагалі, старі люди в селах ще й сьогодні досить 
спостережливі і передбачливі. Незважаючи на 
добрий врожай, годували нас погано. Холодної 
осені ми вимушені були жити в неопалюваних 
бараках. Від важких умов праці люди втікали по 
домівках. На початку грудня втекли і ми з мамою. 

Та попереду було ще страшніше випробування. 
Пам’ятаю, як вмирав батько. Того дня ми зайшли 
до будинку, а він лежить, вже не рухається. Навіть 
не стогнав. Нам і подати йому не було чого для 
підтримки. Батьки все дітям віддавали. Самі за-
лишалися без їжі по декілька діб. Ще й доводи-
лося їм працювати. Швидко й тихо вмер батько. 
До вечора ми вирили могилу на цвинтарі, але й 
довелося ночувати біля неї – боялися, щоб хтось 
не поховав свого в неї (в селі вмирало дуже бага-
то людей). Наступного дня ми поховали батька. 
Закопували довго, бо сил майже не було. Голод 
брав своє.
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З шістьма дітьми залишилася мати сама. По 
одному забирав нас голод. Найважче було ховати 
сестру, яка вмерла вже третьою. Ледь вистачило 
сил, щоб за добу вирити яму. З великими пере-
починками на легкій повозці ми вчотирьох довез-
ли її до ями. Там на нас чекала нова біда – яма 
обвалилася і стала досить мілкою. Сили почисти-
ти її у нас вже не було. Майже весь день пішов на 
похорон».

Чотири Вершини з Апокаліпсису зійшли на 
землю нашу, щоб зібрати свій врожай. Врожай 
виявився досить великим та страшним. А попе-
реду була війна.

(Гнєдашев В. Якимівський район на тлі 
Запорізької області: Іст.-геогр. огляд з метод. 

порадами. – Мелітополь, 1998. – С. 26-27
(Спокута. Альманах обласної редакційної колегії 
з підготовки та випуску серії книг «Реабілітовані 

історією». – № 8-9. – Запоріжжя, 2008. – С. 414-415)

Лєщинська Яніна Станіславівна
1921 р.н. жителька с. Радивонівка Якимівського р-ну

(запис 2008 р. Сидоренко В.В.)
Чи пам’ятаєте Ви про голод 1932-1933 років?
Звичайно, пам’ятаю, це так просто не забу-

деш.
Які, на Вашу думку, були причини голоду?
Неврожай, посуха, а більш усього податки.
Якщо відбирали у людей вирощене в полі, на 

городі, то хто це робив?
Влада, хто ж іще? А людей я не помню.
Як це відбувалося? 
Приходили двоє чи троє людей. Оружия не 

було. Ми й так їх боялись.
Чи можна було переховати частину 

продуктів?
Переховувать не розрішали, та пробували.
Чи давали їжу тим, хто пішов до колгоспу?
Так, невеликий пайок, та потім навіть корми-

ли супом.
А що забирали, лише хліб?
Ні. Забирали і одяг, і рушники, і скот, і речі, які 

потім везли в другі міста продавати. Так, в нашій 
хаті забрали все. А нас було четверо: мати, я з се-
строю і братик. Мого батька забрали в тюрму, го-
ворили, що він багатий. Він должен був здати 300 
кіло хліба, яких у нього не було. От і опинився в 
тюрмі в 1932 році. Та скоро приїхав дядько, який 
мав високий ранг і міг викупить наші речі. Сказав, 
що зможе, те привезе. І справді, привіз скриню, 
деяку одежу, стіл, декілька матраців з подушками 

та ковдру. А все інше пощезло десь.
Хто не голодував у селі?
Не знаю, але не всім було дуже важко. 

Наприклад, у нас був чудовий сад, де було багато 
овочів і фруктів. Та й батько, коли його випусти-
ли, бо признали невинним і він почав працювати в 
рибколгоспі, то часто приносив з рибалки бичків. 
Ми ту рибу сушили біля печі та й зразу їли, поки 
ніхто не прийшов і не забрав.

А що ще їли?
Лободу їли, товкли кору дерев, робили коржики 

з кропиви, ловили собак, котів, горобців, голубів. 
А весною і сусліків ловили. У них м’ясо біле.

Чи допомагали люди один одному виживати 
від голоду?

У селі дружно жили, а от ділиться – не помню. 
І так всього мало було.

Скільки людей померло в селі? Чи є такі 
відомості?

Не знаю, але пам’ятаю, як люди в’яли, коли 
йшли по дорозі. Кожен ховав своїх померлих. І на 
городах, і в городчиках. Хто ж їх рахував? Правда, 
часто ховали біля старої церкви. Так там тепер 
все давно перепахане.

Чи розповідали Ви про ці події молоді?
Я не люблю про це згадувати, та дітям і вну-

кам розказувала. Вони повинні знать, як було.
(поточний архів редколегії)

Московченко Надія Федорівна
1923 р.н. жителька с. Нове Мелітопольського р-ну

у 1932-1933 рр. проживала у с. Якимівка Якимівського р-ну
(запис не пізніше 2008 р.)

«Ми жили в Якимівці, але недовго. Ми тоді 
хлопчика там втратили, він в два роки там по-
мер від голоду. Ми опухли всі тоді. Батько тоді 
знайшов собі роботу поруч – у Степному. Він там 
баранів пас. І нас врятував. Молоко приносив. А 
так ми голодували. Всі були пухлі, три дівчинки, 
а братик наш помер. Йому було два роки. Батько 
його загорнув у стару тряпку та закопав. І ми 
виїхали тоді з Якимівки. В батька більше не було 
роботи. Страждали дуже, доходило до того, що 
жебракували.

У нас, пам’ятаю, був мішок борошна. Батько 
матері каже, давай, мовляв, заховаємо мішок. 
Встали вночі і ямку викопали, в діжку насипали це 
борошно і сховали туди. А в нас ще було порося 
кілограмів на 50, так зарізали й порося. Але, во-
чевидь, хтось про це доповів. Тоді ходила комісія 
така, забрали в нас борошно. Ми плакали. І за-
брали в нас порося. І все увезли. І тоді ми ста-
ли голодувати, у нас вже нічого не було. Комісії 
складалися, і вони все відбирали. Ось через них 
і виник голод. І люди помирали. Їх вивозили з 
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домівок та з дворів бричками. А за селищем ямки 
копали, в них небіжчиків вкладали рядами – без 
трун. Кого в лахмітті, в лантухах, кого у прости-
радлах».

(Коли катом був голод: Голодомор 1932-1933 
років на Мелітопольщині. – Запоріжжя, 2008. – С. 162)

Нечитайло Мотря Семенівна
1920 р.н. жителька с. Радивонівка Якимівського р-ну

(запис 2008 р. Сидоренко В.В.)
Нечитайло Мотря Семенівна, 1920 року на-

родження, згадує, що сім’я їхня була числен-
на та бідна. Жили в маленькій хатині неподалік 
від ферми. У батьків було чотирнадцять дітей, 
але вона пам’ятає лише сімох – інші померли 
від хвороб та нестачі їжі. Харчувалися переваж-
но затіркою (у борошно потроху наливали воду і 
скачували маленькі кульки, а потім варили) та цу-
кровим буряком. На час голоду їсти було зовсім 

мало чого. Тому в сім’ї не стало ще трьох дітей. З 
шести хлопців та восьми дівчат залишились жи-
вими лише чотири сестри. Заради того, щоб про-
триматись, вижити, їли все, що можна було: різні 
корінці, трави, диких птахів. Не відмовлялись ні 
від чого, що можна було їсти. Говорить, що були 
навіть поодинокі випадки поїдання людей. 

(поточний архів редколегії)

Остапенко (Мірошниченко) Віра Сергіївна
У 1932-1933 рр. проживала у с. Зеленьківка Якимівського р-ну

(запис 2008 р. Гоштонар В.О.)
«Народилася я у селі Зеленьківка Ганнівської 

сільської ради Якимівського району. Дуже добре 
я пам’ятаю голодомор 1932-1933 років. Нас було 
у батьків двоє дітей. Батько й мати працювали у 
колгоспі, здається, «Вільний степ». Самі були си-
ротами і по своїй бідності одразу ж пішли до кол-
госпу. Жили ми дуже бідно, пам’ятаю також, що 
батьки на свої трудодні ніколи нічого не одержу-
вали. І, хоч була у нас корова, але замість молока 
ми використовували обрат, бо масло мати виму-
шена була продавати у Якимівці для того, щоб на 
виручені гроші сплачувати податки.

Навесні 1933 року мене забрала до себе 
тітка, що жила в селі Новоданилівка. Це сталося 
одразу ж, як ми почали з голоду опухати. Там же, 
у Новоданилівці, я і до школи ходила.

Звичайно ж, тітка – не мати. Бачила я не один 
раз, як вона свого рідного синочка підгодовувала, 

а мені – що залишалося, те й давала. Кожну 
неділю (у вихідний) я вставала рано-вранці і 
тільки-но починало світати. Йшла майже всю до-
рогу (а це було кілометрів 7) до мами. Мама мене 
завжди чекала і завжди давала два пряничка, які 
вона сама пекла з просяного лушпиння, до якого 
напевно додавала трошки борошна.

Без сліз не можу згадувати, як я брала той 
пряничок у рот, а він же так і розсипався, а мені ж 
здавалося, що він такий смачний!

Одного разу я наважилась таки спитати маму: 
якщо закінчиться голод, чи напече вона багато 
таких смачних пряничків. А мама не плаче – сльо-
зи рікою ллються, досі їх бачу ті мамині сльози.

Багато тоді померло людей, але я тоді ще була 
маленька і тому прізвища їх не знаю і не можу на-
звати».

(поточний архів редколегії)

Поцілуйко Валентин Сергійович
1924 р.н. житель с. Радивонівка Якимівського р-ну

(запис 2008 р. Сидоренко В.В.)
Поцілуйко Валентин Сергійович, 1924 року 

народження, згадує про події 1932-33 років, спи-
раючись на власні спогади та на розповідь сво-
го батька, який був членом правління колгоспу і 
працював мірошником.

Одного разу до батька на млин прийшла 
Наташка (двоюрідного брата Григорія Соболя 
жінка) і попросила змолоти зерно на муку. Сергій 
Семенович спитав у неї довідку із сільради, яка 
б дозволяла молоти це зерно. Довідки не було. 
Тобто, це було приховане, або обміняне, зерно. 
Наталка сказала, що не зможе взяти довідку – за-
беруть хліб, і дуже просила змолоти. Батько зва-
жив зерно (був 1 пуд і 16 фунтів), змолов, піддав 
молодиці на плечі і став у дверях перепочити. Не 

встигла та і 30 м відійти, як де не взявся якийсь 
чоловік. Зупинив її і повів назад до млина. Став 
вимагати квитанцію на виконану роботу. А звідки 
взятись квитанції, коли дозволу немає? Забрали 
муку, а тату наказали закривати млин і іти до 
сільради. По дорозі він зустрів Червоного, з яким 
був у непоганих стосунках, і попросив передати 
жінці, що його забрали, а, отже, прийде комісія. 
Хай, мовляв, готовиться.

Мама зразу ж почала готуватися до цієї 
комісії. Старшим дітям Валентину та Марусі (а 
було їх четверо) напхала під пальто платочки, 
наволочки із скрині. Підв’язала пальто мотузоч-
ками і сказала, щоб ішли гратися в сторону СТФ 
(свинотоварна ферма) і не поверталися, доки не 
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погукає. А погода була неважна. Тільки відійшли 
від дому метрів сто, як з-за повороту вилітають 
тачанка і бричка та у їхній двір. Були там оперу-
повноважений із району Воропаєв, Самойленко 
Федір, Марічка та Йора. Забрали порося, корову 
і три пуда кукурудзи на горищі знайшли. Батька 
відправили в Якимівку, у міліцію. Працювати на 
млині стало нікому і тому Мавродій, який тоді був 
у Горілівській сільраді, попросив його випустити. 
Так батько повернувся додому, але з правління 
колгоспу його виключили. У районній газеті 
«Соціалістичний степ» було надруковано статтю, 
в якій говорилось, що Поцілуйко молов грабова-
не у держави майно. 

Валентин Сергійович говорить, що людей 
померло в селі багато. Тато одного разу приніс 
страшну новину: Пріська Єрмака Гаврика звари-
ла годовалу дитину, бо було ще п’ять старших. 
Багато в селі було пустих хат. Особливо там, де 

Ювілейна вулиця підходить до МТФ. Діти бояли-
ся там ходити, бо сичі жили в тих пустках і кри-
чали ночами. Вимирали сім’ями, але, де саме не 
пам’ятає – батьки казали. Часто селом ходили 
активісти і шукали по дворах прихований хліб. У 
них навіть спеціальний інструмент для цього був: 
залізна піка спеціальна, а до неї приєднана тру-
бочка з ямкою. Нею землю ширяли, доки рихле 
не знаходили. Потім виймали піку і дивились у 
трубочку. Якщо була там зернина чи дві, значить 
копай! 

Поцілуйко В.С. згадує, що в школі у цей час 
дітей кормили на великій перерві. «Сніданок» 
складався з рідкої кукурудзяної баланди. 
Говорить, що зараз свиням краще варять. Але 
тоді, у ті важкі часи, дітей це добре підтримувало. 
З їхнього класу ніхто не помер, всі довчились до 
сьомого класу.

(поточний архів редколегії)

Решетняк Віра Федорівна
1928 р.н. жителька смт Якимівка Якимівського р-ну

(запис 2008 р. Атаманюк С.М.)
«В 1932-1933 годах мы жили в Акимовке, не 

очень помню это время. Что хорошо помню – это 
постоянное чувство голода. В хатах топили соло-
мой или сухими бурьянами. Тепло было недолго. 
Поэтому я, чтобы согреться, залезла в духовку. 
Однажды, чуть не сгорела. Мама работала в кол-
хозе, у нас были куры, но яиц мы не видели, по-
тому, что забирали податки. И если у кого была 
корова, то тоже забирали и молоко, и даже шку-
ру, если резали коров. Если на кого-то доносили 
соседи, то к ним приходили с обыском. Могли 
прийти и ночью. Это были люди в форме и с ору-
жием. Никто не решался выступить против. Нас в 
семье было пятеро детей. В 1946-1947 годах мне 
было уже 18 лет. Я работала вместе с мамой. У 
нас была мамина сестра, она жила в Мелитополе 

и она забрала меня к себе. Я работала и нам да-
вали талоны. Много людей умирало от голода и 
от болезней. Если люди умирали, их хоронили 
в общих могилах. Меняли на продукты все, что 
можно. Ходили в Кирилловку, меняли вещи на 
рыбу. Многие умирали по дороге назад. Зимой 
на огороде оставалась картошка. Мы ее рыли и 
делали оладьи из мерзлой картошки и травы.

Если у соседей было немного муки или кру-
пы, то не все, но некоторые делились с другими. 
Очень тяжело это вспоминать. Теперь молодежь 
уже ничего не помнит. А мы вспоминаем, конеч-
но, на праздники всех родных, кто умер в те тя-
желые годы. Я думаю, что во всем этом виновата 
власть».

(поточний архів редколегії)

Рєзник Григорій Терентійович
1926 р.н. житель с. Радивонівка Якимівського р-ну

(запис 2008 р. Сидоренко В.В.)
Рєзник Григорій Терентійович, 1926 року на-

родження, на час голоду був ще малою дитиною. 
Він говорив, що не пам’ятає, щоб хтось із сусідів 
помер під час голоду. Проте міг просто не знати. 
А от чужих померлих бачив. Якось мама повела 
його до моря, а там попід кручею лежало багато 
чужих людей. «Йшли на рибу, а були виснажені. 
Їсти треба було потроху. От і помирали». Батько 
Григорія Терентійовича Терентій Іванович був 
членом ВКП (б), бригадиром. Брав участь у 
розкуркулюванні. Взимку під час голоду, як 
розповів нам Г.Т.Рєзнік, він пішов по селу і закли-
кав рибалок, кому по силам, «зарубати» сітки. Це 
досить таки нелегка робота, коли б’ють ополонки 
на певній відстані і сітки заводять під лід. Обіцяв 

всім дати додому риби скільки зможуть віднести. 
Вилов був добрий. Особливо багато було чоба-
ка. Люди взяли собі частину, а все останнє здали 
в колгосп. На другий день хтось доповів про цей 
факт в район і там вирішили, що треба провести 
партзбори і віддати Рєзника під суд за розкрадан-
ня колгоспного майна. Проте батька попередили. 
Він зібрав речі і пішов з села. На другий день в 
Кирилівку дійсно приїздив оперуповноважений, 
але нікого не знайшов. Тато повернувся додому 
навесні. До того часу все забулося і його ніхто в 
район не забирав.

[Ця розповідь має підтвердження. Серед 
документів, які пройшли як інформація по 
Якимівському Райпарткомі у січні 1933 року, є 
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такий: «Резник Терентий, работая бригадиром 
в «Сынах моря» занимался раздачей в море 
рыбы рыбакам… председатель к-за «Украина» 
Шилушин попал под влияние чуждого элемента… 
начал раздавать муку с посевматериала… кол-

хозникам…» Мабуть, завдяки таким людям наші 
односельці не зазнали такого страшного голоду, 
як у інших селах (ДАЗО, Ф.П-208, Оп. 12, Спр.4, 
Арк.48) – Сидоренко В.В.].

(поточний архів редколегії)

Щепа Ксенія Юхимівна
1913 р.н. жителька с. Радивонівка Якимівського р-ну

(запис 2008 р. Плетнюк С.Г.)
Чи пам’ятаєте Ви про голод 1932-1933 років?
Да, пам’ятаю.
Які, на Вашу думку, були причини голоду?
Неврожай, податки, а влада забирала урожай.
Якщо відбирали у людей вирощене в полі, на 

городі, то хто це робив?
У людей усе забирала влада, активісти.
Як це відбувалося? 
Приходили двоє чи троє. Шукали по двору. 

Забирали найдене. Могли побить. А бувало і ви-
силали з села.

Як люди боронились?
Та ніяк. Вони не боронились. 
Чи можна було переховати частину про дуктів?
Люди приховували, але все одно знаходили і 

забирали.
Чи давали їжу тим, хто пішов до колгоспу?
Тим, хто пішов до колгоспу давали пайки. 
А де ховали продукти?
Хто де: у скиртах сіна, на городі закопували, 

на горищі.
Скажіть, а люди йшли в колгоспи охоче?

Добровільно в колгосп ішли тільки ті, у кого 
нічого не було. Других заставляли.

А де переховували худобу, яку не забрали до 
колгоспу?

Сховати худобу було неможливо, та її і не за-
бирали.

Коли почали люди помирати з голоду?
З зими та весни 1933-го. 
Чи чули Ви про «закон про п’ять колосків»?
Да, чула. Люди збирали колоски після убор-

ки. Треба було оддавати, що зібрав. А якщо собі 
оставив, то могли посадить.

Скільки людей померло в селі? Чи є такі 
відомості?

Не знаю. Кожен сам ховав своїх померлих. 
Чи відомі випадки людоїдства у Вашому селі?
Так. Одна сім’я з’їла навіть малу дитину. Але 

прізвища уже не помню.
Як Ви думаєте, хто винен в цій трагедії?
Звичайно ж, тільки влада.

(поточний архів редколегії)
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Алексєєв Валентин Іванович
Акимов Єгор Климович
Акимов Клим не вказ.
Акулов Григорій Іванович
Багмет Афанасій не вказ.
Барабан Іван Пантелейович
Басараб Петро не вказ.
Бідненко Андрій не вказ.
Бідненко Віра не вказ.
Білоконева Марія не вказ.
Білоконь Федір Васильович
Божко Ганна Михайлівна
Бондаренко Іван не вказ.
Бондаренко Феодосія не вказ.
Буременко Микола Федорович
Буременко Федір Митрофанович
Варченко Яків не вказ.
Варяник Антон Трохимович
Варяник Галина Антонівна
Варяник Надія Антонівна
Василейко Василь Кіндратович
Василенко Антон не вказ.
Василенко Грицько не вказ.
Василенко Інна не вказ.
Василенко Марія не вказ.
Василенко Микола не вказ.
Василенко Мирон не вказ.
Василенко Олена не вказ.
Василенко Павло Йосипович
Василенко Павло Михайлович
Василенко Петро Йосипович
Василенко Роман не вказ.
Василенко Степан Прокопович
Василенко Уляна не вказ.
Величко Ганна не вказ.
Гаврильченко Федір Федорович
Галівець Іван Іванович 
Галівець Мотря не вказ.
Галівець Олена не вказ.
Галівець Федір Іванович
Герус Василь Антонович
Герус Григорій Васильович
Герус Мотря Якимівна
Герус Ольга Василівна
Голуб Секлета не вказ.
Горобей не вказ. не вказ.
Горовий Макар не вказ.
Гусак Василь не вказ.
Гусак Петро не вказ.
Дерибас Галя не вказ.
Дорошенко Іван не вказ.
Доценко Дмитро не вказ.
Дуля Василь не вказ.
Дуля Дуня не вказ.

Дундук Катерина Павлівна
Дундук Олександр Павлович не вказ.
Дундук Павло не вказ.
Єменко Василь не вказ.
Єменко Григорій не вказ.
Єменко Надія не вказ.
Єменко Наталія не вказ.
Єменко Павло Пантелійович
Єменко Пантелій не вказ.
Єременко Василь Пархомович
Єременко Василь Прокопович
Єременко Іван Прокопович
Єременко Морона Прокопівна
Єременко Пархом Карпович
Єременко Прокоп Карпович
Єременко Степан Пархомович
Єременко Федоска не вказ.
Єфімов Василь Іванович
Єфімов Іван не вказ.
Єфімова Олена Іванівна
Жаркий Петро не вказ.
Зінченко Іван Лук’янович
Карбівнича Галя Денисівна
Карбівнича Олена Денисівна
Карпенко Карпо не вказ.
Касьян Тимоха не вказ.
Кипка Дмитро Афанасійович
Кисляк Микита Андрійович
Кисляк Тетяна Микитівна
Кисляк Федір Андрійович
Клименко Афанасій не вказ.
Клименко Галина Афанасіївна
Клименко Микола Афанасійович
Клименко Надія Афанасіївна
Козловська Катерина Тимофіївна
Козловська Софія не вказ.
Козловський Тимофій не вказ.
Коломоєць Анастасія Софронівна
Коломоєць Марія не вказ.
Коломоєць Микола не вказ.
Коломоєць Олександр Демидович
Корзун Антон не вказ.
Корзун Йосип Давидович
Коробко Василь Васильович
Коробко Іван Васильович
Коробко Надія Василівна
Коробська Мотря не вказ.
Коробський Стефан не вказ.
Коротич Кіндрат не вказ.
Коротич Марія Іванівна
Коротич Феодосія Іванівна
Коротич Яків Іванович
Коса Павло не вказ.
Косенко Галина Григорівна

ДОДАТОК. 
СпиСок поМЕРЛиХ ВІД ГоЛоДУ В ЗапоРІЗькІй обЛаСтІ  

За СВІДчЕнняМи очЕВиДцІВ
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Косенко Ніна Григорівна
Косенко Тетяна Григорівна
Кравченко Василь
Кривик Галина Яківна
Кривик Микола Якович
Кривик Сергій Якович
Кролі родина
Кротенко Ганна Онуфріївна
Кудлай Григорій Григорович
Кудлай Григорій Іванович
Кудлай Дмитро не вказ.
Лавріненко Надія Павлівна
Лебідь Леонтій не вказ.
Легейда Каленик не вказ.
Лехман Віктор не вказ.
Лехман Лука не вказ.
Линник Федір Якович
Линник Яків Захарович
Лобко Гаврило не вказ.
Логвиненко Михайло не вказ.
Лябах Денис Максимович
Лябах Іван не вказ.
Мазнюк Данило не вказ.
Максименко Іван не вказ.
Максименко Петро не вказ.
Маневськая Ольга Антонівна
Манич Єгор Данилович
Марочок Галина Павлівна
Марочок Зіна Павлівна
Марочок Надія Павлівна
Марочок Ніна Павлівна
Мережевські родина
Мещеряков Афанасій Дмитрович
Мещеряков Григорій Афанасійович
Мещеряков Дмитро Афанасійович
Мещерякова Клавдія Афанасівна
Мещерякова Надія Митрофанівна
Мещерякова Тетяна Афанасівна
Москаленко не вказ. не вказ.
Надточій Григорій не вказ.
Надточій Катерина не вказ.
Надточій Марія Семенівна
Невмивака Захарій Антипович
Невмивака Марія Лаврентіївна
Невмивака Савелій Антипович
Олійник Василь не вказ.
Олійник Капітон Феодосійович
Олійник Параска не вказ.
Олійник Свирид Васильович
Опришки родина
Остання Анна Іванівна
Остання Катерина Іванівна
Остання Марія не вказ.
Пампура Антон Якович
Пампура Григорій Антонович
Пампура Євдокія Антонівна
Пасенко Мотря не вказ.

Пасенко Мотя не вказ.
Петраж Данило не вказ.
Петраж Катерина не вказ.
Петраж Федір не вказ.
Петров Іван Іванович
Петров Іван Іванович
Петров Кирило Іванович
Петрова Василиса Іванівна
Подріз Марфа не вказ.
Подріз не вказ. не вказ.
Полякова Миля не вказ.
Похилько Омелян не вказ.
Псьол Федір не вказ.
Савон Йосип Сидорович
Самарська Олександра не вказ.
Сафронова Ганна не вказ.
Святелик Марія не вказ.
Сердюк Петро не вказ.
Сергієнки родина
Сидоренко Катерина не вказ.
Сидоренко Михайло не вказ.
Сізонов Іван Олександрович
Солов’ян Варвара Іванівна
Солов’ян Віра Іванівна
Солов’ян Григорій Іванович
Солов’ян Іван Калеников
Солов’ян Марія Іванівна
Солов’ян Надія Іванівна
Солов’ян Ніна Іванівна
Солов’ян Олександр Іванович
Солоп не вказ. не вказ.
Стеценко не вказ. не вказ.
Стеценко Матвій Артемович
Стеценко Харитина Матвіївна
Стеценко Ягафія Овсіївна
Стряпші родина
Сухий Антон Павлович
Сухина Євдоким Максимович
Тарасенко Гаврило не вказ.
Тарасенко Марія Семенівна
Тарасенко Марфа Семенівна
Тарасенко Савелій Семенович
Теслицька Галя не вказ.
Турубалко Іван не вказ.
Угненко Марія Федотівна 
Хвилат’єв Ніл не вказ.
Ходцов Микита Федорович
Ходцов Юрій Микитович
Хорунжий Дмитро не вказ.
Черняк Іван Максимович
Черняк Максим не вказ.
Черняк Олексій Максимович
Шевченко Микола не вказ.
Щебликина Катерина Федорівна
Щербань Катерина Іванівна
Якименко Костянтин не вказ.
Якименко Костянтин Омелянович
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а
Абрагамов Р.И. 728
Абрагамов 728, 729
Абраменко 721
Авербах 727
Авраменко 650
Агапов 914
Агупов 616
Агуф 728
Ажищенко Світлана Олександрівна 875
Акатова Олена 943
Акименко И.М. 772
Акимов Єгор Климович 850, 1034
Акимов Клим 850, 1034
Акулов 642, 752, 918
Акулов Григорій Іванович 918, 1034
Акулов Микола Іванович 918
Алейкіна К. 861
Алексєєв 671, 677, 702
Алексєєв Валентин Іванович 1034
Алексєєв Віктор Іванович 972
Алексєєв Володимир Іванович 972
Алексєєв Іван Іванович 972
Алексєєв Іван Ілліч 972
Алексєєв М. (Алексеев Н.) 720, 760
Алексєєва Віра Юхимівна 972
Алексєєва Л.В. 1025
Алєйкіна Єфросинія Олексіївна 858
Алєкєєнко Данило 894
Алєксєєв Сергій 972
Алєксєєва Євдокія 972
Амблицова Наталка Сергеевна 37, 786
Амурова Олександра Савівна 893
Андреевский 765
Андросев 765
Андрущенко 615, 748
Андрущенко В.В. 853, 854, 856
Андрущенко О.М. 853, 854, 856
Анісімова Л.А. 923
Аністрат Іван Андрійович 687
Анопова О. В. 1020
Антонченко 800
Аракєлова Ю. 848
Арестенко 763
Арина А.Е. 22
Аристархов Марк 36, 762
Аристархов Семен 762
Артеменко 699, 712, 745
Астахов 676
Атаманюк С.М. 905, 1032
Атанасов 658
Афанасьев Зиновий Владимирович 723

б
Бабак 829
Бабак (Чигирин) Софія Григорівна 899
Бабак Илья Петрович 684, 899

Бабак Іван Олексійович 899
Бабак Лідія Олексіївна 899
Бабак Марія Олексіївна 899
Бабак Микола Олексійович 899
Бабак Олексій Омелянович 899
Бабанин Иларион Куприянович 784
Бабанин Михаил Куприянович 784
Бабанін Іван Микитович 849
Бабаніна Христина Климівна 849
Бабарикін 800
Бабашко Оверко 838
Бабенко 715
Бабенко Галина Сергіївна 949
Бабенко Л.О. 964
Бабенко Ніна Данилівна 961
Бабкіна О.Г. 951
Бабов Степан 757
Багмет 892
Багмет Афанасій 893, 1034
Бадарацький Д. 965
Бадіони 1011
Бажан Галина Семенівна 1021
Базаджи Ілля Кирилович 1025
Базаджи М. 763
Базаджи Федот 757
Базаров 745
Базидевич 687
Байбара Катерина Дмитрівна 962
Байда Віра Степанівна 822
Бакін 752
Бакланов 969
Балабуха Марія Олексіївна 876
Балагура Ольга Йосипівна 841
Балути 1021
Балута Параска 1009
Бамбук Ярмола  Миколайович 838
Бандура Л.П. 954
Бандурко 772
Бар 615
Барабан (Бородай) Пелагея Митрофанівна 894
Барабан Андрій Пантелейович 894
Барабан Іван Пантелейович 894, 1034
Барабан Пантелей Кирилович 894
Барабаш 752, 753
Баранов 771
Баранов Иван Тимофеевич 722
Баранова Ганна Несторівна 882
Барачук 764
Барбаха 800
Басараб Петро  912, 1034
Батичко Василиса Микитівна 896
Батичко Дмитро Павлович 896
Баховська Марія Андріївна 852
Баша О.М. 20
Башмаков Павел Терентьевич 722
Баюкли Елер 757
Бебешко Ганна Данилівна 1008

ІМЕнний покаЖчик 
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Беда Дмитрий 685
Безкоровайна (Єфімова) Ганна Іванівна 903
Безпалько Артем Степанович 684
Безчасний 658
Бек 969
Бекар 656
Бекман 727
Белик 765
Беліцька Марія Петрівна 882
Беловицкий 645
Белый 733
Беляєв 796
Беляєва Тамара Павлівна 876
Бенда 793, 800
Бербек С. 852
Бердышев 788
Береза Іван Гаврилович 1021
Берман 677
Бесіда 652
Бессараб Максим Федорович 684
Бетин 635, 638
Бетін Михайло Григорович 1025
Бехтер Галина Андріївна 835
Бєлікова Надія Михайлівна 986
Бєльчев Михайло Васильович 986
Бида Арсентий 700
Бик Є.Б. 893
Бик Явтух 864
Биковський 25, 631
Биковський М.М. 907
Билый 782
Билык 768
Бичек Л.І. 1018
Бичок А. 665
Біда 758
Бідненко Андрій 853, 1034
Бідненко Віра 853, 1034
Біла О.І. 875, 878, 880
Біленький А. 645
Білецький 865
Білецький Омелько 864
Білий 643, 652
Білий І. 652
Білич Валентина Сергіївна 1021
Білич Григорій Кузьмич 963
Біллер (Биллер) 691, 692
Білоконева Марія 930, 1034
Білоконь Федір Васильович 930, 1034
Білоус Євдокія Никифорівна 949
Білоус Іван Никифорович  949
Білоус Марія Никифорівна 949
Білоус Тетяна Никифорівна 949
Білоцерківець Галя 1013
Біляєв 793, 796, 800
Біляк Марія Антонівна 1009
Бірюков 715
Бірюкова Н.М. 895
Блажков В.О. 953
Блеєр А. (Блеєр) 658, 660, 751

Блиндовский 777
Блошенко 794
Бобкова Н. 1026
Бобраков Володимир Григорович 949
Бобраков Іван Григорович 949
Боброва Ю.С. 846, 849
Бовт 1021
Бовть Василь Сахронович 666, 667
Богдан Ефим Сергеевич 683, 685
Богдан Марфа Сидорівна 826
Богуслави 827
Богуславська Т.О. 952
Боев 627
Боженко Карпо 791
Божко Ганна Михайлівна 1009, 1034
Божко Надія Михайлівна 1009
Бойко 612, 666, 667, 673, 674
Бойко А. 859
Бойко Г. 745
Бойко Євдокія Митрофанівна 835
Бойко Платон 700
Бойко Анатолій 20
Бойко І. 844
Бойченко Дмитрий 685
Болохін 752, 754
Большов 793, 798
Бондар В.О. 4, 38, 810
Бондар Ю.Г. 879
Бондаревич 712, 745, 761, 762, 767
Бондаревич Є. 712, 735
Бондаренко 649, 664, 768, 769
Бондаренко Дар’я 1011
Бондаренко Іван 685, 1011, 1034
Бондаренко Марфа 670
Бондаренко О. 826, 827, 831
Бондаренко Тимофій Павлович 906
Бондаренко Феодосія 1011, 1034
Бондаренко А.И. 772
Бондарь Гавриил Логвинович 790
Бондарь Тетяна Трифонівна 852
Борачук 724
Борбах 781
Бордюг Віра Андріанівна 822
Боринос 799
Борисенко 892
Борисенко 684
Борисенко В.І. 892
Борисенко Марфа 775
Борисенко Петр Агеевич 781
Борисенко Семен 775
Борисов (Борісов) 681, 682
Борисовский 726
Бородавка Дмитрий 775
Бородай Иван Саввич 780, 784
Бородин 669, 670, 969
Борсук 684
Бортко 798, 799, 800
Бортніков (Бортников) 693, 718
Бохало В. 704
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Браженко 721
Бражко Анна Семенівна 1025
Бражко Зинаїда 1026
Бражко Яків 1026
Бражненко 691
Бражник (Небаба) Ольга Іванівна 1009
Бражник Гнат Васильович 1015
Брандт 633
Браницкий Ф.И. 722
Братусь (Клименко) Катерина Афанасіївна 1009
Бриль Ганна Федорівна 944
Брилько 800
Бровко Б. А. 854, 856, 857
Бродський 649, 663
Брозголь 789
Брукман 726
Брык Евстафий 685
Бублик Федор 779
Бугрим Петро 868
Бугров 666
Бударіна І.І. 854, 857
Будняк Ганна 665
Будьонний (Буденный) 799
Буківський Сава Володимирович 687
Букрєєв Дмитро Прокофійович 968
Булава 671, 739
Булавин 764
Булин 689
Булиш Антон Архипович 755
Бурдко 793
Буременко Микола Федорович 840, 1034
Буременко Федір Митрофанович 840, 1034
Буренко Т. 857
Бурлаков 792
Бурлаков Леонтій Григорович 954
Буряк 768
Бут Віра Кузьмівна 999
Бут Євдокія Євтівна 904
Бут Ефим 685
Бут Коля Кузьмич 999
Бут Марія Кузьмівна 999
Бут Надія Кузьмівна 999
Бут Віра Кузьмівна 999
Бут Петро Кузьмич 999
Буцма Ефим Григорьевич 699

В
В’юник Параскева Костянтинівна 907
В’яліх Федір Степанович 687
Ваврін 632
Ваврін Франц Іванович 933
Вавріна Агнеса Францівна 933
Вавріна Надія Францівна 933
Вагон 731
Вайло И.А. 772
Вакула Семен 685
Вакуленко В.І. 897, 900
Вакуленко Семен 697
Валько В. 856

Варейкис 623
Варняга Євдокія Митрофанівна 950
Варняга Михайло Митрофанович 950
Варняга Олександра Митрофанівна 950
Варняга Ольга Митрофанівна 950
Варченко Яків 1034
Варяник Антон Трохимович 1010, 1034
Варяник Галина Антонівна 1010, 1034
Варяник Надія Антонівна 1010, 1034
Васейко Марія Олександрівна 950
Василейко Василь Кіндратович 1034
Василенко А. 885
Василенко Антон 814, 1034
Василенко Грицько 814, 1034
Василенко Іван Васильович 7, 20, 26, 33, 812
Василенко Інна 814, 1034
Василенко Марія 1034
Василенко Микита 814
Василенко Микола 814, 1034
Василенко Мирон 814, 1034
Василенко Мокрина 814
Василенко Надія Кирилівна 842
Василенко Олена 1034
Василенко Павло Йосипович 1034
Василенко Павло Михайлович 814, 1034
Василенко Петро Йосипович 814, 1034
Василенко Роман 814, 1034
Василенко Степан Прокопович 814, 1034
Василенко Таня 815
Василенко Уляна 814, 1034
Васильєва Василіса Василівна 936
Васильонок 1013
Васильчак М. 822, 826
Васильченко Николай 685
Ваховський 656
Векслер 680
Величко Ганна 834, 1034
Величко М. 658
Величко О.Г. 4, 38, 810
Величко Тихон 685
Велігодський 753, 754
Венгринович 786, 788, 789
Веретенин Кондрат 722
Верещак 799
Верещаки 894
Верещак (Дундук) Явдоха Павлівна 904
Верлинский 36, 37, 785, 786
Веселовська Прасковія Григорівна 
(Веселовська  П.) 20, 905
Вест 801
Ветштейн 915, 916
Вєтрова Ганна Іванівна 842
Виговська О.Є. 852, 855
Видра 793, 800
Визиренко Г.С. 772
Виниченко 798
Виноградова Марфа Трохимівна 827
Винокуров А. 642
Висоцька Варвара 665
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Височін (Височин) 650, 658
Віденко Наум Григорович  1012
Віденко Марія Федорівна 1012
Віденко Федір Наумович 1012
Віденко Федір Сергійович 661
Вільбой Ліза 835
Вільбой Надія Федосіївна 835
Вільбой Федот 835
Вінник Віра Кирилівна 906
Вінтергелер 658
Віхляєв 752
Владимірський 982, 983
Власенко В.А. 772
Власенко Иван 695
Власенко Іван Якович 883
Власенко Карп 791
Власенко Наталія Олексіївна 906
Власов М.И. 741
Власов М.Н. 741
Влезька Марія Федорівна 835
Вовк Егор Иович 773
Возовык Е.И. 746
Войнік 752
Воїнський 800
Войцехівський Ю. (Войцеховский) 614
Воленко Килина 973
Воленко Федір 973
Волик 798
Волик Павло Ларіонович 944
Волков 658, 754
Волкова Клавдія Федорівна 827
Волковинський 616
Волобуєв 793, 800
Воловик 800
Воловоденко Григорій 665
Волотко Анісія Аврамівна 836
Волохін 752
Волошин Андрій 831
Волошин Омелян 831
Волошин С.В. 842
Волошина Марія Леонтіївна 842
Волошина Меланія 953
Волошина Нюра 831
Волошко Валентина 1021
Волошко Григорій Семенович 1021
Волошко Кіля Яківна 1021
Волошко Семен Андрійович  1021
Вольвач Василь Афанасійович 1002
Вольвач Федір Васильович 1002
Вольвач Саня Василівна 1002
Вольвач Христя Оксентіївна 1002
Вольфсун 787
Ворбах 733
Воробей Анастасія Єрофеївна 845
Воробей Іван Феодосійович 845
Воробей Надія Феодосіївна 845
Воробей Феодосій Микитович 845
Воробйов 692
Воробьев Арсентий 791

Вороніна Лідія Андріївна 968
Воронкін 643
Воронцова Клавдія Володимирівна 883
Воропаєв 1032
Ворошилов 793
Воскобойніков Степан 867

Г
Гавриленко 1020
Гаврилов 795
Гаврильченко Ганна Федорівна 852
Гаврильченко Федір Павлович 853
Гаврильченко Федір Федорович 1034
Гавриш Віра Іванівна 853
Гайлада 744
Галактионов 764
Галикін 740
Галич Галина 895
Галич Д. 841, 847
Галівець Зінаїда Гри горівна 1017
Галівець Іван Іванович 1017, 1034
Галівець Іван Михайлович 1017
Галівець Катерина Мефодіївна 1017
Галівець Марія Мефодіївна 1017
Галівець Мефодій Іванович 1017
Галівець Мотря 1017, 1034
Галівець Олексій Степанович 1017
Галівець Олена 1017, 1034
Галівець Федір Іванович 1017, 1034
Галка П.П. 967
Галыкин 735
Галь 727
Гальченко 682
Гамарник 689
Ганюк Анастасія Миколаївна 944
Ганюк[ов] Павел 780
Гапоненко Зіна Іванівна 907
Гапонова Катерина Семенівна 843
Гапонова Т.Ф. 843, 847
Гарньє 752
Гартвик 754
Гастищев 753
Гах 727
Гах А.Д. 727
Гах Сидор Давидович 727
Гашицька Тетяна Іванівна 877, 879
Гвозденко 754
Герасименки 1014
Герасименко 666, 667
Герус Василь Антонович 908, 1034
Герус Григорій Васильович 908, 1034
Герус Марія 24
Герус Марія Василівна 908
Герус Мотря Якимівна 908, 1034
Герус Ольга Василівна 908, 1034
Гесри Петр 755
Гетьман 674, 752, 753
Гетьман Н.А. 1021
Гехт 27, 719
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Гіберт (Гільдебрандт) Марія 1005
Гибл Франц Николаевич 747
Гиря Олександра Степанівна 853
Гінова Марія Іванівна 986
Гінцбург 721
Гладка Ганна Мусіївна 970
Гладкий І. (Гладков) 753, 754, 755, 758, 778, 779
Гладкий Микола 1011
Гладкий Петро 1011
Гладченко 694
Гладченко О.М. 986, 990
Глаз 632 
Глазков С. 883, 891
Глазова Варвара Леонтіївна 822
Глейбман 789
Глинська Ганна Михайлівна 908
Глоба Л.О. 821
Глубоковский 756
Глушак Марія Степанівна 858
Глушин 800
Глушко 793
Глушки 895
Глушко С. 792
Глущенко 721
Глущенко Раїса Йосипівна 853
Глущенко Степан (Глушко) 37, 790
Гневишев 969
Гнєдашев В. 1026, 1030
Гниляк Іван 840, 1040
Говлич 708
Гога І. 856
Гойхман 789
Голец Федор 685
Голіков 981
Голованец 773
Голованов Филипп Кузьмич 722
Головенська Т.І. 841
Головін Василь Петрович 28
Головін Сергій Маріович 908
Головіна Олена Сергіївна 908
Головіна Уляна Омелянівна 908
Головко 742
Головченко І.В. 950
Головченко М. 855
Голощапови 1005
Голуб Григорій 920
Голуб Секлета 930, 1034
Голубченко 661
Голякова О.П. 881
Гомон 865
Гомон Микита 864
Гончаренко 658
Гончаренко (Міщенко) Катерина Корніївна 858
Гончаренко Т.М. 904
Гончаров Т. 745
Гора 673
Гора Костянтин 1012
Горайчик Федора Михайлівна 1010
Горбань 796, 797, 800

Горбачова І.В. 1004
Горбунов 820
Горда Григорій Миколайович 909
Горелик 782
Горєлов Василь Миколайович 909
Горец 669, 670
Горлач Ніна Матвіївна 844
Горлач Параска Федосіївна 845
Горлинский 614
Горлов 676
Горлова 782, 783
Горлова Ольга Федорівна 957
Горний 676
Горобей 1011, 1034
Горобинский Алексей Филиппович 755
Горобій Катерина Іванівна 909
Горовий Макар 1019, 1034
Горовий Олексій Васильович 963
Горові 1015
Горохова Варвара Григорівна 957
Горохова Марфа Григорівна 957
Горохова Микола Григорович 957
Горшков С.Т. 741
Горшкова Лукерия Аврамовна 741
Горященко Григорий Николаевич 791
Гостищев 756
Гострий М. 724
Гофман 787
Гоштонар В.О. 1031
Гранкін 793
Гретченко Лідія Дмитрівна 816
Гречаний 794
Греченко Катерина Стефурівна 816
Гречка Векла 695
Гречка Федор 685
Гречук Феодосій 812
Горбань 800
Грибачова Наталя Іванівна 1026
Грибко Марія Іларіонівна 957
Грибнев Спиридон Яковлевич 723
Григор’єва І.В. 923, 935, 940
Григоренко Владимир 36
Григоренко Григорій Іванович 981
Григоренко Иван Николаевич 696
Григоренко Игнат 696
Григоренко Иосиф 696
Григоренко Константин 701
Григоренко Максим 984
Григоренко Олександр Іванович 983
Григоренко Петро Григорович (Григоренко П.) 
20, 21, 978
Григоренко Степан 36, 685, 696, 697
Григорьев 639, 644
Гринько Л.М. 963
Гринько Ольга Іванівна 963
Гриценко 683
Гриценко Аким 685
Гриценко Марія Антонівна 828
Гриценко Платон 727
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Гричаний 796
Гричанли Иван 764
Гришин 724
Гришкан 728
Гришко Кім Петрович 687
Гришун Іван Васильович 1011
Гришун Іван Євтихович 1011
Гришун Іван Якович 1011
Грищенко 676, 739
Гріндбіш 918
Грушецький 793, 795, 796, 798, 800
Губа Павло Олексійович 828
Губерт 692
Губрієнко Олександра Петрівна 895
Губська Анна Іванівна 1026
Губська Галина Іванівна 1026
Губська Євдокія Іванівна 1026
Губський Іван Семенович 1026
Губська Киля Іванівна 1026
Губська Марія Іванівна 1026 
Губська Наталія Трохимівна  1026
Губська Ніна Іванівна 1026
Гуденко Володимир Сергійович 1012
Гуденко Микола Сергійович 1013
Гуденко Олексій Володимирович 1012
Гуденко С.А. 1012
Гудко 1020
Гудко Надя 1015
Гудко Петро 1015
Гудь Мотрона Миронівна 970
Гудь Ніна Трохимівна 970
Гудь Трохим Васильович 970
Гужва 1016
Гузенко 658
Гук 658
Гулевська (Почерніна) Катерина Михайлівна 944
Гуляев Василий Андреевич 722
Гункін 721
Гурман Риве Срулевна 788
Гусак Василь 1011, 1034
Гусак Іван Андрійович 1011
Гусак Петро 1011, 1034
Гушуляк М.Ю. 846

Д
Давиденко Петр 701
Давидков В. 798
Давидов 765
Даїн 918
Данилевский Кузьма 784
Данилов 722
Данілевський Пилип 944
Данілов В.П. 34
Даудрих Егор 789
Дахов Іван 849
Дахов Улянка 849
Даценко 800
Дашевський Д. 645
Дашевський І. 722

Дашевський О. (Дашевський) 677, 690, 711, 720
Дашевські 895
Дводненко Катерина Федорівна 997
Дворжак Франц Иосифович 747
Дворжак Франц Францевич 747
Дворник 689
Дев’ятов 914, 915
Дединский 787
Деєв Іван Захарович 687
Дежимесова Н.А. 839
Дейнега Ольга Романівна 945
Дейнега Хіврія Семенівна 1005
Дейч 1020
Дем’яненко Ганна 899
Дем’яненко Іван Михайлович 687
Дем’яненко Федосій 899
Демидова Наталія 968
Демченко 865
Демченко Віра Олександрівна 999
Демченко Єлизавета Іванівна 834
Демченко Костя 939
Демченко Никифор 864
Демченко Радивон 864
Демченко Харлампий 685
Демченко Христя 865
Демчин 631
Денежний Микола Миколайович 1011
Денежний Михайло Афанасійович 1014
Денисенко Галина Григорівна 837
Денисенко Марія Григорівна 837
Денисенко Мокрина Микитівна 837
Денисенко Федір Григорович 837
Дерев’янко 616, 712
Дерев’янко Афанасій 858
Дерибас Галя 881, 1034
Дерибас І.С. 1023
Деркач 694
Деркач Ївга 694
Деркачейка М.В. 746
Дернов Григорій Гаврилович 957
Дернова Палажка Титовна 957
Джанахай Віра Венедіктівна 910
Джемела 800
Дзюба Василий 698
Дзюба Максим 696
Дзюба Михаил Феоктистович 683
Дикенштейн 788
Диков 752
Димерлеев 993
Димов Є. 719
Димочко 704
Димченко 691
Диріна Клавдія Федорівна 945
Дитюк Кондратий 36, 697
Діденко 721
Діденко (Рябко) Пелагея Іванівна 895
Діденко Микола Васильович 895
Дік 1008
Дімітров 793
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Дмухайло 731
Добриця Прасковія Терентіївна 1027
Доброжон Анисим 761
Доброшинский 781
Добрышина 782
Довбня Степан 845
Дойнова Антоніна Андріївна 910
Докуз Иван 764
Докуз Пантилей 764
Долгих 770
Долгов 689
Доленко Клавдія Митрофанівна 910
Долженко 710
Долинский 699
Долінер 656
Доля Євдокія Кирилівна 910
Доля П.П. 745
Домашенко Поліна Прохорівна 30, 859
Домащенко Галина Яківна 860
Донець Яків 665
Донченки 895
Донченко Марія Володимирівна 1012
Донченко Федір 1012
Дорофеєв Петро Семенович 954
Дорофеєв Семен Іванович 954
Дорофєєва Єфросинія Федорівна 954
Дорохов 715
Дорош 797
Дорошевич 893
Дорошенко 797
Дорошенко Іван 893, 1034
Дорошенко Тетяна Олександрівна 854, 856, 857
Доценко 1024
Доценко Дмитро 1011, 1034
Доценко Іван 1011
Драгун 939
Драдіни 1013
Дралін Іван 1018
Драліни 1014
Дранбаева О.П. 746
Дранга Пилип 973
Драчевська Ганна 665
Дроб’язко 747
Дружина Сергей 768
Дружинін 1020
Дубина Анна 700
Дубнер С.Я. 725
Дубовик Михайло Арионович 896
Дубовики 896
Дубровін 615
Дударев Костя 819
Дудка Євдоким 894
Дудник 661
Дудник Іван 721
Дулинов 797
Дуля 899
Дуля Василь  893, 1034
Дуля Дуня 893, 1034
Дума Марія Єфремівна (Дума М.) 20, 837

Дун 787
Дунаєнко 800
Дундук Катерина Павлівна 1034
Дундук Олександр Павлович 1034
Дундук Павло 1034
Дурнєва Олена Петрівна 946
Дурняк Н.Т. 772
Дуров Петро Давидович 956
Дяков К.Д. 741
Дякова Александра 764
Дятлов Федор Гаврилович 722
Дьяченко Дмитро Якович 911
Дьяченко М. 943

Е
Евдокимов 689
Егудин 786
Езрец Я. 728
Епифанцев Е.Ф. 746
Еременков И. Егор. 741
Еропудов Роман 775
Есаулова (Кістрін) Ольга Наумівна 883
Еськов Василий Леонтиевич 775
Еськов Иван Иосифович 775
Еськов Яков Леонтиевич 775
Ефремов Шолом Гершимович 736
Еччев 691

Є
Ємельяненко 793, 799, 800
Ємельянов Ю.М. 877
Ємельянова Ксенія Микитівна 884
Єменко Василь 1034
Єменко Григорій 1034
Єменко Надія 1034
Єменко Наталія 1034
Єменко Павло Пантелійович 1034
Єменко Пантелій 1034
Єнукiдзе А. 629
Єременки 1021
Єременко Василь Пархомович 1018, 1034
Єременко Василь Прокопович 1018, 1034
Єременко Іван Прокопович 1017, 1034
Єременко Катерина Пархомівна 1018, 1034
Єременко М. 13, 21, 38, 39, 1009-1017, 1019-
1022, 1024
Єременко Марія Прокопівна 1018
Єременко Михаїл 632
Єременко Морона Прокопівна 1017, 1034
Єременко Олександра Прокопівна 1018
Єременко Пархом Карпович 1018, 1034
Єременко Петро Пархомович 1018
Єременко Прокоп Карпович 1017, 1034
Єременко Степан Пархомович 1018, 1034
Єременко Федоска 1018, 1034
Єрмак Гаврик 1032
Єрмак Іван Петрович 896
Єрмак Олексій Петрович 896
Єрмак Петро Андріянович 896
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Єрмак Пріська 1032
Єрмакова Віра Сергіївна 1027
Єршов Анатолій Іванович 33, 901
Єфіменко Іван Міхєєвич 1012
Єфімов Василь Іванович 1034
Єфімов Іван 1034
Єфімова Олена Іванівна 1034

Ж
Жаковська Ніна 973
Жаринов Семен Васильевич 722
Жаркий Петро 1034
Желудьови 1018
Желязко Кирил 761
Жеребило (Лифар) Анастасія Олексіївна 899
Жеребило Іван Пилипович 899
Жеребцов 632
Живица Тихон 685
Жигула Варвара Петрівна 822
Жигулін Володимир Миколайович 946
Житник Михайло Петрович 1022
Житник Семен Петрович 1022
Жмай Олена Юхимівна 1028
Жмур Іван Семенович 950
Жук 793
Жуковський 981
Журбан Килина 845
Журибіда Л.М. 949, 950, 952, 953, 955, 956

З
Забарный Иван 783
Забігайло М. 883, 885
Забоський (Заборський) 793, 797, 800
Завгородний 773
Загорій Аліна 954
Загорій Катерина 953
Загоровська (Стеценко) Марія Матвіївна 1010
Загребельна Марія Павлівна 895
Загрудня Лідія Павлівна 846
Задворошнікова Г.Л. 909
Задирака Олександр Калістратович 971
Затонський 914
Задорожний Гн. 644
Задурня Марія Юхимівна 822
Заєць В. 853
Заика 768
Зайченко 743
Зайченко (Батичко) Катерина Дмитрівна 896
Залозний Констянтин Миколайович 999
Замрій Олександр Онисимович 828
Замула Кузьма 685
Замула Роман 684
Запорожец Иван Евдокимович 707
Запорожец Трофим Евдокимович 708
Зарубаєва Анна Кирилівна 846
Засипко 667
Заславський 1020
Заставский Константин 685
Захаров 914

Захарова (Віденко) Ніна Наумівна 1012
Захарченко Пріська 961
Захватін 691
Заярська Марія Назарівна 896
Зверяк 768
Звіщик Федір Ілліч 964
Зелена Ганна Іванівна 1000
Зеленська Надія Федорівна 837
Зеликов 729
Зелінська Агафія Миронівна 970
Земляний Степан Іванович 27, 877
Зєлєнін І.Є. 34
Зєніна Марія Гнатівна 1028
Зименко Анатолий Григорьевич 821
Зименко Григорий Деонисович 821
Зименко Евдокия Григорьевна 821
Зименко Мария Митрофановна 821
Зирницкий Николай 775
Зімин 691
Зінова Л.О. 849
Зінченко 793, 800
Зінченко Іван Лук’янович 911, 1034
Зінченко Марія Іванівна 911
Зінченко Петро Іванович 911
Зінченко Тетяна Іванівна 837
Зінченко Федір Іванович 911
Злиденний Андрій Петрович 1005
Злочевский Яків 979
Золотар 706
Золотаренко Євдокія Павлівна 823
Золотарьов Іван 817
Золотенко Григорій Юхимович 838
Золотенко Дмитро Юхимович 838
Золотенко Євдокія Юхимівна 838
Зорин 969
Зубко Ксенія Федотівна 823
Зубков 658
Зык 689
Зюзина Ірина Михайлівна 975
Зятина Катерина Прокопівна 1001
Зятина Марія Яківна 1001
Зятина Надія Прокопівна 1002
Зятина Прокопій Олексійович 1001

и
Иваников 782, 783
Иванов 722
Иващенко Ив. 745
Ивченко Василий 698
Ивченко Порфентий 698
Игнатенко Григорий 697
Исаченко И.Ф. 746

І
Іваненко 800
Іванікова О.І. 945
Іванова Ніна Григорівна 896
Іванова Химка 972
Іванови 1005
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Іванченко 721
Іванченко Іван 1011
Іванченко О.М. 952
Іващенко Любов Василівна 911
Іващенко Семен 912
Іващенко Тетяна Олександрівна 911
Івін 631
Івницький М.О. 23
Івченко 1022
Ігнатенко Олександр Сергійов[ич]  715
Ігнатович Анастасія Федорівна 861
Ігнатуша А.Є. 4, 38
Ігнатуша О.М. 4, 22, 38
Ілющенко Іван Леонтійович 896
Ільченко (Гуденко) Валентина Володимирівна 
1012
Ільчук В.В. 948
Іншаков 753
Інюткіни 1011
Іотко О.М. 13
Іщенко Марія Гаврилівна 912
Іщенко Микита 670

й
Йосип Храмов (справжнє ім’я Іван Ляшенко) 819

к
Кабак Анастасія Федорівна 912
Кабак Василь Федорович 912
Кабак Мотрьона Федорівна 912
Кабанченко 696
Кавальська Марія Олександрівна 957
Каганович Л.М. (Каганович Л.) 17, 622-626
Кадокало 667
Каза[…] Михаил 764
Казабаш Афанасий 761
Казабаш Илья 763
Казабаш Максим 761
Казначей Валентина Яківна 884
Калабухова Марфа Йосипівна 846
Калашник Иван 685
Калашник Олексій Іванович 828
Калашников Кузьма 722
Калиниченко Иван 768
Калінін М. 629, 762
Калініченко (Ткаченко) Єфросинія Степанівна 
885
Калінніченко 952
Камалова Валентина Петрівна 816
Камбур Василина 761
Каменецкий Т.И. 746
Камишова Єфросинія 938
Камцан 726
Кантор 658
Каплун 725
Капля Павел 700
Карапуз С.Т. 745
Карбівнича Галя Денисівна 950, 1034
Карбівнича Марія Денисівна 30, 951

Карбівнича Олена Денисівна 951, 1034
Карбівничий Денис 951
Кариченко 768
Карнаух Анастасія Тимофіївна 829
Карнаух Архип 685
Карнаух Григорій 858
Карнаух И.К. 772
Карнаух Иван 685
Карнаух К.А. 773
Карнаух Л.І. 858, 868
Карпенко Карпо 1010, 1034
Карпій (Кадькало) Уляна Семенівна 893
Карпій Галина Савівна 893
Карпій Любов Савівна 893
Карпій Марія Савівна 893
Карпій Михайло Савович 893
Карпій Олександра Савівна 893
Карпій Петро Савович 893
Карпій Савелій Маркович 893
Касьян Тимоха 921, 1034
Касьяненко 784
Кауфман Абрам 788
Каховська О.А. 852
Кац 782
Кацман 726
Кашніченко Марія Дмитрівна 912
Квашина Любов Петрівна 951
Квітковський Олександр Іванович 998
Кензер Александр Иосифович 723
Кернер 635
Кеценко 667
Киенко 739
Кило Николай 781
Кипка Дмитро Афанасійович 1014, 1034
Кириловский 726
Кириченко 800, 1013
Кириченко Савва 685
Киричук (Галашко) Таїсія Яковлівна 897
Киселев 764
Кисельов 714
Кисіль Іван Григорович 1022
Кисіль Марфа 1010
Кисіль Оверко 1021
Кисляк Микита Андрійович 1019, 1034
Кисляк Тетяна Микитівна 1019, 1034
Кисляк Федір Андрійович 1010, 1034
Ківа Ф.Ф. 889
Кіко Степан Григорович 956
Кінаш Варвара 1014
Кінаш Василь Романович 1014
Кісілев 615
Кісь Л.В. 822
Клиба 796
Клименки 899
Клименко 658, 740, 799
Клименко Афанасій 1034
Клименко Галина Афанасіївна 1034
Клименко Зінаїда Антонівна 897
Клименко Корней 685
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Клименко Микола Афанасійович 1010, 1034
Клименко Надія Афанасіївна 1010, 1034
Клименко Родион 696
Клімов 796, 800
Клобеко 796
Книш 658
Кнітель Клавдія Петрівна 885
Кобець Сашко 1002
Кобилко Василина 830
Кобилко Іван Леонтійович 829
Коваленко Андрей 696
Коваленко Артем 696
Коваленко Валентин Олексійович 913
Коваленко Ганна Іванівна 851
Коваленко Дмитро Михайлович 908
Коваленко Иван Филиппович 696
Коваленко Надія Карпівна 913
Коваленко Олексій Сафронович 913
Коваленко Петро Степанович 851
Коваленко Степан 851
Коваль 764
Коваль Л. 846
Ковальова Антоніна Іванівна 1013
Ковальови 849
Ковальські Варвара Павлівна 958
Ковбаса 658
Ковбаса Ф.С. 746
Ковбенко 796
Ковтанюк 691
Ковтун Александр Демидович 700
Ковтун Кондрат Ильич 700
Ковч Т.Ф. 1004
Коган 36, 707, 708, 785
Кодоса 728
Козак Єва Ананіївна 846
Козачок Олександра Григорівна 1013
Коздой 725
Козирєва (Щербак) Марія Тимофіївна 829
Козицький Сидір 1011
Козлов 714
Козловська Катерина Тимофіївна 1034
Козловська Софія 1034
Козловський Тимофій 895, 1034
Койфман Ш.А. 727
Колбеко 800
Колесникова (Худякова) Клавдія Михайлівна 
1028, 1029
Колинько Е.Е. 746
Коліванова Л.П. 1025
Колісник Григорій Артемович 21, 914
Колобеко 733, 800
Колодязний Кирило 836
Коломоєць Олексій Олександрович 830
Коломієць Семен Прохорович 854
Коломоец Н.В. 772, 1045
Коломоєць Анастасія Софронівна 830, 1034
Коломоєць Дарина 830
Коломоєць Демид Григорович 830
Коломоєць Леся 900

Коломоєць Марія 830, 1034
Коломоєць Микола 830, 1034
Коломоєць Олександр Демидович 830, 1034
Коломоєць Семен 830
Коломоєць Федір Григорович 900
Колчак 670
Коляда 643
Кольцов 639
Команов 972
Комаров А.Г. 771
Комов В. 829
Комишні 885
Комишній Мартіян Лук’янович 885
Комишній Микола Прокопович 885
Комишня Явдоха Мартим’яновна 886
Кондратенко 790
Конько Дмитро Антонович 897
Коник (Масляк) Олександра Спиридонівна 897
Коник Антон Овсійович 897
Коник Дарина Антонівна 897
Коник Дмитро Антонович 897
Коник Іван Антонович 897
Коник Лідія Антонівна 897
Коник Микола Антонович 897
Коник Михайло Антонович 897
Коник Палажка Антонівна 897
Коноваленко Ніна Сергіївна 916
Кононко Н.М. 820
Константинов С.С. 611
Константінов 671
Копич Ганна Тихонівна 918
Кордюков 754
Корж Віра Іванівна 1001
Корж Харитина Йосипівна 1001
Коржилов Федор 761
Корзун Антон 1034
Корзун Дмитро Андрійович 1008
Корзун Йосип Давидович 1018, 1034
Коріньок Дмитро Петрович 877
Корнев Иван Данилович 723
Корнєва Марія Григорівна 917
Корнєєв П. 848
Корницька О. 947
Коробко Василь Васильович 917, 1034
Коробко Іван Васильович 918, 1034
Коробко М.Т. 746
Коробко Михайло Васильович 918
Коробко Надія Василівна 1034
Коробська Мотря 947, 1034
Коробський Стефан 947, 1034
Коробцов 29, 793, 798
Король Василь Герасимович 1021
Коронкин 733
Коротич Кіндрат 1011, 1034
Коротич Марія Іванівна 1014, 1034
Коротич Прокопій Григорович 1014
Коротич Феодосія Іванівна 1014, 1034
Коротич Яків Іванович 1014, 1034
Корсун 793, 800
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Корчинська Д. 879
Коса Павло 1035
Косев 726
Косенко Галина Григорівна 956, 1035
Косенко Дмитрий Петрович 684
Косенко Ніна Григорівна 956, 1035
Косенко Тетяна Григорівна 956, 1035
Косіор С.В. (Косиор С., Косіор) 21, 23, 27, 613, 
614, 619, 622, 623, 625, 626, 631, 639, 653, 654, 
657, 658, 688, 689, 702, 709, 716, 717, 732, 793
Космина В. 34, 39
Костенко 744
Костенко Анастаса Яківна 964
Костікова Валентина Миколаївна 918
Костоглот Федор 701
Костоглотова Ганна Мефодіївна 918
Косяче[н]ко 689
Котелевська А.О. 952
Котельников 752, 754, 779, 790
Котов Г.Г. 22
Коцуба Д. 853
Коцур Василь 1012
Коцур Іван 1012
Кочергін 969
Кочергіна Я. 854
Кочовий Андрій Спиридонович 852
Кочовий Павло 852
Кочубей Надія 1013
Кочубей Петро Гнатович 1016
Кошель В.О. 933
Кравец 728
Кравцов П. 653
Кравцова Н.П. 891
Кравченко Василь 1035
Кравченко (Цапович) Лідія Захарівна 1029
Кравченко Григорій 698
Кравченко Марія 1028
Кравченко Марія Іванівна 958
Кравченко Петро Опанасович 1029
Кравченко Трохим 724
Кравченко Федір Васильович 1014
Кравчук Л. 12
Крайнюц 791
Красиков П. 642
Красілін 712, 713
Красуля 1018
Кратофиль Антон Антонович 747
Кревлюк 667
Крекер Абрам 1007
Крекер Корній 1007
Крекер Маргарита Іванівна 1007
Крекер Олена 1007
Крекер Яків Корнійович 1007
Кремнєв (Кремнев) 28, 661, 702
Кремчев 715
Крестов 757
Крестов Платон 764
Крестов Степан 757
Крива Марія Василівна 838

Кривець Андрій Петрович 1014
Кривик (Переймак) Варвара Ігнатівна 898
Кривик Віктор Якович 898
Кривик Галина Яківна 898, 1035
Кривик Іван Якович 898
Кривик Максим Прокопович  898
Кривик Марія Яківна 898
Кривик Микола Якович 898, 1035
Кривик Олександр Прокопович 898
Кривик Сергій Якович 898, 1035
Кривик Яків Трохимович 898
Кривина 719
Кривко 733
Кривобокий Михайло 842
Кривой Давид 699
Кривонос Наталя Андріївна 919
Кривонос Т.Г. 1012, 1017
Криворучко 657, 658
Криворучко В.О. 853
Криворучко Поліна Іванівна 847
Кривцун 644
Кривцун Клавдія Петрівна 823
Кривцун О.В. 823, 824
Кролі 1035
Кротенко (Грантовська) Марія Домифівна 898
Кротенко Андрій Онуфрійович 898
Кротенко Василь Онуфрійович 898
Кротенко Ганна Онуфріївна 898, 1035
Кротенко Данило Онуфрійович 898
Кротенко Єлісей Онуфрійович 898
Кротенко Іван Онуфрійович 898
Кротенко Ірина Онуфріївна 898
Кротенко Онуфрій Дмитрович 898
Кротенко Степан Онуфрійович 898
Крошка А.К. 772
Кругляк С.В. 1047
Крупко 638
Крылович 771
Крышко 768
Кубишта 692
Куга Варвара Давидовна 697
Кудин Михаил 684
Кудлай Григорій Григорович 1019, 1035
Кудлай Григорій Іванович 1019, 1035
Кудлай Дмитро 1019, 1035
Кудря Е.Г. 745
Кудря Іван Ілліч 839
Кудря П.О 745
Кудрявцев 771
Куз Екатерина 697
Кузебня Василь Сергійович 1015
Кузебня Марія Семенівна 1015
Кузина Вера Максимовна 755
Кузьменко 632, 800
Кузьменко Г.А. 1017
Кузьменко Галина Олександрівна 1015
Кузьменко Максим Олександрович 1015
Кузьменко Михайло Олександрович 1015
Кузьменко Ольга Олександрівна 1015
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Кузьменко Ю.А. 1017
Кузьменко Яків Олександрович 1015
Кузьмін 658
Кузьмін Г.І. 721
Кузьміна Олена Єгорівна 951
Куковинець Павло 1012
Куковинець Петро 1012
Куксенко 722
Куктенко 753
Кулага (Терехова) Уляна Андріївна 898
Кулагін Афанасій 1018
Кулагіна Ганна 1018
Кулаков 715
Кульчицький С.В. 17
Кумпікевич В. 687
Куніцина Катерина Савелівна 919
Купа 635
Купреєв 753
Куптенко 752
Курдінов М. 1025, 1028
Курипка Василий Наумович 697
Курінна Надія Прокофіївна 854
Куріпко 793, 799, 800
Курносенко Н.О. 853
Куропата Катерина Петрівна 952
Курочки 894
Курыло И.К. 746
Кустюк Моисей Нестерович 699
Куть Параскева Іванівна 1029
Кучерков І. 989
Кущ 664
Кущ С.С. 773
Кущ Ф.Д. 773
Куюмджі 663
Кюрчев 681

Л
Лаврентьев Петр Алексеевич 737
Лавриненко Дем’ян Григорович 1021
Лавріненко Василь 673
Лавріненко Василь Павлович 895
Лавріненко Ганна Василівна 895
Лавріненко Іван Павлович 895
Лавріненко Марина Павлівна 895
Лавріненко Микола Павлович 895
Лавріненко Надія Павлівна 895, 1035
Лавріненко Павло Павлович  895
Лаевский Борис 788
Лазарєв 793, 799, 800
Ламонова Марія Дмитрівна 877
Ланг 788
Ланевич Марія Григорівна 877
Лантух 744
Лапко Ганна Костянтинівна 952
Ларин 688
Ласигіна Євгенія Андріївна 919
Лебедь 771
Лебідь Леонтій 1035
Левадный Дмитрий 775

Левадный Михаил 775
Левин 786
Левинзон Я.Ш. 727
Левицька Ніна Кирилівна 862
Левицький Павло Петрович 864
Левченко Гнат Іванович 919
Легейда Каленик 1035
Легер 728
Легкий В. 669
Лейбензон 657, 658, 691, 744, 888, 889
Лековацкий Петро 1020
Лелека 649
Леликов Алексей Ильич 722
Леликов Яков Тимофеевич 722
Леличенко Микола 980
Лелюк Марія 869
Лемешко 649
Лемкін Р. 36
Ленін В.І. (Ленін, Ленин) 10, 11, 38, 678, 686, 
690, 856
Ленский 670
Ленський 752
Леонови 1011
Лепетенко 670
Лернер М.М. 727
Лехман Віктор 1011, 1035
Лехман Лука 1011, 1035
Лехмус Николай 717
Лещенко 733
Лещенко Ив. 745
Лєщинська Яніна Станіславівна 1030
Ливадный Василий 775
Лигані 833
Лимар 907
Лимар М. 745
Лимар Явдоха 907
Линик Яків 1015
Линник 791
Линник В.В. 857
Линник Володимир Якович 1015
Линник Єгор 1012
Линник Парфентій Захарович 1015
Линник Федір Якович 1015, 1035
Линник Яків Захарович 1015, 1035
Липка Мария 697
Липницкий 708
Липовець А.М. 721
Липовой 733
Лисенко Марія Іванівна 946
Лисенко Н.О. 948, 950
Лисенко Ніна Григорівна 958
Лисенко Т.О. 882, 884, 890, 946
Лисов Дмитрий Ильич 627
Лисовик Макар 724
Листопад 800
Литвин Сашко 813
Литвин Сергей Моисеевич 773
Литвиненко 29, 658, 717, 772, 773, 793, 797, 800, 
801
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Литовченко (Данильченко) Надія Архипівна 1015
Литовченко Іван 1011
Лихачев 943
Ліліченко Йосип 747
Лімонова Наталія Миколаївна 878
Ліснича Ксенія Михайлівна 839
Лісничий Василь Васильович 838
Лобанова Марія Федотівна 831
Лобко Гаврило 1035
Лобко Ірина Яківна 1018
Лобков 612
Лобинцева (Зинченко) Валентина Денисівна 971
Лобода Анастасия 700
Лобода Ганна Федорівна 920
Логвин (Кардашевська) Марія Матвіївна 986
Логвин Григорій Терентійович 896
Логвин Катерина Григорівна 876
Логвин Федір Григорович 896
Логвиненко 798
Логвиненко Михайло 1011, 1035
Логвинова 800
Лодяна Наталя Федорівна 964
Лодяний Василь Якович 964
Лодяний Іван Якович 964
Лодяний Пилип Якович 964
Лодяний Яків Трохимович 964
Ломійко Іван 889
Лопатіна Олена Миколаївна 862, 864, 869, 872
Лопатова (Струкова) Надія Петрівна 947
Лосев К.В. 22
Лоскутов Олександр Тимофійович 867
Лубан Абрам Хаймович 901
Лубан Людмила Абрамівна 901
Луговской Г. 772
Лук[ь]янов 765
Лук’яненко В.М. 918
Лук’яненко Л.В. 1003-1005
Лукашенко 645, 681
Лук’яненко Микола Федорович 964
Лукьянов 717, 722
Лутаєнко Віра Сергіївна 920
Луценко 686, 689, 752
Луценко (Дементій) Марія Тихонівна 900
Луценко Анна 779
Луценко Іван Свиридович 900
Луценко Катерина Свиридівна 900
Луценко Петро Свиридович 900
Луценко Свирид Вакулович 900
Луценко Семен Свиридович 900
Луценко Федір Свиридович 900
Лучков К. 731
Лысенко Д.Я. 772
Лысенко Зинаида 695
Лысяк Антон Данилович 755
Любицька Євгенія Павлівна 817
Любицька Іраїда Павлівна 817
Любицький 744
Люта Наталка 875
Лябах Денис Максимович 1035

Лябах Іван 1035
Лябах Іван Михайлович 921
Лябах Кузьма Михайлович 921
Лябах Олексій Михайлович 921
Лябах П.И. 746
Лямин 773
Лямин Исаак 788
Ляшенко 689
Ляшенко Іван 820
Ляшенко Семен 817, 878, 886
Лященко 722

М
Мавроді Харлампій Христофорович 998
Мавродій 1032
Магула Герасим Кузьмич 746
Мазнюк Данило 999, 1035
Мазуленко 721
Майборода Лазар Ондр. 754
Майоров 658, 744
Макаренко (Шевченко) Ганна Єрофіївна 879
Макаренко Дорофій 1020
Макаров 712, 827
Макаров А. 653
Макеенко 639
Маковкін 800
Макогон Василий Евдокимович 755
Максименко 704
Максименко Ганна Василівна 952
Максименко Іван 1035
Максименко Олександра Потапівна 839
Максименко Петро 1035
Максимичева (Мещерякова) Жанна Григорівна 
922
Макуха Протас 838
Малафій Євдокія Іванівна 1000
Малахов 699, 701
Малахов М.І. 37
Малашко 899
Маленко Віктор Никонович 964
Малейко Анастасія Яківна 889
Малейко Михайло Никифорович 889
Малєв Олексій Федорович 986
Малихіна Валентина Василівна 847
Малихіни 881
Малій Григорій Опанасович 1011
Малій Сергій 1011
Малый 799
Малюта Надія Гнатівна 1015
Маляров Кирей 1018
Малярова Фекла 1018
Малярови 1013
Мальцев Терентій 981
Мамич Микола Никифорович 1010
Мамонтов Петро Андрійович 29, 922
Мамонтова Варвара Михайлівна 923
Мамонтова Пелагея Михайлівна 923
Манжара Л.М. 1009
Маневська Ольга Антонівна 1035
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Манич Єгор Данилович 1014, 1035
Марголин 789
Мариман Катерина Михайлівна 952
Маринин 757
Маринина Мария 757
Маринова Анастасия 763
Маринова Степанида 763
Маринова Федора 763
Маркін 1020
Марков 721
Марочко Марія Омелянівна 831
Марочок Галина Павлівна 1016, 1035
Марочок Зіна Павлівна 1016, 1035
Марочок Марія Павлівна 1016, 1035 
Марочок Надія Павлівна 1016, 1035
Марочок Ніна Павлівна 1016, 1035
Мартищенко 1021
Мартищенко Яків 1021
Марущенко Любов Павлівна 998
Марченко Василь Пантелійович 924
Маряхін 800
Маслеников А.Ф. 741
Масленікова Марія Афанасіївна 924
Масляк Василь 897
Матвеев 739
Матвєєва Віра Андріївна 847
Матвієць Семен Ілліч 1016
Матюхова 783
Матюхова Пелагея Андреевна 782
Матяж Никита Федорович 781
Махарін Максим 980, 981
Махно Нестор (Махно) 9, 708, 856
Махнорил Андрій Лук’янович 687
Махутко 736
Мацюк О.А. 847
Машкаров А. 719
Машкевич 708
Мащенко Ольга Григорівна 965
Мега Катерина Іванівна 868
Медведев782
Медведєв А. 762
Медведський В.І. 999
Медведь Григорій Тимофійович 687
Меламед 639
Мельник Катерина Павлівна 823
Мельник Сидор 673
Мельников Григорий 684
Менжинська О. 848
Мережевські 1035
Меркулова Акуліна Кононівна 947
Меркулова Євгенія Олексіївна 952
Месняко Марія 942
Меташоп Іван 954
Мешков 741
Мещеряков Афанасій Дмитрович 922, 1035
Мещеряков Григорій Афанасійович 922, 1035
Мещеряков Дмитро Афанасійович 922, 1035
Мещерякова Катерина Афанасівна 922
Мещерякова Клавдія Афанасіївна 922, 1035

Мещерякова Надія Митрофанівна  1035
Мещерякова Тетяна Афанасіївна 922, 1035
Мигусик Іван Іванович 848
Микола цар 678
Микоян 610
Миленко Катерина Іллівна 953
Милов Рафаил 788
Минц 727, 728
Миняйло Ив. 745
Миринов Иван 764
Мироненко 712
Миронов 712
Мирошник Алексей 685
Мирошниченко І.Л. 860
Мирошниченко Прасковья 697
Мирошніченко Іван Феопентійович 832
Мислюк Віра Пилипівна 879
Митрофанов 790
Михайленко Егор Степанович 683, 684
Михайленко Яків Степанович 868
Михайлиць 658
Михайличенко Г.М. 17
Михайліна М.Д. 911
Михайлов 28
Михайлова М. 763
Михайловська Наталія Тихонівна 953
Мицик Юрій (Мицик Ю.) 20, 29
Мишакін 793
Миюцик 796
Мізін А.І. 826
Мільчев В.І. 986, 990, 992
Мільчева А.О. 829
Мінаков 658, 747
Міняйленко Олексій Андрійович 896
Міняйло Микола Іванович 924
Міронов 714
Мірошниченко Ганна Вікторівна
Мірошниченко Роман 831
Міщенко (Мищенко) 752, 779
Міщенко Катерина Корніївна 858
Міщенко Іван Корнійович 858
Міщенко О. 855
Міщенко Раїса Іллівна 953
Мовчани 937
Мовчан Василь Васильович 926
Мовчан Віктор 942
Мовчан Ганна Юхимівна 926
Мовчан Любов Павлівна 823
Мозковий У.  652
Моїсеєва Федосія 926
Мойсеєнко Т. 652
Мойсеєнко Ф. (Мойсеєнко) 652
Мойсенко 726
Мокштадт 677
Молдавський Р.Л. 987, 988, 990-992, 995
Молотов В. (Скрябин) 23, 29, 37, 617, 619, 623-
626, 629, 651, 653, 654, 661, 671, 679-681, 740, 
749, 762, 779
Молько Сергей 755
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Момот Микола Давидович 919, 920
Момот Терентий Семенович 781
Момот Федор Иванович 755
Монько Катерина Іванівна 832
Моргун Ю. 971
Мордвинова О.В. 943
Мороз 742
Мороз Алексей Сидорович 784
Мороз Василь 888
Мороз Денис 887
Мороз Е.А. 692
Мороз Марія Андріївна 879
Мороз Тетяна Тимофіївна 1003
Морози 828, 899
Морозов Андрій Костянтинович 922
Мосін 678
Мосіяш Лазар 1012
Москаленко 919, 1035
Москаленко Надія Олексіївна 953
Москаленко Павло Артемович 926
Москальова Василиса Іванівна 972
Московец 717
Московченко Надія Федорівна 1030
Мостовий Прокоп 888
Моторін Пилип 667
Моторна Дар’я Петрівна 839
Мохова Л.О. 955
Мудрик 705, 706
Мудрицький 793
Мусенко 667
Мусенко Н.А. 968, 972, 975, 976
Мухін Іван Іванович 1022

н
Набокіна Олександра 846
Нагорна А.Г. 839
Нагоров 764, 765
Надежский Владимир 36, 697, 699
Надтока 740
Надточій Григорій 1021, 1035
Надточій Катерина 1021, 1035
Надточій Марія Семенівна 1021, 1035
Назаренко 1016
Назаренко В.І. 868
Назаренко Михайло 819
Назаров 631
Назарова Катерина Опанасівна 824
Назарчук Наталія Вікторівна 957, 958, 960
Найденов З. 653
Найденова 747
Накалюжна Т.І. 1015
Наконечний В. 665
Наливайко О. 954
Наровлянський 691, 692
Наружний М. 857
Натепенко Катерина Прокопівна 927
Науменко Віктор Олексійович 942
Науменко Іван Лукич 927
Науменко М. 783

Науменко Олексій Захарович 942
Науменко Параска (Ганна) Іванівна 927
Небаба 707
Невгод Світлана Федорівна 1016
Невєдроси 1005
Невмивака Захарій Антипович 856, 1035
Невмивака Марія Лаврентіївна 856, 1035
Невмивака Микола Васильович 854
Невмивака Савелій Антипович 856, 1035
Нейман 658
Несмашна Марія Дмитрівна 953
Несторенко Г.Я. 828
Нетесин 764
Нетреба 752
Нетреба Яша 845
Неудачний 800
Нехамкин 785
Нечай 748
Нечай В. 753
Нечепуренко 768
Нечет Иван 781
Нечет Л.Л. 944, 946, 947
Нечитайло Мотря Семенівна 1031
Нешко Петро (Нешко П.) 617
Никитенко 633
Никитенко Т. 745
Никоненко Грицько 673
Никонов 692
Ниценко Катерина Павлівна 899
Ніканорова Т.В. 857
Нікітенко Олексій 1012
Нікітін Кузьма 747
Нікіфоров 800
Ніконов 691, 692
Нікуленко Віра Олексіївна 928
Німенко Микола Андрійович 954
Новик 788
Новик Семен 789
Новицька Марія Григорівна 928
Новицький 652
Новосельцева Анастасія Марківна 848
Нор 643
Носаль Денис Яковлевич 755
Носівець Філіп 1020

о
Обрізан 643
Овсяник Ар. 745
Овсяник Єгор 937
Огий Ефим Трофимович (Огий) 791, 792
Огієнко Микола Єрофійович 824
Огрізко П. 721
Одинец М.И. 745
Однорог Степан 684
Оивирев П. 745
Оксюк 752
Олейник П.Т. 745
Олейников Григорий Терентьевич 722
Олексієнко (Галівець) Анастасія Мефодіївна 1017
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Олексіїв М.О. 663
Олихвирин Николай 701
Олійник Антоніна Павлівна 998
Олійник Василь 944, 1035
Олійник (Білан) Галина Капітонівна 839
Олійник К.А. 944
Олійник Капітон Феодосійович 839, 1035
Олійник Марфа Капітонівна 839
Олійник Надія Іванівна 965
Олійник Ніна Капітонівна 839
Олійник Оксана Федорівна 839
Олійник Олександра Капітонівна 839
Олійник Параска 944, 1035
Олійник Свирид Васильович 944, 1035
Олійник Яків Капітонович 839
Олінкевич Л.П. 881
Ольман 36, 37, 785, 786
Ольховська Ольга Романівна 928
Ольховський Семен 925
Ольшанський М.В. 899
Омельченки 827
Омербекова Т.М. 1013
Омешко 683
Онищенко 664, 666
Онищенко Дмитро 926
Онищенко Зіновій Антонович 840
Онищенко Катерина Василівна 930, 1034
Онищенко Петро Семенович 840
Опанасенко 658
Опішняк Яків 869
Опришки 1011, 1035
Опришко Андрій Ярсенович 1010
Опришко Василь Ярсенович1010
Опышняк М.П. 727
Органенко 797
Ордельян Федір Єлисейович 28, 686, 687, 689
Орел Параска 800
Орестівська Наталка 921
Орловы 942
Орман Иван 757
Ормон Ефим 757
Оруелл Джордж 16
Осина 1005
Осипов 752
Осипова Клавдія Микитівна 820
Останній Іван Антонович 975
Остання Анна Іванівна 975, 1035
Остання Катерина Іванівна 975, 1035
Остання Марія  975, 1035
Остання Марфа Антонівна 975
Остання Саня Антонівна 975
Остання Степанида Архипівна 975
Остапенко (Мирошниченко) Віра Сергіївна 1031
Остапенко Анастасія Сергіївна 854
Остапенко Іван Петрович 1000
Островський Тарас 1013
Отог Віра Михайлівна 824
Оторвін Іван Арсентійович 894
Отришко Федір Петрович 666

Отрошко 791
Охремчук М. 1025, 1028
Охрименко Б. 765, 768, 769
Очай Парфирий 791
Очкани 919, 926

п
П’ятаков Г. 16
Павленко 667, 752
Павленко А. 846
Павленко Алла Василівна 847
Павленко Марія Антонівна 890
Павленко Петро Степанович 891
Павлов Филипп Иванович 722
Павлючок 1016
Падалко Надія Гаврилівна 954
Падафет Ганна Прохорівна 854
Падеріна І.В. 876
Пакета Паша Іванівна 959
Палаж 840
Палазюк В.І.854, 857
Паламарчук Михайло Сергійович 686, 687, 689
Палений Тимофій 1016
Палик Марія Олександрівна 987
Палій 676, 677
Паловский Д.Р. 791
Палюха М. 731
Пальчиковський 798
Пальчік 742
Пальчіковський 793
Памасака 632
Пампура Антон Якович 1009, 1035
Пампура Григорій Антонович 1009, 1035
Пампура Дмитро Антонович 1009
Пампура Євдокія Антонівна 1009, 1035
Пампура Іван Антонович 1009
Пампура Любов Антонівна 1009
Пампура Оксана Антонівна 1009
Пампура Федора Пилипівна 1009
Пантелеймонов 743
Панчак С.П. 821
Панченко 1007
Панченко Ганна Василівна 930, 1034
Панченко Меланія Олександрівна 959
Панченко Федір 930
Панченко Христина 953
Папуча Т.Л. 773
Пасенко Мотря 837, 1035
Пасічний 793, 795, 799, 800
Пасічник Григорій Іванович 880, 889
Паталах 652
Патрикеев 739
Пахота Настя 839
Пахота Савка 839
Пачев С. 987
Пачева В. 987
Пашалли 1029
Пашалу Ефим 757, 763
Пашкевич 795
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Пашко 664, 692
Пашко Лука Іванович 674
Паяц 797
Пейчев Николай 763
Пелюшенко Грицько Фанович 840
Пелюшенко Домаха Митрофанівна 840
Пелюшенко Іван Фанович 840
Пелюшенко Катерина Фанівна 840
Пелюшенко Марія Фанівна 840
Пелюшенко Микола Фанович 840
Пелюшенко Ніна Фанівна 840 
Пелюшенко Одарка Фанівна 840
Пелюшенко Степан Фанович 840
Пелюшенко Фан Самсонович 840
Пелюшенко Харин 840
Пелюшенко Христа 840
Пелюшенко Христан Максимович 837, 840
Пензий К.Я. 773
Пензик Яков Ильич 700
Пеньок Анатолій 33
Переверзев 752
Передерій Антоніна Іванівна 821
Передирій 799
Переймак Лідія Олексіївна 899
Переймак Наталка 899
Перель И.Л. 727
Перемета И.И. 746
Перепелиця 1013
Перехрест 645
Перехрест (Татаринова) Марія Олексіївна 931
Перко 1008
Персидский 722
Перцов Григорій Михайлович 978
Перцов Дмитро Михайлович 978
Перцов Михайло 978
Перцова Віра Михайлівна 978
Перцова Віра Петрівна 931
Перцова Зінаїда Михайлівна 978
Перцова Лідія Михайлівна 978
Перцова Марія Михайлівна 978
Першина Ольга Миколаївна 891
Пестов 702, 705
Петраж Данило 1035
Петраж Катерина 1035
Петраж Федір 1035
Петров Іван Іванович 977
Петров Кирило Іванович 977
Петров Михайло Іванович 976
Петрова Василиса Іванівна 977
Петровський Г.І. (Петровский Г., Петровский) 21, 
23, 614, 617, 619, 622, 623, 657, 699, 743
Печерей Марія Федорівна 837
Пєнчєва Ганна Пилипівна 987
Пизик 800
Пилипенко Карп 845
Пиріг Р.Я. 17, 610
Писаренко Ганна Федорівна 1017
Пискарев 733
Писклич В.Е. 772

Писклов 969
Пичюрин 771
Півень Віра Іванівна 899
Півень Панас Якович 900
Півоваров П. 653
Підрушний Іван 667
Підчоса 652
Пізик 793
Пікінер 1016
Плаксін 775
Плаксін Ф. 741
Плохотников 771
Плахотнюк 758, 777
Плахтій (Зіменко) Антоніна Григорівна 821
Плахута 790
Плачінта Л.В. 1014
Плетнюк С.Г. 1027, 1028, 1033
Плешивенко Дарья Ивановна 722
Плешиленко Сергей 771
Плис 712
Плюйко Никита 695
Поваляев Сергей 684
Повчун 743, 744
Погоріла Марфа Петрівна 836
Погоріла Наталка 836
Погорілий Андрій Петрович 836
Погорілий Петро 836
Подгорный 791
Подимай А. 880
Подкам’янський 758
Подобний 758
Подорожко А.Н. 837, 840
Подріз 856, 1035
Подріз Марфа 1035
Політаєв 615
Поліщук М. 852
Полозов Іван 1018
Полозова Федосія 1013
Полозові 1012
Полтавец 767
Полторацкий 772
Полупан 631
Поляков О.С. 848
Полякова Миля 847, 1035
Полякова Ніна Гаврилівна 891
Полякова С.І. 842
Полях Анна 770
Полях Иван 770
Полях Михаил 770
Полях Пелагея Федоровна 770
Полях Татьяна 770
Полях Харитон Ерофеевич 770, 771
Поляцька Н.А. 836, 837
Польський Василь Іванович 848
Польський Микола Іванович 848
Польський Поліна Іванівна 848
Пономар Марія Дмитрівна 832
Пономаренко (Єременко) Варвара Прокопівна 
1017
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Понятенко 658
Попки 845
Попов 793
Попов Михайло 865
Попова Ганна Петрівна 932
Попруга Ніна Василівна 868
Порада Варвара Ілларіонівна 965
Порвані 894
Портнова М.М. 911
Порхал К.Т. 746
Посипайло Василь Федорович 855
Постишев 793
Потапов 658
Потоцкий 667
Потоцький Яків Васильович 826
Похвальський 958
Похилько Омелян 1024, 1035
Поцілуйко Валентин Сергійович 1031, 1032
Поцілуйко Марія Сергіївна 1031
Поцілуйко Сергій Семенович 1031
Прасол Тетяна Пилипівна 1018
Прасол Василь 1013
Прибил (Вавріна) Ярміла Францівна 21, 933
Пригарь 796
Пригода Іван Андрійович 28, 686, 687, 689
Прийко 615
Приладышев Семен Гаврилович 723
Примушко Параска Кіндратівна 855
Принь Варфоломей Феоктистович 683
Принь Н.Ф. 773
Притула И.П. 773
Приходько Марія Василівна 824
Прихожинова Клавдія Архипівна 825
Прокопенко Григорий Андреевич 707
Прокопенко Яков 696
Прокопец 768
Прокудин 722
Проскурін О. 968
Проскурня Людмила Степанівна 972
Проскурня Микола Павлович 972
Проценко Євдокія Явтухівна 899
Проценко Сила 684
Прочан 721
Прочан Аким 768
Прудиус Леся Олексіївна 875
Прудніков 793, 794, 800
Прус Анна Пантелеївна 1000
Прус Пантелей 1001
Псьов 704
Псьол 704, 1016
Псьол Федір 1016, 1035
Пугач Агафія 1000
Пугач Іван Якович 1000
Пугач Максим Іванович 1000
Пугач Феодосія Іванівна 1000
Пузирьови 1013
Пучкан Г.К 772
Пятак А.М. 971

Р
Рабинович Лев Абрамович 878
Работягов К.И. 741
Работьев Фома Леонтиевич 737
Радченко Ю.М. 842, 851
Разнатовська Наталія Миколаївна 886
Райкова Анастасия 757
Ракова Антоніна Семенівна 933
Раковський Х. 10
Ребро П.П. 4, 38
Ребро Петро 827
Ревік 753
Ревонец 787
Ревяка 719
Реденс 657, 687
Редько Іван Миколайович 935
Редько Надія Іванівна 935
Резнік Андрій Іванович 724
Рейфшнейдер 691, 717
Рекотова Г.Г. 900
Ремпель 731
Ремха Кондрат Яковлевич 789
Ренсевич 667
Репа 722
Репетун Марія Йосипівна 869
Рефаль Галина Гнатівна 871
Решетняк Андрій Федорович
Решетняк Віра Федорівна 1032
Решетняк Іван Федорович 
Решетняк Олексій Федорович
Решетняк Параска Федорівна
Решетняк Тетяна Федорівна
Рєзник Григорій Терентійович 1032
Рєзник Терентій Іванович 1033
Рибак 682
Рибакова Лариса Миколаївна 877
Рибницька Василина 973
Риженко Дмитро
Риженко Яків
Ризер 659
Рикуненко Валентина Федорівна 1001
Рингевич М. 731
Рись М.Ю. 816, 821
Різзер 744
Різник Ніна Єгорівна 936
Різніченко Іван 827
Роговський 715
Рогоза Петро 925
Рожко 694
Рожков Федір 817
Ройтблат 787
Ройтенбург 787
Роль 691
Романенко 737, 758, 784
Романенко Ф.И. 736, 741
Романюк М.В.
Романько Марія Миколаївна 832
Ромахіна Лідія Сергіївна 902
Рослик Л.М. 1014
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Росовський 740
Ротова Лідія Захарівна 856
Роценко Гаврило 1011
Рояк 793, 795-797, 800, 801
Рубель Любов Кіндратівна 856
Рублевский 733
Рубльова Віра Леонтіївна 954
Руденки 1018
Руденко (Жорник) Анастасія Єлисеївна 895
Руденко Анатолій Іванович 848
Руденко Віра Іванівна 848
Руденко Иван 782
Руденко Любов Іванівна 848
Руденко Марія Микитівна 1019
Руденко Марфа Петрівна 895
Руденко Надія Іванівна 848
Руденко Наталка Петрівна 895
Руденко Олександра Петрівна 895
Руденко Оришка Петрівна 895
Руденко Павло Іванович 848
Руденко Палажка Петрівна 895
Руденко Петро Іванович 848
Руденко Петро Петрович 895
Руденко Петро Савич 895
Руденко Семен Семенович1018
Руденко Т.У. 835
Руденко Уляна Петрівна 895
Руденко Христя Петрівна 895
Руденко Явдоха Петрівна 895
Рудик (Широкоградова)Таїсія Іванівна 849
Рукась 652
Рукіна (Пушкарева) Марія Петрівна 891
Рулевська В.С. 936
Рулевська Лідія Григорівна 936
Румянцев 688
Русинов 612
Рыбаченко Александр 722
Рябенко Євдокія 1013
Рябенченко Семен Павлович 698
Рябко (Машко) Анастасія Іванівна 895
Рябко Іван Трохимович 895
Рябко Катерина 875
Рябко Мишко Іванович 895
Рябко Ольга Марківна 895
Рябко Петро Іванович 895
Рябовол 666
Рябчикова К.И. 736

С
Сабадаш К.С. 998
Сабсай 663
Саввова Марія Михайлівна 988
Савенко Марія Євдокимівна 1019
Савенко О.П. 817
Савицька Марія Іванівна 856
Савінько Олександр 830
Савічева Н.О. 896, 897
Савон Йосип Сидорович 1004, 1035
Савон Катерина Іванівна 1003

Савон Марія Іванівна 1003
Савон Олена Кіндратівна 1004
Савон Поліна Іванівна 1003
Савон Тетяна Леонтіїівна 1003
Савранова О.В. 4, 38
Савулов 665
Савченко 734, 1016
Савченко Н.М. 772
Савченко Тетяна Іларіонівна 880
Сагач Віра Михайлівна 966
Сагичі 839
Саенко 666
Саенко Г.Ф. 773
Саєнко Дмитро Кирилович 881
Саєнко Кирило 881
Саєнко Микола Кирилович 881
Саєнко Олена 881
Сазонов 800
Сайдамет Марія Василівна 840
Сакин С.Е. 741
Сакович Максим 696
Сакун 858
Сакшин 736
Сало Артемій Климович 1014
Самарец 765
Самарська Люба Семенівна 880
Самарська Марія Семенівна 880
Самарська Олександра 880, 881, 1035
Самарський Василь Семенович 880
Самарський Гриць Семенович 880
Самарський Іван Семенович 880
Самарський Семен 880
Самойленко Іван Йосипович 966 
Самойленко Катерина Свиридівна 900
Самойленко Марія Йосипівна 966
Самойленко Федір 1032
Самойленко Яков 670
Самойлов 721
Самойлова (Алєксєєва) Акулина Іванівна 972
Самохвал 780
Самохвалова 710
Самохін Єгор Васильович 966
Самохіна Катерина Іванівна 966
Самохіна Клавдія Єгорівна 966
Самохіна Марія Єгорівна 966
Самохіна Оксана Єгорівна 966
Самс 644
Саргушко 793
Сафошина Валентина Федорівна 821
Сафронова Ганна 1010, 1035
Свидан Степан 858
Свирский Меер 788
Свистак Н.В. 968
Свистючка 841
Свірідов 643
Світлицька Л.А. 1020
Святелик Марія 814, 1035
Северілов 752-754
Сезоненко Микола 984
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Селезньов 659
Семачка 1017
Семененко Андрій Данилович 961
Семененко Іван 961
Семененко Данило 961
Семененко Марина 961
Семененко Марія Данилівна 961
Семененко Олексій Данилович 961
Семененко Петро Данилович 961
Семенов Михаил Романович 784
Семенчук 724, 764
Семенюта Олександра Семенівна 954
Семеренко Александр 696
Семеренко Афанасій Данилович 834
Семеренко К.К. 773
Семеренко Ольга Кіндратівна 833
Семірін 800
Семка 633
Сенюк 798
Сербиченко О. 658
Сергеєва Н.І. 998
Сергієнки 837, 1035
Сергутін 747
Сердюк 800
Сердюк Клавдія Ігнатіївна 947
Сердюк Н.Р. 963, 964, 966
Сердюк Петро 1035
Середа Мусій 1012
Середняк В.О. 920, 926, 927
Сержан А.А. 1007
Сершень 933
Сіра Клавдія Семенівна 20, 937
Сєрікова О. 848
Сєчін К. 846
Сєчіна Марія Андріївна 846
Сивець Дмитро 910
Сивоглаз Іван Степанович 825
Сивоглаз Ніна Григорівна 825
Сиводід Ілля 1016
Сидаш Дмитрий Федотович 705, 707, 708
Сидаш Дмитро Федосеевич 706
Сидаш Трофим 708
Сидельковский 739
Сидір Іван 921
Сидоренко В.В. 1027, 1031-1033
Сидоренко Василь Іванович 1019
Сидоренко Іван Романович 883
Сидоренко Катерина 1019, 1035
Сидоренко Л.І. 1019
Сидоренко М.П. 741
Сидоренко Михайло 1019, 1035
Сидоренко Н.В. 773
Сидоренко Петро Федосіович 1019
Сидоренко Роман 883
Сидоренко С.Е. 773
Сидоренко Явдоха 883
Сидоренкова 737
Сизонов Микола Афанасійович 1004
Сизонова Ульяна Василівна 1004

Сикань П. 745
Симоненко 667
Симоненко Катерина Іванівна 1001
Синявский Яков 684
Сиромятников 658
Сирота 914
Сиротинко П. (Сиротенко) 652, 653, 656
Ситник Олександра Степанівна 1001
Сичевський В. 962
Сіващенко Петро Ілліч (Сіващенко П.) 20, 989
Сідаш Василь 704-706
Сідаш Д.Ф. (Сідаш Дмитро) 36, 704-708
Сідаш Мина (Сідаш Міна) 704, 705, 707
Сідаш Феодосій 704-706
Сідов Іван Купрійович 961
Сідов Леонід Іванович 961
Сідоров 800
Сізонов Іван Олександрович 960, 1035
Сізонова Анастасія 960
Сілаков 658
Сіман Марія Іванівна 936
Сінча Олексій Трохимович 1018
Сінча Трохим Михайлович 1020
Сінченко С.М. 947
Сінявський 660
Сіра Клавдія Семенівна (Сіра К.) 935
Сірівлі 842
Сірівло Михайло 843
Скакунов 704
Скачко Надія Прокофіївна 1001
Скворцов Александр Романович 737
Скворцов Н.В. 741
Скиба 795, 796
Скибинський 753
Скитяшин Иван Михайлович 722
Скичко Єлизар Єлізарович 687
Скідан Надія Денисівна 1004
Скоблікова Анна Іванівна 848
Скорикова Олена Якимівна 937
Скоробогатий 632
Скороход А.І. 909, 934
Скороходова Ю.А. 945
Скотаренко Галина Василівна 955
Скрипка 915
Скрипник Н.Я. 773
Скрипник Ю. 855
Скролецький 745
Скрыпник 625, 792
Славова Елизавета 763
Слесь Михаил Афанасьевич 969
Слоб’якова Катерина Лаврентіївна 856
Слюсар Ганна Іванівна 930
Слюсар Іван 930
Слюсаренко Трофим 36, 697
Слюсарь И.В. 745
Смага В.І. 822, 823
Смаковська Т.Ф. 997
Смаковський Григорій Федорович 990
Сметанина 716
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Смилевський В. (Смилевський) 666, 667, 673, 
674
Смола Ольга Олександрівна 856
Снурніцина А.М. 1019
Соболь Григорій 1031
Соболь Наталя 1031
Совков 658
Соколенко Борис 831
Соколов 660, 712
Соколовский 801
Солдатов Петро Сергійович 1020
Солдатова Любов Сергіївна1020
Солдатова Марія Сергіївна1020
Солдатова Надія Сергіївна 1020
Солов’ян Варвара Іванівна 939, 1035
Солов’ян Віра Іванівна 938, 939, 1035
Солов’ян Григорій Іванович 938, 939, 1035
Солов’ян Данило Іванович 887
Солов’ян Іван Калеников 938, 939, 1035
Солов’ян Любов Іванівна 938
Солов’ян Марія Іванівна 938, 939, 1035
Солов’ян Надія Іванівна 938, 939, 1035
Солов’ян Ніна Іванівна 938, 939, 1035
Солов’ян Олександр Іванович 938, 939, 1035
Солов’ян Тетяна Іванівна 938
Соловйова В.М. 965
Солодкий П.П. 773
Соломонова Валентина Гаврилівна 990
Соломонова Надія Пилипівна 990
Солоп (однофамілець Солопа Ілларіона
Архиповича) 881, 1035
Солоп Валентина Іларіонівна 880
Солоп Ілларіон Архипович 880
Солоп Максим 881
Солоп Олена Іларіонівна 880
Солоха І. 956
Соляненко Федот 852
Соляник Олексій 855
Соляник Семен 843
Соляники 842
Солянік 674
Соркин 727
Соркін 691-693
Сорокін 691
Сосницький 752
Сотолюк Петро Семенович 1020
Спивак 634
Спиваков 786
Спиця 658
Спірічев С.М. 1016
Ставицька (Волошко) Любов Семенівна 1020
Стадніченко О.О. 4, 38, 1080
Стайкин 726
Сталін (Сталин) 678, 740, 749, 783, 793-795, 812, 
826, 834, 856, 857, 866, 879, 889, 895, 913, 916, 
951, 969
Стаменова Марфа Семенівна 872
Старіков Степан Савич (Старіков С.) 611
Старікова Дар’я Аврамовна 611

Старовойтенко Семен Федорович 824
Стародубець 653
Старокольцев 712, 761
Старух О.В. 7, 992
Старчевський І.І. 692
Старченко 649, 733
Стасюк Т. 634, 636
Стасьев 800
Сташко736, 737, 914
Стельмаченко Марія Феофілівна 825
Стельмаченко Наталія Никифорівна 825
Стенько Г. 745
Степаненко 794, 799-801
Степаненко Г.Г. 772
Степаненко Галина Андріївна 833
Степанів 673
Степаніщев (Степанищев) 752
Степанов 674, 715,732, 753, 793, 798, 800
Степанов Іван Якович 974
Степанова 974
Степанский 639
Степен 786
Стеценко 1035
Стеценко Матвій Артемович 1010, 1035
Стеценко Тарас 1012
Стеценко Харитина Матвіївна 1010, 1035
Стеценко Ягафія Овсіївна 1010, 1035
Стірка І.П. 955
Стісон 694
Стовбур Надія Афанасіївна 841
Стойловський І.І. 1020
Стояновська Ганна Іванівна 21, 991
Стояновська Раїса Охримівна 21, 992
Стояновський Іван 21, 993
Стояновський Павло Іванович 21, 993
Стрелец Илья 717
Стрелец М.Г. 746
Стріжко 793, 800, 801
Строганов 27, 610, 648, 658, 671, 716
Строкань С.Я. 746
Струков С.М. 945-948
Струц 732
Стряпші 893, 1035
Судар 1016
Сузікови 1014
Султан 752
Сумцов 691, 693
Супрун Л.Ф. 898
Супрун Надія Фомівна 841
Сургай Володимир Іванович 892
Сургай Іван Пилипович 892
Сурєва Н. 989, 996
Суржик 667
Суслов 969
Сухий Антон Павлович 890, 1035
Сухина Євдоким Максимович 949, 1035
Сухін 743
Сухоруков 690
Сушко М. 697
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Сыкань П. 745
Сысоев 764, 773, 777
Сыч А. 745
Сьомик Андрій Ісакович 1016

т
Талерчик Л.В. 910
Тандура 664
Танев 793
Тарабан Тетяна Федосіївна 881
Тарабаров Олексій 1019
Тарабарови 1014
Таран 793, 797, 799, 800
Таран Поліна Михайлівна 821
Тараненко Ф.Я. 783
Таранущенко Л.П. 912
Тарасевич Халімона 894
Тарасенко 1005
Тарасенко Гаврило 1010, 1035
Тарасенко Марія Семенівна 1018, 1035
Тарасенко Марфа Семенівна 1018, 1035
Тарасенко О.Л. 836, 837
Тарасенко Савелій Семенович 1018, 1035
Тарасов 692, 716
Тарасов Василь Лук’янович 955
Тарасов Лука Степанович 955
Тарасов Степан Лук’янович 955
Тарасова Агрипина Григорівна 955
Тарасова Тетяна Лук’янівна 955
Таугер М.Б. 23
Тащіліна Варвара Іванівна 975
Твердохліб 740
Твердохліб Ганна Юхимівна 857
Тедєєв О.С. 4, 38
Тельман 658, 793
Терентьев Олександр Моїсейович 975
Терехов 639, 643
Терехов Василь Петрович 847
Терехов Іван Андрійович 898
Терехова Ганна Ульянівна 898
Терехова Федора Іванівна 847
Терещенки 827
Терещенко 1005
Терещенко Арсентий Иванович 684
Терещенко К. 962
Терещенко Марія Антонівна 960
Терещенко Раїса Іванівна 960
Терещенко Харитон 1013
Терещенко Явдоха 1013
Тесленко Ганна Гнатівна 967
Тесленко Іван Гнатович 967
Тесленко Ілля Никифорович 1021
Тесленко Кирило Гнатович 967
Тесленко Микола Гнатович 967
Тесленко Микола Іванович 1012
Тесленко Олексій Ілліч 1021
Теслицька Галя 1023, 1035
Тесля Килина 868
Тесля Павло Терентійович868

Тимків В.Ф. 823
Тимофеєв Валерій (Тимофеєв В., Тимофєєв В.) 
614
Тимофєєв 715, 753, 754
Тимохов А. 721
Тимохов Б. 721
Тимошенко Л.О. 816
Тимченко Марфа М. 673, 674
Титух 631
Тихий Марк 696
Тищенко 666, 667, 773
Тищенко Александр 685
Тищенко Михаил 685
Тищенко Николай 685
Тищенко О.В. 29
Тищенко Петр Аврамович 697
Тімасов 793, 800
Тіщенко 793, 794, 798-801
Ткаченко 733
Ткаченко В.В. 917, 936
Ткаченко В.Г. 4, 38
Ткаченко Володимир Павлович 939
Ткаченко Н. 851
Ткаченко Надія Петрівна 851
Ткаченко Соломія 975
Ткачов 650, 658
Товстоп’ятко С. 955
Товстопят (Толстопят) 633, 665, 691, 692
Товстоп’ятко Павло Дмитрович 955
Товстоус Акуліна Прохорівна 1004
Товстоус Василь Миколайович 1004
Товстоус Катерина Миколаївна 1004
Товстоус Микола Васильович 1004
Товстоус Ніна Миколаївна 1004
Тодорський 990
Токарев 712
Токмак Володимир Львович 857
Токов 721
Толкунов 712
Толотов 715
Тонішевський 932
Топалов П. 763
Топол Н.А. 773
Тополов К. 763
Топчиев 979, 980
Топчій Софія 830
Торглер 793
Торукало Галина Андріївна 947
Торчило Володя Трохимович 900
Торчило Лідія Трохимівна 900
Торчило Марія Гнатівна 900
Торчило Микола Трохимович 900
Торчило Сашко Трохимович 900
Торчило Трохим Амвросійович 900
Третяк 694
Третяк Зот 724
Третякова Васька 724
Трофименко Петро Макарович 725, 727, 825
Троцкий 701
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Трубчанін (Бабич) Марія Фомівна 892
Тряпіцина О.Д. 856
Тряпічко Іван 961
Тряпічко Пріська 961
Тубальцева Ніна Іванівна 975
Тульський 657
Тур (Симоненко) Анна Григорівна 897
Тур Андрій 1012
Тур Антон Афанасійович 897
Тур Олександра Антонівна 857
Турченко Ф.Г. 4, 8, 1080
Турчин 772
Турубалко Іван 1035
Тюков 649
Тюпенко 653
Тюхта Микола 1005
Тягай 752, 753

У
Убийвовк 30, 951
Угненко Марія Федотівна 921, 1035
Удовенко Семен 701
Удовіченко (Белан) Марія Степанівна 1021
Українка Леся 1006
Уманець Марія Іванівна 976
Урбанович 658
Ус 689
Усенко 772

Ф
Федій (Житник) Дарина Петрівна 1021
Федорченко793, 795, 796, 800
Федорченко В.С. 791
Федорченко Ольга Данилівна 875
Федорченко Родион 791
Федотов Михайло Іванович 940
Федченко Лідія Іванівна 907
Федчук Надія Григорівна1018
Федяев Никита 701
Федяшов 800
Федько Марія Василівна 900
Фельдман 691-693, 717
Фесенко Марія Дмитрівна 1022
Фетисов Василь 983
Филин Иван 775
Фильдштейн 35, 37, 785, 786
Фисун В. 754
Фишман 689
Філіпов Кіндрат 1022
Філіпов Микола Кіндратович1022
Філон 632
Філоненко 742
Філоненко Марія Микитівна 881
Фісун Валерій Х. 754
Фіщук І. 854, 856
Фоменко 691
Фомин 770
Фонарьов 693
Фрезе 633

Фридман 635, 722, 774
Фуклєв Андрій Іванович 994
Фуклєва Зоя Антонівна 21, 995
Фурсов Самсон 748
Фучаджи И. (Фучаджи) 752, 758, 779, 90

Х
Хаджідавид Пантелей (Хаджидавид) 757
Хадюшин Федір Федорович 886-889
Хаит Р.Г. 725
Халецька Наталя Євгенівна 894
Халецький 743, 744
Халіманчук О. 968
Халупник Иван Иванович 747
Халупник Иосиф Иванович 746
Хануков 710, 711
Хапцій 1005
Харченко Нестор 840
Харченко 793, 795, 796, 800
Харченко Григорий 685
Харченко Йосип Онопрійович 899
Хатаєвич М. (Хатаєвич) 634, 639, 653, 654, 656, 
793-795, 896, 915
Хвилат’єв Ніл 840, 1035
Хижняк Г. 653
Хижняк К. 653
Хижняк М. 652
Хижняк  652
Хильченко 769, 772
Химченко Д. 846
Хитайлов Ф. 771
Хіміч Надія Данилівна 940
Хлєбніков 794, 796, 800
Хмелівський Антон Антонович 968
Ходзюк Митрофан 765
Ходус Г. 823
Ходус Т. 823
Ходцов Іван Федорович 884
Ходцов Микита Федорович 884, 1035
Ходцов Павло Микитович 884
Ходцов Юрій Микитович 884, 1035
Ходцова Домна Трофимівна 884
Холод Давид Герасимович 1019
Холодна Ганна Петрівна (Холодна Анна, 
Холодна А.) 20, 851
Хоменко 753
Хоменко Тамара Іванівна 996
Хоменко Яков Володимирович 674
Хорешко 689
Хорешкова А. 883
Хорош 727
Хорунжа Марія 1009
Хорунжий Дмитро 1019, 1035
Хохлов 915
Хохлов Г. 747
Хохлов Тихон 747
Христич Ніна Семенівна 826
Хрупалов 753, 756, 757, 760-763
Худич Ольга Андріївна 1022
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Худяків 798
Худяков Михайло 1028
Худякова Клавдія Михайлівна 1028, 1029
Хухровський Станіслав Павлович 1023
Хухровський Франц Павлович 1023

ц
Цабенко 678
Цалюк 638
Царанов 717
Цауне 657
Цепцура 658
Церельчук Анна Вікторівна 959
Цеткин Клара 625
Цивирко Н.А. 773
Циганков 658
Цигутнин 788
Цинкуш И.И. 772
Ципляк Дмитро Антонович 957
Цокур Георгій Олександрович 857
Цокур Роман 701
Цукерман 787
Цурканенко Ганна 973
Цурканенко Прокіп 973
Цурканенко Тихон 973
Цюн А.М. 857
Цюпка София 842

ч
Чабан Лукерья 697
Чабан О.П. 837
Чабан Прохор 697
Чавленко Лука 972
Чайка 676, 691, 693, 717, 718, 734
Чайка А.П 745
Чайка В. 745
Чайка Ф.О. 745
Чаковський 658
Частык Иосиф Францевич 747
Чаусова Марія Іванівна 940
Чеколова О.О. 919
Чемерис Андрій 841
Чемерис Архип 1019
Чемерис Ганна Романівна 841
Чепинский 711, 716, 764, 772
Чепурна Марія Іванівна 941
Чепурний Микола Михайлович 941
Червин Абрам 788
Червоний 1031
Червонченко 969
Черевко 959
Чередник 615
Чередниченко Степан Ипатьевич 669
Чередніченко Наталія Вікторівна 957
Черкасов 761
Черкашин Ф.Д. 746
Черкез Анна Іванівна 997
Черненко 800
Чернишенко Марія Іванівна 826

Черніцов 793, 798-800
Чернов 627, 765
Чернов Федор Елезарович 722
Черный Иван 768
Черный Тимофей 768
Чернявський (Чернявскuй В.И.) 613, 616, 628, 
638
Черняев Василий Аверьянович 780
Черняк Іван Максимович 895, 1035
Черняк Максим 895, 1035
Черняк Олексій Максимович 895, 1035
Черпак 666, 667
Чесноков 658
Чесняк Марія Семенівна 960
Четвериков 694
Чечель Ніна Миколаївна 826
Чигиринский 764, 765, 767
Чигрин Прасковья 700
Чірко 745
Чобітько Марія Єфремівна 900
Чорна О.М. 857, 888, 890
Чорний Є. 892
Чорний Павло Семенович 886
Чуб 793, 1027
Чуб Катерина Лукінічна 1023
Чубар В. (Чубарь В., Чубарь) 21, 613, 622, 623, 
625, 669, 737
Чубарь Марія Іванівна 941
Чубенко Митрофан К. 755
Чугреєва 649
Чудаков 638
Чудновец Яков 684
Чуйков Демьян 782
Чуйков Петро Іванович 948
Чулаков 681
Чумаченко Митрофан 755
Чуркин Феодор Павлович 775, 776
Чухно Ваня 812
Чучман 24, 632

Ш
Шабанов К.П. 746
Шайдурова В.В. 816
Шакун Єлизавета Олексіївна 893
Шама Іван 1021
Шанка Марфа 1013
Шанчева Лідія Сергіївна 940
Шаповалов 643, 733
Шаповалов Л. 768
Шаталіна Є.П. 17
Шатохіна Фаїна Олексіївна 956
Шатух Марія Йосипівна 1004
Шахов Ефим Иванович 755
Шашкевич 796
Шварц 27, 718
Швендык 24, 633
Швецов Иван Устинович 723
Швігл Я.Я. 689
Шеболдаев 689
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Шевцова Віра 942
Шевченки 812
Шевченко 946
Шевченко Гаврило Севастьянович 877
Шевченко Ганна Григорівна 956
Шевченко Гордій Севастьянович 877
Шевченко Данил 685
Шевченко Є. 845
Шевченко Игнат 782
Шевченко Катерина Захаріївна 942
Шевченко Лідія Григорівна 960
Шевченко Микола 946, 1035
Шевченко Олександра Андріївна  1005
Шевченко Ольга Михайлівна 976
Шевченко Севастьян 831
Шевченко Т.В. 772
Шевченко Тарас 1006
Шевчук С.П. 893-899
Шевчуки 899
Шейнкер 657
Шелкунов 657
Шепель 36, 657, 667
Шепель Віктор Максимович 977
Шефер 664
Шило Ганна Іванівна 942
Шило Іван Іванович 942
Шило Микола Іванович 942
Шилобрит 657, 777
Шилова Олександра 940
Шинкаревич В.Я. 961
Широчкін 915
Шито Василь 897
Шито Василь Васильович 897
Шито Галина Василівна 897
Шишко 657
Шиян Ангота 844
Шиян Ганна Сисоївна 30, 776, 777
Шиян Мотрена
Шкандило 821
Шкапа Марія Якимівна 960
Шкільова 657, 794, 796, 800
Шкуратько 657
Шкурко В. 890
Шлихтер 657
Шлянін 657, 677
Шмиголь 657, 795
Шмигун 657
Шнол 657
Шолом Іван Гаврилович 1024
Шоптонов 657 
Шоренко 712
Шорніков Федір Васильович 943
Шорнікова Ольга Василівна 943
Шостак 657, 717 
Шостак Валентина 942
Шостак Вера Ефимовна 755
Шпирко О.В. 842, 851
Шпліхал Павлина Степанівна 943
Штейн 657

Штейнле О.Ф. 4
Штепа 650, 651, 657
Штепа Олексій Савич 835
Шугальова І.М. 4, 38
Шулежко Никифор 827
Шульга Прасковія Афанасіївна 834
Шульженко М.М. 1019
Шутова Н.П. 900

Щ
Щава 657, 704, 705
Щебликина Катерина Федорівна  844,1035
Щебликини 844
Щедрин 765
Щелгунов Т.С. 723
Щелкунов Иван Терентьевич 722
Щелкунов Трофим Семенович 722-724
Щепа Ксенія Юхимівна 1033
Щербакови 894
Щербань Василь Іванович 896
Щербань Дуся 1013
Щербань Іван 896
Щербань Катерина Іванівна 1035
Щербань Марія Іванівна 896
Щербань Пелагея Якимівна 834
Щербань Христя 896
Щербенко З.С. 913, 937
Щетінкін 657
Щур 673

Э
Эйдельман 657
Эйнгельке 726

Ю
Юдина Ніна 942
Юрженко 657
Юрченко Григорій Сергійович 1002
Юрченко Ольга Гурівна 1002
Юрченко Прасковія Федотівна 834
Юрченко Сергій Онуфрійович 834
Юсюк 657, 733, 756, 783, 785
Юхименко Марія Володимирівна 978
Ющенко 657, 764, 767, 769, 771, 773, 775

я
Яблонский 639, 657
Явдощенко Ганна Іванівна 857
Ягода Г. 657, 689, 740
Якименко Іван Степанович1024
Якименко Костянтин 1024, 1035
Якименко Костянтин Омелянович 1022, 1035
Якир 657
Яковенко Дмитро 981
Яковенко Лука 973
Яковлев 643, 664
Яковлев П. 653
Яковленко Надія Василівна 826
Якубенко 731
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Янкова (Пєнкіна) Віра Тимофіївна 948
Яременки 896
Яременко 689
Ярмак (Луценко) Євдокія Гордіївна 896
Ярмак Катерина Назарівна 896
Ярмак Назар Ілліч 896
Ясинська І.В. 857
Ясинська Л. 857

Яхно 693
Яценко Грицько 650
Яценко Ольга 911
Яценко Параскева Федорівна 1000
Яцун Іван Григорович 957
Яцун М.Я. 746
Яцун Мар`я Патіївна 881
Ященко 718
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ГЕоГРаФІчний покаЖчик

а
Августинівка с. Запорізького міського р-ну 694
Августинівська с/р Запорізького міського р-ну 
694
Азія 976
Азовське море 8
АМ ССР (АМ СРР) 627, 750
Андріївка с. Бердянського р-ну 677, 826
Андріївка с. Чернігівського р-ну 1016, 1020
Андріївська с/р Бердянського р-ну 26, 677, 825, 
826, 827
Антонівка с. Люксембурзького р-ну 633 
Архангелка с. Херсонської обл. 982
Астраханка с. Мелітопольського р-ну 922, 923, 
935, 936, 940
Аул с. Куйбишевського р-ну 895

б
Бабурка с. Запорізького р-ну 878
Балабине смт Запорізького р-ну 877
Балабинська с/р Запорізького міського р-ну 26, 
657, 663, 677
Балакліївський р-н Харківської обл. 750
Балки с. Василівського р-ну 662, 697, 699, 700, 
772, 797, 832, 833, 834, 886
Балківська с/р (Балковский с/с) Василівського 
р-ну 684, 695, 696, 701, 798
Балочки с. Пологівського р-ну 967
Банівка с. Приморського р-ну 986, 990
Барбаштак хут. Василівського р-ну 695
Барвінівка с. Новомиколаївського р-ну 32, 955
Батумі м. (Грузія) 973
Башкирія 624
Бегимська балка 1016
Бегим Чокрак (нині – Степове) с. Чернігівського 
р-ну 1015, 1019, 1020, 1024
Бекерське (нині – Благодатне) с. 
Новомиколаївського р-ну 949
Бердянськ м. Запорізької обл. 679, 824-826, 867, 
897, 899, 958, 981, 984, 1011, 1013, 1018, 1021, 
1024
Бердянський повіт Таврійської губ. 9, 10, 1012, 
1015, 1022
Бердянський р-н Запорізької обл. 10, 15, 19, 
662, 663, 720, 749, 750, 822-826
Берестове с. Царекостянтинівського р-ну 743, 
744, 898
Біленьке с. Запорізького р-ну 11, 26, 651, 652, 
653, 656, 742, 877
Білорусь (Білорусія, Белоруссия) 29, 34, 37, 618, 
624, 740, 943
Білоцерківка с. Куйбишевського р-ну 899
Білоцерківка с. Пологівського р-ну 964
Більманка с. Куйбишевського р-ну 894, 898, 900

Білянська с/р Запорізького міського р-ну 26, 648
Благовіщенка с. Вільнянського р-ну 857
Благовіщенка с. Кам’янсько-Дніпровського р-ну 
774, 886, 893 
Благовіщенка с. Куйбишевського р-ну 662, 897, 
899
Благодатне (у 1932-1933 рр. - Бекерське) с. 
Новомиколаївського р-ну 949
Благодатне с. Павлоградського р-ну 662
Бовтишка с. Олександрійського р-ну 
Кіровоградської обл. 950
Богданівка с. Мелітопольського р-ну див. 
Новобогданівка с. Мелітопольського р-ну
Богданівка с. Чернігівського р-ну 1020
Божедарівський р-н Дніпропетровської обл. 749
Бойове с. Чернігівського р-ну 1023
Бориси с. Глобинського р-ну Полтавської обл. 
814
Борисівка с. Нікопольського р-ну 720
Борисівка с. Приморського р-ну 20, 28, 662, 720, 
978, 980, 983, 984
Борисівська с/р Бердянського р-ну 676, 677
Бориспільський р-н Київської обл. 750
Боровицький р-н Чернігівської обл. 750
Брусилівський р-н Київської обл. 750
Брянська обл. (Російська Федерація) 1005, 1013, 
1014
Бузулукська с/р Апостолівського р-ну 662
Бурлацьке с. Пологівського р-ну 963
Бурчак с. Михайлівського р-ну 944, 946, 947

В
В’язовка ст. Хабаровського краю (Російська 
Федерація) 820
Варварівка с. Гуляйпільського р-ну 867
Василівка м. Запорізької обл. 29, 37, 38, 683, 
697, 699, 700, 701, 772, 796, 797, 827, 828, 833, 
973
Василівський р-н Запорізької обл. 7, 10, 19, 27, 
29, 35, 36, 37, 662, 663, 683, 684, 685, 695, 697-
700, 720, 749, 772, 793, 794, 795, 798, 826-834
Василівщина 794
Васильківське с. Вільнянського р-ну 852
Васильківський р-н Дніпропетровської обл. 749
Васинівка с. Оріхівського р-ну 959
В-Дніпрівський р-н Дніпропетровської обл. 749
Велика Білозерка с. Великобілозерського р-ну 
818, 827, 835, 837-841
Велика Знам’янка (Знаменка) с. Кам’янсько-
Дніпровського р-ну 722, 723, 882, 884, 890, 891
Велика Лепетиха с. Лепетиського р-ну 720
Велика Бовтя с. Царекостянтинівського р-ну 666
Великий Токмак (Б. Токмак) м. 
Великотокмацького р-ну 689, 705, 999, 1014
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Великобілозерський (Бєлозерський) р-н  
Запорізької обл. 10, 15, 19, 20, 695, 777, 835-841
Великознам’янська с/р (Б-Знаменский с/с) 
Кам’янсько-Дніпровського р-ну 29, 722
Великотокмацький (Б.-Токмакский) р-н 
Дніпропетровської обл. 10, 28, 689, 707, 1024
Вельдгейм с. Чернігівського р-ну 1015, 1019
Вербівська сотня Гуляйпільського р-ну 867
Вербки с. Павлоградського р-ну 720
Вербове с. Токмацького р-ну 1003, 1005
Верхній Токмак с. Чернігівського р-ну 1011, 1014, 
1018
Верхня Терса с. Гуляйпільського р-ну 25, 30, 859, 
860, 873, 874
Верхня Хортиця 817
Верхов’є ст. Орловської обл. (Російська 
Федерація) 925
Вершина с. Куйбишевського р-ну 893, 897
Вершина-1 с. Куйбишевського р-ну 896, 900
Вершина-2 с. Куйбишевського р-ну 896
Весела хут. Чернігівського р-ну 1020
Веселе смт Веселівського р-ну 842, 843, 847-849
Веселівський р-н Запорізької обл. 7, 15, 19, 20, 
841-851, 904
Веселівщина 848
Високе с. Мелітопольського р-ну 909
Високопільський р-н Дніпропетровської обл. 749
Відродження (Возрождєніє) с. Мелітопольського 
р-ну 933 
Вільне с. Новомиколаївського р-ну 951
Вільний (Вовкове) хут. Василівського р-ну 828
Вільний шлях (Вольный шлях) хут. Василівського 
р-ну 701
Вільногрушівка с. Вільнянського р-ну 852
Вільнянський р-н Запорізької обл. 19, 852-857
Вінницька обл. (Винницкая обл.) 614, 619, 627, 
646, 750
Вінцегур (нині – Степанівка) с. Якимівського р-ну 
1028
Владівка с. Чернігівського р-ну 1014, 1015, 1019, 
1020, 1024
Вовчанський р-н Харківської обл. 750
Водолаги с. Київської губ. 1016
Водяне с. Царекостянтинівського р-ну 897, 898, 
900
Водяне с. Кам’янсько-Дніпровського р-ну 764, 
765, 768, 770, 774, 882, 885, 886, 889, 890, 892
Вознесенка с. Мелітопольського р-ну 15, 24, 631, 
665, 693, 907-912, 916-919, 921, 922, 927
Волинка с. Конотопського р-ну Чернігівської обл. 
1000
Волканешти (Волконешты) с. Якимівського р-ну 
29, 662, 734, 748 
Волна с. Приазовського р-ну 977
Вологда м. (Російська Федерація) 845, 894, 904, 
942, 953
Ворошилівка (нині – Чернігово-Токмачанськ) с. 

Чернігівського р-ну 1020, 1024
Ворошилівка с. Синельніківського р-ну 662
Воскресенка с. Чубарівського р-ну (нині – 
Чапаївка с. Пологівського р-ну) 28, 720
Воскресенка с. Приазовського р-ну 14, 32, 33

Г
Гаврилівка с. Межівського р-ну 720
Ганно-Опанлинка с. Приазовського р-ну 971
Гейдельберг с. Молочанського р-ну (нині – 
Новогригорівка с. Токмацького р-ну) 28, 720
Геніческий р-н Дніпропетровської обл. 663, 720, 
749, 894
Гірсівка (Гирсівка) с. Приазовського (у 1932-
1933 рр. – Нововасилівського) р-ну 626, 627, 921, 
968, 976, 978
Гіршау колонія Чернігівського р-ну 1014
Глоби ст. (у 1932-1937 рр. Харківської обл., з 
1937 – Полтавської обл.) 814
Глобине с. (нині – Глобине м.) Полтавської обл.  
814
Голопристанський р-н Одеської обл. 750
Гомельська обл. (Білорусь) 815
Горелівка с. Якимівського р-ну 662
Горіле с. Якимівського р-ну 1029
Горілівська с/р Якимівського р-ну 1032
Градизьк смт Глобинського р-ну Полтавської обл. 
814
Градизький р-н Харківської обл. 750
Граничне с. Новомиколаївського р-ну 953
Григорівка с. Запорізького р-ну 886, 953
Григорівська с/р Запорізького міського р-ну 26, 
664, 721
Григорпільський р-н АМСРР 750
Гросвейде колонія Чернігівського р-ну 1008
Грузія 973, 975
Грушівка с. Вільнянського р-ну 853
Гуляйпільський р-н Запорізької обл. 7, 10, 19, 
823, 858-876, 960
Гуляйполе м. Гуляйпільського р-ну 16, 858, 864, 
865, 872, 874, 875, 876, 962, 963
Гур’єве с. Приморського р-ну 990, 993
Гусарка с. Куйбишеського р-ну 24, 28, 894, 897
Гюнівка с. Великобілозерського р-ну 836, 837, 
840

Д
Давидівка с. Якимівського р-ну 1025, 1026
Далекий Схід (Дальний Восток, ДВК) 624, 812, 
813, 1025
Данилівка с. Новомиколаївського р-ну 956
Данило-Іванівка с. Мелітопольського р-ну 918
Дебальцево с. Василівського р-ну 720
Денисівка с. Приморського р-ну 981
Деревецька с/р Бердянського р-ну 676
Деревецьке с. Бердянського р-ну 662
Дзержинський р-н Вінницької обл. 636, 750
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Дикий Захід 9
Діброве с. Куйбишевського р-ну 895
Дмитрівка с. Бердянського р-ну 822, 824
Дмитрівка с. Приазовського р-ну 972
Дмитрівка с. Якимівського р-ну 1028, 1029
Дніпро р. 11, 812, 814, 815, 876, 886, 1007
Дніпровка с. Кам’янсько-Дніпровського р-ну 
886, 891
Дніпровська с/р Кам’янсько-Дніпровського р-ну 
662
Дніпропетровськ (Катеринослав, 
Екатеринослав) м. Дніпропетровської обл. 613, 
615, 671, 683, 695, 698, 700, 708, 724, 755, 778, 
791, 792, 815, 858, 888, 889, 892, 915, 919, 948
Дніпропетровська обл. 8, 10-12, 17, 23, 33, 34, 
36, 614, 615, 627, 654, 704, 709, 715, 719, 720, 
749, 750, 751, 770, 777, 821, 847, 857, 878, 881, 
914
Дніпропетровський міський р-н 
(Дніпропетровська МР) Дніпропетровської обл. 
662, 749
Дніпропетровщина 793, 794
Догмарівка с. Херсонської обл. 844
Долинська с/р Запорізького р-ну 878
Долинське с. Мелітопольського р-ну 632
Долинський р-н Дніпропетровської обл. 615, 
663, 749
Донбас 11, 614, 654, 828, 829, 868, 887, 894, 896, 
897, 909, 922, 982, 983, 1006, 1014, 1016, 1019, 
1021, 1028
Донецьк (Юзівка, Сталіно) м. Донецької обл. 851, 
875, 900, 927, 960, 966, 969, 970, 984, 1001, 1018
Донецька обл. 8, 627, 750, 896, 998
Донецько-Криворізька Республіка 9
Донузла р. 973
Дорожнянка с. Гуляйпільського р-ну 876
Дубосарський р-н АМ СРР 750
Дудниківська с/р Запорізького міського р-ну 26, 
703
Дудніково с. Новомиколаївського Приазовського 
857, 953, 954
Дунаївка с. Приазовського р-ну 14

Е
Ейгенфельд с. Мелітопольського р-ну 693
Ерестовська с/р (Эрестовский с/с) 
Василівського р-ну 695

Є
Єйськ м. Краснодарського краю (Російська 
Федерація) 896
Єлизаветівка с. Веселівського р-ну 842, 846, 847
Єлисеївська с/р Бердянського р-ну 676
Єнакієво м. Донецької обл. 984

Ж
Жемчужина с. Павлоградського р-ну 720

Жеребець (нині – Кірове) с. Оріхівського р-ну 
817, 960
Жовтневий хут. Чернігівського р-ну 1016

З
Замостя с. Чернігівського р-ну 1015, 1022
Запоріжжя (Запорожье) м. Запорізької обл. 11, 
15, 19, 20, 26, 29, 33, 627, 640, 669, 683, 687, 
812, 814, 816-822, 824, 825, 830-832, 835, 853, 
854, 877, 878, 880, 881, 883, 886-889, 892, 914, 
945, 957, 958, 964, 988, 1007, 1020, 1022
Запорізька губ. 10
Запорізька обл. 5-17, 19, 23, 29, 32, 34, 35, 38, 
817, 823, 825, 828, 838, 856,  878, 880, 886, 890, 
897, 899, 946, 948, 950, 952, 955, 957, 958, 960, 
961, 966, 975, 1013, 1019
Запорізький край (Запоріжжя) 8-13, 16, 20, 25, 
27, 35, 36
Запорізький міський р-н (Запорізька МР)
Дніпропетровської обл. 10, 657, 662, 669, 677, 
749 
Запорізький округ 10
Запорізький р-н Запорізької обл. 11, 15, 19, 22, 
876-881 
Запорожець с. Запорізького р-ну 870
Запорожцівка частина с. Кагамлик 814
Зарічне (у 1932-1933 рр. хут. Косівцево 2) с.  
Новомиколаївського р-ну 956
Заславський р-н Вінницької обл. 750
Західна (Западная) обл. РРФСР 29, 624, 688, 740
Західна Україна (Западная Украина) 943
Західний Сибір (Западная Сибирь) 21, 613, 624
Зелене с. Веселівського р-ну 846
Зелене с. Кіровоградської обл. 838
Зелене с. Новомиколаївського р-ну 952
Зелений Гай с. Веселівського р-ну 848
Зеленівська с/р Коларівського р-ну 662
Зеленошахтерськ 897
Зеленьківка с. Якимівського р-ну 1031
Зерново ст. Чернігівської обл. 792
Златопіль (Златополь) с. Василівського р-ну 689
Золотоноський р-н Київської обл. 750
Зразкове с. Куйбишевського р-ну 895
ЗСФРР (ЗСФСР) 641

І
Івангородська с/р Запорізького міського р-ну 
703 
Іванівка с. Кам’янсько-Дніпровського р-ну 774, 
886, 887, 892
Ізюм ст. Харківської обл. 982
Ізюмський р-н Харківської обл. 750
Іскрівська с/р Якимівського р-ну 714

й
Йосифівка с. Магдалинівського р-ну 720
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к
Кагамлик с. Глобинського р-ну Полтавської обл. 
812, 814
Кагач-2 аул Чернігівського р-ну 1020
Казахстан 11, 624, 813, 1006, 1007, 1025
Каїнкулак р. 1014, 1017
Каменівська с/р Великобілозерського р-ну 25
Кам’янка с. Апостолівського р-ну 720
Кам’янка с. Кам’янсько-Дніпровського р-ну 839, 
892
Кам’янка-Дніпровська (Кам’янка над Дніпром) 
м. Кам’янсько-Дніпровського р-ну 662, 838, 883, 
885, 886, 891, 946
Кам’янське (у 1932-1933 рр. – Янчекрак) с. 
Василівського р-ну 662, 701, 773
Кам’янський міський р-н (Кам’янська МР) 
Дніпропетровської обл. 749
Кам’янсько-Дніпровський р-н Запорізької обл.
(у 1932-1933 рр. – Кам’янський-на-Дніпрі р-н 
Дніпропетровської обл.) 10, 15, 18, 19, 29, 31, 
721, 722, 749, 750, 764, 801, 838, 882-893
Кам’яна Могила 1009, 1013
Кам’януватий хут. Новомиколаївського р-ну 956
Канкринівська с/р М-Миколаївського р-ну 662
Карачекрак с. Василівського р-ну 36, 697, 773, 
876
Карачекрацька с/р (Карачекракский с/с) 
Василівського р-ну 695, 697
Катеринівка ст. Запорізької обл. 815
Катерино-Михайлівська с/р Нікопольського 
(Никопільського) р-ну 662
Катеринославська губ. 9, 10
Катеринославський повіт Катеринославської 
губ. 9, 10
Керч м. 997
Київ м. 9, 38, 901, 1002, 1023
Київська губ. 1016
Київська обл. (Киевская обл.) 614, 619, 627, 646, 
654
Київщина 1021
Кирилівка с. Якимівського р-ну 724, 1028, 1029, 
1032
Кишенський р-н Харківської обл. 750
Кізьяр (Кізіяр) с. Мелітопольського р-ну (нині – 
частина м. Мелітополь) 32, 33, 693, 739
Кінські Роздори с. Пологівського р-ну 895, 899, 
966
Кірове с. Оріхівського р-ну 817, 960
Кліппенфельд с. Чернігівського р-ну 1011, 1017
Кобильне с. Розівського р-ну 998
Кодинка с. Каменського р-ну Свердловської обл. 
(Російська Федерація)
Кодинцівка частина с. Кагамлик 814
Коларівка с. Приморського р-ну 997
Коларівська с/р Коларівського р-ну 662, 997
Коларівський р-н Дніпропетровської обл. 10, 18, 
662, 720, 749

Комиш-Зоря смт Куйбишевського р-ну 894
Комишуваська с/р Запорізького міського р-ну 
694, 703
Копані с. Оріхівського р-ну 829, 957, 958, 960
Корніївка (Корнеевка) с. Великобілозерського 
р-ну 30, 776, 777, 836
Корніївка с. Веселівського р-ну 844, 845, 851
Коростень ст. Житомирської обл. 1023
Корхова (нині – Шевченківське) с. 
Новомиколаївського р-ну 953
Косівцево с. Новомиколаївського р-ну 954
Костромка с. Апостолівського р-ну 720
Костянтинівка с. Мелітопольського р-ну 24, 29, 
631, 693, 717, 907, 908, 910, 911, 912, 919, 921, 
924, 925, 926, 928, 930, 931, 932, 937, 939, 942
Костянтинівка с. Пологівського р-ну 965
Костянтинівка с. Приазовського р-ну 970
Крамарка с. Магдалинівського р-ну 720
Красна Церква ст. 30, 951
Красноселівка с. Пологівського р-ну 964, 965
Кременчук м. Полтавської обл. 812-815
Кременчуцький р-н Харківської обл. 750
Кривбас 11
Кривоозерський р-н Одеської обл. 750
Крижчене с. Чернігівського р-ну 1019
Крим 743, 770, 831-833, 843, 844, 899, 909, 922, 
933, 942, 976, 977, 980, 993, 994, 1025
Кубань 29, 748, 826, 833, 835, 845, 847, 896, 948, 
965, 979, 985, 999
Куйбишеве смт Куйбишевського р-ну 894, 897
Куйбишевський р-н Запорізької обл. 10, 19, 21, 
23, 27, 893-900
Купріянівка с. Вільнянського р-ну 852
Купріянівська с/р Запорізького міського р-ну 
658, 702, 852
Курськ м. Курської обл. (Російська Федерація) 
29, 907, 937, 941
Курська обл. (Російська Федерація) 29, 925, 972, 
1019
Курщина 29
Кушугум смт Запорізького р-ну 876

Л
Лежине с. Запорізького р-ну 877
Ленінград м. (Пітер) 921, 984, 991, 999 
Ленінська с/р Великобілозерського р-ну 25, 662, 
712, 713
Лиманський р-н Донецької обл. 750
Лисогірка (Лысогорка) с. Запорізького р-ну 879
Листівка с. Новомиколаївського р-ну 951
Лісостеп 22
Лозанівська с/р Бердянського р-ну 676
Лозова ст. Дніпропетровської обл. 982
Лубни м. Полтавської обл. 1022
Любимівка с. Гуляйпільського р-ну 858, 861, 868, 
869
Любимівка с. Михайлівського р-ну 11
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Любицьке с. Новомиколаївського р-ну 952, 954, 
955
Люксембурзький р-н (Люксембургский р-н) 
Дніпропетровської обл.  10, 18, 27, 633, 636, 663, 
718

М
Магдалинівка с. Магдалинівського р-ну 662
Магдалинівська с/р (Магдалиновский с/с) 
Магдалинівського р-ну 695
Магдалинівський р-н Дніпропетровської обл. 
662, 720, 750
Магедове (Магедово) ст. Запорізької обл. 894, 
897
Майдорфська с/р (Майдорфский с/с) 
Новозлатопільського р-ну 785, 787
Макіївка с. 894
Мала Білозерка (Мала Білозірка, М. Белозерка) 
с. Великобілозерського (нині – Василівського) 
р-ну 28, 695, 818, 826-832
Мала Токмачка с. Оріхівського р-ну 957
Малинівка с. Гуляйпільського р-ну 825, 871
Малокатеринівка с. Запорізького р-ну 880, 881
Малотокмачанська (М. Токмачанська) с/р 
Оріхівського р-ну 679
Мар’ївка с. Запорізького р-ну 11, 792, 876, 879
Маріуполь м. Донецької обл. 611, 898, 900
Маріупольський округ 10
Маріупольщина 611
Марфополь с. 879
Матвіївка с. Мелітопольського р-ну 848, 914
Межівський р-н Дніпропетровської обл. 662, 
720, 750
Мелітополь м. Запорізької обл. 19, 31, 32, 33, 
653, 675, 676, 844, 893, 901-903, 906, 930, 933, 
941, 942, 969, 974, 975, 977, 1023, 1026
Мелітопольський округ 10
Мелітопольський повіт Таврійської губ. 9, 10
Мелітопольський р-н Запорізької обл. 7, 10, 12, 
13, 19, 20, 22, 27, 29, 31, 32, 662, 663, 745, 746, 
750, 903-944, 
Мелітопольщина 12, 19, 22, 31, 38
Менчикурівська посадка 847
Менчикурська с/р Великобілозерського р-ну 25, 
713, 745, 766
Миколаївка с. Бердянського р-ну 823, 825
Миколаївська № 1 с/р Запорізького міського 
р-ну 703
Миколаївська с/р Бердянського р-ну 657, 676, 
825
Миколай-Пільська с/р Запорізького міського 
р-ну 703
Миролюбівка с. Вільнянського р-ну 855-857
Миролюбівська с/р Запорізького міського р-ну 
689, 703, 731
Михайлівка с. Вільнянського р-ну 853, 855
Михайлівка смт Михайлівського р-ну 770, 775, 

777, 781, 783, 784, 945, 947
Михайлівський р-н Запорізької обл. 7, 10, 11, 15, 
19, 29, 31, 32, 36, 662, 750, 755, 756, 770, 775, 
776, 779, 781, 783, 784, 944-948
Михайлово-Лукашівська с/р Запорізького 
міського р-ну 703, 721, 744
Михайлівський хут. (нині – Білорецьке с.) 
Веселівського р-ну 844
М-Льовшино с. 747, 853
Могилівський р-н Вінницької обл. 750
Могиляни с. Чернігівського р-ну 1008, 1009, 
1012, 1017
Молдавія 618, 623
Молочанський р-н Дніпропетровської обл. 10, 
707, 720, 750, 1006, 1012
Моравський шлях 1020
Мордвинівка с. Мелітопольського р-ну 633, 693, 
904, 910
Мордвинівська с/р Мелітопольського р-ну 15
Москва м. (Російська Федерація) 24, 29, 612, 
622, 623, 624, 651, 775, 835, 840, 872, 915, 919, 
921, 940, 942, 981, 984, 999, 1009, 1013, 1021, 
1028
Московська обл. (Російська Федерація) 29, 624
Н.-Хортицька с/р Запорізького міського р-ну 
657, 730

н
Надеждине (нині – Гірсівка) с. Приазовського 
р-ну 976
Надєждінськ м. Свердловської обл. 1012
Надія-Слав'янка с. 949
Наталівка с. Запорізького р-ну 879
Наталівська с/р Запорізького міського р-ну 703
Нейгоф с. Люксембурзького р-ну 633, 711, 718, 
730
Нельговка ст. Приморського р-ну 981
Нижні Сірогози (Сирогози) с. Нижньосірогізького 
р-ну 662, 720
Нижній Тагіл м. (Російська Федерація) 1011
Нижня Хортиця 881
Нижньосірогізький р-н Дніпропетровської обл. 
615, 616, 662, 720
Низяни с. Великотокмацького р-ну 705, 1012, 
1015, 1016
Низянська с/р (Низянский с/с) 
Великотокмацького р-ну 704, 707
Ніжинський р-н Чернігівської обл. 750
Нікополь м. Дніпрпетровської обл. 820, 836, 838, 
840, 887
Нікопольський р-н Дніпрпетровської обл. 662, 
720, 750
Німеччина (Германия) 627, 792, 996, 1007, 1012, 
1016, 1021, 1023
Н-Керменчик с. Люксембурзького р-ну 633
Н-Красновка с. Люксембурзького р-ну 24, 27, 
633, 718
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Н-Миколаївський р-н Дніпропетровської обл. 
750
Н-Московський р-н Дніпропетровської обл. 750
Н-Троїцький р-н Дніпропетровської обл. 750
Нове-Поле с. Новомиколаївського р-ну 955, 956
Новобогданівка с. Мелітопольського р-ну 909, 
925, 927,928, 937, 940, 941
Нововасилівка с. Мелітопольського р-ну 918
Нововасилівка с. Приазовського р-ну 974
Нововасилівське с. Вільнянського р-ну 854, 856
Нововасилівський р-н Дніпропетровської обл. 
10, 626
Нововодяне с. Кам’янсько-Дніпровського р-ну 
882, 884, 885
Нововолодимирівка с. Новомиколаївського р-ну 
30, 950, 951
Новогеоргівський р-н Харківської обл. 750
Новогородківка с. Мелітопольського р-ну 933, 
943
Новогригорівка с. Новомиколаївського р-ну 952
Новогупалівка с. Вільнянського р-ну 645, 754, 
854, 856, 857
Новоданилівка с. Якимівського р-ну 1031
Новозелене с. Чернігівського р-ну 1016
Новозлатопільська с/р (Новозлатопольский с/с) 
Новозлатопільського р-ну 789
Новозлатопільський р-н Дніпропетровської обл. 
10, 18, 36, 616, 634, 635, 724, 729, 750, 785, 787, 
788, 789
Новоіванківка с. Новомиколаївського р-ну 953
Новоіванківка с. Синельниківського р-ну 662
Новоказанкувате с. Чернігівського р-ну 1010, 
1019, 1021, 1022
Новокасяна хут. Новомиколаївського р-ну 950
Новокасянівка с. Новомиколаївського р-ну 949, 
950
Новомиколаївка (у 1932-1933 рр. – Шульговка) 
с. Мелітопольського р-ну 24, 623, 693, 906, 908, 
920, 927, 928, 1023
Новомиколаївка с. Коларівського (нині – 
Приазовського) р-ну 28, 720
Новомиколаївка смт Новомиколаївського р-ну 
953, 954
Новомиколаївський р-н Запорізької обл. 19, 853, 
949-956
Новомихайлівка с. Чернігівського р-ну 1014, 
1016, 1017, 1020
Новоолександрівка с. Веселівського р-ну 842, 
846, 851
Новоолександрівка с. Якимівського р-ну 757, 760
Новоолександрівська с/р Запорізького р-ну 881
Новоолексіївська с/р Бердянського р-ну 27, 676, 
677
Новопетрівка с. Бердянського р-ну 822-826
Новопетрівка с. Великобілозерського р-ну 835, 
838
Новопетрівка с. Херсонської області 1023

Новополтавка с. Чернігівського р-ну 1021, 1024
Новопрокопівка с. Токмацького р-ну 1002, 1004
Новоросія 8, 9
Новосанжарський р-н Харківської обл. 750
Новоселівська с/р Запорізького міського р-ну 
26, 664, 703
Новосергіївська с/р Запорізького міського р-ну 
26, 664, 703
Новотроїцька с/р Лихівського р-ну 662
Новотроїцьке (у 1932-1933 рр. – Бургун) с. 
Приазовського р-ну 975
Новоукраїнка с. Куйбишевського р-ну 895, 898
Новоукраїнка с. Новомиколаївського р-ну 949, 
950, 954, 955
Новоукраїнка с. Чернігівського р-ну 1017
Новоуспенівка с. Веселівського р-ну 842, 843, 
904
Новоякимівка с. Мелітопольського р-ну 912
Ногайськ м. Дніпропетровської обл. див. 
Приморськ м. Приморського р-ну
Ногайська с/р Бердянського р-ну 27, 676
Норово с. Василівського р-ну 29, 700, 772
Носівський р-н Чернігівської обл. 689, 750, 855
Н-Празький р-н Дніпропетровської обл. 615, 
663, 750
Н-Токмачанська с/р Оріхівського р-ну 679

о
Обіточне с. (нині – в межах м. Приморськ) 
Приморського р-ну 986
Обіточне с. Чернігівського р-ну 1009, 1013, 1016, 
1018
Овруцький р-н Київської обл. 750
Одеса м. Одеської обл. 651
Одеська обл. 614, 618, 623, 627, 654, 750
Олександрівка с. Василівського р-ну 720
Олександрівка с. Приазовського р-ну 975
Олександрівка с. Чернігівського р-ну 1015, 1022
Олександрівка с. Якимівського р-ну 29, 734, 752, 
753, 756, 1025
Олександрівськ м. 10
Олександрівська губ. 10
Олександрівський повіт Катеринославської губ. 
9, 10
Олександрійський р-н Дніпропетровської обл. 
750
Олексіївка с. Кам’янсько-Дніпровського р-ну  
771, 774
Олексіївка с. Царекостянтинівського р-ну 715, 
720, 743
Олищевський р-н Чернігівської обл. 750
Орел м. Орловської обл. 29, 775
Орестополе с. Покровського р-ну 949
Оріхів м. Оріхівського р-ну 817, 958, 959
Оріхівський р-н Запорізької обл. 10, 15, 19, 28, 
663, 679, 680, 686, 687, 689, 750, 957
Орловка с. Приморського р-ну 991
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Орлово с. Мелітопольського р-ну 943
Орловська обл. (Російська Федерація) 906, 
1002, 1014, 1018
Орловщина 29
Орлянка с. Василівського р-ну 695, 696, 698, 
699, 700, 773, 796
Орлянська с/р (Орлянский с/с) Василівського 
р-ну 683, 684, 695, 696
Орськ м. Оренбурзької обл. (Російська 
Федерація) 961
Осипенко с. Бердянського р-ну 823, 824
Охримівка (Ефремовка) с. Якимівського р-ну  29, 
734, 1029
Очеретувате с. Токмацького р-ну 1003-1005

п
П’ятихатки с. Василівського р-ну 697, 797, 831, 
833, 948
П’ятихатки частина Могилян с. Чернігівського 
р-ну 1009
П’ятихатський р-н Дніпропетровської обл. 663, 
750
Павлівська с/р Запорізького міського р-ну 703
Панфилівка с. Чернігівського р-ну 1015
Паства колонія Чернігівського р-ну 1008
Переяславський р-н Київської обл. 750
Перша Олександрівка с. Солонянського р-ну  720
Петриківка с. Дніпропетровської обл. 881
Петриківка с. Донецької обл. 999
Петриківський р-н Дніпропетровської обл. 663, 
750
Петрівка хут. Люксембурзького р-ну 633
Петрово-Свистуновська с/р Запорізького 
міського р-ну 703, 731
Петровська с/р Межівського р-ну 663
Петроград м. 9
Петро-Михайлівка с. Вільнянського р-ну 744, 
854, 856
Південь України (Південна Україна, Юг Украины) 
8, 9, 10, 11, 978, 994, 1006
Північ 11
Північний Кавказ (Северный Кавказ) 29, 618, 
624, 638, 670, 688, 738, 740, 748, 749, 764
Піскошино с. Веселівського р-ну 841, 847
Піщане с. Мелітопольського р-ну (нині – у межах 
м. Мелітополь) 24, 32, 33, 633, 693, 906, 941
Піщанська сотня Гуляйпільського р-ну 876
Платонівський хут. 852
Поволжя  (Волга) 21, 29, 826, 977, 986
Подолянська сотня Гуляйпільського р-ну 693
Покровка с. Медвеженського р-ну Став-
ропольського краю (Російська Федерація) 970
Покровка с. Нововасилівського р-ну (нині – 
смт Приазовське Приазовського р-ну) 28, 720, 
968
Покровка с. Покровського р-ну 720
Покровська с/р Апостолівського р-ну 662

Полісся 22
Пологівський р-н Запорізької обл. 10, 19, 898, 
961-968
Полонський р-н Вінницької обл. 750
Полтава м. Полтавської обл. 845, 858, 859, 862, 
902, 921, 928, 968
Полтавська станиця (Північний Кавказ) 688
Полтавщина 812, 940, 1022, 1024
Польща 627, 735, 791, 792, 942, 1023
Понельнянський р-н Київської обл. 750
Попівка (нині – Смирнове) с. Куйбишевського 
р-ну 895, 898, 899
Порохнівка частина с. Кагамлик 814
Преображенка с. Оріхівського р-ну 958-960
Преслав с. Приморського (у 1932-1933 рр. – 
Коларівського) р-ну 28, 720, 986-988, 990-992, 
994, 995, 996
Приазовське смт (у 1932-1933 рр. – Друга 
Покровка) Приазовського р-ну 969, 971, 972, 975
Приазовський р-н Запорізької обл. 7, 10, 19, 37, 
968, 970-972, 974-976, 978
Привільне с. Вільнянського р-ну 854
Прилуки с. Гуляйпільського р-ну 862, 863
Прилуки м. 619
Приморськ м. Приморського р-ну 981, 994
Приморське с. Василівського р-ну 832
Приморський р-н Запорізької обл. 10, 19, 20, 
979, 986-992, 994-997
Пришиб смт Михайлівського р-ну 793, 945, 947
Промінь с. Мелітопольського р-ну 936
Пронозівка частина с. Кагамлик 814 
Прохолодний хут. Чернігівського р-ну 1020
Птань ст. (Російська Федерація) 911

Р
Радивонівка с. Якимівського р-ну 1025-1028, 
1030-1033
Райнівка с. Приморського р-ну 991
Рапкінський р-н Чернігівської обл. 750
Ратндорфська с/р Новозлатопільського р-ну 36, 
37, 785, 786
Рейхенфельдська с/р Михайлівського р-ну 15
Республіка Таврида 9
Решетилівське с. Пологівського р-ну 966
Робітниче-Селянська с/р Великобілозерського 
р-ну 25, 662, 713
Роботине (Роботіно) с. Токмацького р-ну  1004
Рогачик с. Херсонської обл. 827
Родинське с. Новомиколаївського р-ну 853
Рождественка с. Генічеського р-ну 720
Рожнівка с. Чернігівської області 854 
Роза (нині – Нововолодимирівка) 
с. Новомиколаївського р-ну 30, 851
Роздольє с. Чернігівського р-ну 1012
Рози Люксембург вул. (нині – Дзержинського 
вул.) м. Запоріжжя 15, 33
Розівка смт Розівського р-ну 898, 969, 998
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Розівський р-н Запорізької обл. 10, 19, 997-999
Розумівка с. Запорізького р-ну 11, 881
Розумівська с/р Запорізького міського р-ну 26, 
646, 657
Росія 9, 29, 30, 34, 37, 686, 791, 792, 826, 828, 
881, 907, 909, 911, 917-921, 923, 925, 926, 930, 
931, 937, 943, 957, 958, 960, 964, 973, 982, 1002, 
1011, 1018, 1025
РСФСР (РСФРР, Радянська Росія) 9, 10, 770, 
1007
Руднервейде с. Чернігівського р-ну 1020
Румунія 701

С
Садове с. Мелітопольського р-ну 905
Саки м. (Крим) 977
Салтичія с. Чернігівського р-ну 1012-1014, 1018
Санжарівка с. Артемівського р-ну Донецької обл. 
870
Сарай-Комар м. Таджицької СРР 611, 612
Світла Долина с. Новомиколаївського р-ну 952
Світлодолинськ ст. 922
Світлодолинське с. Мелітопольського р-ну 922
Святеликівка частина с. Кагамлик 814
Семенівка с. Мелітопольського р-ну 903, 907, 
910, 936
Семенівка с. Чернігівського р-ну 1010, 1013, 
1019, 1021, 1022
Сибір (Сибирь) 11, 26, 670, 812, 813, 833, 834, 
836, 838, 852, 858, 869, 877, 879, 943, 944, 964, 
1006, 1007, 1010, 1011, 1013, 1018, 1020, 1021, 
1028, 1029
Синельниківський р-н Дніпропетровської обл. 
750
Синельникове смт Дніпропетровської обл. 654, 
680, 852, 855
Сімферополь м. (Крим) 9, 770
Скелевате с. Чернігівського р-ну 1012
Скелеватська с/р Запорізького міського р-ну 
658, 703
Скельки с. Василівського р-ну 697, 699, 773
Славгород м. Дніпропетровської обл. 856
Славутський р-н Вінницької обл. 750
Слободзейський р-н АМСРР 750
Слов’янський р-н Донецької обл. 750
Смирнове с. Куйбишевського р-ну 895, 896, 899
Сміле с. Куйбишевського р-ну 900
Сміливе с. Пологівського р-ну 961
Смоляне с. Запорізького р-ну 880
Смолянська с/р Запорізького міського р-ну 26, 
646, 703
Соловки (Російська Федерація) 812, 823, 827, 
830, 831, 845, 869, 893, 895, 922, 958, 990, 1017
Солонянський р-н Дніпропетровської обл. 663, 
720, 750
Софіївка с. Бердянського р-ну 677
Софіївка с. Новомиколаївського р-ну 956

Софіївський р-н Дніпропетровської обл. 750
Спаське с. Мелітопольського р-ну 15, 937, 941, 
943
Средина-Буда м. Чернігівської обл. 792
СРСР (Радянський Союз) 11, 16, 17, 23, 29, 35, 
620, 622, 624, 628, 641, 646, 647, 661, 665, 686, 
688, 713, 719, 748-751, 762, 771, 778, 791, 792, 
798
Стара Богданівка (Ст. Богданівка) с. 
Мелітопольського р-ну 915
Сталинo (нині – Донецьк) м. 978, 983, 984
Сталіндорфський р-н Дніпропетровської обл. 
750
Сталінський р-н м. Запоріжжя 33
Старий Крим 899
Старопетрівська с/р Бердянського р-ну  676, 677
Старо-Ушицький р-н Вінницької обл. 750
Старченкове с. Володарського р-ну Донецької 
обл. 896
Степанівка с. Приазовського р-ну 32, 970, 975
Степанівка с. Якимівського р-ну 724, 1028
Степна с/р Запорізького міського р-ну 26, 646
Степова Україна 9, 11, 22
Степове с. Чернігівського р-ну 1009, 1015, 1018, 
1019
Стульневе с. Чернігівського р-ну 1006, 1011, 
1020
Сухий хутір с. Божедарівського р-ну 791
Східний Сибір (Восточная Сибирь) 624

т
Таврія 914, 915, 994
Таджицька СРР 21, 611
Тамбовка с. Мелітопольського р-ну 917, 918, 941
Тарасівка с. Чернігівського р-ну 1020
Тарасівська с/р Томаківського р-ну 662
Татарія 624
Темирівка с. Гуляйпільського р-ну 875
Тернівка 1 с. Якимівського р-ну 29, 734
Тернівка 2 с. Якимівського р-ну 754 
Тернівка с. Вільнянського р-ну 854, 857
Тернівка с. Павлоградського р-ну 662, 720
Тернове с. Пологівського р-ну 961, 966
Тернопіль м. Тернопільської обл. 13
Терпіннівський р-н Дніпропетровської обл. 10, 
18, 736, 737, 741, 750, 751, 914
Терпіння с. Мелітопольського р-ну 904, 908, 913-
915, 917-919, 942
Терсянка с. Вільнянського р-ну 853, 855
Тимошівка с. Михайлівського р-ну 29, 775, 795, 
797, 944, 946-948
Тимошівська с/р Михайлівського р-ну 15, 784, 
797
Тираспільський р-н АМСРР 750
Тихонівка с. Мелітопольського р-ну 911, 915
Токмак м. Токмацького р-ну 19, 38, 913, 958, 
999-1002
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Токмак р. 1009
Токмацький р-н Запорізької обл. 7, 10, 13, 15, 19, 
20, 1002-1007
Токмачани с. Чернігівського р-ну 1010, 1011
Торонто м. (Канада) 34
Травневе с. Мелітопольського р-ну 920, 940
Третя Михайлівська с/р Михайлівського р-ну 29, 
30, 31, 775
Третьяковська с/р Синельниківського р-ну 662
Троїцьке с. Бердянського р-ну 823
Троїцьке с. Мелітопольського р-ну 32, 909, 927, 
936, 938, 941
Троїцьке (нині – Чкалове) с. Приазовського р-ну 
977
Троянівський р-н Київської обл. 750
Трудова с/р Великобілозерського р-ну 25, 713, 
745, 839, 840
Трудове с. Новомиколаївського р-ну 952
Трьомсина (нині – Новогригорівка) с. 
Новомиколаївського р-ну 952
Туркенівка с. Чубарівського р-ну 789
Туркестан 699

У
Узбекистан 37
Україна 5, 6, 8, 10-13, 16, 17, 19-21, 23, 25, 27, 29, 
30, 33-38, 613, 614, 617-620, 622-625, 628, 629, 
641, 646, 647, 651, 655, 661, 686, 688, 689, 693, 
707, 711, 719, 740, 748-751, 770, 778, 782, 791-
793, 814,817, 821, 826, 828, 838, 839, 860, 864, 
878, 882, 887, 889, 894, 907, 908, 911, 914-916, 
920, 922, 925, 926, 955, 957, 964, 968, 970, 979, 
980, 982, 984-986, 994, 998, 1000, 1004-1006, 
1023, 1025
Українська СРР (УСРР, Українська Радянська 
Республіка) 9, 10, 16, 23, 25, 30, 35, 614, 622, 623, 
658-660, 668, 669, 672, 674, 675, 709, 712, 721
Урал 10, 11, 21, 613, 624, 826, 1006, 1007
Урал с. Приазовського р-ну 977
Успенівка с. Бердянського р-ну 677, 825
Успенівська с/р Бердянського р-ну 676, 677

Ф
Федорівка с. Мелітопольського р-ну 16
Федорівка с. Орловської обл. 907
Федорівська с/р Терпіннівського р-ну 16, 33, 703, 
719, 736, 737, 741, 751
Феодосія м. (Крим) 819, 947
Фінляндія 1011
Фрайндорфська с/р Новозлатопільського р-ну 785
Фриденера с. Токмацького р-ну 1007

Х
Харків м. Харківської обл. 612, 619, 626, 654, 743, 
817, 828, 898, 913, 980, 983, 984
Харківська обл. 614, 627, 654, 750
Херсон м. Херсонської обл. 884

Херсонська обл. 8, 844, 848, 853, 982, 1023
Херсонська сотня 875
Хліборобне с. Пологівського р-ну 961, 965
Хорлівський р-н Одеської обл. 750
Хортиця о. 33, 815, 816

ц
Царекостянтинівка с. (нині – Куйбишеве смт) 
Царекостянтинівського р-ну 611, 743, 892
Царекостянтинівська с/р Царекостянтинівського 
р-ну 21, 611, 612, 666, 667, 673, 674
Царекостянтинівський р-н Дніпропетровської 
обл. 10, 23, 26, 611, 612, 662, 715, 720, 750
Царичанський р-н Дніпропетровської обл. 663, 750
Цар-Кут (Царкут) с. Василівського р-ну 794, 880
Цар-Кутська с/р (Ц.-Кутский с/с) Василівського 
р-ну 798
Центрально-Черноземна (Центрально-
Черноземная, ЦЧО) обл. РСФРР 29, 618, 623, 624
Цурюпинський р-н Одеської обл. 750

ч
Челябінськ м. (Російська Федерація) 852
Червона с/р Великобілозерського р-ну 15
Червоні Партизани с. Носівського р-ну 
Чернігівської обл. 852, 855
Черепахівка с. Полтавської обл. 814
Черешневе с. Куйбишевського р-ну 899
Чернігівка с. Великотокмацього р-ну 704, 706, 707
Чернігівка смт Чернігівського р-ну 1009-1012, 
1015, 1016, 1022, 1024
Чернігівська волость Бердянського повіту 1009, 
1022
Чернігівська губ. 792
Чернігівський р-н Запорізької обл. 7, 19, 20, 38, 
1008-1024
Чернігівський р-н Чернігівської обл. 750
Чернігово-Токмачанськ с. Чернігівського р-ну 1024
Чехоград с. Мелітопольського р-ну 632, 717, 718, 
933
Чехоградська с/р Мелітопольського р-ну 662, 
747
Чеховка с. 845
Чкалова с. Пологівського р-ну 963, 964
Чорнобаївський р-н Київської обл. 750
Чубарівка с. Пологівського р-ну 671, 680, 961-
965, 969
Чубарівський р-н Дніпропетровської обл. 10, 616, 
640, 663, 671, 717, 720, 727, 789
Чугуївський р-н Харківської обл. 750

Ш
Шевченківське с. Куйбишевського р-ну 896, 897
Шевченківське с. Новомиколаївського р-ну 953, 955
Шевченко хут. Царекостянтинівського р-ну 698
Шелюги с. Якимівського р-ну 29, 734
Шепетівський р-н Вінницької обл. 750
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Широке с. Василівського р-ну 828, 829
Широке с. Веселівського р-ну 843, 846, 849
Широке с. Криворізького р-ну 720
Широкий Лан Мелітопольського р-ну 924
Широкий Яр с. Чернігівського р-ну 1012
Широчанська с/р Запорізького міського р-ну 
703, 730
Шлюзова ст. м. Запоріжжя 815
Шмальковська с/р Василівського р-ну 695
Шолохово с. Нікопольського р-ну 720
Шпарау колонія Чернігівського р-ну 1008

Ю
Юліївка с. Запорізького р-ну 881, 882
Юр’ївка с. Чернігівського р-ну 1021

Юренталь с. Василівського р-ну 29, 695, 701, 
772, 793
Юшанли р. Чернігівський р-н 1007, 1020

я
Якимівка (Акимовка) смт Якимівського р-ну 715, 
732, 778, 1030, 1032
Якимівський р-н Запорізької обл. 10, 13, 19, 649, 
662, 672, 750, 1025-1033
Янцево ст. Запорізької обл. 11
Янчекрак (нині – Кам’янське) с. Василівського 
р-ну 662, 701, 773
Янчекрацька с/р (Янчекракский с/с) 
Василівського р-ну 696, 700, 793, 795
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(?) – неможливо прочитати інформацію через 
пошкодження документа/свідчення

а
агіт. – агітаційний
агітмасвідділ – відділ масової агітації
адмін. госп. склад – адміністративний 
господарський склад
АМССР – автономная Молдавская Советская 
Социалистическая Республика
арк. – аркуш
арт. – артіль
А/с, а.с. – антисоветский

б
б., б/, бывш., бувш. – бывший
б/партийный, б/п – беспартийный
безпритульн. – безпритульний/безпритульна
безрідн. – безрідний/безрідна
білор. – білорус
болг. – болгарин, болгарський

В
Верхсуд – Верховный суд
вет. – ветеринарный
вещдок – вещественное доказательство
відс. – відсоток
військовослужб. – військовослужбовець
ВКП(б) – Всеросійська комуністична партія 
(більшовиків)
ВУСОР – Всеукраїнське об’єднання рибного 
господарства
ВУЦВК – Всеукраїнський центральний 
виконавчий комітет

Г
г. – год
г. – город
га – гектар
гор. – город, городской
ГПК – городской партийный комитет
ГПУ – Государственное политическое 
управление
Госсортфонд – государственный сортовой фонд
гр – грам
г.р. – год рождения 
гр., гр-н – громадянин, гражданин
груз. – грузин

Д
ДАДО – Державний архів Дніпропетровської 
області
ДАЗО – Державний архів Запорізької області
Держполітуправління, ДПУ – Державне 
політичне управління

дес. – десятина
детпитание – детское питание
дефпромтовар – дефіцитний промисловий 
товар
дієтїдальня – дієтична їдальня
д-к – докладчик
дн. – день, днів
ДОПР – дом общественно-принудительных 
работ
Д/П, Д/петр. – Днепропетровск, 
Днепропетровский
д. терміново – дуже терміново
ДТО – дорожно-транспортный отдел

Ж
жит. – житель

З
зав. – завідувач
зав. прот. част. – завідувач протокольною 
частиною
завтехбюро – завідувач технічним бюро
Заготзерно – Всесоюзне державне об’єднання 
із заготівлі зернових, бобових, 
круп’яних, олійних, фуражних культур
заготпункт – заготівельний пункт
з-д – завод
зам. – заместитель
засів. фонд – засівний фонд
земотдел – земельный отдел
ЗЕРЗ – Запорізький електровозоремонтний 
завод
зерносовхоз – зерновое советское хазяйство
ЗО – земельный отдел
ЗОШ – загальноосвітня школа
зпт – запятая
зсиппункт – зсипний пункт
ЗСФСР – Закавказская Советская 
Федеративная Советская Республика

Е
ест. – естонець

Є
євр. – єврей

І
ім. – імені
інформсектор – інформаційний сектор
італ. – італієць

и
им. – имени
ИТУ, И.Т.У. – исправительно-трудовое 
учреждение

СпиСок СкоРочЕнь
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к
канд. – кандидат
кв. – квадратний
кіло, кг – кілограм
КК – контрольна комісія
км – кілометр
колгосп – колективне господарство
колгоспн. – колгоспник
колхоз, к-з – коллективное хозяйство
комсвязи – комиссия связи
контр. – контрольный
к/п – комуністична партія
КП(б)У – Комуністична партія (більшовиків) України
КПВ – контрольно-перевірчий відділ
К.Р., к-р. – контрреволюційний
крайисполком – краевой исполнительный 
комитет
крайком – крайовий комітет
крб., карб – карбованець
кр-н – крестьянин
кр-ц – красноармеец
КСМ – Коммунистический союз молодежи
культпроп, культпропвідділ – культурно-
пропагандистський відділ

Л
лат. – латиш
літконтроль – літературний контроль
ЛКСМУ – Ленінська комуністична спілка молоді 
України

М
м. – місто
м. – місяць
мат. – матеріал
міськпромрада – міська промислова рада
міськрада – міська рада
м.к.с. – молодший командний склад
млн – мільйон, мільйони
МПК – міський партійний комітет
МТМ – машино-тракторна майстерня
МТС – машино-тракторна станція

н
на утрим. – на утриманні
н/Днепре – на Днепре
нарком – народний комісар
Наркомснаб, НКСнаб – Народный комиссариат 
снабжения
Наробраз – народный комиссариат образования
наросвіта –народна освіта
нарслідчий – народний слідчий
натуравансы – натуральные авансы
натурссуда – натуральная ссуда
нац. – національний
начполитотдела – начальник политического 
отдела

не вказ. – не вказано
непрацездат. – непрацездатний
нерозб. – нерозбірливо
нім. – німець
н-к – начальник
НКВТ, Наркомвнешторг – Народный 
комиссариат внешней торговли
НКЗ, НКЗС, НКЗемсправ, Наркомзем – 
Народний комсаріат земельних справ
НКПС – Народный комиссариат путей 
сообщения
НКС, НКСнаб – Народный комиссариат 
снабжения
НКЮ – Народний комісаріат юстиції

о
обком – обласний комітет
обл. –область, обласний
областком – областной комитет
облбюро – обласне бюро
облвиконком – обласний виконавчий комітет
облземвідділ – обласний земельний відділ
облЗУ – обласное земельное управление
облколгоспспілка – обласна спілка колективних 
господарств
облотдел – областной отдел
облплан – обласний план
облпостачвідділ – обласний відділ постачання
облпрофрада – обласна рада профспілок
облспоживспілка – обласна спілка споживчої 
кооперації
ОГПУ – Объединенное государственное 
политическое управление
одноосібн. – одноосібник
оп. – опис
опер. – оперативный
орг. – організація, організаційний
орготдел – организационный отдел
отд. – отделение, отдел

п
партгруппа – партийная группа
партконференція – партійна конференція
парт-орг – партийный организатор
парторганизация – партийная организация
партячейка – партийная ячейка
ПБ, Політбюро – політичне бюро
пенс. – пенсіонер
ПК ЦКК – Партийная колегія Центральной 
контрольной комиссии
племхоз – племенное хозяйство
п/о – подотдел
п/о – почтовое отделение
п/отдел, политотдел, політвідділ – политический 
отдел, політичний відділ
п-о, п/осередок, п-осередок, партосередок – 
партійний осередок
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погранотряд – пограничный отряд
полит-, полит. – политический
пом. – помощник
помначполитотдела – помощник начальника 
политического отдела
посевматериал – посевной материал
посівфонд – посівний фонд
пред., председ. – председатель
предисполкома – председатель 
исполнительного комитета партии
предсовнаркома – председатель Совета 
народных комиссаров
продзатруднения – продовольственные 
затруднения
продпомощь – продовольственная помощь
продссуда – продовольственная ссуда
профорганизация – профсоюзная организация
проч. – прочее
пуд. – пудів
пш. – пшениця

Р
р. – рік 
р. – річка
р.н. – рік народження
рад. – радянський
радгосп – радянське господарство
Раднарком – Рада Народних Комісарів
рай. – районный
райактив – районный актив
райаппарат – районний апарат
райздравинспектура – районная инспектура 
охраны здоровья
райздравотдел – районний відділ охорони 
здоров’я
райземотдел, райЗО – районный земельный 
отдел
райЗУ, Райзу – районне земельне управління
райисполком, РИК – районный исполнительный 
комитет
райколгоспспілка – районна спілка колективних 
господарств
райком – районний комітет
райконференція – районна конференція
раймилиция – районная милиция
райотделение – районное отделение
райпартком – районный партийный комитет
райснаб – районный отдел снабжения
райспоживспілка – района спілка споживчих 
товариств
райцентр – районний центр
распред – распределитель
РВК, райвиконком – районний виконавчий 
комітет
РДАСПІ – Російський державний архів 
соціально-політичної історії
ревзаконність – революційна законність

ревкомісія – революційна комисія
РЗВ, райземвідділ – районний земельний відділ
РК – районний комітет
РКИ – робоче-крестьянская инспекция
РКК, РайКК – районна контрольна комісія
РКС, райколгоспспілка – районна колгоспна 
спілка
р-н – район
робітн. – робітник
робкор – робітничий кореспондент
РОМЦ – районний організаційно-методичний 
центр
РОНО – районный отдел народного образования
рос. – росіянин
РПК, Р.П.К., райпарком, райпартком – районный 
партийный комитет
РПС, райпотребсоюз – районный союз 
потребительских обществ
рр. – роки
РСІ – робітничо-селянська інспекція
руб. – рубль
РФВ – районний фінансовий відділ

С
с., сел. – село, селище
смт – селище міського типу
с/артель – сельскохозяйственная артель
СВУ – Спілка Визволення України
с/г – сего года
с/г, с. г. – сільське господарство, 
сільськогосподарський
сельпо – сельское потребительское общество
семссуда – семенная ссуда
сільуповноважений – сільський уповноважений
сільгоспартіль – сільськогосподарська артіль
сільорганізація – сільська організація
след. – следственный
следдело – следственное дело
служб. – службовець
СНК, Совнарком – Совет народных комиссаров
сов. – советский
Соввласть – советская власть
сов. секретно – совершенно секретно
совхоз – советское хозяйство
СОЗ – товарищество совместной обработки 
земли
соцвос – социалистическое воспитание
соцзабезпеч. – на соціальному забезпеченні
социмущество – социалистическое имущество
соц-положение – социальное положение
соцпомощь – социальная помощь
СПО – секретно-политический отдел
СССР – Союз Советских Социалистических 
Республик
ССТ – сільське споживче товариство
спр. – справа
с/р, с/рада, с-р – сільська рада
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с/совет, с/с, сельсовет – сельский совет
ССР – Советская Социалистическая Республика
ст. – стаття / станція
старообряд. – старообрядник
СТО – Совет труда и обороны
с/хозяйство, с/х, с. х. – сельское хозяйство, 
сельскохозяйственный

т
татар. – татарин
т – тонна
т., тов., тт., т.т. – товариш, товариш
твердосдатчик – сдатчик продовольствия 
государству по твердо 
установленной норме
т. д. – так далее
т. і. – таке інше
т. к. – так как
т. н. – так называемые
т. п. – тому подобное
тчк – точка
тыс. – тысяча, тысяч

У
УЕН – Українська економічна нарада
УСРР, У.С.Р.Р. – Українська соціалістична 
радянська республіка
УК – Уголовный кодекс
укр. – українець
УПК – Уголовно-процессуальній кодекс
упов., уповнов. – уповноважений
упол. – уполномоченный
уполкомзагот. – уполномоченный Комитета по 
заготовкам при Совете труда и обороны СССР
УПСЗН – управління праці та соціального 
захисту населення
УРСР – Українська Радянська Соціалістична 
Республіка
УСБУ – Управління служби безпеки України
УСО – учетно-статистический отдел

УССР – Украинская Советская 
Социалистическая Республика
Уч. прокурор – участковый прокурор

Ф
Ф. – фонд
фр. – фракція

Х
х., хут. – хутір
хоз. – хозяйство, хозяйственный
хозвзвод – хозяйственный взвод
хоз-полит-кампания – хозяйственная 
политическая кампания

ц
ц – центнер
ц. таємно – цілком таємно
ЦВК – Центральний виконавчий комітет
ЦДАГО України – Центральний державний архів 
громадських об’єднань України
Центроспирт – Центральний трест спиртової 
промисловості 
ЦИК – Центральный исполнительный комитет
ЦК – Центральний комітет
ЦКК – Центральна контрольна комісія
ЦЧО – Центральная Черноземная область

ч
чел. – человек
чех. – чех, чеський
ЧК – Чрезвычайная комиссия
чл. – член
чл. арт. – член артілі

Ш
шт. – штук

Э
ЭКО – экономический отдел
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Н 35 Національна книга пам’яті жертв Голодомору в Україні. Запорізька область. – 
Запоріжжя: Дике Поле, 2008. – 1080 с.
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Запорізький обласний том Національної книги пам’яті жертв Голодомору в Україні присвячений подіям 
1932–1933 рр. у Запорізькому регіоні. Його першу частину складає документально підтверджений Мартиролог 
запоріжців, що померли протягом 1932–1933 рр. Другий розділ включає документи, які розкривають механізм 
Голодомору на Запоріжжі. До третього розділу ввійшли свідчення людей, що пережили Голодомор або дізналися 
про нього від своїх близьких.

Матеріали, представлені в обласному томі, переконливо доводять, що штучний голод 1932–1933 років 
зібрав жахливий урожай і на запорізькій землі.

Рекомендується науковцям, учителям, студентам, учням і всім, хто небайдужий до правди про трагічні 
сторінки історії Запорізького краю.

УДК 94(477.64)“1932/1933”
ББК 63.3(4Укр-4Зап)622
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